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1.

àð²Î²ìàðØ²Ü ÀÜ¸Ð²Üàôð ´ÜàôÂ²¶ÆðÀ

1.1.

3106 - §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ ÷³Ï³Ý³·áñÍ¦
áñ³Ï³íáñáõÙÁ Ñ³ëï³ïí³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2006Ã.
ÑáõÝí³ñÇ 12-Ç N 73-Ü áñáßÙ³Ùµ:

1.2.

àñ³Ï³íáñÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ`

1.3. àñ³Ï³íáñÙ³Ý ï³ñ³Ï³ñ·Áª
1.4. Ø³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÁª

²ñÑ»ëï³íáñ:

3-4
3601 - §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý
³å³ÑáíáõÙ¦:
----1

1.5. ²ñÅ»ùÁ`

1.6.

àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ2 Å³ÙÏ»ïÁ` 1 ï³ñÇ

1.7.

ÎñÃáõÃÛ³Ý Ó¨Áª ³éÏ³ (ó»ñ»Ï³ÛÇÝ):

1.8.

àñ³Ï³íáñÙ³Ý µÝáõÃ³·ÇñÁ
1.8.1.

¼µ³ÕÙáõÝùÁ.

§¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ ÷³Ï³Ý³·áñÍ¦
³ñÑ»ëï³íáñÁ Ï³ñáÕ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ñ»ï¨Û³É ½µ³ÕÙáõÝùÁª Áëï ÐÐ ¼µ³ÕÙáõÝùÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·ãÇ`

7231 §Øáïáïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ ÷³Ï³Ý³·áñÍ-Ñ³í³ùáÕÝ»ñ ¨ ÷³Ï³Ý³·áñÍÝáñá·áÕÝ»ñ¦
1.8.2.

1.8.3.

Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÝ»ñÁª Áëï ÐÐ ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·ãÇª
29.31.9

¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ïñ³ÏïáñÝ»ñÇ Ýáñá·áõÙ

29.32.9

¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ù»ç û·ï³·áñÍíáÕ Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ ¨ ë³ñù³íáñ³ÝùÇ
Ýáñá·áõÙ

Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ûµÛ»ÏïÝ»ñÁ3.

-----

1

ÏÉñ³óíÇ Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áí áõëáõóÙ³Ý ³ÝóÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ:
ÙÇçÝ³Ï³ñ· (ÉñÇí) ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÏñÃáõÃÛ³Ý ÑÇÙùáí:
3
ÏÉñ³óíÇ ÐÐ ¼µ³ÕÙáõÝùÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·ãÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ½µ³ÕÙáõÝùÇ å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñÁ ÁÝ¹áõÝáõÉ Ñ»ïá:
2

4

§¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ ÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ñÑ»ëï³íáñÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý ã³÷áñáßÇã
(å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇã)

1.8.4.

Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÁ4.

----1.8.5.

Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ5.
•
•
•

1.8.6.

Î³ï³ñ»É ïñ³ÏïáñÇ, ¹ñ³ ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ëå³ë³ñÏÙ³Ý,
Ýáñá·Ù³Ý ¨ Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ.
Î³ï³ñ»É ïñ³ÏïáñÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³ñ³ïáñáßáõÙ.
²å³Ñáí»É Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ¨ µÝáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý
Ï³ÝáÝÝ»ñÁ.

àñ³Ï³íáñÙ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ
ä³Ñ³ÝçíáõÙ »Ý É³ÛÝ, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·Çï»ÉÇùÝ»ñ, ïíÛ³É áÉáñïÇÝ Ñ³ïáõÏ ·áñÍÝ³Ï³Ý ¨ ï³ññ³Ï³Ý

ï»ë³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ áõÕÕáñ¹Ù³Ý Ý»ñùá ËÝ¹ÇñÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ:
êáíáñáÕÝ»ñÁ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ »Ý ÏñáõÙ Çñ»Ýó áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ¨ áõÝ»Ý ·áñÍÝ³Ï³Ý
ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ÷áñÓ ³ßË³ï³ÝùÇ Ï³Ù áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý áñ¨¿ ³é³ÝÓÇÝ áÉáñïáõÙ:
ÐÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
ú·ï³·áñÍ»É ïíÛ³É µÝ³·³í³éÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ËÝ¹ÇñÝ»ñ ÉáõÍ»Éáõ ÙÇ ß³ñù ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨
óáõó³µ»ñ»É

ë»÷³Ï³Ý

Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ

Ù»Ãá¹Ý»ñÇ,

·áñÍÇùÝ»ñÇ

¨

ÝÛáõÃ»ñÇ

ÁÝïñáõÃÛ³Ý

¨

Ñ³ñÙ³ñ»óÙ³Ý ÙÇçáóáí: ¶Ý³Ñ³ï»É ï³ñµ»ñ Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ:
²ÝÓÝ³Ï³Ý ¨ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ

(³) ÆÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛáõÝ ¨ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ
êï³ÝÓÝ»É ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ¨ óáõó³µ»ñ»É áñáß ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛáõÝ
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ¹»ñáõÙ Ï³Ù áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý Ù»ç` ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ï³ÛáõÝ, ë³Ï³ÛÝ áñáß ÷á÷áË³Ï³Ý
·áñÍáÝÝ»ñáí ÙÇç³í³ÛñáõÙ:

(µ) àõëáõÙÝ³é»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ
ä³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ Ïñ»É ë»÷³Ï³Ý áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:

(·) Ð³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ
Æñ³Ï³Ý³óÝ»É ·ñ³íáñ ¨ µ³Ý³íáñ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÙ ¨ ³ñÓ³·³Ýù»É ³Û¹åÇëÇ Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³ÝÁ:
ä³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ëï³ÝÓÝ»É ë»÷³Ï³Ý ³ÝÓÝ ÁÝÏ³É»Éáõ (ÇÝùÝ³×³Ý³ãÙ³Ý) ¨ ë»÷³Ï³Ý
í³ñù³·ÍÇ Ñ³Ù³ñ:

(¹) Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ¨ ½µ³ÕÙáõÝùÇ (³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ) Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ
ÈáõÍ»É ËÝ¹ÇñÝ»ñ` û·ï³·áñÍ»Éáí ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³Ñ³Ûï ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ, Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí
áñáß ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñ³ñó»ñ:

4
5

ÏÉñ³óíÇ ÐÐ ¼µ³ÕÙáõÝùÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·ãÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ½µ³ÕÙáõÝùÇ å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñÁ ÁÝ¹áõÝáõÉ Ñ»ïá:
³Ûë Ï»ïÁ ÏÑ³ÝíÇ 1.8. 3 ¨ 1.8.4 Ï»ï»ñÁ Éñ³óÝ»Éáõó Ñ»ïá:
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2.

Þðæ²Ü²ì²ðîÜºðÆ Ðºî²¶² ÎðÂàôÂÚ²Ü
ÐÜ²ð²ìàðàôÂÚàôÜÜºðÀ

Ü³ËÝ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý (³ñÑ»ëï³·áñÍ³Ï³Ý) ÏñÃáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÁ
Ûáõñ³óñ³Í ßñç³Ý³í³ñïÁª ³ñÑ»ëï³íáñÁ, ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝÇ`
• ß³ñáõÝ³Ï»É ¨ Ûáõñ³óÝ»É ÙÇçÇÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¨ Éñ³óáõóÇã ÏñÃáõÃÛ³Ý
Íñ³·ñ»ñÁ,
• Ý áõÛÝ Ï³Ù Ñ³ñ³ÏÇó Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùµ ÙÇçÇÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï³Ý³É
Ïñ×³ïí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ,
• ß³ñáõÝ³Ï»É ¨ Ûáõñ³óÝ»É µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¨ Éñ³óáõóÇã ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÁª
ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí£

3.

Ø²êÜ²¶ºîÆ ä²îð²êîØ²Ü ÐÆØÜ²Î²Ü ÎðÂ²Î²Ü Ìð²¶ðÆÜ
ÜºðÎ²Ú²òìàÔ ÀÜ¸Ð²Üàôð ä²Ð²ÜæÜºðÀ

3.1.

§¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý
Ù»ù»Ý³Ý»ñ
¨
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ
í»ñ³Ýáñá·áÕ
÷³Ï³Ý³·áñÍ¦
áñ³Ï³íáñÙ³Ùµ Ù³ëÝ³·»ïÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÁ Ùß³ÏíáõÙ ¿ ëáõÛÝ
å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßãÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¨ Ý»ñ³éáõÙ ¿
Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý åÉ³ÝÁ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇ ¨ åñ³ÏïÇÏ³Ý»ñÇ
Íñ³·ñ»ñÁ£

3.2.

§¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý
Ù»ù»Ý³Ý»ñ
¨
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ
í»ñ³Ýáñá·áÕ
÷³Ï³Ý³·áñÍ¦
áñ³Ï³íáñÙ³Ùµ Ù³ëÝ³·»ïÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý
å³ñï³¹Çñ Ýí³½³·áõÛÝÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ ¨ áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇÝ
Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·íáõÙ »Ý ëáõÛÝ å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßãáí£

3.3.

§¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý
Ù»ù»Ý³Ý»ñ
¨
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ
í»ñ³Ýáñá·áÕ
÷³Ï³Ý³·áñÍ¦
áñ³Ï³íáñÙ³Ùµ Ù³ëÝ³·»ïÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÁ å»ïù ¿ Ý»ñ³éÇ
å³ñï³¹Çñ ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñª ³Û¹ ÃíáõÙ Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý ³é³ç³ñÏáõÃÛ³Ùµ, áõë³ÝáÕÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ùµ
³é³ñÏ³Ý»ñ ¨ Ý³Ë³ëÇñ³Ï³Ý (ý³ÏáõÉï³ïÇí) ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ£
àõë³ÝáÕÇ ÏáÕÙÇó ÁÝïñáíÇ ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÏñÃ³µÉáÏáõÙ (³é³ñÏ³Û³ËÙµáõÙ)
Çñ»Ýó µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ùµ å»ïù ¿ Éñ³óÝ»Ý ïíÛ³É ÏñÃ³µÉáÏáõÙ Ýßí³Í ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÁ£
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4.

ä²Ð²ÜæÜºð Ø²êÜ²¶ºîÆ ä²îð²êîì²ÌàôÂÚ²Ü ÜÎ²îØ²Ø´

4.1. ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÑáõÙ³ÝÇï³ñ ¨ ëáóÇ³É¬ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý, Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý
¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µÝ³·Çï³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ
4.1.1.

ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÑáõÙ³ÝÇï³ñ ¨ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ µÝ³·³í³éáõÙ`

•

ÇÙ³Ý³ ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ Çñ µÝ³·³í³éÇ ûñ»ÝùÝ»ñÁ,

•

³½³ï ïÇñ³å»ïÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ñ³Ûáó É»½íÇÝ (·ñ³íáñ ¨ µ³Ý³íáñ) ¨ Ñ³Õáñ¹³ÏóíÇ` ³éÝí³½Ý
Ù»Ï ûï³ñ É»½áõÝ»ñáí,

•

áõÝ»Ý³ å³ïÏ»ñ³óáõÙ ³éáÕç Ï»Ýë³Ï»ñåÇ Ù³ëÇÝ, ïÇñ³å»ïÇ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý
áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ,

•

Í³ÝáÃ ÉÇÝÇ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÛÃÇÝ, ïÇñ³å»ïÇ í³ñí»É³Ó¨Ç ÏáõÉïáõñ³ÛÇÝ, ÇÙ³Ý³ ¹ñ³
¿ÃÇÏ³Ï³Ý ¨ Çñ³í³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñ·³íáñáõÙ »Ý Ù³ñ¹áõ ¨ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý, Ù³ñ¹áõ ¨
ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

4.1.2.
•

Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µÝ³·Çï³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ µÝ³·³í³éáõÙ`
Í³ÝáÃ ÉÇÝÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó µÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇÝ ¨ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·»ñÇÝ,
µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ·Éáµ³É ¨ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ,

•

ïÇñ³å»ïÇ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³í³ùÙ³Ý, å³Ñå³ÝÙ³Ý ¨ Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Ù»Ãá¹Ý»ñÇÝ
¨ Ï³ñáÕ³Ý³ û·ï³·áñÍ»É Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ:

4.1.3.

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÑáõÙ³ÝÇï³ñ ¨ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý, Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
µÝ³·Çï³Ï³Ý ³é³ñÏ³Ý»ñÇ Íñ³·ñ»ñÇ Ýí³½³·áõÛÝÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ
270 Å³Ù
(ÏÉñ³óíÇ í»ñáÝßÛ³É ³é³ñÏ³Ý»ñÇ »ñ³ßË³íáñí³Í ó³ÝÏÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ Ñ»ïá)

4.2. ²é³Ýóù³ÛÇÝ ÑÙïáõÃÛáõÝ»ñÁ
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.
4.2.7.
4.2.8.

Âí»ñÇ ÏÇñ³éáõÙ
Ð³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝ
î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ
ÊÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ
²ÝÓÝ³Ï³Ý áõëáõÙÝ³éáõÃÛáõÝ ¨ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý µ³ñ»É³íáõÙ
ÂÇÙ³ÛÇÝ ³ßË³ï³Ýù
Ò»éÝ»ñ»óáõÃÛáõÝ
²Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ ¨ ³é³çÇÝ µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ

7

§¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ ÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ñÑ»ëï³íáñÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý ã³÷áñáßÇã
(å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇã)

4.3. Î³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

4.3.1

Øà¸àôÈ 1. §ÀÜ¸Ð²Üàôð ²ÞÊ²î²Üø²ÚÆÜ ÐØîàôÂÚàôÜÜºð¦

Øá¹áõÉÇ ¹³ëÇãÁ`

À²1-07-001

Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÁ`
êáíáñáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É ó³ÝÏ³ó³Í µÝ³·³í³éáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÏáõÉïáõñ³
¨ ¿ÃÇÏ³, ï³É ÇÙ³óáõÃÛáõÝ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝ»Éáõ
Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Õ»Ï³í³ñÇ ¨ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ»ï ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï
Ñ³ñ³µ»ñí»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:

Øá¹áõÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ`

1-ÇÝ

Øá¹áõÉÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ`
46 Å³Ù ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝ
26 Å³Ù ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ

Øá¹áõÉÇ Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ`

§2¦

Øáõïù³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ`

âÏ³Ý

Ð³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñ`
²Ûë Ùá¹áõÉÇ áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ ëáõÛÝ ã³÷áñáßãÇ 1.8.6 Ï»ïÇ
å³Ñ³ÝçÝ»ñáí:

àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ûáõñ³óÝ»Éáõó Ñ»ïá áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ª
1.

ïÇñ³å»ïÇ ³ßË³ï³ÝùÇ ï»Õ³íáñí»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ.

2.

¹ñë¨áñÇ ³ÝÑñ³Å»ßï í»ñ³µ»ñÙáõÝù ³ßË³ï³ÝùÇ ¨ ³ßË³ï³í³ÛñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ.

3.

ïÇñ³å»ïÇ ³ßË³ï³ÝùÇ ÏáõÉïáõñ³ÛÇÝ ¨ ¿ÃÇÏ³ÛÇÝ.

4.

ÇÙ³Ý³ ³ßË³ï³ÝùáõÙ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝ»Éáõ Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ¨ å³ïß³×
Ñ³ñ³µ»ñíÇ Õ»Ï³í³ñÇ Ñ»ï.

5.

³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ³ßË³ïÇ ÃÇÙáõÙ:

¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ï³ñ·Á`
Øá¹áõÉÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í
Ï³ï³ñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ³å³ÑáíáõÙÝ ¿:

Î³ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ, Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ
é»ëáõñëÝ»ñÁ, »ñ³ßË³íáñí³Í Å³Ù³ù³Ý³ÏÁª Áëï Ùá¹áõÉÇ áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ.

¨
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²ð¸ÚàôÜø 1. îÇñ³å»ï»É ³ßË³ï³ÝùÇ ï»Õ³íáñí»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀª
³. ×Çßï ¿ ß³ñ³¹ñáõÙ ·áñÍáÕ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ»Ýë·ñùÇ ³ÝÑñ³Å»ßï ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ.
µ. ×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ³ßË³ï³ÝùÇ ÁÝ¹áõÝí»áõ ¨ ¹ñ³ÝÇó ³½³ïí»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï µáÉáñ
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ.
·. ×Çßï ¿ Ï³½ÙáõÙ ·ñ³íáñ ÇÝùÝ³Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝ (CV).
¹. ×Çßï ¨ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ µ³Ý³íáñ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ Çñ Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝÁ:
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀª
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñí»Ý ÏáÝÏñ»ï Ñ³ñó»ñ ÐÐ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ»Ýë·ñùÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
¹ñáõÛÃÝ»ñÇó: àõë³ÝáÕÇó Ïå³Ñ³ÝçíÇ Ï³½Ù»É ÇÝùÝÏ»Ýë³·ñáõÃÛáõÝ (CV) ¨ Éñ³óÝ»É ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
Ã»ñÃÇÏÇ, ³ßË³ï³ÝùÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý áõ ¹ñ³ÝÇó ³½³ïÙ³Ý ¹ÇÙáõÙÇ Ó¨»ñ:
²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý
¹»åùáõÙ:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜ ºì èºêàôðêÜºð
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝáñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí: Î³½Ù³Ï»ñåíáõÙ »Ý ¹»ñ³ÛÇÝ Ë³Õ»ñ: ÎÇñ³éíáõÙ »Ý Ó¨³ÃÕÃ»ñ, Ó¨³ã³÷»ñ, ³ÛÉ ¹Çï³ÏïÇÏ
ÝÛáõÃ»ñ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²Î
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
10 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñª
6 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 2. ¸ñë¨áñ»É ³ÝÑñ³Å»ßï í»ñ³µ»ñÙáõÝù ³ßË³ï³ÝùÇ ¨ ³ßË³ï³í³ÛñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀª
³. ×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ³ßË³ï³ÝùÇ ¨ ßñç³å³ïÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¹ñ³Ï³Ý ïñ³Ù³¹ñí»Éáõ
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.
µ. ×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ·áñÍ»ñÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ³ñ·³ÉÇó í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ ¨
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáñ»Ý Ñ³ñ³µ»ñí»Éáõ ûñÇÝ³ÏÝ»ñ.
·. ³é³ç³¹ñí³Í Çñ³íÇ×³ÏáõÙ óáõó³µ»ñáõÙ ¿ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ½·³óÙ³Ý ¹ñë¨»ñáõÙÝ»ñ.
¹. óáõó³µ»ñáõÙ ¿ ·áñÍÁÝÏ»ñáçÁ ¨ Õ»Ï³í³ñÇÝ áõß³¹Çñ Éë»Éáõ ¨ Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñ:
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀª
àõë³ÝáÕÇÝ ÏÝ»ñÏ³Û³óíÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³Ï (ûñÇÝ³Ï),
Ïå³Ñ³ÝçíÇ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Çñ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ ¹ñ³ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, ³é³ç³ñÏ»É ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ
ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ: Îïñí»Ý áõßÇÙáõÃÛ³Ý, ÁÝÏ³ÉáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ ïñ³Ù³µ³Ý»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
µ³ó³Ñ³ÛïÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í Ã»ëï³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñ: Î³ñáÕ »Ý ÏÇñ³éí»É ÇÝãå»ë ·ñ³íáñ, ³ÛÝå»ë ¿É
µ³Ý³íáñ Ã»ëÃ»ñ:
²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ:
ØºÂà¸²´²ÜàôÚÂÚàôÜ ºì èºêàôðêÜºð
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí: Î³½Ù³Ï»ñåíáõÙ »Ý Çñ³íÇ×³Ï³ÛÇÝ ¨ ¹»ñ³ÛÇÝ Ë³Õ»ñª ³é³í»É³·áõÛÝë ÝÙ³Ý»óí³Í
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÇÝ:
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àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²Î
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝ
10 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ
6 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 3. îÇñ³å»ï»É ³ßË³ï³ÝùÇ ÏáõÉïáõñ³ÛÇÝ ¨ ¿ÃÇÏ³ÛÇÝ
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀª
³. ×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ, ³ñÅ»ùÝ»ñÁ ¨ ³Û¹ï»Õ ÏÇñ³éíáÕ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Ù»Ãá¹Ý»ñÁ, ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ¨ ÙÇç³ÝÓÝ³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.
µ. ×Çßï í»ñ³µ»ñÙáõÝù ¿ ¹ñë¨áñáõÙ ¨ Ñ³ñ·³ÉÇó ¿ ÏáÝýÉÇÏï³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ.
·. ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ ËÝ¹ñÇ ×Çßï ÉáõÍáõÙÝ»ñ ³é³ç³¹ñí³Í åñáµÉ»Ù³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏáõÙ:
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàò
àõë³ÝáÕÇó Ïå³Ñ³ÝçíÇ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ,
³ñÅ»ùÝ»ñÁ ¨ ÏÇñ³éíáÕ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Ù»Ãá¹Ý»ñÁ, ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ¨ ÙÇç³ÝÓÝ³ÛÇÝ
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: àõë³ÝáÕÇÝ Ï³é³ç³¹ñíÇ åñáµÉ»Ù³ÛÇÝ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³Ï ¨
Ïå³Ñ³ÝçíÇ ³é³ç³ñÏ»É ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ:
²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ:
ØºÂà¸²´²ÜàôÚÂÚàôÜ ºì èºêàôðêÜºð
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí: Î³½Ù³Ï»ñåíáõÙ »Ý Çñ³íÇ×³Ï³ÛÇÝ ¨ ¹»ñ³ÛÇÝ Ë³Õ»ñª ³é³í»É³·áõÛÝë ÝÙ³Ý³óí³Í
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÇÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²Î
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝ`
8 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
4 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 4. ÆÙ³Ý³É ³ßË³ï³ÝùáõÙ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝ»Éáõ Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ¨ å³ïß³×
Ñ³ñ³µ»ñíÇ Õ»Ï³í³ñÇ Ñ»ï:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀª
³. ×Çßï ¿ µ³ó³ïñáõÙ ³ßË³ï³ÝùÇ Ñ³×³ËÙ³Ý ¨ ×ßï³å³ÑáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ.
µ. ×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Õ»Ï³í³ñÇ Ñ»ï Ñ³ñ³µ»ñí»Éáõ Ó¨»ñÁ, Çñ ¨ Õ»Ï³í³ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ áõ
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.
·. ×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ³ßË³ï³ÝùÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý áõ áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ:
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàò
àõë³ÝáÕÇÝ ÏÝ»ñÏ³Û³óíÇ Õ»Ï³í³ñÇ Ñ»ï Ñ³ñ³µ»ñ³Ïóí»Éáõ áñ¨¿ Çñ³íÇ×³Ï ¨ Ïå³Ñ³ÝçíÇ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»É å³Ñ³çíáÕ í³ñù³·ÇÍÁ: Îïñí»Ý Ñ³ñó»ñ Çñ ¨ Õ»Ï³í³ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ áõ
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:
²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜ ºì èºêàôðêÜºð
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõó³ÝáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí: Î³½Ù³Ï»ñåíáõÙ »Ý Çñ³íÇ×³Ï³ÛÇÝ ¨ ¹»ñ³ÛÇÝ Ë³Õ»ñª ³é³í»É³·áõÛÝë ÝÙ³Ý³óí³Í
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÇÝ:
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àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²Î
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝ`
8 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
4 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 5. ²ñ¹ÛáõÝ³í»ï ³ßË³ï»É ÃÇÙáõÙ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀª
³. ×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ÃÇÙ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëÏ½ÝáõÝùÝ»ñÁ.
µ. ×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ÃÇÙ³ÛÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ,
·. ÃÇÙ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÇ ³é³ç³¹ñí³Í Çñ³íÇ×³ÏáõÙ ¹ñ¨áñáõÙ ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï í³ñù³·ÇÍª
óáõó³µ»ñ»Éáí ÷áËû·ÝáõÃÛáõÝ, Ñ³Ùµ»ñ³ï³ñááõÃÛáõÝ, ÝíÇñí³ÍáõÃÛáõÝ ³ßË³ï³ÝùÇÝ ¨
ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ:
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàò
êáíáñáÕÇÝ Ïïñí»Ý Ñ³ñó»ñ ÃÇÙ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëÏ½ÝáõÝùÝ»ñÇ, ÃÇÙ³ÛÇÝ
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: ØÇ ËáõÙµ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÏïñíÇ ÃÇÙáí áñ¨¿ ËÝ¹Çñ
ÉáõÍ»Éáõ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³Ý, áñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ¹ÇïÙ³Ý ÙÇçáóáí Ïëïáõ·í»Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ
ëáíáñáÕÇª Ï³ï³ñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ñë¨áñáõÙÁ:
ØºÂà¸²´²ÜàôÚÂÚàôÜ ºì èºêàôðêÜºð
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí: Î³½Ù³Ï»ñåíáõÙ »Ý Çñ³íÇ×³Ï³ÛÇÝ ¨ ¹»ñ³ÛÇÝ Ë³Õ»ñª ³é³í»É³·áõÛÝë ÝÙ³Ý³óí³Í
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÇÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²Î
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝ`
10 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
6 Å³Ù
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4.3.2

Øà¸àôÈ 2. §²ÞÊ²î²Üø²ÚÆÜ ÊÜ¸ÆðÜºð¦

Øá¹áõÉÇ ¹³ëÇãÁ`

À²1-07-002

Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÁ`
êáíáñáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É ó³ÝÏ³ó³Í µÝ³·³í³éáõÙ ³é³ç³ó³Í ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÝ
ÁÝÏ³É»Éáõ, Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÉáõÍáõÙÝ»ñ ·ïÝ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ áã ÙÇ³ÛÝ ß³ñù³ÛÇÝ ³ßË³ïáÕÇ ³ÛÉ¨ Õ»Ï³í³ñ å³ßïáÝÝ»ñ
½µ³Õ»óÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

Øá¹áõÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ`

1-ÇÝ

Øá¹áõÉÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ`
24 Å³Ù ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝ
12 Å³Ù ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ

Øá¹áõÉÇ Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ`

§1¦

Øáõïù³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ëáíáñáÕÁ å»ïù ¿ ³Ýó³Í ÉÇÝÇ §À²1-07-001-ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ¦ Ùá¹áõÉÁ:

Ð³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñ`
²Ûë Ùá¹áõÉÇ áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ ëáõÛÝ ã³÷áñáßãÇ 1.8.6 Ï»ïÇ
å³Ñ³ÝçÝ»ñáí:

àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ûáõñ³óÝ»Éáõó Ñ»ïá áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ª
1.

Ï³é³í³ñÇ ëÃñ»ëÁ ¨ Å³Ù³Ý³ÏÁ.

2.

¹ñë¨áñÇ ùÝÝ³¹³ï³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃÛáõÝ.

3.

³é³ç³ó³Í åñáµÉ»ÙÝ»ñÇÝ ¨ ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñÇÝ ï³ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÉáõÍáõÙÝ»ñ:

¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ï³ñ·Á`
Øá¹áõÉÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í
Ï³ï³ñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ³å³ÑáíáõÙÝ ¿:

Î³ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ, Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨
é»ëáõñëÝ»ñÁ, »ñ³ßË³íáñí³Í Å³Ù³ù³Ý³ÏÁª Áëï Ùá¹áõÉÇ áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³Ý»ñÇ.
²ð¸ÚàôÜø 1. Î³é³í³ñ»É ëÃñ»ëÁ ¨ Å³Ù³Ý³ÏÁ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀª
³. ×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ëÃñ»ëÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý ¨ ³ÝËáõë³÷»ÉÇ ëÃñ»ëÇÝ ¹ÇÙ³Ï³Û»Éáõ
Ù»Ãá¹Ý»ñÁ.
µ. ×Çßï ¿ Ï³½ÙáõÙ Çñ ³ßË³ï³ùÝ³ÛÇÝ åÉ³ÝÁ (å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ åÉ³Ý).
·. ×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Å³Ù³Ý³ÏÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï û·ï³·áñÍÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ:
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¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàò
êáíáñáÕÇÝ ÏÑ³ÝÓÝ³ñ³ñíÇ Ï³½Ù»É ë³ÑÙ³Ý³Í Å³ÙÏ»ïáõÝ áñáß³ÏÇ ³ßË³ï³Ýù Ï³ï³ñ»Éáõ
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ åÉ³Ý:
Îïñí»Ý ÙÇ ß³ñù Ã»ëï³ÛÇÝ ¨ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý Ñ³ñó»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ï³é³ç³¹ñí»Ý
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ ûñÇÝ³ÏÝ»ñª ëÃñ»ëÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý ¨ ¹ÇÙ³Ï³ÛÙ³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ
ëïáõ·»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜ ºì èºêàôðêÜºð
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝáñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí: Î³½Ù³Ï»ñåíáõÙ »Ý Çñ³íÇ×³Ï³ÛÇÝ ¨ ¹»ñ³ÛÇÝ Ë³Õ»ñª ³é³í»É³·áõÛÝë ÝÙ³Ý³óí³Í
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÇÝ: àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ µ»ñíáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷áñÓÇ
ûñÇÝ³ÏÝ»ñ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²Î
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
8 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñª
4 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 2. ¸ñë¨áñ»É ùÝÝ³¹³ï³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃÛáõÝ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀª
³. ×Çßï ¿ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñáõë³ÉÇáõÃÛ³Ý ¨ ½·³óÙáõÝù³ÛÝáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ.
µ. ëï³ó³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ ×Çßï ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáñ»Ý Ñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ ³éÏ³ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ Ñ»ï.
·. Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Ï³éáõóáÕ³Ï³Ý ùÝÝ³¹³ïáõÃÛáõÝ ¨ ×Çßï ¿ µ³ó³ïñáõÙ Ï³éáõóáÕ³Ï³Ý
ùÝÝ³¹³ïáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ:
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàò
àõë³ÝáÕÇÝ ÏÝ»ñÏ³Û³óíÇ áñáß³ÏÇ Çñ³íÇ×³Ï Ï³Ù ËÝ¹Çñ ¨ Ïå³Ñ³ÝçíÇ, áñ Ý³ Çñ³Ï³Ý³óÝÇ
ïíÛ³É ûñÇÝ³ÏÇ ³éáÕç ¨ Ï³éáõóáÕ³Ï³Ý ùÝÝ³¹³ïáõÃÛáõÝ: Îïñí»Ý ÙÇ ß³ñù Ã»ëï³ÛÇÝ ¨
Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý Ñ³ñó»ñ:
²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜ ºì èºêàôðêÜºð
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí: Î³½Ù³Ï»ñåíáõÙ »Ý Çñ³íÇ×³Ï³ÛÇÝ ¨ ¹»ñ³ÛÇÝ Ë³Õ»ñª ³é³í»É³·áõÛÝë ÝÙ³Ý³óí³Í
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÇÝ: àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ µ»ñíáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷áñÓÇ
ûñÇÝ³ÏÝ»ñ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²Î
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝ`
8 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
4 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 3. ÈáõÍ»É åñáµÉ»ÙÝ»ñ ¨ ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀª
³. µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ¨ ×Çßï ¿ ë³ÑÙ³ÝáõÙ åñáµÉ»ÙÁ ïñí³Í Çñ³íÇ×³ÏáõÙ,
µ. ×Çßï ¿ í»ñÉáõÍáõÙ åñáµÉ»ÙÁ, ï³ÉÇë ¿ ÉáõÍÙ³Ý ×Çßï ï³ñµ»ñ³Ï,
·. ×Çßï ¿ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿ ³ñ¹ÛáõÝùÁ.
¹. µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ó³ÝÏ³ó³Í ÏáÝýÉÇÏïÇ å³ï×³éÝ»ñÁ.
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».

×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ÏáÝýÉÇÏïÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ, Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¿ ï³É ¹ñ³Ýó
³ñ³· áõ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÉáõÍáõÙÝ»ñ:

¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàò
àõë³ÝáÕÇÝ ÏÝ»ñÏ³Û³óíÇ ÙÇ ù³ÝÇ åñáµÉ»Ù³ÛÇÝ ¨ ÏáÝýÉÇÏï³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³Ïª ¹ñ³Ýó
Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí: Îå³Ñ³ÝçíÇ, áñ Ý³ ³ñ³· ÏáÕÙÝáñáßíÇ, áõëáõÙÝ³ëÇñÇ ¹ñ³Ýó å³ï×³éÝ»ñÁ,
µ³ó³Ñ³ÛïÇ ¹ñ³Ýù, ³é³ç³ñÏÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉÇã ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ï³ ³ñ³· áõ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÉáõÍáõÙÝ»ñ:
Îïñí»Ý ÙÇ ß³ñù Ã»ëï³ÛÇÝ ¨ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý Ñ³ñó»ñ:
²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ:
ØºÂà¸²´²ÜàôÚÂÚàôÜ ºì èºêàôðêÜºð
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝáñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí: Î³½Ù³Ï»ñåíáõÙ »Ý Çñ³íÇ×³Ï³ÛÇÝ ¨ ¹»ñ³ÛÇÝ Ë³Õ»ñª ³é³í»É³·áõÛÝë ÝÙ³Ý³óí³Í
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÇÝ: àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ µ»ñíáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷áñÓÇ
ûñÇÝ³ÏÝ»ñ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²Î
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝ`
8 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
4 Å³Ù
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4.3.3 Øà¸àôÈ 3. §Ö²ðî²ð²¶Æî²Î²Ü ¶ð²üÆÎ²¦
Øá¹áõÉÇ ¹³ëÇãÁª

¶ö1-07-001

Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÁª
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ
í»ñ³Ýáñá·áÕ ÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ñÑ»ëï³íáñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²í³ñï»Éáí ³Ûë Ùá¹áõÉÁª
ëáíáñáÕÁ Ó»éù Ïµ»ñÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ¨ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·Í³·ñ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ,
Ï³ñ¹³Éáõ ¨ Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßï ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ÏÇñ³é³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñ:

Øá¹áõÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁª

1-ÇÝ

Øá¹áõÉÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁª

54 Å³Ù ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ

Øá¹áõÉÇ Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁª

§1,5¦

Øáõïù³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ ÉÇ³ñÅ»ùáñ»Ý
§ºñÏñ³ã³÷áõÃÛáõÝ¦ ³é³ñÏ³ÛÇÝª ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¹åñáóÇ Íñ³·ñÇ Í³í³Éáí:

Ð³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñª

ïÇñ³å»ïÇ

âÏ³Ý

àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ûáõñ³óÝ»Éáõó Ñ»ïá áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ª
1.

Ï³ï³ñÇ,

Ó¨³Ï»ñåÇ

¨

Ï³ñ¹³

³é³ñÏ³Ý»ñÇ,

ÏáÝïáõñÝ»ñÇ

·Í³·ñ»ñÁ,

ã³÷³·ñáõÙÝ»ñÁ ¨ Ù³ëÝ³·ñ»ñÁ.
2.
3.

Ï³ï³ñÇ ¿ëùÇ½Ý»ñ ¨ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·Í³·ñ»ñ.
Ï³ï³ñÇ ¨ Ï³ñ¹³ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ áõ Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·Í³·ñ»ñÁ,
Ýñ³Ýó å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÙÝ»ñÁ ¨ Ù³ëÝ³·ñ»ñÁ:

¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ï³ñ·Á
Øá¹áõÉÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í
Ï³ï³ñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ÉÇ³ñÅ»ù ³å³ÑáííáõÙÝ ¿:

Î³ï³ñÙ³Ý (Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý) ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ,
Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ é»ëáõñëÝ»ñÁ, »ñ³ßË³íáñí³Í Å³Ù³ù³Ý³ÏÁª Áëï Ùá¹áõÉÇ
áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³Ý»ñÇ.
²ð¸ÚàôÜø 1. Î³ï³ñ»É, Ó¨³Ï»ñå»É ¨ Ï³ñ¹³É ·Í³·ñ»ñÁ ¨ Ù³ëÝ³·ñ»ñÁ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀª
³. ×Çßï ¿ Ï³ï³ñáõÙ »ñÏñ³ã³÷³Ï³Ý Ï³éáõóáõÙÝ»ñÁ ¨ Ó¨³Ï»ñåáõÙÝ»ñÁ.
µ.

×Çßï ¿ åñá»ÏïáõÙ Ñ³ñÃ å³ïÏ»ñÝ»ñÁ ¨ »ñÏñ³ã³÷³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ.

·.

×Çßï ¿ ï³ÉÇë Ïïñí³ÍùÝ»ñ ¨ å³ïÏ»ñáõÙ ¿ ³é³ç³¹ñí³Í Ùá¹»ÉÝ»ñÇ ¿ëùÇ½Ý»ñÁª Ýß»Éáí
ã³÷ë»ñÁ:
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¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀª
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñí»Ý ÙÇ ß³ñù ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ·Í³·ñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ
í»ñ³µ»ñíáÕ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ¨ ÑÙáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÁ ëïáõ·»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ²ñ¹ÛáõÝùÇ
Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³, áñÇ Ñ³Ù³ñ
áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ Ï³ï³ñÇ µáÉáñ ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ:
²ßË³ï³ÝùÇ Ï³ï³ñáõÙÁ ·ñ³Ýó»Éáõ Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿ û·ï³·áñÍ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
ëïáõ·Ù³Ý Ã»ñÃÇÏ:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí, Ýå³ï³Ï
áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ·Í³·ñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ·Í³·ñáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ¹Ç¹³ÏïÇÏ
ÝÛáõÃ»ñ, ·Í³·ñ³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ ¨ åÇïáõÛùÝ»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: Î³ñáÕ ¿
û·ï³·áñÍí»É Ý³¨ Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ï»ËÝÇÏ³:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀª
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åáõÝùÝ»ñª
18 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 2. Î³ï³ñ»É ¿ëùÇ½Ý»ñ ¨ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·Í³·ñ»ñ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. ×Çßï ÁÝïñáõÙ ¿ ã³÷áÕ ·áñÍÇùÝ»ñÁ Ù»ù»Ý³Ù³ëÇ ã³÷áõÙÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ.
µ.

×ß·ñÇï Ï³ï³ñáõÙ ¿ ïñí³Í Ù»ù»Ý³Ù³ëÇ ¿ëùÇ½Á` Áëï ·Í³·ñÙ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇ.

·.

×ß·ñÇï Ï³½ÙáõÙ ¿ ¹»ï³ÉÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·Í³·ÇñÁ` ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:

¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ï³é³ç³¹ñí»Ý Ùá¹»ÉÝ»ñ ¨ Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñª ¹ñ³Ýó ¿ëùÇ½³íáñÙ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ
·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ¨ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÁ ëïáõ·»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í
ÏÉÇÝÇ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ Çñ³·áñÍÙ³Ý íñ³: àõÝ»Ý³Éáí ¿ëùÇ½Á` áõë³ÝáÕÁ
å»ïù ¿ Ï³ï³ñÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·Í³·Çñ:
²ßË³ï³ÝùÇ Ï³ï³ñáõÙÁ ·ñ³Ýó»Éáõ Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿ û·ï³·áñÍ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
ëïáõ·Ù³Ý Ã»ñÃÇÏ:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí` Ýå³ï³Ï
áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É ¹»ï³ÉÝ»ñÇ ¿ëùÇ½³í³ñÙ³Ý ¨ ·Í³·ñ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: àõë³áõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý Ùá¹»ÉÝ»ñ, ¹»ï³ÉÝ»ñ, ã³÷áÕ
·áñÍÇùÝ»ñ ¨ ·Í³·ñ³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ, åÇïáõÛùÝ»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åáõÝùÝ»ñ
18 Å³Ù
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²ð¸ÚàôÜø 3. Î³ï³ñ»É ¨ Ï³ñ¹³É Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ áõ Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·Í³·ñ»ñÁ,
դñ³Ýó å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÙÝ»ñÁ ¨ Ù³ëÝ³·ñ»ñÁ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. ³ñ¹Ç³Ï³Ý ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý, µáÉáñ ¿³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ
ÁÝ¹·ñÏÙ³Ùµª ×Çßï ¿ Ï³ï³ñáõÙ ¨ µ³ó³ïñáõÙ հանգույցների և մեքենամասերի հավաքական
·Í³·ñ»ñÁ.
µ.

