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«Ներուժի ստեղծում՝ 

Հայաստանում սնդիկի 

հավելիչներով 

արտադրանքի 

շրջանառությունից 

փուլային 

դուրսբերմանն 

աջակցելու համար» 

ծրագրի 

 

• Ապահովում է 

ծրագրի 

փաստաթղթաշրջանա

ռության 

իրականացումը, 

• Պատրաստում 

է անհրաժեշտ 

ծրագրային 

փաստաթղթերը, 

•

 Իրականացնու

մ է ծրագրի 

շրջանակներում 

կազմակերպվող 

սեմինարների, 

ղեկավար կոմիտեի, 

աշխատաժողովների 

նախապատրաստակա

ն աշխատանքները, 

• Կազմում է 

սեմինարների, 

աշխատանքային 

հանդիպումների 

արձանագրություններ

ը, 

•

 Իրականացնու

մ է ծրագրի 

հաշվետվությունների 

դիզայներական 

աշխատանքները, 

•



 Իրականացնու

մ է սնդիկ 

պարունակող 

արտադրանքի, 

թափոնների և 

արտազատումների 

բազայի ստեղծումը, 

•

 Իրականացնու

մ է դիզայներական 

աշխատանքներ 

բրոշյուրների և 

տեղեկատվական 

թերթիկների 

հրապարակման 

համար, 

•

 Նախապատրա

ստում է 

տեղեկատվական-

լուսավորչական 

գործունեության 

իրականացման 

համար հարցեր, 

նյութեր՝ զանգվածային 

լրատվության 

միջոցների, ռադիոյի և 

հեռուստատեսության 

միջոցով տարածելու 

համար, 

•

 Նախապատրա

ստում է սնդիկի և այլ 

վտանգավոր նյութերի 

վերաբերյալ նյութեր 

կրթական և 

ուսումնական 

ծրագրերի համար, 

• Պատրաստում 

է միջոցառումների 

համար 

ցուցապաստառներ 

(պլակատներ), 

պոստերներ, 

• Ապահովում է 

ծրագրի կայքի 

նյութերի դիզայնը:           

 

 

 

 

1. Բարձրագույն 

կրթություն 

բնապահպանության և 

կրթության 

ոլորտներում 

2. Առնվազն տաս 

տարվա 

աշխատանքային փորձ 

վտանգավոր նյութերի 



և թափոնների 

վերաբերյալ 

միջազգային 

ծրագրերում՝ 

ներկայացնելով 

հավաստող 

փաստաթղթեր 

3. Սնդիկի 

վերաբերյալ 

միջազգային 

ծրագրերում 

աշխատանքային փորձ 

4.

 Դիզայներակա

ն ծրագրերի 

իմացություն 

5. «Սնդիկի 

վերաբերյալ» 

Մինամատայի 

կոնվենցիայի 

դրույթների 

իմացություն 

Կատարողը պետք է 

ունենա 

համապատասխան 

հիմնավորող  

փաստաթղթեր 

(Դիպլոմ, 

պայմանագրեր, 

հավաստագրեր և այլ 

փատաթղթեր): 

 

«Ներուժի ստեղծում՝ 

Հայաստանում սնդիկի 

հավելիչներով 

արտադրանքի 

շրջանառությունից 

փուլային 

դուրսբերմանն 

աջակցելու համար» 

ծրագրի 

 

•  Ծրագրի 

հաշվետվությունների 

և այլ հաշվետու 

նյութերի 

թարգմանություն և 

խմբագրում /անգլերեն 

լեզվով/, 

•

 Թարգմանությ

ուն՝ 

անգլերենից/ռուսերեն

ից  հայերեն և 

հակառակը 

քննարկումների և 

միջազգային 

փորձագետների 

այցելությունների 



ժամանակ, 

• Ծրագրի 

կիսամյակային 

առաջընթացի մասին 

զեկույցների և 

տեխնիկական 

հաշվետվությունների 

թարգմանություն, 

•

 Փորձագետներ

ի 

հաշվետվությունների 

թարգմանություն 

ռուսերենից և 

հայերենից անգլերեն, 

• Տեքստերի 

թարգմանություն 

(գրավոր) ըստ 

անհրաժեշտության, 

• Վտանգավոր 

նյութերի վարաբերյալ 

տեղեկատվական 

նյութերի անգլերեն 

թարգմանություն, 

• «Սնդիկի 

մասին» օրենքի 

թարգմանություն 

անգլերեն, 

• Սնդիկին  

վերաբերող 

թեմաներով 

գիտահետազոտական 

հրապարակումների 

նախապատրաստում՝ 

դրանք միջազգային 

(պրոֆիլային) 

ամսագրերի և/կամ 

միջազգային 

գիտաժողովների 

կազմկոմիտեներին 

ներկայացնելու 

համար, 

•

 Գիտահետազո

տական հոդվածների 

անգլերեն 

թարգմանություն և 

հրապարակման 

տեքստերի 

ֆորմատավորում 

ամսագրի/կոնֆերանս

ի պահանջներին 

համապատասխան, 

•

 Հրապարակմա

ն համար 

նախատեսված 

տեքստի խմբագրում, 

փոփոխությունների 

կատարում 



գրախոսների 

պահանջներին 

համապատասխան, 

• Կազմկոմիտեի 

կամ խմբագրության 

կողմից քննարկման 

համար տեքստի 

ներկայացում և 

նամակագրություն 

խմբագիրների հետ, 

•

 Մասնակցությ

ուն ծրագրի 

ձեռքբերումների 

վերաբերյալ 

տեղեկատվական 

նյութերի 

նախապատրաստման

ը և դրանց 

տարածմանը: 

 

 

 

1. Բարձրագույն 

կրթություն՝ անգլերեն 

և ռուսերեն լեզուներ 

մասնագիտությամբ  

2. Առնվազն 15 

տարվա 

մասնագիտական 

թարգմանչական 

աշխատանքային փորձ 

վտանգավոր նյութերի 

և թափոնների 

վերաբերյալ 

միջազգային 

ծրագրերում՝ 

ներկայացնելով 

հավաստող 

փաստաթղթեր 

3. Սնդիկի 

վերաբերյալ 

միջազգային 

ծրագրերում 

աշխատանքային 

փորձ՝ որպես 

թարգմանիչ 

4.  «Սնդիկի 

վերաբերյալ» 

Մինամատայի 

կոնվենցիայի 

դրույթների 

իմացություն 

Կատարողը պետք է 

ունենա 

համապատասխան 

հիմնավորող  

փաստաթղթեր 

(Դիպլոմ, 

պայմանագրեր, 



հավաստագրեր և այլ 

փատաթղթեր):





 

   

 

 

   

 

  

 

 

                                                                                                                      




