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պահանջների սահմանումը և դրանց բովանդակությունը −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 68
7.7 Անվտանգության պահանջների սահմանումը և դրանց բովանդակությունը −−−−−−−−−−−−− 71
7.8 Ընդունման կանոնների սահմանումը և դրանց բովանդակությունը −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 74
7.9 Վերահսկման (փորձարկումների, որոշումների, չափումների, վերլուծության)
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Ներածություն
Քանի որ սույն ստանդարտի առանձին պահանջներ տարածվում են միայն Հայաստանի
ազգային ստանդարտների վրա, ապա այդ պահանջները կիրառելի չեն կազմակերպության
ստանդարտների մշակման համար: Այդ պատճառով սույն ստանդարտը կազմակերպության
(հասարակական,

գիտատեխնիկական,

ինժեներական

և

այլ

կազմակերպությունների)

ստանդարտների մշակման ժամանակ օգտագործելիս հանձնարարվում է նշել, թե սույն
ստանդարտը որ մասով կարելի է կիրառել: Նշված ստանդարտների կառուցվածքին,
շարադրմանը, ձևավորմանը, բովանդակությանը և նշագրմանը ներկայացվող մնացած
պահանջները

սահմանում

կազմակերպության

են

այդ

ստանդարտն

(հասարակական,

ընդունող

գիտատեխնիկական,

մարմինները:

Ընդ

ինժեներական

որում,
և

այլ

կազմակերպությունների) ստանդարտներով, դրանք ընդունող մարմինների որոշմամբ, կարող
են սահմանվել սույն ստանդարտով չնախատեսված պահանջներ:
Սույն ստանդարտի առանձին պահանջներ կարող են կիրառվել ստանդարտացման,
չափագիտության, համապատասխանության գնահատման և դասակարգման կանոնների ու
ուղեցույցների, ինչպես նաև այլ նորմատիվ և տեքստային տեխնիկական փաստաթղթերի
(օրինակ, տեխնիկական պայմանների, տեխնոլոգիական հրահանգների, փորձարկումների
արձանագրությունների և այլն) մշակման ժամանակ, եթե դրանց վրա չեն տարածվում այդ
պահանջները

սահմանող

այլ

ստանդարտներ,

իսկ

ստանդարտում,

այլ

նորմատիվ

փաստաթղթում կամ այդ փաստաթղթերի մշակման պայմանագրում կա համապատասխան
վկայակոչում:

©SARM-Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են

V

ՀՍՏ 1.5-2013

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏ

Ստանդարտացումը Հայաստանի Հանրապետությունում.
Ստանդարտների կառուցվածքին, շարադրմանը,
ձևավորմանը, բովանդակությանը և նշագրմանը
ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ
Стандартизация в Республике Армения
Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и
обозначению стандартов
National system for standardization. General requirements for structure,
drafting, presentation, content and indication of standards
Գործարկման թվականը 01.01.2014

1 Կիրառման ոլորտը
Սույն

ստանդարտով

սահմանվում

են

Հայաստանի

ազգային

ստանդարտների

(այսուհետև՝ ստանդարտներ) կառուցվածքին, շարադրմանը, ձևավորմանը, բովանդակությանը
և նշագրմանը, այդ ստանդարտների փոփոխությունների ձևավորմանը և շարադրմանը
ներկայացվող ընդհանուր պահանջները, ինչպես նաև կազմակերպության (հասարակական,
գիտատեխնիկական,

ինժեներական

և

այլ

կազմակերպությունների)

ստանդարտների

(այսուհետև` կազմակերպության ստանդարտներ) նշագրմանը ներկայացվող ընդհանուր
պահանջները:
ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ 1. Սույն ստանդարտում կիրառվում են տերմիններ ըստ ՀՍՏ 1.1:
ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ

2.

Հայաստանի

Հանրապետությունում

միջպետական

ստանդարտների

մշակումն իրականացվում է ԳՕՍՏ 1.5 ստանդարտի պահանջներին համապատասխան:

Սույն ստանդարտի պահանջները չեն տարածվում մինչև դրա գործարկումն ընդունված
գործող

ստանդարտների

վրա:

Այդ

ստանդարտների

համապատասխանեցումը

սույն

ստանդարտի պահանջներին նպատակահարմար է իրականացնել տվյալ ստանդարտների
հերթական

վերանայման,

իսկ

հիմնավորված

դեպքերում՝

դրանց

հերթական

փոփոխությունների մշակման ժամանակ:

2 Նորմատիվ վկայակոչումները
Սույն ստանդարտում վկայակոչված են հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերը`
Պաշտոնական հրատարակություն
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ՀՍՏ 1.5-2013
ՀՍՏ

1.0-2013 Ստանդարտացումը Հայաստանի Հանրապետությունում. Հիմնական

դրույթներ
ՀՍՏ 1.1-2005 Ստանդարտացման ազգային համակարգ. Տերմիններ և սահմանումներ
ՀՍՏ ԻՍՕ 8601-99 Տ վյալների տարրեր և փոխանակման ձևաչափեր. Տ եղեկատվության
փոխանակում. Թվականների և ժամանակի պատկերում
ՀԴ 001-2000 Ստանդարտների դասակարգիչ
ՀԴ 006.1-2004 Արտադրանքի դասակարգում ըստ գործունեության տեսակների
ԳՕՍՏ 8.310-90 Չափումների միասնականության ապահովման համակարգ. Ստանդարտ
տեղեկատվական տվյալների պետական ծառայություն. Հիմնական դրույթներ
ԳՕՍՏ

12.1.007-76

Աշխատանքի

անվտանգության

ստանդարտների

համակարգ.

Վնասակար նյութեր. Դասակարգում և անվտանգության ընդհանուր պահանջներ
ԳՕՍՏ

12.4.026-76

Աշխատանքի

անվտանգության

ստանդարտների

համակարգ.

ստանդարտների

համակարգ.

Ազդանշանային գույներ և անվտանգության նշաններ
ԳՕՍՏ

12.1.044-89

Աշխատանքի

անվտանգության

Նյութերի հրդեհապայթունավտանգություն. Ցուցանիշների անվանացանկ և դրանց որոշման
մեթոդներ
ՀՍՏ

ԻՍՕ 780-2010 Փաթեթավորում. Բեռների վարվելակարգային գրաֆիկական

մակնշում
ԳՕՍՏ

15150-69 Մեքենաներ, սարքեր և այլ տեխնիկական արտադրատեսակներ.

Տ արբեր կլիմայական շրջանների համար փոփոխակներ. Արտաքին միջավայրի կլիմայական
գործոնների փոխազդեցության մասով կատեգորիաները (կարգերը) շահագործման պահման
ու փոխադրման պայմանները
ԳՕՍՏ 21140-88 Տարա. Չափերի համակարգ:
ՀՍՏ

1.2-2013 Ստանդարտացման ազգային համակարգ. Ազգային ստանդարտների

մշակումը
ՀՍՏ

1.6-2006

Ստանդարտացման

ազգային

համակարգ.

Միջազգային

և

տարածաշրջանային ստանդարտները որպես ազգային ստանդարտներ ընդունման կանոններ
և մեթոդներ
ԳՕՍՏ

1.5-2001

Ստանդարտացման

միջպետական

համակարգ.

Միջպետական

ստանդարտներ, միջպետական ստանդարտացման կանոններ և հանձնարարականներ.
Կառուցվածքին, շարադրմանը, ձևավորմանը, բովանդակությանը և նշագրմանը ներկայացվող
ընդհանուր պահանջներ
ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ. Սույն ստանդարտից օգտվելիս նպատակահարմար է ստուգել վկայակոչված
ստանդարտների գործելը` ըստ ընթացիկ տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ կազմված ստանդարտների
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համապատասխան

կատալոգների

և

ընթացիկ

տարում

հրատարակված

համապատասխան

տեղեկատուների: Եթե վկայակոչված փաստաթուղթը փոխարինված է (փոփոխված է), ապա սույն
ստանդարտից օգտվելիս պետք է ղեկավարվել փոխարինված (փոփոխված) ստանդարտով: Եթե
վկայակոչված փաստաթուղթը չեղյալ է հայտարարված առանց փոխարինման, ապա այն դրույթը, որում
վկայակոչված է այդ ստանդարտը կիրառվում է այն մասով, որը չի շոշափում այդ վկայակոչումը

3 Ստանդարտի կառուցվածքին ներկայացվող պահանջները
3.1 Ստանդարտի տարրերը
3.1.1 Ստանդարտը բաղկացած է առանձին տարրերից:
3.1.2 Ընդհանուր առմամբ ստանդարտում ընդգրկում են հետևյալ տարրերը`
- տիտղոսաթերթ,
- նախաբան,
- բովանդակություն,
- ներածություն,
- անվանում,
- կիրառման ոլորտ,
- նորմատիվ վկայակոչումներ,
- տերմիններ և սահմանումներ,
- նշագրեր և համառոտագրություններ,
- հիմնական նորմատիվ դրույթներ,
- հավելվածներ,
- մատենագիտություն,
- մատենագիտական տվյալներ:
ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ

1.

Հրատարակման

դեպքում

ստանդարտում

ընդգրկում

են

նաև

հրատարակության մասին ելքային տվյալներ` ԳՕՍՏ 7.4 ստանդարտին համապատասխան:
ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ

2.

Հայաստանի

ազգային

ստանդարտի

բոլոր

էջերի

էջատակում,

բացառությամբ այն էջերի, որտեղ զետեղված են «տիտղոսաթերթ» և «նախաբան» տարրերը, տրվում է
տեղեկատվություն հեղինակային իրավունքի մասին հետևյալ բովանդակությամբ` «©SARM-Բոլոր
իրավունքները պաշտպանված են», միջազգային ստանդարտին համապատասխան մշակված ազգային
ստանդարտում նաև` «©ԻՍՕ-Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են» կամ «©ԻՍՕ/ԻԷԿ-Բոլոր
իրավունքները պաշտպանված են» բովանդակությամբ:

3.1.3 «Բովանդակություն», «Ներածություն», «Նորմատիվ վկայակոչումներ», «Տ երմիններ
և

սահմանումներ»,

«Նշագրեր

և

համառոտագրություններ»,

©SARM-Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են

«Հավելվածներ»,
3

ՀՍՏ 1.5-2013
«Մատենագիտություն» տարրերը ստանդարտում տրվում են անհրաժեշտության դեպքում՝
ելնելով ստանդարտի բովանդակության և շարադրման առանձնահատկություններից:

3.2 Տիտղոսաթերթը
3.2.1 Ստանդարտի տիտղոսաթերթին նշում են`
- ստանդարտի նշագիրը,
- դրա կարգավիճակը` «Հայաստանի ազգային ստանդարտ»,
- ստանդարտի անվանումը,
- Ստանդարտացման ազգային մարմնի անվանումը և լոգոտիպը:
3.2.2 Հայաստանի ազգային ստանդարտի տիտղոսաթերթը ձևավորում են ըստ Ա և ԺԱ
հավելվածների:
ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ. Եթե ստանդարտը մշակված է միջազգային (տարածաշրջանային կամ այլ
պետության) ստանդարտի հիման վրա, ապա տիտղոսաթերթի վրա անվանումից հետո նշում են
միջազգային (տարածաշրջանային կամ այլ պետության) ստանդարտի նշագիրը, իսկ փակագծերում
համապատասխանության աստիճանը (IDT-նույնական ստանդարտի համար, MOD-ձևափոխված
ստանդարտի համար, NEQ-ոչ համարժեք ստանդարտի համար)

3.3 Նախաբանը
3.3.1 Ստանդարտի նախաբանում տրվում են տեղեկություններ ստանդարտացման
աշխատանքների կազմակերպման մասին և ընդհանուր տեղեկություններ տվյալ ստանդարտի
վերաբերյալ:
3.3.2

«Ստանդարտացման

աշխատանքների

կազմակերպման

վերաբերյալ

տեղեկությունները տրվում են հետևյալ ձևակերպմամբ`
«Հայաստանի

Հանրապետությունում

ստանդարտացման

ազգային

համակարգի

հիմնական սկզբունքները և աշխատանքների կատարման կարգը սահմանված են Հայաստանի
Հանրապետության

օրենսդրությամբ

և

ՀՍՏ

1.0-2013

«Ստանդարտացման

ազգային

համակարգ. Հիմնական դրույթներ» ստանդարտով:
3.3.3 Ստանդարտի նախաբանում դրա վերաբերյալ տրվող ընդհանուր տեղեկությունները
զետեղում են «Տ եղեկություններ ստանդարտի մասին» վերնագրի տակ, համարակալում են
արաբական թվանշաններով (1, 2, 3 և այլն) և դասավորում են հետևյալ հերթականությամբ՝
օգտագործելով ստորև տրված ձևակերպումները.
ա) տեղեկություններ ստանդարտի մշակման, ընդունման և գործողության մեջ դրվելու և
գրանցման վերաբերյալ.
«1 ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՎԵԼ Է
իրավաբանական անձի կամ տեխնիկական հանձնաժողովի լրիվ անվանումը
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կողմից

ՀՍՏ 1.5-2013
2 ԸՆԴՈւՆՎԵԼ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵԼ Է Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲԸ-ի
տեխնիկական հանձնաժողովի լրիվ անվանումը

3 ՀԱՍՏԱՏՎԵԼ և ԳՈՐԾՈՂՈւԹՅԱՆ ՄԵՋ Է ԴՐՎԵԼ
Ստանդարտացման ազգային մարմնի անվանումը, ընդունման տարեթիվը և հրամանի համարը

4

ԳՐԱՆՑՎԵԼ

Է

Հայաստանի

ստանդարտացման

գրանցամատյանում, N

նորմատիվ

փաստաթղթերի

»
գրանցման համարը և թվականը

բ) տեղեկություններ միջազգային, տարածաշրջանային մակարդակով ստանդարտի
ներդաշնակման մասին (ստանդարտի մշակման ժամանակ միջազգային, տարածաշրջանային,
ազգային ստանդարտի կամ նմանատիպ այլ փաստաթղթի կիրառման մասին՝ Բ հավելվածին
համապատասխան)
գ) տեղեկություններ ստանդարտ(ներ)ի մասին, որի (որոնց) փոխարեն մշակվել է
ընդունվող ստանդարտը

«6

ՓՈԽԱՐԵՆ» կամ
ստանդարտի(ներ)ի նշագիրը (նշագրերը)

«6

ՓՈԽԱՐԵՆ
ստանդարտի նշագիրը

մասով»,

կամ տեղեկություն այն մասին, որ ստանդարտը գործարկվում է առաջին անգամ.
«6 ԳՈՐԾԱՐԿՎՈւՄ Է ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԳԱՄ» կամ «5 ԳՈՐԾԱՐԿՎՈւՄ Է ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԳԱՄ
(ստանդարտացման տվյալ օբյեկտի վրա նախկինում տարածվում էր ԳՕՍՏ

,

որի գործողությունը Հայաստանի Հանրապետությունում դադարեցված է սույն ստանդարտի
գործարկման մեջ դնելու օրվանից)»:
դ) տեղեկություններ ստանդարտի վերահրատարակման մասին.
«7 ՎԵՐԱՀՐԱ
Տ ԱՐԱԿՈւՄ

» կամ
ամիսը, տարին

տեղեկություններ ստանդարտի նոր հրատարակության մասին
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«ՀՐԱՏԱՐԱԿՈւԹՅՈւՆ

ՓՈՓՈԽՈւԹՅՈւՆՈՎ (ՈւՂՂՈւՄՆԵՐՈՎ)

»

ամիսը, տարին

ե)

տեղեկություններ

ստանդարտի

փոփոխությունների,

վերանայման

կամ

չեղյալ

հայտարարման մասին տեղեկատվության հրապարակման կարգի վերաբերյալ.
Սույն ստանդարտի ուղղումների և փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը,
ինչպես

նաև

ուղղումների

և

փոփոխությունների

տեքստերը

հրատարակվում

են

«Ստանդարտներ և տեխնիկական պայմաններ» տեղեկատուի մեջ: Սույն ստանդարտի
վերանայման կամ չեղյալ հայտարարման դեպքում համապատասխան տեղեկատվությունը
կհրապարակվի նշված տեղեկատուի մեջ: Ուղղումների, փոփոխությունների, վերանայման կամ
չեղյալ հայտարարման վերաբերյալ համապատասխան տեղեկատվությունը, ինչպես նաև
ուղղումների և փոփոխությունների նախագծ երի տեքստերը տեղադրվում են նաև ընդհանուր
օգտագործ ման տեղեկատվական համակարգում` Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ
ՓԲԸ-ի ինտերնետային կայքում (www.sarm.am):
3.3.4 Անհրաժեշտության դեպքում նախաբանում կարող են ընդգրկվել լրացուցիչ
տեղեկություններ, օրինակ` ստանդարտի մշակման ժամանակ օգտագործված փաստաթղթերի
մասին, եթե դրանք վերաբերում են արտոնագրային իրավունքի օբյեկտին:
ՕՐԻՆԱԿ
Սույն

ստանդարտում

կենսապարարտանյութի

օգտագործված

ստացում»

գյուտի`

է

«Մանրէաբանական
Հայաստանի

եղանակով

Հանրապետության

ազոտային
N

264945

արտոնագիրը: Արտոնագրի տերը «Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ» ՓԲԸ-ն է:

3.3.5 Նախաբանը զետեղում են տիտղոսաթերթից հետո հաջորդ էջում ԺԱ հավելվածին
համապատասխան:
3.3.6 Էջի ներքևի մասում գրում են. «Սույն ստանդարտը չի կարելի լրիվ կամ
մասնակիորեն

վերարտադրել,

բազմացնել

և

տարածել

որպես

հրատարակություն առանց

պաշտոնական
_______»

Ստանդարտացման ազգային մարմնի լրիվ անվանումը

թույլտվության»:

3.4 Բովանդակությունը
3.4.1 Եթե ստանդարտի ծավալը չի գերազանցում 24 էջը, ստանդարտում կարելի է
«Բովանդակություն» տարրը չընդգրկել:
3.4.2 «Բովանդակություն» տարրում տրվում են տվյալ ստանդարտի բաժինների
(անհրաժեշտության դեպքում՝ ենթաբաժինների) հերթական համարները և վերնագրերը,
հավելվածների նշագրերը և վերնագրերը: Ընդ որում, նշված յուրաքանչյուր կառուցվածքային
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տարրի վերնագրից հետո դրվում են կետեր, այնուհետև տրվում է ստանդարտի այն էջի
համարը*, որտեղից սկսում է տվյալ կառուցվածքային տարրը:
3.4.3 «Բովանդակություն» տարրում ենթաբաժինների համարները տրվում են բաժինների
համարների նկատմամբ երկու նիշին հավասար պարբերությունով:
3.4.4 «Բովանդակություն» տարրում հավելվածների նշագրերից հետո փակագծերում
նշում են դրանց կարգավիճակը (պարտադիր, հանձնարարելի, տեղեկատու):
3.4.5 «Բովանդակություն» տարրում բաժնի կամ ենթաբաժնի վերնագիրը երկրորդ
(հաջորդ) տողում շարունակելու անհրաժեշտության դեպքում այն սկսում են առաջին տողում
այդ վերնագրի մակարդակով, իսկ հավելվածի վերնագիրը հաջորդ տողում շարունակելու
դեպքում` այդ հավելվածի նշագրի մակարդակով:
3.4.6 «Բովանդակություն» տարրը զետեղում են ստանդարտի նախաբանից հետո` ԺԱ
հավելվածին համապատասխան:

3.5 Ներածությունը
3.5.1 «Ներածություն» տարրը տրվում է, եթե անհրաժեշտ է հիմնավորել ստանդարտի
մշակումը, նշել ստանդարտների համալիրում ստանդարտի տեղը կամ հաղորդել ուրիշ
ստանդարտների հետ դրա փոխկապակցվածության այլ ձևերի կիրառման, ինչպես նաև
օգտագործողների

կողմից

տվյալ

ստանդարտի

կիրառումը

հեշտացնելու

մասին

այլ

տեղեկատվություն:
3.5.2 Ներածությունը պահանջ չպետք է պարունակի:
3.5.3 Ներածության տեքստը կառուցվածքային տարրերի (կետերի, ենթակետերի և այլն)
չեն բաժանում:
3.5.4 «Ներածություն» տարրը զետեղում են այն էջից հետո, որտեղ ավարտվում է
«Բովանդակություն» տարրը, իսկ «Բովանդակություն» տարրի բացակայության դեպքում՝ այն
էջից հետո, որտեղ զետեղված է «Նախաբան» տարրը` ԺԱ հավելվածին համապատասխան:

3.6 Անվանումը
3.6.1

Ստանդարտի

անվանումը

պետք

է

լինի

հակիրճ,

ճշգրիտ

բնութագրի

ստանդարտացման օբյեկտը և ստանդարտով սահմանված դրույթների ընդհանրացված
բովանդակությունը, ինչպես նաև ապահովի ստանդարտի միանշանակ դասակարգումը
ՀԴ 001 Հայաստանի ստանդարտների դասակարգչին համապատասխան՝ ստանդարտների
տեղեկատուի

(կատալոգի)

մեջ

ստանդարտի

մասին

տեղեկատվության

ներառումը

հեշտացնելու համար:
3.6.2

Ստանդարտի

անվանումը

պետք

է

բաղկացած

լինի

վերնագրից

և

ենթավերնագրից:
ՕՐԻՆԱԿ 1
*

Ստանդարտի նախագծում «Բովանդակություն» տարրում էջերի համարները չեն նշում:
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Մետաղամշակման հաստոցներ
Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ

ՕՐԻՆԱԿ 2
Պանիր
Նիտրիտների և նիտրատների որոշման մեթոդ

3.6.3

Եթե

ստանդարտը

մտնում

է

կազմակերպամեթոդական

կամ

ընդհանուր

տեխնիկական ստանդարտների համակարգ ներկայացնող ստանդարտների համալիրի մեջ,
ապա ստանդարտի վերնագրից առաջ տրվում է խմբային վերնագիրը, որն ընդհանուր է
համալիրի բոլոր ստանդարտների համար և այդ համակարգի անվանումն է:
ՕՐԻՆԱԿ 1
Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ
Էլեկտրական սխեմաներ
Տերմիններ և սահմանումներ

ՕՐԻՆԱԿ 2
Հուսալիություն տեխնիկայում
Հուսալիության հաշվարկ
Հիմնական դրույթներ

Հիմնավորված դեպքերում կազմակերպամեթոդական կամ ընդհանուր տեխնիկական
ստանդարտների համակարգի ստանդարտի անվանումը կարող է բաղկացած լինել խմբային
վերնագրից և ենթավերնագրից:
ՕՐԻՆԱԿ
Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ
Ընդհանուր դրույթներ

3.6.4 Ստանդարտի վերնագիրը, խմբային վերնագիրը և ենթավերնագիրը տպում են
փոքրատառերով` սկսելով մեծատառից:
3.6.5 Ստանդարտի վերնագիրը որոշում է ստանդարտացման օբյեկտը: Վերնագրում
տրվում են տվյալ ստանդարտացման օբյեկտը այլ օբյեկտներից տարբերող անհրաժեշտ և
բավարար հատկանիշները:
3.6.6 Եթե ստանդարտը տարածվում է համասեռ արտադրանքի (ծառայության) խմբի
վրա, ապա դրա վերնագիրը ձևակերպում են` հաշվի առնելով Հայաստանի ազգային
ստանդարտների դասակարգչի (ՀԴ 001) համապատասխան ենթախմբի անվանումները և
(կամ) համապատասխան խմբի (ենթախմբի, տեսակի) արտադրանքի կամ ծառայության
անվանումները` ՀԴ 006.1 դասակարգչին համապատասխան:
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ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ.
վերնագրերը

ձևակերպում

Ռազմական
են`

արդյունաբերության

հաշվի առնելով

այդ

ոլորտի

արտադրանքի

ստանդարտների

արտադրանքի վրա

տարածվող

դասակարգիչները:

3.6.7 Ստանդարտացման օբյեկտի առավել լրիվ բնութագրման համար ստանդարտի
վերնագրում ավելացնում են լրացուցիչ որոշիչներ: Այդ որոշիչները կարող են բնութագրել
արտադրանքը (ծառայությունը)` ըստ հետևյալ հատկանիշների`
- ըստ արտադրանքի (ծառայության) որոշակի խմբի պատկանելիության
ՕՐԻՆԱԿ 1
Երեսապատման սալաքարեր

ՕՐԻՆԱԿ 2
Ժապավենավոր բեռնիչ

- ըստ մեկ (կամ ավելի) որոշակի եղանակով տվյալ արտադրանքի արտադրման
եղանակի
ՕՐԻՆԱԿ 1
Շիկագլոցված ժապավեններ

ՕՐԻՆԱԿ 2
Արտադրանք խոզի մսից եփած և տապակած

- ըստ նյութի, որից պատրաստված է արտադրանքը:
ՕՐԻՆԱԿ 1
Պղնձյա լարեր

ՕՐԻՆԱԿ 2
Ձկան պահածոներ

- ըստ ձևի, չափերի, զանգվածի, հզորության և այլն
ՕՐԻՆԱԿ 1
Լիսեռների կոնաձև ծայրեր 1:10 կոնավորությամբ

ՕՐԻՆԱԿ 2
1-ից մինչև 35 ՄՀց հաճախության ընդգրկույթի չափիչ գեներատորներ:

3.6.8 Ստանդարտի խմբային վերնագիրը, վերնագիրը և ենթավերնագիրը ձևակերպում
են բառերի սովորական (ոչ շրջուն) շարադասությամբ:
ՕՐԻՆԱԿ
Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում
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Տեխնածին արտակարգ իրավիճակներ
Տերմիններ և սահմանումներ

3.6.9

Ստանդարտի

վերնագրում

ստանդարտացման

օբյեկտի

հատկանիշները

բնութագրող ածականները (որոշիչները) դասավորում են դրանց կարևորության կարգով (ըստ
ստորակարգային սեռատեսակային ենթակայության ընդհանուրից մասնավորին սկզբունքով):
ՕՐԻՆԱԿ
Հանքային բնական հայկական գունանյութեր

3.6.10 Եթե ստանդարտը տարածվում է ստանդարտացման մեկ օբյեկտի վրա, ապա
անվանումը վերնագրում տալիս են եզակի թվով:
ՕՐԻՆԱԿ 1
Սինթետիկ տեխնիկական ֆենոլ

ՕՐԻՆԱԿ 2
Ձվի փոշի

3.6.11

Եթե

ստանդարտը

տարածվում

է

մի

քանի

նույնանուն

(համանուն)

ստանդարտացման օբյեկտների վրա, ապա վերնագրում դրանց ընդհանուր անվանումը տալիս
են հոգնակի թվով:
ՕՐԻՆԱԿ 1
Կվարցային գեներատորներ

ՕՐԻՆԱԿ 2
Պաղպաղակներ

Բացառություն են կազմում այն ստանդարտացման օբյեկտների անվանումները, որոնք
հոգնակի թվով գործածված չեն կամ ունեն այլ նշանակություն:
ՕՐԻՆԱԿ 1
Կարտոֆիլ

ՕՐԻՆԱԿ 2
Լոլիկ

ՕՐԻՆԱԿ 3
Հղկող և «Ալմաստ» գործիք

3.6.12 Եթե ստանդարտը տարածվում է ստանդարտացման երկու և ավելի տարանուն
օբյեկտների վրա, ապա դրա վերնագիրը գրում են հետևյալ կարգով.
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- եթե ստանդարտացման տվյալ օբյեկտները բնութագրվում են միանման հատկանիշով
կամ հատկանիշներով, ապա գոյականները իրար են միացվում «և» շաղկապով (եթե երկուսից
ավելի գոյական է՝ ստորակետով և «և» շաղկապով), իսկ այդ հատկանիշները բնութագրող
ածականը կամ մի քանի հատկանիշները բնութագրող ածականները գրում են դրանց`
ընդհանուրից մասնավորը կարևորության կարգով:
ՕՐԻՆԱԿ 1
Ինքնաթիռի մեխանիզմներ, ապարատներ և սարքվածքներ

ՕՐԻՆԱԿ 2
Էլեկտրաչափիչ թվային սարքեր և կերպափոխիչներ

- եթե հատկանիշ(ներ)ը վերաբերում է (են) թվարկված ստանդարտացման օբյեկտներից
միայն մեկին, ապա այդ օբյեկտի անվանումը գրում են վերջինը` նշելով դրան վերաբերող
ածականը (ածականները):
ՕՐԻՆԱԿ 1
Գործվածքներ և հատով բամբակյա արտադրատեսակներ

ՕՐԻՆԱԿ 2
Կերեր, համակցված կերեր և համակցված կերահումք

3.6.13 Եթե ստանդարտը տարածվում է տվյալ արտադրանքի համար ընդհանուր,
գոյականի տեսքով անվանում ունեցող դասակարգման մեկ խմբին պատկանող արտադրանքի
վրա, ապա թվարկում են արտադրանքի հատկանիշները՝ ստորակետով և «և» շաղկապով`
վերջին հատկանիշից առաջ:
ՕՐԻՆԱԿ 1
Արկղային և կանգնակավոր տակդիրներ

ՕՐԻՆԱԿ 2
«Գրանիտ», «Մարմար» և «Տուֆ» սալաքարեր

3.6.14 Եթե ստանդարտացման օբյեկտը ամբողջի մաս է, ապա վերնագրի սկզբում նշում
են ամբողջի անվանումը՝ որպես լրացուցիչ հատկանիշ, իսկ այնուհետև այդ մասի անվանումը:
Ընդ որում, ամբողջի անվանման մեջ պահպանում են բառերի սովորական (ոչ շրջուն)
շարադասությունը:
ՕՐԻՆԱԿ
Չափիչ սարքերի վահանային պատյաններ

3.6.15 Եթե ստանդարտը տարածվում է միայն մեկ որոշակի տիպի, մակնիշի, մոդելի կամ
այլ կառուցվածքային (չափային) տարբերակի արտադրանքի վրա, ապա նման ստանդարտի
©SARM-Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են

11

ՀՍՏ 1.5-2013
վերնագրում այդ տարբերակի նշագիրը նշում են «մակնիշի», «տիպի», «մոդելի» և այլ
համապատասխան բառից առաջ:
3.6.16 Ստանդարտի վերնագրում խորհուրդ չի տրվում գործածել կրճատումներ,
հռոմեական թվանշաններ, մաթեմատիկական նշաններ, հունական տառեր: Թույլատրվում է
օգտագործել

արտադրանքի

պայմանական

նշագրի

մեջ

մտնող

տառային,

թվային,

տառաթվային կրճատումներ, մեծությունների միավորներ, ընդունված հապավումներ, կոդեր և
այլն:
ՕՐԻՆԱԿ 1
Արծններ ՆՑ-11 և ՆՑ-11Ա մակնիշների

ՕՐԻՆԱԿ 2
Էլեկտրական ապարատներ մինչև 1000 Վ լարման

ՕՐԻՆԱԿ 3
Սարքեր ՍՎՉ

3.6.17 Ստանդարտի ենթավերնագրում նշում են ստանդարտով սահմանվող դրույթների
համառոտ ընդհանրացված բովանդակությունը:
ՕՐԻՆԱԿ 1
Կարագ
Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ

ՕՐԻՆԱԿ 2
Լաքաներկային նյութեր
Տերմիններ, սահմանումներ և նշագրեր

ՕՐԻՆԱԿ 3
Ռադիոէլեկտրոնային կենցաղային սարքեր
Փաթեթավորում, մակնշում, փոխադրում և պահում

ՕՐԻՆԱԿ 4
Տրոլեյբուսներ և քաղաքային ավտոբուսներ
Լուսագրական սխեմաներին ներկայացվող պահանջներ

ՕՐԻՆԱԿ 5
Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ
Չափերի նշման կանոններ
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3.6.18 Ստանդարտացման կանոնների և ուղեցույցների անվանման մեջ խմբային
վերնագիր

և

(կամ)

ենթավերնագիր

չեն

օգտագործում,

իսկ

անվանումը

տպում

են

փոքրատառերով՝ սկսելով մեծատառով:
ՕՐԻՆԱԿ
Դասակարգիչների մշակման և վարման կարգ

Խմբային

վերնագիր

ստանդարտացման

և

(կամ)

ուղեցույցների

ենթավերնագիր

անվանման

մեջ,

թույլատրվում

եթե

այն

է

օգտագործել

ապագա

ստանդարտի

նախատիպն է:
ՕՐԻՆԱԿ
Չափումների միասնականության ապահովման համակարգ
Չափագիտություն
Հիմնական տերմիններ և սահմանումներ

3.6.19 Ստանդարտի անվանումը թարգմանում են ռուսերեն ու անգլերեն և նշում են
ստանդարտի 6.2.1-ին համապատասխան ձևակերպված առաջին էջում:
ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ. Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել հատուկ վերապահումով դեպքերին,
երբ ստանդարտի անվանումը անգլերեն չի թարգմանվում, օրինակ` ռազմական արդյունաբերության
արտադրանքի ստանդարտների համար:

3.6.20 Տիտղոսաթերթին և առաջին էջին տրված ստանդարտի անվանումը զետեղում են
ԺԱ հավելվածին համապատասխան:
3.7 Կիրառման ոլորտը
3.7.1 «Կիրառման ոլորտը» տարրում ներկայացվում են ստանդարտի նշանակումը և դրա
տարածման

ոլորտը

(ստանդարտացման

օբյեկտը),

իսկ

անհրաժեշտության

դեպքում՝

կոնկրետացվում է ստանդարտի կիրառման ոլորտը:
3.7.2 Ստանդարտի նշանակման և տարածման ոլորտի նշման դեպքում կիրառում են
հետևյալ ձևակերպումները. «Սույն ստանդարտը սահմանում է...», «Սույն ստանդարտով
սահմանվում է (են)...» կամ «Սույն ստանդարտը տարածվում է... վրա և սահմանվում է (են).....»:
ՕՐԻՆԱԿ 1
Սույն ստանդարտը սահմանում է առանցքակալների շառավղային և առանցքային բացակի
չափերը:

ՕՐԻՆԱԿ 2
Սույն ստանդարտով սահմանվում են հագուստի չափսերը որոշելու ժամանակ մարդու մարմնի
չափմանը ներկայացվող պահանջները:

ՕՐԻՆԱԿ 3
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Սույն

ստանդարտը

տարածվում

է

գծային

թրթռման

արագացուցչի

տվիչների

(կերպափոխ իչների) վրա և սահմանվում են դրանց երկրորդային թրթռումային տրամաչափման
մեթոդը և միջոցները:

3.7.3

Ստանդարտի

կոնկրետացման

վերնագրում

(ճշգրտման)

նշված

ստանդարտացման

անհրաժեշտության

դեպքում

օբյեկտի

կիրառում

լրացուցիչ

են

հետևյալ

ձևակերպումը.
«Սույն ստանդարտը տարածվում է ..................... վրա»:
ՕՐԻՆԱԿ 1
Սույն ստանդարտը տարածվում է բոլոր տեսակի բուսական կերերի, համակցված կերերի և
համակցված կերահումքերի վրա՝ բացառությամբ հանքային հումքը, կերախմորիչները և պապրինը:

ՕՐԻՆԱԿ 2
Սույն ստանդարտը տարածվում է միայն ատոմային էլեկտրակայաններին մատակարարվող
արտադրանքի վրա:

Ստանդարտի տարածման ոլորտի սահմանափակման դեպքում հանձնարարվում է
տողատակի ծանոթությունում զետեղել տեղեկատվություն այն ստանդարտի մասին, որը
տարածվում է հարակից ոլորտի (ստանդարտացման օբյեկտի) վրա:
ՕՐԻՆԱԿ
Սույն

ստանդարտը

չի

տարածվում

կենցաղային

կամ

համանման

նշանակության

միակցիչների վրա*:

* Կենցաղային և համանման նշանակության միակցիչներին ներկայացվող համապատասխան
պահանջները սահմանված են ՀՍՏ ԳՕՍՏ 7396.0 ստանդարտով:
ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ. Այստեղ և այսուհետև սույն ստանդարտի օրինակներում վկայակոչված
ստանդարտները

նկարագրական

են:

Այդ

ստանդարտները

2-րդ

բաժնում

վկայակոչված

ստանդարտների ցանկում ընդգրկված չեն: Որոշ դեպքերում օրինակներում նկարագրական են նաև
տողատակի ծանոթությունները: Նման դեպքերում տողատակի ծանոթությունը տեղադրում են օրինակի
մեջ (այլ ոչ թե էջի վերջում, ինչպես սահմանված է տողատակի ծանոթությունների համար, տես 4.10.1) և
տպում են շղատառով (ինչպես սահմանված է օրինակների համար, տես 4.11.2):

3.7.4 Ստանդարտի կիրառման ոլորտի կոնկրետացման համար օգտագործում են
հետևյալ ձևակերպումները. «Սույն ստանդարտը նախատեսված է կիրառելու համար...» կամ
«Սույն ստանդարտը կարող է նաև կիրառվել...»:
ՕՐԻՆԱԿ 1
Սույն

ստանդարտը

նախ ատեսված

է

կիրառելու

անձնական

սերտիֆիկացման փորձարկումների ժամանակ:

ՕՐԻՆԱԿ 2
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Սույն ստանդարտը կարող է նաև կիրառվել այլ տեխ նոլոգիաներով պատրաստված
գործվածքների փորձարկման ժամանակ` բացառությամբ չգործած կտորները:

ՕՐԻՆԱԿ 3
Սույն ստանդարտը կիրառում են ՀՍՏ ԻՍՕ 9001 ստանդարտի հետ միասին:

3.7.5 Թույլատրվում է ստանդարտի նշանակումը, ստանդարտացման օբյեկտի ճշտումը և
կիրառման ոլորտի ճշտումը համատեղել մեկ նախադասությունում:
ՕՐԻՆԱԿ
Սույն ստանդարտով սահմանվում են խ մելու ջրի ջրամատակարարման կենտրոնացված
համակարգով տրվող ջրի նմուշառմանը ներկայացվող պահանջներ, որոնցով պետք է ղեկավարվել
մինչև բաշխիչ ցանց մտնելը ջրի որակի գնահատման ժամանակ:

3.7.6 Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ կամ տեխնիկական պայմաններ սահմանող
ստանդարտում ստանդարտի նշանակումը չի տրվում, այլ ստանդարտի տեքստում նշվում է
ստանդարտացման օբյեկտը և դրա համառոտ գրառումը (անհրաժեշտության դեպքում)՝
կոնկրետացնելով ստանդարտի տարածման ոլորտը:
ՕՐԻՆԱԿ
Սույն ստանդարտը տարածվում է փափուկ լինզաների (այսուհետ` լինզա) վրա, որոնք
նախ ատեսված են բժշկական և մասնագիտական ցուցանիշներով դրանց կիրառման կարիքը
զգացող մարդկանց համար: Սույն ստանդարտը չի տարածվում ներկված, այդ թվում կոսմետիկ
նշանակության լինզաների վրա:

3.7.7 «Կիրառման ոլորտը» տարրը ձևավորում են որպես 1-ին բաժին (համարակալում են
1) և զետեղում են ստանդարտի առաջին էջում (կամ սկսած առաջին էջից):
3.8 Նորմատիվ վկայակոչումները
3.8.1 «Նորմատիվ վկայակոչումները» («Նորմատիվ վկայակոչումը») տարրը տրվում է,
եթե ստանդարտի տեքստում վկայակոչված են Հայաստանի ազգային ստանդարտներ
(այսուհետ` ստանդարտ), Հայաստանի Հանրապետությունում օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով գործողության մեջ դրված միջազգային, տարածաշրջանային և այլ պետությունների
ազգային ստանդարտներ:
Ստանդարտացման կանոններում և ուղեցույցներում «Նորմատիվ վկայակոչումները»
տարրը տրվում է 3.8.1-ում նշված ստանդարտների և ստանդարտացման այլ կանոնների և
ուղեցույցների վկայակոչումների առկայության դեպքում:
3.8.2 «Նորմատիվ վկայակոչումները» տարրը ձևավորում են որպես 2-րդ բաժին:
Դրանում

տրվում

է

վկայակոչված

նորմատիվ

փաստաթղթերի

ցանկը

հետևյալ

հերթականությամբ.
- Հայաստանի ազգային ստանդարտներ,
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- Հայաստանի Հանրապետության դասակարգիչներ,
- միջպետական ստանդարտներ,
- միջպետական դասակարգիչներ,
- միջազգային ստանդարտներ,
- տարածաշրջանային ստանդարտներ,
- այլ պետությունների ազգային ստանդարտներ:
3.8.3 Վկայակոչված նորմատիվ փաստաթղթերի ցանկն սկսում են հետևյալ բառերով`
«Սույն ստանդարտում վկայակոչված են հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերը»:
Եթե

ստանդարտացման

կանոններում

և

ուղեցույցներում

վկայակոչված

են

ստանդարտներ, ստանդարտացման այլ կանոններ և ուղեցույցներ, ապա նշված ձևակերպման
մեջ բոլոր վկայակոչված փաստաթղթերի կարգավիճակը թվարկելու փոխարեն գրում են
«...հետևյալ փաստաթղթերը»:
3.8.4 Վկայակոչված նորմատիվ փաստաթղթերի ցանկում նշում են այդ փաստաթղթերի
լրիվ նշագրերը՝ ընդունման տարեթվով և դրանց անվանումները` դասավորելով այդ
փաստաթղթերը գրանցման համարների աճման կարգով: Ընդ որում, հապավումները, որոնք
կիրառվում

են

ստանդարտների

կատալոգում,

ընդհանուր

տեխնիկական

և

կազմակերպամեթոդական ստանդարտների անվանման խմբային վերնագրում պետք է
բացվեն:
ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ 1. Եթե ստանդարտի հայերեն տարբերակը նույնական է միջազգային կամ
տարածաշրջանային

ստանդարտին,

ապա

վկայակոչված

նորմատիվ

փաստաթղթերի

ցանկը

շարադրում են այն հերթականությամբ և բովանդակությամբ, ինչպես տրված է միջազգային
(տարածաշրջանային) ստանդարտի բնօրինակում:
ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ 2. Ստանդարտի ընդունման տարին նշելիս օգտագործում են թվերի այն
քանակությունը, որը տրված է նշագրում (մինչև 2000 թ. ընդունված ստանդարտների նշագրում տարին
նշվել է տարեթվի վերջին երկու թվանշանով):

Վկայակոչված նորմատիվ փաստաթղթերի ցանկում ազգային ստանդարտի նշագրից
հետո կամ դրա տակ փակագծերում նշվող միջազգային (տարածաշրջանային) ստանդարտի
նշագիրը տրվում է միայն այն դեպքում, երբ միջազգային (տարածաշրջանային) ստանդարտի
նշագիրը մտնում է ազգային ստանդարտի լրիվ նշագրի մեջ (տե՛ս 8.6):
Վկայակոչված

նորմատիվ

փաստաթղթերի

ցանկում,

մինչև

սույն

ստանդարտի

գործարկումն ընդունված միջպետական ստանդարտները վկայակոչելիս, E տառը, ինչպես նաև
տնտեսական փոխօգնության ստանդարտներին (СЭВ) և (կամ) միջազգային ստանդարտներին
համապատասխանության
տիտղոսաթերթին

նշագրի

վերաբերյալ
տակ

և

նախկինում
միջպետական

միջպետական

ստանդարտի

ստանդարտների

տեղեկատուում

(կատալոգում) փակագծում տրված տեղեկատվությունը չի տրվում:
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3.8.5 Վկայակոչված նորմատիվ փաստաթղթերի ցանկից հետո տրվում է հետևյալ
բովանդակությամբ ծանոթություն. «Սույն ստանդարտից օգտվելիս նպատակահարմար է
ստուգել վկայակոչված ստանդարտների գործելը` ըստ ընթացիկ տարվա հունվարի 1-ի
դրությամբ կազմված ստանդարտների համապատասխան կատալոգների և ընթացիկ տարում
հրատարակված համապատասխան տեղեկատուների: Եթե վկայակոչված փաստաթուղթը
փոխարինված է (փոփոխված է), ապա սույն ստանդարտից օգտվելիս պետք է ղեկավարվել
փոխարինված (փոփոխված) ստանդարտով: Եթե վկայակոչված փաստաթուղթը չեղյալ է
հայտարարված առանց փոխարինման, ապա այն դրույթը, որում վկայակոչված է այդ
ստանդարտը կիրառվում է այն մասով, որը չի շոշափում այդ վկայակոչումը:
ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ. Ստանդարտացման ազգային մարմնին հանձնարարվում է ապահովել
վկայակոչված միջազգային (տարածաշրջանային) ստանդարտների գործարկումը Հայաստանի
Հանրապետության տարածքում:

3.8.6 Նորմատիվ վկայակոչումները տարրում ընդգրկում են տեղեկատվություն միայն
ընդունված (հաստատված) ստանդարտների մասին: Ստանդարտի նախագծում թույլատրվում է
տեղեկություն տալ մշակվող ստանդարտի հետ փոխկապակցված ստանդարտի նախագծի
վերաբերյալ, եթե ապահովված է դրանց միաժամանակյա ընդունումը կամ գործարկումը:
Կիրառելի են նորմատիվ փաստաթղթերի վկայակոչման այլ կանոններ:
ՕՐԻՆԱԿ
Տարեթվով վկայակոչումների դեպքում կիրառելի են միայն նորմատիվ փաստաթղթերի այդ
հրատարակությունները: Առանց տարեթվի վկայակոչումների դեպքում կիրառելի են վկայակոչված
փաստաթղթերի (ներառյալ փոփոխությունները) ամենավերջին հրատարակությունները:

3.9 Տերմինները և սահմանումները*
3.9.1 «Տ երմինները և սահմանումները» տարրը ստանդարտում տրվում է տվյալ
ստանդարտի

տարբեր

օգտագործողների

ապահովման

անհրաժեշտության

մակարդակով

չստանդարտացված

միջև

դեպքում՝

փոխըմբռնման

տերմինաբանական

ստանդարտացման

համապատասխան

տերմինների

սահմանման

ճանապարհով

կամ

ստանդարտացված տերմինների ճշտման ճանապարհով, եթե այդ տերմինները տվյալ
ստանդարտում կիրառված են ավելի նեղ իմաստով:
ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ 1. Միջազգային, տարածաշրջանային մակարդակով ստանդարտացված են
համարվում այն տերմինները, որոնք սահմանված են տերմինների և սահմանումների միջազգային,
տարածաշրջանային ստանդարտներով: Ազգային մակարդակով ստանդարտացված է համարվում այն
տերմինը, որը սահմանված է Հայաստանի Հանրապետության տերմինների և սահմանումների
համապատասխան ստանդարտով:

*

Սույն բաժնի պահանջները չեն տարածվում տերմինների և սահմանումների ստանդարտների վրա,
որոնց մշակման ժամանակ ղեկավարվում են Հայաստանի Հանրապետությունում գործող տերմինների և
սահմանումների ստանդարտներին ներկայացվող պահանջների հանձնարարականով [2]:
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ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ 2. Տ երմինը և դրա սահմանումը միասին կազմում են տերմինաբանական
հոդված:

3.9.2 «Տերմինները և սահմանումները» տարրը ձևավորում են նույնանուն բաժնի տեսքով
և սկսում են հետևյալ բառերով.
«Սույն

ստանդարտում

կիրառված

են

հետևյալ

տերմինները`

համապատասխան

սահմանումներով»:
3.9.3 Ստանդարտում տերմինների և սահմանումների սահմանման դեպքում հաշվի են
առնում տերմինների և սահմանումների ստանդարտներին ներկայացվող պահանջների
հանձնարարականները [2]՝ ստանդարտացված տերմինների և դրանց սահմանումների մասով:
3.9.4

Սահմանումը

պետք

է

լինի

հնարավորինս

համառոտ

և

կազմված

մեկ

նախադասությունից: Ընդ որում, լրացուցիչ պարզաբանումները տրվում են ծանոթություններով:
3.9.5 Յուրաքանչյուր տերմինաբանական հոդված համարակալում են: Համարը կազմված
է «Տերմինները և սահմանումները» բաժնի համարից (բաժին 3 կամ 2) և այդ բաժնում՝ կետով
անջատված հոդվածի համարից: Յուրաքանչյուր տերմինաբանական հոդվածից հետո դնում են
վերջակետ:
Տերմինը և սահմանումը գրում են` սկսելով փոքրատառով:
Տերմինը սահմանումից անջատում են բութով:
ՕՐԻՆԱԿ 1
խաղալիք` արտադրատեսակ կամ նյութեր, որոնք նախ ատեսված են մինչև 14 տարեկան
երեխաների համար:

ՕՐԻՆԱԿ 2
փաստաթուղթ` թուղթ` դրա վրա նշված տեղեկատվությամբ:
ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ. «Փաստաթուղթ» տերմինը, որը տրված է 2-րդ օրինակում, օգտագործվում է
փաստաթղթերի համար թղթի ստանդարտում, այդ պատճառով դրա սահմանումն անհրաժեշտ է
լայնորեն կիրառվող «փաստաթուղթ» տերմինն առավել նեղ իմաստով հասկանալու համար:

3.9.6 Եթե տերմինաբանական հոդվածում տրվում է տերմինի ռուսերեն, անգլերեն (կամ
այլ լեզվով) համարժեքը, ապա այն զետեղում են հայերեն տերմինից հետո` փակագծում:
ՕՐԻՆԱԿ
շրջակա միջավայր (окружающая среда, environment)` արտաքին միջավայր, որում գործում է
կազմակերպությունը, ներառյալ օդը, ջուրը, հողը, բնական պաշարները, բուսական աշխ արհը,
կենդանական աշխարհը, մարդը և դրանց փոխհարաբերությունը:

3.9.7 Տ երմինաբանական հոդվածները դասավորում են տերմիններով արտահայտված
հասկացությունների միջև հայտնաբերված կապերին (եթե հնարավոր է հայտնաբերել այդ
կապերը) համապատասխան՝ «ընդհանուրից-մասնավորին» և (կամ) «որոշչից-որոշյալին»
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հաջորդականությամբ: Մնացած դեպքերում տերմինաբանական հոդվածները դասավորում են
ստանդարտի տեքստում տերմինների օգտագործման հաջորդականությամբ կամ (եթե դրանց
քանակությունը 20-ից ավելի է)՝ այբբենական կարգով:
3.9.8

Ստանդարտում

տերմինաբանական

հոդվածը

ձևավորելիս

տերմինն

առանձնացնում են կիսաթավ տառատեսակով, օտարալեզու համարժեքները` սովորական
տառերով:
3.9.9 Եթե ստանդարտում օգտագործված են ստանդարտացված տերմիններ, ապա
վկայակոչում

են

տերմինների

և

սահմանումների

համապատասխան

ստանդարտը

(ստանդարտները)՝ 4.8.3.2-ին համապատասխան: Այդ ստանդարտի վկայակոչումը նշվում է
հետևյալ տեղերից որևէ մեկում. ստանդարտում ստանդարտացված տերմինի առաջին անգամ
հիշատակման տողատակի ծանոթությունում կամ այն պարբերության ծանոթությունում, որտեղ
առաջին անգամ հիշատակում են երկու (կամ ավելի) ստանդարտացված տերմինները, կամ
«Տ երմինները և սահմանումները» բաժնում (եթե ստանդարտում այդ բաժնի ընդգրկումը
պայմանավորված է չստանդարտացված տերմինների սահմանումով):
Ստանդարտացված տերմիններ սահմանող ստանդարտը վկայակոչելիս օգտագործվում
են հետևյալ ձևակերպումները`
-

տողատակի

ծանոթության

համար՝

«Տ վյալ

տերմինի

սահմանումը

տրված

է

»,
ստանդարտի նշագիրը

- ծանոթության համար՝ «Սույն ստանդարտում կիրառված են տերմիններ` ըստ

»,
ստանդարտի նշագիրը

- «Տ երմինները և սահմանումները» բաժնի համար՝ «Սույն ստանդարտում կիրառված են
տերմիններ` ըստ

, ինչպես նաև հետևյալ տերմինները`
ստանդարտի նշագիրը

համապատասխան սահմանումներով:
3.9.10

Անհրաժեշտության

ստանդարտացման

նույն

դեպքում

մակարդակով

ստանդարտում

գործող

թույլատրվում

ստանդարտով

սահմանված

է

կրկնել
տերմինի

սահմանումը: Այդ դեպքում տերմինաբանական հոդվածի ձևավորման ժամանակ պահպանում
են 4.8.4-ում նշված պահանջները:
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3.10 Նշագրերը և համառոտագրությունները
3.10.1 Եթե ստանդարտում անհրաժեշտ է օգտագործել բավականին մեծ քանակությամբ
(հինգից ավելի) նշագրեր և (կամ) համառոտագրություններ, ապա դրանց սահմանման համար
օգտագործում

են

ստանդարտի

հետևյալ

տարրերից

մեկը.