×Çßï ¿ Ñ³ïÏáñáßáõÙ ¨ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÙ նստեցվաքների å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý Ýß³ÝÝ»ñÁ.

·.

×Çßï ¿ Ñ³ïÏáñáßáõÙ ¨ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÙ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·Í³·ñ»ñÁ ¨ Ù³ëÝ³·ñ»ñÁ:

¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñí»Ý ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñ` տրակտորի առանձին հանգույցների և հավաքական
միավորների հավաքական գծագրերի կատարման համար` պահանջելով ցույց տալ նաև
քանդովի և չքանդվող միացումների, տարբեր նստեցվածքների պայմանական նշանները:
Î³é³ç³¹ñí»Ý նաև առանձին հանգույցներից մեքենամասերի մասնատման միջոցով գծել
դրանց ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·Í³·ñ»ñը` áõë³ÝáÕÇ ·áñÍÝ³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ ¨ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ`
Ù³ëÝ³·ñ»ñÇ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ ¨ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ ÇÙ³óáõÃÛáõÝÁ å³ñ½»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³, áñÇ
Ñ³Ù³ñ áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ Ï³ï³ñÇ µáÉáñ ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáíª Ýå³ï³Ï
áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇÝ ·Çï»ÉÇùÝ»ñ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ ï³É »é³ÏóÙ³Ý ÙÇ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨
Ï³ñ»ñÇ ·Í³·ñÙ³Ý, »é³ÏóÙ³Ý Ï³ñ»ñÇ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý Ýß³ÝÝ»ñÇ, ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·Í³·ñ»ñÇ ¨
Ýñ³Ýó Ù³ëÝ³·ñ»ñÇ Ï³½ÙÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ ·áñÍáÕ ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý »é³ÏóÙ³Ý ÙÇ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ï³ñ»ñÇ
å³ïÏ»ñÙ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ëï³Ý¹³ñïÝ»ñ ¨ Ï³ÝáÝ³Ï³·»ñ, ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ,
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·Í³·ñ»ñ, ·Í³·ñ³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ ¨ å³ñ³·³Ý»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åáõÝùÝ»ñ

18 Å³Ù
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4.3.4 Øà¸àôÈ 4. §ÜÚàôÂ²¶ÆîàôÂÚԱÜ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ¦
Øá¹áõÉÇ ¹³ëÇãÁ`

¶ö1-07-002

Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ
í»ñ³Ýáñá·áÕ ÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ñÑ»ëï³íáñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ »Ýª Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ù³ÓáõÉí³ÍùÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ, Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
Ù»ï³Õ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÓáõÉí³ÍùÝ»ñÁ` Ãáõç»ñ, ³ÍË³ÍÝ³ÛÇÝ ¨ É»·Çñí³Í åáÕå³ïÝ»ñ, ·áõÝ³íáñ
Ù»ï³ÕÝ»ñÁ ¨ Ýñ³Ýó Ñ³Ù³ÓáõÉí³ÍùÝ»ñÁ, Ñ³Ù³ÓáõÉí³ÍùÝ»ñÇ Ù³ÏÝÇß³íáñÙ³Ý ëÏ½µÙáõÝùÝ»ñÁ ¨
ÏÇé³éáõÃÛ³Ý
µÝ³·³í³éÝ»ñÁ,
»é³ÏóÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ
³ÝÑñ³Å»ßï
Ù»ï³Õ³Ï³Ý
Ý³Ë³å³ïñ³ëïí³ÍùÝ»ñÁ: ²í³ñï»Éáí ³Ûë Ùá¹áõÉÁª áõë³ÝáÕÁ Ó»éù Ïµ»ñÇ Ù»ï³ÕÝ»ñÁ ¨
Ñ³Ù³ÓáõÉí³ÍùÝ»ñÁ ×³Ý³ã»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ, ÏÇÙ³Ý³ Ýñ³Ýó Ù³ÏÝÇß³íáñÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ,
Ïï³ñµ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïí³ÍùÝ»ñÇ åñáýÇÉÝ»ñÁ ¨ Ýñ³Ýó ÏÇñ³éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

Øá¹áõÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ`

1-ÇÝ

Øá¹áõÉÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ`

20 Å³Ù ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝ,
8 Å³Ù ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ:

Øá¹áõÉÇ Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ`

§ 0,75 ¦

Øáõïù³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ ÉÇ³ñÅ»ùáñ»Ý ïÇñ³å»ïÇ §üÇ½ÇÏ³¦
¨ §øÇÙÇ³¦ ³é³ñÏ³Ý»ñÇÝª ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¹åñáóÇ Íñ³·ñÇ Í³í³Éáí:

Ð³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñ`

âÏ³Ý

àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ûáõñ³óÝ»Éáõó Ñ»ïá áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ª
1. ï³ñµ»ñÇ ë¨ ¨ ·áõÝ³íáñ Ù»ï³ÕÝ»ñÁ, ÇÙ³Ý³ դñ³Ýó Ù³ÏÝÇß³íáñáõÙÁ ¨ ÏÇñ³éáõÃÛ³Ý
µÝ³·³í³éÝ»ñÁ: Ö³Ý³ãÇ ¨ ï³ñµ»ñÇ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ:

¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ï³ñ·Á`
Øá¹áõÉÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í
Ï³ï³ñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ÉÇ³ñÅ»ù ³å³ÑáííáõÙÝ ¿:

Î³ï³ñÙ³Ý (Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý) ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ,
Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛ`áõÝÁ ¨ é»ëáõñëÝ»ñÁ, »ñ³ßË³íáñí³Í Å³Ù³ù³Ý³ÏÁ Áëï Ùá¹áõÉÇ
áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ:
²ð¸ÚàôÜø 1. î³ñµ»ñ»É ë¨ ¨ ·áõÝ³íáñ Ù»ï³ÕÝ»ñÁ, ÇÙ³Ý³É դñ³Ýó Ù³ÏÝÇß³íáñáõÙÁ ¨
ÏÇñ³éáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÝ»ñÁ: Ö³Ý³ã»É ¨ ï³ñµ»ñ»É Ù»ï³ÕÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý
»Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. ë¨ ¨ ·áõÝ³íáñ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ÝÙáõßÝ»ñÇ Ïáïñí³ÍùÝ»ñáí ×³Ý³ãáõÙ ¨ ï³ñµ»ñáõÙ ¿ Ãáõç»ñÁ,
åáÕå³ïÝ»ñÁ ¨ ·áõÝ³íáñ Ù»ï³ÕÝ»ñÁ.
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µ.
·.
¹.

×Çßï ¿ ÁÝÃ»ñóáõÙ ¨ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÙ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ù³ÓáõÉí³ÍùÝ»ñÇ Ù³ÏÝÇßÝ»ñÁ.
×³Ý³ãáõÙ ¿ ¨ ×Çßï Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÙ ï³ñµ»ñ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ.
ïÇñ³å»ïáõÙ ¿ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñáßÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇÝ:

¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ
Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý
ÃáõçÇó,
åáÕå³ïÇó,
³ñáõÛñÇó,
µñáÝ½Çó,
³ÉÛáõÙÇÝÇ
Ñ³Ù³ÓáõÉí³ÍùÝ»ñÇó ÝÙáõßÝ»ñÇ Ñ³í³ù³Íáõ ¨ åñáýÇÉÝ»ñÇ Ñ³í³ù³Íáõ` Ù»ï³ÕÝ»ñÁ ¨
Ý³Ë³å³ïñ³ëïí³ÍùÝ»ñÁ Çñ³ñÇó ½³Ý³½³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²é³ç³¹ñí»Éáõ »Ý Ù»ï³Õ³Ï³Ý
Ñ³Ù³ÓáõÉí³ÍùÝ»ñÇ Ù³ÏÝÇß³íáñÙ³Ý ëï³Ý¹³ñïÝ»ñ` ÁÝÃ»ñó»Éáõ ¨ Ù»ÏÝ³µ³Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáíª Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Óñ³íáñ»É Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ù³Óáõñí³ÍùÝ»ñÇ
¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý,
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ù³ÏÝÇß³íáñÙ³Ý,
×³Ý³ãÙ³Ý
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ
¨
ÏÇñ³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ·Çï»ÉÇùÝ»ñ: àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ¨
Ñ³Ù³ÓáõÉí³ÍùÝ»ñÇ ÝÙáõßÝ»ñÇ ¨ åñáýÇÉÝ»ñÇ Ñ³í³ù³ÍáõÝ»ñ, ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`

20 Å³Ù
8 Å³Ù
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4.3.5 Øà¸àôÈ 5. §ՏՐԱԿՏՈՐՆԵՐ¦
Øá¹áõÉÇ ¹³ëÇãÁ`

ՏՄ/¶ö1-07-001

Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ïñ³ÏïáñÇëïÙ»ù»Ý³í³ñ¦ ¨ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ
÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ÑñÑ»ëï³íáñÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ëáíáñáÕÇÝ
տալ գիտելիքներ տրակտորների դասակարգման և ընդÑանուր կառուցվածքի, տրակտորի
շարժիչի ընդանուր կառուցվածքի, աշխատանքի, հիմնական մեխանիզմների և
համակարգերի վերաբերյալ: Ավարտելով այս մոդուլը` ëáíáñáÕÁ կիմանա տրակտորների
դասակարգումը և ընդանուր կառուցվածքը, տրակտորային շարժիչների ընդանուր
կառուցվածքը և աշխատանքը:

Øá¹áõÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ`

1-ÇÝ

Øá¹áõÉÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ`

14 Å³Ù ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝ
4 ժամ գáñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ

Øá¹áõÉÇ Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ`

§ 0,5 ¦

Øáõïù³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ ÉÇ³ñÅ»ùáñ»Ý ïÇñ³å»ïÇ
§üÇ½ÇÏ³¦ ³é³ñÏ³ÛÇÝª ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¹åñáóÇ Íñ³·ñÇ Í³í³Éáí:

Ð³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñ`

âÏ³Ý

àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ûáõñ³óÝ»Éáõó Ñ»ïá áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ª
1.
2.
3.

իմանա տրակտորների և ինքնագնաó շասսիների դասակարգումը և կառուցվածքը
իմանա տրակտորային ¨ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÇÝùÝ³·Ý³ó Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ շարժիչների
ընդանուր կառուցվածքը և աշխատանքը.
գործարկÇ շարժիչը:

¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ï³ñ·Á`
Øá¹áõÉÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í
Ï³ï³ñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ÉÇ³ñÅ»ù ³å³ÑáííáõÙÝ ¿:

Î³ï³ñÙ³Ý (Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý) ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ,
Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ é»ëáõñëÝ»ñÁ, »ñ³ßË³íáñí³Í Å³Ù³ù³Ý³ÏÁ Áëï Ùá¹áõÉÇ
áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ.
²ð¸ÚàôÜø 1. Իմանալ տրակտորների և ինքնագնաó շասսիների դասակարգումը և
ընդանուր կառáւցվածքը:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ`
ա. ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ ¿ տարբեր մակնիշների տրակտորները և ինքնագնաó շասսիները.
բ. ճիշտ է շարադրում տրակտորների և ինքնագնած շասսիների ընդանուր կառուցվածքը:
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¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
Սովորողներին առաջարկվելու է շարադրել
շասսիների դասակարգումը և ընդանուր կառուցվածքը:

տրակտորների

և

ինքնագնաó

ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí` Ýå³ï³Ï
áõÝ»Ý³Éáí ëáíáñáÕÇÝ ·Çï»ÉÇùÝ»ñ ï³É տրակտորների և ինքնագնաó շասսիների
դասակարգման և ընդանուր կառուցվածքի վերաբերյալ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý åÉ³Ï³ïÝ»ñ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
4 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 2. Իմանալ տրակտորային ¨ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÇÝùÝ³·Ý³ó Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ
շարժիչների ընդանուր կառուցվածքը և աշխատանքը:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ`
ա. ճիշտ է նկարագրում շարժիչի ընդանուր կառուցվածքը, նրա հիմնական
մեխանիզմները և Ñամակարգերը.
բ. ճիշտ է նկարագրում դիզելային և կարբյուրատորային շարժիչների աշխատանքային
ցիկլերը.
գ. ճիշտ է նկարագրում շարժիչների իրական պրոցեսները:
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
êáíáñáÕÇÝ կտրվի տրակտորի որոշակի մակնիշի շարժիչ ¨ Ï³ռաջարկվÇ շարադրել
ընդանուր կառուցվածքը, նրա հիմնական մեխանիզմները և համակարգերը, նկարագրել
աշխատանքային ցիկլը և շարժիչում կատարվող իրական պրոցեսները:
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ µ³í³ñ³ñ, »Ã» ëáíáñáÕÁ ×Çßï ¿ Ï³ï³ñáõÙ µáÉáñ
ïñí³Í ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների միջոցով` նպատակ
ունենալով ëáíáñáÕÇÝ գիտելիքներ տալ տրակտորի շարժիչը շահագործելու համար:
Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են տրակտորի շարժիãների վերաբերյալ դի¹ակտիկ
նյութեր և չափորոշիչներ, չափիչ գործիքներ, ուսումնական գրականություն:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝ`
8 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
2 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 3. ¶ործարկել շարժիչը:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ`
ա. ճիշտ է գործարկում դիզելային շարժիչը.
բ. ճիշտ է շարադրում գործարկման
պահանջները:

ժամանակ

անվտանդության

տեխնիկայի
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¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
êáíáñáÕÇÝ առաջարկվելու է գործարկել դիզելային շարժիչը սահմնաված կարգով:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական
պարապմունքների միջոցով` նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É տրակտորի
շարժիչը գործարկելու Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ:
Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են տրակտորի շարժիճների վերաբերյալ
դի¹ակտիկ նյութեր և չափորոշիչներ, ուսումնական գրականություն:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝ`
2 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý` å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
2 Å³Ù
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4.3.6 Øà¸àôÈ 6. §ՏՐԱԿՏՈՐԻ ՇԱՐԺԻՉԻ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ ԵՎ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԸ¦
Øá¹áõÉÇ ¹³ëÇãÁ`

ՏՄ/¶ö1-07-002

Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ïñ³ÏïáñÇëïÙ»ù»Ý³í³ñ¦ ¨ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ
÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ÑñÑ»ëï³íáñÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ëáíáñáÕÇն
տալ գիտելիքներ տրակտորի շարժիչի հիմնական մեխանիզմների և համակարգերի
վերաբերյալ և դրանք քանգելու, հավաքելու և կարգավորելու Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:

Øá¹áõÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ`

1-ÇÝ

Øá¹áõÉÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ`

12 Å³Ù ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝ
24 Å³Ù ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ

Øá¹áõÉÇ Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ`

§1¦

Øáõïù³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõó ³é³ç áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í ÉÇÝÇ ¶ö1-07-001
¨ îØ/¶ö1-07-001 Ùá¹áõÉÝ»ñÁ:

Ð³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñ`

âÏ³Ý

àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ûáõñ³óÝ»Éáõó Ñ»ïá áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ª
1.

ùանդել, հավաքել և կարգավորել շուռտվիակա-շարժաթևային մեխանիզմը:.

2.

ùանդել, հավաքել և կարգավորել գազաբաշխիչ մեխանիզմը.

3.

ëå³ë³ñÏ»É շարժիչի սնման համակարգÁ.

4.

ëå³ë³ñÏ»É շարժիչի յուղման համակարգը.

5.

ëå³ë³ñÏ»É շարժիչի հովացման համակարգ:

¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ï³ñ·Á`
Øá¹áõÉÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í
Ï³ï³ñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ÉÇ³ñÅ»ù ³å³ÑáííáõÙÝ ¿:

Î³ï³ñÙ³Ý (Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý) ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ,
Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ é»ëáõñëÝ»ñÁ, »ñ³ßË³íáñí³Í Å³Ù³ù³Ý³ÏÁ Áëï Ùá¹áõÉÇ
áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ.
²ð¸ÚàôÜø 1. Քանդել,
հավաքել
մեխանիզմը:

և

կարգավորել

Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ`
³. ճիշտ է նկարագրում շուռտվիկ-շարժաթևային
աշխատանքը.

շուռտվիակա-շարժաթևային

մեխանիզմի

կառուցվածքը

և
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µ.
·.

ճիշտ է քանդում և հավաքում շուռտվիկ-շարժաթևային մեխանիզմի գլանամխոցային
խումբը.
ճիշտ է քանդում և հավաքում շուռտվիկ-շարժաթևային մեխանիզմի ծնկավոր լիսեռը:

¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
Ոսանողին կտրվի տրակտորի որոշակի մակնիշի շարժիչ: Առաջարկվելու է
շարադրել այդ շարժիչի շուռտվիկ-շարժաթևային մեխանիզմի կառուցվածքը, նրա
մեքենամասերի առանձնահատկությունները և լծորդումների բնույթը, քանդել և հավաքել
շուռտվիակա-շարժաթևային մեխանիզմի գլանամխոցային խումբը և ծնկովոր լիսեռը:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական
պարապմունքների միջոցովª նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É շուռտվիկ-շարժաթևային մեխանիզմի գլանամխոցային խումբը ¨ ծնկավոր լիսեռը քանդ»Éáõ և հավաք»Éáõ
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ: Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են տրակտորի շարժիճների
վերաբեր-յալ դի¹ակտիկ նյութեր և չափորոշիչներ, մոնտաժային աշխատանքների համար
գործիքներ, հանիչներ, չափիչ գործիքներ, ուսումնական գրականություն:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝ`
2 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
6 Å³Ù
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Քանդել, հավաքել և կարգավորել գազաբաշխիչ մեխանիզմը:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
ա. ճիշտ է նկարագրում գազաբաշխիչ մեխանիզմի կառուցվածքը և աշխատանքը.
բ. ճիշտ է քանդում և հավաքում գազաբաշխիչ մեխանիզմը.
գ. ճիշտ է կարգավորում բաշխիչ լիսեռի առանցքային տեղաշարժը, կափույրների
բացակները և ճնշանվազման մեխանիզմը.
դ. ճիշտ է տեղադրում գազաբաշխիչ ժանանիվները և ստուգում գազաբաշխման փուլերը.
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
Ոսանողին կտրվի տրակտորի որոշակի մակնիշի շարժիչ: Առաջարկվելու է
շարադրել այդ շարժիչի գազաբաշխիչ մեխանիզմի կառուցվածքը և աշխատանքը, նրա
մեքենամասերի առանձնահատկությունները, քանդել և հավաքել գազաբաշխիչ
մեխանիզմը, կարգավորել գազաբաշխիչ և ճնշանվազման մեխանիզմները, ըստ նշանների
տեղադրել ժանանիվները:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների միջոցովª նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É տրակտորի շարժիչÇ
գա-զաբաշխիչ մեխանիզմը ùանդելáõ, հավաքելáõ և կարգավորելáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են տրակտորի շարժիճների վերաբերյալ դի¹ակտիկ
նյութեր և չափորոշիչներ, մոնտաժային աշխատանքների համար գործիքներ, հանիչներ,
չափիչ գործիքներ, ուսումնական գրականություն:
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ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն`
2 ժամ
Գործնական պարապմունքներ` 4 ժամ
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. êå³ë³ñÏ»É շարժիչի սնման համակարգÁ:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
ա. ճիշտ է նկարագրում շարժիչի սնման համակարգի կառուցվածքը, աշխատանքը,
առանձին մեխանիզմների կառուցվածքը և նշանակոõթյունը.
բ. ճիշտ է ստուգում զտիչի տեխնիկական վիճակը, հավաքում այն և տեղադրում շարժիչի
վրա.
գ. ճիշտ է կարգավորում կարբյուրատորը.
դ. ճիշտ է որոշում վառելիքի մատուցման մոմենտը.
ե. ճիշտ է ստուգում և կարգավորում բոցամուղերը.
զ. ճիշտ է շարադրում ավտոտրակտորային շարժիչների համար օգտագործվող
վառելանյութերի դասակարգումը և նրանց հատկությունները.
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
àւսանողին կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ շարժիչի սնման համակարգի կառուցվածքին և աշխատանքին վերաբերվող գիտելիքներÁ ¨ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ստուգելու
նպատակովª որոշել զտիչների ¨ կարբյուրատորի տեխնիկական վիճակը, հատուկ սարքով
(մոմենտոսկոպով) որոշել վառելիքի մատուցման մոմենտը և կարգավորել այն, քանդել
բոցամուղը, շարադրել նրա կառոõցվածքը և բացատրել աշխատանքը, հավաքել բոցամուղը, ստուգել վառելիքի փոշիացման որակաը, ստուգել բոցամուղի հերմետիկությունը,
ստուգել և կարգավորել վառելիքի ներածման սկզբի ճնշումը, որոշել բոցամուղի անցունակությունը: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված կատարման բոլոր չափանիշների վրա, որի համար ուսանողը պետք է կատարի բոլոր առաջդրանքները:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների միջոցովª նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É տրակտորի շարժիչÇ
ëÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ëå³ë³ñÏ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու
են տրակտորի շարժիãների վերաբերյալ դի¹ակտիկ նյութեր և չափորոշիչներ, մոնտաժային
աշխատանքների համար գործիքներ, հանիչներ, չափիչ գործիքներ և սարքեր,
ուսումնական գրականություն:
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն`
4 ժամ
Գործնական պարապմունքներ` 8 ժամ
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. êå³ë³ñÏ»É շարժիչի յուղման համակարգÁ:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
ա. ճիշտ է նկարագրում շարժիչի յուղման համակարգի կառուցվածքը, աշխատանքը,
առանձին մեխանիզմների կառուցվածքը և նշանակոոթյունը.
բ. ճիշտ է ստուգում յուղի պոմպի և զտիչի տեխնիկական վիճակը, հավաքում այն և
տեղադրում շարժիչի վրա.
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§¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ ÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ñÑ»ëï³íáñÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý ã³÷áñáßÇã
(å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇã)

գ. ճիշտ է շարադրում տրակտորների համար օգտագործվող յուղերի և քսայուղերի
դասակարգումը և նրանց հատկությունները:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
àւսանողին կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ շարժիչի յուղման համակարգի կառուցվածքին և աշխատանքին վերաբերվող գիտելիքներÁ ¨ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ստուգելու
նպատակով: àւսանողին առաջարկվելու է որոշել յուղի պոմպի և զտիչի տեխնիկական
վիճակը և տալ դրա գնահատականը: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված
կատարման բոլոր չափանիշների վրա, որի համար ուսանողը պետք է կատարի բոլոր
առաջ³դրանքները: Աշխատանքի կատարումը գրանցելու համար պետք է օգտագործել
համապատասխան ստուգման թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների միջոցովª նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É տրակտորի շարժիչÇ
ÛáõÕÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ëå³ë³ñÏ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու
են տրակտորի շարժիճների վերաբերյալ դի¹ակտիկ նյութեր և չափորոշիչներ, ստենդեր,
մոն-տաժային աշխատանքների համար գործիքներ, հանիչներ, չափիչ գործիքներ,
ուսումնական գրականություն
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն`
2 ժամ
Գործնական պարապմունքներ` 4 ժամ
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5. êå³ë³ñÏ»É շարժիչի հովացման համակարգ:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
ա. ճիշտ է նկարագրում շարժիչի հովացման համակարգի կառուցվածքը, աշխատանքը,
առանձին մեխանիզմների կառուցվածքը և նշանակոոթյունը.
բ. ճիշտ է ստուգում ջրի պոմպի և օդափոխիչի տեխնիկական վիճակը, քանդում և
հավաքում այն և տեղադրում շարժիչի վրա.
գ. ճիշտ է ստուգում հովացման համակարգի սարքերի տեխնիկական վիճակը.
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
àւսանողին կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ շարժիչի հովացման համակարգի
կառուցվածքին և աշխատանքին վերաբերվող գիտելիքներÁ ¨ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ¨Á ստուգելու
նպատակովª որոշել ջրի պոմպի և օդափոխիչի տեխնիկական վիճակը և գնահատել այն,
ստուգել թերմոստատի տեխնիկական վիճակը: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի
սահմանված կատարման բոլոր չափանիշների վրա, որի համար ուսանողը պետք է
կատարի բոլոր առաջդրանքները: Աշխատանքի կատարումը գրանցելու համար պետք է
օգտագործել համապատասխան ստուգման թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների միջոցով, նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É տրակտորի շարժիչÇ Ñáí³óÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ëå³ë³ñÏ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են տրակտորի շարժիճների վերաբերյալ դի¹ակտիկ նյութեր և չափորոշիչներ, մոնտաժային աշխատանքների համար գործիքներ, հանիչներ, չափիչ գործիքներ, ուսումնական
գրականություն
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§¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ ÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ñÑ»ëï³íáñÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý ã³÷áñáßÇã
(å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇã)

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն`
2 ժամ
Գործնական պարապմունքներ`
2 ժամ

27

§¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ ÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ñÑ»ëï³íáñÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý ã³÷áñáßÇã
(å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇã)

4.3.7 Øà¸àôÈ 7. §ՏՐԱԿՏՈՐՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ¦
Øá¹áõÉÇ ¹³ëÇãÁ`

ՏՄ/¶ö1-07-003

Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ïñ³ÏïáñÇëïÙ»ù»Ý³í³ñ¦ ¨ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ
÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ÑñÑ»ëï³íáñÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ áւսանողին
տալ գիտելիքներ տրակտորի էլեկտրական սարքավորումների ընդանուր կառուցվածքի,
աշխատանքի, հիմնական խմբերի վերաբերյալ և Ó¨³íáñ»É դրանù շահագործելու
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Մոդուլի մակարդակը`

1-ÇÝ

Մոդուլի տևողությունը`

8 ժամ դասախոսություն
14 ժամ գործնական պարապունքներ

Մոդուլի կրեդիտային արժեքը`

§0,5 ¦

Մութքային պահանջները`
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõó ³é³ç áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í ÉÇÝÇ îØ1-07-001
¨ îØ/¶ö1-07-002 մոդուլÝ»ñÁ:
Հատուկ պահանջներ`

Չկան

Ուոսոմնառության արդյունքները`
Այս մոդուլն յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է`
1.

Çմանա տրակտորների էլեկտրական սարքավորումների նշանակությունը,
աշխատանքը, հիմնական կարգավորումները.

2.

Ñ³ÝÇ ¨ ï»Õ³¹ñÇ տրակտորի գեներատորÁ, կարգավորÇ շարժափոկի
ձգվածությունը.

3.

ëïáõ·Ç ¨ ëå³ë³ñÏÇ մարտկոցային կուտակիչները.

4.

ÏարգավորÇ վառոցքի մոմենտը.

5.

ÏարգավորÇ տրակտորի լուսավորման և լուսազդանշանային համակարգը.

6.

ÑայտնաբերÇ և պարզ եղանակներáí վերացÝÇ տրակտորների
էլեկտրասարքավորումների հիմնական անսարքությունները:

Գնահատման կարգը
Մոդուլի
ընդունելի
կատարողականը
յուրաքանչյուր
նախատեսված կատարման չափանիշի լիարժեք ապահովվումն է:

արդյունքի

համար
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Î³ï³ñÙ³Ý (Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý) ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ,
Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ é»ëáõñëÝ»ñÁ, »ñ³ßË³íáñí³Í Å³Ù³ù³Ý³ÏÁ Áëï Ùá¹áõÉÇ
áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ.
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Իմանալ տրակտորների էլեկտրական սարքավորումների նշանակությունը,
աշխատանքը, հիմնական կարգավորումները:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇԸ`
- ×իշտ է շարադրում էլեկտրական սարքավորումների նշանակությունը և նրանց
հիմնական խմբերը` հոսանքի աղբյուրները, վառոցքի համակարգը, լուսավորման և
լուսազդանշանային համակարգը:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
êáíáñáÕÇÝ կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ էլեկտրական սարքավորումների
նշանակության և նրանց հիմնական խմբերի կառուցվածքին և աշխատանքին վերաբերվող
գիտելիքների ստուգելու նպատակով: Աշխատանքի կատարումը գրանցելու համար պետք
է օգտագործել համապատասխան ստուգման թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական
պարապմունքների միջոցովª նպատակ ունենալով ուսանողին ï³É գիտելիքներ տրակտորի
¿É»Ïïñ³Ï³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É:
Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են տրակտորի էլեկտրասարքավորումների
վերաբերյալ դի¹ակտիկ նյութեր և չափորոշիչներ, մոնտաժային աշխատանքների համար
գործիքներ, ստենդեր, հանիչներ, չափիչ գործիքներ, ուսումնական գրականություն
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն` 2 ժամ
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Ð³Ý»É ¨ ï»Õ³¹ñ»É տրակտորի գեներատորÁ, կարգավոր»É շարժափոկի
ձգվածությունը:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
³. ճիշտ է շարադրում գեներատորի կառուցվածքը և աշխատանքը,
µ. ճիշտ է Ñ³ÝáõÙ ¨ ï»Õ³¹ñáõÙ գեներատորը, կարգավորում շարժափոկի ձգվածությունը:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
êáíáñáÕÇÝ առաջարկվելու է Ñ³Ý»É գեներատորը, շարադրել նրա կառուցվածքը և
աշխատանքը, ստուգել գեներատորի փաթույթների վիճակը, ï»Õ³¹ñ»ÏÉ գեներատորը և
կարգավորել շարժափոկի ձգվածությունը:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ`
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական
պարապմունքների միջոցովª նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É տրակտորի
գեներատորը շահագործելու Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
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Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են տրակտորի էլեկտրասարքավորումների
վերաբերյալ դի¹ակտիկ նյութեր և չափորոշիչներ, մոնտաժային աշխատանքների համար
գործիքներ, ստենդեր, հանիչներ, չափիչ գործիքներ, ուսումնական գրականություն
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն`
2 ժամ
Գործնական պարապմունքներ`
2 ժամ
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. êïáõ·»É ¨ ëå³ë³ñÏ»É մարտկոցային կուտակիչները:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
³. ճիշտ է շարադրում մարտկոցային կուտակիչների ëå³ë³ñÏÙ³Ý կարգը.
µ. ճիշտ է ստուգում մարտկոցային կուտակիչների տեխնիկական վիճակը հատուկ
գործիքների օգնությամբ:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
êáíáñáÕÇÝ առաջարկվելու է շարադրել մարտկոցային կուտակիչների ëå³ë³ñÏÙ³Ý
կարգը ¨ ստուգել ¹ñ³Ýó տեխնիկական վիճակը բեռնվածքի երկժանու և խտաչափի
օգնությամբ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների միջոցով` նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É տրակտորի Ù³ñïÏáóÁ
շահագործելու Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են տրակտորի
էլեկտրասարքավորումների վերաբերյալ դի¹ակտիկ նյութեր և չափորոշիչներ, մոնտաժային աշխատանքների համար գործիքներ, ստենդեր, հանիչներ, չափիչ գործիքներ,
ուսումնական գրականություն
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն`
2 ժամ
Գործնական պարապմունքներ`
2 ժամ
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Կարգավորել վառոցքի մոմենտը:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
³. ճիշտ է շարադրում վառոցքի մոմենտի ազդեցությունը շարժիչի աշխատանքի վրա.
µ. ճիշտ է կարգավորում վառոցքի մոմենտÁ:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
êáíáñáÕÇÝ առաջարկվելու է շարադրել վառոցքի մոմենտի ազդեցությունը շարժիչի
աշխատանքի վրա և կարգավորել վառոցքի մոմենտը
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և
պարապմունքների միջոցով` նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³í»ñáÉ
վառոցքի
համակրգը
շահագործելու
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Ուսուցման
օգտոգործվելու են տրակտորի էլեկտրասարքավորումների վերաբերյալ

գործնական
տրակտորի
ընթացքում
դի¹ակտիկ
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նյութեր և չափորոշիչներ, մոնտաժային աշխատանքների համար գործիքներ, ստենդեր,
հանիչներ, չափիչ գործիքներ, ուսումնական գրականություն
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն`
2 ժամ
Գործնական պարապմունքներ` 4 ժամ
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5. Îարգավորել
համակարգը:

տրակտորի

լուսավորման

և

լուսազդանշանային

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
³. ճիշտ է շարադրում տրակտորների լուսավորման և լուսազդանշանային համակարգի
կառուցվածքը.
µ. ճիշտ է կարգավորում տրակտորի լապտերի լույսը:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
êáíáñáÕÇÝ
առաջարկվելու
է
շարադրել
տրակտորի
լուսավորման
և
լուսազդանշանային համակարգի մեջ մտնող սարքերի կառուցվածքը հետևյալ
ընթացակարգով` լապտերի կառուցվածքը, լույսի գործարկիչների և փոխարկիչների
կառուցվածքը, ազդանշանային գործարկիչների կառուցվածքը, ձայնային ազդանշանի
կառուցվածքը և նրա կարգավորումը, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ï³é³ç³ñÏíÇ Ïարգավորել լապտերի
լույսը: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված կատարման բոլոր
չափանիշների վրա, որի համար ուսանողը պետք է կատարի բոլոր առաջդրանքները:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական
պարապմունքների միջոցով` նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É տրակտորի
լուսավորման և լուսազդանշանային համակարգը շահագործելու Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են տրակտորի էլեկտրասարքավորումների
վերաբերյալ դի¹ակտիկ նյութեր և չափորոշիչներ, մոնտաժային աշխատանքների համար
³ÝÑñ³Å»ßï գործիքներ, ստենդեր, հանիչներ, չափիչ գործիքներ, ուսումնական
գրականություն:
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Գործնական պարապմունքներ`
2 ժամ
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 6. Ðայտնաբեր»É և պարզ եղանակներáí վերացÝ»É տրակտորների
էլեկտրասարքավորումների հիմնական անսարքությունները:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
³. ճիշտ է շարադրում էլեկտրասարքավորումների հիմնական անսարքությունները,
µ. Ñայտնաբերում է էլեկտրասարքավորումների հիմնական անսարքությունները պարզ
եղանակներով:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
êáíáñáÕÇÝ կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ` էլեկտրական սարքավորումների
անսարքությունների ÇÙ³óáõÃÛáõÝÁ և դրանց վերացնելու Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ստուգելու
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§¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ ÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ñÑ»ëï³íáñÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý ã³÷áñáßÇã
(å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇã)

նպատակով: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված կատարման բոլոր
չափանիշների վրա, որի համար ուսանողը պետք է կատարի բոլոր առաջադրանքները:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է գործնական պարապմունքների միջոցով`
նպատակ
ունենալով
ուսանողի
Ùáï
Ó¨³íáñ»É
տրակտորի
էլեկտրական
սարքավորումների
անսարքությունները
պարզ
եղանակներով
վերացնելու
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են տրակտորի էլեկտրասարքավորումների
վերաբերյալ դի¹ակտիկ նյութեր և չափորոշիչներ, մոնտաժային աշխատանքների համար
գործիքներ, ստենդեր, հանիչներ, չափիչ գործիքներ, ուսումնական գրականություն
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Գործնական պարապմունքներ` 4 ժամ
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§¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ ÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ñÑ»ëï³íáñÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý ã³÷áñáßÇã
(å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇã)

4.3.8 Øà¸àôÈ 8. §ՏՐԱԿՏՈՐՆԵՐԻ ՈՒԺԱՅԻՆ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄԸ¦
Øá¹áõÉÇ ¹³ëÇãÁ`

ՏՄ/¶ö1-07-004

Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ïñ³ÏïáñÇëïÙ»ù»Ý³í³ñ¦ ¨ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ
÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ÑñÑ»ëï³íáñÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ëáíáñáÕÇÝ
տալ գիտելիքներ տրակտորի ուժային փոխանցումների նշանակության, կցորդման
ագույցների
և
միջանկյալ
միացումների,
տարբեր
մակնիշի
տրակտորների
փոխանցումների տուփերի կառուցվածքի, տրակտորների հետևի կամրջակի í»ñ³µ»ñÛ³É ¨
³Û¹ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ խնամքÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Մոդուլի մակարդակը`

1-ÇÝ

Մոդուլի տևողությունը`

8 ժամ դասախոսություն
18 ժամ գործնական պարապմունքներ

Մոդուլի կրեդիտային արժեքը`

§0,75 ¦

Մութքային պահանջները `
²Ûë Ùá¹áõÉÁ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõó ³é³ç áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í ÉÇÝÇ ¶ö1-07-001,
¶ö1-07-002 ¨ îØ/¶ö1-07-001մոդուլÝ»ñÁ:
Հատուկ պահանջներ`

Չկան

Ուոսոմնառության արդյունքները
Այս մոդուլն յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է`
1. իմանա տրակտորների ուժային փոխանցումների նշանակությունը,
կցորդման ագույցների և միջանկյալ միացումների, տարբեր մակնիշի
տրակտորների փոխանցումների տուփերի կառուցվածքը, աշխատանքը և
Çñ³Ï³Ý³óÝÇ ¹ñ³Ýó տեխնիկական խմանքը:
Գնահատման կարգը
Մոդուլի
ընդունելի
կատարողականը
յուրաքանչյուր
նախատեսված կատարման չափանիշի լիարժեք ապահովվումն է:

արդյունքի

համար

Î³ï³ñÙ³Ý (Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý) ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ,
Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ é»ëáõñëÝ»ñÁ, »ñ³ßË³íáñí³Í Å³Ù³ù³Ý³ÏÁ Áëï Ùá¹áõÉÇ
áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ.
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Իմանալ տրակտորների ուժային փոխանցումների նշանակությունը,
կցորդման ագույցների և միջանկյալ միացումների, տարբեր մակնիշի
տրակտորների փոխանցումների տուփերի կառուցվածքը, աշխատանքը և
Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ¹ñ³Ýó տեխնիկական խմանքը:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇԸ`
³. ճիշտ է շարադրում ïñ³ÏïáñÝ»ñÇ ուժային փոխանցման նշանակությունը և նրա
հիմնական մեխանիզմների կառուցվածքը .
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§¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ ÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ñÑ»ëï³íáñÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý ã³÷áñáßÇã
(å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇã)

µ.

