
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 6 
«Նորավանք» գիտակրթական  

հիմնադրամի հոգաբարձուների 
 խորհրդի 2001 թ. օգոստոսի 17-ի նիստի 

 
 
 
Նախագահում էր՝ 
Տ. Սարգսյան                                          -    ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ  
 
Մասնակցում էին՝ 
 
Մ. Թոփուզյան                                      -     ՀՀ կառավարության աշխատակազմի 
                                                                      ղեկավար- նախարար 
Կ. Կիրակոսյան                                    -     ՀՀ կառավարության աշխատակազմի   
                                                                      ղեկավար-նախարարի տեղակալ 
Լ. Մկրտչյան                                         -     ՀՀ արտաքին գործերի նախարարի 
                                                                      տեղակալ 
Ա. Ավետիսյան                                      -     ՀՀ կրթության և գիտության 
                                                                      նախարարի տեղակալ 
  
Կ. Հայրապետյան                                -     «Նորավանք» գիտակրթական 
                                                                      հիմնադրամի հոգաբարձուների  
                                                                      խորհրդի անդամ 
 
 

«Նորավանք»  գիտակրթական հիմնադրամի 
2001 թվ. հուլիս-դեկտեմբեր ամիսների 
գործունեության ծրագրի, ծախսերի 
նախահաշվի հաստատման և հաստիքային 
ցուցակի մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին  

                                  --------------------------------------------------------------   
(Մ. Մկրտչյան, Ս. Սեյրանյան, Կ. 
Հայրապետյան, Ա. Ավետիսյան, Լ. Մկրտչյան, 
Կ. Կիրակոսյան, Մ. Թոփուզյան, Տ. Սարգսյան) 
 

Հաստատել «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի 2001 թվ. հուլիս-դեկտեմբեր 
ամիսների գործունեության ծրագիրը, ծախսերի նախահաշիվը և հաստիքային 
ցուցակի փոփոխված տարբերակը (կցվում են)։ 

 
  
«Նորավանք» գիտակրթական  
հիմնադրամի հոգաբարձուների  
խորհրդի անդամ 
նախագահող                                                               Տ. Սարգսյան 
 
 
 



«Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի գործունեության ծրագիրը 

2001 թ. հուլիս-դեկտեմբեր ժամանակահատվածում 

 

1. Գիտահետազոտական աշխատանքների կազմակերպում (Մ. Մկրտչյան, Ս. 

Սեյրանյան) 

     «Ազգային անվտանգության հիմնադրույթները» ընդհանուր թեմայով  

 

2. Գիտաժողովների կազմակերպում (Ս. Սեյրանյան) 

ա) «Հայոց պետականությունը 21-րդ դարում. զարգացման հեռանկարները» 

թեմայով (նոյեմբեր) 

բ) դեկտեմբեր (թեման ճշգրտել մինչև հոկտեմբեր) 

3. «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի հանդեսի թողարկում (Ս.Սեյրանյան) 

4. «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի երևանյան գրասենյակի ձևավորում 

(ներառյալ շենքի ու տարածքի ձեռքբերում) (Ա. Թանթուշյան) 

5. «Նորավանք» գիտակրթական համալիրի նախագծի մշակում և հաստատում (Ա. 

Թանթուշյան) 

6. Ինտենսիվ հաղորդակցության համար տեղեկատվական բազայի ստեղծում (Թ. 

Վարդանյան) 

7. Ներկայացուցչական ելույթներ տարբեր ֆորումներում  

8. 2002 թվ. գործունեության ծրագրի մշակում, հիմնադրամի կառուցվածքի 

ճշգրտում, ծախսերի նախահաշվի կազմում (Մ. Մկրտչյան) 

9. Մասնակցություն հոգաբարձուների խորհրդի նիստի աշխատանքներին (Մ. 

Մկրտչյան, Ս. Սեյրանյան) 

10. Աշխատակազմի սեմինար-խորհրդակցությունների կազմակերպում (Մ. 

Մկրտչյան) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 



«Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի 2001 թ. գործունեության 
գծով ծախսեր 

 
1. Պահպանման ծախսեր (մինչև 2002 թ. հունվարի 1-ը) - ընդամենը՝ 

23.000.000 դրամ  
     այդ թվում 
     1.1 աշխատավարձ՝  10 000 000 դրամ 
     1.2  սոց. վճարումների գծով ծախսեր՝  3 000 000 դրամ 
     1.3 ինտերնետային կապ՝   250 000 դրամ 
 
