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ԱՆՕԴԱՉՈՒ ԹՌՉՈՂ ՍԱՐՔԵՐԻ ՄՐՑՈՒՅԹ 

 ՀՈՎԱՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿ 

 



ԱՐՄՌՈԲՈՏԻՔՍ 
 ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՌՈԲՈՏԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՋԱԿՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

Հայաստանում ռոբոտաշինության զարգացման և աջակցման ծրագիրը /Արմռոբոտիքս/ իրականացվում է 2008թ.-ից Ինֆորմացիոն 

տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության /ԻՏՁՄ/ կողմից: 

Ծրագրի նպատակն է նպաստել. 

  Ռոբոտաշինության ոլորտի և ինժեներական մասնագիտության 

նկատմամբ հետաքրքրության առաջացմանը 

  Ճարտարագիտական մտածելակերպի զարգացմանը 

 Մասնագիտական կողմնորոշմանը 

 Հայաստանի տարածաշրջանային զարգացումը և ժողովրդագրական 

իրավիճակի բարելավումը 

 Նախազորակոչային տարիքում բանակին անհրաժեշտ 

տեխնոլոգիական գիտելիքների և հմտությունների ուսուցումը 

 Տեխնոլոգիական կրթության որակի բարձրացումը 

 Բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի զարգացման խթանումը։ 

2017թ. արդեն երրորդ անգամ նախատեսվում է իրականացնել «ԱՆՕԴԱՉՈՒ 

ԹՌՉՈՂ ՍԱՐՔԵՐԻ» ՄՐՑՈՒՅԹԸ: Այն նպատակ ունի զարգացնել 

ռոբոտաշինության ոլորտը Հայաստանում, հանրայնացնել ռոբոտաշինության 

նկատմամբ հետաքրքրությունը, բացահայտել, խրախուսել տաղանդավոր հայ 

դպրոցականներին ու երիտասարդներին, ովքեր կարող են մեծ ավանդ ունենալ 

ՀՀ ռազմարդյունաբերության ու տեխնոլոգիական զարգացման գործում:  

Անօդաչու թռչող սարքերը լայն կիրառություն ունեն թե տնտեսության մեջ, թե 

ռազմական ոլորտում: Դրանք կարող են հսկել ճանապարհատրանսպորտային 

երթևեկությունը, նկարահանել անտառները` կանխելով որսագողությունն ու 

հրդեհները, արտակարգ իրավիճակների ժամանակ կարող են տեսագրել 

տարածքը և հաղորդել անհրաժեշտ տվյալներ, ինչպես նաև բեռներ տեղափոխել 

անանցանելի վայրեր: Իսկ ռազմական ոլորտում այդ սարքերը կարող են 

իրականացնել հետախուզություն և թիրախների խոցում: 



ԱՐՄՌՈԲՈՏԻՔՍ 
 ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՌՈԲՈՏԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՋԱԿՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 
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2008թ.-ից ԻՏՁՄ 

կազմակերպվող մրցույթներ 

Մրցույթում 

մասնակիցներ 



ԱՐՄՌՈԲՈՏԻՔՍ 
 ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՌՈԲՈՏԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՋԱԿՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

ՀՈՎԱՆԱՎՈՐՉԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹ 

ԱՆՕԴԱՉՈՒ ԹՌՉՈՂ ՍԱՐՔԵՐԻ ՄՐՑՈՒՅԹ 

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀՈՎԱՆԱՎՈՐ ՀՈՎԱՆԱՎՈՐ 

12.500.000 6 000 000 

                                                     ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ                                                        ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Մասնակցություն մամլո ասուլիսներում N/A 

Ընկերության անվան հիշատակում մամլո հաղորդագրություններում Ընկերության անվան հիշատակում մամլո հաղորդագրություններում 

Ընկերության ապրանքանիշի ներկայացում մեդիային N/A 

Հարցազրույցների կազմակերպում N/A 

Ելույթ՝ մրցույթի ամփոփման ժամանակ Ելույթ՝ մրցույթի ամփոփման ժամանակ 

Ընկերության անվան հիշատակում հեռուստառեպորտաժում N/A 

Ընկերության գովազդային նյութերի տարածում միջոցառման 

ընթացքում 

N/A 

Ընկերության գովազդային նյութերի տարածում ԴիջիԹեք 

տեխնոլոգիական ցուցահանդեսի և ԴիջիԹեք բիզնես ֆորումի 

ընթացքում 

N/A 

Բանների տեղադրում միջոցառուման ժամանակԳով Բանների տեղադրում միջոցառուման ժամանակԳով 

Ընկերության լոգոտիպի տեղադրում բուկլետների վրա Ընկերության լոգոտիպի տեղադրում բուկլետների վրա 

Լոգոտիպի տեղադրում միջոցառուման բաների վրա Լոգոտիպի տեղադրում միջոցառուման բաների վրա 

Լոգոտիպի տեղադրում բեյջի վրա Լոգոտիպի տեղադրում բեյջի վրա 

Լոգոտիպի տեղադրում հավաստագրերի վրա Լոգոտիպի տեղադրում հավաստագրերի վրա 

Լոգոտիպի տեղադրում հրավիրատոմսերի վրա Լոգոտիպի տեղադրում հրավիրատոմսերի վրա 

Լոգոտիպի տեղադրում շապիկների վրա Լոգոտիպի տեղադրում շապիկների վրա 

Առցանց հարթակներում ընկերության գովազդի տեղադրում  Առցանց հարթակներում ընկերության գովազդի տեղադրում 

ԻՏՁՄ մյուս միջոցառումներին մասնակցության 10% զեղչ ԻՏՁՄ մյուս միջոցառումներին մասնակցության 5% զեղչ 

 

 



ԱՐՄՌՈԲՈՏԻՔՍ 
 ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՌՈԲՈՏԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՋԱԿՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

 

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը հիմնադրվել է 2000 թվականին որպես Հայաստանում գործող 

տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) ոլորտի ձեռնարկությունների բիզնես ասոցիացիա: Այն ստեղծվել է 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) և տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) ոլորտների 

ձեռնարկությունների, ընկերությունների կողմից՝ տնտեսական շահերի պաշտպանության, բիզնեսի խթանման և ՏՀՏ ոլորտում 

հետազոտությունների առաջընթացի խրախուսման նպատակով: 

Ներկայումս մեր անդամ ընկերությունների թիվն արագորեն աճում է և հասել է 80-ի: Դրանք Հայաստանում գործող տեղական և 

միջազգային կազմակերպություններ են, որոնք մասնավորապես ներգրավված են ծրագրային ապահովման ստեղծման, ինտերնետ 

տեխնոլոգիաների և էլեկտրոնային առևտրի, հետազոտման և զարգացման, կիսահաղորդիչների դիզայնի և այլ մասնագիտացումներում: Մի 

շարք անդամներ գրավում են առաջատար դիրքեր համաշխարհային շուկայում: 

 

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միություն 

Գործադիր տնօրեն 

Կարեն Վարդանյան 

Էլ. հասցե`  info@uite.org 

Հեռ. 091426336 

 

Կոնտակտային անձ` 

Աննա Սարգսյան 

Ծրագրի ղեկավար 

Էլ. հասցե`  anna.sargsyan@uite.org 

Հեռ. 091009181 
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