ճիշտ է Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ïñ³ÏïáñÝ»ñÇ ուժային փոխանցմանÙ»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ (կցորդման
ագույց, միջանկյալ միացում, փոխանցումների տուփե, ոլորող մոմենտի ավելացուցիչ,
բաշխիչ տուփ, կարդանային փոխանցում, հետևի կամրջակ) ËÝ³ÙùÁ:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
êáíáñáÕÇÝ կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ` ուժային փոխանցման
նշանակության և նրա հիմնական մեխանիզմների կառուցվածքին և աշխատանքին
վերաբերվող գիտելիքների ստուգելու նպատակով:
Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված կատարման բոլոր
չափանիշների վրա, որի համար ուսանողը պետք է կատարի բոլոր առաջադրանքները:
Աշխատանքի կատարումը գրանցելու համար պետք է օգտագործել համապատասխան
ստուգման թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական
պարապմունքների միջոցով` նպատակ ունենալով ուսանողիÝ տալ գիտելիքներ ïñ³ÏïáñÇ
áõÅ³ÛÇÝ ÷áË³ÝóÙ³Ý Ù³ëÇÝ ¨ Ó¨³íáñ»É ¹ñ³ ËÝ³ÙùÇ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են տրակտորի ուժային փոխանցման
վերաբերյալ դի¹ակտիկ նյութեր և չափորոշիչներ, մոնտաժային աշխատանքների համար
գործիքներ, ստենդեր, հանիչներ, չափիչ գործիքներ, ուսումնական գրականություն:
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն`
8 ժամ
Գործնական պարապմունքներ`
18 ժամ
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4.3.9 Մà¸àôÈ 9. §ՏՐԱԿՏՈՐՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔԱՅԻՆ ՄԱՍԸ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ
ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ¦
Մոդուլի դասիչը`

ՏՄ/¶ö1-07-005

Մոդուլի նպատակը`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ïñ³ÏïáñÇëïÙ»ù»Ý³í³ñ¦ ¨ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ
÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ÑñÑ»ëï³íáñÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ëáíáñáÕÇÝ
տալ գիտելիքներ թրթուրավոր և անիվավոր տրակտորների ընթացքային մասի և
ղեկավարման մեխանիզմների, ³րգելակման համակարգերի կառուցվածքի Ù³ëÇÝ և
Ó¨³íáñ»É դրանց կարգավորÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Մոդուլի մակարդակը`
Մոդուլի տևողությունը`

10 ժամ դասախոսություն
18 ժամ գործնական պարապունքներ

Մոդուլի կրեդիտային արժեքը`

§0,75 ¦

Մութքային պահանջները`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõó ³é³ç áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í ÉÇÝÇ ¶ö1-07-001,
¶ö1-07-002 ¨ îØ/¶ö1-07-001մոդուլÝ»ñÁ:
Հատուկ պահանջներ`

Չկան

Ուոսոմնառության արդյունքները`
Այս մոդուլն յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է`
1. իմանա թրթուրավոր և անիվավոր տրակտորների ընթացքային մասի áõ
Õ»Ï³í³ñÙ³Ý մեխանիզմների կառուցվածքը և Ï³ï³ñÇ ¹ñ³Ýó հիմնական
կարգավորումները:
Գնահատման կարգը`
Մոդուլի
ընդունելի
կատարողականը
յուրաքանչյուր
նախատեսված կատարման չափանիշի լիարժեք ապահովվումն է:

արդյունքի

համար

Î³ï³ñÙ³Ý (Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý) ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ,
Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ é»ëáõñëÝ»ñÁ, »ñ³ßË³íáñí³Í Å³Ù³ù³Ý³ÏÁ Áëï Ùá¹áõÉÇ
áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ.
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Իմանալ թրթուրավոր և անիվավոր տրակտորների ընթացքային մասի áõ
Õ»Ï³í³ñÙ³Ý մեխանիզմների կառուցվածքը և Ï³ï³ñ»É ¹ñ³Ýó հիմնական
կարգավորումները:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
³. ճիշտ է շարադրում թրթուրավոր և անիվավոր տրակտորների ընթացքային մասի
նշանակությունը և ¹րա հիմնական մեխանիզմների կառուցվածքը.
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µ.

ճիշտ է Ï³ï³ñáõÙ առջևի կամրջակÇ, անիվներÇ áõ դողերÇ, թրթուրային շարժասարքÇ
կարգավորումÝ»ñÁ:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
êáíáñáÕÇÝ կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ տրակտորների ընթացքային մասի
նշանակության և նրա հիմնական մեխանիզմների կառուցվածքին և աշխատանքին
վերաբերվող գիտելիքներÁ ¨ ¹ñ³Ýó ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»Éáõ
ÏáñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ստուգելու նպատակով: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի
սահմանված կատարման բոլոր չափանիշների վրա, որի համար ուսանողը պետք է
կատարի բոլոր առաջադրանքները: Աշխատանքի կատարումը գրանցելու համար պետք է
օգտագործել համապատասխան ստուգման թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական
պարապմունքների միջոցով` նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É ïñ³ÏïáñÇ
ÁÝÃ³óù³ÛÇÝ Ù³ëÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ուսուցման
ընթացքում օգտոգործվելու են տրակտորի ընթացքային մասի վերաբերյալ դի¹ակտիկ
նյութեր և չափորոշիչներ, մոնտաժային աշխատանքների համար գործիքներ, ստենդեր,
հանիչներ, չափիչ գործիքներ, ուսումնական գրականություն
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն`
10 ժամ
Գործնական պարապմունքներ`
18 ժամ
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4.3.10 Մà¸àôÈ 10. §ՏՐԱԿՏՈՐՆԵՐԻ ՕԺԱՆԴԱԿ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ ԵՎ
ՍԱՐՔԵՐԸ¦
Մոդուլի դասիչը`

ՏՄ/¶ö1-07-006

Մոդուլի նպատակը`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ïñ³ÏïáñÇëïÙ»ù»Ý³í³ñ¦ ¨ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ
÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ÑñÑ»ëï³íáñÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ áւսանողին
տալ գիտելիքներ թրթուրավոր և անիվավոր տրակտորների օժանդակ մեխանիզմների áõ
սարքերի վերաբերյալ և Ó¨³í»ñ»É դրանó կարգավորÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Մոդուլի մակարդակը`

1-ÇÝ

Մոդուլի տևողություն`

6 ժամ դասախոսություն
12 ժամ գործնական պարապմունքներ

Մոդուլի կրեդիտային արժեքը`

§0,5¦

Մութքային պահանջները`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõó ³é³ç áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í ÉÇÝÇ ¶ö1-07-001,
¶ö1-07-002 ¨ îØ/¶ö1-07-001մոդուլÝ»ñÁ:
Հատուկ պահանջներ`

Չկան

Ուոսոմնառության արդյունքները`
Այս մոդուլն յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է`
1.

Çմանալ տրակտորների օժանդակ մեխանիզմների, Ñ½áñáõÃÛ³Ý ³Ýç³ïÙ³Ý
ÉÇë»éÇ և սարքերի նշանակությունը, կառուցվածքÝ áõ աշխատանքը ¨
Ï³ñ·³íáñÇ ¹ñ³Ýù.

2.

Çմանալ տրակտորների հիդրավլիկ կախման համակարգի նշանակությունը, կառուցվածքը և կարգավորÇ ³ÛÝ:

Գնահատման կարգը`
Մոդուլի
ընդունելի
կատարողականը
յուրաքանչյուր
նախատեսված կատարման չափանիշի լիարժեք ապահովվումն է:

արդյունքի

համար

Î³ï³ñÙ³Ý (Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý) ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ,
Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ é»ëáõñëÝ»ñÁ, »ñ³ßË³íáñí³Í Å³Ù³ù³Ý³ÏÁ Áëï Ùá¹áõÉÇ
áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ.
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Իմանալ տրակտորների օժանդակ մեխանիզմների, Ñ½áñáõÃÛ³Ý ³Ýç³ïÙ³Ý
ÉÇë»éÇ և սարքերի նշանակությունը, կառուցվածքÝ áõ աշխատանքը ¨
Ï³ñ·³íáñ»É ¹ñ³Ýù.
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
³. ճիշտ է Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ïñ³ÏïáñÝ»ñÇ օժանդակ
նշանակությունը, կառուցվածքը և աշխատանքը.

մեխանիզմների

և

սարքերի
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µ.

ճիշտ է Ï³ñ·³íáñáõÙ ïñ³ÏïáñÝ»ñÇ օժանդակ մեխանիզմներÁ:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
êáíáñáÕÇÝ կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ օժանդակ մեխանիզմների և սարքերի
նշանակության, կառուցվածքի և աշխատանքին վերաբերվող գիտելիքների ¨ ¹ñ³Ýó
Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ստուգելու նպատակով: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված
կլինի սահմանված կատարման բոլոր չափանիշների վրա, որի համար ուսանողը պետք է
կատարի բոլոր առաջադրանքները: Աշխատանքի կատարումը գրանցելու համար պետք է
օգտագործել համապատասխան ստուգման թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների միջոցով` նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É ïñ³ÏïáñÝ»ñÇ օժանդակ մեխանիզմներÁ Ï³ñ·³íáñ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են տրակտորի վերաբերյալ դի¹ակտիկ նյութեր և չափորոշիչներ, մոնտաժային աշխատանքների համար գործիքներ, ստենդեր, հանիչներ, չափիչ գործիքներ, ուսումնական
գրականություն
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն`
2 ժամ
Գործնական պարապմունքներ` 4 ժամ
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Իմանալ
տրակտորների
հիդրավլիկ
կախման
նշանակությունը, կառուցվածքը և կարգավոր»É ³ÛÝ:

համակարգի

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
ա. ճիշտ է շարադրում ïñ³ÏïáñÇ հիդրավլիկ կախման համակարգի նշանակությունը,
կառուցվածքը և աշխատանքը.
բ. ճիշտ է կարգավորում հիդրավլիկ կախման մեխանիզմը:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
êáíáñáÕÇÝ կտրվեն մի շարք առաջադրանքներª հիդրավլիկ կախման համակարգի
նշանակության, կառուցվածքի և աշխատանքի վերաբերÛ³É գիտելիքներÁ ¨ ¹ñ³ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ստուգելու նպատակով: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված
կլինի սահմանված կատար-ման բոլոր չափանիշների վրա: Աշխատանքի կատարումը
գրանցելու համար պետք է օգտագործել համապատասխան ստուգման թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների միջոցովª նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É ïñ³ÏïáñÇ հիդրավլիկ
կախման համակարգ կարգավոր»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են տրակտորի վերաբերյալ դի¹ակտիկ նյութեր և չափորոշիչներ, մոնտաժային աշխատանքների համար գործիքներ, ստենդեր, հանիչներ, չափիչ գործիքներ, ուսումնական
գրականություն
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն`
4 ժամ
Գործնական պարապմունքներ`
8 ժամ
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4.3.11 Øà¸àôÈ 11. §ՀՈՂԱՄՇԱԿՄԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ¦
Øá¹áõÉÇ ¹³ëÇãÁ`

ՏՄ/¶ö1-07-007

Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ïñ³ÏïáñÇëïÙ»ù»Ý³í³ñ¦ ¨ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ
÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ÑñÑ»ëï³íáñÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ áւսանողին
տալ
գիտելիքներ
հողամշակման
մեքենաների
կառուցվածքի,
աշխատանքի
տեխնոլոգիական
պրոցեսի
մասին
և
Ó¨³íáñ»É
դրանù
աշխատանքին
նախապատրաստելու, դաշտում կարգավորելու, աշխատանքի ընթացքում վարելու,
տեխնիկական սպասարկáõմ և պահպանáõմ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:

Øá¹áõÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ`

1-ÇÝ

Øá¹áõÉÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ`

8 Å³Ù ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝ
18 Å³Ù ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ

Øá¹áõÉÇ Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ`

§ 0,75 ¦

Øáõïù³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõó ³é³ç áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í ÉÇÝÇ îØ1-07-001,
îØ1-07-004, îØ1-07-005, îØ/¶ö1-07-002, îØ/¶ö1-07-003, îØ/¶ö1-07-004, îØ/¶ö1-07-005 ¨
îØ/¶ö1-07-006 մոդուլÝ»ñÁ:

Ð³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñ`

âÏ³

àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ûáõñ³óÝ»Éáõó Ñ»ïá áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿
1.

Çմանալ գութանների դասակարգումը, կառուցվածքը, աշխատանքը,
անվտանգությ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, Ï³ï³ñÇ ¹ñ³Ýó Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ
³ß³Ë³ï³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñáõÙ.

2.

Çանալ հողի մակերեսային մշակման մեքենաների դասակարգումը,
կառուցվածքը, աշխատանքը, անվտանգությ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, Ï³ï³ñÇ ¹ñ³Ýó
Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ ³ß³Ë³ï³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñáõÙ:

¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ï³ñ·Á`
Øá¹áõÉÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í
Ï³ï³ñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ³å³ÑáíáõÙÝ ¿:
Î³ï³ñÙ³Ý (Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý) ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ,
Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ é»ëáõñëÝ»ñÁ, »ñ³ßË³íáñí³Í Å³Ù³ù³Ý³ÏÁ Áëï Ùá¹áõÉÇ
áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ.
²ð¸ÚàôÜø 1. Իմանալ գութանների դասակարգումը, կառուցվածքը, աշխատանքը,
անվտանգությ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, Ï³ï³ñ»É ¹ñ³Ýó Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ
³ß³Ë³ï³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñáõÙ:
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§¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ ÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ñÑ»ëï³íáñÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý ã³÷áñáßÇã
(å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇã)

Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀª
ա. ճիշտ է շարադրում գութանների
առանձնահատկությունները.
բ.

դասակարգումը,

նրանց

կառուցվածքային

ճիշտ է նախապատրաստում գութանը աշխատանքի համար ¨ ×Çßï ¿ Ï³ñ·³íáñáõÙ:

¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàò
àւսանողին կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ գութանների կառուցվածքի և
աշխատանքին վերաբերվող գիտելիքների ստուգելու նպատակով: Îå³Ñ³ÝçíÇ կախովի
գութանը սահմանված ընթացակարգով նախապատրաստել աշխատանքի համար ¨
Ï³ï³ñ»É Ï³ñ·³íáñáõÙ: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված կատարման
բոլոր չափանիշների վրա, որի համար ուսանողը պետք է կատարի բոլոր
առաջադրանքները: Աշխատանքի կատարումը գրանցելու համար պետք է օգտագործել
համապատասխան ստուգման թերթիկ:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜ ºì èºêàôðêÜºð
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական
պարապմունքների միջոցովª նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É տարբեր
գութաններ ³ßË³ï³ÝùÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են գութանների վերաբերյալ դի¹ակտիկ նյութեր և
չափորոշիչներ, մոնտաժային աշխատանքների համար գործիքներ, հանիչներ, չափիչ
գործիքներ, ուսումնական գրականություն
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²Î
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
4 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñª
10 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 2. Իմանալ հողի մակերեսային մշակման մեքենաների դասակարգումը,
կառուցվածքը, աշխատանքը, անվտանգությ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, Ï³ï³ñ»É
¹ñ³Ýó Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ ³ß³Ë³ï³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñáõÙ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀª
ա. ճիշտ է շարադրում հողի մակերեսային մշակման մեքենաների դասակարգումը, նրանց
կառուցվածքային առանձնահատկությունները.
բ.

ցաքաններÁ ¨ կուլտիվատորների ճիշտ է նախապատրաստում աշխատանքի համար ¨
×Çßï ¿ Ï³ñ·³íáñáõÙ:

¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòԸ
àւսանողին կտրվեն մի շարք առաջադրանքներª ցաքանների և կուլտիվատորների
կառուցվածքի և աշխատանքին վերաբերվող գիտելիքների ստուգելու նպատակով:
Îå³Ñ³ÝçíÇ
տեղադրել
կուլտÇվատորի
բանվորական
մարմինները
տրված
կուլտիվացիայի սխեմային համապատասխան, նախապատրաստել աշխատանքի համար
սկավառակային երսվարիչը, տեղադրելով սկավառակները գրոհի տարբեր անկյáõÝÝ»ñÇ
տակ: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված կատարման բոլոր
չափանիշների վրա, որի համար ուսանողը պետք է կատարի բոլոր առաջադրանքները:
Աշխատանքի կատարումը գրանցելու համար պետք է օգտագործել համապատասխան
ստուգման թերթիկ:
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§¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ ÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ñÑ»ëï³íáñÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý ã³÷áñáßÇã
(å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇã)

ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜ ºì èºêàôðêÜºð
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական
պարապմունքների միջոցովª նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É հողի
մակերեսային մշակման տարբեր մեքենաների աշխատանքի նախապատրաստմ³Ý ¨
Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են հողի
մակերեսային մշակման մեքենաների վերաբերյալ դի¹ակտիկ նյութեր և չափորոշիչներ,
մոնտաժային աշխատանքների համար գործիքներ, հանիչներ, չափիչ գործիքներ,
ուսումնական գրականություն
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²Î
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
4 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñª
8 Å³Ù
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§¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ ÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ñÑ»ëï³íáñÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý ã³÷áñáßÇã
(å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇã)

4.3.12 Øà¸àôÈ12. §ՑԱՆԻՉ ԵՎ ՏՆԿԻՉ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ, ՊԱՐԱՐՏԱՑՄԱՆ
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ¦
Øá¹áõÉÇ ¹³ëÇãÁª

ՏՄ/¶ö1-07-008

Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÁª
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ïñ³ÏïáñÇëïÙ»ù»Ý³í³ñ¦ ¨ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ
÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ÑñÑ»ëï³íáñÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ëáíáñáÕÇÝ
տալ գիտելիքներ ցանիչ և տնկիչ, պարարտացման մեքենաների կառուցվածքի,
աշխատանքի տեխնոլոգիական պրոցեսի մասին և Ó¨³íáñ»É դրանù աշխատանքին
նախապատրաստելու, դաշտում կարգավորելու Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:

Øá¹áõÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁª

1-ÇÝ

Øá¹áõÉÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁª

8 Å³Ù ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝ
18 Å³Ù ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ

Øá¹áõÉÇ Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁª

§ 0,75 ¦

Øáõïù³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõó ³é³ç áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í ÉÇÝÇ ¶ö1-07-001,
îØ/¶ö1-07-001 ¨ îØ/¶ö1-07-006 մոդուլÝ»ñÁ:

Ð³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñª

âÏ³

àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ
Այս մոդուլն յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է`
1.

Çմանա հատիկաշարքային ցանիչների և տնկիչների դասակարգումը,
կառուցվածքը, աշխատանքը, անվտանգությ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, Ï³ï³ñÇ ¹ñ³Ýó
Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ ³ß³Ë³ï³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñáõÙ:

2.

Çմանա պարարտացման ¨ ëÝáõóÙ³Ý մեքենաների դասակարգումը,
կառուցվածքը, աշխատանքը, անվտանգությ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, Ï³ï³ñÇ ¹ñ³Ýó
Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ ³ß³Ë³ï³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñáõÙ:

Գնահատման կարգը
Մոդուլի
ընդունելի
կատարողականը
յուրաքանչյուր
նախատեսված կատարման չափանիշի լիարժեք ապահովվումն է:

արդյունքի

համար

Կատարողականության չափանիշները, գնահատման միջոցները, մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները, երաշխավորված ժամաքանակը` ըստ մոդուլի ուսումնառության
արդյունքների.
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§¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ ÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ñÑ»ëï³íáñÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý ã³÷áñáßÇã
(å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇã)

²ð¸ÚàôÜø 1. Իմանալ հատիկաշարքային ցանիչների և տնկիչների դասակարգումը,
կառուցվածքը, աշխատանքը, անվտանգությ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, Ï³ï³ñ»É
¹ñ³Ýó Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ ³ß³Ë³ï³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñáõÙ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ`
ա. ճիշտ է շարադրում ցանիչների և տնկիչների դասակարգումը, նրանց կառուցվածքային
առանձնահատկությունները, աշխատանքի անվտանգությունը:
µ. ճիշտ է Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ ¨ կարգավորáõÙ ցանիչը աշխատանքի համար:
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ կտրվեն մի շարք առաջադրանքներª ցանիչների և տնկիչների
կառուցվածքի և աշխատանքին վերաբերվող գիտելիքների ստուգելու նպատակով:
Îå³Ñ³ÝçíÇ կարգավորել հատիկաշարքային ցանիչի ցանիչ ապարատը ըստ սերմերի
տրված քանակի և լցափակման խորության, տեղադրել խոփիկները և որոշել ակոսագծիչի
արտածքը: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված կատարման բոլոր
չափանիշների վրա, որի համար ուսանողը պետք է կատարի բոլոր առաջադրանքները:
Աշխատանքի կատարումը գրանցելու համար պետք է օգտագործել համապատասխան
ստուգման թերթիկ:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀª
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական
պարապմունքների միջոցովª նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É ցանիչների և
տնկիչների ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են
ցանիչ և տնկիչ մեքենաների վերաբերյալ դի¹ակտիկ նյութեր և չափորոշիչներ,
մոնտաժային աշխատանքների համար գործիքներ, հանիչներ, չափիչ գործիքներ,
ուսումնական գրականություն
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`ª
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
4 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùª
10 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 2. Իմանալ պարարտացման ¨ ëÝáõóÙ³Ý մեքենաների դասակարգումը,
կառուցվածքը, աշխատանքը, անվտանգությ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, Ï³ï³ñ»É
¹ñ³Ýó Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ ³ß³Ë³ï³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñáõÙ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ`
ա. ճիշտ է շարադրում պարարտացման մեքենաների դասակարգումը, նրանց
կառուցվածքային առանձնահատկությունները, նախապատրաստում աշխատանքի
համար.
µ. ճիշտ է Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ ¨ կարգավորáõÙ պարարտացման մեքենան աշխատանքի
համար:
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
êá íáñáÕÇÝ կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ պարարտացման մեքենաների
կառուցվածքի և աշխատանքին վերաբերվող գիտելիքների ստուգելու նպատակով:
Îå³Ñ³ÝçíÇ կարգավորել հանքային պարարտանյութացրիչ մեքենան ¨ օրգանակ³ն
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պարարտանյութացրիչ մեքենան ցրման տրված չափաքանակին համապատասխան:
Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված կատարման բոլոր չափանիշների
վրա, որի համար ուսանողը պետք է կատարի բոլոր առաջադրանքները: Աշխատանքի
կատարումը գրանցելու համար պետք է օգտագործել համապատասխան ստուգման
թերթիկ:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀª
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական
պարապմունքների միջոցովª նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É
å³ñ³ñï³óÙ³Ý տարբեր մեքենաների ß³Ñ³·á¨ñÍÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ուսուցման
ընթացքում օգտոգործվելու են ցանիչ, տնկիչ և պարարտացման մեքենաների վերաբերյալ
դի¹ակտիկ նյութեր և չափորոշիչներ, մոնտաժային աշխատանքների համար գործիքներ,
հանիչներ, չափիչ գործիքներ, ուսումնական գրականություն:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
4 Å³Ù
È³µáñ³ïáñ ³ßË³ï³Ýùª
8 Å³Ù
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4.3.13 ՄՈԴՈՒԼ 13. §ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ¦
Մոդուլի դասիչը`

ՏՄ/¶ö1-07-009

Մոդուլի նպատակը
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ïñ³ÏïáñÇëïÙ»ù»Ý³í³ñ¦ ¨ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ
÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ÑñÑ»ëï³íáñÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ëáíáñáÕÇն
տալ գիտելիքներ բույսերի քիմիական պաշտպանության մեքենաների կառուցվածքի,
աշխատանքի տեխնոլոգիական պրոցեսի մասին և Ó¨³íáñ»É դրանù աշխատանքին
նախապատրաստելու, դաշտում կարգավորելու Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Մոդուլի մակարդակը
Մոդուլի տևողությունը`

6 ժամ դասախոսություն
12 ժամ գործնական պարապունքներ

Մոդուլի կրեդիտային արժեքը `

§0,5¦

Մուïքային պահանջները
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõó ³é³ç áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í ÉÇÝÇ ¶ö1-07-001,
îØ/¶ö1-07-001 ¨ îØ/¶ö1-07-006 մոդուլÝ»ñÁ:
Հատուկ պահանջներ`

Չկան

Ուոսոմնառության արդյունքըª
Այս մոդուլն յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է`
1.

Çմանալ բույսերի քիմիական պաշտպանության մեքենաների դասակարգումը, ագրոտեխնիկական պահանջները, կառուցվածքը, անվտանգությ³Ý
Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, Ï³ï³ñ»É ¹ñ³Ýó Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ ³ß³Ë³ï³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñáõÙ:

Գնահատման կարգը
Մոդուլի
ընդունելի
կատարողականը
յուրաքանչյուր
նախատեսված կատարման չափանիշի լիարժեք ապահովվումն է:

արդյունքի

համար

Կատարողականության չափանիշները, գնահատման միջոցները, մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները, երաշխավորված ժամաքանակը` ըստ մոդուլի ուսումնառության
արդյունքների.
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Իմանալ
բույսերի
քիմիական
պաշտպանության
մեքենաների
դասակարգումը, ագրոտեխնիկական պահանջները, կառուցվածքը,
անվտանգությ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, Ï³ï³ñ»É ¹ñ³Ýó Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ
³ß³Ë³ï³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñáõÙ:

45
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ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
ա. ճիշտ է շարադրում բույսերի քիմիական պաշտպանության մեքենանաÝերի
դասակարգումը, նրանց կառուցվածքային առանձնահատկությունները, աշխատանքի
անվտանգությունը:
µ. ճիշտ է Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ ¨ կարգավորáõÙ սրիսկիչը աշխատանքի համար:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
êáíáñáÕÇÝ
կտրվեն
մի
շարք
առաջադրանքներ
բույսերի
քիմիական
պաշտպանության մեքենանաերի կառուցվածքի և աշխատանքին վերաբերվող
գիտելիքների ստուգելու նպատակով: Îå³Ñ³ÝçíÇ կարգավորել սրիսկիչը (օրինակ` ОВТ1А) ստորև բերված ընթացակարգով`տեղադրել ապահովիչ կափույրը համապատասխան
ընտրած ճնշմանը, հաշվարկել հեղուկի ծախսը,ընտրել փոշարար ծայրոցը, լցավորել
ջուրը, գործարկել սրիսկիչը, համեմատել հեղուկի փաստացի ծախսը հաշվարկայինի հետ,
անհրաժեշտության դեպքում կաչգավորել կափույրը: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված
կլինի սահմանված կատարման բոլոր չափանիշների վրա, որի համար ուսանողը պետք է
կատարի բոլոր առաջադրանքները: Աշխատանքի կատարումը գրանցելու համար պետք է
օգտագործել համապատասխան ստուգման թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական
պարապմունքների միջոցովª նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É տարբեր
բույսերի քիմիական պաշտպանության մեքենանաերի ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են բույսերի քիմիական պաշտպանության
մեքենանաերի վերաբերյալ դի¹ակտիկ նյութեր և չափորոշիչներ, մոնտաժային
աշխատանքների համար գործիքներ, հանիչներ, չափիչ գործիքներ, ուսումնական
գրականություն
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն`
6 ժամ
Գործնական պարապմունքներ`
12 ժամ
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4.3.14 ՄՈԴՈՒԼ 14. §ԲԵՐՔԱՀԱՎԱՔԻ ºì ԿԵՐԵՐԻ ԿՈՒՏԱԿՄԱՆ
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ¦
Øá¹áõÉÇ ¹³ëÇãÁª

ՏՄ/¶ö1-07-010

Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ïñ³ÏïáñÇëïÙ»ù»Ý³í³ñ¦ ¨ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ
÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ÑñÑ»ëï³íáñÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ëáíáñáÕÇն
տալ գիտելիքներ բերքահավաքի ¨ Ï»ñ»ñÇ Ïáõï³ÏÙ³Ý մեքենաների կառուցվածքի,
աշխատանքի տեխնոլոգիական պրոցեսի մասին և և Ó¨³íáñ»É դրանù աշխատանքին
նախապատրաստելու, դաշտում կարգավորելու Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Մոդուլի մակարդակը`

1-ÇÝ

Մոդուլի տևողությունը`

14 ժամ դասախոսություն
58 ժամ գործնական պարապունքներ

Մոդուլի կրեդիտային արժեքը`

§2¦

Մութքային պահանջները
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõó ³é³ç áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í ÉÇÝÇ ¶ö1-07-001,
îØ/¶ö1-07-001, îØ/¶ö1-07-003, îØ/¶ö1-07-004 ¨ îØ/¶ö1-07-006 մոդուլÝ»ñÁ:

Հատուկ պահանջներ`

Չկան

Ուոսոմնառության արդյունքները
Այս մոդուլն յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է`
1.

Çմանա բերքահավաքի մեքենաների դասակարգումը, կառուցվածքը,
աշխատանքը, անվտանգությ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, Ï³ï³ñÇ ¹ñ³Ýó
Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ ³ß³Ë³ï³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñáõÙ.

2.

Çմանա հատիկաշարքային կերերի կուտակման մեքենաների դասակարգումը, կառուցվածքը, աշխատանքը, անվտանգությ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, Ï³ï³ñÇ
¹ñ³Ýó Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ ³ß³Ë³ï³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñáõÙ:

Գնահատման կարգըª
Մոդուլի
ընդունելի
կատարողականը
յուրաքանչյուր
նախատեսված կատարման չափանիշի լիարժեք ապահովվումն է:

արդյունքի

համար

Կատարողականության չափանիշները, գնահատման միջոցները, մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները, երաշխավորված ժամաքանակը` ըստ մոդուլի ուսումնառության
արդյունքների.
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§¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ ÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ñÑ»ëï³íáñÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý ã³÷áñáßÇã
(å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇã)

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Իմանալ բերքահավաքի մեքենաների դասակարգումը, կառուցվածքը,
աշխատանքը,
անվտանգությ³Ý
Ï³ÝáÝÝ»ñÁ,
Ï³ï³ñ»É
¹ñ³Ýó
Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ ³ß³Ë³ï³ÝùÇ ¨ Ï³ñ·³íáñáõÙ:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
ա. ճիշտ է շարադրում բերքահավաքի մեքենանաների դասակարգումը, նրանց
կառուցվածքային առանձնահատկությունները, աշխատանքի անվտանգությունը:
µ. ճիշտ է Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ ¨ կարգավորáõÙ բերքահավաքի մեքենանան աշխատանքի
համար:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
êáíáñáÕÇÝ կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ բերքահավաքի մեքենանաների
կառուցվածքի և աշխատանքին վերաբերվող գիտելիքների ստուգելու նպատակով:
Îå³Ñ³ÝçíÇª
- կարգավորել հնձիչ-լասավորիչը աշխատանքի համար.
- կարգավորել հացահատիկահավաք կոմբայնի հնձիչի մեխանիզմները և
նախապատրաստել այն աշխատանքի համար.
- նախապատրաստել աշխատանքի համար հացահատիկահավաք կոմբայնի
կալսիչը և կարգավորել հատիկամաքրիչը.
- ստուգել և կարգավորել հացահատիկահավաք կոմբայնի հիդրավլիկ համակարգը,
կցորդիչը, էլեկտրասարքավորումը, ազդանշանների և հսկողության սարքերը:
Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված կատարման բոլոր
չափանիշների վրա, որի համար ուսանողը պետք է կատարի բոլոր առաջադրանքները:
Աշխատանքի կատարումը գրանցելու համար պետք է օգտագործել համապատասխան
ստուգման թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական
պարապմունքների միջոցովª նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É բերքահավաքի
տարբեր մեքենանաների ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ուսուցման ընթացքում
օգտոգործվելու են բերքի հավաքի մեքենանաերի վերաբերյալ դի¹ակտիկ նյութեր և
չափորոշիչներ, մոնտաժային աշխատանքների համար գործիքներ, հանիչներ, չափիչ
գործիքներ, ուսումնական գրականություն:
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն`
8 ժամ
Գործնական պարապմունքներ` 40 ժամ
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Իմանալ
հատիկաշարքային
կերերի
կուտակման
մեքենաների
դասակարգումը,
կառուցվածքը,
աշխատանքը,
անվտանգությ³Ý
Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, Ï³ï³ñ»É ¹ñ³Ýó Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ ³ß³Ë³ï³ÝùÇ ¨
Ï³ñ·³íáñáõÙ:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
ա. ճիշտ է շարադրում կերերի կուտակման մեքենանաերի դասակարգումը, նրանց
կառուցվածքային առանձնահատկությունները, աշխատանքի անվտանգությունը:
µ. ճիշտ է Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ ¨ կարգավորáõÙ կերերի կուտակման մեքենանաերը
աշխատանքի համար:
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§¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ ÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ñÑ»ëï³íáñÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý ã³÷áñáßÇã
(å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇã)

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
êáíáñáÕÇÝ կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ կերերի կուտակման մեքենանաերի
կառուցվածքի և աշխատանքին վերաբերվող գիտելիքների ստուգելու նպատակով:
Îå³Ñ³ÝçíÇ կարգավորել հնձիչը (օրինակ`КС-2,1) աշխատանքի համար ստորև բերված
ընթացակարգով`ստուգել մատի ձողի և դանակի ուղղագծությունը, սեգմենտների
ամրակապերը և սրվածությունը, ստուգել մատների տեղադրման ճշտությունը, ստուգել և
կարգավորել դանակի ազատ ընտացքը, կատարել կտրող ապարատի կենտրոնադրումը,
տեղադրել ապարատը կտրման համապատասխան բարձրության և թեքության վրա:
Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված կատարման բոլոր չափանիշների
վրա, որի համար ուսանողը պետք է կատարի բոլոր առաջադրանքները: Աշխատանքի
կատարումը գրանցելու համար պետք է օգտագործել համապատասխան ստուգման
թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական
պարապմունքների միջոցովª նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É կերերի
կուտակման տարբեր մեքենանաերի ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ուսուցման
ընթացքում օգտոգործվելու են կերերի կուտակման մեքենանաերի վերաբերյալ դի¹ակտիկ
նյութեր և չափորոշիչներ, մոնտաժային աշխատանքների համար գործիքներ, հանիչներ,
չափիչ գործիքներ, ուսումնական գրականություն
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն`
6 ժամ
Գործնական պարապմունքներ`
18 ժամ
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§¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ ÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ñÑ»ëï³íáñÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý ã³÷áñáßÇã
(å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇã)

4.3.15 ՄՈԴՈՒԼ 15. §ՏՐԱԿՏՈՐՆԵՐԻ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄԸ¦
Մոդուլի դասիչը`

ՏՄ/¶ö1-07-011

Մոդուլի նպատակը
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ïñ³ÏïáñÇëïÙ»ù»Ý³í³ñ¦ ¨ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ
÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ÑñÑ»ëï³íáñÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ëáíáñáÕÇ
Ùáï Ó¨³íáñ»É տրակտորների և գյուղատնտեսական մեքենաների տեխնիկական
սպասարկում Ï³ï³ñ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Մոդուլի մակարդակը`

1-ÇÝ

Մոդուլի տևողությունը`

4 ժամ դասախոսություն
32 ժամ գործնական պարապունքներ

Մոդուլի կրեդիտային արժեքը`

§1¦

Մութքային պահանջները`
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõó ³é³ç áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í ÉÇÝÇ îØ/¶ö1-07001, îØ/¶ö1-07-002, îØ/¶ö1-07-004, îØ/¶ö1-07-005, îØ/¶ö1-07-006, îØ/¶ö1-07-007,
îØ/¶ö1-07-008, îØ/¶ö1-07-009 ¨ îØ/¶ö1-07-010 մոդուլÝ»ñÁ:
Հատուկ պահանջներ`

Չկան

Ուոսոմնառության արդյունքները`
Այս մոդուլն յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է`
1. ÇÙ³Ý³ տրակտորների և գյուղատնտեսական մեքենաների տեխնիկական
սպասարկÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ:
2. ÏատարÇ տրակտորների և գյուղատնտեսական մեքենաների տեխնիկական
սպասարկում:
Գնահատման կարգը
Մոդուլի
ընդունելի
կատարողականը
յուրաքանչյուր
նախատեսված կատարման չափանիշի լիարժեք ապահովվումն է:

արդյունքի

համար

Կատարողականության չափանիշները, գնահատման միջոցները, մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները, երաշխավորված ժամաքանակը` ըստ մոդուլի ուսումնառության
արդյունքների.
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. ÆÙ³Ý³É տրակտորների և գյուղատնտեսական մեքենաների տեխնիկական
սպասարկÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
- ճիշտ է շարադրում տրակտորների և գյուղատնտեսական մեքենաների տեխնիկական
սպասարկÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ:
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ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
êáíáñáÕÇÝ կտրվեն մի շարք առաջադրանքներª տրակտորների և գյուղատնտեսական
մեքենաների տեխնիկական սպասարկÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ýñ³ ÇÙ³óáõÃÛáõÝÁ ëïáõ·»Éáõ
Ýå³ï³Ïáí: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված բոլոր å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ
Ï³ï³ñÙ³Ý վրա: Աշխատանքի կատարումը գրանցելու համար պետք է օգտագործել
համապատասխան ստուգման թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների միջոցովª նպատակ
ունենալով ուսանողին գիտելիքներ տալ տրակտորների և գյուղատնտեսական
մեքենաների տեխնիկական սպասարկումները կատարելու í»ñ³µ»ñÛ³É: Ուսուցման
ընթացքում օգտոգործվելու են տրակտոր, գյուղատնտեսական մեքենաներ, դի¹ակտիկ
նյութեր և չափորոշիչներ, չափիչ գործիքներ, հատուկ սարքեր ուսումնական
գրականություն
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն` 4 ժամ
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Կատարել
տրակտորների
տեխնիկական սպասարկում:

և

գյուղատնտեսական

մեքենաների

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
- ճիշտ է կատարում տրակտորների և գյուղատնտեսական մեքենաների տեխնիկական
սպասարկումըª ³Ù»ÝûñÛ³, 1-ÇÝ, 2-ñ¹, 3-ñ¹, ÙÇçë»½áÝ³ÛÇÝ:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
êáíáñáÕÇÝ կտրվեն մի շարք առաջադրանքներª տրակտորների և գյուղատնտեսական
մեքենաներիª Áëï Ï³ï³ñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ տեխնիկական սպասարկումները կատարելու
համար: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի բոլոր å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ կատարման վրա:
Աշխատանքի կատարումը գրանցելու համար պետք է օգտագործել համապատասխան
ստուգման թերթիկ:
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է գործնական պարապմունքների միջոցովª
նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É տրակտորների և գյուղատնտեսական
մեքենաների տեխնիկական սպասարկում կատարելու Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ: Ուսուցման
ընթացքում օգտոգործվելու են տրակտոր, գյուղատնտեսական մեքենաներ, դի¹ակտիկ
նյութեր և չափորոշիչներ, չափիչ գործիքներ, հատուկ սարքեր ուսումնական
գրականություն
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Գործնական պարապմունքներ`
32 ժամ
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4.3.16 ՄՈԴՈՒԼ 16. §ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ¦
Øá¹áõÉÇ ¹³ëÇãÁ`

¶ö1-07-003

Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ
í»ñ³Ýáñá·áÕ ÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ñÑ»ëï³íáñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ »Ýª ըÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý, §Ù³ñ¹Ù»ù»Ý³-ÙÇç³í³Ûñ¦ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç, íï³Ý·³íáñ ¨ íÝ³ë³Ï³ñ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÇ
µÝáõÃ³·ñ»ñÇ ¨ ³éáÕç áõ ³Ýíï³Ý· ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ñó»ñ:
²í³ñï»Éáí ³Ûë Ùá¹áõÉÁ áõë³ÝáÕÁ Ïտիրապետի ³ßË³ï³ï»Õ»ñÇ û¹»ñ¨áõÛÃ³µ³Ý³Ï³Ý ¨
ÙÇÏñáÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý å³ñ³Ù»ïñ»ñÇ ÝáñÙ³Ý»ñÇÝ, ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ³ÕÙáõÏÇó, íÇµñ³óÇ³ÛÇó ¨
íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇó áõ ×³é³·³ÛÃÝ»ñÇó å³ßïå³Ýí»Éáõ ÙÇçáóÝ»ñÇÝ, ïñ³ÏïáñÝ»ñÇ ¨
·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ áõ ·áñÍÇùÝ»ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ¨ Ýáñá·Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³ÝÁ, ¿É»Ïïñ³Ñ³ñí³ÍÇó å³ßïå³Ýí»Éáõ Ï³½Ù³Ï»ñå³-Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇÝ,
Ññ¹»ÑÇ ¹»Ù å³Ûù³ñÇ ÙÇçáóÝ»ñÇÝ, կ×³Ý³ãÇ դրանք կատարելիս օգտագործվող սարքերն ու
·áñÍÇùÝ»ñը, Ó»éù Ïµ»ñÇ ¹ñ³Ýóáí ³ßË³ï»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:

Øá¹áõÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ`

1-ÇÝ

Øá¹áõÉÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ`

16 Å³Ù ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝ,
20 Å³Ù ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ:

Øá¹áõÉÇ Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ`

§1¦

Øáõïù³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ ÉÇ³ñÅ»ùáñ»Ý ïÇñ³å»ïÇ §øÇÙÇ³¦
³é³ñÏ³ÛÇÝª ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¹åñáóÇ Íñ³·ñÇ Í³í³Éáí ¨ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í ÉÇÝÇ îØ/¶ö1-07-001,
îØ/¶ö1-07-002, îØ/¶ö1-07-003, îØ/¶ö1-07-004, îØ/¶ö1-07-005 ¨ îØ/¶ö1-07-006 Ùá¹ուլÝ»ñÁ:

Ð³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñ`

âÏ³Ý

àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ûáõñ³óÝ»Éáõó Ñ»ïá áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ª
1.

