
  
 

 

 

 

 

Նորարարական գյուղատնտեսության 

վերապատրաստման ուսուցման ճամբար 
 
 

ՀԱԱՀ ՈւՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐԻ 

ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ 

 
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) 

ֆինանսավորմամբ, Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն 

(ICARE) հիմնադրամի կողմից իրականացվող Նորարարական գյուղատնտեսության ուսուցման 

և վերապատրաստման ճամբար (ԱԳՐԻ ՔԵՄՓ) ծրագրի շրջանակում Հայաստանի ազգային 

ագրարային համալսարանի (ՀԱԱՀ) ուսանողների համար հայտարարվում է հետազոտական 

դրամաշնորհների մրցույթ։ 

Դրամաշնորհի նպատակը 
Դրամաշնորհի նպատակն է խթանել ՀԱԱՀ ուսանողների մուտքը հետազոտությունների և 

զարգացման ոլորտ։ 

Ո՞վ կարող է դիմել 
Կարող են դիմել բոլոր նրանք, ովքեր` 

 

• այս պահին ՀԱԱՀ ուսանող են, անկախ մասնագիտությունից, 

• ունեն ագրարային ոլորտին առնչվող որևէ հետազոտական գաղափար (ցանկալի է, որ 

հետազոտական առաջարկներն ունենան փորձարարական բնույթ)։ 
 

Հավասար պայմանների դեպքում նախապատվությունը կտրվի իգական սեռի դիմորդներին։ 

Հայտ կարելի է ներկայացնել խմբով, սակայն խմբում իգական սեռի առնվազն մեկ 

ներկայացուչի ներկայությունը պարտադիր է:  
 

Մրցակցային առավելությունը 
Ակնկալում ենք տեսնել առաջարկներ, որոնք ունեն իրագործելի մեթոդաբանություն, ունեն 

հստակեցված հետազոտական հարցեր և նպատակներ, ինչպես նաև 

վարկածներ/հիպոթեզներ, որոնք հետազոտության արդյունքում կամ կընդունվեն կամ 
 



կմերժվեն։ Առավելություն կտրվի այն հետազոտական առաջարկին, որը գիտական առումով 

հետաքրքիր է տվյալ ոլորտում, ինչպես նաև պոտենցիալ ունեն հետագայում ավելի լայն 

հետազոտության հիմք հանդիսանալու։ 
 

Հետազոտությունը պետք է իրագործելի լինի ՀԱԱՀ-ի, ICARE հիմնադրամի, ինչպես նաև 

հետազոտողի և/կամ գիտական ղեկավարի տրամադրության տակ եղած 

ենթակառուցվածքների միջոցով1։ Հետազոտական առաջարկի մեջ կարելի է ներառել նաև այն 

ենթակառուցվածքային տարրերը, որոնց համար հետազոտողի և/կամ գիտական ղեկավարի 

կողմից մեկ այլ կողմի հետ համաձայնություն է ձեռք բերվել՝ օգտագործելու հետազոտության 

ընթացքում։ 

Գիտկան ղեկավարի ներգրավում 
Հետազոտության ընթացքում ուսանողին կցվելու է գիտական ղեկավար։ Գիտական 

ղեկավարը կարող է լինել ինչպես ՀԱԱՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմից, այնպես էլ 

գիտական հանրությունից։ Ուսանողը ազատ է ներկայացնելու իր ղեկավարին 

հետազոտական առաջարկը ներկայացնելու փուլում։ Նախընտրելի է, որ գիտական 

ղեկավարը փորձառություն ունենա ներկայացված հետազոտության և կամ հարակից 

ոլորտներում։ Եթե հետազոտական առաջարկ ներկայացնողը դիմելու պահին նախընտրելի 

գիտական ղեկավար չունի, ապա դրամաշնորհային մրցույթի հաղթող ճանաչվելու դեպքում 

ԱԳՐԻ ՔԵՄՓ ծրագրի աշխատանքային խումբը կգտնի և հետազոտողին կկցի գիտական 

ղեկավար։ 

Հետազոտության իրականացման ժամկետները 
Հետազոտական ամբողջ աշխատանքները պետք է ավարտված լինեն ուշ քան 2022 թվականի 

դեկտեմբրի 30-ը։ 
 

Հետազոտության աշխատանքի շրջանակը և արդյունքը 
Հետազոտությունը համարվում է բարեհաջող ավարտված, եթե մինչև տրված ժամկետը 

