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Փոխադարձ համագործակացության 

Դիմում – առաջարկ 
 

Հայաստանի Հանրապետության բոլոր պետական և մասնավոր դպրոցների՝ 

(հիմնկան, միջնակարգ, ավագ), քոլեջների, վարժարանների, ուսումնարանների, 

բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ղեկավարներին: 

Նպատակ ունենալով  նպաստել ՏՀՏ ոլորտի զարգացմանը կրթօջախներում,           

21-րդ դարի համապատասխան կրթական համակարգերի ներդրմամբ, և 

առաջնորդվելով հավասար հնարավորություններ բոլորի համար կարգախոսով, 

ցանկանում ենք ուսումնական հաստատություններին օգնել ինտեգրվել 

տեխնոլոգիական աշխարհին և աշխատել միջազգային ստանդարտներին և 

աշխատաշուկային համապատասխան մասնագետների պատրաստման կրթական 

ծրագրերով: 

Կենտրոնը նախաձեռնում է մի շարք անվճար (վճարովի) ծրագրեր և նախագծեր, որոնց 

շարքում են պահանջարկ ունեցող և բարձր վարձատրվող որակյալ մասնագետների 

պատրաստմանն ուղղված դասընթացները, ճամբարները, տեղեկատվական 

հանդիպում-սեմինարները և այլն, ինչի շնորհիվ ավարտած ուսանողները աշխատանքի 

հնարավորություն կստանան թե՛ մեր և թե՛ մեզ հետ համագործակցող 

կազմակերպություններում:                

Մեր կողմից առաջարկ (համագործակցությունների) մասին կարող եք ծանոթանալ 

հավելված 1-ում:  

Վերջում խնդրում ենք լրացնել համագործակցության թերթիկը ( ձև № 7 ) և 

պատասխանել հաղորդագրությանը: 
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Ցանկություն ունենալով մեր կողմից իրականացվող միջոցառումներին, 

նախագծերին  ընդգրկել նաև Ձեր սաներին (հետևյալ խմբերի)՝ 

• Սոցիալապես անապահով անձանց 

• Ուսումնական հաստատություններ (պետական և ոչ պետական 

աշխատակազմ) 

• Զինծառայության ընթացքում վիրավորում կամ հաշմանդամություն ձեռք 

բերած անձանց 

• Արցախյան և ապրիլյան պատերազմների մասնակիցներին և նրանց 

ընտանիքի անդամներին մինչև 30տարեկան 

• Դպրոցականներին 6-12րդ դասարաններ 

• Ուսանողներին 1-4րդ կուրսեր 

 Հայցում եմ Ձեր աջակցությունը նշված խմբերի անձանց մեր կողմից 

իրականացվող նախագծերի մասին իրազեկամն և մասնակցության համար: 

Համագործակացության  անհրաժեշտությունը նշված թիրախային խմբերի համար 

1. Կիրազեկվեն ՏՏ ոլորտում գործող նոր մասնագիտություններին դրանց 

հնարավորություններին և պահանջարկին: 

2. Համաշխարհային հեղինակաություն ունեցող կազմակերպությունների կողմից 

իրականցվող նորարարակն լուծումներին և բարձր տեխնոլոգիաների 

առաջընթացի ներկայացում և հնարավոր գործունեության ծավալում: 

3. Արհեստական բանականության, AR, VR տեխնոլոգիաների կիրառման և 

նպատակների մասին տեղեկատվություն: 

4. Համացանցն առաջարկում է գաղափարների փոխանակման և 

տեղեկատվության ազատ հոսքի աննախադեպ միջոցներ և գործիքներ:  

5. Ուսումնական գործընթացում համացանցի հասանելիությունը, իր բոլոր 

հնարավորությունների ու գործիքների օգտագործումը 21-րդ դարի 

մարտահրավերներից մեկն է:   
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Ծրագրի նպատակը 

 

• Ստեղծել բարձրակարգ միասնական կրթական հարթակ, որը կլուծի         

կրթություն – պրակտիկա - աշխատանք շղթայի լիարժեք իրագործումը: 

• Նպաստել  սաների սոցիալական մեդիա և թվային գործիքների կիրառման 

զարգացմանը ուսումնական գործընթացի արդյունավետ կազմակերպման 

նպատակով:  

• Աջակցել Հայաստանում տեխնիկական կրթության  զարգացմանը,  

• Նպաստել դպրոցականների մասնագիտական կողմնորոշմանը,   

• Պատրաստել տեխնիկական կրթությամբ մասնագիտական աշխատուժ, որը 

կբավարարի աճող պահանջարկը:   