·Çï»Ý³ µáÉáñ ï»ë³ÏÇ Ýáñá·Ù³Ý ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï
Ï³ÝË³ï»ëíáÕ íÝ³ëí³ÍùÝ»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñÁ.

2.

å³Ñå³ÝÇ Ýáñá·Ù³Ý ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
ÏÇñ³éíáÕ µáÉáñ ï»ë³ÏÇ ë³ñù»ñÇ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÇ
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ.

3.

³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÏÇñ³éÇ Ýáñá·Ù³Ý ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï
³é³ç³ó³Í íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇó, ·³½»ñÇó, ×³é³·³ÛÃáõÙÇó ¨ ³Ûñí³ÍùÝ»ñÇó
å³ßïå³Ýí»Éáõ ÙÇçáóÝ»ñÁ:

¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ï³ñ·Á`
Øá¹áõÉÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í
Ï³ï³ñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ÉÇ³ñÅ»ù ³å³ÑáíáõÙÝ ¿:
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Î³ï³ñÙ³Ý (Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý) ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ,
Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ é»ëáõñëÝ»ñÁ, »ñ³ßË³íáñí³Í Å³Ù³ù³Ý³ÏÝ Áëï Ùá¹áõÉÇ
áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ:
²ð¸ÚàôÜø 1. ¶Çï»Ý³É µáÉáñ ï»ë³ÏÇ Ýáñá·Ù³Ý ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï
Ï³ÝË³ï»ëíáÕ íÝ³ëí³ÍùÝ»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñÁ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀª
³.
×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ýáñ³·Ù³Ý ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï
Ï³ÝË³ï»ëíáÕ ÑÝ³ñ³íáñ íÝ³ëí³ÍùÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó å³ï×³éÝ»ñÁª
 íÝ³ëí³ÍùÝ»ñ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý Ñáë³ÝùÇó,
 ï»ëáÕáõÃÛ³Ý ¨ Ù³ßÏÇ µ³ó Ù³ë»ñÇ íÝ³ëí³Íù ùÇÙÇ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÇó, »É»Ïïñ³Ï³Ý
³Õ»ÕÇ ×³é³·³ÛÃáõÙÇó,
 ³Ûñí³ÍùÝ»ñ Ñ³É³Í Ù»ï³ÕÇ ¨ Ë³ñ³ÙÇ Ï³ÃÇÉÝ»ñÇó,
 ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ÃáõÝ³íáñáõÙ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ³é³ç³ó³Í íÝ³ë³Ï³ñ ·³½»ñÇó.
µ.
Ýáñá·Ù³Ý ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉÇë ×Çßï ¿ û·ïíáõÙ
³ÝÑ³ï³Ï³Ý å³ßïå³ÝÇã ÙÇçáóÝ»ñÇó ¨ ³ñï³Ñ³·áõëïÇó.
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇó Ïå³Ñ³ÝçíÇ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ýáñ³·Ù³Ý ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
Å³Ù³Ý³Ï Ï³ÝË³ï»ëíáÕ ÑÝ³ñ³íáñ íÝ³ëí³ÍùÝ»ñÁ ¨ µ³ó³ïñ»É ¹ñ³Ýó å³ï×³éÝ»ñÁ:
Îå³Ñ³ÝçíÇ óáõó³¹ñ»É å³ßïå³ÝÇã ÙÇçáóÝ»ñÇó ¨ ³ñï³Ñ³·áõëïÇó û·ïí»Éáõ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í, »Ã» áõë³ÝáÕÁ ×Çßï ¨ í³ñÅ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ÑÝ³ñ³íáñ
íÝ³ëí³ÍùÝ»ñÁ ¨ µ³ó³ïñáõÙ ¿ ¹ñ³Ýó å³ï×³éÝ»ñÁ, ×Çßï ¿ û·ïíáõÙ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý å³ßïå³ÝÇã
ÙÇçáóÝ»ñÇó ¨ ³ñï³Ñ³·áõëïÇó:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí` Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí
áõë³ÝáÕÇÝ ï³É ËÙµÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëÕ³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñ: àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ å»ïù ¿ û·ï³·áñÍí»Ý
áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ·áñÍáÕ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñ ¨ ³ÛÉ ·áñÍáÕ ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ,
³ÝÑ³ï³Ï³Ý å³ßïå³ÝÇã ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ³ñï³Ñ³·áõëï:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
10 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùª
6 Å³Ù (å³ßïå³ÝÇã ÙÇçáóÝ»ñ)
²ð¸ÚàôÜø 2. ä³Ñå³Ý»É Ýáñá·Ù³Ý ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
ÏÇñ³éíáÕ µáÉáñ ï»ë³ÏÇ ë³ñù»ñÇ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÇ
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. Ù³ùáõñ ¿ å³ÑáõÙ Çñ ³ßË³ï³ï»ÕÁ, Ñáõë³ÉÇ ¿ ÙÇ³óÝáõÙ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÝ áõ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ.
µ. ×Çßï ¿ ï»Õ³¹ñáõÙ ¿É»Ïïñ³ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁª å³ßïå³Ý»Éáí ¹ñ³Ýù ËáÝ³íáõÃÛáõÝÇó, çñÇó ¨
Ù»Ïáõë³óÝáõÙ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇó.
·. Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¿ ³å³Ñáí»É µáÉáñ ¿É»Ïïñ³ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ÑáÕ³ÝóáõÙÁ.
¹. ³ßË³ï³ÝùÁ ëÏë»Éáõó ³é³ç ³å³ÑáíáõÙ ¿ û·ï³·áñÍíáÕ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý Ñ³Õáñ¹³É³ñ»ñÇ
ë³ñùÇÝ ¨ Ù»Ïáõë³óí³Í íÇ×³ÏáõÙ ÉÇÝ»ÉÁ.
». ×Çßï ¿ û·ïíáõÙ ëñ³Í³Ûñ ·áñÍÇùÝ»ñÇó.
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½.
¿.

½·³ÉÇ ÏßÇé áõÝ»óáÕ ³·ñ»·³ïÝ»ñÁ Ï³Ù Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÁ ï»Õ³÷áË»ÉÇë û·ïíáõÙ ¿ ë³ÛÉ³ÏÝ»ñÇó
Ï³Ù Ñ³ïáõÏ ³Ùñ³ÏÝ»ñÇó.
å³Ñå³ÝáõÙ ¿ Ñ³Ï³Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ åñáýÇÉ³ÏïÇÏ³ÛÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÁ ¨ ×Çßï ¿ û·ïíáõÙ Ïñ³ÏÙ³ñÇãÇó:

¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇó Ïå³Ñ³ÝçíÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëï»É ³ßË³ï³ï»ÕÁ, µ³ó³ïñ»É ÑáÕ³ÝóáõÙÝ»ñÇ,
É³ñ»ñÇ Ù»Ïáõë³óí³óí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ` Áëï ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñÇ, Ù»ÏÝ³µ³Ý»É
Ñ³Ï³Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ åñáýÇÉ³ÏïÇÏ³ÛÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, µ³ó³ïñ»É Ïñ³ÏÙ³ñÇãÇ Ñ»ï ³ßË³ï»Éáõ
Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ:
²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í, »Ã» ëáíáñáÕÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý
Ï³ÝáÝÝ»ñÇ ³ÙµáÕç Í³í³ÉÇ å³Ñå³ÝáõÙÁ:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛ³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí: àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý ·áñÍáÕ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñ, ·áñÍáÕ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
ÝáñÙ³Ý»ñÇ ¨ Ï³ÝáÝÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³·ñ»ñ, ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý սարքավորումներ,
գործիքներ ու å³ñ³·³Ý»ñ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
2 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
6 Å³Ù

²ð¸ÚàôÜø 3. ²ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÏÇñ³é»É Ýáñá·Ù³Ý ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï
³é³ç³ó³Í íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇó, ·³½»ñÇó, ×³é³·³ÛÃáõÙÇó ¨ ³Ûñí³ÍùÝ»ñÇó
å³ßïå³Ýí»Éáõ ÙÇçáóÝ»ñ:
³. ×Çßï ¿ áñáßáõÙ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Ï³ï³ñ»ÉÇë Ñ³ñÏ³¹ñ³µ³ñ
³ñí³Í û¹³÷áËáõÃÛ³Ý µ³í³ñ³ñ ³ëïÇ×³ÝÁ, Ñ³Ùáõ½íáõÙ ¿, áñ Ý»ñÏ³ ¿ Ñ»ñÃ³å³Ñ ¹Çïáñ¹:
µ. ×Çßï ¿ û·ï³·áñÍáõÙ å³ïßå³Ý³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁª í³Ñ³Ý³ÏÁ, ¹ÇÙ³ÏÁ, å³ßïå³ÝÇã ³ÏÝáóÝ áõ
Éáõë³½ïÇãÁ, ë³Õ³í³ñïÁ, Ñ³ïáõÏ ³ñï³Ñ³·áõëïÁ, Ó»éÝáóÝ»ñÁ:
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀª
àõë³ÝáÕÇó Ïå³Ñ³ÝçíÇ µ³ó³ïñ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³ßïå³Ý³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ ¨ Ïëïáõ·íÇ Ýñ³ ÏáÕÙÇó Ýáñá·Ù³Ý ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Ï³ï³ñ»ÉÇë
¹ñ³Ýó ÏÇñ³éáõÙÁ: ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í, »Ã» áõë³ÝáÕÁ µ³í³ñ³ñáõÙ ¿ Ï³ï³ñÙ³Ý
µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛ³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí: àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý ³ÝÓÝ³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÝ ³å³ÑáíáÕ
ÙÇçáóÝ»ñ ¨ å³ñ³·³Ý»ñ, ·áñÍáÕ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñ ¨ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀª
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
4 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åáõÝùÝ»ñª
8 Å³Ù
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4.3.17 ՄՈԴՈՒԼ 17. §ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ¦
Øá¹áõÉÇ ¹³ëÇãÁ`

¶ö1-07-004

Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ
í»ñ³Ýáñá·áÕ ÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ñÑ»ëï³íáñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ »Ýª մ»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ և մÇ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ýë³ñùáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ֆÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ï³Ù
ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ù³ßí³Íù Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, շ÷Ù³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÁ, մ»ù»Ý³ÛÇ µ³ñáÛ³Ï³Ý Ù³ßí³Íù
Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ: ²í³ñï»Éáí ³Ûë Ùá¹áõÉÁ áõë³ÝáÕÁ Ï×³Ý³ãÇ մ³ßÙ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÝ áõ ¹ñ³Ýó
ï³ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÁ, նëïí³ÍùÝ»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñÁ, մեքենամասերի դ»ýáñÙ³óÇ³Ý»ñÇ ¨ ù³Ûù³ÛÙ³Ý,
դրանց ÝÛáõÃÇ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷á÷áËÙ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÁ և այլն: Ձեռք կբերի Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ՝
ճանաչելու և կիրառելու տ»ËÝÇÏ³Ï³Ý ëå³ë³ñÏÙ³Ý ¨ Ýáñá·Ù³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ
ÙÇ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ ³Ýë³ñùáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ:

Øá¹áõÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ`

1-ÇÝ

Øá¹áõÉÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ`

8 Å³Ù ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝ,
18 Å³Ù ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ:

Øá¹áõÉÇ Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ`

§ 0,75 ¦

Øáõïù³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõó ³é³ç áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í ÉÇÝÇ ¶ö1-07-002,
îØ/¶ö1-07-002, îØ/¶ö1-07-004 ¨ îØ/¶ö1-07-005 մոդուլÝ»ñÁ:

Ð³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñ`

âÏ³Ý

àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ûáõñ³óÝ»Éáõó Ñ»ïá áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ª
1.

ճանաչի և հայտնաբերÇ միացությունների անսարքությունները.

2.

ճանաչի շփման տեսակները, հայտնաբերի ու տարբերակի մեքենամասերի
դեֆորմացիաներն ու քայքայումը.

¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ï³ñ·Á`
Øá¹áõÉÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í
Ï³ï³ñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ÉÇ³ñÅ»ù ³å³ÑáíáõÙÝ ¿:

Î³ï³ñÙ³Ý (Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý) ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ,
Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ é»ëáõñëÝ»ñÁ, »ñ³ßË³íáñí³Í Å³Ù³ù³Ý³ÏÝ Áëï Ùá¹áõÉÇ
áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ:
²ð¸ÚàôÜø 1. Ճանաչել և հայտնաբերել միացությունների անսարքությունները:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀª
³. ×Çßï ¿ µ³ó³ïñáõÙ ÙÇ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ï³å»ñÇ ÏáßïáõÃÛ³Ý ÏáñáõëïÝ»ñÁ,
µ. հայտնաբերում ¿ Ý³ËÝ³Ï³Ý Ýëï»óí³ÍùÝ»ñÇ Ë³ËïáõÙÝ»ñÁ,
·. հայտնաբերում ¿ Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ ÷áË³¹³ñÓ ¹ÇñùÇ ÷á÷áËáõÙը,
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դ. ×Çßï ¿ ß³ñ³¹ñáõÙ ֆÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ï³Ù ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ù³ßí³Íù Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
¹. հայտնաբերում ¿ ÑåíáÕ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ ÙÇç¨ ÏáÝï³ÏïÇ áñ³ÏÇ Ë³ËïáõÙները:
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý տրակտորի կամ որևէ գյուղատնտեսական մեքենայի
անսարքության
հետևանքով
շահագործումից
դուրս
եկած
մեքենամասեր՝
¹ñ³Ýց
միացությունների անսարքությունները ճանաչելու և հայտնաբերելու համար: ²ñ¹ÛáõÝùÇ
Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáíª Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É մ»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ և մÇ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³Ýë³ñùáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ճանաչելու և հայտնաբերելու Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ:
àõëáõóÙ³Ý
ÁÝÃ³óùáõÙ
û·ï³·áñÍí»Éáõ
»Ý
մ»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ
և
մÇ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³Ýë³ñùáõÃÛáõÝÝ»ñին վերաբերող ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ, անհրաժեշտ ·áñÍÇùÝ»ñ, å³ñ³·³Ý»ñ ¨
áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
4 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
8 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 2. Ճանաչել շփման տեսակները, հայտնաբերել ու տարբերակել մեքենամասերի
դեֆորմացիաներն ու քայքայումը:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀª
³. ×Çßï ¿ բացատրում, մ»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ ³Ýë³ñùáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, մ³ßáõÙ ¨ Ù³ßí³Íù
Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
µ. տարբերակում և ճիշտ է պարզաբանում շփման տեսակները, տրակտորների և
գյուղատնտեսական մեքենաների տարբեր մեքենամասերի խմբերին բնորոշ մաշվածքների
տեսակներն ու տարատեսակները,
·. հայտնաբերում և տարբերակում է տրակտորների և գյուղատնտեսական մեքենաների
տարբեր մեքենամասերի դեֆորմացիաներն ու քայքայումը, դրանց նյութի հատկությունների
փոփոխման տեսակները,
¹. ×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ տ»ËÝÇÏ³Ï³Ý ëå³ë³ñÏÙ³Ý ¨ Ýáñá·Ù³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ
ÙÇ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ ³Ýë³ñùáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ,
». ×Çßï ¿ պարզաբանում մ»ù»Ý³ÛÇ µ³ñáÛ³Ï³Ý Ù³ßí³Íù Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ:
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý տրակտորի կամ որևէ գյուղատնտեսական մեքենայի
անսարքության
հետևանքով
շահագործումից
դուրս
եկած
մեքենամասեր՝
¹ñ³Ýց
դեֆորմացիաները, նյութի քայքայումը հայտնաբերելու, պատճառները պարզաբանելու և
մեկնաբանելու համար: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ
íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáíª Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É տրակտորների և գյուղատնտեսական
մեքենաների տարբեր մեքենամասերի խմբերին բնորոշ մաշվածքների տեսակների ու
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տարատեսակների, հնարավոր դեֆորմացիաներÁ ու դրանց բնորոշ քայքայáõ¨ÙÁ հայտնաբերÙ³Ý
և տարբերակÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý մեքենամաս»ñÇ
մաշվածքների տեսակների ու տարատեսակների, հնարավոր դեֆորմացիաների ու դրանց
բնորոշ քայքայման í»ñ³µ»ñÛ³É ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³ñ³·³Ý»ñ ¨
áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
4 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`

10 Å³Ù
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4.3.18 ՄՈԴՈՒԼ 18. §ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
¶àðÌÀÜÂ²òÀ¦
Øá¹áõÉÇ ¹³ëÇãÁ`

¶ö1-07-005

Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ
í»ñ³Ýáñá·áÕ ÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ñÑ»ëï³íáñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ »Ýª ըÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñ մ»ù»Ý³Ý»ñÇ Ýáñá·Ù³Ý, այդ նպատակով դրանց
ù³Ý¹ման, ա·ñ»·³ïÝ»ñÇ, Ñ³í³ù³Ï³Ý ÙÇ³íáñÝ»ñÇ ¨ Ù»ù»Ý³-Ù³ë»ñÇ Éí³óÙան, մ»ù»Ý³Ý»ñÇ
ÏáÙåÉ»Ïï³íáñÙ³Ý, Ñ³վ³ùÙ³Ý, ½»ÉÙ³Ý ¨ ÷áñÓ³ñÏÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ñó»ñ: ²í³ñï»Éáí ³Ûë
Ùá¹áõÉÁ áõë³ÝáÕÁ Ïտիրապետի մ»ù»Ý³Ý»ñÇ ù³Ý¹ման և Ñ³վ³ùÙ³Ý, ա·ñ»-·³ïÝ»ñÇ, Ñ³í³ù³Ï³Ý
ÙÇ³íáñÝ»ñÇ ¨ Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ Éí³óÙան, մեքենաների ½»ÉÙ³Ý ¨ ÷áñÓ³ñÏÙ³Ý օպերացիաներին,
կ×³Ý³ãÇ դրանք կատարելիս օգտագործվող սարքերն ու ·áñÍÇùÝ»ñը, Ó»éù Ïµ»ñÇ ¹ñ³Ýóáí
³ßË³ï»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:

Øá¹áõÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ`

1-ÇÝ

Øá¹áõÉÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ`

6 Å³Ù ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝ,
20 Å³Ù ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ:

Øá¹áõÉÇ Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ`

§ 0,75 ¦

Øáõïù³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõó ³é³ç áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í ÉÇÝÇ ¶ö1-07-003,
îØ/¶ö1-07-001 ¨ îØ/¶ö1-07-002 մոդուլÝ»ñÁ:

Ð³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñ`

âÏ³Ý

àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ûáõñ³óÝ»Éáõó Ñ»ïá áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ª
1.

մ»ù»Ý³Ý»ñÁ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÇ Ýáñá·Ù³Ý համար.

2.

կատարի մ»ù»Ý³Ý»ñÇ ù³Ý¹áõÙ.

3.

կատարի ա·ñ»·³ïÝ»ñÇ, Ñ³í³ù³Ï³Ý ÙÇ³íáñÝ»ñÇ ¨ Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ Éí³óáõÙ.

4.

կատարի մ»ù»Ý³Ý»ñÇ ÏáÙåÉ»Ïï³íáñÙ³Ý, Ñ³վ³ùÙ³Ý, ½»ÉÙ³Ý ¨ ÷áñÓ³ñÏÙ³Ý
օպերացիաներ.

¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ï³ñ·Á`
Øá¹áõÉÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í
Ï³ï³ñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ÉÇ³ñÅ»ù ³å³ÑáíáõÙÝ ¿:
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Î³ï³ñÙ³Ý (Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý) ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ,
Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ é»ëáõñëÝ»ñÁ, »ñ³ßË³íáñí³Í Å³Ù³ù³Ý³ÏÝ Áëï Ùá¹áõÉÇ
áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ:
²ð¸ÚàôÜø 1. Ø»ù»Ý³Ý»ñÁ Ý³Ë³å³ïñ³ëï»É Ýáñá·Ù³Ý համար:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀª
³. ×Çßï ¿ µ³ó³ïñáõÙ Ýáñá·Ù³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ¨ ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ, Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ Ýáñá·áõÙ, Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ Ýáñá·áõÙ ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ, ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³ëÏ³óáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ýáñá·Ù³ÝÁ Ù»ù»Ý³ÛÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÁ,
µ. ×Çßï ¿ ß³ñ³¹ñáõÙ Ù»ù»Ý³ÛÇ ³ñï³ùÇÝ Ù³ùñÙ³Ý ¨ Éí³óÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ³ñï³ùÇÝ Éí³óÙ³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýù û·ï³·áñÍ»ÉÇë
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ï»ËÝÇÏ³ÛÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÁ,
·. ×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ Ù»ù»Ý³Ý»ñÇó Ýëïí³ÍùÝ»ñÇ Ñ»é³óáõÙÁ ¨ ³ñï³ùÇÝ Ù³ùñáõÙÁ, ÛáõÕ»ñÇ
Ñ»é³óáõÙÝ áõ ËáéáãÝ»ñÇ ³ÏïÇí Éí³óáõÙÁ,
¹. ×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ Ù»ù»Ý³ÛÇ ½ÝÝáõÙÝ áõ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³ËïáñáßáõÙÁ:
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý տրակտորի կամ որևէ գյուղատնտեսական մեքենայի
անսարքության հետևանքով շահագործումից դուրս եկած ¨ Ýáñá·Ù³Ý »ÝÃ³Ï³ մեքենամասեր՝
¹ñ³ÝցÇó ÛáõÕ»ñÇ ¨ Ýëïí³ÍùÝ»ñÇ Ñ»é³óÙ³Ý ¨ ¹ñ³Ýó ³ñï³ùÇÝ Ù³ùñÙ³Ý áõ ËáéáãÝ»ñÇ ³ÏïÇí
Éí³óÙ³Ý համար: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáíª Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ ¨ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇª Ýáñ³·Ù³ÝÁ
Ý³Ë³å³ïñ³ëï»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ ¨ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇª Ýáñ³·Ù³ÝÁ
Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³ÝÁ վերաբերող ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ, անհրաժեշտ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ, ·áñÍÇùÝ»ñ
áõ å³ñ³·³Ý»ñ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
2 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
4 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 2. Îատար»É մ»ù»Ý³Ý»ñÇ ù³Ý¹áõÙ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀª
³. ×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ ù³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ,
µ. ճիշտ է Ý³Ë³å³ïñ³ëïում տրակտորների և գյուղատնտեսական մեքենաների áñáß Ñ³ïáõÏ
³·ñ»·³ïÝ»ñÇ ¨ Ñ³í³ù³Ï³Ý ÙÇ³íáñÝ»ñÇ ù³Ý¹Ù³Ý ï»ÕÁ,
·. ×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ù³Ý¹Ù³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ý³Ë³Ýáñá·Ù³Ý ³ËïáñáßáõÙÁ` å³Ñå³Ý»Éáí
Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ ½»ÉíáÕáõÃÛáõÝÁ,
¹. ³·ñ»·³ïÝ»ñÇ ¨ Ñ³í³ù³Ï³Ý ÙÇ³íáñÝ»ñÇ ù³Ý¹Ù³Ý ¹»åùáõÙ ×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝում
Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ Ù³ÏÝÇß³íáñáõÙÝ áõ ëïáõ·Çã ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
». ×Çßï ¿ Ãí³ñÏáõÙ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ ¨ ³·ñ»·³ïÝ»ñÇ ù³Ý¹Ù³Ý ¨ Ñ³í³ùÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
Ñ³ñÙ³ñ³ÝùÝ»ñÁ, ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÝ áõ ·áñÍÇùÝ»ñÁ:
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½.

ù³Ý¹Ù³Ý ¨ Ñ³í³ùÙ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ժ³Ù³Ý³Ï ×Çßï ¿ û·ïíáõÙ Ù³ÙÉÇãÝ»ñÇó, Ñ³ÝÇãÝ»ñÇó, áõÝÇí»ñë³É ·áñÍÇùÝ»ñÇó, Ó»éùÇ ¨ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý Ï³ñ³åÇÏÝ»ñÇó, µ³½Ù³×³Ë³ñ³ÏÝ»ñÇó:

¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý տրակտորի կամ որևէ գյուղատնտեսական մեքենայի անսարք
հանգույց կամ հավաքական միավոր՝ ¹ñ³Ýք քանդելու համար: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í
ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É տրակտորների և գյուղատնտեսական
մեքենաների հանգույցների, հավաքական միավորների և առանձին մեքենամասերի քանդման
օպերացիաներ Ï³ï³ñ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý
մեքենաների հանգույցների, հավաքական միավորների, մեքենամաս»ñÇ քանդման í»ñ³µ»ñÛ³É
¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý սարքավորումներ, գործիքներ ու å³ñ³·³Ý»ñ ¨
áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
2 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
6 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 3. Îատար»É ա·ñ»·³ïÝ»ñÇ, Ñ³í³ù³Ï³Ý ÙÇ³íáñÝ»ñÇ ¨ Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ Éí³óáõÙ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀª
³. ×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ լí³óÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ, լí³óÙ³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ ïÇå»ñÁ ¨
¹ñ³Ýó µÝáõÃ³·ñ»ñÁ,
µ. ×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ա·ñ»·³ïÝ»ñÇ, Ñ³í³ù³Ï³Ý ÙÇ³íáñÝ»ñÇ ¨ Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ Éí³óÙ³Ý
ï»ËÝáÉá·Çակ³Ý օպերացիաները,
¹. ×Çßï ¿ Ãí³ñÏáõÙ լí³óÙ³Ý ժամանակ պÇÝ¹ Ýëïí³ÍùÝ»ñÇ Ñ»é³óÙ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñíÇ տրակտորի կամ որևէ գյուղատնտեսական մեքենայի անսարք
հանգույց կամ հավաքական միավոր՝ ¹ñ³Ýց լվացման համար: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í
ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáíª Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É տրակտորների և գյուղատնտեսական
մեքենաների հանգույցների, հավաքական միավորների և առանձին մեքենամասերի լվացման
օպերացիաների Ï³ï³ñÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý
մեքենաների հանգույցների, հավաքական միավորների, մեքենամաս»ñÇ լվացման í»ñ³µ»ñÛ³É
¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý սարքավորումներ, գործիքներ ու å³ñ³·³Ý»ñ ¨
áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
4 Å³Ù
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²ð¸ÚàôÜø 4. Îատար»É մ»ù»Ý³Ý»ñÇ ÏáÙåÉ»Ïï³íáñÙ³Ý, Ñ³վ³ùÙ³Ý, ½»ÉÙ³Ý ¨ ÷áñÓ³ñÏÙ³Ý
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀª
³. ×Çßï ¿ մեկնաբանում հ³í³ù³Ï³Ý ÙÇ³íáñÝ»ñÇ ÏáÙåÉ»Ïï³íáñáõÙը Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñáí և
բացատրում Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ հ³í³ùÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ,
µ. ճիշտ է իրականացնում հ»ÕÛáõë³ÛÇÝ, ÏáÝ³Ï³Ý, µ³½Ù³»ñÇÃ³ÛÇÝ ¨ »ñÇÃ³ÛÇÝ ÙÇ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³í³ùÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ,
·. ×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ շ³ñÅ³Ï³Ý Ù³ÇóáõÙÝ»ñÇ Ñ³í³ùÙ³Ý ¨ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ,
¹. ³·ñ»·³ïÝ»ñÇ ¨ Ñ³í³ù³Ï³Ý ÙÇ³íáñÝ»ñÇ հավաքÙ³Ý ¹»åùáõÙ ×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝում
բ³½Ù³Ñ»Ý³ñ³Ý³ÛÇÝ ÉÇë»éÝ»ñÇ ÙáÝï³ÅÁ և բ³ó³ÏÝ»ñÇ í»ñ³ÑëÏáõÙÁ,
». ×Çßï ¿ Ãí³ñÏáõÙ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ ¨ ³·ñ»·³ïÝ»ñÇ Ñ³í³ùÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³ñÙ³ñ³ÝùÝ»ñÁ,
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÝ áõ ·áñÍÇùÝ»ñÁ:
½. Ñ³í³ùÙ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ժ³Ù³Ý³Ï ×Çßï ¿ û·ïíáõÙ Ù³ÙÉÇãÝ»ñÇó, Ñ³ÝÇãÝ»ñÇó,
áõÝÇí»ñë³É ·áñÍÇùÝ»ñÇó, Ó»éùÇ ¨ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý Ï³ñ³åÇÏÝ»ñÇó, µ³½Ù³×³Ë³ñ³ÏÝ»ñÇó:
¿. Ñ³í³ùÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ Ëóí³ÍùÝ»ñÇ ÙáÝï³Å³íáñáõÙÁ (ËóáõÏÝ»ñ,
ÙÇç³¹ÇñÝ»ñ
¨
³ÛÉÝ),
Ï»ÝïñáÝ³ñÏÙ³Ý,
Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÇ,
Ñ³ñÙ³ñ³¹ñÙ³Ý
¨
Ñ³í³ë³ñ³ÏßéÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ:
Á. ×Çßï ¿ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÙ ½»ÉÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó Ýå³ï³ÏÝ áõ ³ÝóÏ³óÙ³Ý ÑÇÙù»ñÁ:
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý տրակտորի կամ որևէ գյուղատնտեսական մեքենայի անսարք
հանգույց կամ հավաքական միավոր՝ ¹ñ³Ýք քանդելուց հետո հավաքելու համար: ²ñ¹ÛáõÝùÇ
Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáíª Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É տրակտորների և գյուղատնտեսական
մեքենաների հանգույցների, հավաքական միավորների և առանձին մեքենամասերի
կոմպլեկտավորման, հավաքման, զելման ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý մեքենաների հանգույցների, հավաքական միավորների,
մեքենամաս»ñÇ կոմպլեկտավորման, հավաքման, զելման í»ñ³µ»ñÛ³É ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ,
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý սարքավորումներ, գործիքներ ու å³ñ³·³Ý»ñ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
2 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
6 Å³Ù
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4.3.19 ՄՈԴՈՒԼ 19. §Øºî²ÔÆ Ð²îàôØÀ, Ð²ðÂàôØÀ ºì ÌèàôØÀ, ÎîðàôØÀ,
Ê²ðîàòàôØÀ¦
Øá¹áõÉÇ ¹³ëÇãÁ`

¶ö1-07-006

Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ
í»ñ³Ýáñá·áÕ ÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ñÑ»ëï³íáñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ »Ýª ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³ëÏ³óáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ Ñ³ïÙ³Ý, Ñ³ñÃÙ³Ý, ÍéÙ³Ý ¨
Ë³ñïáóÙ³Ý Ù³ëÇÝ, å³ñ½³µ³ÝíáõÙ »Ý Ù»ï³ÕÝ»ñÇ Ñ³ïÙ³Ý, Ñ³ñÃÙ³Ý, ÍéÙ³Ý, ÏïñÙ³Ý ¨
Ë³ñïáóÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ, Ëáï³ÝÇ ³é³ç³óáõÙÁ ¨ ³Ýíï³Ý· ³ßË³ï³ÝùÇ
Ï³ÝáÝÝ»ñÁ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ Ñ³ïÙ³Ý, Ñ³ñÃÙ³Ý, ÍéÙ³Ý, ÏïñÙ³Ý ¨ Ë³ñïáóÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
Å³Ù³Ý³Ï: ²í³ñï»Éáí ³Ûë Ùá¹áõÉÁª áõë³ÝáÕÁ Ï×³Ý³ãÇ Ñ³ïÙ³Ý, Ñ³ñÃÙ³Ý, ÍéÙ³Ý, ÏïñÙ³Ý ¨
Ë³ñïáóÙ³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÝ áõ Ó»éù Ïµ»ñÇ ¹ñ³Ýóáí ³ßË³ï»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:

Øá¹áõÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ`

1-ÇÝ

Øá¹áõÉÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ`

10 Å³Ù ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝ,
18 Å³Ù ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ:

Øá¹áõÉÇ Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ`

§ 0,75 ¦

Øáõïù³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ ÉÇ³ñÅ»ùáñ»Ý ïÇñ³å»ïÇ §üÇ½ÇÏ³¦ ¨
§øÇÙÇ³¦ ³é³ñÏ³Ý»ñÇÝª ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¹åñáóÇ Íñ³·ñÇ Í³í³Éáí ¨ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í ÉÇÝÇ ¶ö1-07-001,
¶ö1-07-002, ¶ö1-07-003, ¶ö1-07-004 ¨ ¶ö1-07-005 մոդուլÝ»ñÁ:

Ð³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñ`

âÏ³Ý

àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ûáõñ³óÝ»Éáõó Ñ»ïá áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ª
1.

Ï³ï³ñÇ Ù»ï³ÕÇ Ñ³ïáõÙ Ù³ÙÉ³ÏÇ Ù»ç, ë³ÉÇ ¨ ½Ý¹³ÝÇ íñ³, Ù»ù»Ý³Û³óí³Í
Ñ³ïáõÙ.

2.

Ï³ï³ñÇ Ù»ï³ÕÇ Ñ³ñÃáõÙ.

3.

Ï³ï³ñÇ Ù»ï³ÕÇ ÍéáõÙ.

4.

Ï³ï³ñÇ Ù»ï³ÕÇ ÏïñáõÙ.

5.

Ï³ï³ñÇ Ù»ï³ÕÇ Ë³ñïáóáõÙ:

¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ï³ñ·Á`
Øá¹áõÉÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í
Ï³ï³ñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ÉÇ³ñÅ»ù ³å³ÑáíáõÙÝ ¿:
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Î³ï³ñÙ³Ý (Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý) ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ,
Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ é»ëáõñëÝ»ñÁ, »ñ³ßË³íáñí³Í Å³Ù³ù³Ý³ÏÝ Áëï Ùá¹áõÉÇ
áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ:
²ð¸ÚàôÜø 1. Î³ï³ñ»É Ù»ï³ÕÇ Ñ³ïáõÙ Ù³ÙÉ³ÏÇ Ù»ç, ë³ÉÇ ¨ ½Ý¹³ÝÇ íñ³, Ù»ù»Ý³Û³óí³Í
Ñ³ïáõÙ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀª
³. ×Çßï ¿ ï»Õ³Ï³ÛáõÙ Ã»ñÃ³íáñ ÝÛáõÃÁ Ù³ÙÉ³ÏÇ Ù»ç ¨ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ`
•
•
•
•
µ.

ß»ñïÇ Ñ³ïáõÙÁ,
ß»ñï³íáñ ÝÛáõÃÇó Ù»ù»Ý³Ù³ëÇ Ñ³ïáõÙÁ.
É³ÛÝ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ Ñ³ïáõÙÁ` ³ÏáëÇÏÝ»ñÇ Ñ³ïáõÙ Ïñ»ÛóÙ»Ûë»Éáí ¨ »ÉáõÝÝ»ñÇ Ñ³ïáõÙ
Ñ³ïÇãáí.
Ïñ»ÛóÙ»Ûë»Éáí Ï³Ù ³Ïáë³Ñ³ïÇãáí ×Çßï ¿ Ï³ï³ñáõÙ Ïáñ³·ÇÍ ³ÏáëÝ»ñÇ Ñ³ïáõÙÁ.

×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ³ÏáëÝ»ñÇ ¨ ×»Õù»ñÇ Ñ³ïáõÙÁ (É³ÛÝ³Ï³Ý Ï³Ù »ñÏ³ÛÝ³Ï³Ý) ·³½³ÛÇÝ
Ï³Ù ³ÛÉ ËáÕáí³ÏÝ»ñáõÙ.

·. ×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ Ãáõç» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ Ïïáñ³Ñ³ïáõÙÁ
».

ë³ÉÇ ¨ ½Ý¹³ÝÇ íñ³ ×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ`
•
•

ß»ñï³íáñ ¨ ÏÉáñ ÝÛáõÃÇ Ñ³ïáõÙÁ.
×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ Ý³Ë³å³ïñ³ëïí³ÍùÇ ³ñï³Ñ³ïáõÙÁ Ã»ñÃ³íáñ ÝÛáõÃÇó:

¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý Ã»ñÃ³íáñ, ß»ñï³íáñ ÝÛáõÃ»ñáí, É³ÛÝ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃáí ¨ ÓáÕ³íáñ
Ù»ï³ÕÛ³ ÝÙáõßÝ»ñÇ Ñ³í³ù³Íáõ, åáÕå³ïÛ³ ¨ Ãáõç» ËáÕáí³ÏÝ»ñ` ¹ñ³Ýù Ù³ÙÉ³ÏÇ Ù»ç Ï³Ù ë³ÉÇ ¨
½Ý¹³ÝÇ íñ³ Ñ³ï»Éáõ, ³Ïáë³Ñ³ï»Éáõ Ï³Ù Ïïáñ³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ
ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É Ù³ÙÉ³ÏÇ Ù»ç, ë³ÉÇ ¨ ½Ý¹³ÝÇ íñ³ Ó»éùÇ
ÙÇçáóáí Ï³Ù Ù»ù»Ý³Û³óí³Í ï³ñµ»ñ »Õ³Ý³ÏÝ»ñáí Ù»ï³ÕÝ»ñÇ Ñ³ïÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý Ù»ï³ÕÝ»ñÇ Ñ³ïÙ³Ý ¨ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É
¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ ¨ ã³÷áñáßÇãÝ»ñ, Ñ³ïÙ³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ ¨ å³ñ³·³Ý»ñ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
2 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
4 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 2. Î³ï³ñ»É Ù»ï³ÕÇ Ñ³ñÃáõÙ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. ×Çßï ¿ ½»ÏáõóáõÙ Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ.
µ. ×Çßï ¿ áõÕÕáõÙ ß»ñï³íáñ Ï³Ù ÏÉáñ ÝÛáõÃ»ñÁ.
·. ×Çßï ¿ Ñ³ñÃáõÙ Ã»ñÃ³íáñ ÝÛáõÃÁ ¨ ß³ï µ³ñ³Ï Ù»ï³ÕÛ³ Ã»ñÃ»ñÁ.
¹. ×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ ÓáÕ³ÝÛáõÃÇ ¨ ÉÇë»éÝ»ñÇ áõÕÕáõÙÁ.
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».