«Նշագրերը

և

համառոտագրությունները», «Նշագրերը», «Համառոտագրությունները», որը տրվում է որպես
տվյալ ստանդարտի առանձին համանուն բաժին: Ստանդարտի այդ բաժնում սահմանում են
տվյալ ստանդարտում կիրառվող նշագրերը և համառոտագրությունները և տալիս են դրանց
վերծանումը

և

(կամ)

անհրաժեշտ

բացատրությունը:

Ընդ որում նշագրերի և

(կամ)

համառոտագրությունների ցանկը կազմում են այբբենական կարգով կամ ստանդարտի
տեքստում դրանց հիշատակման հերթականությամբ` ելնելով տվյալ ցանկում նշագրերի և
(կամ) համառոտագրությունների որոնումը հեշտացնելու հարմարությունից:
3.10.2 Ստանդարտում թույլատրվում է միացնել «Տ երմինները և սահմանումները» և
«Նշագրերը
տարրերը

և

համառոտագրությունները»

«Տ երմինները,

(«Տ երմինները,

սահմանումները,

սահմանումները

և

(«Նշագրերը»,
նշագրերը

նշագրերը»,

«Համառոտագրությունները»)
և

համառոտագրությունները»

«Տ երմինները,

սահմանումները

և

համառոտագրությունները») մեկ բաժնում:
3.10.3

Եթե

տվյալ

համառոտագրությունները

ստանդարտում
վերաբերում

են

կիրառվող
դրանով

բոլոր

նշագրերը

սահմանվող

և

տերմիններին,

(կամ)
ապա

ստանդարտի համապատասխան բաժինն անվանում են «Տերմինները և սահմանումները»:
Այդ դեպքում տերմինաբանական հոդվածում ներառում են.
- համառոտագրությունները, որոնք տրվում են տերմինից հետո` այն անջատելով
ստորակետով,
- տերմինի կրճատ ձևով համառոտագրությունները, որոնք տրվում են փակագծում
տերմինից հետո և առանձնացվում են կիսաթավ տառատեսակով,
- պայմանական նշագրերը, որոնք տրվում են անմիջապես տերմինից հետո և
առանձնացվում են կիսաթավ տառատեսակով:
Մեծությունների պայմանական նշագրերից հետո կարող են տրվել նաև մեծությունների
միավորների նշագրերը, որոնք անջատվում են ստորակետով և առանձնացվում են կիսաթավ
տառատեսակով:
ՕՐԻՆԱԿ 1*
չափման միջոց, ՉՄ` Տեխնիկական միջոց, որը նախատեսված է չափումների համար և ունի
նորմավորված չափագիտական բնութագրեր:

Տ վյալ օրինակներում տերմինաբանական հոդվածները համարակալված չեն, իսկ 1, 2 և 3 թվերը
օրինակների համարներն են: Այս օրինակներում (կախված տերմինաբանական հոդվածների
ձևավորման ցուցադրման նպատակահարմարությունից) շղատառ չի օգտագործված, որով 4.11.2-ին
համապատասխան առանձնացնում են օրինակները:
*
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ՕՐԻՆԱԿ 2
բանկային պաշտպանիչ միջոցի փոխ անցման սարքվածք (փոխ անցման սարքվածք)`
Գնդակակայուն բանկային պաշտպանիչ միջոցի կառուցված քի տարր, որը նախատեսված
է
հաճախորդի և բանկի անձնակազմի միջև բանկային արժեքների հետ գործ արքների իրականացման
համար:

ՕՐԻՆԱԿ 3
գունավորության մոդելային լուծույթում մակարդիչի նվազագույն չափաբաժին մգ, մգ/դմ3.
Մակարդիչի քանակությունը վերահաշվարկած հիմնական նյութի օքսիդի (III) վրա, որն անհրաժեշտ է 1
դմ3 գունավորության մոդելային լուծ ույթի գունավորումը ստանդարտ սանդղակով մինչև 20օ իջեցնելու
համար:

3.11 Հիմնական նորմատիվ դրույթները
3.11.1 Ստանդարտի հիմնական նորմատիվ դրույթները ձևավորում են բաժինների
տեսքով, որոնց կազմը և բովանդակությունը սահմանում են հաշվի առնելով 7-րդ բաժնի
պահանջները՝ ելնելով ՀՍՏ 1.0-ին համապատասխան սահմանված ստանդարտի տեսակից,
ստանդարտացման օբյեկտի և տեսակետի առանձնահատկություններից:
3.11.2

Ստանդարտի հիմնական նորմատիվ դրույթներ պարունակող բաժինները

շարադրում են 4-րդ բաժնին համապատասխան:
3.12 Հավելվածները
3.12.1 Ստանդարտի հիմնական մասը լրացնող նյութը ձևավորում են հավելվածների
տեսքով: Հավելվածներում նպատակահարմար է ընդգրկել մեծածավալ և (կամ) մեծ ձևաչափի
գրաֆիկական նյութ, մեծ ձևաչափի աղյուսակներ, հաշվարկման մեթոդներ, ապարատուրայի և
սարքերի նկարագրություններ, ալգորիթմների նկարագրություն և էլեկտրոնային հաշվիչ
մեքենայի (ԷՀՄ) վրա լուծվող խնդիրների ծրագրեր և այլն:
ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ. Ստանդարտի հիմնական մասը ստանդարտի բովանդակությունը կազմող
դրույթների ամբողջությունն է:

3.12.2 Ըստ կարգավիճակի հավելվածները կարող են լինել պարտադիր, հանձնարարելի
կամ տեղեկատու:
ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ. Ստանդարտի հավելվածի պարտադիր կարգավիճակը կախված է տվյալ
ստանդարտի կիրառման դեպքում դրա պարտադիր լինելու անհրաժեշտությունից:

3.12.3 Հավելվածները նշագրում են հայկական այբուբենի մեծատառերով` սկսած Ա
տառից, պահպանելով այբուբենի տառերի թվային նշանակությունը, որոնք դրվում են
«Հավելված» բառից հետո:
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Ստանդարտի հավելվածները կարող են նշագրվել լատինական այբուբենի մեծատառերով
(բացառությամբ l և 0 տառերի), եթե դա պայմանավորված է ստանդարտի մշակման ժամանակ
միջազգային (միջպետական) կամ այլ պետությունների ազգային ստանդարտի կիրառմամբ:
Եթե ստանդարտում կա մեկ հավելված, ապա դրան տրվում է «Ա» նշագիրը:
3.12.4 Յուրաքանչյուր հավելված սկսում են նոր էջից: Էջի վերևի մասում գրում են
«Հավելված» բառը փոքրատառերով` սկսելով մեծատառից և հավելվածի նշագիրը, որի տակ
փակագծերում

նշում

են

հավելվածի

կարգավիճակով,

օգտագործելով

«պարտադիր»,

«հանձնարարելի» կամ «տեղեկատու» բառերը, իսկ դրա տակ հավելվածի վերնագիրը ԺԱ
հավելվածին համապատասխան:
3.12.5 Ստանդարտից օգտվելու հարմարության համար հավելվածում կարող է տրվել
տեղեկություն այն մասին, թե տվյալ հավելվածը ստանդարտի հիմնական մասի որ
կառուցվածքային տարրն է լրացնում: Այդ տեղեկությունը կարող է տրվել հավելվածի
վերնագրից հետո փակագծում կամ հավելվածի տողատակի ծանոթությունում:
ՕՐԻՆԱԿ
Հավելված Ա
(պարտադիր)
Կառուցվածքի

կայունության

որոշման

համար

լրացուցիչ

պահանջներ

(տե՛ս

սույն

ստանդարտի 5.5-ը):

3.12.6 Հավելվածները պետք է ունենան ստանդարտի հիմնական մասի հետ ընդհանուր
էջերի միջանցիկ համարակալում:
3.12.7 Ստանդարտի տեքստում պետք է վկայակոչվեն բոլոր հավելվածները:
Պարտադիր

հավելվածը

վկայակոչելիս

օգտագործում

են

«հավելվածին

համապատասխան», իսկ «հանձնարարելի» կամ «տեղեկատու» հավելվածը վկայակոչելիս՝
«...տրված է – հավելվածում» բառերը: Ընդ որում, հավելվածի կարգավիճակը չի նշվում:
3.12.8 Հավելվածները տեղավորում են ստանդարտի տեքստում դրանց վկայակոչման
հերթականությամբ և շարադրում են 4-րդ բաժնի պահանջներին համապատասխան:
3.12.9

Ստանդարտում

հավելվածի

տեքստը

զետեղում

են

ԺԱ

հավելվածին

համապատասխան:

3.13 Մատենագիտությունը
3.13.1 Եթե ստանդարտում կան 4.8.5-ին համապատասխան վկայակոչումներ, ապա
տվյալ ստանդարտում ընդգրկում են «Մատենագիտություն» լրացուցիչ տարրը, որը զետեղում
են ստանդարտի նախավերջին էջում, ինչպես նաև դրան նախորդող էջում (էջերում), եթե այդ
տարրը մեկ էջում լրիվ չի տեղավորվում:

22

©SARM-Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են

ՀՍՏ 1.5-2013
«Մատենագիտություն»

3.13.2

համապատասխան

վկայակոչված

տարրում

ընդգրկում

փաստաթղթերի

են

ցանկը:

ստանդարտում

Ընդ

որում,

4.8.5-ին

վկայակոչված

փաստաթղթերի ցանկը կազմում են ստանդարտի տեքստում և հավելվածներում դրանց
հիշատակման

հերթականությամբ՝

ըստ

քառակուսի

փակագծերում

տրված

տվյալ

փաստաթղթերի համարակալման:
3.13.3 Մատենագիտությունում վկայակոչված փաստաթղթի համարից հետո նշում են
փաստաթղթի կարգավիճակը` Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր,
Հայաստանի Հանրապետության սանիտարական կանոններ և նորմեր, Հայաստանի ազգային
ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ, միջպետական սանիտարական կանոններ և
նորմեր, միջպետական շինարարական նորմեր, միջպետական ստանդարտացման կանոններ
և հանձնարարականներ, միջազգային ստանդարտներ* և այլն, լրիվ նշագիրը (ընդունման
տարեթվի

թվանշաններով)

և

անվանումը,

ընդունող

պետական

մարմնի անվանումը,

փակագծերում` Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունում
գրանցման համարը:
Մատենագիտությունում
միջազգային
ընդգրկման

վկայակոչված

(տարածաշրջանային)
դեպքում

հայերենով

փաստաթղթերի

ստանդարտի
տվյալները

կամ

նշելուց

ցանկում

համանման
հետո

այլ

միջպետական,
փաստաթղթի

փակագծում

նշում

են

համապատասխան տվյալները փաստաթղթի բնագրի լեզվով:
3.13.4 Եթե վկայակոչված փաստաթղթի կարգավիճակը երևում է դրա անվանումից
և (կամ) այն չունի նշագիր, ապա համապատասխան ցանկում փաստաթղթի անվանումից
հետո փակագծում նշում են այդ փաստաթուղթն ընդունող (հաստատող) միջազգային
(միջպետական, տարածաշրջանային) մարմնի անվանումը և ընդունման (հաստատման)
թվականը:
Օրինակ*
Մատենագիտություն
[1]

Ստանդարտացման հանձնարարականներ

Տերմինաբանության

ՀՁ 07334.001-99

ստանդարտացման

հիմնական

սկզբունքները և մեթոդները

[2]

Ուղեցույց ԻՍՕ/ԻԷԿ 2:2004
(ISO/IEC Guide 2:2004)

Ստանդարտացում և գործունեության
հարակից տեսակներ. Ընդհանուր
բառարան
(Standardization and related activities.

*

Այն միջազգային ստանդարտները, որոնք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ
Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառության մեջ դրված չեն:
*
Տ վյալ
օրինակում
(կախված «Մատենագիտություն» տարրի ձևավորման ցուցադրման
նպատակահարմարությունից) շղատառ չի օգտագործված, որով 4.11.2-ին համապատասխան
ձևավորում են օրինակները:
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General vocabulary)
[3]

Ազգային ճյուղային ստանդարտների տեխ նիկական պայմանների կիրառման կարգը
Համաձայնագրին

մասնակից

երկրներում

(ընդունված

է

ստանդարտացման,

չափագիտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհրդի կողմից, արձանագրություն
N 7, Սանկտ-Պետերբուրգ, 24-26 ապրիլի, 1998 թ.)
(Порядок применения национальных отраслевых стандартов и технических условий в
государствах-участниках Соглашения)
[4]

Բանկերի շենքեր

Հայաստանի Հանրապետության
շինարարական նորմեր և կանոններ
ՀՀ ՇՆ IV-11.02.02-02

[5]

Շինարարությունում միջպետական

Միջպետական ղեկավար փաստաթուղթ

ստանդարտացման և տեխնիկական

ՄՌԴ 1.01-201-96

նորմավորման աշխատանքների

(МРД 1.01-201-96)

ֆինանսավորման կարգը
(Порядок финансирования работ по
межгосударственной стандартизации
и техническому нормированию в
строительстве)

3.14 Մատենագիտական տվյալները
3.14.1 Մատենագիտական տվյալները տրվում են ստանդարտի վերջին էջում և
ձևակերպվում են Ը հավելվածին համապատասխան:
3.14.2 Ստանդարտի մատենագիտական տվյալներում ընդգրկում են.
- ստանդարտների դասակարգչի (ՍԴ) կոդը` ըստ ՀԴ 001,
- հանգուցային բառերը:
Ստանդարտացման օբյեկտին վերաբերող հանգուցային բառերը տրվում են այն
հերթականությամբ, ինչ հերթականությամբ դրանք տրված են ստանդարտի վերնագրում:
3.14.3 Արտադրանքների (ծառայությունների) ընդհանուր տեխնիկական պայմանների,
ընդհանուր տեխնիկական
մատենագիտական
արտադրանքի

պահանջների,

տվյալներում

(մատուցվող

տեխնիկական

պայմանների ստանդարտների

ստանդարտների դասակարգչի կոդից

ծառայությունների)

կոդը`

ըստ

ՀԴ

006.1

աջ

տրվում է

«Արտադրանքի

դասակարգիչ ըստ գործունեության տեսակների (ԱԴԳՏ)» դասակարգչի:
ՕՐԻՆԱԿ
«Կոնյակի սպիրտներ. Տեխ նիկական պահանջներ» Հայաստանի ազգային ստանդարտի
մատենագիտական տվյալները.
ՍԴ 67.160.10
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Հանգուցային բառեր. սպիրտի, կոնյակի, թարմ, հասունացած, պահանջ

3.14.4 Հայաստանի ազգային ստանդարտի նախագծի մշակման ժամանակ հանգուցային
բառերը և կոդերը տրվում են ըստ մշակողների համար մատչելի դասակարգիչների, իսկ
մնացած մատենագիտական տվյալները նշում են ստանդարտի նախագծի մշակման ժամանակ`
ըստ

ստանդարտացման

ազգային

մարմնի

(շինարարության

բնագավառում՝

քաղաքաշինության նախարարության) կողմից սահմանված կարգի:
3.15 Ազգային տեղեկատվական տվյալները
3.15.1

Ստանդարտացման

ազգային

մարմինը

կարող

է

լրացնել

միջազգային,

միջպետական ստանդարտները ազգային տեղեկատվական տվյալներով, որոնք նպաստում են
Հայաստանի Հանրապետությունում դրանք անմիջականորեն որպես ազգային ստանդարտ
կիրառման համար:
Այդ դեպքում թույլատրվում է միջպետական ստանդարտը լրացնել հետևյալ տվյալներով`
ա)