2. Գիտահետազոտական և ուսումնական բնույթի աշխատանքների 
ծախսեր - ընդամենը՝ 9 850 000 դրամ  
     2.1 «Ազգային անվտանգության համալիր» ծրագրի հինգ թեմաների 
           մշակման, մրցույթային սկզբունքների ճշգրտման, մրցույթի անցկացման և 
           իրականացման ծախսեր՝ 3 000 000 դրամ 
     2.2 Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող մտավոր և հոգևոր 
           կենտրոնների քարտեզ՝ 250 000 դրամ 
     2.3 Ինտենսիվ հաղորդակցման համար անհրաժեշտ 
           տեղեկատվական բազայի ստեղծում՝ 50 000 դրամ 
     2.4 Հետագա գործունեության ծրագրի մշակում՝ 50 000 դրամ 
     2.5 Կոնֆերանսների կազմակերպում 
           ա) «Հայոց պետականությունը 21-րդ դարում.  
                 զարգացման  հեռանկարները» թեմայով (հոկտեմբեր)՝ 1 500 000 դրամ 
            բ)  «» թեմայով (դեկտեմբեր)՝ 1 500 000 դրամ 
     2.6 Պարբերականի թողարկում (եռամսագիր) 
           ա) 1-ին համար (հոկտեմբեր)՝ 1 500 000 դրամ 
           բ)  2-րդ համար (դեկտեմբեր)՝ 1 500 000 դրամ 
     2.7 Ներկայացուցչական ելույթների նախապատրաստում 
    (ներառյալ գովազդային բուկլետի թողարկում)՝ 500 000 դրամ  
3. Սեփականության իրավունքի գծով ծախսեր՝  3 000 000 դրամ 
4. Գործուղման ծախսեր՝ 1 000 000 դրամ 
5. Նախագծա-նախահաշվային և շինարարության գծով ծախսեր ՝  

23.150.000 դրամ 
          
------------------------------------------------- 
Ընդամենը - 60 000 000 դրամ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



ՀԱՅՈՑ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 21-ՐԴ ԴԱՐՈՒՄ.  

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ 

Ժամանակացույց 
 
Օր առաջին՝ 

Նիստ առաջին՝ 

9.30 - 10.00 մասնակիցների գրանցում 

10.00 - 10.30 բացում 

ա) բացման խոսք 

բ) ողջույնի խոսք 

10.30 - 12.00 զեկույցներ (4 զեկույց, 1 զեկույցի տևողությունը 20 

րոպե) 

12.00 - 12.30  ընդմիջում (սուրճ) 

12.30 - 14.00 հարցեր զեկուցողներին, քննարկումներ 

14.00 - 15.00 ընդմիջում 

 

Նիստ երկրորդ՝ 

15.00 - 16.30 զեկույցներ (4 զեկույց) 

16.30 - 17.00 ընդմիջում (սուրճ) 

17.00 - 18.30 հարցեր զեկուցողներին, 

քննարկումներ 

 

Օր երկրորդ՝ 

Նիստ երրորդ՝ 

10.00 - 11.30 զեկույցներ (4 զեկույց) 

11.30 - 12.00 ընդմիջում (սուրճ) 

12.00 - 15.00 հարցեր զեկուցողներին, քննարկումներ, ամփոփում, 

առաջարկներ 

15.00 - 15.30 

15.30 

ընդմիջում 

կոնֆերանսի փակում 



«Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի հանդեսը 
 
«Նորավանք» գիտակրթական հաստատության հիմնական նպատակներից 

մեկը՝ հայ մտավոր ներուժի համախմբման և ռացիոնալ օգտագործման խնդրի 
հաջող իրականացման տեսանկյունից կարևոր նշանակություն կարող է ունենալ 
գիտական-հասարակական հանդեսի հրապարակումը։  

 
Հանդեսի (աշխատանքային անվանումը՝ «Երրորդ հազարամյակ») հիմնական 

խնդիրներն են. 
 Համահայկական, պետական-քաղաքական, հասարակական-

հասարակագիտական, գիտա-կրթական, հոգևոր և մշակութային 
կարևորագույն հիմնախնդիրների վերաբերյալ տեսական և վերլուծական 
նոր աշխատանքների հրապարակում 

 հիշյալ հիմնախնդիրների շուրջ քննարկումների և բանավեճերի ծավալում 
 հրապարակվելու հնարավորության ընձեռում հիշյալ հիմնախնդիրներով 

զբաղվող հայ մտավորականներին (Հայաստան, Սփյուռք) 
 կարևորագույն խնդիրների վերաբերյալ տեսական և վերլուծական 

աշխատությունների հրապարակայնացում 
 «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի գիտական, 