×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ ÙËí³Í ³é³ñÏ³Ý»ñÇ áõÕÕáõÙÁ.

¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý Ã»ñÃ³íáñ, ß»ñï³íáñ Ï³Ù ÓáÕ³íáñ ï»ëùáí Ù»ï³ÕÛ³ ÝÙáõßÝ»ñÇ
Ñ³í³ù³Íáõ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Íéí³Í ÉÇë»éÝ»ñ ¨ ÙËí³Í ³é³ñÏ³Ý»ñ` ¹ñ³Ýù ë³ÉÇ áõ ½Ý¹³ÝÇ íñ³ Ñ³ñÃ»Éáõ ¨ áõÕÕ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ
íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É ë³ÉÇ áõ ½Ý¹³ÝÇ íñ³ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ Ñ³ñÃÙ³Ý ¨
Íéí³Í ÉÇë»éÝ»ñÝ áõ ÙËí³Í ³é³ñÏ³Ý»ñÁ áõÕÕ»Éáõ ï³ñµ»ñ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý Ù»ï³ÕÝ»ñÇ Ñ³ñÃÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É
¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ ¨ ã³÷áñáßÇãÝ»ñ, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ áõ å³ñ³·³Ý»ñ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
2 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
4 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 3. Î³ï³ñ»É Ù»ï³ÕÇ ÍéáõÙ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. Ï³Ëí³Í Ù»ù»Ý³Ù³ëÇ Ó¨Çó ×Çßï ¿ Ñ³ßí³ñÏáõÙ Ý³Ë³å³ïñ³ëïí³ÍùÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ.
µ. ×Çßï ¿ ã³÷³ÝßáõÙ ¨ ³ñï³Ñ³ïáõÙ Ã»ñÃ³íáñ Ù»ù»Ý³Ù³ëÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïí³ÍùÁ.
·. ×Çßï ¿ ß³ñ³¹ñáõÙ ¨ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ÓáÕ³ÝÛáõÃÇ áõ ß»ñï³ÝÛáõÃÇ ÍéÙ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ.
·. ×Çßï ¿ ÍéáõÙÁ ËáÕáí³ÏÝ»ñÁ ë³éÁ íÇ×³ÏáõÙ, ËáÕáí³ÏÝ»ñÁ Íé»ÉÇë Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¿ ÑÇÙÝ³íáñ»É
Éó³ÝÛáõÃÇ ÏÇñ³éáõÙÁ,
¹. ×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ËáÕáí³ÏÇ ÍéáõÙÁ ï³ù íÇ×³ÏáõÙ.
¹. ×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ·ñïÝ³ÏáõÙáõÙÁ.
». ×Çßï ¿ Ñ³ßí³ñÏáõÙ ·É³Ý³Ó¨, ÏáÝ³Ó¨ ¨ å³ñáõñ³Ï³Ó¨ ½ëå³Ý³ÏÝ»ñÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ
Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¹ñ³Ýó ÷³Ã³ÃáõÙÁ.
½. ×Çßï ¿ ß³ñ³¹ñáõÙ Ù»ï³ÕÇ áõÕÕÙ³Ý ¨ ÍéÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ëáï³ÝÇ å³ï×³éÝ»ñÝ áõ ³Ýíï³Ý·
³ßË³ï³ÝùÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÁ.
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý Ã»ñÃ³íáñ, ß»ñï³íáñ Ï³Ù ÓáÕ³íáñ ï»ëùáí Ù»ï³ÕÛ³
Ý³Ë³å³ïñ³ëïí³ÍùÝ»ñÇ ÝÙáõßÝ»ñ ¹ñ³Ýó »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áñáß»Éáõ, ã³÷³Ýß»Éáõ ¨ Áëï ·Í³·ñÇ
Íé»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Îïñ³Ù³¹ñí»Ý Ý³¨ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ÝÙáõßÝ»ñ` ¹ñ³Ýù Íé»Éáõ ¨ ·ñïÝ³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ,
ÇÝãå»ë Ý³¨ Ù»ï³Õ³É³ñ` í»ñçÇÝÇóë ½ëå³Ý³ÏÝ»ñ ÷³Ã³Ã»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ
ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É Ã»ñÃ³íáñ, ß»ñï³íáñ Ï³Ù ÓáÕ³íáñ ï»ëùáí
Ù»ï³ÕÛ³ ³é³ñÏ³Ý»ñÁ, ËáÕáí³ÏÝ»ñÁ Íé»Éáõ, í»ñçÇÝÝ»ñë Ý³¨ ·ñïÝ³Ï»Éáõ, Ù»ï³Õ³É³ñ»ñÇó
ï³ñµ»ñ ïÇåÇ ½ëå³Ý³ÏÝ»ñ ÷³Ã³Ã»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ
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»Ý Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ÍéÙ³Ý, ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ·ñïÝ³ÏÙ³Ý, ½ëå³Ý³ÏÝ»ñÇ ÷³Ã³ÃÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ
í»ñ³µ»ñÛ³É ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ ¨ ã³÷áñáßÇãÝ»ñ, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ áõ å³ñ³·³Ý»ñ ¨
áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
2 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
4 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 4. Î³ï³ñ»É Ù»ï³ÕÇ ÏïñáõÙ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. ×Çßï ¿ Ãí³ñÏáõÙ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ÏïñÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ ¨ ³ÛÝ ·áñÍÇùÝ»ñÁ, áñáÝóáí ÏïñáõÙ ¿
Ï³ï³ñíáõÙ.
µ. ïÇñ³å»ïáõÙ ¿ Ù»ï³Õ³ëÕáóáí ³ßË³ï»Éáõ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇÝ.
·. ×Çßï ¿ ³ßË³ïáõÙ Ó»éùÇ ëÕáóáí,
¹. ×Çßï ¿ ï»Õ³Ï³ÛáõÙ ¨ ³Ùñ³óÝáõÙ Ù»ï³Õ³ëÕáóÇ Å³å³í»ÝÁ Ñ³ëïáóÇÝ.
». ×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ËáÕáí³ÏÇ ¨ ÏÉáñ ÝÛáõÃ»ñÇ ÏïñáõÙÁ.
½. ×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ß»ñï³íáñ ¨ Ã»ñÃ³íáñ Ù»ï³ÕÇ ÏïñáõÙÁ.
¿. ×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ÙÏñ³ïáí ï³ñµ»ñ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ÏïñáõÙÁ.
Á. ×Çßï ¿ ß³ñ³¹ñáõÙ Ù»ï³ÕÇ ÏïñÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ëáï³ÝÇ å³ï×³éÝ»ñÝ áõ ³Ýíï³Ý·
³ßË³ï³ÝùÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÁ.
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý Ã»ñÃ³íáñ, ß»ñï³íáñ Ï³Ù ÓáÕ³íáñ ï»ëùáí Ù»ï³ÕÛ³
Ý³Ë³å³ïñ³ëïí³ÍùÝ»ñÇ ÝÙáõßÝ»ñ` ¹ñ³Ýù ï³ñµ»ñ ·áñÍÇùÝ»ñáí áõ »Õ³Ý³ÏÝ»ñáí Ïïñ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É Ã»ñÃ³íáñ, ß»ñï³íáñ Ï³Ù ÓáÕ³íáñ ï»ëùáí
Ù»ï³ÕÛ³ ³é³ñÏ³Ý»ñÁ, ËáÕáí³ÏÝ»ñÁ Ïïñ»Éáõ »Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ¨ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ÏïñÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ
í»ñ³µ»ñÛ³É ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ ¨ ã³÷áñáßÇãÝ»ñ, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ áõ å³ñ³·³Ý»ñ ¨
áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
2 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
4 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 5. Î³ï³ñ»É Ù»ï³ÕÇ Ë³ñïáóáõÙ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. ×Çßï ¿ µ³ó³ïñáõÙ Ë³ñïáóÝ»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó û·ï³·áñÍÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ ¨ ËÝ³ÙùÁ.
µ.

×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ Ë³ñïáóÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ.

·.

ïÇñ³å»ïáõÙ ¿ Ë³ñïáó»Éáõ Ó¨»ñÇÝ áõ Ï³ÝáÝÝ»ñÇÝ,

¹.

×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ É³ÛÝ ¨ Ý»Õ Ñ³ñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ïáñ³·ÇÍ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ Ë³ñïáóáõÙÁ.
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½.

×Çßï ¿ ß³ñ³¹ñáõÙ Ù»ï³ÕÇ Ë³ñïáóÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ëáï³ÝÇ å³ï×³éÝ»ñÝ áõ ³Ýíï³Ý·
³ßË³ï³ÝùÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÁ.

¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý Ã»ñÃ³íáñ, ß»ñï³íáñ Ï³Ù ÓáÕ³íáñ ï»ëùáí Ù»ï³ÕÛ³
Ý³Ë³å³ïñ³ëïí³ÍùÝ»ñÇ ÝÙáõßÝ»ñ` ¹ñ³Ýù ï³ñµ»ñ »Õ³Ý³ÏÝ»ñáí Ë³ñïáó»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáíª Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É Ù»ï³ÕÝ»ñÇ Ë³ñïáóÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ¨ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ÏïñÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ
í»ñ³µ»ñÛ³É ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ ¨ ã³÷áñáßÇãÝ»ñ, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ áõ å³ñ³·³Ý»ñ ¨
áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
2 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
2 Å³Ù
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4.3.20 ՄՈԴՈՒԼ 20. §¶²ÚÈÆÎàÜàôØ, º¼ð²È²ÚÜàôØ ºì ²Üòø²ÎàÎàôØ¦
Øá¹áõÉÇ ¹³ëÇãÁ`

¶ö1-07-007

Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ
í»ñ³Ýáñá·áÕ ÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ñÑ»ëï³íáñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ »Ýª ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³ëÏ³óáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ ·³ÛÉÇÏáÝÙ³Ý, »½ñ³É³ÛÝÙ³Ý ¨
³Ýóù³Ñ³ïÙ³Ý Ù³ëÇÝ, å³ñ½³µ³ÝíáõÙ »Ý Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ ·³ÛÉÇÏáÝÙ³Ý, »½ñ³É³ÛÝÙ³Ý ¨
³Ýóù³Ñ³ïÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ áõ ûå»ñ³óÇ³Ý»ñÇ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ, Ëáï³ÝÇ ³é³ç³óáõÙÁ ¨
³Ýíï³Ý· ³ßË³ï³ÝùÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÁ Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ ·³ÛÉÇÏáÝÙ³Ý, »½ñ³É³ÛÝÙ³Ý ¨ ³Ýóù³Ñ³ïÙ³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï: ²í³ñï»Éáí ³Ûë Ùá¹áõÉÁª áõë³ÝáÕÁ Ó»éù Ïµ»ñÇ Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ
·³ÛÉÇÏáÝÙ³Ý, »½ñ³É³ÛÝÙ³Ý ¨ ³Ýóù³Ñ³ïÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:

Øá¹áõÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ`

1-ÇÝ

Øá¹áõÉÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ`

6 Å³Ù ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝ,
20 Å³Ù ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ:

Øá¹áõÉÇ Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ`

§ 0,75 ¦

Øáõïù³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ ÉÇ³ñÅ»ùáñ»Ý ïÇñ³å»ïÇ
§ºñÏñ³ã³÷áõÃÛáõÝ¦ ³é³ñÏ³ÛÇÝª ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¹åñáóÇ Íñ³·ñÇ Í³í³Éáí ¨ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í ÉÇÝÇ
¶ö1-07-001, ¶ö1-07-002 ¨ îØ/¶ö1-07-003 մոդուլÝ»ñÁ:

Ð³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñ`

âÏ³Ý

àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ûáõñ³óÝ»Éáõó Ñ»ïá áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ª
1.

Ï³ï³ñÇ ·³ÛÉÇÏáÝÝ»ñÇ ëñáõÙ ¨ »ÝÃ³ëñáõÙ.

2.

Ï³ï³ñÇ ·³ÛÉÇÏáÝáõÙ Áëï ·Í³ÝßÙ³Ý, ÏáÝ¹áõÏïáñÇ ¨ Ñ»Ý³ÏÇ.

3.

Ï³ï³ñÇ Ó»éùÇ ·³ÛÉÇÏáÝáõÙ.

4.

Ï³ï³ñÇ »½ñ³É³ÛÝáõÙ, ³Ýóù³É³ÛÝáõÙ և ³Ýóù³ÏáÏáõÙ:

¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ï³ñ·Á`
Øá¹áõÉÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í
Ï³ï³ñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ÉÇ³ñÅ»ù ³å³ÑáíáõÙÝ ¿:

Î³ï³ñÙ³Ý (Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý) ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ,
Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ é»ëáõñëÝ»ñÁ, »ñ³ßË³íáñí³Í Å³Ù³ù³Ý³ÏÝ Áëï Ùá¹áõÉÇ
áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ:
²ð¸ÚàôÜø 1. Î³ï³ñ»É ·³ÛÉÇÏáÝÝ»ñÇ ëñáõÙ ¨ »ÝÃ³ëñáõÙ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. ×Çßï ¿ µ³ó³ïñáõÙ ·³ÛÉÇÏáÝÙ³Ý ûå»ñ³óÇ³Ý ¨ Ãí³ñÏáõÙ ·³ÛÉÇÏáÝÙ³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÁ,
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µ.

×Çßï ¿ µ³ó³ïñáõÙ å³ñáõñ³Ó¨ ¨ ÷»ïñÇÏ³íáñ ·³ÛÉÇÏáÝÝ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÝ áõ ÏïñáÕ
Ù³ë»ñÁ,

·.

×Çßï ¿ µ³ó³ïñáõÙ ï³ß»ÕÇ ·áÛ³Ý³ÉÁ ·³ÛÉÇÏáÝÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï,

դ. ×Çßï ¿ óáõÛó ï³ÉÇë ·³ÛÉÇÏáÝÇ ³ï³ÙÇ ëñí³ÍùÇ ³ÝÏÛáõÝÁ, ÏïñáÕ »½ñÁ, É³ÛÝ³Ï³Ý »½ñÁ, ³éç¨Ç
¨ »ï¨Ç Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ ¨ µ³ó³ïñáõÙ Ýßí³Í ï³ññ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ,
ե. Ճիշտ է բացատրում թե ինչպիսի անկյուններից է կազմվում գայլիկոնի սրվածքի անկյունը և
թվարկում սրվածքների տեսակները,
զ.

Ճիշտ է իրականացնում գայլիկոնների սրումը ձեռքով՝ սրող հաստոցի վրա:

¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý սրման ենթակա գայլիկոններ` ¹ñ³Ýù սրող հաստոցի վրա
ձեռքով կամ հատուկ ականոցի միջոցով սրելու համար: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ
Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É ï³ñµ»ñ »Õ³Ý³ÏÝ»ñáí գայլիկոնների
սրման և ենթասրման Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý գայլիկոնների սրման և ենթասրման »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ
í»ñ³µ»ñÛ³É ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ ¨ ã³÷áñáßÇãÝ»ñ, Ñ³ïÙ³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ ¨ å³ñ³·³Ý»ñ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
2 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
4 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 2. Î³ï³ñ»É ·³ÛÉÇÏáÝáõÙ Áëï ·Í³ÝßÙ³Ý, ÏáÝ¹áõÏïáñÇ ¨ Ñ»Ý³ÏÇ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. ×Çßï ¿ բացատրում և հաշվարկում գայլիկոնման ժամանակ կտրման պրոցեսի հիմնական
տարրերը՝
• կտրման արագությունը.
• մատուցումը:
µ.

×Çßï ¿ մեկնաբանում գայլիկոնման ժամանակ տեղի ունեցող շարժումները և այն
գործոնները, որոնցով պայմանավորված է գայլիկոնով կտրելու պրոցեսի տևողությունը.

·.

տրված չափի ×շգրիտ անցք ստանալու համար ճիշտ է ընտրում գայլիկոնման համար
անÑñաժեշտ գայլիկոնի տրամագիծը.

¹.

×Çßï ¿ ընտրում
հարմարանքները.

գայլիկոնման

համար

անհրաժեշտ

ձեռքի

և

մեխանիկական

ե. գայլիկոնը ճիշտ է ամրացնում հաստոցի իլին.
զ.

զանազան նյութեր գայլիկոնելիս ճիշտ ձևով է ընտրում և օգտագործում համապատասխան
հովացնող հեղուկները:

¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý Ù»ï³ÕÛ³ մեքենամասերի (պողպատյա Ã»ñÃ³íáñ, ß»ñï³íáñ
Ï³Ù ÓáÕ³íáñ ï»ëùáí շինվածքներ կամ թուջե չորսվակներ) Ñ³í³ù³Íáõ ¹ñ³Ýց վրա ըստ
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գծանշման, ըստ կոնդուկտորի կամ հենակի միջոցով գայլիկոնիչ հաստոցի վրա միջանցիկ, ոչ
միջանցիկ կամ խուլ անցքեր մշակելու համար: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý
µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É ë³ÉÇ áõ ½Ý¹³ÝÇ íñ³ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ Ñ³ñÃÙ³Ý ¨
Íéí³Í ÉÇë»éÝ»ñÝ áõ ÙËí³Í ³é³ñÏ³Ý»ñÁ ï³ñµ»ñ »Õ³Ý³ÏÝ»ñáí áõÕÕ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý Ù»ï³ÕÝ»ñÇ Ñ³ñÃÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É
¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ ¨ ã³÷áñáßÇãÝ»ñ, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ áõ å³ñ³·³Ý»ñ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
2 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
6 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 3. Î³ï³ñ»É ձեռքի գալÇկոնáõÙ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. գայլիկոնը ×Çßï ¿ սեղմում ձեռքի շաղափիչի կապիչի մեջ.
µ. ×Çßï ¿ բացատրում գայլիկոնման ժամանակ ճչանակի օգտագործման և կիրառման դեպքերը.
·. ×Çßï ¿ ß³ñ³¹ñáõÙ էլեկտրական և պնևմատիկ շաղափիչների տեսակները, դրանցով ճիշտ
կարողանում է իրականացնում գայլիկոնում.
դ. ×Çßï ¿ օգտագործում էլեկտրական և պնևմատիկ շաղափիչների հարմարանքները.
ե. ×Çßï ¿ պարզաբանում աշխատանքի ժամանակ գայլիկոնի կոտրվելու պատճառները:
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý Ù»ï³ÕÛ³ մեքենամասերի (պողպատյա Ã»ñÃ³íáñ, ß»ñï³íáñ
Ï³Ù ÓáÕ³íáñ ï»ëùáí շինվածքներ կամ թուջե չորսվակներ) Ñ³í³ù³Íáõ՝ դրանց վրա ձեռքի
շաղափիչով, էլեկտրական կամ պնևմատիկ շաղափիչներով միջանցիկ, ոչ միջանցիկ կամ խուլ
անցքեր մշակելու համար: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ
íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É Ã»ñÃ³íáñ, ß»ñï³íáñ Ï³Ù ÓáÕ³íáñ ï»ëùáí
Ù»ï³ÕÛ³ ³é³ñÏ³Ý»ñÁ, ËáÕáí³ÏÝ»ñÁ Íé»Éáõ, í»ñçÇÝÝ»ñë Ý³¨ ·ñïÝ³Ï»Éáõ, Ù»ï³Õ³É³ñ»ñÇó
ï³ñµ»ñ ïÇåÇ ½ëå³Ý³ÏÝ»ñ ÷³Ã³Ã»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ÍéÙ³Ý, ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ·ñïÝ³ÏÙ³Ý,
½ëå³Ý³ÏÝ»ñÇ ÷³Ã³ÃÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ ¨ ã³÷áñáßÇãÝ»ñ,
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ áõ å³ñ³·³Ý»ñ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
4 Å³Ù
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²ð¸ÚàôÜø 4. Î³ï³ñ»É »½ñ³É³ÛÝáõÙ, ³Ýóù³É³ÛÝáõÙ և ³Ýóù³ÏáÏáõÙ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. ×Çßï ¿ պարզաբանում և տարբերակում եզրալայնումը և անցքալայնումը.
µ. ïÇñ³å»ïáõÙ ¿ կոնային և ճակատային ատամներով եզրալայնիչներով, ինչպես նաև տարբեր
անցքալայնիչներով ³ßË³ï»Éáõ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇÝ.
·. ×Çßï ¿ բացատրում անցքակոկումը և հիմնավորում է դրա կիրառման դեպքերը.
¹. ×Çßï ¿ բացատրում և իրականացնում ձեռքով և գայլիկոնիչ հաստոցի վրա անցքակոկման
օպերացիաները.
». ×Çßï ¿ հանում գործիքը (գայլիկոնը, եզրալայնիչը և անցքակոկիչը) Çլի անցքից.
½. ×Çßï ¿ ընտրում գայլիկոնի, եզրալայնիչի և անցքակոկիչի տրամագծերը.
¿. ×Çßï ¿ շարադրում գայլիկոնման ¹»åùáõÙ Ëáï³ÝÇ å³ï×³éÝ»ñÝ áõ ³Ýíï³Ý· ³ßË³ï³ÝùÇ
Ï³ÝáÝÝ»ñÁ.
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý Ù»ï³ÕÛ³ մեքենամասերի (պողպատյա Ã»ñÃ³íáñ, ß»ñï³íáñ
Ï³Ù ÓáÕ³íáñ ï»ëùáí շինվածքներ կամ թուջե չորսվակներ) Ñ³í³ù³Íáõ՝ դրանց վրա
գայլիկոնված անցքերը եզրալայնելու, անցքալայնելու և անցքակոկման համար: ²ñ¹ÛáõÝùÇ
Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É Ã»ñÃ³íáñ, ß»ñï³íáñ Ï³Ù ÓáÕ³íáñ ï»ëùáí
Ù»ï³ÕÛ³ ³é³ñÏ³Ý»ñÁ, ËáÕáí³ÏÝ»ñÁ Ïïñ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ¨ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ÏïñÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ
í»ñ³µ»ñÛ³É ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ ¨ ã³÷áñáßÇãÝ»ñ, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ áõ å³ñ³·³Ý»ñ ¨
áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
2 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
6 Å³Ù
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4.3.21 ՄՈԴՈՒԼ 21. §ä²ðàôð²ÎàôØ, ¶²ØàôØ¦
Øá¹áõÉÇ ¹³ëÇãÁ`

¶ö1-07-008

Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ
í»ñ³Ýáñá·áÕ ÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ñÑ»ëï³íáñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ »Ýª ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³ëÏ³óáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ù³Ý¹áíÇ (å³ñáõñ³ÏÇ ¨ Ýñ³ ï³ññ»ñÇ) ¨
ãù³Ý¹íáÕ ÙÇ³óáõÙÝ»ñÇ (·³Ù»ñÇ ¨ ·³Ù³ÛÇÝ ÙÇ³óáõÙÝ»ñÇ) Ù³ëÇÝ, å³ñ½³µ³ÝíáõÙ »Ý
Ù»ù»Ý³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ï³ñµ»ñ åñáýÇÉÝ»ñÇ å³ñáõñ³ÏÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ, å³ñáõñ³ÏÙ³Ý ³Ýóù»ñ
·³ÛÉÇÏáÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ·³ÛÉÇÏáÝÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ, ·³ÙÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñÝ áõ ¹ñ³Ýó
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ, å³ñáõñ³Ï ÷áñ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï, Ó»éùáí ·³ÙáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï
³é³ç³óáÕ Ëáï³ÝÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó Ï³ÝËáõÙÝ áõ ³Ýíï³Ý· ³ßË³ï³ÝùÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÁ: ²í³ñï»Éáí ³Ûë
Ùá¹áõÉÁª áõë³ÝáÕÁ Ó»éù Ïµ»ñÇ Ý»ñùÇÝ ¨ ³ñï³ùÇÝ å³ñáõñ³ÏÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ·³Ùí³Íù³ÛÇÝ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:

Øá¹áõÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ`

1-ÇÝ

Øá¹áõÉÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ`

6 Å³Ù ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝ,
28 Å³Ù ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ:

Øá¹áõÉÇ Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ`

§1¦

Øáõïù³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ ÉÇ³ñÅ»ùáñ»Ý ïÇñ³å»ïÇ
§ºñÏñ³ã³÷áõÃÛáõÝ¦ ³é³ñÏ³ÛÇÝª ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¹åñáóÇ Íñ³·ñÇ Í³í³Éáí ¨ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í ÉÇÝÇ
¶ö1-07-001, ¶ö1-07-003 ¨ ¶ö1-07-007 մոդուլÝ»ñÁ:

Ð³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñ`

âÏ³Ý

àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ûáõñ³óÝ»Éáõó Ñ»ïá áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ª
1.

Ï³ï³ñÇ å³ñáõñ³ÏÇ ÷áñáõÙ`
³) Ý»րå³ñáõñ³ÏÇãÇ ÙÇçáóáí.
µ) ³ñï³å³ñáõñ³ÏÇãÇ ÙÇçáóáí.

2.

Ï³ï³ñÇ Ó»éùáí ·³ÙáõÙ ¨ Ù»ù»Ý³Û³óí³Í ·³ÙáõÙ.

¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ï³ñ·Á`
Øá¹áõÉÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í
Ï³ï³ñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ÉÇ³ñÅ»ù ³å³ÑáíáõÙÝ ¿:
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Î³ï³ñÙ³Ý (Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý) ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ,
Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ é»ëáõñëÝ»ñÁ, »ñ³ßË³íáñí³Í Å³Ù³ù³Ý³ÏÝ Áëï Ùá¹áõÉÇ
áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ:
²ð¸ÚàôÜø 1. Î³ï³ñ»É å³ñáõñ³ÏÇ ÷áñáõÙ Ý»րå³ñáõñ³ÏÇãÇ ¨ ³ñï³å³ñáõñ³ÏÇãÇ ÙÇçáóáí:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. ×Çßï ¿ µ³ó³ïñáõÙ մեքենաշինության մեջ օգտագործվող պարուրակների տեսակները և
դրանց տարբերությունները,
µ.

×Çßï ¿ µ³ó³ïñáõÙ ներպարուրակիչի նշանակությունն ու կառուցվածքը,

·.

Պարուրակման ենթակա անցքեր գայլիկոնելու համար ×Çßï ¿ որոշáõÙ անհրաժեշտ
գայլիկոնների տրամագծերը,

դ. ×Çßï ¿ բացատրում արտապարուրակիչի նշանակությունն ու կառուցվածքը,
ե. Ճիշտ է իրականացնում պարուրակի փորումը ներպարուրակիչի միջոցով,
զ.

Ճիշտ է իրականացնում պարուրակի փորումը արտապարուրակիչի միջոցով,

է.

Ճիշտ է իրականացնում ձողի նախապատրաստումը՝ նրա վրա արտապարուրակիչով
պարուրակ փորելու համար,

ը. Ճիշտ է ընտրում և օգտագործում քսայուղերը ներպարուրակիչով և արտապարուրակիչով
պարուրակ փորելու համար:
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý Ù»ï³ÕÛ³ մեքենամասերի (պողպատյա Ã»ñÃ³íáñ, ß»ñï³íáñ
Ï³Ù ÓáÕ³íáñ ï»ëùáí շինվածքներ կամ թուջե չորսվակներ) Ñ³í³ù³Íáõ ¹ñ³Ýց վրա միջանցիկ
կամ ոչ միջանցիկ անցքեր մշակելուց հետո ներպարուրակիչով կամ արտապարուրակիչով
պարուրակ փորելու համար: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ
ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É ï³ñµ»ñ »Õ³Ý³ÏÝ»ñáí պարուրակներ
փորելու Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý ներպարուրակիչի և արտապարուրակիչի միջոցով
պարուրակներ փորելու í»ñ³µ»ñÛ³É ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ, անհրաժեշտ ·áñÍÇùÝ»ñ, å³ñ³·³Ý»ñ ¨
áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
4 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
18 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 2. Î³ï³ñ»É Ó»éùáí ·³ÙáõÙ ¨ Ù»ù»Ý³Û³óí³Í ·³ÙáõÙ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. ×Çßï ¿ բացատրում գամային միացումների նշանակությունը և պարզաբանում, թե ինչպե՞ս
են գամերը դասակարգվում ըստ իրենց գլխիկի,
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µ.

տիրապետում է գամելու տարբեր եղանակներին,

·.

ճիշտ է օգտագործում գամելու համար նախատեսված գործիքները,

¹.

×Çßï ¿ հաշվարկում, թե ի՞նչ երկարություն պետք է ունենա գամի ձողիկի դուրս եկող ծայրը
գլխիկ առաջացնելու համար և իրականացնում մեքենամասերի գամումը կիսակլոր և
թաքնագլխիկ գամերով,

ե. ճիշտ է օգտվում մեքենայացված գամելու համար նախատեսված գործիքներից,
զ.

ճիշտ է մեկնաբանում գամելու ժամանակ հնարավոր խոտանի առաջացման պատճառները և
անվïանգ աշխատանքի հիմնական կանոնները:

¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý Ù»ï³ÕÛ³ մեքենամասերի (պողպատյա Ã»ñÃ³íáñ կամ
ß»ñï³íáñ) Ñ³í³ù³Íáõ ¹ñ³Ýք գամելու համար: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý
µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É մեքենամասերÁ ï³ñµ»ñ »Õ³Ý³ÏÝ»ñáí
գամելու Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý մեքենամաս»ñÇ գամելու »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É
¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ ¨ ã³÷áñáßÇãÝ»ñ, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ áõ å³ñ³·³Ý»ñ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
2 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
10 Å³Ù
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4.3.22 ՄՈԴՈՒԼ 22. §ÜºðÊ²ðîàòàôØ ºì Ð²ðØ²ð²ÎòàôØ, øºð²ÜàôØ,
ÎÆä²ÐÔÎàôØ¦
Øá¹áõÉÇ ¹³ëÇãÁ`

¶ö1-07-009

Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ
í»ñ³Ýáñá·áÕ ÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ñÑ»ëï³íáñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ »Ýª անցքերի ներխարտոցման, մեքենամասերը մեկը մյուսի հետ
հարմարադրման ու հարմարակցման հարցեր, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³ëÏ³óáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ùերանման և
կիպահղկման Ù³ëÇÝ, å³ñ½³µ³ÝíáõÙ »Ý ներխարտոցման օրինակներ, քերանման ճշտությունը,
կիպահղկիչների տեսակներն ու կիպահղկման ժամանակ օգտագործվող նյութերը,
ներխարտոցելիս ³é³ç³óáÕ Ëáï³ÝÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó պատճառները և Ï³ÝËÙաÝ միջոցները,
³Ýíï³Ý· ³ßË³ï³ÝùÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÁ: ²í³ñï»Éáí ³Ûë Ùá¹áõÉÁª áõë³ÝáÕÁ Ó»éù Ïµ»ñÇ
ներխարտոցման, քերանման ու կիպահղկման ³ßË³ï³Ýùներ Ï³ï³ñ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:

Øá¹áõÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ`

1-ÇÝ

Øá¹áõÉÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ`

8 Å³Ù ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝ,
26 Å³Ù ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ:

Øá¹áõÉÇ Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ`

§1¦

Øáõïù³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ ÉÇ³ñÅ»ùáñ»Ý ïÇñ³å»ïÇ
§ºñÏñ³ã³÷áõÃÛáõÝ¦ ³é³ñÏ³ÛÇÝª ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¹åñáóÇ Íñ³·ñÇ Í³í³Éáí ¨ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í ÉÇÝÇ
¶ö1-07-001, ¶ö1-07-002, ¶ö1-07-003 ¨ ¶ö1-07-006 մոդուլÝ»ñÁ:

Ð³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñ`

âÏ³Ý

àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ûáõñ³óÝ»Éáõó Ñ»ïá áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ª
1.

Ï³ï³ñÇ անցքերի ներխարտոցáõÙ.

2.

Ï³ï³ñÇ մեքենամասերի հարմարադրում և հարմարակցáõÙ.

3.

կատարի շինվածքի մակերևույթների քերանում.

4.

Ïատարի կիպահղկման աշխատանքներ:

¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ï³ñ·Á`
Øá¹áõÉÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í
Ï³ï³ñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ÉÇ³ñÅ»ù ³å³ÑáíáõÙÝ ¿:

Î³ï³ñÙ³Ý (Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý) ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ,
Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ é»ëáõñëÝ»ñÁ, »ñ³ßË³íáñí³Í Å³Ù³ù³Ý³ÏÝ Áëï Ùá¹áõÉÇ
áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ:
²ð¸ÚàôÜø 1. Î³ï³ñ»É անցքերի ներխարտոցáõÙ:
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Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. ×Çßï ¿ µ³ó³ïñáõÙ, թե ի՞նչ է ներխարտոցումը և ի՞նչ է այն տալիս,
µ.

×Çßï ¿ թվարկում անցքերի ներխարտոցման համար օգտագործíáÕ հարմարանքներÁլ,

·.

×Çßï ¿ իրականացնում կլոր, եռանիստ, քառակուսի և ուղղանկյունաձև անցքերի
ներխարտոցումն ու դրանց ստուգումը:

¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý Ù»ï³ÕÛ³ մեքենամասերի (պողպատյա Ã»ñÃ³íáñ և ß»ñï³íáñ
ï»ëùáí շինվածքներ կամ թուջե չորսվակներ) Ñ³í³ù³Íáõ ¹ñ³Ýց վրա կլոր, եռանիստ,
քառակուսի և ուղղանկյունաձև անցքեր ներխարտոցելու համար: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í
ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É ï³ñµ»ñ »Õ³Ý³ÏÝ»ñáí անցքեր
ներխարտոցելու Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý ներխարտոցման և հարմարակցման í»ñ³µ»ñÛ³É
¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ, անհրաժեշտ ·áñÍÇùÝ»ñ, å³ñ³·³Ý»ñ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
2 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
6 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 2. Î³ï³ñ»É մեքենամասերի հարմարադրում և հարմարակցáõÙ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. ×Çßï ¿ բացատրում, թե ինչպե՞ս է կատարվում մեքենամասերի հարմարադրումը,
µ. Ճիշտ է պարզաբանում, թե ի՞նչ բան է բացվածքը և կոնտշաբլոնը,
·. ճիշտ է իրականացնում կիսափակ և փակ եզրագծերով մեքենամասերի հարմարակցումը,
¹. ×Çßï ¿ օգտվում մշակման չափիչներից և բացատրում դրանց նշանակությունը,
ե. ճիշտ է բացատրում անցքերի ներխարտոցման ժամանակ առաջացող խոտանի տեսակներն
ու դրանց կանխման միջոցները:
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý Ù»ï³ÕÛ³ մեքենամասերի (պողպատյա Ã»ñÃ³íáñ և ß»ñï³íáñ
ï»ëùáí շինվածքներ կամ թուջե չորսվակներ) Ñ³í³ù³Íáõ ¹ñ³Ýց վրա կլոր, եռանիստ,
քառակուսի և ուղղանկյունաձև բացվածքներ մշակելու և մյուս մեքենամասի հետ համակցելու
համար: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É ï³ñµ»ñ »Õ³Ý³ÏÝ»ñáí մեքենամասերի
հարմարադրման և համակցման Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý մեքենամաս»ñÇ ներխարտոցման և
հարմարակցման »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ áõ
å³ñ³·³Ý»ñ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
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àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
2 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
6 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 3. Î³ï³ñ»É շինվածքի մակերևույթների քերանում:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. ×Çßï ¿ բացատրում, թե ի՞նչ է քերանումը և ո՞ր դեպքերում է կիրառվում մեքենամասերի
մշակման այս ձևը,
µ.

Ճիշտ է թվարկում քերանների տեսակները և տիրապետում է դրանցով աշխատելու
ունակություններին,

·.

ճիշտ է օգտագործում քերանելիս օգտագործվող ստուգիչ գործիքները,

¹.

ճիշտ ¿ նախապատրաստում մակերևույթները քերանման համար և մեկնաբանում, թե
քերանելիս ինչպիսի՞ թողվածքներ են թողնվում և ինչու՞,

ե. ճիշտ է մեկնաբանում,
մակերևույթները,
զ.

թե

ի՞նչ

նպատակով

և

ինպե՞ս

են

ներկվում

քերանվող

ճիշտ է սրում և կարգաբերում քերանները ու բացատրում դրանց պահանջվող խնամքը:

¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý թուջե սալիկ, եռանիստ քանոն, առանցքակալի ներդիր կամ
ներքին անկյունով պրիզմա՝ ¹ñ³Ýք քերանելու համար: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ
Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É մեքենամասերի ï³ñµ»ñ »Õ³Ý³ÏÝ»ñáí
հարմարադրման և համակցման Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý մեքենամաս»ñÇ ներխարտոցման և
հարմարակցման »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ áõ
å³ñ³·³Ý»ñ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
2 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
8 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 4. Î³ï³ñ»É կիպահղկման աշխատանքներ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. ×Çßï ¿ բացատրում, թե ի՞նչ է կիպահղկումը և ո՞ր դեպքերում է կիրառվում մեքենամասերի
մշակման այս ձևը,
µ.

Ճիշտ է թվարկում, թե ի՞նչ նյութերից են պատրաստվում կիպահղկիչները, ինպիսի՞ ձև
կարող են դրանք ունենալ,

·.

ճիշտ է իրականացնում կիպահղկիչի շպարումը հղկափոշիով,

¹.

ճիշտ ¿ բացատրում, թե ի՞նչ է կատարվում կիպահղկվող մակերևույթի վրա կիպահղկման
պրոցեսում,
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ե. ճիշտ է իրականացնում նեղ
մակերևույթների կիպահղկումը,
զ.

