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Հարգելի գործընկերներ 

ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության «Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային 

կենտրոն»-ը` «Համայնքային զարգացման նորարարական կենտրոն» հասարակական 

կազմակերպության, «Երիտասարդ գիտնականների և նորարարների ասոցիացիա» 

հասարակական կազմակերպության, Երևանում Ռուսաստանի գիտության և մշակույթի 

կենտրոնի և ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գործակալության 

հետ համագործակցության շրջանակներում, 2016թ. մարտի 17-ին հրավիրում է մասնակցելու 

«Ստեղծագործական ներուժ.  ձեռնարկատիրական ոլորտում նորարարությունների 

ստեղծում և զարգացում» խորագրով սեմինարին: 

Սեմինարը կազմակերպվում է «Երիտասարդ նորարարների դպրոց» ծրագրի 

իրականացման շրջանակներում և հասցեագրված է գիտնականներին, ուսանողներին, 

անհատ նորարարներին, գիտահետազոտական կառույցներին, նորարարական 

ուղղվածությամբ ձեռնարկություններին, ոլորտի զարգացմամբ զբաղվող այլ պետական և 

հասարակական կառույցներին: 

Սեմինարը նպատակ ունի զարգացնելու մասնակիցների ձեռնարկատիրական 

գիտելիքները, հմտություններն ու կարողությունները և մատնանշելու ստեղծագործ 

մտածելակերպի դերը և նշանակությունը նորարարական ձեռներեցության բնագավառում: 

Մասնակիցները հնարավորություն կստանան ծանոթանալու նորարական գաղափարների 

գեներացման մեթոդներին, հմտանալու բիզնես մոդելավորման ու պլանավորման 

գործընթացներում և օգտագործելու ստեղծագործական մտածելակերպը սեփական բիզնեսի 

արդյունավետ կազմակերպման և առաջխաղացման համար:  
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Դասընթացավարներ. 

Կարեն Սարգսյան- «Համայնքային զարգացման նորարարական կենտրոն» 

հասարակական կազմակերպության փոխնախագահ: Բիզնես կարողությունների 

զարգացման, համայնքային տնտեսական զարգացման, մարդկային ռեսուրսների, 

ռազմավարական կառավարման, նախագծերի կառավարման, կազմակերպական 

զարգացման և հարակից ոլորտներում լոկալ և միջազգային ֆորմալ / ոչ ֆորմալ բազմամյա 

դասավանդման փորձ:         

 Մարի-Հրաչուհի Պօղոսեան – Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի բիզնեսի և 

տնտեսագիտության ֆակուլտետի դասախոս: Երկարամյա աշխատանքային գորունեություն  

«NASA տիեզերական առաքելությունների զարգացման» ծրագրում, որպես նորարարական 

տեխնոլոգիական առաջարկների վերանայման  և գնահատման մենեջեր: Ստեղծարար 

մտածողության, տեխնոլոգիական ինովացիաների, ինովացիոն ձեռնարկատիրության, 

համակարգերի նախագծման և արժեքի գնահատման  ոլորտներում բազմամյա 

դասավանդման փորձ: 

Մասնակցության կարգ. 

Սեմինարին մասնակցությունը անվճար է: 

Մասնակցության առցանց դիմումը կարող եք լրացնել հետևյալ հղմամբ` 

https://goo.gl/MHnVWN: 

Սեմինարին գրանցվելու համար կարող եք նաև զանգահարել հետևյալ 

հեռախոսահամարներով` (+374 11) 236554 , (+374 11) 238747, (+374 99) 969247,   կամ գրել մեր 

էլ. հասցեներին` innov.school2015@gmail.com, adasarg@innovcentre.am,  

innovsupport@innovcentre.am: 

Վերջնաժամկետ` 16 Մարտ 2016, 24:00: 
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Օրակարգ. 

15:00 

Բացման խոսք: 

«Ստեղծագործական ներուժ. 

ձեռնարկատիրական ոլորտում 

նորարարությունների ստեղծում և 

զարգացում» սեմինարի 

նպատակը: 

 

Գևորգ  Վարդանյան 
ՆՁԱԿ ՊՈԱԿ 

տնօրեն 

15:15 

Ստեղծագործ մտածելակերպի 

դասավանդման և կիրառման 

անհրաժեշտությունը: 

Մարի-Հրաչուհի 

Պօղոսեան 
Դասընթացավար 

16:15 Սուրճի ընդմիջում 

16:30 
Նորարարություն և 

ձեռներեցություն 

Մարի-Հրաչուհի 

Պօղոսեան  

Կարեն Սարգսյան 

Դասընթացավար 

 

Միջոցառման սկիզբը և վայրը` 17.03.2016, 15:00-ին, ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության 

«Նորամուծության և Ձեռներեցության Ազգային Կենտրոն» ՊՈԱԿ, Կոմիտաս 49/3, Ք. Երևան, 

0051 

Մանրամասների համար`innov.school2015@gmail.com , adasarg@innovcentre.am,  

innovsupport@innovcentre.am 

Հեռ. (+374 11) 236554 , (+374 11) 238747, (+374 99) 969247 
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