տեղեկություններ

միջպետական

ստանդարտը

անմիջականորեն

որպես

ազգային

ստանդարտ գործողության մեջ դնելու մասին՝ գործարկման թվականի, համապատասխան
որոշման համարի և թվականի նշմամբ,
բ) տեղեկություններ այն մասին, որ տվյալ միջպետական ստանդարտը կիրառվում է
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում նախկինում գործող ազգային ստանդարտի կամ
դրա մասի փոխարեն,
գ)

տեղեկություններ

Հայաստանի

Հանրապետության

տարածքում

միջպետական

ստանդարտի բազմացման, վերարտադրման և տարածման իրավունքների մասին,1)
դ) ստանդարտի անվանումը հայերենով,
ե) տեղեկություններ վկայակոչված միջպետական ստանդարտների, դասակարգիչների և
այլ

միջպետական

փաստաթղթերի

Հանրապետության

տարածքում

վերաբերյալ,

և

որոնք

տեղեկություններ

չեն

գործում

ազգային

Հայաստանի

ստանդարտների,

դասակարգիչների և ստանդարտացման այլ նորմատիվ փաստաթղթերի վերաբերյալ, որոնք
պետք է լրիվ կամ մասամբ կիրառել դրանց փոխարեն,
զ) տեղեկություններ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող օրենսդրական ակտերի,
ազգային մակարդակով ընդունած ազգային ստանդարտների ստանդարտացման կանոնների,
ուղեցույցների և այլ փաստաթղթերի, գործադիր իշխանության այլ պետական մարմինների
ընդունած

նորմատիվ

իրավական

ակտերի

վերաբերյալ,

որոնք

անհրաժեշտ

է

կամ

հանձնարարվում է պահպանել տվյալ ստանդարտի կիրառման ժամանակ,
է) համասեռ արտադրանքի կամ ծառայությունների խմբի կոդը (խմբերի կոդերը)` ըստ
ԱԴԳՏ դասակարգչի, ինչպես նաև Հայաստանի ազգային ստանդարտների խմբերի կոդը ըստ
ստանդարտների դասակարգչի:

1)

Համաձայն 6.2.5-ի:
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3.15.2 Եթե միջպետական ստանդարտը հրատարակվում է կենտրոնացված բոլոր
պետությունների

համար,

Հանրապետության

ապա

տարածքում

ստանդարտացման
գործողության

ազգային

մեջ

դնելու

մարմինը

Հայաստանի

համար

ստանդարտը

նախապատրաստելիս 3.15.1-ում նշված տվյալները ձևակերպում է առանձին թերթի տեսքով
(հավելված Գ) և տեղադրում դրա մեջ:

3.15.3 Եթե ստանդարտացման ազգային մարմինն ինքնուրույն հրատարակում է
ստանդարտ

(իր

կողմից

հաստատված

կարգին

համապատասխան),

ապա

ազգային

տեղեկատվական տվյալները ներառում են ստանդարտի տեքստում` առանձնացնելով դրանք
տառատեսակով: Ընդ որում, 3.15.1-ի հետևյալ թվարկումներում նշված տեղեկությունները
զետեղում են.
ա)-ն` ստանդարտի նախաբանում առանձին (հաջորդական) կետի տեսքով,
բ)-ն` նախաբանի 3.3.3-ում նշված 4-րդ կետի այն ձևակերպումից հետո, որ ստանդարտը
գործարկվում է առաջին անգամ,
գ)-ն`

տիտղոսաթերթի

հակառակ

կողմի

ներքևի

մասում

6.2.5-ում

նշված

համապատասխան գրանցման փոխարեն,
դ)-ն` ստանդարտի տիտղոսաթերթի և առաջին էջի վրա,
ե)-ն,

զ)-ն`

ստանդարտի տեքստում տողատակին ծանոթության տեսքով, որտեղ

հիշատակվում են կամ նպատակահարմար է հիշատակել համապատասխան վկայակոչված
փաստաթղթերը (ստանդարտները, դասակարգիչները և այլն),
է)-ն` ստանդարտի մատենագիտական տվյալներում ՍԴ կոդից հետո (տե՛ս 3.14.2):
Ստանդարտի անվանումը հայերեն տեղադրում են տիտղոսաթերթի երեսակողմի և
ստանդարտի առաջին էջի վրա` ստանդարտի ռուսերեն լեզվով անվանման վերևում:
Արտադրանքի (ծառայության) ԱԴԳՏ կոդը ներառում են մատենագիտական տվյալներում
զետեղելով այն աջից, այդ տարրի վերևի մասում (3.14.3-ին համապատասխան):
3.15.4 Ազգային տեղեկատվական տվյալները` ձևակերպված 3.15.2-ին կամ 3.15.3-ին
համապատասխան, չպետք է փոխարինեն ստանդարտի որևէ դրույթին, հանեն կամ լրացնեն
այն, բացի 3.15.1-ին և 7.3.6.4-ին համապատասխան թույլատրված դրույթներից:
3.15.5 Ստանդարտում փոփոխություններ կատարելու ժամանակ 3.15.1-ի ա), ե), զ)
թվարկումներում տրված տեղեկություններին համանման անհրաժեշտ լրացուցիչ տեղեկությունները հրատարակում են ազգային ստանդարտների տեղեկատուում:
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4 Ստանդարտի շարադրմանը ներկայացվող պահանջները
4.1 Տեքստի շարադրմանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջները
4.1.1 Կախված ստանդարտի բովանդակության առանձնահատկություններից, դրա
դրույթները

շարադրում

են

տեքստի,

աղյուսակի,

գրաֆիկական

նյութերի (նկարների,

գծապատկերների, տրամագրերի) տեսքով կամ դրանց զուգակցմամբ:
4.1.2 Ստանդարտի կիրառման ոլորտին համապատասխան դրանից օգտվելու

համար

ստանդարտի տեքստը պետք է լինի հակիրճ (ըստ հնարավորության), ճշգրիտ, տարբեր
մեկնաբանությունների

տեղիք

չտվող,

տրամաբանորեն

հետևողական,

անհրաժեշտ

և

բավարար:
Ստանդարտում ներառում են`
- պահանջներ, որոնք կարող են ստուգվել օբյեկտիվ մեթոդներով,
- այդ մեթոդները կանոնակարգող հրահանգներ (կանոններ),
- այլ հրահանգներ (կանոններ) և ուղեցույցներ,
- հաղորդագրություններ` ստանդարտացման օբյեկտի և դրա հետ փոխկապակցված
օբյեկտների (գործունեության հարակից տեսակներ) վերաբերյալ տեղեկատվությամբ:*
4.1.3 Ստանդարտում կիրառում են տերմիններ, որոնց սահմանումները տրված են տվյալ
ստանդարտում,

կամ

ստանդարտացված

տերմիններ

(տերմինների

և

սահմանումների

ստանդարտներով սահմանված):
4.1.4 Պահանջների և հրահանգների (կանոնների) շարադրման ժամանակ ստանդարտի
տեքստում կիրառում են «պետք է», «հարկավոր է», «ենթակա է», «անհրաժեշտ է»,
«պահանջվում է», «թույլատրվում է միայն», «չի թույլատրվում», «արգելվում է», «չպետք է»,
«հարկավոր չէ», «ենթակա չէ», «չեն կարող լինել» և այլ բառեր:
Ստանդարտում
նկատմամբ

ամենամեծ

և

ամենափոքր

մեծությունների

նշանակությունների

պահանջներ նշելիս կիրառում են «պետք է լինի ոչ ավելի (ոչ պակաս)» կամ

«չպետք է գերազանցի» բառակապակցությունները:
ՕՐԻՆԱԿ
Տեխնիկական կալցինացված սոդայում նատրիումի կարբոնատի զանգվածային մասը պետք է
լինի 99,4 %-ից ոչ պակաս:

Ստանդարտում պահանջներից (հրահանգներից) շեղումներ թույլատրող դրույթների
շարադրման ժամանակ կիրառում են «կարող են լինել», «անհրաժեշտության դեպքում»,
«թույլատրվում է» և այլ բառեր:
Պահանջների և հրահանգների (կանոնների) համար ստանդարտում թույլատրվում է
օգտագործել շարադրման պատմողական ձևը, եթե դրա անվանումից կամ բաժինների
*

Նշված հաղորդագրությունները տրվում են անհրաժեշտության դեպքում:
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(ենթաբաժինների) վերնագրերից պարզ է, թե ստանդարտի որ դրույթներն են պահանջներ
(հրահանգներ, կանոններ):
Ստանդարտում

հանձնարարականների

շարադրման

ժամանակ

կիրառում

են

«հանձնարարվում է», «չի հանձնարարվում», «նպատակահարմար է», «նպատակահարմար չէ»
և

այլ

բառեր:

Հանձնարարականների

համար

թույլատրվում է

կիրառել

շարադրման

պատմողական ձևը, եթե դրանց հանձնարարելի բնույթը բխում է ստանդարտի անվանումից
կամ բաժնի (ենթաբաժնի) վերնագրից:
Ստանդարտում հաղորդագրությունները և հավելվածները շարադրում են պատմողական
ձևով:
4.1.5 Ստանդարտում չի թույլատրվում կիրառել.
- խոսակցական լեզվի դարձվածքներ, տեխնիցիզմներ և արհեստաբանություններ,
-

միևնույն

հասկացության

համար

իմաստով

մոտ

(հոմանիշներ)

տարբեր

գիտատեխնիկական տերմիններ, ինչպես նաև օտար բառեր և տերմիններ, եթե հայերենում
կան համարժեք բառեր և տերմիններ,
- կամայական բառակազմություններ:
4.1.6 Ստանդարտի տեքստում, բացի բանաձևերից, աղյուսակներից և նկարներից, չի
թույլատրվում կիրառել.
- «-» մաթեմատիկական նշանը՝ մեծությունների բացասական արժեքներից առաջ
(անհրաժեշտ է գրել «մինուս» բառը),
- «Æ“ նշանը` տրամագիծը նշանակելու համար պետք է գրել «տրամագիծ» բառը,
- մեծությունների մաթեմատիկական նշաններ առանց թվային արժեքների, օրինակ, «>»
(մեծ է), «<» (փոքր է), « =» (հավասար է), «³» (մեծ կամ հավասար է), «£» (փոքր կամ հավասար
է), ¹ (հավասար չէ), ինչպես նաև «N» (համար) և «%» (տոկոս) նշանները:
4.1.7 Արտադրանքի պատրաստման (աշխատանքների և գործընթացների կատարման
համար) համար ստանդարտում տրված ճշտությամբ սահմանված ցուցանիշների թվային
արժեքները տրվում են սահմանային շեղումներով՝ պահպանելով ԳՕՍՏ 8.417 ստանդարտի
պահանջները կամ նշում են ամենամեծ և (կամ) ամենափոքր արժեքների ձևով:
Ցուցանիշների արժեքների սահմանային (թույլատրելի) շեղումները կարող են տրվել
հետևյալ կերպ.
- տեքստում՝ անվանական արժեքների հետ միասին, ինչպես նշված է 4.15.5-ում,
- աղյուսակում՝ ինչպես նշված է 4.5.15-ում,
- առանձին պահանջի տեսքով:
Օրինակ՝
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Փաթեթվածքի մեկ միավորի զտաքաշի թույլատրելի շեղումներն անվանականից չպետք է
գերազանցեն.
մինուս 8 %.............................................................. ներառյալ մինչև 50 գ զանգվածի դեպքում,
մինուս 5 %.........................................................................50 գ-ից բարձր զանգվածի դեպքում:
Կրեկերը անմիջապես արկղերում փաթեթավորելու դեպքում թույլատրվում է փաստացի
զտաքաշի շեղում անվանականից դեպի փոքրը` 0,5 %-ից ոչ ավել:

4.1.8
վերաբերյալ

Ստանդարտում
տվյալները

ֆիզիկական

տալու

դեպքում

հաստատունների,
նշում

են

այդ

նյութերի
տվյալների

հատկությունների
կարգերն

ըստ

ԳՕՍՏ 8.310 ստանդարտի:
4.2 Տեքստի բաժանումը
4.2.1 Ստանդարտի հիմնական մասի տեքստը բաժանում են կառուցվածքային տարրերի`
բաժիններ, ենթաբաժիններ, կետեր, ենթակետեր: Բաժինները կարող են բաժանվել կետերի
կամ ենթաբաժինների՝ համապատասխան կետերով: Անհրաժեշտության դեպքում կետերը
կարող են բաժանվել ենթակետերի:
ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ. Ստանդարտի հիմնական մասը ներառում է 3.1.2-ով սահմանված բոլոր
տարրերը` բացառությամբ տիտղոսաթերթից, նախաբանից, բովանդակությունից, ներածությունից,
հավելվածներից, մատենագիտությունից և մատենագիտական տվյալներից:

4.2.1.1 Ստանդարտի տեքստը կետերի և ենթակետերի բաժանելիս անհրաժեշտ է, որ
յուրաքանչյուր կետ (ենթակետ) կազմի ստանդարտի առանձին դրույթ, այսինքն՝ պարունակի
ավարտված տրամաբանական միավոր:
4.2.1.2 Բաժինները, ենթաբաժինները, կետերը և ենթակետերը համարակալում են
արաբական թվանշաններով:
4.2.1.3 Բաժինները ստանդարտի հիմնական մասի ամբողջ տեքստի սահմաններում
պետք է ունենան հերթական համարակալում:
ՕՐԻՆԱԿ
1, 2, 3 և այլն:

4.2.1.4 Ենթաբաժնի համարը ներառում է բաժնի և ենթաբաժնի համարներ՝ բաժանված
կետով, իսկ կետի համարը՝ բաժնի, ենթաբաժնի և կետի համարները (կամ բաժնի և կետի
համարները)՝ բաժանված կետերով (կետով):
ՕՐԻՆԱԿ 1
1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 և այլն

ՕՐԻՆԱԿ 2
1.1, 1.2, 1.3 և այլն:
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4.2.1.5 Ենթակետի համարը ներառում է բաժնի, ենթաբաժնի (առկայության դեպքում),
կետի և ենթակետի համարները` բաժանված կետերով:
ՕՐԻՆԱԿ
1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 և այլն:

4.2.1.6 Ստանդարտի կառուցվածքային տարրերում համարակալման համարների թիվը
չպետք է գերազանցի չորսը:
4.2.1.7 Բաժնի, ենթաբաժնի, կետի և ենթակետի համարից հետո կետ չեն դնում, այլ
բաժանում են ստանդարտի տեքստից բացատով:
4.2.1.8 Եթե ստանդարտի հիմնական մասի տեքստը բաժանված է ենթակետերի, ապա
տեքստի հետագա բաժանման համար օգտագործում են պարբերություններ, որոնք չեն
համարակալում, այլ առանձնացնում են պարբերության նահանջով (տես 6.1.3):
4.2.2 Հավելվածի տեքստը կարող է բաժանված լինել բաժինների, ենթաբաժինների,
կետերի, ենթակետերի, որոնք համարակալում են յուրաքանչյուր հավելվածի սահմաններում՝
դնելով դրանց համարներից առաջ այդ հավելվածի նշագիրը և անջատելով այն համարից
կետով:
ՕՐԻՆԱԿ 1
Ա.1, Ա.2, Ա.3 և այլն

ՕՐԻՆԱԿ 2
Բ.1.1, Բ.1.2, Բ.2.1 և այլն:

4.2.3 Եթե ստանդարտի կամ դրա հավելվածի բաժինը կամ ենթաբաժինը ունի միայն մեկ
կետ, ապա այն չեն համարակալում:
4.2.4 Եթե ստանդարտի բաժինը կամ ենթաբաժինը բաժանված է կետերի, ապա չի
թույլատրվում առաջին կետին նախորդող տեքստի ներառումն այդ բաժնի (ենթաբաժնի) մեջ`
բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նման տեքստի ներառումը պայմանավորված է միջազգային
(տարածաշրջանային) ստանդարտի կիրառումով:

4.3 Վերնագրերը
4.3.1 Ստանդարտի բաժինների և ենթաբաժինների համար կիրառում են վերնագրեր:
Կետերի համար վերնագրեր չեն տրվում: Կետերի վերնագրերը օգտագործում են
ստանդարտի տեքստում դրանք առանձնացնելու համար, եթե այդ ստանդարտի ենթաբաժինը
պարունակում է ենթակետերի կամ պարբերությունների բաժանված հինգից ավելի կետ: Այդ
դեպքում վերնագրեր տրվում են տվյալ ենթաբաժնում պարունակվող բոլոր կետերի համար:
4.3.2 Վերնագիրը պետք է ճշգրիտ և հակիրճ արտահայտի համապատասխան
բաժինների, ենթաբաժինների, կետերի բովանդակությունը:
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4.3.3 Բաժնի (ենթաբաժնի կամ կետի) վերնագիրը տպագրում են՝ անջատելով համարից
բացատով, սկսելով մեծատառով, վերջում կետ չդնելով և չընդգծելով: Ընդ որում, բաժնի
(ենթաբաժնի կամ կետի) համարը տպում են 6.1.3-ին համապատասխան ձևավորված
պարբերության նահանջից հետո:
Վերնագրում

4.3.4

անհրաժեշտ

է

խուսափել

կրճատումներից

(բացառությամբ

հանրաճանաչ հապավումներից, մեծությունների միավորներից և արտադրանքի պայմանական
նշագրի մեջ մտնող կրճատումներից):
Վերնագրում

չի

թույլատրվում

բառի

տողադարձ,

հռոմեական

թվանշանների,

մաթեմատիկական նշանների և հունարեն տառերի կիրառում:
4.3.5 Եթե վերնագիրը կազմված է երկու նախադասությունից, ապա դրանք իրարից
անջատում են միջակետով:
4.3.6 Ստանդարտում բաժինների, ենթաբաժինների և կետերի վերնագրերը զետեղում են
ԺԱ հավելվածին համապատասխան:
4.4 Թվարկումները
4.4.1 Ստանդարտի տեքստում (որպես կանոն կետերի կամ ենթակետերի ներսում) կարող
են տրվել թվարկումներ:
4.4.2 Տ եքստում թվարկումներն առանձնացնում են պարբերության նահանջով, որն
օգտագործում են միայն առաջին տողում:
4.4.3 Թվարկման յուրաքանչյուր դիրքից առաջ դրվում է գծիկ:
4.4.4 Եթե ստանդարտի տեքստում անհրաժեշտ է վկայակոչել մեկ կամ մի քանի
թվարկում, ապա յուրաքանչյուր դիրքից առաջ գծիկի փոխարեն դրվում է հայկական այբուբենի
փոքրատառը` այբբենական կարգով, իսկ դրանից հետո՝ փակագիծ:
4.4.5 Թվարկումների հետագա մանրամասնման համար օգտագործում են արաբական
թվանշաններ, որոնցից հետո դրվում է փակագիծ` շեղելով դրանք տառերով նշագրված
թվարկումների նկատմամբ երկու նիշ դեպի աջ:
ՕՐԻՆԱԿ
բոլոր տեսակի բժշկական արտադրատեսակների համար սահմանված են հետևյալ լրացուցիչ
պահանջները`
ա) շրջակա միջավայրի վերահսկողությունը, որն իրականացվում է հետևյալ դեպքերում.
1) մանրէազերծ արտադրատեսակների մատակարարման ժամանակ,
2)

չմանրէազերծված

արտադրատեսակների

մատակարարման

ժամանակ,

որոնք

մանրէազերծվում են օգտագործելուց առաջ,
3) երբ արտադրատեսակի շահագործման ժամանակ կարևոր է մանրէաբանական և (կամ)
մակրոկենսաբանական մաքրությունը,
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բ)

հետևյալ

արտադրատեսակների

մաքրության

նկատմամբ

մատակարարի

կողմից

սահմանվող և նրա կողմից պահպանվող պահանջները.
1) մինչև մանրէազերծումը և (կամ) օգտագործումը նախապես մաքրված,
2) չմանրէազերծված մատակարարվող, բայց նախամանրէազերծիչ մաքրման ենթակա,
3) նախ ատեսված չմանրէազերծված օգտագործման համար,
գ) մատակարարի կողմից սպասարկման պահանջների սահմանումը, եթե դա կարող է ազդել
արտադրատեսակի որակի վրա:

4.5 Աղյուսակները
4.5.1 Աղյուսակները կիրառում են ցուցանիշների (պարամետրերի, չափերի և այլն)
թվային արժեքներն առավել ակնառու դարձնելու և համեմատման հարմարության համար:
Աղյուսակային ձևը նպատակահարմար է կիրառել, եթե տարբեր ցուցանիշներ կարող են
խմբավորված

լինել

որևէ

ընդհանուր

հատկանիշով

(օրինակ`

ֆիզիկաքիմիական

ցուցանիշները), իսկ ցուցանիշներից յուրաքանչյուրը կարող է ունենալ երկու (կամ ավելի)
արժեք:
Աղյուսակում ցուցանիշների հետ միասին կարող են վկայակոչվել տվյալ ստանդարտի
ենթաբաժինները կամ կետերը և (կամ) այլ ստանդարտները, որոնք սահմանում են
պահանջներ այդ ցուցանիշների

վերահսկման մեթոդների նկատմամբ: Վերջին դեպքում

թույլատրվում է տվյալ վկայակոչումները նորից չնշել ստանդարտի այն բաժնում, որտեղ
սահմանված են պահանջներ վերահսկման մեթոդների նկատմամբ:
4.5.2 Աղյուսակը ձևավորում են նկար 1-ին համապատասխան:
Աղյուսակ __
համարը

- _
աղյուսակի անվանումը

աղյուսակի անվանման շարունակությունը

Սյունակների
վերնագրեր

Վերնամաս

Սյունակների ենթավերնագրեր

Տողեր (հորիզոնական
շարքեր)
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Լուսանցագիր (սյունակ

Սյունակներ

տողերի վերնագրերի
համար)

Նկար 1

Ստանդարտի հրատարակման ժամանակ (իսկ տեխնիկական հնարավորությունների
առկայության դեպքում` նաև ստանդարտի նախագծի մշակման ժամանակ) աղյուսակի
վերնամասը աղյուսակի մնացած մասից առանձնացնում են կրկնակի գծով:
Աղյուսակի վերևում` ձախից, գրում են «Աղյուսակ» բառը՝ կիսաթավ: Դրանից հետո 4.5.3ին համապատասխան նշում են աղյուսակի համարը: Ընդ որում, աղյուսակի համարից հետո
կետ չեն դնում:
Աղյուսակի

բովանդակության

համառոտ

պարզաբանման

և

(կամ)

ճշտման

անհրաժեշտության դեպքում տրվում է դրա անվանումը, որը գրում են` սկսելով մեծատառով,
աղյուսակի վերևում նրա համարից հետո՝ առանձնացնելով նրանից գծիկով: Աղյուսակի
անվանումից հետո կետ չեն դնում:
Աղյուսակի տողերը սահմանափակող հորիզոնական գծերը թույլատրվում է չանցկացնել,
եթե դրանց բացակայությունը չի դժվարացնում աղյուսակից օգտվելը:
4.5.3

Աղյուսակը

համարակալմամբ

համարակալում

ստանդարտի

են

ամբողջ

արաբական
տեքստի

թվանշաններով՝

սահմաններում`

միջանցիկ

բացառությամբ

հավելվածների աղյուսակների:
Յուրաքանչյուր

հավելվածի

աղյուսակները

համարակալում

են

արաբական

թվանշաններով առանձին համարակալմամբ` համարից առաջ ավելացնելով տվյալ հավելվածի
կետով առանձնացված նշագիրը:
Եթե ստանդարտում կա մեկ աղյուսակ, ապա այն նշագրում են «Աղյուսակ 1» կամ,
օրինակ «Աղյուսակ Բ.1» (եթե աղյուսակը տրված է Բ հավելվածում):
Աղյուսակները թույլատրվում է համարակալել բաժնի սահմաններում: Այդ դեպքում
աղյուսակի համարը կազմված է բաժնի համարից և կետով առանձնացված աղյուսակի
հերթական համարից:
Ստանդարտի բոլոր աղյուսակները վկայակոչում են ստանդարտի տեքստում կամ
հավելվածում (եթե աղյուսակը տրված է հավելվածում): Ընդ որում, գրում են աղյուսակի
համարը՝ գծիկով անջատված հոլովական վերջավորությամբ, իսկ հետո «աղյուսակ» բառը:
4.5.4 Աղյուսակի սյունակները և վերնագրերը տրվում են` սկսելով մեծատառով, իսկ
սյունակներից ենթավերնագրերը՝ փոքրատառով, եթե դրանք վերնագրի հետ կազմում են մեկ
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նախադասություն,

կամ

մեծատառով,

եթե

դրանք

ունեն

ինքնուրույն

նշանակություն:

Սյունակների և տողերի վերնագրերի և ենթավերնագրերի վերջում վերջակետ չի դրվում:
Սյունակների վերնագրերը և ենթավերնագրերը գրում են եզակի թվով:
Լուսանցագրի վերնագրի կամ այլ սյունակների վերնագրերի (ենթավերնագրերի) գրելու
ժամանակ

չի

թույլատրվում

աղյուսակի

վերնամասում

սյունակների

բաժանումը

անկյունագծային գծերով:
Սյունակների վերնագրերը, որպես կանոն, գրում են աղյուսակի տողերին զուգահեռ:
Անհրաժեշտության դեպքում թույլատրվում է սյունակների վերնագրերը դասավորել
տողերին ուղղահայաց:
4.5.5 Աղյուսակը, կախված իր չափերից, տեղավորում են այն տեքստի տակ, որտեղ
առաջին անգամ վկայակոչված է, կամ հաջորդ էջում, իսկ անհրաժեշտության դեպքում`
ստանդարտի հավելվածում:
Թույլատրվում է աղյուսակը տեղավորել ստանդարտի էջի երկայնքով («պառկած»):
4.5.6 Եթե աղյուսակը դուրս է գալիս էջի ձևաչափից, ապա այն բաժանում են մասերի`
տեղավորելով մի մասը մյուսի տակ, կողքին կամ հաջորդ էջում (էջերում):
4.5.6.1 Աղյուսակը մասերի բաժանելու դեպքում «Աղյուսակ» բառը, դրա համարը և
անվանումը նշում են միայն աղյուսակի առաջին մասի վերևում, իսկ մյուս մասերի վերևում
շղատառերով գրում են «Աղյուսակի շարունակությունը կամ «Աղյուսակի վերջը» բառերը՝ նշելով
աղյուսակի համարը նկար 2-ին համապատասխան:

Աղյուսակ-

Միլիմետրերով

Հեղույսի (պտուտակի,

Տափօղակի հաստությունը

Տափօղակի

գամասեղի) պարուրակի

ներքին

անվանական տրամագիծը

տրամագիծը, d

թեթևի

նորմալի

ծանրի

a

b

a

b

a

b

2,0

2,1

0,5

0,8

0,5

0,5

-

-

3,0

3,1

0,8

1,0

0,8

0,8

1,0

1,2

4,0

4,1

1,0

1,2

1,0

1,2

1,2

1,6

Աղյուսակ -ի վերջը
Միլիմետրերով
Հեղույսի (պտուտակի,
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գամասեղի) պարուրակի

ներքին

թեթևի

անվանական տրամագիծը

տրամագիծը, d

նորմալի

ծանրի

a

b

a

b

a

b

42,0

42,5

-

-

9,0

9,0

-

-

45,0

45,0

-

-

9,5

9,5

-

-

Նկար 2

ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ. Նկար 2-ից մինչև նկար 20-ը ցուցադրված աղյուսակների բովանդակությունը
պայմանական է և տրված է միայն սույն ստանդարտի համապատասխան պահանջները լուսաբանելու
համար:

4.5.6.2 Եթե էջի վերջում աղյուսակն ընդհատվում է և նրա շարունակությունը
տեղափոխվում է հաջորդ էջ, ապա աղյուսակի առաջին մասում աղյուսակը սահմանափակող
ներքևի հորիզոնական գիծը չի անցկացվում` բացառությամբ իմաստային նշանակության
գծերը:
4.5.6.3 Սակավաթիվ սյունակներով աղյուսակները թույլատրվում է բաժանել մասերի և
տեղավորել կողք կողքի մեկ էջի վրա, առանձնացնելով դրանք միմյանցից կրկնակի գծով: Այդ
դեպքում աղյուսակի վերնամասը կրկնում են նկար 3-ին համապատասխան:
Աղյուսակ 1000

Ամրակման
մանրակի

ձողի

տրամագիծը,

հատ

պողպատ”

մանրակի

տափօղակների

տրամագիծը,

զանգվածը,

մմ

1000

Ամրակման
տափօղակի

հատ

պողպատ” տափօղակի
զանգվածը,

մմ

կգ

կգ
1,1

0,045

2,0

0,192

1,2

0,063

2,5

0,350

1,4

0,111

3,0

0,553

Նկար 3
4.5.7 Աղյուսակում «Հերթական համար» սյունակ ներառել չի թույլատրվում:
Աղյուսակում ներառված ցուցանիշների համարակալման անհրաժեշտության դեպքում
հերթական

համարները

նշում

են

աղյուսակի

առաջին

սյունակում

(լուսանցագրում)`

անմիջապես դրանց անվանումներից առաջ նկար 4-ին համապատասխան: Մեծությունների
թվային արժեքներից և արտադրանքի տիպերից, մակնիշներից և այլնից առաջ հերթական
համարներ չեն դնում:
Աղյուսակ –
Ցուցանիշի անվանումը

Ցուցանիշի
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արժեքը`

ըստ
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մակնիշի
A

B

1 Խտությունը, կգ/մ3, ոչ ավելի

75

80

2 Սեղմելիությունը, %, ոչ ավելի

20

15

3 Ջրակլանումը, %` ըստ զանգվածի, ոչ ավելի

30

25

Նկար 4

4.5.8 Տողի կամ սյունակի բոլոր տվյալների համար ընդհանուր մեծության միավորը նշում
են համապատասխան ցուցանիշի անվանումից հետո (տես նկար 4-ը և նկար 5-ը):
Աղյուսակ Լուծիչի անվանումը

Ջերմաստիճանը, օC
բռնկման

Օդի

ինքնաբոցավառման

հետ

խառնուրդի

պայթելիության
սահմանը, %

Քսիլոլ

24

494

1,0-6,0

Տոլուոլ

4

536

1,2-6,5

Բութիլացետատ

29

450

1,4-14,7

Նկար 5
4.5.9 Եթե անհրաժեշտ է մեկ ցուցանիշի թվային արժեքները նշել մեծության տարբեր
միավորներով, ապա դրանք տեղավորում են առանձին սյունակներում (տողերում): Ընդ որում,
այդ սյունակներից յուրաքանչյուրի ենթավերնագրում նշում են տվյալ միավորի նկար 6-ին
համապատասխան:
Աղյուսակ Նյութի անվանումը

Հալման ջերմաստիճանը
K

C

օ

Արույր

1131-1173

858-900

Պողպատ

1573-1672

1300-1400

Թուջ

1373-1473

1100-1200

Նկար 6
Թույլատրվում է մեկ սյունակում բերել մեկ ցուցանիշի թվային արժեքները մեծության
տարբեր

միավորներով՝

փակագծերում

տեղավորելով

այդ

միավորներից

որևէ

մեկով

արտահայտված արժեքները` նկար 7-ին համապատասխան և հաշվի առնելով 4.14.1-ում նշված
պահանջները:
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Աղյուսակ –
Ցուցանիշի անվանումը

Ցուցանիշի արժեքը հետևյալ տրամաչափով կոթառների համար
12

16

20

միջին

65 (663)

68 (694)

72 (734)

առավելագույն

70 (714)

74 (755)

79 (806)

30-ից մինչև

26-ից մինչև

23-ից մինչև

Փոշի փամփշտանոցում վառոդային
գազերի ճնշումը, ՄՊա (կգուժ/սմ ), ոչ
2

ավելի
Կոտորակային լիցքի զանգվածը, գ

36 ներառյալ

30 ներառյալ 27 ներառյալ

Նկար 7
4.5.10 Հարթ անկյան չափման միավորը պետք է նշել ոչ թե սյունակի վերնագրում, այլ
այդ միավորով արտահայտված յուրաքանչյուր թվային արժեքից հետո (ինչպես տողերն
առանձնացնող հորիզոնական գծերի առկայության դեպքում, այնպես էլ հորիզոնական գծերի
բացակայության դեպքում)` նկար 8-ին համապատասխան:

Աղյուսակ...

Աղյուսակ...

a

b

a

b

3օ5'30''

6օ30'

3օ5'30''

6օ30'

4օ23'50''

8 օ26'

4օ23'50''

8օ26'

5օ30'20''

10օ30'

5օ30'20''

10օ30'

Նկար 8
4.5.11 Եթե աղյուսակի սյունակներում տրված բոլոր ցուցանիշները արտահայտված են
մեծության միևնույն միավորով, ապա տրված միավորը (գոյական հոլովով) տրվում է աղյուսակի
վերևում՝ աջից, իսկ աղյուսակը մասերի բաժանելու դեպքում՝ յուրաքանչյուր մասի վերևում,
նկար 2-ին համապատասխան:
Եթե աղյուսակի սյունակների մեծամասնությունում տրվում են մեծության միևնույն
միավորներով արտահայտված ցուցանիշներ (օրինակ՝ միլիմետրերով, վոլտերով), բայց կան
այնպիսի ցուցանիշներով սյունակներ, որոնք արտահայտված են մեծության այլ միավորներով,
ապա այդ աղյուսակի վերևում պետք է գրել գերակշռող ցուցանիշների ընդհանրացված
անվանումը և այդ ցուցանիշների համար ընդհանուր մեծության միավորը, օրինակ «Չափերը
միլիմետրերով»,

«Լարումը

վոլտերով»,

իսկ

մնացած

սյունակները

վերնագրերում

(ենթավերնագրերում) նշել մեծության մյուս միավորները (համապատասխան ցուցանիշի
անվանումից հետո)՝ նկար 9-ին համապատասխան:
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Աղյուսակ

Չափերը

միլիմետրերով
Պայմանական

D

L

անցումը,

L

L2
ավելի

1

50

160

130

80

195

210

Զանգվածը, կգ, ոչ
160

525

600

170

Նկար 9
4.5.12 Սյունակների վերնագրերի և (կամ) ենթավերնագրերի տեքստի կրճատման համար
պարամետրերի

(չափերի,

ցուցանիշների)

առանձին

անվանումները

փոխարինում

են

ԳՕՍՏ 2.321 ստանդարտով սահմանված տառային նշագրերով և կամ այլ նշագրերով, եթե
դրանք պարզաբանված են ստանդարտի տեքստում կամ գրաֆիկական նյութերում, օրինակ`
D-տրամագիծ,

H-բարձրություն,

L-երկարություն:

Ընդ

որում,

տառային

նշագրերն

առանձնացնում են շղատառերով:
Միևնույն

տառային

նշագրի

պարամետրերը,

որպես

կանոն,

խմբավորում

են

հաջորդաբար, դրանց համարների աճման կարգով, ինչպես ցույց է տրված նկար 9-ում:
4.5.13 Եթե «ավելի», «ոչ ավելի», «պակաս», «ոչ պակաս» կամ այլ սահմանափակող
բառերը վերաբերում են ցուցանիշների (պարամետրերի, չափերի), բոլոր արժեքների և, ապա
դրանք տեղավորում են սյունակի վերնագրում (ենթավերնագրում) կամ տողի վերնագրում
տվյալ ցուցանիշի մեծության միավորից հետո և նրանից առանձնացնում են ստորակետով՝
նկար 4-ին, նկար 7-ին, նկար 9-ին համապատասխան: Այդ դեպքում սահմանափակող բառերը
տրվում են ցուցանիշի անվանումից հետո, եթե տվյալ ցուցանիշի մեծության միավորը նշված է
աղյուսակի վերևում:
4.5.14 Մեծությունների թվային արժեքները, որոնք նույնն են մի քանի կամ բոլոր տողերի
համար, նշում են մեկ անգամ՝ նկար 10-ին համապատասխան:
Հիմնավորված դեպքերում (եթե դա չի բարդացնում աղյուսակից օգտվելը) թույլատրվում է
մեկ անգամ նշել մեկ ցուցանիշի երկու և ավելի սյունակների համար նույն թվային արժեքները,
ինչպես ցույց է տրված նկար 11-ին:
4.5.15 Ցուցանիշի մեծության երկու կամ ավել թվային արժեքներին վերաբերող
սահմանային շեղումները նշում են առանձին սյունակում` նկար 10-ին համապատասխան:
Մի

սյունակում

տեղավորված

ցուցանիշի

մեծության

բոլոր

թվային

արժեքներին

վերաբերող սահմանային շեղումները նշում են աղյուսակի վերնամասում այդ ցուցանիշի
անվանման կամ նշագրի տակ, ինչպես ցույց է տրված նկար 12-ում:
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Աղյուսակ Միլիմետրերով
Ակոսիկը

Առանցքակալի
արտաքին
տրամագիծը

D1
անվ.

30

23,2

32

30,2

Հաստիչ օղը

A

H
2

սհմ.շղ. անվ. սհմ.շղ.

r1

անվ. սհմ.շղ.

անվ. սհմ.շղ.

34,6
– 0,1
9,6

35

33,2

– 0,2

– 0,15
0,25

37

1,3

0,4 1,2

3,2

0,4

– 0,1

0,5

– 0,2

0,6

– 0,3

1,10

34,8
4,5

40

38,1

42

39,8

– 0,3

– 0,20

– 0,2

6,2

Նկար 10
Աղյուսակ –
Ցուցանիշի անվանումը

Տ իպի

համար

ցուցանիշի
նշանակությունը
A

B

Չորացման ժամանակը մինչև 1 աստիճանը, րոպե, ոչ ավելի

30

40

Թաղանթի հարակցումը, բալլ, ոչ ավելի

2

Ջերմակայունությունը, օC, ոչ պակաս

80

95

Նկար 11
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Աղյուսակ –
Զենք

Ականի բնութագիրը
Զանգվածը, Միջուկի տիպը

Արագությունը,

գ
Ավտոմատ AK-74

3,5

Զրահապաշտպանության
բնութագիրը

մ/վ, +10
Պողպատ

880

ջերմաառաձգական

Ավտոմեքենայի
պաշտպանումը
շրջանաձև գնդակոծման
դեպքում

»

AK-47

7,9

Նույնը

715

Նույնը, ինչպես նաև
տանիքի պաշտպանումը
հորիզոնի նկատմամբ 2
0 օ-ից մինչև 30 օ անկյան
տակ գնդակոծման
դեպքում

Հրացան CBД

9,6

»

4,5

MЛ6A2

»

825

Կապար»

Նույնը

890

»

Նկար 12
4.5.16 Միևնույն սյունակի տողերում կրկնվող և թվերով կամ տառաթվային նշագրերով
հերթագայող մեկական բառերից կազմված տեքստը փոխարինում են չակերտներով՝ նկար
12-ին համապատասխան:
Եթե կրկնվող տեքստը կազմված է երկու և ավել բառից, առաջին կրկնության ժամանակ
այն

փոխարինում

են

«Նույնը»

բառով,

իսկ

հետագայում՝

չակերտներով`

նկար

12-ին համապատասխան:
Եթե կրկնվում է նախադասության մի մասը, ապա թույլատրվում է այդ մասը փոխարինել
«Նույնը» բառով` ավելացնելով լրացուցիչ տեղեկություններ, ինչպես ցույց է տրված նկար
12-ում: Հորիզոնական գծերի առկայության դեպքում անհրաժեշտ է տեքստը կրկնել:
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Չի

թույլատրվում

չակերտներով

փոխարինել

աղյուսակում

կրկնվող

թվերը,

մաթեմատիկական նշանները, տոկոսի և համարի նշանները, նյութերի մակնիշների և
արտադրանքի տեսակաչափսերի նշագրերը, վկայակոչված ստանդարտների նշագրերը:
4.5.17 Աղյուսակում առանձին տվյալների բացակայության դեպքում հարկավոր է դնել
գծիկ՝ նկար 2-ին համապատասխան:
4.5.18 Աղյուսակում շարքի բոլոր թվերն ընդգրկող թվերի հաջորդական միջակայքների
նշման դեպքում թվերից հետո գրում են «......-ից մինչև ......-ը ներառյալ”, «.......-ից
ավելի.....մինչև.......-ը ներառյալ» նկար 7-ին և նկար 13-ին համապատասխան:

Աղյուսակ –
Միլիմետրերով
Արտաքին տրամագիծը
159-ից

Սահմանային շեղումն` ըստ կտրույթի շեղության

մինչև 325-ը ներառյալ

325-ից ավել մինչև 426-ը
426-ից

»

» 820-ը

1,0

»

1,5

»

2,0

Նկար 13
Աղյուսակում այն միջակայքի նշման դեպքում, որն ընդգրկում է այդ միջակայքի եզրային
թվերի

միջև

ընկած

ցանկացած

թիվ,

դնում

են

գծիկ՝

նկար

5-ին

և

նկար

6-ին

համապատասխան:
4.5.19 Ցուցանիշների թվային արժեքները նշում են ցուցանիշի անվանման վերջին տողի
մակարդակի վրա՝ նկար 14-ին համապատասխան:

Աղյուսակ –
Մետրերով
Ցուցանիշի անվանումը

Ջրանցքի խորությունը, ոչ

Արժեքն ըստ էքսկավատորի տիպի
նԽԿհ-1,2

նԽԿհ-1,7

նԽԿՀ-1,2

նԽԿՀ-2,0

1,2

1,7

1,2*

2,0*

0,4; 0,6; 0,8

0,6**; 0,8; 10

պակաս
Ջրանցքի

փորման

նվազագույն լայնությունը

0,2

* Նվազագույն լցվածքի գործակցի դեպքում
** T-130 տրակտորի էքսկավատորների համար

©SARM-Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են

41

ՀՍՏ 1.5-2013
Նկար 14
Աղյուսակում տեքստի տեսքով տրված բնութագրի բովանդակությունը նշում են այդ
բնութագրի անվանման առաջին տողի մակարդակի վրա՝ նկար 12-ին և նկար 15-ին
համապատասխան:

Աղյուսակ –
Ցուցանիշի (բնութագրի) անվանումը

Ցուցանիշի արժեքը (բնութագրի

Փորձարկմա

բովանդակությունը) մակնիշի համար

ն մեթոդը

Ա
Պոլիէթիլենային թաղանթի արտաքին

Բ

Ըստ 5.2

11,9 (1,2)

Ըստ ԳՕՍՏ

Հարթ, համասեռ

տեսքը
Քայքայող լարումը ձգման դեպքում,
ՄՊա, (կգուժ/սմ2) ոչ պակաս

12,8 (1,3)

14236

Նկար 15
4.5.20 Մեծությունների որոշակի թվային արժեքների կամ արտադրանքի տիպերի
(մակնիշների և այլն) կիրառման սահմանափակումը կամ գերադասելիությունը աղյուսակում
նշելու անհրաժեշտության

դեպքում թույլատրվում է

կիրառել

պայմանական

նշումներ`

ստանդարտի տեքստում դրանց պարզաբանումներով, օրինակ` փակագծերի մեջ վերցնել այն
արժեքները, որոնք չեն հանձնարարվում կիրառման համար կամ ունեն սահմանափակ
կիրառում՝

ծանոթությունում

նշելով

փակագծերի

նշանակությունը,

նկար

16-ին

համապատասխան:

Աղյուսակ –
Միլիմետրերով
Պտուտակի երկարությունը
Նվազագույն արժեքը

Սահմանային շեղումը

(18)

± 0,43
20
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(21)

± 0, 52

25
ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ. Փակագծերի մեջ վերցված չափերը չի հանձնարարվում կիրառել

Նկար 16
4.5.21

Աղյուսակներում

անհրաժեշտության

դեպքում

կիրառում

են

հաստացված,

աստիճանավոր գծեր (ինչպես ցույց է տրված նկար 17-ում), օրինակ՝ հետևյալ դեպքերում.
- որոշակի արժեքին վերաբերող ընդգրկույթի առանձնացման համար,
- դիրքերը խմբերի մեջ միավորման համար,
- տրված ցուցանիշի (պարամետրի, չափի) թվային արժեքների գերադասելիության նշման
համար, որոնք սովորաբար տեղավորում են աստիճանավոր գծի ներսում,
- նշելու համար, թե որոշակի շեղումները որ սյունակների և տողերի արժեքներին են
վերաբերում:
Ընդ որում, աղյուսակի տեքստում կամ ծանոթությունում տրվում են այդ գծերի
պարզաբանումները:

Աղյուսակ –
Զանգվածը՝ կիլոգրամներով
Արտաքին
տրամագիծը, մմ

1 մ խողովակի զանգվածը պատի հաստության դեպքում, մմ
3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

32

2,146

2,460

2,762

3,052

3,329

3,594

3,847

4,316

38

2,589

2,978

3,354

3,718

4,069

4,408

4,735

5,049

42

2,885

3,323

3,749

4,162

4,652

4,951

5,327

5,690

45

3,107

3,582

4,044

4,495

4,932

5,358

5,771

6,171

50

3,474

4,014

4,538

5,049

5,549

6,036

6,511

6,972

54

3,773

4,359

4,932

5,493

6,042

6,578

7,103

7,613*

* 54 մմ արտաքին տրամագծով և 6,5 մմ պատի հաստությամբ խողովակը կիրառում են միայն
պատվիրատուի (սպառողի) համաձայնությամբ:
ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ. Գերադասելի է համարվում այն պարամետրերով խողովակների
օգտագործումը, որոնց արժեքները եզրագծված են հաստացված գծով:

Նկար 17
4.5.22 Եթե անհրաժեշտ է պարզաբանել աղյուսակում տրված առանձին տվյալներ,
ապա այդ տվյալները պետք է նշանակել տողատակի ծանոթության վերտողյա նշանով:
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Տ ողատակի ծանոթությունների ձևակերպումը պետք է համապատասխանի 4.10-ում
նշված պահանջներին:
Եթե աղյուսակում կան տողատակի ծանոթություններ և ծանոթություններ, ապա
աղյուսակի վերջում նախ տրվում են տողատակի ծանոթությունները (եթե տողատակի
ծանոթությունը չի վերաբերում ծանոթության տեքստին), իսկ հետո ծանոթությունները, ինչպես
ցույց է տրված նկար 17-ում:
4.5.23 Աղյուսակի սյունակներում թվային արժեքները տեղավորում են այնպես, որպեսզի
ամբողջ սյունակում թվերի կարգերը տեղաբաշխված լինեն մեկը մյուսի տակ, եթե դրանք
վերաբերում են միևնույն ցուցանիշին (պարամետրերին, չափին): Մի սյունակում, որպես կանոն,
պահպանում են մեծությունների բոլոր արժեքների համար տասնապատիկ նշանների միևնույն
քանակությունը:
4.5.24

Մինչև

100

գ

զանգվածով

արտադրանքի

համար թույլատրվում է

նշել

արտադրանքի որոշակի քանակության զանգվածը, իսկ տարբեր նյութերից պատրաստված
արտադրանքի համար կարող է նշվել արտադրատեսակի զանգվածը՝ յուրաքանչյուր նյութի
համար առանձին: Վերը նշված դեպքերի օրինակները տրված են նկար 18-ում:

Աղյուսակ –
Պտուտակի երկարությունը, մմ

1000 հատի զանգվածը, կգ, ոչ ավել
պողպատից

արույրից

12

1,20

1,30

15

1,50

1,64

ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ. Որոշակի մակնիշի պողպատից և արույրից պատրաստված պտուտակների
զանգվածի որոշման համար աղյուսակում նշված զանգվածները բազմապատկում են Ա հավելվածում
տրված գործակիցներով:

Նկար 18

Աղյուսակում տարբեր նյութերից պատրաստված արտադրանքի զանգվածի նշման
փոխարեն թույլատրվում է աղյուսակի ծանոթությունում վկայակոչել ուղղման գործակիցները,
ինչպես ցույց է տրված նկար 18-ում:
4.5.25 Ստանդարտում ոչ մեծ ծավալով թվային նյութի առկայության դեպքում այն
նպատակահարմար չէ ձևակերպել աղյուսակի տեսքով, այլ հանձնարարվում է տալ տեքստի
(եզրակացության) տեսքով՝ դասավորելով թվային տվյալները մեկ կամ երկու սյունակների
տեսքով: Ընդ որում, եթե թվային տվյալները տրված են մեկ սյունակի տեսքով, ապա դրանք
պարզաբանող տեքստից առանձնացնում են կետաշարով: Եթե թվային տվյալները տրված են
երկու սյունակով, ապա պարզաբանող տեքստը տեղավորում են դրանց միջև, ընդ որում
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երկրորդ և հաջորդ տողերում պարզաբանող տեքստի կրկնվող մասը փոխարինում են
չակերտներով:
ՕՐԻՆԱԿ 1
Այդ դեպքում տրամատների չափերի շեղումները անվանականից չպետք է գերազանցեն
հետևյալ արժեքները, %.
+ 2,5.....................................ըստ բարձրության,
+ 1,5.....................................ըստ նիստի լայնության,
+ 0,3.....................................ըստ պատի հաստության,
+ 0,3.....................................ըստ նիստի հաստության:

ՕՐԻՆԱԿ 2
Թույլատրվում են շեղումներ նշված արժեքներից հետևյալ սահմաններում.
+ 3 օC...................................մինչև 100 օC ներառյալ ջերմաստիճանի դեպքում,
+ 5 օC...................................101 օC-ից մինչև 200 օC ներառյալ”,
+ 10 օC.................................200 օC-ից բարձր:

4.6 Գրաֆիկական նյութը
4.6.1 Գրաֆիկական նյութը (գծագիր, սխեմա, տրամագիր, նկար և այլն) ստանդարտում
տեղավորում են ստանդարտացման օբյեկտի առանձին հատկությունների (բնութագրերի)
սահմանման կամ լուսաբանման համար, ինչպես նաև ստանդարտի տեքստի պարզաբանման
համար՝ այն ավելի լավ հասկանալու նպատակով: Գրաֆիկական նյութը տեղավորում են
անմիջականորեն այն տեքստից հետո, որտեղ առաջին անգամ դրա մասին հիշատակվում է
կամ հաջորդ էջում, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ առանձին հավելվածում:
4.6.2 Ստանդարտում զետեղվող գծագրերը, սխեմաները, տրամագրերը և այլն պետք է
համապատասխանեն
տեխնոլոգիական

կոնստրուկտորական
փաստաթղթերի

փաստաթղթերի

միասնական

միասնական

համակարգի,

համակարգի,

շինարարությունում

նախագծային փաստաթղթերի համակարգի և (կամ) «Լեռնային գրաֆիկական փաստաթղթեր»
համակարգի մեջ մտնող համապատասխան ստանդարտների պահանջներին, ինչպես նաև
Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանված կարգով
գործող