և

լայն

հարթությունների,

ինչպես

նաև

կոնական

տրված անկյունաքանոնի հարթությունները կիպահղկելու համար ճիշտ է ընտրում
անհրաժեշտ գործիքները, հարմարանքներն ու նյութերը և իրականացնում աշխատանքը:

¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý հարթ սալիկ, անկյունաքանոն, կոնաձև մակերևույթվ
մեքենամաս՝ ¹ñ³Ýց մակերևույթների կիպահղկման համար: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í
ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É մեքենամասերի մակերևույթների ï³ñµ»ñ
»Õ³Ý³ÏÝ»ñáí կիպահղկման Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý մեքենամաս»ñÇ մակերևույթների կիպահղկման
»Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ áõ å³ñ³·³Ý»ñ ¨
áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
2 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
6 Å³Ù
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4.3.23 ՄՈԴՈՒԼ 23. §ÜԵՐՔԻՆ ԱՅՐՄԱՆ ՇԱՐԺԻՉՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ¦
Øá¹áõÉÇ ¹³ëÇãÁ`

¶ö1-07-010

Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ
í»ñ³Ýáñá·áÕ ÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ñÑ»ëï³íáñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ »Ýª Ý»ñùÇÝ ³ÛñÙ³Ý ß³ñÅÇãÝ»ñÇ, ¹ñ³Ýó Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ
Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ Ýáñá·Ù³Ý Ñ³ñó»ñ: ²í³ñï»Éáí ³Ûë Ùá¹áõÉÁª áõë³ÝáÕÁ Ó»éù Ïµ»ñÇ Ý»ñùÇÝ ³ÛñÙ³Ý
ß³ñÅÇãÝ»ñÇ, ¹ñ³Ýó Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇÝ ¨ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇÝ å³ïÏ³ÝáÕ ³é³ÝÓÇÝ Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ
Ýáñá·Ù³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:

Øá¹áõÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ`

1-ÇÝ

Øá¹áõÉÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ`

16 Å³Ù ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝ,
48 Å³Ù ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ:

Øá¹áõÉÇ Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ`

§ 1,75 ¦

Øáõïù³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõó ³é³ç áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í ÉÇÝÇ ¶ö1-07-003,
¶ö1-07-004, ¶ö1-07-005 ¨ îØ/¶ö1-07-002 մոդուլÝ»ñÁ:

Ð³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñ`

âÏ³Ý

àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ûáõñ³óÝ»Éáõó Ñ»ïá áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ª
1.

Ï³ï³ñÇ ïñ³Ïïáñ³ÛÇÝ ß³ñÅÇãÝ»ñÇ ·É³ÝÝ»ñÇ ¨ ·É³ÝÝ»ñÇ µÉáÏ»ñÇ Ýáñá·áõÙ.

2.

կատարի ß³ñÅÇãÇ ßáõéïíÇÏ-ß³ñÅ³Ã¨³ÛÇÝ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ, ¹ñ³ Ï³éáõóí³Ëù³ÛÇÝ
ËÙµ»ñÇ ¨ ³é³ÝÓÇÝ Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ Ýáñá·áõÙ.

3.

կատարի ·³½³µ³ßËÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ, ¹ñ³ Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ ¨ ·É³ÝÝ»ñÇ µÉáÏÇ
·ÉËÇÏÝ»ñÇ Ýáñá·áõÙ.

4.

կատարի ß³ñÅÇãÇ Ñáí³óÙ³Ý ¨ ÛáõÕÙ³Ý
Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ ¨ մ»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ Ýáñá·áõÙ.

5.

Ï³ï³ñÇ ß³ñÅÇãÝ»ñÇ ëÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ, ¹ñ³Ýó ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ ¨
Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ Ýáñá·áõÙ.

6.

Ï³ï³ñÇ ß³ñÅÇãÝ»ñÇ Ñ³í³ùáõÙ.

7.

Ï³ï³ñÇ Ýáñá·í³Í ß³ñÅÇãÇ ½»ÉáõÙ, ÷áñÓ³ñÏáõÙ ¨ ëïáõ·áÕ³Ï³Ý ½ÝÝáõÙ:

Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ,

¹ñ³Ýó

³é³ÝÓÇÝ

¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ï³ñ·Á`
Øá¹áõÉÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í
Ï³ï³ñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ÉÇ³ñÅ»ù ³å³ÑáíáõÙÝ ¿:
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Î³ï³ñÙ³Ý (Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý) ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ,
Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ é»ëáõñëÝ»ñÁ, »ñ³ßË³íáñí³Í Å³Ù³ù³Ý³ÏÝ Áëï Ùá¹áõÉÇ
áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ:
²ð¸ÚàôÜø 1. Î³ï³ñ»É ïñ³Ïïáñ³ÛÇÝ ß³ñÅÇãÝ»ñÇ ·É³ÝÝ»ñÇ ¨ ·É³ÝÝ»ñÇ µÉáÏ»ñÇ Ýáñá·áõÙ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. ×Çßï ¿ µ³ó³ïñáõÙ ß³ñÅÇãÝ»ñÇ ·É³ÝÝ»ñÇ µÉáÏ»ñÇ Ù³ßí³ÍùÝ»ñÁ ¨ ³ñ³ïÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó
å³ï×³éÝ»ñÁ,
µ. Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙ ¿ ·É³ÝÝ»ñÇ ¨ å³ñÏáõ×Ý»ñÇ µÝáõÃ³·ñ³Ï³Ý Ù³ßí³ÍùÝ»ñÁ ¨ ×Çßï ¿ ÏÇñ³éáõÙ
ïÇå³ÛÇÝ Ù³ßí³ÍùÇ í»ñ³óÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇÝ.
·. ×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ·É³ÝÝ»ñÇ µÉáÏ»ñÇ ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ ÷áñÓ³ñÏáõÙÝ»ñÁ,
¹. ×Çßï ¿ Ãí³ñÏáõÙ ·É³ÝÝ»ñÇ Ýáñá·Ù³Ý ã³÷»ñÁ ¨ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ·É³ÝÝ»ñÇ µ³Ýíáñ³Ï³Ý
Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ,
ե. ×Çßï ¿ û·ïíáõÙ ·É³ÝÝ»ñÇ Ýáñá·Ù³Ý Å³Ù³Ý³Ï û·ï³·áñÍíáÕ Ñ³ñÙ³ñ³ÝùÝ»ñÇó,
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý տրակտորի կամ ÏáÙµ³ÛÝÇ անսարքության հետևանքով
շահագործումից դուրս եկած ß³ñÅÇãÇ ·É³ÝÝ»ñÇ µÉáÏ, ·É³ÝÝ»ñÇ µÉáÏÇ ·ÉËÇÏ, å³ñÏáõ×Ý»ñ` ¹ñ³Ýó
Ýáñá·Ù³Ý համար: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É ß³ñÅÇãÇ ·É³ÝÝ»ñÇ µÉáÏÇ, ·É³ÝÝ»ñÇ µÉáÏÇ
·ÉËÇÏÇ, å³ñÏáõ×Ý»ñÇ Ýáñá·Ù³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý ß³ñÅÇãÇ ·É³ÝÝ»ñÇ µÉáÏÇ, ·É³ÝÝ»ñÇ µÉáÏÇ ·ÉËÇÏÇ,
å³ñÏáõ×Ý»ñÇ Ýáñá·Ù³ÝÁ վերաբերող ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ, անհրաժեշտ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ,
·áñÍÇùÝ»ñ áõ å³ñ³·³Ý»ñ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
2 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
6 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 2. Îատար»É ß³ñÅÇãÇ ßáõéïíÇÏ-ß³ñÅ³Ã¨³ÛÇÝ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ, ¹ñ³ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ
ËÙµ»ñÇ ¨ ³é³ÝÓÇÝ Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ Ýáñá·áõÙ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. ×Çßï ¿ բացատրում Ý»ñùÇÝ ³ÛñÙ³Ý ß³ñÅÇãÝ»ñÇ ÙËáóÝ»ñÇ, ÙËáó³Ù³ï»ñÇ, ÙËáó³ûÕ»ñÇ,
ß³ñÅ³Ã¨»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó í»ñÇÝ ·ÉËÇÏÝ»ñÇ íé³ÝÝ»ñÇ, ÍÝÏ³Ó¨ ÉÇë»éÝ»ñÇ, ¹ñ³Ýó ³ñÙ³ï³Ï³Ý ¨
ß³ñÅ³Ã¨³ÛÇÝ í½ÇÏÝ»ñÇ Ù³ßí³ÍùÇ µÝáõÛÃÁ áõ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÙ ¹ñ³Ýó å³ï×³éÝ»ñÁ,
µ. ×Çßï ¿ Ãí³ñÏáõÙ ßáõéïíÇÏ-ß³ñÅ³Ã¨³ÛÇÝ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ Ëáï³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ
¨ Ãí³ñÏáõÙ ¹ñ³Ýó Ýáñá·Ù³Ý ã³÷»ñÁ.
·. ճիշտ է Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ÙËáó³ÛÇÝ ¨ ß³ñÅ³Ã¨³ÛÇÝ ËÙµ»ñÇ Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ ù³Ý¹Ù³Ý ¨
Ñ³í³ùÙ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
¹. ×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ÙËáóÝ»ñÇ, ÙËáó³ûÕ»ñÇ, ÙËáó³Ù³ï»ñÇ, ß³ñÅ³Ã¨»ñÇ áõ ¹ñ³Ýó
Ý»ñ¹ÇñÝ»ñÇ, ÍÝÏ³Ó¨ ÉÇë»éÝ»ñÇ Ýáñá·áõÙÁ,
». ×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝում ÍÝÏ³Ó¨ ÉÇë»éÇ ³ñÙ³ï³Ï³Ý áõ ß³ñÅ³Ã¨³ÛÇÝ í½ÇÏÝ»ñÇ ¨
ÙËáó³Ù³ï»ñÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ã³÷»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ:
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¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý տրակտորի կամ ÏáÙµ³ÛÝÇ անսարքության հետևանքով
շահագործումից դուրս եկած ß³ñÅÇãÇ ßáõéïíÇÏ-ß³ñÅ³Ã¨³ÛÇÝ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ ÙËáó³ÛÇÝ ¨
ß³ñÅ³Ã¨³ÛÇÝ ËÙµ»ñÇ մեքենամասեր՝ ¹ñ³Ýó Ýáñá·Ù³Ý ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý համար: ²ñ¹ÛáõÝùÇ
Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É ß³ñÅÇãÇ ßáõéïíÇÏ-ß³ñÅ³Ã¨³ÛÇÝ
Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ ÙËáó³ÛÇÝ ¨ ß³ñÅ³Ã¨³ÛÇÝ ËÙµ»ñÇ մեքենամասերÇ Ýáñá·Ù³Ý ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý ß³ñÅÇãÇ ßáõéïíÇÏ-ß³ñÅ³Ã¨³ÛÇÝ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ
ÙËáó³ÛÇÝ ¨ ß³ñÅ³Ã¨³ÛÇÝ ËÙµ»ñÇ մեքենամասերÇ Ýáñá·Ù³ÝÁ ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³ÝÁ վերաբերող
¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ, անհրաժեշտ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ, ·áñÍÇùÝ»ñ áõ å³ñ³·³Ý»ñ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
2 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`

8 Å³Ù

²ð¸ÚàôÜø 3. Îատար»É ·³½³µ³ßËÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ, ¹ñ³ Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ ¨ ·É³ÝÝ»ñÇ µÉáÏÇ
·ÉËÇÏÝ»ñÇ Ýáñá·áõÙ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. ×Çßï ¿ բացատրում Ý»ñùÇÝ ³ÛñÙ³Ý ß³ñÅÇãÝ»ñÇ ÷³Ï³Ý³ÛÇÝ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ, µ³ßËÇã ÉÇë»éÝ»ñÇ
µéáõÝóùÝ»ñÇ µÝáõÃ³·ñ³Ï³Ý Ù³ßí³ÍùÝ»ñÇ µÝáõÛÃÁ áõ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÙ ¹ñ³Ýó å³ï×³éÝ»ñÁ,
µ. ×Çßï ¿ Ãí³ñÏáõÙ ·³½³µ³ßËÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ ëïáõ·Ù³Ý ¨ Ëáï³ÝÙ³Ý
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÝ áõ Ãí³ñÏáõÙ ¹ñ³Ýó Ýáñá·Ù³Ý ã³÷»ñÁ.
·. ճիշտ է Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ·³½³µ³ßËÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ ù³Ý¹Ù³Ý ¨ Ñ³í³ùÙ³Ý
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
¹. ×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ µ³ßËÇã ÉÇë»éÝ»ñÇ µéáõÝóùÝ»ñÇ, í½ÇÏÝ»ñÇ áõ ¹ñ³Ýó ³é³Ýóù³Ï³ÉÝ»ñÇ
Ýáñá·áõÙÝ»ñÝ áõ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ,
». ×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ÷³Ï³ÝÝ»ñÇ ÏÇå³ÑÕÏáõÙÁ, ÷³Ï³Ý³ÛÇÝ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ Ñ³í³ùÙ³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ,
½. ×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝում ·É³ÝÝ»ñÇ µÉáÏÇ ·ÉËÇÏÇ Ýáñá·áõÙÝ áõ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ:
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý տրակտորի կամ ÏáÙµ³ÛÝÇ անսարքության հետևանքով
շահագործումից դուրս եկած ß³ñÅÇãÇ ·³½³µ³ßËÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ մեքենամասեր՝ ¹ñ³Ýó
Ýáñá·Ù³Ý ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý համար: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ
ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É ß³ñÅÇãÇ ·³½³µ³ßËÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ
մեքենամասերÇ Ýáñá·Ù³Ý ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
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àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý ß³ñÅÇãÇ ·³½³µ³ßËÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ ÙËáó³ÛÇÝ ¨
ß³ñÅ³Ã¨³ÛÇÝ ËÙµ»ñÇ մեքենամասերÇ` µ³ßËÇã ÉÇë»éÝ»ñÇ µéáõÝóùÝ»ñÇ, ÷³Ï³Ý³ÛÇÝ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ
Ýáñá·Ù³ÝÁ ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³ÝÁ վերաբերող ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ, անհրաժեշտ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ,
·áñÍÇùÝ»ñ áõ å³ñ³·³Ý»ñ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
2 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`

18 Å³Ù

²ð¸ÚàôÜø 4. Îատար»É ß³ñÅÇãÇ Ñáí³óÙ³Ý ¨ ÛáõÕÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ, ¹ñ³Ýó ³é³ÝÓÇÝ
Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ ¨ մ»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ Ýáñá·áõÙ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. ×Çßï ¿ բացատրում ¨ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÙ Ý»ñùÇÝ ³ÛñÙ³Ý ß³ñÅÇãÝ»ñÇ Ñáí³óÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ
Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ áõ Ñ³í³ù³Ï³Ý ÙÇ³íáñÝ»ñÇ µÝáõÃ³·ñ³Ï³Ý Ù³ßí³ÍùÝ»ñÝ áõ íÝ³ëí³ÍùÝ»ñÁ,
¹ñ³Ýó ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ñáí³óÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ßË³ï³ÝùÇ íñ³,
µ. ×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ Ñáí³óÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ Ýáñá·áõÙÝ áõ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ.
·. ×Çßï ¿ բացատրում ¨ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÙ ÛáõÕÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ áõ Ñ³í³ù³Ï³Ý
ÙÇ³íáñÝ»ñÇ µÝáõÃ³·ñ³Ï³Ý Ù³ßí³ÍùÝ»ñÝ áõ íÝ³ëí³ÍùÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ÛáõÕÙ³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ßË³ï³ÝùÇ íñ³,
¹. ×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ÛáõÕÇ ÙÕÇãÝ»ñÇ, ½ïÇãÝ»ñÇ, ó»ÝïñÇýáõ·³Ý»ñÇ (Ï»ÝïñáÝ³ËáõÛë ïÇåÇ
½ïÇãÝ»ñÇ) ¨ é³¹Ç³ïáñÝ»ñÇ Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ Ýáñá·Ù³Ý ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ,
». ×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ÛáõÕÇ ÙÕÇãÝ»ñÇ, ½ïÇãÝ»ñÇ, ó»ÝïñÇýáõ·³Ý»ñÇ ëïáõ·áõÙÝ áõ
÷áñÓ³ñÏáõÙÁ, ¹ñ³Ýó ÷³Ï³ÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÁ,
½. ×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝում ÛáõÕÇ Ïáßï ½ïÙ³Ý ½ïÇãÝ»ñÇ ÃáÕ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³ïÏáõÃÛ³Ý ëïáõ·áõÙÁ:
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý տրակտորի կամ ÏáÙµ³ÛÝÇ անսարքության հետևանքով
շահագործումից դուրս եկած ß³ñÅÇãÇ Ñáí³óÙ³Ý ¨ ÛáõÕÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ áõ
մեքենամասեր՝ ¹ñ³Ýó Ýáñá·Ù³Ý ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý համար: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ
Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É ß³ñÅÇãÇ Ñáí³óÙ³Ý ¨ ÛáõÕÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ
Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ áõ մեքենամասերÇ Ýáñá·Ù³Ý ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý ß³ñÅÇãÇ Ñáí³óÙ³Ý ¨ ÛáõÕÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ
Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ áõ մեքենամասերÇ Ýáñá·Ù³ÝÁ ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³ÝÁ վերաբերող ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ,
անհրաժեշտ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ, ·áñÍÇùÝ»ñ áõ å³ñ³·³Ý»ñ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
4 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`

8 Å³Ù
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²ð¸ÚàôÜø 5. Îատար»É ß³ñÅÇãÝ»ñÇ ëÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ, ¹ñ³Ýó ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ ¨
Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ Ýáñá·áõÙ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. ×Çßï ¿ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÙ Ý»ñùÇÝ ³ÛñÙ³Ý ß³ñÅÇãÝ»ñÇ ¹Ç½»É³ÛÇÝ ëÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ í³é»ÉÇùÇ
ó³Íñ ¨ µ³ñÓñ ×ÝßÙ³Ý ÙÕÇãÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ áõ Ñ³í³ù³Ï³Ý ÙÇ³íáñÝ»ñÇ
µÝáõÃ³·ñ³Ï³Ý Ù³ßí³ÍùÝ»ñÝ áõ ¹ñ³Ýó í»ñ³óÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ,
µ. ×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¹Ç½»É³ÛÇÝ ß³ñÅÇãÇ ëÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ í³é»ÉÇùÇ ó³Íñ ¨ µ³ñÓñ
×ÝßÙ³Ý ÙÕÇãÝ»ñÇ Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ Ýáñá·áõÙÝ áõ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ.
·. ×Çßï ¿ բացատրում µáó³ÙáõÕ»ñÇ, µ³ñÓñ ×ÝßÙ³Ý ÙÕÇãÇ ×ß·ñÇï ½áõÛ·»ñÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ
ëïáõ·áõÙÁ ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ,
¹. ×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¹Ç½»É³ÛÇÝ í³éÉÇùÇ ëÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ µáó³ÙáõÕ»ñÇ ¨
í³é»ÉÇùÇ ÙÕÇãÝ»ñÇ ÷áñÓ³ñÏáõÙÝ»ñÝ áõ Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÁ,
». ×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ Ï³ñµÛáõñ³ïáñ³ÛÇÝ ß³ñÅÇãÇ ëÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³ñµÛáõñ³ïáñÇ
ÅÇÏÉÛáñÝ»ñÇ ëïáõ·áõÙÝ áõ ëïáõ·³ÅßïáõÙÁ, ÉáÕ³Ý³ÛÇÝ ËáõóÇ Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ Ýáñá·áõÙÁ,
³ë»ÕÝ³íáñ ÷³Ï³ÝÇ ëïáõ·áõÙÁ,
½. ×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝում µ»Ý½áÙÕÇãÇ ÷áñÓ³ñÏáõÙÝ áõ Ýáñá·áõÙÁ:
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý տրակտորի կամ ÏáÙµ³ÛÝÇ անսարքության հետևանքով
շահագործումից դուրս եկած ß³ñÅÇãÇ ëÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ áõ մեքենամասեր՝ ¹ñ³Ýó
Ýáñá·Ù³Ý ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý համար: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ
ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É ß³ñÅÇãÇ ëÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ áõ
մեքենամասերÇ Ýáñá·Ù³Ý ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý ß³ñÅÇãÇ ëÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ áõ
մեքենամասերÇ Ýáñá·Ù³ÝÁ ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³ÝÁ վերաբերող ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ, անհրաժեշտ
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ, ·áñÍÇùÝ»ñ áõ å³ñ³·³Ý»ñ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
4 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
8 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 6. Îատար»É ß³ñÅÇãÝ»ñÇ Ñ³í³ùáõÙ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. ×Çßï ¿ ß³ñ³¹ñáõÙ ß³ñÅÇãÝ»ñÇ Ñ³í³ùÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ,
µ. ×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ß³ñÅÇãÇ Ñ³í³ùÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ
ÏáÙåÉ»Ïï³íáñáõÙÝ áõ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ.
·. ×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ å³ñÏáõ×Ý»ñÇ ï»Õ³Ï³ÛáõÙÁ ·É³ÝÝ»ñÇ µÉáÏÇ Ù»ç,
¹. ×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ÍÝÏ³Ó¨ ÉÇë»éÇ, ÙËáó³ÛÇÝ ËÙµÇ ï»Õ³Ï³ÛáõÙÁ ¨ ßáõéïíÇÏß³ñÅ³Ã¨³ÛÇÝ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ Ñ³í³ùÙ³Ý áñ³ÏÇ ëïáõ·áõÙÁ,
». ×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ·³½³µ³ßËÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ µ³ßËÇã ÉÇë»éÇ, ³ï³ÙÝ³ÝÇíÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ
Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ ï»Õ³Ï³ÛáõÙÁ.
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½.

×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝում ·É³ÝÝ»ñÇ µÉáÏÇ ·ÉËÇÏÇ ï»Õ³Ï³ÛáõÙÁ.

¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý տրակտորի կամ ÏáÙµ³ÛÝÇ անսարքության հետևանքով
շահագործումից դուրս եկած ß³ñÅÇãÇ մեխանիզմների և համակարգերի նորոգված հանգույցներ,
հավաքական միավորներ, մեքենամասեր՝ ¹ñ³Ýó հավաքման համար: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ
ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É ß³ñÅÇãÇ ëÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ áõ
մեքենամասերÇ Ýáñá·Ù³Ý ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý ß³ñÅÇãÇ մեխանիզմների և համակարգերի
նորոգված հանգույցների, հավաքական միավորների, մեքենամասերի հավաքմանը վերաբերող
¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ, անհրաժեշտ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ, ·áñÍÇùÝ»ñ áõ å³ñ³·³Ý»ñ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
2 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
6 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 7. Îատար»É Ýáñá·í³Í ß³ñÅÇãÇ ½»ÉáõÙ, ÷áñÓ³ñÏáõÙ ¨ ëïáõ·áÕ³Ï³Ý ½ÝÝáõÙ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. ×Çßï ¿ ß³ñ³¹ñáõÙ նորոգումից հետո ß³ñÅÇãÝ»ñÇ փորձարկման և զելման անցկացման
անհրաժեշտությունը,
µ. ×Çßï ¿ բացատրում շարժիչների փորձարկման և զելման ռեժիմները և թվարկում զելման
հեղուկները.
·. ×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ շարժիչի սառը զելումը հոսանքի տակ,
¹. ÷որձարկումից հետո ×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ շարժիչի ստուգողական զննումը:
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý տրակտորի կամ ÏáÙµ³ÛÝÇ նորոգված շարժիչ՝ ¹ñ³ փորձարկման
և զելման համար: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É նորոգված ß³ñÅÇãÇ փորձարկման և զելման
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý նորոգված ß³ñÅÇãÇ փորձարկմանը և զելմանը
վերաբերող ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ, անհրաժեշտ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ, ·áñÍÇùÝ»ñ áõ å³ñ³·³Ý»ñ ¨
áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
4 Å³Ù
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4.3.24 ՄՈԴՈՒԼ 24. §ՏՐԱԿՏՈՐՆԵՐԻ ՏՐԱՆՍՄԻՍԻԱՅԻ, ԸՆԹԱՑՔԱՅԻՆ ՄԱՍԻ
ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ
ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՊՐՈՑԵՍԸ¦
Øá¹áõÉÇ ¹³ëÇãÁ`

¶ö1-07-011

Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ
í»ñ³Ýáñá·áÕ ÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ñÑ»ëï³íáñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ »Ýª տրակտորÝ»ñÇ տրանսմիսիայի, ընթացքային մասի և ղեկավարման
մեխանիզմների, ¹ñ³Ýó հանգույցÝ»ñÇ ¨ հավաքական միավորների Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ Ýáñá·Ù³Ý
Ñ³ñó»ñ: ²í³ñï»Éáí ³Ûë Ùá¹áõÉÁª áõë³ÝáÕÁ Ïտիրապետի տրանսմիսիայի, ընթացքային մասի և
ղեկավարման մեխանիզմների, ¹ñ³Ýó հանգույցÝ»ñÇ ¨ հավաքական միավորների Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ
Ýáñá·Ù³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ:

Øá¹áõÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ`

1-ÇÝ

Øá¹áõÉÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ`

12 Å³Ù ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝ,
42 Å³Ù ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ:

Øá¹áõÉÇ Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ`

§ 1,5 ¦

Øáõïù³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõó ³é³ç áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í ÉÇÝÇ ¶ö1-07-003, ¶ö107-004, ¶ö1-07-005, îØ/¶ö1-07-004, îØ/¶ö1-07-005 ¨ îØ/¶ö1-07-006 մոդուլÝ»ñÁ:

Ð³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñ`

âÏ³Ý

àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ûáõñ³óÝ»Éáõó Ñ»ïá áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ª
1.

Ï³ï³ñÇ ïñ³Ïïáñների կցորդման և ղեկավարման ագույցների Ýáñá·áõÙ.

2.

կատարի տրակտորների և կոմբայնների տրանսմիսիաների Ýáñá·áõÙ.

3.

կատարի տրակտորների և կոմբայնների ընթացքային մասի Ýáñá·áõÙ.

4.

կատարի տրակտորների հիդրավլիկական համակարգի Ýáñá·áõÙ.

5.

Ï³ï³ñÇ տրակտորÝ»ñÇ և կոմբայնների հավաքում, զելում, փորձարկում և
նորոգման որակի ստուգում:

¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ï³ñ·Á`
Øá¹áõÉÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í
Ï³ï³ñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ÉÇ³ñÅ»ù ³å³ÑáíáõÙÝ ¿:
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Î³ï³ñÙ³Ý (Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý) ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ,
Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ é»ëáõñëÝ»ñÁ, »ñ³ßË³íáñí³Í Å³Ù³ù³Ý³ÏÝ Áëï Ùá¹áõÉÇ
áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ:
²ð¸ÚàôÜø 1. Î³ï³ñ»É ïñ³Ïïáñների կցորդման և ղեկավարման ագույցների Ýáñá·áõÙ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. ×Çßï ¿ µ³ó³ïñáõÙ տրակտորների կցորդման և ղեկավարման ագույցների նորմալ
աշխատանքի տիպային խախտումները, դրանց Ù³ßí³ÍùÝ»ñի ¨ ³ñ³ïÝ»ñի բնույթը, ¹ñ³Ýó
å³ï×³éÝ»ñÁ,
µ.

×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ տրակտորների կցորդման և ղեկավարման ագույցների հիմնական
մեքենամասերի՝ պողպատյա և թուջե սկավառակների, Ù³Ï³¹ñ³ÏÝ»ñáí սկավառակների և
ղեկավարման մեխանիզմների մեքենամասերի նորոգումը,

գ. ×Çßï ¿ իրականացնáõÙ կցորդման ագույցների հավաքումն ու կարգավորումները,
¹.

×Çßï ¿ û·ïíáõÙ ֆրիկցիոն ագույցների նորոգման սարքավորումներից և իրականացնում
նորոգման որակի ստուգումը:

¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý տրակտորի կամ ÏáÙµ³ÛÝÇ անսարքության հետևանքով
շահագործումից դուրս եկած կցորդման կամ ղեկավարման ագույցներ` ¹ñ³Ýó Ýáñá·Ù³Ý համար:
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É տրակտորների կցորդման կամ
ղեկավարման ագույցներÇ Ýáñá·Ù³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý տրակտորների կցորդման կամ ղեկավարման
ագույցներÇ Ýáñá·Ù³ÝÁ վերաբերող ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ, անհրաժեշտ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ, ·áñÍÇùÝ»ñ
áõ å³ñ³·³Ý»ñ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
2 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
6 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 2. Îատար»É տրակտորների և կոմբայնների տրանսմիսիաների Ýáñá·áõÙ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. ×Çßï ¿ բացատրում տրակտորների և կոմբայնների տրանսմիսիաների բնութագրական
Ù³ßí³ÍùÇ
µÝáõÛÃÁ
áõ
Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÙ
ատամնանիվների,
լիսեռների,
գլորման
առանցքակալների այլ անսարքություններն ու ¹ñ³Ýó å³ï×³éÝ»ñÁ,
µ.

×Çßï ¿ աËտորոշում փոխանցող մեխանիզմների հիմնական մեքենամասերի մաշվածքներն
ու այլ անսարքությունները,

·. ճիշտ է Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ փոխանցումների փոփոխման տուփերի քանդման, նորոգման,
հավաքման և կարգավորման ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
¹.

×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ պլանետար փոխանցման մեքենամասերի նորոգումն ու հավաքումը,
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».

×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝում կենտրոնական փոխանցման,
փոխանցումների մեքենամասերի նորոգումն ու հավաքումը,

զ.

ճիշտ է իրականացնում թրթուրավոր և անիվավոր տրակտորների ետին կամրջակների
հավաքումը, տրանսմիսիայի և դրա առանձին հավաքական միավորների զելումը:

կիսասռնիների,

վերջնային

¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý տրակտորի կամ ÏáÙµ³ÛÝÇ անսարքության հետևանքով
շահագործումից դուրս եկած տրանսմիսիայի հանգույցներ և հավաքական միավորներ,
մեքենամասեր՝ ¹ñ³Ýó Ýáñá·Ù³Ý ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý համար: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ
Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É տրակտորների տրանսմիսիայի
հանգույցների և հավաքական միավորների, առանձին մեքենամասերի Ýáñá·Ù³Ý ¨
í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý տրակտորների տրանսմիսիայի հանգույցների և
հավաքական միավորների, առանձին մեքենամասերÇ Ýáñá·Ù³ÝÁ ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³ÝÁ վերաբերող
¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ, անհրաժեշտ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ, ·áñÍÇùÝ»ñ áõ å³ñ³·³Ý»ñ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
2 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`

12 Å³Ù

²ð¸ÚàôÜø 3. Îատար»É տրակտորների և կոմբայնների ընթացքային մասի Ýáñá·áõÙ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. ×Çßï ¿ բացատրում տրակտորների և կոմբայնների
Ù³ßí³ÍùÝ»ñÇ µÝáõÛÃÁ áõ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÙ ¹ñ³Ýó å³ï×³éÝ»ñÁ,
µ.

շրջանակների

µÝáõÃ³·ñ³Ï³Ý

×Çßï ¿ իրականացնում տրակտորների և կոմբայնների ընթացքային մասի՝ առջևի սռնիների,
շրջադարձային ¹³ñÓÛ³ÏÝ»ñÇ, անիվների և զսպանների մաշվածքների և այլ
անսարքությունների վերացումը.

·. ճիշտ է Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ անիվավոր տրակտորների և կոմբայնների ղեկային կառավարման
մեքենամասերի անսարքությունների և մաշվածքի վերացումը, նորոգումը, հավաքումը և
կարգավորումները,
¹.

×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ անիվավոր տրակտորների և կոմբայնների պնևմատիկ անվադողերի
կամերաների բնութագրական վնասվածքները,

».

×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ թրթուրավոր տրակտորների ընթացքային մասի հանգույցների,
հավաքական
միավորների
մեքենամասերի
բնութագրական
մաշվածքների
ու
անսարքությունների նորոգումը և վերականգնումը:

¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý տրակտորի կամ ÏáÙµ³ÛÝÇ ընթացքային մասի անսարքության
հետևանքով շահագործումից դուրս եկած հանգույցներ, հավաքական միավորներ և

86

§¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ ÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ñÑ»ëï³íáñÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý ã³÷áñáßÇã
(å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇã)

մեքենամասեր՝ ¹ñ³Ýó Ýáñá·Ù³Ý ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý համար: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ
Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É տրակտորի կամ ÏáÙµ³ÛÝÇ ընթացքային
մասի անսարքության հետևանքով շահագործումից դուրս եկած հանգույցների, հավաքական
միավորների և մեքենամասերÇ Ýáñá·Ù³Ý ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý տրակտորի կամ ÏáÙµ³ÛÝÇ ընթացքային մասի
հանգույցների, հավաքական միավորների և մեքենամասերի Ýáñá·Ù³ÝÁ ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³ÝÁ
վերաբերող ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ, անհրաժեշտ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ, ·áñÍÇùÝ»ñ áõ å³ñ³·³Ý»ñ ¨
áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
4 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`

10 Å³Ù

²ð¸ÚàôÜø 4. Îատար»É տրակտորների հիդրավլիկական համակարգի Ýáñá·áõÙ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. ×Çßï ¿ բացատրում ¨ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÙ տրակտորների հիդրավլիկ համակարգի նորմալ
աշխատանքի տիպային խափանումները, Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ áõ Ñ³í³ù³Ï³Ý ÙÇ³íáñÝ»ñÇ
µÝáõÃ³·ñ³Ï³Ý Ù³ßí³ÍùÝ»ñÝ áõ íÝ³ëí³ÍùÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ñիդրավլիկական
համակարգի ³ßË³ï³ÝùÇ íñ³,
µ.

×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ հիդրոմղիչի, բաշխիչի, ուժային հիդրոգլանի, դրանց Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ և
×Ï³÷áÕ»ñÇ Ýáñá·áõÙÝ áõ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ.

·. ×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ տրակտորի հիդրոհամակարգի փորձարկումն ու կարգավորումները,
դ. ×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ղեկային կառավարման ÑÇ¹ñááõÅ»Õ³ñ³ñÇ և հիդրավլիկական
ագույցների նորոգումն ու վերականգնումը, ëïáõ·áõÙÝ áõ ÷áñÓ³ñÏáõÙÁ:
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý տրակտորի անսարքության հետևանքով շահագործումից դուրս
եկած հիդրավլիկական Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñ áõ մեքենամասեր՝ ¹ñ³Ýó Ýáñá·Ù³Ý ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý համար: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É տրակտորի հիդրավլիկական Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñի áõ մեքենամասերÇ Ýáñá·Ù³Ý ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý տրակտորի հիդրավլիկական Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñի áõ մեքենամասերÇ Ýáñá·Ù³ÝÁ ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³ÝÁ վերաբերող ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ,
անհրաժեշտ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ, ·áñÍÇùÝ»ñ áõ å³ñ³·³Ý»ñ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
2 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
8 Å³Ù
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²ð¸ÚàôÜø 5. Îատար»É տրակտորÝ»ñÇ և կոմբայնների հավաքում, զելում, փորձարկում և
նորոգման որակի ստուգում:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. ×Çßï ¿ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÙ հավաքման ագրեգատներին և հավաքական միավորներին
ներկայացվող պահանջները և հավաքման աշխատանքների հաջորդականությունը,
µ.

×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ տրակտորների ու կոմբայնների առանձին ագրեգատների և
հավաքական միավորների տեղակայումը.

·. ×Çßï ¿ ստուգում և կարգավորում լիսեռների համառանցքայնությունը,
¹.

×Çßï ¿ օգտվում տրակտորների և կոմբայնների հավաքման համար նախատեսված
սարքավորումներից և հարմարանքներից,

».

տրակտորը կամ կոմբայնը ×Çßï ¿ նախապատրաստում զելմանÁ:

¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý տրակտորի կամ ÏáÙµ³ÛÝÇ նորոգված հանգույցներ, հավաքական
միավորներ, մեքենամասեր՝ ¹ñ³Ýó հավաքման համար: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ
Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É տրակտորի կամ ÏáÙµ³ÛÝÇ նորոգված
հանգույցների, հավաքական միավորների, մեքենամասերի հավաքման Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý տրակտորի կամ ÏáÙµ³ÛÝÇ նորոգված
հանգույցների, հավաքական միավորների, մեքենամասերի հավաքմանը վերաբերող ¹Ç¹³ÏïÇÏ
ÝÛáõÃ»ñ, անհրաժեշտ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ, ·áñÍÇùÝ»ñ áõ å³ñ³·³Ý»ñ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
2 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
6 Å³Ù
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4.3.25 ՄՈԴՈՒԼ 25. §ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ¦
Øá¹áõÉÇ ¹³ëÇãÁ`

¶ö1-07-012

Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ
í»ñ³Ýáñá·áÕ ÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ñÑ»ëï³íáñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ »Ýª գյուղատնտեսական մեքենաների՝ հողամշակման, ցանիչ և տնկիչ,
պարարտացման, բերքահավաքի մեքենաների նորոգման տեխնոլոգիան, ¹ñ³Ýó հանգույցÝ»ñÇ ¨
հավաքական միավորների Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ Ýáñá·Ù³Ý Ñ³ñó»ñ: ²í³ñï»Éáí ³Ûë Ùá¹áõÉÁª áõë³ÝáÕÁ
Ïտիրապետի հողամշակման, ցանիչ և տնկիչ, պարարտացման, բերքահավաքի մեքենաների,
¹ñ³Ýó հանգույցÝ»ñÇ ¨ հավաքական միավորների Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ Ýáñá·Ù³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ:

Øá¹áõÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ`

1-ÇÝ

Øá¹áõÉÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ`

12 Å³Ù ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝ,
26 Å³Ù ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ:

Øá¹áõÉÇ Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ`

§1¦

Øáõïù³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõó ³é³ç áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í ÉÇÝÇ ¶ö1-07-003, ¶ö107-004, ¶ö1-07-005, îØ/¶ö1-07-007, îØ/¶ö1-07-008, îØ/¶ö1-07-009, îØ/¶ö1-07-010 ¨ îØ/¶ö107-011 մոդուլÝ»ñÁ:

Ð³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñ`

âÏ³Ý

àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ûáõñ³óÝ»Éáõó Ñ»ïá áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ª
1.

Ï³ï³ñÇ հողամշակիչ մեքենաների Ýáñá·áõÙ.

2.

կատարի ցանիչ և տնկիչ մեքենաների նորոգում.

3.

կատարի պարարտացման մեքենաների նորոգում.

4.

կատարի բույսերի քիմիական պաշտպանության մեքենաների նորոգում.

5.

կատարի կերերի կուտակման մեքենաների նորոգում.

6.

կատարի բերքահավաքի մեքենաների Ýáñá·áõÙ և վերականգնում:

¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ï³ñ·Á`
Øá¹áõÉÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í
Ï³ï³ñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ÉÇ³ñÅ»ù ³å³ÑáíáõÙÝ ¿:
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Î³ï³ñÙ³Ý (Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý) ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ,
Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ é»ëáõñëÝ»ñÁ, »ñ³ßË³íáñí³Í Å³Ù³ù³Ý³ÏÝ Áëï Ùá¹áõÉÇ
áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ:
²ð¸ÚàôÜø 1. Î³ï³ñ»É հողամշակիչ մեքենաների Ýáñá·áõÙ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. ×Çßï ¿ µ³ó³ïñáõÙ հիմնական հողամշակիչ մեքենաների՝ գութանների, կուլտիվատորների,
սկավառակային »ñ»ëí³ñÇãÝ»ñÇ, ûÕ³íáñ գլդոնների մեքենամասերի բնութագրական
մաշվածքները և այլ ³ñ³ïÝ»ñի բնույթը, ¹ñ³Ýó å³ï×³éÝ»ñÁ,
µ.