գիտահետազոտական, կազմակերպական գործունեության 
հրապարակայնացում և այլն 

Վերոշարադրյալից բխում են հանդեսի հետևյալ հիմնական (մշտական) 
բաժինները. 
 համահայկական 
 պետական-քաղաքական 
 հասարակական 
 գիտա-կրթական և հումանիտար 
 «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամ 
 Նորություններ 
Հանդեսն առաջարկվում է հրապարակել տարեկան 4 անգամ (եռամսյակը՝ 
մեկ համար)։ 
Մեկ համարի մոտավոր ծախսացուցակը (1000 օրինակ, 10 տպագրական 
մամուլ ծավալով). 
 տպագրական և տեխնիկական ծախսեր (մուտքագրում, էջագրում, 

սրբագրում, խմբագրում, ձևավորում և այլն)՝  մոտ $ 2000 
 հոնորարներ («Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի կողմից 

պատվիրված հրապարակումների համար)՝ $ 1000 
--------------------------- 
Ընդհանուրը՝ մոտ $ 3000 

 
 

 

 

 

 

 



«Նորավանք» գիտակրթական հաստատության 

 հոգաբարձուների խորհրդի կողմից հաստատված 2001 թվականի 

հետազոտական աշխատանքների ծրագրի իրականացման 

ժամանակացույց. 

 

 

 հետազոտական թեմաների ճշգրտում (սեպտեմբեր) 

 հետազոտական թեմաների մրցույթի անցկացման սկզբունքների և չափանիշների 

ճշգրտում (հոկտեմբերի վերջ) 

 մրցույթի հայտարարում (նոյեմբերի սկիզբ) 

 մրցույթի անցկացում (նոյեմբերի վերջ) 

 պայմանագրերի կնքում (դեկտեմբերի սկիզբ) 

 հետազոտական աշխատանքների արդյունքների ամփոփում (2002 թ. փետրվար)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



«Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի հաստիքային դրույքաչափերը (դրամ) 

 

 

1. Գործադիր տնօրեն                                                   250 000 

2. Գործադիր տնօրենի տեղակալ                               180 000 

3. Խորհրդական                                                           180 000 

4. Գիտության դեպարտամենտի վարիչ                     180 000 

5. Ուսումնամեթոդական դեպարտամենտի վարիչ    180 000 

6. Գործերի կառավարիչ                                              150 000 

7. Գլխավոր հաշվապահ                                              150 000 

8. Հաշվապահ                                                               80 000 

9. Գանձապահ                                                              70 000 

10. Ընդհանուր բաժնի պետ                                           90 000 

11. Գլխավոր մասնագետ գիտության կամ 

      ուսումնական գծով                                                  100 000 

12. Իրավաբան                                                              70 000 

13. Առաջատար մասնագետ գիտության կամ  

      ուսումնական գծով                                                 70 000  

14. Կադրերի գծով մասնագետ                                     60 000 

15. Առաջին կարգի մասնագետ                                    60 000 

16. Պարետ                                                                    60 000 

17. Մեքենագրուհի                                                        50 000 

18. Վարորդ                                                                   50 000 

19. Պահակ                                                                    30 000 

20. Հավաքարար                                                          30 000 

21. Դռնապան                                                               40 000                                             

   

 
  
 
 
 
 
 

 



 



«Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի հաստիքները 

Օգտագործվում է 
առ 15.03.2002 

1. Գործադիր տնօրեն                                                    1  1 

2. Գործադիր տնօրենի տեղակալ                                 1  1 

3. Խորհրդական                                                             1  0,5 

4. Գիտության դեպարտամենտ                                     3 

այդ թվում՝ 

 դեպարտամենտի վարիչ                                1  - 

 գլխավոր մասնագետ                                      1  1 

 առաջատար մասնագետ                                1  - 

5. Ուսումնամեթոդական դեպարտամենտ                    3 

այդ թվում՝                

 դեպարտամենտի վարիչ                                1  - 

 գլխավոր մասնագետ                                      1  - 

 առաջատար մասնագետ                                1  - 

6. Հաշվապահություն                                                     3 

     այդ թվում՝    

 գլխավոր հաշվապահ                                     1  1 

 հաշվապահ                                                     1  - 

 գանձապահ                                                     1  - 

7. Քարտուղարություն                                                     3 

այդ թվում՝      

 ընդհանուր բաժնի պետ                                  1  1 

 առաջին կարգի մասնագետ                            1  - 

 մեքենագրուհի                                                 1  1 

8. Իրավաբան                                                                1  - 

9. Կադրերի գծով մասնագետ                                       1  - 

10. Գործերի կառավարչություն                                     10 

այդ թվում՝                   

 գործերի կառավարիչ                                     1  1 

 պարետ                                                            1  1 

 պահակ                                                            2 0,3+0,3+0,3+0,3=1,2 

 հավաքարար                                                   3  0,5 

 վարորդ                                                            2  1               

 դռնապան                                                        1  -   

 



Ընդամենը՝                                                       27 միավոր  11,2 միավոր      