• Նախագիծը՝ իր ակնկալվող լայնամասշտաբ սոցիալ-տնտեսական 

ազդեցությամբ, հարում է ազգային անվտանգության, տնտեսական զարգացման 

և կրթության ազգային ռազմավարություններին:  

 Հատկանշական է, որ բացի նշված տնտեսական գործոններից, նախագիծն 

ազդեցության մեծ ներուժ ունի սոցիալական արժեքների կերտման ասպարեզում:  

 Այս համակարգը կհանգեցնի մտածելակերպային փոփոխության, 

կդաստիարակի նոր՝ ստեղծարար արժեքներ, որոնք կառողջացնեն սոցիալական 

արժեհամակարգը երիտասարդների շրջանում:  

 Տեխնոլոգիական կրթության զարգացման ուղղությամբ նմանատիպ 

մեծամասշտաբ նախաձեռնության իրականացումը կբերի համաշխարհային 

ասպարեզում Հայաստանի դիրքերի ամրապնդմանը՝ որպես գիտելիքահենք երկիր։ 

 

Ծրագրի խնդիրները 

 

• համագործակցության միջոցով ինտերակտիվ միջավայրում համագործակցել, 

սովորել, սովորեցնել ստեղծել կրթական նոր համակարգ նոր որակով, որը 

կապահովի բոլորի համար հավասար հնարավորություններով և 

հասանելիությամբ որակյալ կրթություն: 

• նպաստել գիտելիքների հարստացմանն ու հմտությունների ձեռքբերմանը՝ 

ներդնելու սոցիալական և թվային գործիքների հնարավորությունները ուսուցման 

և կառավարման գործընթացներում, 
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 Հավելված 1 

Ծրագրի ընթացքում իրականացվող  

անվաճար նախագծեր 
 

1. start up նախագծեր, որոնք կիրականացվեն մեր հմուտ մասնագետների 

օգնությամբ: 

• Օնլայն Ստարտափ 5 (ծրագրավորողների համար) 

• Օնլայն Դիզայն Ստարտափ (Գրաֆիկ, վեբ, ui/ux դիզայներների համար) 

2. ՙԲիզնես մարքեթինգ, Ձեռնարկությունների ավտոմատացում և կառավարում՚ 

դասընթաց:  

3. ՏՏ անգլերեն դասընթաց 

4. Մասնագիտական, նախաավարտական և ավարտական պարկտիկաներ 

ուսանողների համար  

5. Աշխատանքի հնարավորություն 16 տ.- 17տ. (գործարքային ծնողի 

համաձայնությամբ ) և 18+ տարեկանների համար լիարժեք դրույքով: 

6. Հնարավորություն միանալ մեր ՏՀՏ և Մեդիա խմբերին, հետևել նորություններին: 

7. Բաց ինտերակտիվ դասեր, վերապատրաստումներ, մրցույթներ Ինֆորմատիկա, 

Տեղեկատվական Տեխնոլոգիաներ, առարկաներից ըստ ուս. հաստատության 

ուումնական պլանի յուրաքանչյուր կրթօջախի համար: 

8. Երաժշտություն 

9. Նկարչություն, Լուսանկարչություն 

10. Լրագրություն 

11. Օպերատորական գործ 

12. Սցենարային աշխատանք 

13. Գործընկեր առցանց կրթական համակարգում 

14. Գովազդային, մարքեթինգային ծառայություններ 

15. Ուս. Հաստատության մրցունակ վեբ կայքի պատրաստում կամ թարմացում 

16. Սցենարների կազմում և միջոցառումների նկարահանում 

17. Ավտոմատացված զանգի համակարգի ներդրում արտոնյալ պայմաններով 

18. Ուս. Հաստատության համակարգչային լաբորատորիայի ստեղծում կամ 

վերազինում (վճարովի է) 

19. Ավտոմատացված զանգի համակարգի ներդրում արտոնյալ պայմաններով(Վճ.) 
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Հավելված 1 
 

Ծրագրի ընթացքում իրականացվող  

վաճարովի նախագծեր 

 

Դասընթաց Տևողություն Արժեք 

 

Անվճար 

Պրակտիկա 

 

Աշխատանք 

Ծրագրավորման Ֆակուլտետ 

Front End 4 ամիս 
30.000դր.(խմբ.) 

45.000 դր. (անհ.) 
1 ամիս + 

Back End 4 ամիս 
30.000դր. (խմբ.) 

45.000 դր. (անհ.) 
1 ամիս + 

Full Stak 4 - 6 ամիս 
30.000դր. (խմբ.) 

45.000 դր. (անհ.) 
1 ամիս + 

JavaScript  3 ամիս 
30.000դր. (խմբ.) 

45.000 դր. (անհ.) 
1 ամիս + 

PHP 3 ամիս 
30.000դր. (խմբ.) 

45.000 դր. (անհ.) 
1 ամիս + 

Python (Django) 6 - 8 ամիս 
45.000դր. (խմբ.) 

65.000 դր. (անհ.) 
1 ամիս + 

Ruby 4 - 6 ամիս 
45.000դր. (խմբ.) 

60.000 դր. (անհ.) 
1 ամիս + 

C++ 4 - 6 ամիս 
45.000դր. (խմբ.) 

60.000 դր. (անհ.) 
1 ամիս + 

C# 4 - 6 ամիս 
45.000դր. (խմբ.) 

60.000 դր. (անհ.) 
1 ամիս + 

Java 4 - 6 ամիս 
45.000դր. (խմբ.) 

60.000 դր. (անհ.) 
1 ամիս + 

Android  2 - 3 ամիս 
45.000դր. (խմբ.) 

60.000 դր. (անհ.) 
1 ամիս + 

IOS 2 - 3 ամիս 
45.000դր. (խմբ.) 

60.000 դր. (անհ.) 
1 ամիս + 

AI Արհեստական 

բանականություն 
6 - 8 ամիս 

60.000դր. (խմբ.) 

80.000 դր. (անհ.) 
1 ամիս + 

AR / VR 6 - 8 ամիս 
60.000դր. (խմբ.) 

80.000 դր. (անհ.) 
1 ամիս + 

SEO, SMM, CRM 2 - 3 ամիս 
30.000դր. (խմբ.) 

50.000 դր. (անհ.) 
1 ամիս + 
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Հավելված 1 
 

Դասընթաց Տևողություն Արժեք 
Անվճար 

Պրակտիկա 
Աշխատանք 

Մուլտիմեդիայի ֆակուլտետ 

Adobe Photoshop 2 ամիս 
30.000դր. (խմբ.) 

60.000 դր. (անհ.) 
1 ամիս + 

Adobe After Effects 4 ամիս 
40.000դր. (խմբ.) 

60.000 դր. (անհ.) 
1 ամիս + 

Adobe Premiere Pro 4 ամիս 
40.000դր. (խմբ.) 

60.000 դր. (անհ.) 
1 ամիս + 

Adobe Illiustrator 4 ամիս 
40.000դր. (խմբ.) 

60.000 դր. (անհ.) 
1 ամիս + 

Cinema 4D 4 - 6 ամիս 
45.000դր. (խմբ.) 

65.000 դր. (անհ.) 
1 ամիս + 

Autodesk Maya 4 ամիս 
40.000դր. (խմբ.) 

60.000 դր. (անհ.) 
1 ամիս + 

Autodesk Autocad 2 ամիս 
20.000դր. (խմբ.) 

40.000 դր. (անհ.) 
1 ամիս + 

Corel Draw 2 ամիս 
15.000դր. (խմբ.) 

30.000 դր. (անհ.) 
1 ամիս + 

Graphisoft Archicad 4 ամիս 
30.000դր. (խմբ.) 

60.000 դր. (անհ.) 
1 ամիս + 

Pinnacle Studio 1 ամիս 
15.000դր. (խմբ.) 

30.000 դր. (անհ.) 
1 ամիս + 

Sony Vegas 1 ամիս 
15.000դր. (խմբ.) 

30.000 դր. (անհ.) 
1 ամիս + 

3 Ds Max 4 ամիս 
40.000դր. (խմբ.) 

60.000 դր. (անհ.) 
1 ամիս + 

Unity 4 ամիս 
45.000դր. (խմբ.) 

60.000 դր. (անհ.) 
1 ամիս + 

Unreal 4 ամիս 
45.000դր. (խմբ.) 

60.000 դր. (անհ.) 
1 ամիս + 

Ui/UX Design 4 ամիս 
45.000դր. (խմբ.) 

60.000 դր. (անհ.) 
1 ամիս + 

Ռոբոտաշինության ֆակուլտետ 

Arduino 4 ամիս 
25.000դր. (խմբ.) 

50.000 դր. (անհ.) 
1 ամիս + 

labview 4 ամիս 
25.000դր. (խմբ.) 

