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ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ ՈՐՈՇՄԱՆ

1.
1)

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ (H)
Web of Science շտեմարանի ազդեցության գործոն ունեցող պարբերականում տպագրված

H = 10×AIF × Գ(աշխ.վայր) × Գ(հոդվ) × Գ(հեղ) որտեղ՝
ա) AIF պարբերականի ընթացիկ ազդեցության գործոնն է՝ ըստ «Institute for Scientific
Information (ISI JCR)»-ի տվյալների,
բ)

Գ(աշխ)-ն գիտական աշխատանքի կատարման վայրն է ԵՊԲՀ = 1.5:
ԵՊԲՀ մասնակցությամբ՝ 1.0:

գ)

Գ(հոդվ)-ն տպագրված գիտական հոդվածի տեսակն է՝
բուն հետազոտություն` 1.0 գործակից,
գրականության ակնարկ՝ = 0.75 գործակից:

դ) Գ(հեղ)-ն հոդվածում առաջին և վերջին համահեղինակներին՝ 0.7 գործակից, միջանկյալ
դիքում գտնվող համահեղինակներին 0.3 գործակից:

2)

Scopus

միջազգային

գիտատեղեկատվական

շտեմարանի

պարբերականներում

հրատարակված H= 2 միավոր հոդվածի համար
3)

ՀՀ և օտարերկրյա որևէ պետության բարձրագույն որակավորման

կոմիտեի

(այսուհետ` ԲՈԿ) ցանկերում ընդգրկված H = 1.5 միավոր պարբերականների համար

2.

ՄԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԴԱՍԱԳԻՐՔ,
ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ (E)

E = m /n, որտեղ
Գիտական մենագրության համար E = 5 միավոր, (երբ n=1, m≥10)
m-ը, աշխատանքի ծավալն է
m=5՝ 3-5 մամուլի դեպքում
m=10՝ 6-7 մամուլի դեպքում
m=15՝ 8-10 մամուլի դեպքում
m=20՝ 11 և ավելի մամուլի դեպքում
n-ը համահեղինակների քանակն է
Ձեռնարկի պատասխանատու խմբագրին՝ 2 *E միավոր
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3. ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ (K)
միջազգային CME բալ ունեցող գիտաժողովի պլենար զեկույց՝ K = 15 միավոր
միջազգային CME բալ ունեցող գիտաժողովի բանավոր զեկույց ՝ K = 10 միավոր
տեղական ՇՄԶ կրեդիտ ունեցող գիտաժողովի պլենար զեկույց՝ K = 7 միավոր
տեղական ՇՄԶ կրեդիտ ունեցող գիտաժողովի բանավոր զեկույց՝ K = 2.5 միավոր

4. ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԹԵԶԻՍԻ ՀՐԱՊԱՐԱՐԿՈՒՄ

(G) WOS շտեմարանում՝
G = (K x SIF) / n, որտեղ
K = 2.0 միավոր,
SIF-ը Թեզիսների հավելվածը հրատարակող պարբերականի ազդեցության գործոնն է,
n-ը՝ հեղինակների քանակն է
Թեզիսի հրապարարկում Scopus շտեմարանի պարբերականում`
G = K / n, որտեղ
K=1.25 միավոր,

n-ը՝ հեղինակների քանակն է

Թեզիսի հրապարարկում ՀՀԲՈԿ -ի կողմից հաստատված շտեմարաններում
G = K / n, որտեղ
K = 1 միավոր, n-ը՝ հեղինակների քանակն է

5.ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ (C)
արտերկրում՝ ԵՄ կամ ԱՄՆ՝ 25 միավոր
արտերկիր այլ՝ 10 միավոր
ՀՀ-ում՝ 5 միավոր

6.ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄ (B)
ՀՀ ԲՈԿ –ի կողմից հաստատված ատենախոսության ղեկավարում ՝ 10 միավոր
Թեման հաստատված ընթացիկ ատենախոսության ղեկավարում ՝ 5 միավոր

7.ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
մենագրության,դասագրքի գրախոսություն ՝2.0 միավոր
գիտամեթոդական, ուսումնամեթոդական ձեռնարկների գրախոսություն ՝ 1.0 միավոր
սեղմագրերի վերաբերյալ գրավոր կարծիք՝ 0.25 միավոր
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8. ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐ/ՄԱՍՆԱԿԻՑ

ԳԻՏԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՎՈՂ ԹԵՄԱ/ԾՐԱԳԻՐ
Pղեկավար = F
Pմասնակից = F/T, որտեղ T – ն մասնակիցների թիվն է:
F=5 մինչև 5000.0 USD (համարժեք ՀՀ դրամ) ընդհանուր ֆինանսական ծավալի
դեպքում
F=10 /5000.0 USD/ ֆինանսական ծավալի դեպքում
F= +1 յուրաքանչյուր 1000.0 USD՝ 5000.0 USD ից ավել դեպքում
F= +0.5 յուրաքանչյուր 1000.0 USD՝ 100000.0 USD ից ավել դեպքում

ԿՐԹԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ
Pղեկավար = 10, նախագծի համակարգող,
Pղեկավար = 5, նախագծի ԵՊԲՀ համակարգող,
Pմասնակից = 2, նախագծի մասնակից,
9. ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ (D)
գիտությունների թեկնածու, = 10 միավոր, դոցենտ = 15 միավոր
գիտությունների դոկտոր = 20 միավոր, պրոֆեսոր = 25 միավոր
ակադեմիկոս/թղթակից անդամ = 30 միավոր
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10. ԳԻՏԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ *
Կազմկոմիտեի/գիտական կոմիտեի նախագահ արտերկրում՝

30 միավոր

կազմկոմիտեի/գիտական կոմիտեի անդամ արտերկրում՝

15 միավոր

կազմկոմիտեի/գիտական կոմիտեի նախագահ ՀՀ-ում ՝

10 միավոր

կազմկոմիտեի անդամ ՀՀ-ում՝

5 միավոր

խմբագրական կոմիտեի նախագահ արտերկրում՝

20 միավոր

խմբագրական կոմիտեի անդամ արտերկրում՝

12 միավոր

խմբագրական կոմիտեի նախագահ ՀՀ-ում՝

8 միավոր

խմբագրական կոմիտեի անդամ ՀՀ-ում՝

3 միավոր

փորձագիտական հանձնաժողովի նախագահ՝

10 միավոր

փորձագիտական հանձնաժողովի անդամ՝

3 միավոր

ուսումնամեթոդական խորհրդի նախագահ՝

10 միավոր

ուսումնամեթոդական խորհրդի անդամ՝

3 միավոր

ամբիոնի ուսումնամեթոդական/գիտահետազոտական
աշխատանքների պատասխանատու՝

2 միավոր

Մասնագիտական խորհրդի նախագահ

10 միավոր

Մասնագիտական խորհրդի գիտական քարտուղար

5 միավոր

Մասնագիտական խորհրդի անդամ

3 միավոր

Պաշտոնական ընդդիմախոսության համար

2 միավոր

Արտերկրի գիտակրթական հաստատություններում կարդացված
դասախոսությունների համար (համապատասխան հավաստագրի առկայության
դեպքում)

5 միավոր

Արտերկրի գիտակրթական հաստատություններից հրավիրված և կարդացված
դասախոսություն կազմակերպելու համար (ամբիոնի քաղվածքով հավաստիացման
առկայության դեպքում)

* CME/ՇՄԶ կրեդիտի առկայությունը պարտադիր է

2 միավոր
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11. ՔՆՆԱԿԱՆ ԹԵՍՏԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ
3 ԼԵԶՎՈՎ (1 թեստ -0.005 միավոր)

12.ԴՈՒԱ յուրաքանչյուր տարվա միջին արդյունքներ1
Գնահատական "5"

5 միավոր

Գնահատական "4,6 - 4.9"

4 միավոր

Գնահատական "4 - 4.5"

3 միավոր

13.ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԱՃԱԽԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ
կուրսի ուսանողների 10% -ը 0.1
20 %-ը

0.2

30 %-ը

0.3

40 %-ը

0.5

50 %- 60 %-ը

2

60%--70% `

2.5

70% և ավել`

3

(տվյալները ներկայացվում է դեկանի կողմից՝ ելնելով առնվազն 3 դասախոսությունների
հաճախելիությունից)

14. ՊԱՐԱՊԱԾ ԽՄԲԵՐԻ ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅՈՒՆԸ2
(խմբերի միջինացված առաջադիմություն)
55%--60% `

1.5

61%--70% `

2

71%--80% `

2.5

81% և ավել`

3

15. ՈՒԳԸ ԱՄԲԻՈՆԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ՝
Յուրաքանչյուր 10 ուսանողի քանակով՝ 1 միավոր

1

Մրցույթին չեն կարող մասնակցել այն դասախոսները, ովքեր ԴՈՒԱ-ից ունեն 3.5 -ից ցածր
գնահատական
2
Մրցույթին չեն կարող մասնակցել այն դասախոսները, ում պարապած խմբերի առաջադիմությունը
ցածր է 50 % ից:

