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ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
«Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ կողմից
2012թ. երրորդ եռամսյակում իրականացված գործունեության վերաբերյալ
1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲԸ-ն (այսուհետ` Ինստիտուտ) Հայաստանի
Հանրապետության ստանդարտացման ազգային մարմինն է: Ինստիտուտի գործունեությունն
ընդգրկում

է

4

հիմնական

համապատասխանության
ապրանքների,

ոլորտներ`

հավաստման,

հանրային

սննդի

այդ

ստանդարտացման
թվում`

ծառայությունների

պարենային
և

աշխատանքներ,
և

ոչ

կառավարման

պարենային

համակարգերի

սերտիֆիկացման աշխատանքներ, լաբորատոր փորձարկումներ և ուսուցման կազմակերպում:
Սույն հաշվետվությունն ընդգրկում է նշված ոլորտներում Ինստիտուտի կողմից 2012թ. հուլիսի
1-ից

մինչև

սեպտեմբերի

գործունեությունը,

30-ն

Ինստիտուտի

ընկած

ժամանակահատվածում

ինստիտուցիոնալ

կառուցվածքի

իրականացված

վերափոխումները

և

ներկայացվում

են

ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունը:
Սակայն

նախքան

բուն

հաշվետվության

անցնելը

ստորև

Ինստիտուտի գործունեության վերաբերյալ որոշ հակիրճ տեղեկություններ:
SARM-ը թվերով
Ստանդարտացման

- 21 ՏՀ-ներ, որոնց կազմում ընդգրկված են ավելի քան`

ազգային

400 փորձագետ

(հայելային)

տեխնիկական

250

շահագրգիռ

կազմակերպություններ

(պետական

հանձնաժողովները (ՏՀ)

մասնավոր և հասարակական կազմակերպություններ, այլ)

մարմիններ,

100 ՏՀ և ԱԽ նիստ և քննարկում` տարեկան
- Ազգային ՏՀ-ները հանդիսանում են հայելային ՏՀ-ներ`
20 ԻՍՕ ՏՀ-ների (լիիրավ)
20 ԻՍՕ ՏՀ-ների (դիտորդ)
3 ՍԵՆ ՏՀ-ների մասնակից
51 ԱՊՀ ՍՉՍ ՄՊԽ ՏՀ-ների (լիիրավ, որից` 2 ՏՀ քարտուղարություն)
28 ԱՊՀ ՍՉՍ ՄՊԽ ՏՀ-ների (դիտորդ)
Բաժանորդներ

50 կազմակերպություն,
մշտական խորհրդատվություն` ոլորտային ստանդարտների վերաբերյալ

ՀՀ

ստանդարտների

Ազգային գործող ստանդարտներ`

մշակումը 2012 թվականի

Զուտ ազգային (ՀՍՏ)` 1 հատ

3-րդ եռամսյակում

Միջազգայինից փոխակերպված` 38,
Եվրոպականից և այլ երկրներից փոխակերպված` 15,
Միջպետական ստանդարտներ` 7,
Ընդամենը` 61 հատ
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Ազգային գործող ստանդարտներ`

Ընդհանուր
1993-2012թթ ընթացքում

- Զուտ ազգային (ՀՍՏ)` 317 հատ
- Միջազգայինից փոխակերպված` 363 հատ
-Միջպետական ստանդարտներ` ԳՕՍՏ 2450 հատ
- Եվրոպականից և այլ երկրներից փոխակերպված` 108 հատ
- ՌԴ ազգային ստանդարտներ (ԳՕՍՏ Ռ)` 410 հատ,
Ընդամենը` 3648 ազգային ստանդարտ
ՍԱՐՄ-ը անդամակցում է`

Համագործակցություն

ԻՍՕ-ին 1997թ.-ից (լիիրավ)
ՍԵՆ-ին 2007թ.-ից գործընկեր, իսկ 2008 թ.-ից միացող անդամ
ԱՊՀ ՍՉՍ ՄՊԽ ստանդարտացման բյուրոին 1992թ.-ից
ՄԷԿ-ին` 2004թ.-ից գործընկերության ծրագրի մասնակից
Տեխնիկական

Ստանդարտների

ինֆորմացիայի

գործունեության ողջ ինֆորմացիան հասանելի է առցանց www.sarm.am

ազգային

ինստիտուտ

ՓԲԸ

ստանդարտացման

էլեկտրոնային

հասցեով:

հասանելիությունը

Օգտվողները այստեղ կարող են գտնել.
•

ստանդարտների կիրառման վերաբերյալ տվյալներ

•

ստանդարտների նախագծեր

Ստանդարտներն ըստ տեխնիկական ոլորտների
ՀՀ ստանդարտներ
1993-2012թթ.

Ոլորտներն ըստ ICS դասակարգման

քանակ

%

գիտություններ

436

11.9

2.

Առողջապահություն, անվտանգություն և շրջակա միջավայր

418

11.5

3.

Ճարտարապետական տեխնոլոգիաներ

696

19.1

4.

Էլեկտրոնիկա, ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ և
հեռահաղորդակցություն

190

5.1

5.

Տրանսպորտ և ապրանքների բաշխում

160

4.4

6.

Գյուղատնտեսություն և սննդամթերքի տեխնոլոգիա

513

14.1

7.

Նյութագիտություն

741

20.3

8.

Շինարարություն

350

9.6

9.

Հատուկ տեխնոլոգիաներ

142

4.0

3646

100

1.

Ընդհանուր դրույթներ (տերմինաբանություն), ենթակառուցվածքներ և

Ընդամենը

Դասակարգված ոլորտների նկարագրությունը
1. Ընդհանուր դրույթներ, ենթակառուցվածքներ և գիտություններ. Ընդհանուր դրույթներ.
Տերմինաբանություն.

Ստանդարտացում.

Փաստաղթղեր

(01),

Սոցիոլոգիա.

Ծառայություններ.

Ֆիրմաների կազմակերպում և ղեկավարում. Վարչակազմ. Տրանսպորտ (03), Մաթեմատիկա. Բնական
գիտություններ (07)

4

2.
Շրջակա

Առողջապահություն, անվտանգություն և շրջակա միջավայր. Առողջապահություն (11),
միջավայրի

պահպանություն.

Մարդու

պաշտպանություն

շրջակա

միջավայրի

ներգործությունից. Անվտանգություն (13)
3.

Ճարտարագիտական տեխնոլոգիաներ. Չափագիտություն և չափումներ. Ֆիզիկական

երևույթներ (17), Փորձարկումներ (19), Ընդհանուր նշանակման մեխանիկական համակարգեր և
սարքավորանք (21), Ընդհանուր նշանակման հիդրավլիկական և օդաճնշական համակարգեր և
բաղկացուցիչ

մասեր

(23),

Մեքենաշինություն

(25),

Էներգետիկա

և

ջերմատեխնիկա

(27),

էլեկտրատեխնիկա (29), Ճշգրիտ մեխանիկա. Ոսկերչություն (39)
4.

Էլեկտրոնիկա,

ինֆորմացիոն

տեխնոլոգիաներ

և

հեռահաղորդակցություն.

Էլեկտրոնիկա (31), Հեռահաղորդակցություն. Լսատեխնիկա և տեսատեխնիկա (33), Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ. Գրասենյակային մեքենաներ (35), Պատկերներ ստանալու տեխնոլոգիա (37)
5.

Տրանսպորտ և ապրանքների բաշխում. Ճանապարհատրանսպորտային տեխնիկա (43),

Երկաթուղային տեխնիկա (45), Նավաշինություն և ծովային կառույցներ (47), Օդագնացային և
տիեզերագնացային տեխնիկա (49), Բեռնման և բեռնաթափման սարքավորանք (53), Բեռների
փաթեթավորում և տեղաբաշխում (55)
6.

Գյուղատնտեսություն

և

սննդամթերքի

Գյուղատնտեսություն

տեխնոլոգիա.

(65),

Սննդամթերքի տեխնոլոգիա (67)
7.

Նյութագիտություն. Մանածագործական և կաշեգործական արտադրության տեխնոլոգիա

(59), Կարի արդյունաբերություն (61), Քիմիական տեխնոլոգիա (71), Հանքագործություն և օգտակար
հանածոներ

(73),

Նավթաարդյունահանման

տեխնոլոգիաներ

(75),

Ապակեգործական

և

և

Մետաղագործություն
խեցեգործական

նավթամշակման
(77),

տեխնոլոգիա

Փայտամշակման

արդյունաբերություն

(81),

ռետինի

և

հարակից

տեխնոլոգիա
և

(79),

պլաստմասսայի

արդյունաբերություն (83), Թղթի տեխնոլոգիա (85), Լաքաներկային արդյունաբերություն (87)
8.

Շինարարություն.

Շինանյութեր

և

շինարարաություն

(91),

Քաղաքացիական

շինարարություն (93)
9.

Հատուկ տեխնոլոգիաներ. Ռազմական տեխնիկա (95), Կենցաղային տեխնիկա և

առեվտրի սարքավորանք. Հանգիստ. Սպորտ (97)

5

2. ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈՒՄ
Սույն թվականի 3-րդ եռամսյակում ստանդարտացման աշխատանքներն ուղղված են
եղել ՀՀ կառավարության 2012թ. ապրիլի 19-ի «Ստանդարտների մշակման ծառայությունների
2012 թվականի ծրագիրը և ստանդարտացման 2012 թվականի աշխատանքների ցանկը
հաստատելու մասին» N504-Ն որոշմամբ հաստատված ստանդարտների մշակման պետական
պատվերի աշխատանքների կատարմանը, ինչպես նաև տնտեսական գերակա ոլորտներում
շահագրգիռ կողմերի պահանջով միջազգային և եվրոպական ստանդարտներին ներդաշնակ
ազգային նոր ստանդարտների մշակմանը:
1. Ազգային ստանդարտների մշակման աշխատանքներ
2012թ. 3-րդ եռամսյակում իրականացվել է միջազգային (ԻՍՕ) և Եվրոպական (ԵՆ)
ստանդարտներին ներդաշնակ 57 ազգային ստանդարտների մշակման աշխատանքներ:
Ստանդարտները մշակվել են թարգմանության եղանակով` ազգային ստանդարտների
կարգավիճակով, որոնց համապատասխանության աստիճանը միջազգային և եվրոպական
ստանդարտների նույնական է:
Մշակման

գործընթացում

տեխնիկական

մասնակցել

հանձնաժողովները`

են

համապատասխան

միաժամանակ

գնահատելով

ստանդարտացման

ՀՀ-ում

միջազգային

ստանդարտների կիրառման նպատակահարմարությունը:
Նշված

57

հանձնաժողովների

ազգային
կողմից

ստանդարտների

ընդունվել

և

նախագծերից

ներկայացվել

են

54-ը

տեխնիկական

Ստանդարտների

ազգային

ինստիտուտ ՓԲԸ: Ազգային ստանդարտները հաստատվել և գործողության մեջ են դրվել ՀՀ
տարածքում Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲ ընկերության տնօրենի հրամանով:
2012 թվականի 3-րդ եռամսյակում բաժինը կազմակերպել է ստանդարտացման
հանձնաժողովի 7 նիստ և աշխատանքային խմբի խորհրդակցություն: 3-րդ եռամսյակում
ստանդարտների մշակման գործընթացում մասնակցել են հետևյալ ստանդարտացման
տեխնիկական հանձնաժողովները՝
-

ՏՀ 18 «Խաղալիքների անվտանգություն»,

-

ՏՀ 8 «Ջրի որակ»,

-

ՏՀ 12 «Շրջակա միջավայրի կառավարում»,

-

ՏՀ 16 «Շինարարություն, շինարարական կոնստրուկցիաներ և շինանյութեր»,

-

ՏՀ 4 «Կաթ և կաթնամթերք»,

-

ՏՀ 3 «Մրգային, բանջարեղենային և բուսական ծագման այլ արտադրանքներ»:

ՀՍՏ «Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում. Մոնիթորինգ և անտառային
հրդեհների կանխատեսում. Ընդհանուր պահանջներ» ստանդարտը մշակելու նպատակով
ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որում ընդգրկվել են ՀՀ արտակարգ իրավիճակների
նախարարության,

ՀՀ

գյուղատնտեսության,

ՀՀ

բնապահպանության

նախարարության

մասնագետները:
Հաշվետու ժամանակահատվածում կազմակերպվել է միջազգային ստանդարտների
նախագծերի էլեկտրոնային քվեարկության աշխատանքներ, որի ընթացքում 48 միջազգային
ստանդարտների նախագծեր անցել են փորձաքննություն և համաձայնեցվել են ՀՀ-ում բոլոր
6

շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ: Կատարվել են վերլուծական աշխատանքներ նոր
ընդունված ԻՍՕ և ԵՆ ստանդարտները ՀՀ-ում կիրառման վերաբերյալ:
Ինստիտուտը կազմակերպել է ՀՀ ընկերությունների մասնակցությունը ԻՍՕ-ի 21
ստանդարտացման

տեխնիկական

հանձնաժողովի,

20

ենթահանձնաժողովի

և

3

քաղաքականության մշակման հանձնաժողովի աշխատանքներին:
Ինստիտուտը

ակտիվորեն

մասնակցելով

միջազգային

և

եվրոպական

ստանդարտացման աշխատանքներին՝ ԻՍՕ–ի և ՍԵՆ-ի տեխնիկական հանձնաժողովների
մակարդակով, նպատակ ունի խթանել ստանդարտացումը ՀՀ-ում և ստանդարտացման
աշխատանքների զարգացման միջոցով տնտեսության ճյուղերում ստեղծել
պայմաններ

հայրենական

արտադրանքի

արտահանման

և

շուկայում

բարենպաստ

մրցունակության

բարձրացման, ինչպես նաև անվտանգության ապահովման համար:
Հաշվետու

ժամանակահատվածում ինստիտուտը կազմակերպել է

միջպետական

ստանդարտների նախագծերի էլեկտրոնային քվեարկության աշխատանքներ, որի ընթացքում
157 միջպետական ստանդարտների նախագծեր անցել են փորձաքննություն և համաձայնեցվել
են ՀՀ-ում բոլոր շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ:
2012 թվականի 3-րդ եռամսյակում Ստանդարտների ազգային ֆոնդը համալրվել է 475
միջազգային (ԻՍՕ), 186 Եվրոպական (ԵՆ), 20 միջպետական (ԳՕՍՏ), 220 Ռուսաստանի
Դաշնության (ԳՕՍՏ Ռ) և 49 Հայաստանի Հանրապետության (ՀՍՏ) նոր ստանդարտներով։
Ստանդարտների

էլեկտրոնային

տարբերակները

արխիվացվել

են,

իսկ

թղթի

կրիչով

ստանդարտները հաշվառման են վերցվել մատյանում։
Ստանդարտների ազգային ֆոնդի արդիականացման նպատակով 2012 թվականի 3-րդ
եռամսյակում կատարվել է 125 միավոր ստանդարտի տեխնիկական մշակում։
Ինստիտուտն իրականցրել է նաև ՀՀ-ում ընդունված և գործող ստանդարտների
էլեկտրոնային

տարբերակների

ստեղծման

և

կայքում

տեղադրման

աշխատանքներ՝

ստանդարտների էլեկտրոնային վճարման համակարգի ներդրման նպատակով:
«Ստանդարտ» տեղեկատվական որոնման համակարգի արդիականացման նպատակով
բաժնի կողմից համակարգչի միջոցով իրականացվել է ազգային ստանդարտների տվյալների
բազայի մուտքագրում:
2012թ-ի

3-րդ եռամսյակում մուտքագրվել է էլեկտրոնային բազայում Հայաստանի

Հանրապետությունում

գործողության

մեջ

դրված

75

ազգային

ստանդարտների

մատենագիտական տվյալները։
Պետական

գնումների

անվանացանկերի

փորձաքննություն.

Համաձայն

2006

թվականի հուլիսի 14-ի ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի «ՀՀ պետական
կառավարման մարմինների կողմից պետական և ծառայողական գաղտնիք չպարունակող
տվյալ

տարվա

պետական

գնումների

անվանացանկի

կազման

ու

ՀՀ

ֆինանսների

նախարարություն ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» N 718-Ն հրամանի 2012թ.-ի 3րդ եռամսյակում ինստիտուտն իրականացրել է պետական մարմինների և մարզերի կողմից
փորձաքննության ներկայացված թվով 7 հատ 2013 թվականի պետական գնումների ենթակա
ապրանքների,

ծառայությունների

և

աշխատանքների

ամփոփ

անվանացանկերի

փորձաքննություն` կոդերի, տեխնիկական բնութագրերի և չափման միավորների մասով։
7

Տեխնիկական պայմանների մշակման խորհրդատվությունը,
խորհ
, փորձաքննությունը և
հաշվառումը. Կազմակերպվել է վճարովի ծառայություն`
ծառայություն տեխնիկական պայմանների մշակման
խորհրդատվություն, որի հիմնական նպատակն է օգնել միջին և փոքր ձեռնարկություններին և
անհատ ձեռնարկատերերին մշակել կոնկրետ տեսակի արտադրանքի համար տեխնիկական
պայմաններ՝ համաձայն գործող նորմատիվ իրավական փաստաթղթերի և ստանդարտացման
ազգային համակարգի ստանդարտների պահանջներին:
պահանջներին
Կատարվել են շուրջ 23 կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի համար
խորհրդատվական աշխատանքներ:
աշխատանքներ Նշված ծառայությունների գումարը կազմել է 1 108 հազ.
դրամ:
Գծանկար 1. Խորհրդատվական աշխատանքներից ստացված գումարային դինամիկան
2011թ..-ի 3-րդ եռամսյակի համեմատ, հազ. դրամ
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խորհրդատվական
աշխատանքներ

2012թ.

3-րդ

պայմանների

և

34

եռամսյակում
տեխնիկական
տեխնիկական

ինստիտուտն

իրականացրել

պայմանների

է

փոփոխությունների

48

տեխնիկական

փորձաքննության

աշխատանքներ` 1 806 հազ.. դրամի:
Գծանկար 2. Տեխնիկական պայմանների փորձաքննության աշխատանքներից ստացված
գումարային դինամիկան 2011թ.-ի 3-րդ եռամսյակի համեմատ,
համեմատ հազ. դրամ
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3. ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔ ԵՎ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ
Սպասարկման նպատակով ինստիտուտը 2012

թվականի

երրորդ

եռամսյակում

իրականացրել է 50 ՀՀ կազմակերպությունների
կազմակերպությունների համար տեղեկատվական բաժանորդային
սպասարկում ստանդարտացման և համապատասխանության բնագավառում։
բնագավառում

Կնքվել է 10

կազմակերպությունների հետ պայմանագրեր՝ 1 260 000 հազ. դրամի:
Աբոնենտային տեղեկատվական սպասարկման արդյունքում երրորդ եռամսյակում
կազմվել է 9 ակտ` 1 140 000 հազ. դրամի, հետևյալ կատարված աշխատանքների մասին.
- տեղեկատվության տրամադրում ազգային ֆոնդում միջազգային (ԻՍՕ, ԻԷԿ, ԵՆ),
միջպետական (ԳՕՍՏ), Հայաստանի Հանրապետության (ՀՍՏ) և արտասահմանյան երկրների
(այդ թվում ԱՊՀ)ստանդարտների
ստանդարտների և այլ նորմատիվ փաստաթղթերի մասին,
մասին
- կազմակերպությունների ստանդարտների ֆոնդի արդիականացում,
արդիականացում
- ՀՀ ստանդարտների ամենամյա կատալոգի, ստանդարտների և տեխնիկական
պայմանների եռամսյակային տեղեկատուների տրամադրում,
- աբոնենտին անհրաժեշտ ազգային ստանդարտների անվճար տրամադրում (թվով
20),
- խորհրդատվություն ստանդարտացման և համապատասխանության հավաստման
փաստաթղթերի վերաբերյալ:
վերաբերյալ
Իրականացվել է նաև տեղեկատվական սպասարկում

ՀՀ պետական կառավարման

մարմիններին, բոլոր կազմակերպություններին,
կազմակերպություններին ֆիզիկական անձանց և ստանդարտների
ազգային ինստիտուտի ստորաբաժանումների համար: Նշված աշխատանքները իրականացվել
են պետպատվերի շրջանակներում:
շրջանակներում
2012թ. երրորդ եռամսյակում ինստիտուտն իրականացրել
ցրել է ստանդարտների վաճառք
ՀՀ կազմակերպություններին և անհատ ձեռնարկատերերին`
ձեռնարկատերերին 38 ստանդարտ`
ստանդարտ 272 300 դրամի։
Գծանկար 3. ՀՀ կազմակերպություններին և անհատ ձեռնարկատերերին ստանդարտների
վաճառքի գումարային դինամիկան 2011թ.-ի երրորդ եռամսյակի համեմատ,
համեմատ հազ. դրամ
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Հաշվետու ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության գործատուներին և
մասնագետներին սպառիչ տեղեկատվություն ապահովելու համար նախապատրաստվել է
հրատարակման համար «Ստանդարտներ
Ստանդարտներ և տեխնիկական պայմաններ»
պայմաններ 2012թ-ի N3 եռամսյակային

տեղեկատուն,

ինչպես

նաև

N7

և

N8

տեղեկատվական
տվական

թերթիկները։

Նախապատրաստվել է 2012թ
թ. «ՀՀ ստանդարտների կատալոգ»-ի
ի էլեկտրոնային տարբերակը,
տարբերակը
որը բաշխվել է շահագրգիռ կողմերին:
կողմերին
9

տեղադրվ
Շարունակվել են Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի կայքում տեղադրված
ստանդարտների էլեկտրոնային վաճառքի համակարգի
համակարգի կատարելագործման աշխատանքները,
որը հնարավորություն է տալիս առցանց վճարել և անմիջապես ձեռք բերել ՀՀ-ում
ՀՀ
գործող
ազգային ստանդարտը՝ էլեկտրոնային և թղթային կրիչներով:
կրիչներով
4. ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐ
ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ
Ինստիտուտում գործում են 6 հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիա:
լաբորատորիա
Երևանի փորձակման լաբորատորիայում երրորդ եռամսյակում ընդունվել է 230 հայտ և
տրվել է 230 փորձարկման արձանագրություն: 2011թ. երրորդ եռամսյակում ընդունվել է 225
հայտ և տրվել է 225 փորձարկման արձանագրություն:
Երևանի

նավթամթերքի

փորձակման

լաբորատորիայում

երրորդ

եռամսյակում

ընդունվել է 195 հայտ և տրվել է 195 փորձարկման արձանագրություն:
արձանագրություն 2011թ. երրորդ
եռամսյակում ընդունվել է 200 հայտ և տրվել է 200 փորձարկման արձանագրություն:
արձանագրություն
Ֆիզիկաքիմիական փորձակման լաբորատորիայում երրորդ եռամսյակում ընդունվել
է 25 հայտ և տրվել է 25 փորձարկման արձանագրություն: 2011թ. երրորդ եռամսյակում
ընդունվել է 33 հայտ և տրվել է 33 փորձարկման արձանագրություն:
Ռադիոէլեկտրական սարքավորումների փորձակման լաբորատորիայում երրորդ
եռամսյակում ընդունվել է 19 հայտ և տրվել է 19 փորձարկման արձանագրություն:
արձանագրություն 2011թ.
երրորդ եռամսյակում ընդունվել է 38 հայտ և տրվել է 38 փորձարկման արձանագրություն:
Գյումրու փորձարկման լաբորատորիայում երրորդ եռամսյակում ընդունվել է 125 հայտ
և տրվել է 125 փորձարկման արձանագրություն: 2011թ. երրորդ եռամսյակում ընդունվել է 116
հայտ և տրվել է 116 փորձարկման արձանագրություն:
Վանաձորի փորձարկման լաբորատորիայում երրորդ եռամսյակում ընդունվել է 99
հայտ և տրվել է 113 փորձարկման արձանագրություն: 2011թ. երրորդ եռամսյակում ընդունվել է
80 հայտ և տրվել է 91 փորձարկման արձանագրություն:
2012թ. երրորդ եռամսյակում կատարվել է 693 փորձարկում:
Առկա խնդիրներից է ստանդարտ և քիմիապես գերմաքուր նյութերի ձեռքբերման
հարցը:
Գծանկար 4. Ինստիտուտի հավատարմագրված լաբորատորիաներում կատարված
կատար
փորձարկումների քանակական դինամիկան 2011թ.-ի երրորդ եռամսյակի համեմատ
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5. ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ
Հ
Հաշվետու

ժամանակաշրջանում

Ինստիտուտի

կազմում

հավատարմագրված

սննդամթերքի և պարենային հումքի, ոչ պարենային ապրանքների,
ապրանքների ծառայությունների և
կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացման մարմինները շարունակել են իրականացնել
համապատասխանության հավաստման աշխատանքներ: Ինստիտուտի սերտիֆիկացման
մարմինների

գործունեության

ծավալներն

ամենախոշորն

են

հանրապետությունում`

համեմատած մյուս մարմինների գործունեությանը: Այսպես, երրորդ եռամսյակում տրվել են`
ա) ոչ պարենային ապրանքների սերտիֆիկացման գծով`
255 համապատասխանության սերտիֆիկատ,
սերտիֆիկատ
199 համապատասխանության հայտարարագիր,
հայտարարագիր
Համապատասխանության հսկողություն է իրականացվել 8 կազմակերպություններում
Կատարվել է տեխնիկական պայմանների 14 փորձաքննություն
բ) ծառայությունների սերտիֆիկացման գծով`
52 ծառայությունների սերտիֆիկատ
47 ընկերություններում կատարվել է սննդի ապահովման ծառայության համապատասխանության հսկողություն:
գ) սննդամթերքի և պարենային հումքի գծով տրվել են`
270 համապատասխանության սերտիֆիկատ,
187 համապատասխանության հայտարարագիր
Կատարվել է տեխնիկական պայմանների 10 փորձաքննություն
Իրականացվել է 8 համապատասխանության հսկողություն
Գծանկար 5. Ինստիտուտի սերտիֆիկացման մարմինների կողմից տրված
սերտիֆիկատների քանակական դինամիկան 2011թ.-ի երրորդ եռամսյակի համեմատ
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6. ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԵ
ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՈՒՄ
Երրորդ

եռամսյակում

ընդունել

է

որակի

կառավարման

համակարգերի

սերտիֆիկացման 2 հայտ,, իրականացրել է 3 սերտիֆիկացում, և 1 կազմակերպությունում
իրականացրել է կառավարման համակարգերի համապատասխանության հսկողություն:
հսկողություն
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Իրականացվում

են

աշխատանքներ

կազմակերպություններին

կառավարման

համակարգերի սերտիֆիկացման վերաբերյալ իրազեկման ուղղությամբ:
7. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
Հաշվետու կիսամյակում ՀՀ 10 կազմակերպությունից և անհատներից ստացված
հայտերի համաձայն ձևավորվել է ունկնդիրների 7 խումբ: Սահմանված կարգով կազմակերպվել են ընդհանուր և մասնագիտական դասընթացներ: Ունկնդիրներին տրամադրվել են
ուսուցողական-մեթոդական

և

տեղեկատվական

նյութերի

փաթեթներ:

Դասընթացներն

անցկացվել են արդիական ինտերակտիվ մեթոդներով ու միջոցներով (սլայդների ցուցադրում,
թեսթեր, գործնական խաղեր, գործնական առաջադրանքներ, տարբեր իրավիճակների
վերլուծություններ, խաչաձև հարցումներ, «ուղեղային գրոհներ» և այլ): Ուսուցումը գնահատվել
է թեսթավորումների կամ քննությունների միջոցով, որոնց արդյունքներով ունկնդիրներին
հանձնվել են վկայականներ՝ սահմանված կարգով գրանցելով գրանցամատյանում:
Առաջնորդվելով ուղղվածություն դեպի ունկնդիրները սկզբունքով և հաշվի առնելով
ունկնդիրների պահանջարկը կազմակերպվել են անհատական դասընթացներ, որոնք ըստ
արժանվույն գնահատվել են մասնակիցների կողմից:
Հաշվետու եռամսյակում Կենտրոնում անցկացվել է 136 դասաժամ ուսուցում:
Սահմանված կարգով ապահովվել է կապը և հաղորդակցությունը ՀՀ կազմակերպությունների հետ, որոնք պարբերաբար իրազեկվել են Կենտրոնում անցկացվող դասընթացների
և միջոցառումների մասին, ըստ անհրաժեշտության` կազմակերպվել է խորհրդատվություն:
Հայտատուների պահանջարկից ելնելով մշակվել են «Չքայքայող հսկման մեթոդները»,
«Աշխատանքի անվտանգության և առողջության պահպանման կառավարման համակարգի
OHSAS 18000 ստանդարտների շարքը», «Ավիավառելիքի լաբորատոր փորձարկումներ»,
«Վերելակների և դրանց շահագործման անվտանգության պահանջների տեխնիկական
կանոնակարգի հիմնադրույթները», «Հրդեհային անվտանգության ապահովման իրավական,
տնտեսական և կազմակերպական հիմունքները» դասընթացների ուսումնական ծրագրերը և
թեմատիկ պլանները, ինչպես նաև ուսուցողական նյութերի փաթեթները: Վերը թվարկված
դասընթացներն ըստ ստացված հայտերի նախատեսվում է անցկացնել հոկտեմբեր-նոյեմբեր
ամիսներին:
Հաշվետու ժամանակահատվածում շարունակվել է կապը և համագործակցությունը ՀՀ
բուհերի հետ: Կենտրոնն իրականացրել է Երևանի պետական, Հայաստանի պետական
տնտեսագիտական, Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանների համապատասխան ֆակուլտետների դասախոսների և ուսանողների ծանոթացում թրեյնինգների
ծրագրերին և Կենտրոնի նախաձեռնություններին:
Կենտրոնի 2012թ.-ի երրորդ եռամսյակի գործունեության համադրումը 2011թ.-ի
նույն ժամանակահատվածի հետ թույլ է տալիս փաստելու հետևյալը:
•

Պահպանվել է ձևավորված խմբերի թիվը, որը Կենտրոնի գործունեության

կայունության և պահանջված լինելու ցուցանիշ է:
•

Պահպանվել

է

ուսուցումից

ունկնդիրների բավարարվածության ցուցանիշը`

գրեթե 100%: Այս արձանագրումը հավաստում է, չնայած առկա դժվարություններին,
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հատկապես տարբեր ոլորտների թրեյներների պակասին, Կենտրոնում բոլոր գործընթացների
պատշաճ մակարդակով իրականացման մասին:
Կենտրոնում առկա են հետևյալ խնդիրները.
Կենտրոնի անձնակազմի համալրում մասնագետ թրեյներներով, որոնք պետք է
տիրապետեն

թրեյնինգների

միջազգայնորեն

ընդունված

գործիքներին,

մեթոդներին,

կանոններին,
ունկնդիրների առաջարկների և գնահատականների հիման վրա

թրեյնինգների

ուսումնամեթոդական բազայի շարունակական բարելավում,
ՀՀ բուհերի հետ աշխատանքների ակտիվացում, նպաստելով մրցունակ մասնագետների ձևավորմանը,
ՀՀ սննդարտադրողների հետ աշխատանքների ակտիվացում, հատկապես նրանց
ներգրավում ՀՀ-ում պարտադիր դարձած HACCP համակարգի պահանջների ուսուցմանը, այս
կերպ օժանդակելով համակարգի ներդրման գործընթացներին:
8. ԱՅԼ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
1. Հայաստանի

Հանրապետության

ստանդարտացման

ազգային

ռազմավարության մշակումը
Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Գ.Նազարյանը 2012թ. հուլիսի 914

մասնակցեց

ք.Տաշքենդում,

կազմակերպության

(ԻՍՕ)

Ուզբեկստանում

կողմից

Ստանդարտացման

կազմակերպված

միջազգային

«Ստանդարտացման

ազգային

ռազմավարությունների սահմանումը» թեմայով գործնական դասընթացին: Այդ դասընթացը
խիստ կարևոր ու օգտակար էր` ՀՀ ստանդարտացման ազգային ռազմավարության մշակման
համար: Ելնելով Հայաստանի և Եվրամիության միջև ընթացող Խորը և Համապարփակ Ազատ
Առևտրի Համաձայնագրի (ԽՀԱԱՀ) ստորագրման բանակցային գործընթացի պահանջներից,
Հայաստանի համար խիստ հրատապ է 2012 թվականի ընթացքում արդյունավետ եռամյա
ստանդարտացման ազգային ռազմավարության ձևավորումը:
Հաշվետու

ժամանակահատվածում

Ինստիտուտի

կողմից

իրականացվել

է

ՀՀ

տնտեսության գերակա ոլորտների, արտաքին առևտրի կառուցվածքի ուսումնասիրությունը:
Ուսումնասիրվել է նաև ստանդարտացման ազգային ռազմավարությունների մշակման
միջազգային փորձը: Ինստիտուտը դիմել է շահագրգիռ բոլոր կողմերին` ստանդարտացման
գծով

առկա

պահանջարկի

ուսումնասիրման

նպատակով:

Ստանդարտացման

ռազմավարության առաջին նախագիծը պատրաստ կլինի 2012թ. նոյեմբերի վերջին, որից
հետո այն կներկայացվի հանրային քննարկման:
2. ԻՍՕ-ի Զարգացող երկրների հարցերով մշտական կոմիտեի (ԴԵՎԿՕ) 46-րդ
նիստին Ինստիտուտի պատվիրակության մասնակցությունը
Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի պատվիրակությունը` տնօրեն Ե.Ազարյանի
գլխավորությամբ 2012 թվականի սեպտեմբերի 17-18 մասնակցեց ԱՄՆ Սան Դիեգո քաղաքում
տեղի ունեցած ԻՍՕ-ի Զարգացող երկրների հարցերով մշտական կոմիտեի (ԴԵՎԿՕ) 46-րդ
պլենար նիստին:
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Այս տարվա նիստը կազմակերպվել էր առավել նորարարական ոճով և պարունակում էր
խմբային ու միջանկյալ քննարկման սեսիաներ, որոնք նվիրված էին զարգացող երկնրներին
առնչվող մի շարք կարևոր խնդիրներին:
Նիստի առաջին օրը առանձին ելույթով հանդես եկավ ԻՍՕ գլխավոր քարտուղար
պարոն Ռոբ Սթիլը, որի զեկույցը նվիրված էր միջազգային ստանդարտացման գործընթացում
զարգացող երկնրների դերակատարման բարձրացմանը և առավել ակտիվ մասնակցությանը:
ԻՍՕ-ն ներկայումս խնդիր է դրել իր առջև աջակցել զարգացող երկրների ստանդարտացման
մարմիններին այնպես, որ նրանք փոխեն իրենց ներկայիս «ստանդարտ յուրացնող»
կարգավիճակը «ստանդարտ մշակողի» կարգավիճակի: Այդ խնդրի հաղթահարումը դյուրին չէ,
քանի որ նախ առկա է լեզվական բարդույթը և հաճախ հնարավոր չի լինում զարգացող
երկրներում գտնել անգլերեն լեզվի լավ իմացությամբ համապատասխան մասնագետի, որը
կմասնակցի ԻՍՕ տեխնիկական համապատասխան հանձնաժողովի նիստերին: Երկրորդը,
ֆինանսավորման հնարավորության խնդիրն է, որի մասամբ հաղթահարման նպատակով
ԻՍՕ-ն պատրաստակամ է տեխնիկական օժանդակության շրջանակներում ֆինանսավորել
համապատասխան զարգացող երկրներից տարեկան երկու այցելություն: Մյուս կարևոր
խնդիրն էլ այն է, որ զարգացող երկրներում ԻՍՕ ՏՀ նիստերին մասնակցությունը հաճախ
դիտվում է ոչ թե որպես մասնագիտական գործունեություն, այլ որպես տուրիստական
զբոսաշրջության հնարավորություն, ինչը պետք է բացառվի:
ԴԵՎԿՕ 46-րդ նիստի երկրորդ օրը տեղի ունեցան երեք զուգահեռ խմբային
քննարկումներ, իսկ ավելի ուշ այդ քննարկումների արդյունքներն ամփոփվեցին ընդհանուր
(պանելային) քննարկմամբ: Խմբային քննարկումները նվիրված էին հետևյալ երեք թեմաներին`
Խումբ 1. Զարգացող երկրների Ստանդարտացման ազգային մարմինների հզորացումը`
Կառավարման կառուցվածքի և շուկային համապատասխանության բարելավում
Խումբ 2. Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության կառավարում` ԻՍՕ
ստանդարտների օգտագործումն անվտանգության բարելավման համար. զարգացող երկների
փորձը
Խումբ 3. Ի՞նչ քայլեր պետք է ձեռնարկեն զարգացող երկրները իրենց կարիքների
գերակայությունների որոշման և ներկա կամ ապագա տեխնիկական աշխատանքներում իրենց
դերակատարման բարձրացման համար. Ինչպե՞ս կարող է աջակցել ԻՍՕ-ն:
Առաջին խմբում որպես համազեկուցող էր հրավիրված Ստանդարտների ազգային
ինստիտուտի փոխտնօրեն Գ.Նազարյանը, ով իր զեկույցում ներկայացրեց Հայաստանի
փորձը, ձեռքբերումները և առկա խնդիրները: Զեկույցը բարձր գնահատականի արժանացավ
քննարկման մասնակիցների կողմից և հիմք ծառայեց ԻՍՕ տեխնիկական օժանադակության
բարելավման մի շարք առաջարկությունների ներկայացման համար:
Խմբային քննարկման արդյունքում, ի վերջո, առանձնացվեցին ինստիտուցիոնալ
զարգացմանն առնչվող հետևյալ խնդիրները.
•
•
•
•
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ստանդարտ մշակողների և կարգավորողների դերերի հստակեցման
անհրաժեշտությունը,
Շահագրգիռ կողմերի ներգրավումը` ինչպե՞ս խրախուսել նրանց մասնակցել,
Մինչև
ԻՍՕ
Ինստիտուցիոնալ
հզորացման
ծրագրի
արմատական
փոփոխությունը` հաշվի առնել հիմունքները,
ԻՍՕ Ինստիտուցիոնալ հզորացման ծրագիրը կարող է տարածվել թույլ
զարգացած երկրների վրա, սակայն ոչ բոլորի,

Հաջողության ընկալման անհրաժեշտություն` չկա մեկ լուծում
Ստանդարտացման ազգային մարմինների համար
ԴԵՎԿՕ նիստի ժամանակ կազմակերպվեց նաև որոշակի հարցերի
•

մասնակիցների

հարցման

անցկացումը,

որը

բավականին

հետաքրքիր

բոլոր
շուրջ

արդյունքներ

արձանագրեց: Այսպես, այն հարցին, թե շահագրգիռ կողմերի ո՞ր խումբն է հատկապես
կարևոր ՍԱՄ գործունեության արդյունավետության գնահատման համար, մասնակիցների 57%
պատասխանեց «Արդյունաբերությունը», 23%` «Պետական կառավարման մարմինները», 14%`
«Սպառողները», մնացած 6%` այլ: Մյուս կարևոր հարցն այն էր, թե արդյոք իմաստ ունի, որ
ՍԱՄ գնահատեն իրենց գործունեությունը հաստատված լավագույն փորձի չափանիշների
հանդեպ, որին մասնակիցների քվեարկության արդյունքներով դրական պատասխան տվեց
քվեարկողների 91%, 3%` «Ոչ», իսկ 7%` «Չգիտեմ»: Այս հարցումը թեև պաշտոնական բնույթ չէր
կրում, սակայն պատասխաններն ակնհայտորեն մատնանշում են զարգացող երկրների
կողմնորոշումը քննարկված խնդիրների շուրջ:
Վերջում,

ԴԵՎԿՕ

պլենար

նիստում

հաստատվեցին

երկօրյա

քննարկումների

արդյունքներով կազմված որոշումները (ռեզոլյուցիաները):
3. Ստանդարտացման միջազգային կազմակերպության (ԻՍՕ) 35-րդ վեհաժողովին
Ինստիտուտի պատվիրակության մասնակցությունը
Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի պատվիրակությունը` տնօրեն Ե.Ազարյանի
գլխավորությամբ 2012 թվականի սեպտեմբերի 19-21 մասնակցեց ԱՄՆ, Կալիֆորնիայի Սան
Դիեգո քաղաքում տեղի ունեցած ԻՍՕ-ի` Ստանդարտացման Միջազգային Կազմակերպության
35-րդ վեհաժողովին: 1994 թվականից Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է ԻՍՕի թղթակից, իսկ 1997 թվականից լիիրավ անդամ: Ստանդարտների ազգային ինստիտուտը
մասնակցում է 40 տեխնիկական հանձնաժողովների և 3 քաղաքականության մշակման
մշտական հանձնաժողովների` ԿԱՍԿՕ, ԴԵՎԿՕ և ԿՕՊՕԼԿՕ աշխատանքներին:
Միջազգային ստանդարտացման կազմակերպությունը (ԻՍՕ), որի անդամակցությունը
կազմված

է
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երկրների

փոխհամաձայնության

վրա

ստանդարտների
հիմնված

ազգային

միջազգային

ինստիտուտներից,

ստանդարտների

կամավոր,

համաշխարհային

ամենախոշոր մշակողն է, որը ներկայումս ունի ձեռնարկատիրությանն, կառավարությանն ու
հասարակությանն ուղղված ավելի քան 19000 ստանդարտներ:
Համաշխարհային

հանրությանը

հետաքրքրող

օրհասական

հարցերի

բազմազանությունն արտացոլվում է ԻՍՕ-ի տեխնիկական աշխատանքների անընդհատ աճող
շրջանակներում: Վերջին տարիներին միջազգային շահառուների պահանջով, օրինակ,
մշակվել են բազմաթիվ ստանդարտներ էներգիայի արդյունավետության, սոցիալական
պատասխանատվության,

սննդի

անվտանգության,

առողջապահության,

ռիսկերի

կառավարման, շրջակա միջավայրի կայուն օգտագործման, իրավիճակների կառավարման
կայունության, ճանապարհային երթևեկության անվտանգության, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ
ոլորտներում: ԻՍՕ լինելով միջազգային տեխնիկական և տեխնոլոգիական առաջընթացի
կիզակետում, ջանում է հետ չմնալ շուկայի նորագույն պահանջներից և մշտապես առաջարկում
է

այդ

նորագույն

գաղափարների

ստանդարտների տեսքով:
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ներդրման

լավագույն

եղանակներ`

միջազգային

Ընդհանրապես, ԻՍՕ վեհաժողովի այս տարվա ֆորմատը խիստ նորարարական էր և
զգալիորեն

տարբերվում:

Երկար

ու

ձանձրալի

զեկույցների

փոխարեն,

շեշտադրումը

կատարվել էր ավելի շատ խմբային քննարկումների վրա, որոնց ընթացքում քննարկվեցին մի
շարք առանցքային հարցեր, որոնք այնուհետև ներկայացվեցին վեհաժողովի քննարկմանը:
Մասնավորապես, ստանդարտացման առանցքային խնդիրների շուրջ խմբային քննարկում
կազմակերպվեց

Միջազգային

էլեկտրատեխնիկական

կոմիտեի

(ՄԷԿ),

Միջազգային

հեռահաղորդակցության միության (ITU) Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ)
ներկայացուցիչների մասնակցությամբ:
Վեհաժողովի երկրորդ օրն ամբողջությամբ նվիրված էր խմբային քննարկումներին և
մասնակիցներին առաջադրվել էր միանալ զուգահեռաբար ընթացող քննարկումներից որևէ
մեկին: Քննարկման էին առաջադրվել հետևյալ խնդիրները`
(1) ԻՍՕ ստանդարտների մտավոր սեփականության և հեղինակային իրավունքները`
ԻՍՕ քաղաքականությունը և ինչ է դա նշանակում.
Այս

քննարկմանը

ներկայացվեց

մտավոր

սեփականության

և

հեղինակային

իրավունքների պաշտպանության ոլորտում ԻՍՕ նոր քաղաքականության «ՊՈԿՈՍԱ» կոչվող
փաստաթուղթը, որը ներկայումս հեղինակային իրավունքների պաշտպանության առավել
խիստ

միջոցառումներ

է

պարունակում:

Փաստաթուղթն

այնուհետև

հավանության

արժանացավ վեհաժողովի կողմից:
(2) Ապագա բիզնես մոդելի վերաբերյալ նոր գաղափարներ. Այս քննարկումը նպատակ
ուներ բացահայտել, թե ինչ կարիքներ կունենա ԻՍՕ և իր անդամները սպառողների ապագա
կարիքների

բավարարման

համար:

Այս

քննարկմանը

մասնակցեց

նաև

հայկական

պատվիրակությունը: Կարիքների քննարկման ժամանակ, հայկական պատվիրակության
կողմից առաջարկվեց կարիքների գնահատումը տարբերել ըստ զարգացած և զարգացող
երկրների, որը միանշանակ ընդունվեց մասնակիցների կողմից և հանձնարարական տրվեց
առաջարկը հաշվի առնել ապագայի բիզնես մոդելում:
(3) Ավելի պարզ, ավելի արագ, ավելի լավ ՏՏ գործիքներ` ԻՍՕ ստանդարտների
մշակման և հրապարակման համար: Այս քննարկմանը ներկայացվեցից վերջին երկու
տարիների ընթացքում ԻՍՕ ՏՏ նորամուծությունները: Մասնավորապես, ԻՍՕ ներդրված նոր
պաշտոնական կայքի ֆորմատը և Առցանց փնտրման պլատֆորմը, որոնք էապես պարզեցրել
ու մատչելի են դարձրել տեղեկատվությունը շահագրգիռ կողմերի համար: Նոր ՏՏ գործիքները
նախատեսում են նաև կապել ԻՍՕ կայքի վաճառքի բաժինը ԻՍՕ անդամ ՍԱՄ կայքերի հետ,
ինչը հնարավորություններ կստեղծի այլ երկրներում ստանդարտների առցանց վաճառքի
համար:
(4) Գործընկերների հետ աշխատանքը` ԻՍՕ 2011-2015 ռազմավարական պլանի
կատարումն ապահովելու համար: Այս խմբում քննարկվեց, թե ինչ լրացուցիչ միջոցառումներ
կարող են նախատեսվել ռազմավարական պլանի արդյունավետ իրականացման համար և
ինչպիսի խոչընդոտներ կան այդ ոլորտում:
(5) Ստանդարտները և կրթությունը. Այս խմբային քննարկումը ամենապահանջվածների
շարքում էր: Այն նպատակ էր հետապնդում բացահայտել ստանդարտների միջոցով կրթության
ապահովման

հնարավորությունները:

Բազմաթիվ

երկրներ

ներկայումս

ակտիվորեն

համագործակցում են ուսումնական հաստատությունների հետ, որպեսզի վերջիններիս
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ուսումնական ծրագրերը ներառեն ստանդարտների ուսուցումը: Սակայն այդ գործընթացը
դերևս լավ լուսաբանված չէ և մեծ տարածում չի գտել:
ԻՍՕ-ի 35-րդ վեհաժողովի ընթացքում հաստատվեց շուրջ մեկ տարի քննարկվող ԻՍՕ-ի
կանոնադրության մեջ փոփոխությունների կատարումը, ընտրվեցին ԻՍՕ Խորհրդի և ԻՍՕ
Տեխնիկական կառավարման խորհրդի նոր անդամները, ներկայացվեցին և հաստատվեցին
ԻՍՕ ֆինանսա-տնտեսական գործունեության արդյունքները, զեկույցով հանդես եկան ԻՍՕ
գլխավոր քարտուղարը, ԻՍՕ նախագահը, ԻՍՕ քաղաքականության և տեխնիկական
կառավարման

գծով

փոխնախագահները,

ԻՍՕ

գանձապահը,

տարածաշրջանային

ստանդարտացման կազմակերպությունների ղեկավարները:
ԻՍՕ նոր կանոնադրությունն ուժի մեջ կմտնի 2013թ. հունվարի 1-ից: Դրանով
նախատեսված են մի շարք նոր մոտեցումներ: Մասնավորապես, ԻՍՕ նախագահն այսուհետև
կընտրվի ոչ թե 2, այլ 3 տարի ժամկետով: ԻՍՕ նախագահին կից կգործի նախագահական
խորհուրդը,

որը

ունակ

կլինի

մշակել

և

քննարկման

ներկայացնել

քաղաքական

ու

ռազմավարական փաստաթղթեր: Ստեղծվում է նոր պաշտոն` Փոխնախագահ ֆինանսների
գծով: ԻՍՕ Խորհրդի աշխատանքը դարձվել է առավել հաշվետվողական ու թափանցիկ: ԻՍՕ
Խորհրդի անդամների քանակը նախկին 18-ի փոխարեն ներկայումս սահմանվել է 20, բացի
այդ ԻՍՕ քաղաքականության մշակող մշտական երեք հանձնաժողովների նախագահներն
այսուհետև իրավունք ունեն ներկա գտնվել Խորհրդի նիստերին: Խորհրդի անդամներն
կընտրվեն

այսուհետև

ներկայացուցիչներին

3

տարի

ժամկետով,

կվերագրվեն

որոշակի

իսկ

Խորհրդի

նիստերին

չափանիշներ:

մասնակցող

Ընդհանրապես,

նոր

փոփոխություններով հստակեցվում է նաև ԻՍՕ կառավարման կառուցվածքը և կառավարման
մարմիններից յուրաքանչյուրին վերապահվող լիազորությունները:
Այսպիսով, ԻՍՕ 35-րդ վեհաժողովն անցկացվեց բարձր արդյունավետությամբ և
արձանագրեց մի շարք էական փոփոխություններ, որոնք հետագայում էլ ավելի կբարձրացնեն
ԻՍՕ միջազգային դերը և կնպաստեն ստանդարտացման համաշխարհային գործընթացների
արդյունավետության աճին:
4. ԻՍՕ Խորհրդի 92-րդ նիստը
Ստանդարտների

ազգային

ինստիտուտի

(ՍԱՐՄ)

տնօրեն

Ե.Ազարյանը

2012թ.

սեպտեմբերի 22-ին ԱՄՆ Կալիֆորնիայի Սան Դիեգո քաղաքում մասնակցեց ԻՍՕ-ի Խորհրդի
հերթական 92-րդ նիստի աշխատանքներին: Համաձայն ավանդույթի, նիստը բացեց ԻՍՕ-ի
նախագահ Բ.Ալյոշինը:
Խորհուրդը դիտարկեց ԻՍՕ 35-րդ վեհաժողովի ընթացքում ընդունված որոշումները և
ի կատարման ընդունեց տրված հանձնարարականները: Խորհուրդը դիտարկեց ԻՍՕ
ռազմավարական խնդիրները` կապված 2011-2015 ռազմավարական պլանով նախատեսված
2012թ.

իրականացված

և

2013թ.

իրականացման

ենթակա

գործողությունների

հետ:

Քննարկվեց ԻՍՕ ռիսկերի և զարգացման սցենարների վերլուծությունը:
Խորհրդի նիստի մյուս կարևոր բաժինը վերաբերվում էր ԻՍՕ

ֆինանսական

կատարողականին և ֆինանսական ցուցանիշների քննարկմանը: Խորհուրդը քննարկեց և
հաստատեց ԻՍՕ կենտրոնական քարտուղարության 2013թ. բյուջեն` հաշվի առնելով Խորհրդի
ֆինանսական կոմիտեի առաջարկությունները: Դիտարկվեց ԻՍՕ Գլխավոր հիմնադրամի
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կառուցվածքը

և

միջոցների

տեղաբաշխման

հնարավորությունները:

Հաստատվեցին

հիմնադրամի կառավարման չափանիշները:
Խորհուրդը քննարկեց նաև ԻՍՕ կանոնադրական և գործառնական խնդիրները:
Մասնավորապես, նշանակվեց ԴԵՎԿՕ նոր նախագահ` 2013-2014թթ. համար, հաստատվեց
ԻՍՕ 2012 և 2013 թվականների գործունեության ֆինանսական աուդիտի կազմակերպությունը:
Սահմանվեց, որ համաձայն ԻՍՕ վեհաժողովի որոշման ԻՍՕ Խորհրդի հաջորդ նիստը տեղի
կունենա Սանկտ Պետերբուրգում 2013թ.:
Պարոն Ազարյանն առանձնակի հանդիպումներ ունեցավ ԻՍՕ Խորհրդի նորընտիր
անդամների ներկայացուցիչների հետ և շնորհավորեց Խորհրդում ընտրվելու կապակցությամբ:
5. Միջազգային համագործակցության ոլորտում նոր ձեռքբերումները
Իսպանիայի Ստանդարտացման և Սերտիֆիկացման Ասոցիացիայի (ԱԵՆՕՐ)
տնօրեն պարոն Ավելինո Բրիտոյի հրավերով Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի (ՍԱՐՄ)
տնօրեն Ենոք Ազարյանը 2012թ. հուլիսի 23-27 աշխատանքային այց կատարեց Իսպանիայի
Մադրիդ քաղաք` երկու կազմակերպությունների միջև ստանդարտացման և սերտիֆիկացման
ոլորտներում համագործակցության համաձայնագրի ստորագրման նպատակով:
Այցի շրջանակներում պարոն Ազարյանը ծանոթացավ ԱԵՆՈՐ-ի ստանդարտացման,
սերտիֆիկացման և լաբորատոր փորձարկումների գործընթացներին ու կարողություններին:
Քննարկվեցին ՍԱՐՄ-ի հետ համագործակցության եզրերը: 2012թ. հուլիսի 24-ին ՍԱՐՄ-ի և
ԱԵՆՈՐ-ի տնօրենները ստորագրեցին Համագործակցության համաձայնագիր:
Այս համաձայնագրով փաստորեն բացառիկ հնարավորություններ են ստեղծվում
Հայաստանի արտադրողների համար` ստանալով ՍԱՐՄ-ի սերտիֆիկատը, վերաձևակերպել
այն ԱԵՆՈՐ-ում և արտահանել արտադրանքը Եվրոմիության երկրներ:
ԻՍՕ-ի 35-րդ վեհաժողովի ընթացքում, 2012թ. սեպտեմբերի 20-ին Ավստրիայի
ստանդարտների ինստիտուտի տնօրեն, ԻՍՕ փոխնախագահ տեխնիկական կառավարման
գծով տիկին Սթամփֆլ Բլահան և Հայաստանի Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի
տնօրեն պարոն Ենոք Ազարյանը կնքեցին երկու ինստիտուտների միջև համագործակցության
համաձայնագիր:

Ավստրիական

պատվիրակության

հետ

քննարկումների

ժամանակ

պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց, որ համաձայնագրի շրջանակներում ս.թ. նորյեմբերին
ՍԱՐՄ-ի

երկու

ստանդարտացման

ոլորտի

մասնագետ

կգործուղվեն

Ավստրիա`

վերապատրաստման նպատակով:
2012թ.
Կազախստանի

սեպտեմբերի
և

21-ին

Բելառուսի

Ինստիտուտի

պատվիրակությունը

պատվիրակությունների

հետ

համատեղ

Ռուսաստանի,
մասնակցեց

Ստանդարտացման Եվրոպական Կոմիտեի (ՍԵՆ) պատվիրակության հետ հանդիպմանը:
Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին ՍԵՆ-ի և ԱՊՀ Ստանդարտացման, Չափագիտության
և Սերտիֆիկացման Միջպետական Խորհրդի միջև ստորագրված համագործակցության
համաձայնագրի

շրջանակներում

գործողությունների

հստակ

ծրագրի

սահմանման

հնարավորությունները: Քննարկվեց Եվրոպական և ԱՊՀ տեխնիկական կանոնակարգման
մոտեցումների ներդաշնակեցման խնդիրը: Ինստիտուտի պատվիրակությունը պարզաբանում
խնդրեց ՍԵՆ-ի գլխավոր տնօրեն Հելենա Սանտիագոյից, թե արդյո՞ք ՍԵՆ-ի գործընկեր
հանդիսացող ԱՊՀ երկրները կկարողանան մոտ ապագայում լիիրավ անդամություն ձեռք
բերել ՍԵՆ-ի կազմում, ինչպես դա տեղի ունեցավ վերջերս օրինակ Մակեդոնիայի դեպքում,
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որը ԵՄ անդամ երկիր չի հանդիսանում: Այդ հարցին տիկին Սանտիագոն պատասխանեց, որ
նման դեպք հնարավոր կլինի միայն ԵՄ հետ Ասոցիատիվ համաձայնագրի առկայության
պարագայում, իսկ նման համաձայնագիր ԱՊՀ որևէ երկրի հետ ԵՄ-ն դեռևս չի կնքել:
6. ԻՍՕ Ինստիտուցիոնալ հզորացման ծրագրի (ԻՀԾ) երկրորդ փուլը
ԻՍՕ Ինստիտուցիոնալ հզորացման ծրագրի շրջանակներում 2012թ. հուլիսի 2-6
Հայաստանի Ստանդարտների ազգային ինստիտուտը (ՍԱՐՄ) հյուրընկալեց ԻՍՕ անկախ
խորհրդատու Գրեհեմ Հոլլոուեյին: ԻՍՕ Ինստիտուցիոնալ հզորացման ծրագիրը մեկնարկել է
2011թ. ապրիլից` ԻՍՕ-ի 2011-2015թթ. զարգացող երկրների համար գործողությունների պլանի
շրջանակներում և նպատակ ունի ուսումնասիրել և գնահատել ծրագրին մասնակցող 18
զարգացող

երկրների

(այդ

կազմակերպությունների

թվում`

Հայաստանի)

ինստիտուցիոնալ

ստանդարտացման

զարգացման

կարիքները,

ազգային

ինչպես

նաև

բացահայտված խնդիրների շուրջ տրամադրել հստակ նպատակաուղղված օժանդակություն:
Համաձայն 2011թ. հուլիսին ՍԱՐՄ-ում իրականացված գնահատման արդյունքների և
առաջադրված հետագա քայլերի, սույն առաքելության ընթացքում ԻՍՕ-ի օժանդակությամբ և
ֆինանսավորմամբ կազմակերպվեցին երկու սեմինարներ` հուլիսի 3-ին Երևանում և հուլիսի 4ին Գյումրիում ստանդարտացման գործընթացներում ակտիվ ներգրավված շահագրգիռ
կողմերի (ՍԱՐՄ տեխնիկական հանձնաժողովների անդամների) հետ, որոնց ընթացքում
պարոն

Հոլլոուեյը

մանրամասն

ներկայացրեց

միջազգային

ստանդարտացման

գործընթացների առանձնահատկությունները, դրանցում տեղական շահագրգիռ կողմերի
ներգրավման եղանակները և հնարավորությունները, ԱՀԿ-ի Լավագույն վարվելակերպի
կանոնների կիրառությունը, ինչպես նաև ակտիվ քննարկումներ տեղի ունեցան ազգային
ստանդարտացման խնդիրների շուրջ:
Բացի

շահագրգիռ

կողմերի

հետ

հանդիպումներից,

ԻՍՕ

փորձագետ

պարոն

Գ.Հոլոուեյը հուլիսի 2-ին և հուլիսի 4-ին ուսուցողա-խորհրդատվական աշխատանքներ
իրականացրեց

ՍԱՐՄ-ի

ստանդարտացման

աշխատանքներում

ներգրավված

ողջ

անձնակազմի հետ: Մասնավորապես, ՍԱՐՄ-ի մասնագետներին ներկայացվեցին Առևտրի
տեխնիկական խոչընդոտների (ԱՏԽ) և Սանիտարիայի ու ֆիտոսանիտարիայի (ՍՖՍ)
միջազգային համաձայնագրերից բխող պահանջների հստակ մեկնաբանությունները և դրանց
առանձնահատկությունները,

միջազգային

ստանդարտացմանն

առավել

ակտիվ

դերակատարում ունենալու եղանակները, ինչպես նաև հիմնադրույթային ստանդարտների
մշակման միջազգային լավագույն փորձը: Պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց մինչև սույն
տարվա ավարտը կազմակերպել փորձագետի երրորդ այցելությունը, որի ընթացքում
մանրամասն

խորհրդատվություն

կմատուցվի

Հայաստանի

ազգային

հիմնադրույթային

ստանդարտների վերանայման ու միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցման
վերաբերյալ: Բացի այդ, հաջորդ այցելության շրջանակներում առանձին աշխատանքային
քննարկում կկազմակերպվի ՍԱՐՄ-ի ՏՀ-ների նախագահների ու քարտուղարների հետ` նրանց
մասնագիտական ունակությունների կատարելագործման նպատակով:
Այցելության վերջում ԻՍՕ փորձագետ Գ.Հոլոուեյը ամփոփիչ հանդիպում ունեցավ
Ստանդարտների

ազգային

ինստիտուտի

տնօրեն

Ե.Ազարյանի

հետ,

որի

ընթացքում

փորձագետը ներկայացվեց կատարված աշխատանքների արդյունքները, ինչպես նաև մեծ
գոհունակություն հայտնեց Հայաստանի ստանդարտացման ոլորտի վերջին զարգացումների,
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նոր օրենսդրության, ստանդարտացման գործընթացների ակտիվացման և ինստիտուցիոնալ
արդյունավետ կառուցվածքի վերաբերյալ:
7. Արտադրանքի և ծառայությունների որակի ապահովման բնագավառում ԱՊՀ
երկրների 2011թ. մրցանակաբաշխությունը
2012 թ. օգոստոսի 21-ին Բելոռուսի մայրաքաղաք Մինսկում տեղի ունեցավ
արտադրանքի և ծառայությունների որակի ապահովման բնագավառում ԱՊՀ երկրների 2011թ.
մրցանակաբաշխության հաղթողների մրցանակների շնորհումը:
2010թ-ին Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման Միջպետական
խորհրդը 38-րդ նիստի որոշման համաձայն հայտարարեց Արտադրանքի և ծառայությունների
որակի ապահովման բնագավառում ԱՊՀ երկրների 2011թ. մրցանակաբաշխության մասին:
Հայաստանի
Հանրապետությունից
մրցանակաբաշխությանը
մասնակցում
էր
մսամթերք արտադրող «Բարի Սամարացին» ՍՊ Ընկերությունը, որը հաղթահարելով
մրցանակաբաշխության դժվարին փուլերը` ստացավ դափնեկրի պատվավոր կոչումը:
Այս` երրորդ մրցանակաբաշխության մրցանակները շնորհեց ԱՊՀ Գործադիր խորհրդի
նախագահ, ԱՊՀ Գործադիր քարտուղար` Սերգեյ Լեբեդևը:
Մրցանակաբաշխությանը մասնակցում էր Ինստիտուտի Կառավարման համակարգերի
սերտիֆիկացման բաժնի պետ, արտադրանքի և ծառայությունների որակի ապահովման
բնագավառում ԱՊՀ երկրների մրցանակաբաշխության փորձագետ` Սեդա Պապյանը:
Մրցանակաբաշխությանը ներկա էր նաև ԱՊՀ Գործադիր խորհրդի Հայաստանի
ներկայացուցիչ` Արթուր Սարգսյանը, իսկ մրցանակը ստացավ "Բարի Սամարացին" ՍՊ
Ընկերության տնօրեն` Հովհաննես Հովակիմյանը:
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