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ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՓՈՒԼ. ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ 

 Հիմնականում  նկարագրական բնույթի ԻԶ 

 Որոշակի անհամապատասխանություններ չափորոշիչների 

հիմքերի պահանջների և տրամադրված փաստաթղթերի միջև, 

այդ թվում նաև թերի և անընթերնելի 

 ԻԶ-ի ընթերցման ընթացքում անհրաժեշտություն անընդմեջ 

անդրադարնալ փաստաթղթերին՝ փորձելով կազմել 

ամբողջական պատկերացում ԲՈՒՀ-ի գործունեության 

վերաբերյալ  



ԻԶ-ի մանրակրկիտ վերլուծության և գնահատման համար 

ժամկետների սղություն՝ 

 Անհրաժեշտություն փորձագիտական խմբի հաճախակի 

հանդիպումների` այցի ընթացքում փաստաթղթերի 

պարզաբանումներ կատարելու համար, 

 Թիրախ խմբերի հետ հանդիպումների սցենարների մշակման և 

հարցադրումների ձևավորման համար, 

 Չափանիշների, չափորոշիչների բացահայտման համար 

լրացուցիչ կամ բացակա փաստաթղթերի ցուցակի կազման և 

ճշգրտման համար 

 

 

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՓՈՒԼ. ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ 



ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՅՑ 



ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՅՑ. ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ 

 Այցի ընթացքում դրական և աշխատանքային մթնոլորթի 

ձևավորում 

 Թիրախային խմբերի հետ հանդիպումներին ընդհանրական  և 

մասնագիտական հարցերի համաչափության պահպանում 

 Ժամանակի անարդյունավետ օգտագործում`լրացուցիչ 

փաստաթղթերի հարկադրված ուսումնասիրում  

 Օրվա արդյունքների ամփոփման և հանդիպումների պլանի 

վերանայում և ճշգրտուման անհրաժեշտություն 

 ԲՈՒՀ-ի ենթակառուցվածքների և ստորաբաժանումների 

դիտարկման թերի կազմակերպում 



ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑԻ 
ԿԱԶՄՈՒՄ 



ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ. 
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ  

 Փորձագիտական զեկույցի կազման ընթացքում ձևաչափի  

վերանայումներ 

 ԻԶ-ի կազման աշխատանքների ձևաչափի հստակեցում, փորձի 

տարածման անհրաժեշտություն  

 Փորձագետների վերլուծական կարողությունների շարունակական 

զարգացման անհրաժեշտություն 

 ԻԶ-ի գնահատման սնդղակի հստակեցման անհրաժեշտություն 



ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. 
ՈԱԱԿ 

 Փորձագիտական խմբին ներկայացվող պահանջների հստակեցում 

և բարձրացում 

 Ներկայիս և ապագա փորձագետների շարունակական 

վարժանքների և վերավարժանքների իրականացում համաձայն 

գործող քաղաքականության  

 Փորձագիտական աշխատանքների կազմակերպման ձևաչափերի, 

գործիքների և եղանակների բարելավում և փորձի տարածում 



ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. 
ՈԱԱԿ 

 

 Առանձնահատուկ ուշադրություն փորձագիտական խմբերի 

թիմային աշխատանքի կարողությունների ձևավորմանը և 

զարգացմանը 

 

 Պարպերաբար հանդիպումների  կազմակերպում` ՈԱԱԿ-ի 

կողմից իրականացվող գործընթացներին իրազեկ լինելու 

համար 



 ԻԶ թիմի ձևավորման հստակ քաղաքականություն. թիմի 

անդամների նախնական վարժանքներ՝ 

 ա. համալսարանի ուժերով, 

 բ.  հրավիրված մասնագետների օգնությամբ, 

 գ.  ՈԱԱԿ-ի մասնագետների օգնությամբ 

 Ապահովել ինքնավերլուծության տարբեր փուլերում բոլոր 

շահեկիցների մասնակցությունը  

 Ներքին աուդիտի իրականացման անհրաժեշտությունը`  

     ՈՐՔԱՆՈՎ Է ԲՈՒՀ-ը ՊԱՏՐԱՍՏ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ 

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻՆ 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. 
ԲՈՒՀ 



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ 