×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ գութանների, կուլտիվատորների, սկավառակային »ñ»ëí³ñÇãÝ»ñÇ,
ûÕ³íáñ գլդոնների կարևոր մեքենամասերի նորոգումն ու վերականգնումը,

գ. ×Çßï ¿ իրականացնáõÙ գութանների, կուլտիվատորների, սկավառակային »ñ»ëí³ñÇãÝ»ñÇ,
ûÕ³íáñ գլդոնների մեքենամասերի հավաքման աշխատանքներն ու կարգավորումները,
¹.

×Çßï ¿ û·ïíáõÙ հողամշակիչ մեքենաների նորոգման սարքավորումներից և իրականացնում
նորոգման որակի ստուգումը:

¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý հողամշակիչ մեքենաների անսարքության հետևանքով
շահագործումից դուրս եկած հավաքական միավորներ ու մեքենամասեր` ¹ñ³Ýó Ýáñá·Ù³Ý և
վերականգնման համար: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ
íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É հողամշակիչ մեքենաների հավաքական
միավորների ու մեքենամասերÇ Ýáñá·Ù³Ý ու վերականգնման Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý հողամշակիչ մեքենաների հավաքական
միավորների ու մեքենամասերÇ Ýáñá·Ù³Ýն ու վերականգնմանÁ վերաբերող ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ,
անհրաժեշտ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ, ·áñÍÇùÝ»ñ áõ å³ñ³·³Ý»ñ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
2 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
6 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 2. Îատար»É ցանիչ և տնկիչ մեքենաների նորոգում:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. ×Çßï ¿ բացատրում ցանիչ և տնկիչ մեքենաների մեխանիզմների ու մեքենամասերի
բնութագրական Ù³ßí³ÍùÇ µÝáõÛÃÁ áõ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÙ դրա հետևանքով այդ մեքենաների
աշխատանքի խախտման պատճառները,
µ.

×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ցանիչ և տնկիչ մեքենաների հիմնական մեքենամասերի ու
մեխանիզմների նորոգման և վերականգնման աշխատանքները,

¹.

×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ցանիչ և տնկիչ մեքենաների հավաքումը և նորոգման որակի
ստուգումը:
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¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý ցանիչ և տնկիչ մեքենաների անսարքության հետևանքով
շահագործումից դուրս եկած հավաքական միավորներ ու մեքենամասեր` ¹ñ³Ýó Ýáñá·Ù³Ý և
վերականգնման համար: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ
íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É ցանիչ և տնկիչ մեքենաների հավաքական
միավորների ու մեքենամասերÇ Ýáñá·Ù³Ý ու վերականգնման Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý ցանիչ և տնկիչ մեքենաների հավաքական
միավորների ու մեքենամասերÇ Ýáñá·Ù³Ýն ու վերականգնմանÁ վերաբերող ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ,
անհրաժեշտ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ, ·áñÍÇùÝ»ñ áõ å³ñ³·³Ý»ñ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
2 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`

4 Å³Ù

²ð¸ÚàôÜø 3. Îատար»É կատարի պարարտացման մեքենաների նորոգում:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. ×Çßï ¿ բացատրում պարարտացման մեքենաների µÝáõÃ³·ñ³Ï³Ý Ù³ßí³ÍùÝ»ñÇ µÝáõÛÃն áõ
Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÙ ¹ñ³Ýó å³ï×³éÝ»ñÁ áõ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÙ դրա հետևանքով այդ մեքենաների
աշխատանքի խախտման պատճառները,
µ.

×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ պարարտացման մեքենաների հիմնական մեքենամասերի ու
մեխանիզմների նորոգման և վերականգնման աշխատանքները,

¹.

×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ պարարտացման մեքենաների հավաքումը և նորոգման որակի
ստուգումը:

¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý պարարտացման մեքենաների անսարքության հետևանքով շահագործումից դուրս եկած հավաքական միավորներ ու մեքենամասեր` ¹ñ³Ýó Ýáñá·Ù³Ý և վերականգնման համար: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É պարարտացման մեքենաների
հավաքական միավորների ու մեքենամասերÇ Ýáñá·Ù³Ý ու վերականգնման Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý պարարտացման մեքենաների հավաքական
միավորների ու մեքենամասերÇ Ýáñá·Ù³Ýն ու վերականգնմանÁ վերաբերող ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ,
անհրաժեշտ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ, ·áñÍÇùÝ»ñ áõ å³ñ³·³Ý»ñ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
2 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`

4 Å³Ù
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²ð¸ÚàôÜø 4. Îատար»É բույսերի քիմիական պաշտպանության մեքենաների նորոգում:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. ×Çßï ¿ բացատրում բույսերի քիմիական պաշտպանության մեքենաների µÝáõÃ³·ñ³Ï³Ý
Ù³ßí³ÍùÝ»ñÇ µÝáõÛÃն áõ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÙ ¹ñ³Ýó å³ï×³éÝ»ñÁ áõ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÙ դրա հետևանքով
այդ մեքենաների աշխատանքի խախտման պատճառները,
µ.

×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ բույսերի քիմիական պաշտպանության մեքենաների հիմնական
մեքենամասերի ու մեխանիզմների նորոգման և վերականգնման աշխատանքները,

¹.

×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ բույսերի քիմիական պաշտպանության մեքենաների հավաքումը և
նորոգման որակի ստուգումը:

¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý բույսերի քիմիական պաշտպանության մեքենաների
անսարքության հետևանքով շահագործումից դուրս եկած հավաքական միավորներ ու
մեքենամասեր` ¹ñ³Ýó Ýáñá·Ù³Ý և վերականգնման համար: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í
ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É բույսերի քիմիական պաշտպանության
մեքենաների հավաքական միավորների ու մեքենամասերÇ Ýáñá·Ù³Ý ու վերականգնման
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý բույսերի քիմիական պաշտպանության
մեքենաների հավաքական միավորների ու մեքենամասերÇ Ýáñá·Ù³Ýն ու վերականգնմանÁ
վերաբերող ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ, անհրաժեշտ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ, ·áñÍÇùÝ»ñ áõ å³ñ³·³Ý»ñ ¨
áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
2 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`

4 Å³Ù

²ð¸ÚàôÜø 5. Îատար»É կերերի կուտակման մեքենաների նորոգում:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. ×Çßï ¿ բացատրում կերերի կուտակման մեքենաների µÝáõÃ³·ñ³Ï³Ý Ù³ßí³ÍùÝ»ñÇ µÝáõÛÃն áõ
Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÙ ¹ñ³Ýó å³ï×³éÝ»ñÁ áõ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÙ դրա հետևանքով այդ մեքենաների
աշխատանքի խախտման պատճառները,
µ.

×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ կերերի կուտակման մեքենաների հիմնական մեքենամասերի ու
մեխանիզմների նորոգման և վերականգնման աշխատանքները,

¹.

×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ կերերի կուտակման մեքենաների հավաքումը և նորոգման որակի
ստուգումը:

¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý կերերի կուտակման մեքենաների անսարքության հետևանքով
շահագործումից դուրս եկած հավաքական միավորներ ու մեքենամասեր` ¹ñ³Ýó Ýáñá·Ù³Ý և
վերականգնման համար: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ
íñ³:
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ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É կերերի կուտակման մեքենաների
հավաքական միավորների ու մեքենամասերÇ Ýáñá·Ù³Ý ու վերականգնման Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý կերերի կուտակման մեքենաների հավաքական
միավորների ու մեքենամասերÇ Ýáñá·Ù³Ýն ու վերականգնմանÁ վերաբերող ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ,
անհրաժեշտ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ, ·áñÍÇùÝ»ñ áõ å³ñ³·³Ý»ñ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
2 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
4 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 6. Î³ï³ñ»É բերքահավաքի մեքենաների Ýáñá·áõÙ և վերականգնում:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. ×Çßï ¿ µ³ó³ïñáõÙ հիմնական բերքահավաքի մեքենաների՝ խոտհնձիչների, կալսիչների,
մանրիչների, հացահատիկային, սիլոսահավաք, ճակնդեղահավաք, կարտոֆիլահավաք և այլ
կոմբայնների հավաքական միավորների, մեխանիզմների և մեքենամասերի բնութագրական
մաշվածքները և այլ ³ñ³ïÝ»ñի բնույթը, ¹ñ³Ýó å³ï×³éÝ»ñÁ,
µ.

×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ խոտհնձիչների, կալսիչների, մանրիչների, հացահատիկային,
սիլոսահավաք, ճակնդեղահավաք, կարտոֆիլահավաք և այլ կոմբայնների հավաքական
միավորների, մեխանիզմների և մեքենամասերի նորոգումն ու վերականգնումը,

գ. ×Çßï ¿ իրականացնáõÙ խոտհնձիչների, կալսիչների, մանրիչների, հացահատիկային,
սիլոսա-հավաք, ճակնդեղահավաք, կարտոֆիլահավաք և այլ կոմբայնների հավաքական
միավորների, մեխանիզմների և մեքենամասերի հավաքման աշխատանքներն ու
կարգավորումները,
¹.

×Çßï ¿ û·ïíáõÙ բերքահավաքի մեքենաների
իրականացնում նորոգման որակի ստուգումը:

նորոգման

սարքավորումներից

և

¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý բերքահավաքի մեքենաների անսարքության հետևանքով շահագործումից դուրս եկած հավաքական միավորներ ու մեքենամասեր` ¹ñ³Ýó Ýáñá·Ù³Ý և վերականգնման համար: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É խոտհնձիչների, կալսիչների, մանրիչների,
հացահատիկային, սիլոսահավաք, ճակնդեղահավաք, կարտոֆիլահավաք և այլ կոմբայնների
հավաքական միավորների, մեխանիզմների և մեքենամասերի Ýáñá·Ù³Ý ու վերականգնման
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý խոտհնձիչների, կալսիչների, մանրիչների, հացահատիկային, սիլոսահավաք, ճակնդեղահավաք, կարտոֆիլահավաք և այլ կոմբայնների հավաքական միավորների, մեխանիզմների և մեքենամասերի Ýáñá·Ù³Ýն ու վերականգնմանÁ վերաբերող ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ, անհրաժեշտ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ, ·áñÍÇùÝ»ñ áõ å³ñ³·³Ý»ñ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
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àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
2 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
4 Å³Ù
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4.3.26 ՄՈԴՈՒԼ 26. §ՏԻՊԱՅԻՆ ØÆ²òàôÂÚàôÜÜºðÆ ºì ՄԵՔԵՆԱՄԱՍԵՐԻ
ՆՈՐՈԳՈՒՄ¦
Øá¹áõÉÇ ¹³ëÇãÁ`

¶ö1-07-013

Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ
í»ñ³Ýáñá·áÕ ÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ñÑ»ëï³íáñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ »Ýª տիպային միացությունների և մեքենամասերի՝ պարուրակային
միացությունների, երիթային և բազÙաերիթային միացումների, ատամնանիվների նորոգման և
վերականգնման հարցեր: ²í³ñï»Éáí ³Ûë Ùá¹áõÉÁª áõë³ÝáÕÁ Ïտիրապետի տիպային
միացությունների և մեքենամասերի նորոգման տեխնոլոգիային և մեթոդներին, Ï×³Ý³ãÇ
ÏÇñ³éíáÕ սարքերÇն ու ·áñÍÇùÝ»ñÇÝ, Ó»éù Ïµ»ñÇ ¹ñ³Ýóáí ³ßË³ï»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:

Øá¹áõÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ`

1-ÇÝ

Øá¹áõÉÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ`

6 Å³Ù ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝ,
20 Å³Ù ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ:

Øá¹áõÉÇ Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ`

§ 0,75 ¦

Øáõïù³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõó ³é³ç áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í ÉÇÝÇ ¶ö1-07-001, ¶ö107-002, ¶ö1-07-003, ¶ö1-07-004 ¨ ¶ö1-07-005 մոդուլÝ»ñÁ:

Ð³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñ`

âÏ³Ý

àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ûáõñ³óÝ»Éáõó Ñ»ïá áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ª
1.

Ï³ï³ñÇ պարուրակային միացությունների նորոգում.

2.

կատարի երիթային և բազմաերիթային միացությունների նորոգում:

¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ï³ñ·Á`
Øá¹áõÉÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í
Ï³ï³ñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ÉÇ³ñÅ»ù ³å³ÑáíáõÙÝ ¿:

Î³ï³ñÙ³Ý (Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý) ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ,
Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ é»ëáõñëÝ»ñÁ, »ñ³ßË³íáñí³Í Å³Ù³ù³Ý³ÏÝ Áëï Ùá¹áõÉÇ
áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ:
²ð¸ÚàôÜø 1. Î³ï³ñ»É պարուրակային միացությունների նորոգում:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. ×Çßï ¿ µ³ó³ïñáõÙ թուջե և պողպատյա մեքենամասերի մաշված պարուրակների
վերականգնման աշխատանքների հաջորդականությունը,
µ.

×Çßï ¿ իրականացնում լիսեռների և առանցքների արտաքին պարուրակի վերականգնումը,

·. ×Çßï ¿ իրականացնում անցքերի ներքին պարուրակի վերականգնումը,
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դ. ճիշտ է û·ïíáõÙ պարուրակների մշակման ժամանակ û·ï³·áñÍíáÕ գործիքներից,
հարմարանքներից և սարքավորումներից,
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý պողպատյա և թուջե տարբեր նախապատրաստվածքներ՝
արտաքին և ներքին պարուրակների նորոգման և վերականգնման համար: ²ñ¹ÛáõÝùÇ
Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É թուջե և պողպատյա մեքենամասերի
մաշված պարուրակների նորոգման և վերականգնման աշխատանքներ Ï³ï³ñ»Éáõ
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ::
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý մեքենամասերի մաշված պարուրակների
նորոգմանն և վերականգնման աշխատանքների »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇն վերաբերող ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ,
անհրաժեշտ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ, ·áñÍÇùÝ»ñ áõ å³ñ³·³Ý»ñ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
2 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
10 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 2. Îատար»É երիթային և բազմաերիթային միացությունների նորոգում:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. ×Çßï ¿ բացատրում բազմաերիթային և երիթային միացությունների վերականգնման
եղանակներն ու աշխատանքների հաջորդականությունը,
µ. ×Çßï ¿ իրականացնում մաշված բազմաերիթային միացության նորոգման և վերականգնման
օպերացիաները.
·. Ճիշտ է իրականացնում մաշված երիթային միացության նորոգման և վերականգնման
օպերացիաները.
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý տարբեր մաշված և շահագործումից դուրս եկած
բազմաերիթային և երիթային միացություններ՝ դրանց նորոգման և վերականգնման համար:
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É բազմաերիթային և երիթային
միացություններ նորոգման և վերականգնման Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ
û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý բազմաերիթային և երիթային միացություններ նորոգման և վերականգնման
»Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇն վերաբերող ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ, անհրաժեշտ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ,
·áñÍÇùÝ»ñ áõ å³ñ³·³Ý»ñ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
4 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
10 Å³Ù
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4.3.27 ՄՈԴՈՒԼ 27 §²è²æÆÜ ´àôÄú¶ÜàôÂÚ²Ü ÐÆØàôÜøÜºð¦
Մոդուլի դասիչը`

ՏՄ/¶ö1-07-012

Մոդուլի նպատակը`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ïñ³ÏïáñÇëïÙ»ù»Ý³í³ñ¦ ¨ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ
÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ÑñÑ»ëï³íáñÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ëáíáñáÕÇ
Ùáï Ó¨³íáñ»É առաçÇÝ µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ óáõó³µ»ñ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Մոդուլի մակարդակը`

1-ÇÝ

Մոդուլի տևողությունը`

6 ժամ դասախոսություն
12 ժամ գործնական պարապումնքներ

Մոդուլի կրեդիտային արժեքը`

§ 0,5 ¦

Մութքային պահանջները`

Չկան

Հատուկ պահանջներ`

Չկան

Ուոսոմնառության արդյունքները`
Այս մոդուլն յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է`
1. ÇÙ³Ý³ ³é³çÇÝ µáõÅû·ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñÁ ¨ óáõó³µ»ñ»É ³é³çÇÝ
µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ:
Գնահատման կարգը`
Մոդուլի
ընդունելի
կատարողականը
յուրաքանչյուր
նախատեսված կատարման չափանիշի լիարժեք ապահովվումն է:

արդյունքի

համար

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. ÆÙ³Ý³É ³é³çÇÝ µáõÅû·ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñÁ ¨ óáõó³µ»ñ»É ³é³çÇÝ
µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ:
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
ա. ճիշտ է շարադրում ³é³çÇÝ µáõÅû·ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñÁ,
բ. ճիշտ է óáõó³µ»ñáõÙ ³é³çÇÝ µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ`
êáíáñáÕÇÝ կտրվեն մի շարք առաջադրանքներª ×³Ý³å³ñÑ³ïñ³ëåáñï³ÛÇÝ
å³ï³Ñ³ñÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ Ñ³×³Ë³ÏÇ Ñ³Ý¹ÇåáÕ íÝ³ëí³ÍùÝ»ñÇ ¨ ³Û¹ ¹»åù»ñÇ Ñ³Ù³ñ
ÏÇñ³éíáÕ ³é³çÇÝ µáõÅû·ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ýñ³ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ ëïáõ·»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
Îå³Ñ³ÝçíÇ
Ù³Ý»Ï»ÝÇ
íñ³
óáõó³¹ñ»É
³é³çÇÝ
µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ
óáõó³µ»ñ»Éáõ
·áãÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված կատարման բոլոր
չափանիշների վրա, որի համար ուսանողը պետք է կատարի բոլոր առաջադրանքները:
Աշխատանքի կատարումը գրանցելու համար պետք է օգտագործել համապատասխան
ստուգման թերթիկ:
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ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական
պարապմունքների միջոցովª նպատակ ունենալով ուսանողի Ùáï Ó¨³íáñ»É ³é³çÇÝ
µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ óáõó³µ»ñ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ուսուցման ընթացքում օգտոգործվելու են
Ù³Ý»Ï»Ý, ÝáõÉÛ³ÅÝ»ñ, դի¹ակտիկ նյութեր և áւսումնական գրականություն
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ`
Դասախոսություն`
6 ժամ
Գործնական պարապմունքներ`
12 ժամ
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4.3.28 ՄՈԴՈՒԼ 28. §ՄԵՏԱՂԱՄՇԱԿՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ¦ (Ü²Ê²êÆð²Î²Ü)
Øá¹áõÉÇ ¹³ëÇãÁ`

¶ö1-07-Ü-001

Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ëÇñ³Ï³Ý ¿ ¨ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ ÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ñÑ»ëï³íáñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ »Ýª Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ë³éÁ ¨ ï³ù Ùß³ÏÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ, ë¨ ¨
·áõÝ³íáñ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ, Éó³µ³ßËáõÙÁ, µÛáõñ»Õ³óáõÙÁ ÏÇñ³éíáÕ í³é³ñ³ÝÝ»ñÁ ¨
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ, Ù»ï³ÕÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙÁ Ù»ï³Õ³Ñ³ï Ñ³ëïáóÝ»ñÇ íñ³ ¨ ³ÛÉÝ: ²í³ñï»Éáí ³Ûë
Ùá¹áõÉÁª áõë³ÝáÕÁ Ïտիրապետի Ù»ï³Õ³Ùß³ÏÙ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñÇÝ, Ù»ï³ÕÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý ï³ù ¨
ë³éÁ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇÝ, Ï×³Ý³ãÇ Ë³é³ï³ÛÇÝ ¨ Ù»ï³Õ³Ñ³ï ³ÛÉ Ñ³ëïáóÝ»ñÁ, ÏÇñ³éíáÕ սարքերÇն
ու ·áñÍÇùÝ»ñÇÝ, Ó»éù Ïµ»ñÇ ¹ñ³Ýóáí ³ßË³ï»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:

Øá¹áõÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ`

1-ÇÝ

Øá¹áõÉÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ`

10 Å³Ù ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝ,
26 Å³Ù ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ:

Øá¹áõÉÇ Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ`

§1¦

Øáõïù³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ ÉÇ³ñÅ»ùáñ»Ý ïÇñ³å»ïÇ §øÇÙÇ³¦
³é³ñÏ³ÛÇÝª ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¹åñáóÇ Íñ³·ñÇ Í³í³Éáí ¨ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í ÉÇÝÇ ¶ö1-07-001, ¶ö1-07-002
¨ ¶ö1-07-003 մոդուլÝ»ñÁ:

Ð³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñ`

âÏ³Ý

àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ûáõñ³óÝ»Éáõó Ñ»ïá áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ª
1.

Ï³ï³ñÇ մ»տաղնեñÇ սառը և տաք մշակում ճնշմամբ և դեֆորմացմամբ.

2.

կատարի Ùետաղների մշակում խառատային հաստոցի վրա.

3.

կատարի մետաղների ռանդում, թրծում, ֆրեզում, ձգում, հղկում.

¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ï³ñ·Á`
Øá¹áõÉÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í
Ï³ï³ñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ÉÇ³ñÅ»ù ³å³ÑáíáõÙÝ ¿:

Î³ï³ñÙ³Ý (Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý) ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ,
Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ é»ëáõñëÝ»ñÁ, »ñ³ßË³íáñí³Í Å³Ù³ù³Ý³ÏÝ Áëï Ùá¹áõÉÇ
áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ:
²ð¸ÚàôÜø 1. Î³ï³ñ»É մ»տաղնեñÇ սառը և տաք մշակում ճնշմամբ և դեֆորմացմամբ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀª
³. ×Çßï ¿ µ³ó³ïñáõÙ նախապատրաստվածքների
մեկնաբանում վառարանների դասակարգումը,

տաքացման

սարքավորումները

և
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µ.

×Çßï ¿ իրականացնում մետաղների գլոցման, քարշման, կռման, մամլման, դրոշմման և
ճնշմամբ մշակման այլ օպերացիաներ,

·. ×Çßï ¿ û·ïíáõÙ մետաղների գլոցման, քարշման, կռման, մամլման, դրոշմման ¹»åùáõÙ
û·ï³·áñÍíáÕ գործիքներից, հարմարանքներից և սարքավորումներից,
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý տարբեր նախապատրաստվածքներ՝ մետաղների գլոցման,
քարշման, կռման, մամլման, դրոշմման համար: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ
Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É մետաղների գլոցման, քարշման, կռման,
մամլման, դրոշմման և այլ »Õ³Ý³ÏÝ»ñáí ճնշմամբ մշակման Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý մետաղների գլոցմանը, քարշմանը, կռմանը,
մամլմանը, դրոշմմանը և ճնշմամբ մշակման այլ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇն վերաբերող ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ,
անհրաժեշտ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ, ·áñÍÇùÝ»ñ áõ å³ñ³·³Ý»ñ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
4 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
10 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 2. Îատար»É Ùետաղների մշակում խառատային հաստոցի վրա:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀª
³. ×Çßï ¿ բացատրում խառատային կտրիչի երկրաչափական և կտրման տարրերը և
պարզաբանում գործիքանյութերի դասակարգումը,
µ.

×Çßï ¿ մեկնաբանáõÙ մետաղների Ïտրման
(տաշեղագոյացում, ջերմագոյացում, մակաճ).

·.

Ճիշտ է ընտրում կտրման ռեժիմները՝ ապահովելով կտրման արագությունն ու գործիքի
կայունությունը,

պրոցեսին

ուղեկցող

երևույթները

¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý տարբեր նախապատրաստվածքներ՝ խառատային հաստոցի
վրա ըստ տրված գծագրի դրանց մշակման համար: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ
Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É խառատային հաստոցի վրա մետաղների
մշակման Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý խառատային հաստոցի վրա մետաղների
մշակման »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇն վերաբերող ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ, անհրաժեշտ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ, ·áñÍÇùÝ»ñ
áõ å³ñ³·³Ý»ñ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
2 Å³Ù
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¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`

6 Å³Ù

²ð¸ÚàôÜø 3. Îատար»É մետաղների ռանդում, թրծում, ֆրեզում, ձգում, հղկում:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀª
³. ×Çßï ¿ բացատրում մետաղահատ հաստոցների դասակարգումը,
µ. ×Çßï ¿ իրականացնում մետաղների մշակումը գայլիկոնիչ, ռանդիչ, թործիչ, ձգիչ, ֆրեզիչ,
հղկիչ հաստոցների վրա,
¹. ×Çßï ¿ օգտվում գայլիկոնիչ, ռանդիչ, թործիչ, ձգիչ, ֆրեզիչ, հղկիչ հաստոցների վրա
կիրառվող հարմարանքներից և գործիքներից,
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý տարբեր նախապատրաստվածքներ՝ գայլիկոնիչ, ռանդիչ,
թործիչ, ձգիչ, ֆրեզիչ, հղկիչ հաստոցների վրա դրանց մշակման համար: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ
ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É գայլիկոնիչ, ռանդիչ, թործիչ, ձգիչ, ֆրեզիչ,
հղկիչ հաստոցների վրա մետաղների մշակման Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý գայլիկոնիչ, ռանդիչ, թործիչ, ձգիչ, ֆրեզիչ, հղկիչ
հաստոցների վրա մետաղների մշակմանÁ վերաբերող ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ, անհրաժեշտ
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ, ·áñÍÇùÝ»ñ áõ å³ñ³·³Ý»ñ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
4 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
10 Å³Ù
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4.3.29 ՄՈԴՈՒԼ 29. §ԹՈՒՅԼՏՎԱԾՔՆԵՐ ԵՎ ՆՍՏԵՑՎԱԾՔՆԵՐ, â²öÆâ
¶àðÌÆøÜºð ºì â²öàôØÜºՐԻ îºÊÜÆÎ²Ü¦
(Ü²Ê²êÆð²Î²Ü)
Øá¹áõÉÇ ¹³ëÇãÁ`

¶ö1-07-Ü-002

Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ëÇñ³Ï³Ý ¿ ¨ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ ÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ñÑ»ëï³íáñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ »Ýª ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³ëÏ³óáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ մշակման ճշտության և դրա
նշանակության, մշակված մակերևույթների մաքրության ու որակի, մեքենամասի նոմինակ,
սահմանային և իրական չափերի, թույլտվածքների և նստեցվածքների, ճշտության դասերի,
հիմնական չափագիտական հասկացություն-ների Ù³ëÇÝ, å³ñ½³µ³ÝíáõÙ »Ý Ù»ù»Ý³ßÇÝáõÃÛ³Ý
Ù»ç օգտագործվող հիմնական չափիչ գործիքներն ու դրանցով չափումների իրականացման
տեխնիկան: ²í³ñï»Éáí ³Ûë Ùá¹áõÉÁ` áõë³ÝáÕÁ Ó»éù Ïµ»ñÇ հիմնական չափիչ գործիքներáí
³ßË³ï»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ ¨ կտիրապետի չափումների տեխնիկային:

Øá¹áõÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ`

1-ÇÝ

Øá¹áõÉÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ`

16 Å³Ù ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝ,
22 Å³Ù ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ:

Øá¹áõÉÇ Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ`

§1¦

Øáõïù³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ ÉÇ³ñÅ»ùáñ»Ý ïÇñ³å»ïÇ
§ºñÏñ³ã³÷áõÃÛáõÝ¦ ³é³ñÏ³ÛÇÝª ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¹åñáóÇ Íñ³·ñÇ Í³í³Éáí ¨ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í ÉÇÝÇ
¶ö1-07-001, ¶ö1-07-002 ¨ ¶ö1-07-Ü-001 մոդուլÝ»ñÁ:

Ð³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñ`

âÏ³Ý

àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ûáõñ³óÝ»Éáõó Ñ»ïá áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ª
1.

տարբերակի

մեքենամասերի

չափերի

թույլտվածքների

համակարգը,

նստեցվածքները.
2.

օգտվի թույլտվածքների աղյուսակներից.

3.

տիրապետի չափումների տեխնիկային՝ արդյունավետ աշխատելով հիմնական
չափիչ գործիքներով.

¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ï³ñ·Á`
Øá¹áõÉÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í
Ï³ï³ñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ÉÇ³ñÅ»ù ³å³ÑáíáõÙÝ ¿:
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Î³ï³ñÙ³Ý (Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý) ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ,
Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ é»ëáõñëÝ»ñÁ, »ñ³ßË³íáñí³Í Å³Ù³ù³Ý³ÏÝ Áëï Ùá¹áõÉÇ
áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ:
²ð¸ÚàôÜø 1. Տարբերակել
մեքենամասերի
նստեցվածքները:

չափերի

թույլտվածքների

համակարգը,

Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. ×Çßï ¿ µ³ó³ïñáõÙ մեքենամասերի մշակման ճշտությունը կանխորոշող պայմանները,
µ.

×Çßï ¿ µ³ó³ïñáõÙ մշակվող մեքենամասերի մաքրությանը և որակին ներկայացվող
հիմնական պահանջները,

·.

×Çßï ¿ պարզաբանáõÙ մեքենամասերի համափոխարինելիության սկզբունքը,

դ. ճիշտ է մեկնաբանում մեքենամասի նոմինալ, սահմանային և իրական չափերը

:

¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñվեն հարցեր մեքենամասերի մշակման ճշտությունը պայմանավորող
պայմանների, մշակման մաքրությանն ու որակին ներկայացվող պահանջների, մեքենամասերի
համափոխարինելիության սկզբունքների, մշակման ժամանակ տրված չափերից հնարավոր շեղումների վերաբերյալ: Ուսանողից կպահանջվի հստակ պարզաբանել ու սահմանել
մեքենամասե-րի մշակման ժամանակ տրված չափերից հնարավոր շեղումների պատճառները,
արդյունքում՝ նո-մինալ, սահմանային և իրական չափ հասկացությունների տարբերությունները,
ձգվածք ու բացակ հասկացությունները: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ
ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇÝ ï³É ·Çï»ÉÇùÝ»ñ մեքենամասերի մշակման
չափանիշների, համափոխարինելիության սկզբունքի, չափերի շեղումների í»ñ³µ»ñÛ³É:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý մեքենամասերի համափոխարինելիությանը
վերաբերող ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
4 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
2 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 2. Օգտվել թույլտվածքների աղյուսակներից:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. ճիշտ է սահմանում թույլտվածք և նստեցվածք հասկացությունները, չափերի շեղումները
(վերին, ներքին և իրական) և բացատրում ի՞նչ են բացակն ու ձգվածքը
µ.

ճիշտ է մեկնաբանում թույլտվածքների համակարգը և սահմանում վերջինս լիսեռի ու անցքի
համակարգերի բաժանման հատկանիշները,

·.

ճիշտ է թվարկում թույլտվածքների համակարգի ճշտության ³ëïÇ×³ÝÝերը (Ïí³ÉÇï»ïÝ»ñÁ),

¹.

×Çßï ¿ օգտվում թույլտվածքների աղյուսակներից,
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ե. ըստ տրված գծագրի կամ խնդրի պայմանի ճիշտ է հաշվարկում լիսեռի թույլտվածքը, անցքի
թույտվածքը և հնարավոր նվազագույն բացակը:
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý թույտվածքների և նստեցվածքների աղյուսակները, գծագիր կամ
խնդիր՝ ըստ ելակետային տվյալների լիսեռի թույլտվածքը, անցքի թույտվածքը և հնարավոր
նվազագույն բացակը հաշվարկելու համար: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý
µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É թույտվածքների և նստեցվածքների
աղյուսակներից օգտվելու ¨ ըստ տրված գծագրի կամ խնդրի պայմանիª լիսեռի թույլտվածքը,
անցքի թույտվածքը և հնարավոր նվազագույն բացակը Ñ³ßí³ñÏ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý թույտվածքների և նստեցվածքների աղյուսակները
¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
6 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
8 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 3. Տիրապետել չափումների տեխնիկային՝ արդյունավետ աշխատելով հիմնական
չափիչ գործիքներով:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. ճիշտ է բացատրում, թե ի՞նչ է նշանակում չափում և սահմանում օգտագործվող
ժամանակակաից չափման միավորները,
µ.

ճիշտ է մեկնաբանում գոյություն ունեցող չափման մեթոդները և դրանց իրականացման
եղանակները,

·.

ճիշտ է բացատրում ձողակարկինի
հանձնարարված չափումները,

¹.

×Çßï ¿ օգտվում միկրոմետրից և չափաձողից ու մեկնաբանում վերջիններիս չափելու
ճշտությունը,

կառուցվածքը

և

դրանով

իրականացնում

է

ե. ճիշտ է օգտվում ունիվերսալ անկյունաչափից, կալիբրներից, բացակաչափից, շաբլոններից և
պարուրակաչափերից:
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý տարբեր մեքենամասեր ձողակարկինի, միկրոմետրի,
անկյունաչափի, բացակաչափի, շաբլոնների և պարուրակաչափերի միջոցով դրանց չափերը
որոշելու և գծագրի վրա դրանք անցկացնելու համար: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ
Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É ձողակարկինից, միկրոմետրից,
անկյունաչափից, կալիբրներից, բացակաչափից, շաբլոններից և պարուրակաչափերից օգտվելու
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ:
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àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý մեքենամաս»ñ, չափումների տեխնիկայի
վերաբերյալ ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ áõ å³ñ³·³Ý»ñ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
6 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
12 Å³Ù
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4.3.30 ՄՈԴՈՒԼ 30. §²Ü²¶àôØ, ¼à¸àôØ ºì ²è²Üòø²Î²ÈÜºðÆ ÈòàôØ¦
(Ü²Ê²êÆð²Î²Ü)
Øá¹áõÉÇ ¹³ëÇãÁ`

¶ö1-07-Ü-003

Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ëÇñ³Ï³Ý ¿ ¨ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ ÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ñÑ»ëï³íáñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ »Ýª Ù»ï³Õ» Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ å³ßïå³Ù³Ï³Ý å³ïáõÙÁ ³Ý³·áí,
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñ ½á¹Ù³Ý Ù³ëÇÝ, Í³ÝáÃ³ÝáõÙ »Ý ½á¹³ÝÛáõÃ»ñÇ ¨ ýÉÛáõëÝ»ñÇ
ï»ë³ÏÝ»ñÇÝ, ½á¹Ù³Ý ï³ñµ»ñ ï»ë³ÏÝ»ñÇÝ, ³é³նցք³Ï³Éերի ÉóÙ³ÝÁ, ³Ý³·³å³ïÙ³Ý ¨ ½á¹Ù³Ý
ÁÝÃ³óùáõÙ ³Ýíï³Ý· ³ßË³ï³ÝùÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÇÝ: ²í³ñï»Éáí ³Ûë Ùá¹áõÉÁª áõë³ÝáÕÁ Ó»éù Ïµ»ñÇ
³Ý³·³å³ïÙ³Ý, ½á¹ման ու ³é³Ýóù³Ï³ÉÝ»ñÇ ÉóÙ³Ý ³ßË³ï³Ýùներ Ï³ï³ñ»Éáõ
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:

Øá¹áõÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ`

1-ÇÝ

Øá¹áõÉÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ`

8 Å³Ù ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝ,
28 Å³Ù ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ:

Øá¹áõÉÇ Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ`

§1¦

Øáõïù³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ ÉÇ³ñÅ»ùáñ»Ý ïÇñ³å»ïÇ §øÇÙÇ³¦
³é³ñÏ³ÛÇÝª ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¹åñáóÇ Íñ³·ñÇ Í³í³Éáí ¨ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í ÉÇÝÇ ¶ö1-07-002, ¶ö1-07-003
¨ ¶ö1-07-Ü-001 մոդուլÝ»ñÁ:

Ð³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñ`

âÏ³Ý

àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ûáõñ³óÝ»Éáõó Ñ»ïá áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ª
1.

Ï³ï³ñÇ ³Ý³·áõÙ.

2.

Ï³ï³ñÇª
(i) ½á¹ում ÷³÷áõÏ ¨ Ïáßï ½á¹³ÝÛáõÃ»ñáí,
(ii) ³ÉÛáõÙÇÝÇ ½á¹áõÙ.

3.

կատարի ³é³Ýóù³Ï³ÉÇ Éóում µ³µÇïáí:

¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ï³ñ·Á`
Øá¹áõÉÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í
Ï³ï³ñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ÉÇ³ñÅ»ù ³å³ÑáíáõÙÝ ¿:

Î³ï³ñÙ³Ý (Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý) ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ,
Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ é»ëáõñëÝ»ñÁ, »ñ³ßË³íáñí³Í Å³Ù³ù³Ý³ÏÝ Áëï Ùá¹áõÉÇ
áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ:
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²ð¸ÚàôÜø 1. Î³ï³ñ»É ան³·áõÙ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. ×Çßï ¿ µ³ó³ïñáõÙ, թե ի՞նչ է ³Ý³·ումը և ի՞նչ Ýå³ï³Ïáí »Ý այն ÏÇñ³éáõÙ,
µ.

×Çßï ¿ թվարկում է, թե ինչպիսի՞ ÝÛáõÃ»ñ »Ý û·ï³·áñÍíáõÙ ³Ý³·Ù³Ý ß³Ù³Ý³Ï,

·.

×Çßï ¿ ß³ñ³¹ñáõÙ ßÇÝí³ÍùÇ ³Ý³·Ù³Ý Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ (×³ñå³½ñÏáõÙ, Ë³Í³ïáõÙ ¨ ³ÛÉÝ), µ³ó³ïñáõÙ, Ã» ÇÝãå»±ë å³ïñ³ëï»É
ÃÃíÇ çñ³ÛÇÝ ÉáõÍáõÛÃÁ ¨ ÑÇÙÝ³íáñáõÙ ³Ý³·»ÉÇë óÇÝÏÇ ùÉáñÇ¹Ç û·ï³·áñÍáõÙÁ,

¹.

×Çßï ¿ իրականացնում ³Ý³·³å³ïáõÙÁ:

¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý åáÕå³ïÇó, åÕÝÓÇó, ³ñáõÛñÇó å³ïñ³ëïí³Í ßÇÝí³ÍùÝ»ñ ¹ñ³Ýù
ïñáñ»Éáí Ï³Ù ëáõ½»Éáõ ÙÇçáóáí ³Ý³·»Éáõ համար: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ
Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É ï³ñµ»ñ »Õ³Ý³ÏÝ»ñáí ³Ý³·³å³ïÙ³Ý
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý ³Ý³·Ù³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ,
անհրաժեշտ ·áñÍÇùÝ»ñ, å³ñ³·³Ý»ñ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
2 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
8 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 2. Î³ï³ñ»É ½á¹ում ÷³÷áõÏ ¨ Ïáßï ½á¹³ÝÛáõÃ»ñáí, Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ³ÉÛáõÙÇÝÇ ½á¹áõÙ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. ×Çßï ¿ բացատրում, թե ի±նչ է ½áդáõÙÁ ¨ á±ñÝ ¿ ½á¹Ù³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ,
µ.

Ճիշտ է պարզաբանում, թե ի՞նչ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ Ï³ ½á¹³ÝÛáõÃ»ñÇ ¨ ýÉÛáõëÝ»ñÇ ÙÇç¨,

·.

ճիշտ է Ãí³ñÏáõÙ, Ã» ÇÝãåÇëÇ± ·áñÍÇùÝ»ñ ¨ ë³ñù»ñ »Ý û·ï³·áñÍíáõÙ ½á¹»ÉÇë,

¹.

×Çßï ¿ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ ßÇÝí³ÍùÝ»ñÁ ½á¹Ù³Ý Ñ³Ù³ñ,

».