հետազոտողը՝ 
 

• վերջնականացրել է ամբողջ հետազոտությունը, 

• պատրաստել է հոդված, որը տպագրվել է կամ գտնվում է ուսումնասիրության փուլում 

որևէ տեղական կամ միջազգային գիտական ամսագրում (հոդվածը կարող է լինել 

ինչպես հայերեն, այնպես էլ անգլերեն կամ այլ լեզվով), 

• և/կամ մասնակցել է որևէ տեղական կամ միջազգային գիտական կոնֆերանսի։ 
 

 

 

 

1 ՀԱԱՀ և ICARE հիմնադրամի ենթակառուցվածքներին ծանոթանալու համար կապվեք AGRI CAMP ծրագրի 

աշխատանքային թիմի հետ։ 



 

Դիմում հայտը ներկայացնելու համար անհրաժեշտ փաատաթղթերի 

ցանկը 
Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը. 

 

1. Հետազոտության առաջարկը՝ լրացնելով ներկայացված ձևանմուշը, որը 

տեղադրված է կայքէջում, 

2. Դիմողի (թիմի պարագայում բոլոր թիմի անդամների) 

ինքնակենսագրական(ներ)ը։ Առկայության պարագայում, ինքնակենսագրականի 

մեջ ներառել նաև իրականացված հետազոտական աշխատանքները, տպագրված 

նյութերի/հոդվածների հղումները, կոնֆերանսների մասնակցության դեպքում 

տեղեկություններ դրանց մասին։ 

...եթե դիմելու պահին հայտատուն ունի նախընտրած գիտական ղեկավար, ում հետ 

ցանկանում է իրականացնել հետազոտությունը, ապա. 

 
 

3. Գիտական ղեկավարի ինքնակենսագրականը. 

Առկայության պարագայում, ինքնակենսագրականի մեջ ներառել նաև 

իրականացված հետազոտական աշխատանքները, տպագրված 

նյութերի/հոդվածների հղումները, կոնֆերանսների մասնակցության դեպքում 

տեղեկություններ դրանց մասին։ 

4. Գիտական ղեկավարի կողմից տրամադրված նամակ, որը կհաստատի նրա 

համաձայնությունը առ այն, որ նա պատրաստ է, և կարող է ղեկավարել տվյալ 

հետազոտությունը։ 

Տրամադրվելիք դրամաշնորհի չափը 
Հետազոտությունն իրականացնելու համար կտրամադրվի դրամաշնորհ։ Ֆինանսական 

աջակցությունը կախված է մրցույթին ներկայացված առաջարկից, սակայն այն չի կարող 

գերազանցել 500,000 ՀՀ դրամը։ 
 

Դրամաշնորհային գումարը չի կարող ծախսվել ենթակառուցվածքային որևէ տարր (հողի 

ձեռքբերում, շինարարություն, այլն) ձեռք բերելու նպատակով։ Նախատեսված է, որ այն 

օգտագործվելու է հետազոտության համար անհրաժեշտ ընթացիկ ծախսերը (օր., սերմ, 

պարարտանյութ, թունաքիմիկատ, գործիքներ, համազգեստ, տրանսպորտային ծախս, այլ) 

հոգալու համար։ 
 

Ուշադրություն․ ԱԳՐԻ ՔԵՄՓ ծրագրի թիմը, հաշվի առնելով բոլոր թույլատրելի 

հետազոտական ծախսերը, կարճ ցուցակում ընդգրկված հետազոտության բյուջեն կքննարկի 

և կվերջնականացնի հետազոտական առաջարկ ներկայացրած անձի/թիմի հետ համատեղ, 



 

որից հետո կհաստատվեն վերջնական դրամաշնորհի չափը և տրամադրման պայմանները։ 
 

Ուշադրություն․ դրամաշնորհի պայմանագիր կնքվելու է անհատ հետազոտողի (թիմի 

պարագայում՝ թիմի ավագի) հետ, մինչդեռ տպագրելիս հոդվածում և կամ կոնֆերանսում 

ներկայացնելիս պետք է ներառել բոլոր հետազոտողների անունները, ինչպես նաև գիտական 

ղեկավարի անունը։ 
 

Ուշադրություն․ Հետազոտության ամբողջ ընթացքում հետազոտողը ամսական կտրվածքով 

պետք է հաշվետվություն ներկայացնի ICARE հիմնադրամին կատարված աշխատանքերի 

ընթացքի մասին։ Մրցույթում հաղթող ճանաչված հետազոտողներին ԱԳՐԻ ՔԵՄՓ թիմի 

կողից հետագայում կիրականացվի տեղեկատվական միջոցառումներ։ 