50.000 դր. (անհ.) 
1 ամիս + 
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Հավելված 1 
 

Դասընթաց Տևողություն Արժեք 

 

Անվճար 

Պրակտիկա 

 

Աշխատանք 

Այլ Դասընթացներ 

Համ. Ցանցեր 5 - 6 ամիս 
30.000դր. (խմբ.) 

60.000 դր. (անհ.) 
1 ամիս + 

Կիբերանվտանգություն 5 - 6 ամիս 
30.000դր. (խմբ.) 

60.000 դր. (անհ.) 
1 ամիս + 

Հաշվապահություն 6 ամիս 
25.000դր. (խմբ.) 

50.000 դր. (անհ.) 
1 ամիս + 

Համակարգչային 

օպերատորություն 
4 ամիս 

25.000դր. (խմբ.) 

50.000 դր. (անհ.) 
1 ամիս + 

Երաժշտություն Անվճար Ժամանցային առանց սահմանափակման 

Նկարչություն Անվճար Ժամանցային առանց սահմանափակման 

Լուսանկարչություն Անվճար Ժամանցային առանց սահմանափակման 

Բիզնես Մարքեթինգ 2 ամիս Անվճար 2 ամիս + 

Լրագրություն Անվճար Ժամանցային առանց սահմանափակման 

Օպերատորական գործ Անվճար Ժամանցային առանց սահմանափակման 

Սցենարային 

աշխատանք 
Անվճար Ժամանցային առանց սահմանափակման 
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Համագործակցության դիմում  

Ձև №7 

Ուսումնական հաստատությունների համար 

 
Ուսումնական հասատաության 

անվանումը՝ 
 

Ղեկավարի Անուն Ազգանուն  

Ղեկավարի հեռախոսահամար  

Ուս. Հասատության 

հեռախոսահամար 
 

Էլ. Փոստի հասցե  

Ուս. Հասատատության հասցե  

Հաստատության կարգավիճակ   

Աշակերտների / Ուսանողների 

ընդհանուր քանակ 
 

Նշեք հավելված 1-ում նշված այն 

կետերի համարները, որոնց շուրջ 

ցանականում եք համագործակցել 

հանարավոր է ընրել նաև բոլորը 
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Դիմում  Ձև №8 

Ուսանողի վճարովի դասընթացի մասնակցության համար 

 
Ուսումնական հասատաության 

անվանումը՝ 
 

Դասրանը / կուրսը  

Ուսանողի Անուն Ազգանուն  

Հեռախոսահամար  

Էլ. Փոստի հասցե  

Բնակության հասցե  

Նշեք հավելված 1-ում նշված այն 

դասընթացը(ները), որոնք 

ցանկանում եք ուսումնասիրել 

 

 

Դիմում  Ձև №9 

Ուսանողի անվճար դասընթացի մասնակցության համար 

 
Ուսումնական հասատաության 

անվանումը՝ 
 

Դասրանը / կուրսը  

Ուսանողի Անուն Ազգանուն  

Հեռախոսահամար  

Էլ. Փոստի հասցե  

Բնակության հասցե  

Նշեք հավելված 1-ում նշված այն 

դասընթացը(ները), որոնք 

ցանկանում եք ուսումնասիրել 
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 Համագործակցելով մեզ հետ և դառնալով գործընկեր Ձեր սաները մեր կողմից 

մատուցվող վճարովի ծառայություններից հնարավորություն կստանան օգտվել մինչև 

50% զեղչով: 

 

Նախապես շնորհակալություն ուշադրության համար:  

Ուրախ կլինենք Ձեր ուսումնական հաստատությունը տեսնել մեր թիմում նպաստելով 

ՀՀ-ի գիտելիքահենք և ստեղծարար երկիր դառնալուն: 

 

 Համագործակցության առաջարկը մերժելու դեպքում ևս խնդրում եմ գրավոր 

պատասխանել հաղորդագրությանը օրենքով սահմանված կարգով 5 աշխատանքային 

օրվա ընթացքում պարտադիր նշելով մերժման հիմքը:  

 

Ուշադրություն նշված նախագծերը ամբողջությամբ իրականացվում են մեր կողմից 

առանց որևէ գրանտային և/կամ այլ հովանավորչական մեխանիզմի: 

            

Միացեք մեզ տելեգրամում հետևյալ հղմամբ և բոլոր հարցերը կարող ենք քննարկել 

այնտեղ՝ https://t.me/itedu2021 

 

Հարգանքներով՝             ՙԳլոբալ Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ՚ ՍՊԸ 

                     Տնօրեն՝                            Գ. Քոսյան 