×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ÷³÷áõÏ ½á¹³ÝÛáõÃ»ñáí ½á¹»Éáõ ûå»ñ³óÇ³Ý,

½.

×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ Ïáßï ½á¹³ÝÛáõÃ»ñáí ½á¹»Éáõ ûå»ñ³óÇ³Ý.

¿.

×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ³ÉÛáõÙÇÝ» Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ ½á¹»Éáõ ûå»ñ³óÇ³ն:

¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý Ù»ï³ÕÛ³ մեքենամասերի Ñ³í³ù³Íáõ ¹ñ³Ýք տարբեր
զոդանյութերով միմյանց զոդելու համար: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ
ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
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ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É փափուկ և կոշտ զոդանյութերով
մեքենամասերը միմյանց զոդելáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý մեքենամաս»ñÇ զոդման í»ñ³µ»ñÛ³É ¹Ç¹³ÏïÇÏ
ÝÛáõÃ»ñ, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ áõ å³ñ³·³Ý»ñ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
4 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
10 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 3. Î³ï³ñ»É ³é³Ýóù³Ï³ÉÇ Éóում µ³µÇïáí:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. Ճիշտ
է
բացատրում
ճարպազրկման,
խածատմնան
օպերացիաները,
դրանց
նշանակությունը,
բ. ×Çßï ¿ բացատրում առանցքակալների ներդիրները անագելու պրոցեսը՝ հետագայում դրանք
բաբիտ լցնելու համար,
µ. ճիշտ է իրականացնում բաբիտի հալումը և առանցքակալների լցումը,
·. ճիշտ է իրականացնում բանեցված բաբիտի հալումը,
¹. ճիշտ ¿ որոշում առանցքակալի լցվածքի որակը:
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý թուջե, պողպատե կամ բրոնզե ներդիրներ՝ ¹ñ³Ýց ներքին
մակերևույթները անագելու և բաբիտ լցնելու համար: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ
Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É բաբիտով առանցքակալների լցման
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý բաբիտով առանցքակալների լցման í»ñ³µ»ñÛ³É
¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ áõ å³ñ³·³Ý»ñ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
2 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
10 Å³Ù
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4.3.31 ՄՈԴՈՒԼ 31. §ՄԱՇՎԱԾ ՄԵՔԵՆԱՄԱՍԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄ²Ն
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ¦ (Ü²Ê²êÆð²Î²Ü)
Øá¹áõÉÇ ¹³ëÇãÁ`

¶ö1-07-004

Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ëÇñ³Ï³Ý ¿ ¨ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ ÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ñÑ»ëï³íáñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Øá¹áõÉÇ
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ »Ýª ըÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñ մ»ù»Ý³Ý»ñÇ Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ
í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý
»Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ
(»é³ÏóÙ³Ý,
Ñ³É³å³ïÙ³Ý,
åÉ³ëïÇÏ
¹»ýáñÙ³óÇ³ÛÇ,
Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý Ùß³ÏÙ³Ý ¨ ³ÛÉÝ), û·ï³·áñÍíáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ áõ ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³ñó»ñ: ²í³ñï»Éáí ³Ûë
Ùá¹áõÉÁ áõë³ÝáÕÁ Ó»éù Ïµ»ñÇ մ»ù»Ý³Ý»ñÇª Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ ï³ñµ»ñ »Õ³Ý³ÏÝ»ñáí í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ¨
ÏÇñ³éíáÕ սարքերáí ու ·áñÍÇùÝ»ñáí ³ßË³ï»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:

Øá¹áõÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ`

1-ÇÝ

Øá¹áõÉÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ`

12 Å³Ù ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝ,
42 Å³Ù ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ:

Øá¹áõÉÇ Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ`

§ 1,5 ¦

Øáõïù³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ ÉÇ³ñÅ»ùáñ»Ý ïÇñ³å»ïÇ §øÇÙÇ³¦
³é³ñÏ³ÛÇÝª ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¹åñáóÇ Íñ³·ñÇ Í³í³Éáí ¨ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í ÉÇÝÇ ¶ö1-07-003, ¶ö1-07-004,
¶ö1-07-013 ¨ ¶ö1-07-Ü-001 մոդուլÝ»ñÁ:

Ð³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñ`

âÏ³Ý

àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ`
²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ûáõñ³óÝ»Éáõó Ñ»ïá áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ª
1.

Ï³ï³ñÇ մ»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ »é³ÏóÙ³Ý ¨ Ñ³É³å³ïÙ³Ý ÙÇçáóáí.

2.

կատարի Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ åáÉÇÙ»ñ³ÛÇÝ ÝÛáõÃ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ùµ.

3.

կատարի Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ ¿É»ÏïñáÉÇï³ÛÇÝ Ïó³ÝÙ³Ý ÏÇñ³éÙ³Ùµ.

4.

կատարի մ»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ åÉ³ëïÇÏ ¹»ýáñÙ³óÇ³ÛÇ ÙÇçáóáí.

5.

Ï³ï³ñÇ Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ Ýáñá·áõÙ ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý Ùß³ÏÙ³Ý
ÙÇçáóáí.

¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ï³ñ·Á`
Øá¹áõÉÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í
Ï³ï³ñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ÉÇ³ñÅ»ù ³å³ÑáíáõÙÝ ¿:
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Î³ï³ñÙ³Ý (Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý) ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ,
Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ é»ëáõñëÝ»ñÁ, »ñ³ßË³íáñí³Í Å³Ù³ù³Ý³ÏÝ Áëï Ùá¹áõÉÇ
áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ:
²ð¸ÚàôÜø 1. Î³ï³ñ»É մ»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ »é³ÏóÙ³Ý ¨ Ñ³É³å³ïÙ³Ý ÙÇçáóáí:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. ×Çßï ¿ µ³ó³ïñáõÙ ÙÇ³óáõÃÛáõÝ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý (Ýëï»óí³ÍùÝ»ñÇ, Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ
ÙÇ³óÙ³Ý ÏáßïáõÃÛ³Ý, Ñ³í³ù³Ï³Ý Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ ¨ Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ ÷áË³¹³ñÓ ¹Çñù»ñÇ
×ß·ñïáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ ¨ ³ÛÉÝ) ¨ Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ
¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ,
µ. ×Çßï ¿ ß³ñ³¹ñáõÙ åáÕå³ïÛ³ Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ¨
·³½³ÛÇÝ »é³ÏóÙ³Ý áõ Ñ³É³å³ïÙ³Ý ÏÇñ³éáõÃÛáõÝÁ,
·. ×Çßï ¿ û·ïíáõÙ »é³ÏóÙ³Ý ¨ Ñ³É³å³ïÙ³Ý ¹»åùáõÙ û·ï³·áñÍíáÕ ¿É»Ïïñá¹Ý»ñÇó ¨
Ñ³í»É³ÝÛáõÃ»ñÇó,
¹. ×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ Ãáõç», ³ÉÛáõÙÇÝ», åáÕå³ïÛ³ Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ »é³ÏóáõÙÝ áõ
Ñ³É³å³ïáõÙÁ,
½. Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÁ »é³Ïó»ÉÇë Ï³Ù Ñ³É³å³ï»ÉÇë ×Çßï ¿ å³Ûù³ñáõÙ ¹»ýáñÙ³óÇ³ÛÇ ¹»Ù.
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý տրակտորի կամ որևէ գյուղատնտեսական մեքենայի
անսարքության հետևանքով շահագործումից դուրս եկած ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý »ÝÃ³Ï³
մեքենամասեր՝ »é³ÏóÙ³Ý Ï³Ù Ñ³É³å³ïÙ³Ý »Õ³Ý³Ïáí ¹ñ³Ýó í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý համար:
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáíª Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É »é³ÏóÙ³Ý ¨ Ñ³É³å³ïÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñáí
Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý Ï³ñáóáõÃÛáõÝÝ»ñ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý »é³ÏóÙ³Ý ¨ Ñ³É³å³ïÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñáí
Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³ÝÁ վերաբերող ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ, անհրաժեշտ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ,
·áñÍÇùÝ»ñ áõ å³ñ³·³Ý»ñ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
4 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
12 Å³Ù
²ð¸ÚàôÜø 2. Îատար»É Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ åáÉÇÙ»ñ³ÛÇÝ ÝÛáõÃ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ùµ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. ×Çßï ¿ բացատրում Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ Ýáñá·Ù³Ý ¹»åù»ñáõÙ åáÉÇÙ»ñ³ÛÇÝ ÝÛáõÃ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý
áÉáñïÝ»ñÁ,
µ. ×Çßï ¿ Ãí³ñÏáõÙ ÏÇñ³éíáÕ ëÇÝÃ»ïÇÏ ëáëÇÝÓÝ»ñÁ.
·. ëÇÝÃ»ïÇÏ ëáëÇÝÓÝ»ñÇ ÙÇçáóáí ճիշտ է í»ñ³óÝáõÙ ×³ù»ñÝ áõ ç³ñ¹í³ÍùÝ»ñÁ,
¹. ×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝում åÉ³ëïÙ³ë³Ý»ñÇ »é³ÏóáõÙÁ:
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¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý տրակտորի կամ որևէ գյուղատնտեսական մեքենայի
անսարքության հետևանքով շահագործումից դուրս եկած ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý »ÝÃ³Ï³
մեքենամասեր՝ åáÉÇÙ»ñ³ÛÇÝ ÝÛáõÃ»ñÇ ÙÇçáóáí ¹ñ³Ýó í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý համար: ²ñ¹ÛáõÝùÇ
Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáíª Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É åáÉÇÙ»ñ³ÛÇÝ ÝÛáõÃ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ùµ
Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý åáÉÇÙ»ñ³ÛÇÝ ÝÛáõÃ»ñáí Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ
í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³ÝÁ վերաբերող ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ, անհրաժեշտ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ, ·áñÍÇùÝ»ñ,
ÝÛáõÃ»ñ áõ å³ñ³·³Ý»ñ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
2 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`

8 Å³Ù

²ð¸ÚàôÜø 3. Îատար»É Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ ¿É»ÏïñáÉÇï³ÛÇÝ Ïó³ÝÙ³Ý ÏÇñ³éÙ³Ùµ:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. ×Çßï ¿ բացատրում Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ¿É»ÏïñáÉÇï³ÛÇÝ Ïó³ÝÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ,
µ. Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÁ ×Çßï ¿ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ ¿É»ÏïñáÉÇï³ÛÇÝ Ïó³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ,
¹. ×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ùñáÙ³å³ïáõÙÝ áõ åáÕå³ï³å³ïáõÙÁ,
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý տրակտորի կամ որևէ գյուղատնտեսական մեքենայի
անսարքության հետևանքով շահագործումից դուրս եկած ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý »ÝÃ³Ï³
մեքենամասեր՝ ¿É»ÏïñáÉÇï³ÛÇÝ Ïó³ÝÙ³Ý ÙÇçáóáí ¹ñ³Ýó í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý համար: ²ñ¹ÛáõÝùÇ
Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáíª Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É ¿É»ÏïñáÉÇï³ÛÇÝ Ïó³ÝÙ³Ý ÏÇñ³éÙ³Ùµ
Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý ¿É»ÏïñáÉÇï³ÛÇÝ Ïó³ÝÙ³Ùµ Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ
í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³ÝÁ վերաբերող ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ, անհրաժեշտ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ, ·áñÍÇùÝ»ñ áõ
å³ñ³·³Ý»ñ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
2 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`

6 Å³Ù

111

§¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ ÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ñÑ»ëï³íáñÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý ã³÷áñáßÇã
(å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇã)

²ð¸ÚàôÜø 4. Îատար»É մ»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ åÉ³ëïÇÏ ¹»ýáñÙ³óÇ³ÛÇ ÙÇçáóáí:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. ×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ áõÕÕáõÙÁ,
µ. ճիշտ է իրականացնում Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ ã³÷»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ Ýëï»óÙ³Ý, ßñç³ë»ÕÙÙ³Ý,
Ý»ñ×ÝßÙ³Ý, ·É³Ý³ù»ñÃÙ³Ý ¨ Ó·Ù³Ý ÙÇçáóáí,
·. ×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ
åÉ³ëïÇÏ ¹»ýáñÙ³óÇ³ÛÇ ÙÇçáóáí:
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý տրակտորի կամ որևէ գյուղատնտեսական մեքենայի
անսարքութ-յան հետևանքով շահագործումից դուրս եկած ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý »ÝÃ³Ï³
մեքենամասեր՝ åÉ³ëïÇÏ ¹»ýáñÙ³óÇ³ÛÇ ÙÇçáóáí ¹ñ³Ýó í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý համար: ²ñ¹ÛáõÝùÇ
Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáíª Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É åÉ³ëïÇÏ ¹»ýáñÙ³óÇ³ÛÇ ÏÇñ³éÙ³Ùµ
Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý Ýëï»óÙ³Ý, ßñç³ë»ÕÙÙ³Ý, Ý»ñ×ÝßÙ³Ý,
·É³Ý³ù»ñÃÙ³Ý ¨ Ó·Ù³Ý ÙÇçáóáí Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ ã³÷»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³ÝÁ վերաբերող ¹Ç¹³ÏïÇÏ
ÝÛáõÃ»ñ, անհրաժեշտ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ, ·áñÍÇùÝ»ñ áõ å³ñ³·³Ý»ñ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
2 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`

8 Å³Ù

²ð¸ÚàôÜø 5. Îատար»É Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ Ýáñá·áõÙ ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý Ùß³ÏÙ³Ý
ÙÇçáóáí:
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
³. ×Çßï ¿ µ³ó³ïñáõÙ Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ Ýáñá·Ù³Ý ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ
Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý Ùß³ÏÙ³Ý áÉáñïÝ»ñÝ áõ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
µ. Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ×Çßï ¿ ÁÝïñáõÙ Ë³é³ï³ÛÇÝ ¨ ·³ÛÉÇÏáÝÙ³Ý
Ñ³ëïáóÝ»ñÇ Ñ³ñÙ³ñ³ÝùÝ»ñÁ` ³å³Ñáí»Éáí ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý ×ß·ñÇï µ³½³Ý»ñÁ,
·. ï³ñµ»ñ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ճիշտ է ÁÝïñáõÙ ÏïñÙ³Ý é»ÅÇÙÝ»ñÁ,
¹. ×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ å³ñáõñ³Ï³ÛÇÝ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÝ áõ Ýáñá·áõÙÁ,
». ×Çßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ ¨ Ñ³í³ù³Ï³Ý ÙÇ³íáñÝ»ñÇ Çñ³ÝÝ»ñÇ ×³ù»ñÇ Ýáñá·áõÙÝ
áõ í»ñ³óáõÙÁ:
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàòÀ`
àõë³ÝáÕÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý տրակտորի կամ որևէ գյուղատնտեսական մեքենայի
անսարքութ-յան հետևանքով շահագործումից դուրս եկած ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý »ÝÃ³Ï³
մեքենամասեր՝ Ýáñá·Ù³Ý ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý Ùß³ÏÙ³Ý ÙÇçáóáí ¹ñ³Ýó
í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý համար: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ
íñ³:
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ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ`
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóáíª Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõë³ÝáÕÇÙáï Ó¨³íáñ»É Ýáñá·Ù³Ý ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý
Ùß³ÏÙ³Ý ÏÇñ³éÙ³Ùµ Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»Éáõ »Ý Ýáñá·Ù³Ý ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý
Ùß³ÏÙ³Ý ÙÇçáóáí Ù»ù»Ý³Ù³ë»ñÇ ã³÷»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³ÝÁ վերաբերող ¹Ç¹³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ,
անհրաժեշտ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ, ·áñÍÇùÝ»ñ áõ å³ñ³·³Ý»ñ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ`
¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª
2 Å³Ù
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`
8 Å³Ù
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5.

ä²Ð²ÜæÜºð àôêàôØÜ²Î²Ü ¶àðÌÀÜÂ²òÆ Î²¼Ø²ÎºðäØ²Ü
àô ²ä²ÐàìØ²Ü ÜÎ²îØ²Ø´
5.1.

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ¹ñáõÛÃÝ»ñ

àõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ µáí³Ý¹³Ï³ÛÇÝ ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É
Ùß³ÏíáõÙ »Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñ ¨ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³Ñ³ÝçÝ»ñ.
•

Éë³ñ³Ý³ÛÇÝ ýáÝ¹Ç,

•

áõëáõÙÝ³Ï³Ý ß»ÝùÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý,

•

·ñ³¹³ñ³Ýáí, ÁÝÃ»ñó³ëñ³ÑÝ»ñáí ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛ³Ý,

•

áõëáõóÙ³Ý Ýáñ Ó¨»ñÇ áõ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý,

•

áõëáõÙÝ³Ï³Ý¬Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ,

•

áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý (Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý) ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛ³Ý,

ëáóÇ³É¬Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É£

5.2.

ÀÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ

5.2.1. §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý
Ù»ù»Ý³Ý»ñ
¨
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ
í»ñ³Ýáñá·áÕ
÷³Ï³Ý³·áñÍ¦
áñ³Ï³íáñÙ³Ùµ Ù³ëÝ³·»ïÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñáí ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿
ÙÇçÝ³Ï³ñ· (ÉñÇí) ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÏñÃáõÃÛ³Ý ÑÇÙùáí:
5.2.2. Ü³ËÝ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý (³ñÑ»ëï³·áñÍ³Ï³Ý) ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñ Çñ³Ï³ÝóÝáÕ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ
í»ñ³Ýáñá·áÕ ÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ áñ³Ï³íáñÙ³Ùµ Ù³ëÝ³·»ïÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛáõÝ
Ï³ï³ñ»É ÙÇ³ÛÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ (ÏñÃ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ)
³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ£
5.2.3. ÀÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ù³ïã»ÉÇáõÃÛ³Ý, Ññ³å³ñ³Ï³ÛÝáõÃÛ³Ý, ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý, íëï³Ñ»ÉÇáõÃÛ³Ý, Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÛ³Ý, Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ùµ£

5.3.
5.3.1.
Ü³ËÝ³Ï³Ý

àõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ
Î³¹ñ³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃÛáõÝ ¨ Ï³¹ñ³ÛÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝ
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý

(³ñÑ»ëï³·áñÍ³Ï³Ý)

ÏñÃ³Ï³Ý

Íñ³·ñ»ñ

Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ »Ý Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý, í³ñã³ïÝï»ë³Ï³Ý, ³ñï³¹ñ³Ï³Ý, áõëáõÙÝ³ûÅ³Ý¹³Ï ¨ ³ÛÉ ³ÝÓÝ³Ï³½Ù»ñ£
Ü³ËÝ³Ï³Ý

Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý

(³ñÑ»ëï³·áñÍ³Ï³Ý)

ÏñÃ³Ï³Ý

Íñ³·ñ»ñ

Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý Ï³½ÙáõÙ ÁÝ¹·ñÏíáõÙ »Ý ¹³ë³ËáëÝ»ñÁ, ³ñï³¹ñ³Ï³Ý áõëáõó-

Ù³Ý í³ñå»ïÝ»ñÁ£
Ø³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ï³ñ³Ï³ñ·»ñÇÝ ¨ å³ßïáÝÝ»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ,
ÙñóáõÛÃÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ ³ÝóÏ³óÙ³Ý, í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨ ³ï»ëï³íáñÙ³Ý Ï³ñ·»ñÁ Ñ³ëï³ïáõÙ
¿ ÏñÃáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ÉÇ³½áñí³Í Ù³ñÙÇÝÁª ÐÐ ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ£
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5.3.2.

àõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ³å³ÑáíáõÃÛáõÝ

Ø³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ å»ïù ¿ ³å³Ñáíí³Í ÉÇÝÇ
áõë³ÝáÕÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñáí (·ñ³¹³ñ³Ý³ÛÇÝ ýáÝ¹, ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ
µ³½³ ¨ ³ÛÉÝ), ÇÝãÝ, Áëï µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý, å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝÇ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý
åÉ³Ýáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ÉñÇí ó³ÝÏÇÝ£ ²Û¹ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý µáÉáñ Ó¨»ñÇ ·Íáí (ï»ë³Ï³Ý, ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý,
³ñï³¹ñ³Ï³Ý ¨ Ý³Ë³³í³ñï³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³Ý»ñÇ, Ïáõñë³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉÝ) å»ïù ¿ ³éÏ³
ÉÇÝ»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹³ë³·ñù»ñ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, áõÕ»óáõÛóÝ»ñ
(·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ, ÇÝùÝáõñáõÛÝ ³ñï³Éë³ñ³Ý³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ñ³Ù³ñ),
·áñÍÝ³Ï³Ý Ë³Õ»ñÇ ëó»Ý³ñÝ»ñ (¹»ñ³ÛÇÝ Ë³Õ»ñ), Ã»ëï³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³í³ù³ÍáõÝ»ñ,
³É·áñÇÃÙÝ»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ¹ÇïáÕ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñ, áõëáõóÙ³Ý
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ (áõëáõÙÝ³¹ÇïáÕ³Ï³Ý, Éë³ï»ëáÕ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñ ¹³ë³í³Ý¹íáÕ µáÉáñ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ
¨ µáÉáñ ï»ë³ÏÇ å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³Éª áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ¨ ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ), ÇÝãå»ë Ý³¨ ÙÇç³ÝÏÛ³É ¨ ³Ù÷á÷Çã ³ï»ëï³íáñÙ³Ý ÝÛáõÃ»ñ£

5.3.3.

ÜÛáõÃ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³å³ÑáíáõÃÛáõÝ (Ï³µÇÝ»ïÝ»ñÇ, É³µáñ³ïáñÇ³Ý»ñÇ,

³ñÑ»ëï³ÝáóÝ»ñÇ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý, áõëáõÙÝ³ûÅ³Ý¹³Ï ¨ ûÅ³Ý¹³Ï ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ,
ÝÛáõÃ»ñÇ áõ å³ñ³·³Ý»ñÇ »ñ³ßË³íáñí³Í ó³ÝÏ)
Ø³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý

ÏñÃ³Ï³Ý

Íñ³·ÇñÝ

Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ

(áõëáõÙÝ³Ï³Ý

Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÁ) å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ ³ÛÝåÇëÇ ÝÛáõÃ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý µ³½³, áñÝ ³å³ÑáíÇ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý
ÉÇ³ñÅ»ù áõëáõóÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ å»ï³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁª Áëï ·áñÍáÕ å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ,
Ï³µÇÝ»ïÝ»ñÇ ¨ É³µáñ³ïáñÇ³Ý»ñÇ Ñ³·»óí³ÍáõÃÛ³Ý ó³ÝÏÇ ¨ ë³ÝÇï³ñ³ÑÇ·Ç»ÝÇÏ áõ Ñ³Ï³Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ£

ºñ³ßË³íáñí³Í ó³ÝÏ
Î³µÇÝ»ïÝ»ñª
 Տրակտորների ներքին այրման շարժիչների,
 Տրակտորների տրանսմիսիայի և ընթացքային մասի,
 Գյուղատնտեսական մեքենաների,
 ²ßË³ï³ÝùÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý,
 Ö³ñï³ñ³·Çï³Ï³Ý ·ñ³ýÇÏ³ÛÇ,
 ÜÛáõÃ³·ÇïáõÃÛ³Ý,
 Î»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ¨ µÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý,
 î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ,
 Տրակտորների տեխնիկական աËտորոշման,
 Ð³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý6, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÑáõÙ³ÝÇï³ñ ¨ ëáóÇ³É¬ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý, Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ¨
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µÝ³·Çï³Ï³Ý ³é³ñ³ÏÝ»ñÇª Áëï å»ï³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ã³÷áñáßãÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ7:
È³µáñ³ïáñÇ³Ý»ñª
 Մետաղամշակման,
 ¾É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³ÛÇ:
6
7

ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÏñÃáõÃÛ³Ý ÑÇÙùÇ íñ³ áõëáõóáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ ¹»åùáõÙ:
ÙÇÝã¨ Ý³ËÝ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý (³ñÑ»ëï³·áñÍ³Ï³Ý) ÏñÃáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ã³÷áñáßãÇ
ÁÝ¹áõÝáõÙÁ Õ»Ï³í³ñí»É ÙÇçÇÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ã³÷áñáßãÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñáí:
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²ñÑ»ëï³ÝáóÝ»ñª
 Ø»ï³Õ³Ùß³ÏÙ³Ý,
 Չափանշման:
Տրակտորարշավարան

Ø³ñ½³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñª
 Ø³ñ½³¹³ÑÉÇ×,
 Ø³ñ½³Ññ³å³ñ³Ï:
²ÛÉ ûÅ³Ý¹³Ï Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñª
 Ö³ß³ñ³Ý (µáõý»ï),
 ´áõÅÏ»ï:
ÎñÃ³Ï³Ý Íñ³·Çñ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ, »ÉÝ»Éáí ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÇó, Ï³ñáÕ ¿
Ó¨³íáñ»É Éñ³óáõóÇã Ï³µÇÝ»ïÝ»ñ, É³µáñ³ïáñÇ³Ý»ñ, ³ñÑ»ëï³ÝáóÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ£

5.3.4.
¾

àõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñ
(áõëáõÙÝ³Ï³Ý åÉ³Ý)

àõë³ÝáÕÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý µ»éÝí³ÍáõÃÛ³Ý ³é³í»É³·áõÛÝ Í³í³ÉÁ ãå»ïù ¿ ·»ñ³Ý½³ÝóÇ 54 Å³ÙÁ`

Ý»ñ³éÛ³É Éë³ñ³Ý³ÛÇÝ ¨ ³ñï³Éë³ñ³Ý³ÛÇÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ µáÉáñ ï»ë³ÏÝ»ñÁ,
¾

àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý

ÁÝÃ³óùáõÙ

áõë³ÝáÕÇ

µ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝÁ

å³ñï³¹Çñ

áõëáõÙÝ³Ï³Ý

å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñáí ãå»ïù ¿ ·»ñ³½³ÝóÇ 36 Å³ÙÁ, ÁÝ¹ áñáõÙ` Ýßí³Í Í³í³ÉÁ ãÇ Ý»ñ³éáõÙ Ý³Ë³ëÇñ³Ï³Ý
³é³ñÏ³Ý»ñÇ

å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÁ,

ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

¨

Éñ³óáõóÇã

³ñï³Éë³ñ³Ý³ÛÇÝ

å³-

ñ³åÙáõÝùÝ»ñÁ£
¾

àõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ ëÏÇ½µÁ ¨ ³í³ñïÁ µáÉáñ Ïáõñë»ñáõÙ áñáßíáõÙ ¿ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý

ã³÷áñáßãáí£
¾

Ð³ëï³ïáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñíáõÙ ¿ áõëáõÙÝ³Ï³Ý åÉ³ÝÝ»ñáí,

³é³ñÏ³Û³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñáí, áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛóáí ¨ ¹³ë³óáõó³ÏÝ»ñáí£
¾

Ð³ëï³ïáõÃÛáõÝáõÙ áõëáõÙÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý ËÙµ»ñáí, »ÝÃ³ËÙµ»ñáí,

Ñáëù»ñáí, ³ÝÑ³ï³Ï³Ýª Ñ»ï¨Û³É ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ó¨»ñáí`
 ¹³ë,
 ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝ,
 ë»ÙÇÝ³ñ,
 ·áñÍÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù,
 É³µáñ³ïáñ ³ßË³ï³Ýù,
 ëïáõ·áÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù,
 ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù,
 ÇÝùÝáõñáõÛÝ ³ßË³ï³Ýù,
 ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ,
 åñ³ÏïÇÏ³,
 Ïáõñë³ÛÇÝ Ý³Ë³·ÍáõÙ (Ïáõñë³ÛÇÝ ³ßË³ï³Ýù),
 ¹ÇåÉáÙ³ÛÇÝ Ý³Ë³·ÍáõÙ (¹ÇåÉáÙ³ÛÇÝ ³ßË³ï³Ýù)£
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¾

²éÏ³ áõëáõóÙ³Ùµ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý ³ñÓ³Ïáõñ¹Ý»ñ ï³ñ»Ï³Ý ³éÝí³½Ý »ñÏáõ

³Ý·³Ùª 8-11 ß³µ³Ã ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ï¨áÕáõÃÛ³Ùµ, ³Û¹ ÃíáõÙ 2 ß³µ³ÃÇó áã å³Ï³ë ÓÙé³Ý Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ£ ê»½áÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí Ï³ñáÕ »Ý
ë³ÑÙ³Ýí»É ³ñÓ³Ïáõñ¹Ý»ñÇ ³ÛÉ Å³ÙÏ»ïÝ»ñª å³Ñå³Ý»Éáí ¹ñ³Ýó ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ£
¾

ê³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛ³Ý Å³Ù»ñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñáõÙ 100 Å³Ùª Ù»Ï

áõëáõÙÝ³Ï³Ý ËÙµÇ Ñ³Ù³ñ£ ÊáñÑñ¹³ïíáõÃÛ³Ý Å³Ù»ñÁ ¨ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ó¨»ñÁ (ËÙµ³ÛÇÝ, ³ÝÑ³ï³Ï³Ý,
·ñ³íáñ, µ³Ý³íáñ ¨ ³ÛÉÝ) áñáßáõÙ ¿ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÁ£
¾

Ü³Ë³ëÇñ³Ï³Ý ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ó³ÝÏÁ, ¹ñ³Ýó Í³í³ÉÁ ¨ áõëáõóÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ (áã ³í»É, ù³Ý

ß³µ³Ã³Ï³Ý 4 Å³Ùª ³é³ÝÓÇÝ ¹³ë³óáõó³Ïáí) áñáßíáõÙ ¿ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ùµ£ ÀÝïñáõÃÛáõÝÝ
Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉÇë å»ïù ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝ»É ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2001Ã. ÑáõÝí³ñÇ 16¬Ç N 24 áñáßÙ³Ùµ
Ñ³ëï³ïí³Í ÙÇçÇÝ

Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý

ÏñÃáõÃÛ³Ý

å»ï³Ï³Ý

ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ

ã³÷áñáßãÇ

12¬ñ¹

Ï»ïÇ

å³Ñ³ÝçÝ»ñÁª §...ßñç³Ý³í³ñïÇ ³½·³ÛÇÝ áõ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ å³ïÙáõÃÛ³Ý ¨ Ùß³ÏáõÛÃÇ áñáß³ÏÇ ÇÙ³óáõÃÛ³Ý¦ ÝÏ³ïÙ³Ùµ£
¾

àõëáõÙÝ³Ï³Ý

å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ

¨

Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý

ÏáÕÙÇó

Ï³ñáÕ

¿

Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

³é³ç³ñÏí»É

áõë³ÝáÕÇ

µ³í³ñ³ñÙ³ÝÝ

áõÕÕí³Í

³ÝÓÝ³Ï³Ý
ÁÝïñáíÇ

³é³ñÏ³Ý»ñ£

5.4.

äñ³ÏïÇÏ³Ý»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñ

äñ³ÏïÇÏ³Ý»ñÁ Ï³½Ù³Ï»ñåíáõÙ ¨ ³ÝóÏ³óíáõÙ »Ý §äñ³ÏïÇÏ³Ý»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨
³ÝóÏ³óÙ³Ý Ï³ñ·Ç¦ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý, áñÁ Ùß³ÏíáõÙ ¨ Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ áõëáõÙÝ³Ï³Ý
Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó£
äñ³ÏïÇÏ³Ý»ñÇ µáÉáñ ÷áõÉ»ñÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ ûñÇÝ³Ï»ÉÇ
ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Íñ³·ñáí£
²ñï³¹ñ³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ ï»Õ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÁ
åñ³ÏïÇÏ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ ë»÷³Ï³Ý ÝÛáõÃ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý µ³½³ÛÇ íñ³, »Ã» ³ÛÝ Ñ³·»ó³Í ¿
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñáí ¨ Íñ³·ñ³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñáí£

àõë³ÝáÕÝ»ñÇ

áõëáõÙÝ³Ï³Ý

åñ³ÏïÇÏ³Ý

Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý

Ñ»ï

Ï³åí³Í

³ÝóÏ³óíáõÙ ¿ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý áõëáõóÙ³Ý í³ñå»ïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó áõëáõÙÝ³Ï³Ý ¨ áõëáõÙÝ³³ñï³¹ñ³Ï³Ý
³ñÑ»ëï³ÝáóÝ»ñáõÙ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, áõëáõÙÝ³÷áñÓÝ³Ï³Ý ï»Õ³Ù³ë»ñáõÙ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý ³ÛÉ áõëáõÙÝ³ûÅ³Ý¹³Ï ûµÛ»ÏïÝ»ñáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý
Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¨ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ£
´³Ýíáñ³Ï³Ý Ï³ñ·Ç Ó»éùµ»ñÙ³Ý åñ³ÏïÇÏ³Ý ³ÝóÏ³óíáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
µ³Ýíáñ³Ï³Ý áñ³Ï³íáñÙ³Ý Ï³ñ· ßÝáñÑ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
´³Ýíáñ³Ï³Ý áñ³Ï³íáñÙ³Ý ³ï»ëï³íáñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ áñáßíáõÙ »Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý
Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ¨ ÝßíáõÙ »Ý Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý åÉ³ÝáõÙ£
Ü³ËÝ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý (³ñÑ»ëï³·áñÍ³Ï³Ý) ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³Ï³íáñáõÙÝ»ñÇ ï³ñ³Ï³ñ·»ñÁ
³ñï³Ñ³Ûïí³Í »Ý Ý³ËÝ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý (³ñÑ»ëï³·áñÍ³Ï³Ý) ÏñÃáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ó³ÝÏáõÙ, áñÁ Ñ³ëï³ïí³Í ¿ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2006Ã. ÑáõÝí³ñÇ 12¬Ç N 73¬Ü áñáßÙ³Ý N1 Ñ³í»Éí³Íáí£
´³Ýíáñ³Ï³Ý ¨ áñ³Ï³íáñÙ³Ý ï³ñ³Ï³ñ·»ñÁ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ (·ñ³éíáõÙ) »Ý ³ñÑ»ëï³·áñÍÇ
³í³ñï³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃáõÙª ¹ÇåÉáÙáõÙ, ¹ñ³ Ý»ñ¹ÇñáõÙ ¨ áñ³Ï³íáñÙ³Ý íÏ³Û³Ï³ÝáõÙ£
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§¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ í»ñ³Ýáñá·áÕ ÷³Ï³Ý³·áñÍ¦ ³ñÑ»ëï³íáñÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý ã³÷áñáßÇã
(å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇã)

5.5.

ØÇç³ÝÏÛ³É ¨ ³Ù÷á÷Çã ³ï»ëï³íáñÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñ

²ï»ëï³íáñÙ³Ýª áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ í»ñ³ÑëÏÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³Ñ³ÝçÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ
»Ý ·áñÍáÕ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç Ñ³Ù³Ó³ÛÝ£
²ÛÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿` ëïáõ·»Éáõ Ñ³Ù³ñ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ¨ áñ³ÏÇ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ£
Ü³ËÝ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý (³ñÑ»ëï³·áñÍ³Ï³Ý) áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ·áñÍáõÙ
»Ý ÙÇç³ÝÏÛ³É ¨ ³Ù÷á÷Çã ³ï»ëï³íáñÙ³Ý Ñ»ï¨Û³É Ó¨»ñÁ.
 ùÝÝáõÃÛáõÝ,
 ëïáõ·³ñù,
 ï³ñµ»ñ³Ïí³Í ëïáõ·³ñù,
 Ïáõñë³ÛÇÝ Ý³Ë³·ÇÍ (³ßË³ï³Ýù),
 ëïáõ·áÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù, ³Û¹ ÃíáõÙ ïÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñíáÕ í»ñ³ÑëÏÇã
ëïáõ·áÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù,
 Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ, ëïáõ·³ñù³ÛÇÝ ÙÇ³íáñÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·£
ØÇç³½·³ÛÇÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ ÇÝï»·ñí»Éáõ ¨ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý
ß³ñÅáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí` áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ·»ñ³¹³ë»ÉÇ ¿ Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ùá¹áõÉ³ÛÇÝ áõëáõóÙ³Ý Ý»ñ¹ñáõÙÁ£

6.

àôêàôØÜ²Î²Ü Ð²êî²îàôÂÚ²Ü ²Î²¸ºØÆ²Î²Ü
²¼²îàôÂÚàôÜÜºðÜ àôêàôØÜ²Î²Ü ¶àðÌÀÜÂ²òÆ
´àì²Ü¸²ÎàôÂÚ²Ü Òºì²ìàðØ²Ü ¶àðÌàôØ

àõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ï áõÃÛ³ÝÝ Çñ³íáõÝù ¿ í»ñ³å³ÑíáõÙ `
¾

ØÇÝã¨ 5% ã³÷áí ÷á÷áË»Éáõ ³é³ñÏ³Û³ËÙµ»ñÇ Å³Ù³ù³Ý³ÏÁ,

¾

öá÷áË»É ³é³ÝÓÇÝ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ Íñ³·ñ³ÛÇÝ ÝÛáõÃÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ 15%-Ç ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ,

¾

ê³ÑÙ³Ý»É ÙÇç³ÝÏÛ³É ³ï»ëï³íáñÙ³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ó¨»ñÁ,

¾

ê³ÑÙ³Ý»É áõëáõÙÝ³Ï³Ý µ»éÝí³ÍáõÃÛ³Ý (Éë³ñ³Ý³ÛÇÝ ¨ ³ñï³Éë³ñ³Ý³ÛÇÝ) ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³í³ÉÁ

Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³é³ñÏ³ÛÇó,
¾ ÀÝïñáíÇ ³é³ñÏ³Ý»ñÁ ë³ÑÙ³Ý»É ³ÛÝå»ë, áñ ¹ñ³Ýù Ýå³ëï»Ý ßñç³Ý³í³ñïÇ ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý
³å³ÑáíÙ³ÝÁ ³éÝí³½Ý ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ³ßË³ï³ßáõÏ³ÛáõÙ,
¾

Î³ÙÁÝïñ³Ï³Ý (ý³ÏáõÉï³ïÇí) ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ó³ÝÏÁ ¨ ¹ñ³Ýó µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ Ó¨³íáñ»É

áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ý³Ë³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý,
¾

ÀÝïñ»É

ëáõÛÝ

ã³÷áñáßãáí

Ý³Ë³ï»ëí³Í

ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ

å»ï³Ï³Ý

³Ù÷á÷Çã

³ï»ëï³íáñÙ³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÇó áñ¨¿ Ù»ÏÁ ¨ Å³Ù³Ý³ÏÁ (µ³Ûó áã å³Ï³ë, ù³Ý 2 ß³µ³Ã),
¾ Ø³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ
å³ïñ³ëïÙ³Ý
·áñÍáõÙ
Ñ³ßíÇ
³éÝ»É
ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ³ñï³óáÉ»É ¹ñ³Ýù (ÇÝãå»ë å»ï³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñáí, ³ÛÝå»ë ¿É
ÇÝùÝáõñáõÛÝ³µ³ñ ë³ÑÙ³Ý³Í) ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñáõÙ,
¾

Ø³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý ·Íáí ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ³ßË³ïáÕ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ï³½Ù³Ï»ñå»É

Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï áõëáõóáõÙ, í»ñ³áñ³Ï³íáñÙ³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ, áñÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ ¨ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ÉÇ³½áñí³Í Ù³ñÙÇÝÁ£
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