այլ

ստանդարտներով

սահմանված

գրաֆիկական

նյութերին

ներկայացվող

պահանջներին, եթե այդ ստանդարտները տարածվում են ստանդարտացման տվյալ օբյեկտի
վրա:
4.6.3 Ցանկացած գրաֆիկական նյութ (գծագիր, սխեմա, տրամագիր (դիագրամ), նկար
և այլն) ստանդարտում նշագրում են «Նկար» բառով:
4.6.4 Գրաֆիկական նյութը, բացառությամբ հավելվածների գրաֆիկական նյութից,
համարակալում են արաբական թվանշաններով, որպես կանոն, միջանցիկ համարակալմամբ`
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նշելով այդ թվերը «Նկար» բառից հետո: Եթե նկարը մեկն է, ապա այն համարակալում են
«Նկար 1»:
Թույլատրվում է գրաֆիկական նյութի համարակալումը բաժնի սահմաններում: Այդ
դեպքում նկարի համարը կազմված է բաժնի համարից և նկարի հերթական համարից, որոնք
իրարից բաժանում են կետով:
ՕՐԻՆԱԿ
Նկար 1.1, Նկար 1.2 և այլն:

Յուրաքանչյուր հավելվածի գրաֆիկական

նյութը համարակալում են արաբական

թվանշաններով, առանձին համարակալմամբ՝ ավելացնելով յուրաքանչյուր համարից առաջ
տվյալ հավելվածի կետով առանձնացված նշագիրը:

ՕՐԻՆԱԿ
Նկար Բ.3:

4.6.5 «Նկար» բառը և դրա համարը նշում են գրաֆիկական նյութի տակ: Այնուհետև
կարող է տրվել նկարի թեմատիկ անվանումը՝ առանձնացված գծիկով:
ՕՐԻՆԱԿ
Նկար 1 – Սարքի մանրակները:

4.6.6

Անհրաժեշտության

դեպքում

գրաֆիկական

նյութի

տակ

տեղավորում

են

պարզաբանող տվյալներ:
4.6.7 Եթե գրաֆիկական նյութը կիրառում են այն չափերի տեղադրումը լուսաբանելու
համար, որոնց արժեքները ներկայացված են աղյուսակի ձևով, կամ եթե գրաֆիկական նյութն
ուղեկցվում է աղյուսակի ձևով տրված տվյալներով, ապա աղյուսակը և գրաֆիկական նյութը
տեղավորում են մեկ էջի վրա կամ երկու կից էջերի վրա: Ընդ որում, աղյուսակը տեղավորում են
գրաֆիկական նյութի տակ կամ դրանից աջ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ հաջորդ էջում:
4.6.8 Եթե գրաֆիկական նյութը չի տեղավորվում մեկ էջի վրա, ապա թույլատրվում է այն
տեղափոխել հաջորդ էջ(եր): Այդ դեպքում թեմատիկ անվանումը տեղավորում են այն էջի վրա,
որից սկսվում է գրաֆիկական նյութը, պարզաբանող տվյալները` գրաֆիկական նյութ
պարունակող ցանկացած էջի վրա, իսկ դրանց տակ կամ յուրաքանչյուր էջի գրաֆիկական
նյութից անմիջապես հետո, որոնց հիման վրա տեղավորված է գրաֆիկական նյութը, նշում են
«Նկար ____, էջ ____»:
4.6.9 Ստանդարտի տեքստում վկայակոչում են յուրաքանչյուր գրաֆիկական նյութը:
ՕՐԻՆԱԿ
...ցույց է տրված նկար 1-ում:
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4.7 Բանաձևերը
4.7.1 Անհրաժեշտության դեպքում ստանդարտի տեքստում, գրաֆիկական նյութը
պարզաբանող աղյուսակներում և տվյալներում կարող են օգտագործվել բանաձևեր:
4.7.2 Բանաձևերը, բացառությամբ հավելվածներում, աղյուսակներում, գրաֆիկական
նյութը

պարզաբանվող

տվյալներում

տեղադրվածները,

համարակալում

են

միջանցիկ

համարակալմամբ՝ արաբական թվանշաններով: Ընդ որում, բանաձևի համարը գրում են կլոր
փակագծերում բանաձևից աջ, նույն մակարդակի վրա: Եթե ստանդարտի տեքստում տրված է
մեկ բանաձև, ապա այն համարակալում են (1):
Բանաձևի համարակալումը թույլատրվում է բաժնի սահմաններում: Այդ դեպքում
բանաձևի համարը կազմված է բաժնի համարից և կետով առանձնացված բանաձևի
հերթական համարից:
ՕՐԻՆԱԿ
(3.3)

4.7.3 Հավելվածներում տեղադրված բանաձևերը համարակալում են յուրաքանչյուր
հավելվածի սահմաններում առանձին համարակալմամբ՝ արաբական թվանշաններով` ամեն մի
համարակալումից առաջ ավելացնելով տվյալ հավելվածի` դրանք կետով առանձնացված
նշագիրը:
ՕՐԻՆԱԿ
(Բ.1)

4.7.4

Աղյուսակներում

կամ

գրաֆիկական

նյութերը

պարզաբանող

տվյալներում

տեղադրված բանաձևերը չեն համարակալում:
4.7.5

Բանաձևում

ներառված

պայմանանշանների

և

թվային

գործակիցների

պարզաբանումները (եթե համապատասխան պարզաբանումները նախապես չեն տրված
տեքստում) տրվում են անմիջապես բանաձևից հետո: Յուրաքանչյուր պայմանանշանի
պարզաբանումը տրվում է նոր տողից այն հերթականությամբ, որով այդ պայմանանշանները
տրված են բանաձևում: Պարզաբանման առաջին տողը սկսում են «որտեղ» բառով:
ՕՐԻՆԱԿ
Յուրաքանչյուր նմուշի խտությունը՝ r, կգ/մ3, հաշվարկում են հետևյալ բանաձևով.

r=

m
,
v

(1)

որտեղ՝
m - նմուշի զանգածը, կգ,
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v - նմուշի ծավալը, մ3:
Միմյանց հաջորդող և տեքստով չբաժանված բանաձևերն անջատում են ստորակետով:
ՕՐԻՆԱԿ

A=
B=

a
b

,

c
d

(1)
(2)

4.7.6 Բանաձևերը հաջորդ տող տեղափոխել թույլատրվում է միայն մաթեմատիկական
գործողություններ կատարող նշաններով, ընդ որում, նշանը հաջորդ տողի սկզբում կրկնվում է:
Բազմապատկման

գործողության

մաթեմատիկական նշանով բանաձևի տողադարձման

դեպքում օգտագործում են «x» նշանը:
4.7.7 Ստանդարտի տեքստում բանաձևերի վկայակոչման դեպքում դրանց հերթական
համարները տրվում են փակագծերում:
ՕՐԻՆԱԿ
......ըստ բանաձև (1)-ի:

4.7.8 Ստանդարտների նախագծերում բանաձևերը թույլատրվում է գրել ձեռագիր,
գրաֆիկական տառերով՝ 2,5 մմ-ից ոչ պակաս բարձրությամբ:
4.7.9 Ստանդարտներում մաթեմատիկական հավասարումների շարադրման կարգը
նույնն է, ինչ որ բանաձևերինը:
4.8 Վկայակոչումները
4.8.1 Վկայակոչումները կիրառում են այն դեպքերում, երբ նպատակահարմար է.
ա) ստանդարտից հանել դրա առանձին դրույթների կամ հատվածների կրկնությունը,
բ) խուսափել այդ ստանդարտի դրույթների հետ այլ ստանդարտների դրույթների
կրկնումից,
գ) տեղեկացնել այն մասին, որ նշված դրույթը, դրա հատվածը, դասակարգումը,
առանձին ցուցանիշը, դրա արժեքը, ցուցանիշների և դրանց արժեքների համախումբը,
գրաֆիկական նյութը, դրա դիրքը և այլն տրված են տվյալ ստանդարտի համապատասխան
կառուցվածքային տարրում կամ այլ ստանդարտում (դասակարգչում),
դ) տեղեկացնել այլ ազգային կամ միջպետական մակարդակով գործող նորմատիվ
փաստաթղթերի մասին, որոնք տարածվում են տվյալ ստանդարտացման օբյեկտի վրա,
ե) նշել ըստ այլ ստանդարտի թողարկվող արտադրանքի բնութագիրը:
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4.8.2 4.8.1-ում նշված «ա» թվարկման դեպքում վկայակոչում են տվյալ ստանդարտի
առանձին կառուցվածքային տարրերը:
4.8.2.1 Տվյալ ստանդարտի կառուցվածքային տարրերի վկայակոչման դեպքում նշում են.
- հավելվածների նշագրերը,
-

բաժինների,

ենթաբաժինների,

կետերի,

ենթակետերի,

գրաֆիկական

նյութի

բանաձևերի և աղյուսակների համարները (այդ թվում` հավելվածներում տրված),
- թվարկումների նշագրերը (և համարները),
- աղյուսակներում տրված ցուցանիշների համարները:
Թույլատրվում

են

նաև

տվյալ

ստանդարտում

տրված

գրաֆիկական

նյութերի

կառուցվածքային տարրերի նշագրերի (համարների) վկայակոչումներ, օրինակ` նկարում ցույց
տրված

արտադրատեսակի

հիմնական

բաղկացուցիչ

մասերի

դիրքերի

համարների

վկայակոչումները:
4.8.2.2 Հավելվածների վկայակոչումները` 3.2.18-ին համապատասխան:
4.8.2.3

Տ եքստի`

կառուցվածքային

կետով

մասի

չբաժանված

վկայակոչման

թվանշանային

դեպքում

նշում

են

համարակալում
այդ

մասի

ունեցող

անվանումն

ամբողջությամբ, օրինակ, «... բաժնին 5-ին համապատասխան”, «...ըստ կետ 3-ի»:
Եթե ստանդարտի կառուցվածքային տարրի համարը (նշագիրը) կազմված է կետով
բաժանված թվերից (տառից և թվից), ապա այդ կառուցվածքային տարրի անվանումը չեն
նշում, օրինակ՝ «...... ըստ 4.10-ի», «...Ա.12-ին (հավելված Ա) համապատասխան»:
Այդ պահանջը չի տարածվում աղյուսակների, բանաձևերի և գրաֆիկական նյութերի վրա,
որոնց վկայակոչումների դեպքում միշտ հիշատակվում են այդ կառուցվածքային տարրերի
անվանումները, օրինակ, «ըստ բանաձևի (3.3)-ի», «... Բ.2 աղյուսակում (հավելված Բ)», «...
նկար 1.2-ում»:
Ստանդարտի կառուցվածքային տարրերի վկայակոչումների դեպքում հանձնարարվում է
օգտագործել հետևյալ ձևակերպումները.
«...բաժին

2-ին

համապատասխան»,

«...

համաձայն

3.1-ի»,

«...ըստ

3.1.1-ի»,

«... 4.2.2-ի «բ» թվարկմանը համապատասխան», «...ըստ բանաձև (3.3)-ի», « աղյուսակ 1-ին
համապատասխան», « աղյուսակի 2-ի 1-ին ցուցանիշի մասով» և այլն:
Հավելվածների
հանձնարարվում

է

առանձին
օգտագործել

կառուցվածքային
հետևյալ

տարրերի

ձևակերպումները`

վկայակոչումների
«...Ա.1-ին

դեպքում

(հավելված

Ա)

համապատասխան», «... Ա.2 նկարում (հավելված Ա)», «... Բ.2 աղյուսակում (հավելված Բ)» և
այլն:
4.8.2.4 Եթե անհրաժեշտ է ստանդարտից օգտվողներին հիշեցնել այն մասին, որ
ինչ-որ հավելված, դրա մի մասը. առանձին ցուցանիշ, դրա արժեքը. ցուցանիշների և դրանց
նշագրերի համախումբը. գրաֆիկական նյութը, դրա դիրքը և այլն տված են տվյալ
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ստանդարտի համապատասխան կառուցվածքային տարրում, ապա այդ կառուցվածքային
տարրի վկայակոչումը տրվում է փակագծերում՝ «տե՛ս» բառից հետո:
ՕՐԻՆԱԿ 1
... փոխադրման և պահման կանոնները (տե՛ս բաժինը 5-ը)

ՕՐԻՆԱԿ 2
.... ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները (տե՛ս 3.2.1)

ՕՐԻՆԱԿ 3
.... շփման կետ (տե՛ս նկար 8-ի 2-րդ դիրքը):

4.8.3 Այլ ստանդարտի կամ դասակարգչի վկայակոչումը կիրառում են, եթե դրանում
(կամ դրա առանձին դրույթում) արդեն բավականաչափ լրիվ և միանշանակ սահմանված են
պահանջներ (հանձնարարականներ, հրահանգներ, կանոններ կամ դասակարգում), որոնք
անհրաժեշտ է շարադրել կամ օգտագործել մշակվող ստանդարտում:
4.8.3.1

Հայաստանի

ազգային

ստանդարտներում

թույլատրվում

է

վկայակոչել

Հայաստանի ազգային ստանդարտները և դասակարգիչները և ստանդարտացման ազգային
համակարգի ստանդարտներով սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետությունում
կիրառվող միջազգային, տարածաշրջանային (եվրոպական, միջպետական) ստանդարտները*:
Նման վկայակոչումները համարվում են նորմատիվ և տեղեկությունը այդ վկայակոչվող
փաստաթղթերի մասին տրվում է «Նորմատիվ վկայակոչումները» բաժնում (տե՛ս 3.8):
ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ.
վկայակոչումներին

Նպատակահարմար

ներկայացվող

հատուկ

է

ուշադրություն

պահանջներին,

դարձնել

որոնք

այն

սահմանված

նորմատիվ

են

ռազմական

արդյունաբերության արտադրանքի, շինարարության և շինարարական նյութերի ստանդարտների
նկատմամբ:

Մասնավորապես,

շինարարության

և

շինարարական

բնագավառի

նյութերի

ստանդարտներում կիրառում են Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերը և
կանոնները,

ինչպես

նաև

ստանդարտացման

ազգային

համակարգով

սահմանված

Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառվող տարածաշրջանային շինարարական նորմերն
ու կանոնները:
4.8.3.2

Նորմատիվ

ստանդարտի համառոտ

**

վկայակոչման

գրառման

ժամանակ

նշում են վկայակոչված

նշագիրը, իսկ այդ ստանդարտի կոնկրետ դրույթը վկայակոչելիս՝

դրա նշագրից հետո` փակագծերում, նշում են ստանդարտի կառուցվածքային տարրի
(հավելվածի նշագրի) անվանումը և համարը, որում շարադրված է այդ դրույթը:

1993 թ. կնքված Համաձայնագրի [2] հիման վրա վկայակոչվում են մինչև 1997 թ. ընդունված
միջպետական ստանդարտները
*
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ՕՐԻՆԱԿ 1
Խոնավության որոշումը մուգ ածուխում՝ ըստ ԳՕՍՏ 30100 ստանդարտի:

ՕՐԻՆԱԿ 2
Ստանդարտներում փոփոխությունների կատարումը՝ ըստ ՀՍՏ 1.2 ստանդարտի բաժին 5-ի:

ՕՐԻՆԱԿ 3
Ստանդարտի նախ ագծի վերաբերյալ որոշումն ընդունում են համապատասխ ան ՀՍՏ 1.2
ստանդարտի (ենթակետ 4.4.10):

ՕՐԻՆԱԿ 4
Շրջակա

միջավայրի

կառավարման

համակարգին

ներկայացվող

պահանջները

ՀՍՏ 14001-ին (հավելված Ա) համապատասխան:

4.8.3.3 Ստանդարտի մշակման ժամանակ պետք է խուսափել ավելորդ, չհիմնավորված
նորմատիվ վկայակոչումներից, եթե դա կարող է դժվարացնել ստանդարտից օգտվելը:
4.8.3.4 Ստանդարտի տեքստում մի քանի ստանդարտների վկայակոչման դեպքում
կրկնում են ստանդարտների դասիչները:
ՕՐԻՆԱԿ
փորձը կատարում են ԳՕՍՏ 12.1.012, ԳՕՍՏ 16519, ԳՕՍՏ 16844 և ԳՕՍՏ 17770
ստանդարտներին համապատասխան:

4.8.3.5 Եթե ստանդարտում անհրաժեշտ է վկայակոչել միաժամանակ մի քանի
ստանդարտ, որոնց գրանցման համարները իրենցից ներկայացնում են թվերի չընդհատվող
հաջորդականություն, ապա այդ վկայակոչման գրառման ժամանակ նշում են առաջին և
վերջին ստանդարտի նշագրերը (համարների աճման կարգով)՝ առանձնացնելով դրանք
գծիկով:
ՕՐԻՆԱԿ 1
Մթերքում թունավոր տարրերի որոշումը՝ ըստ ԳՕՍՏ 26927, ԳՕՍՏ 26930-ԳՕՍՏ 26934
ստանդարտների:

ՕՐԻՆԱԿ 2
Տպագրական

տառանմուշների

տեսակաշարը`

ըստ

ԳՕՍՏ

3489.2-ԳՕՍՏ

3489.38

ստանդարտների:

4.8.3.6 Դասակարգչի վկայակոչումը կիրառում են, եթե անհրաժեշտ է վկայակոչել
դրանով սահմանված դասակարգման խմբավորումը: Դասակարգչի վկայակոչման ժամանակ
նշում են դրա նշագիրը՝ առանց ընդունման թվականի թվանշանների:
Առանց ստանդարտի ընդունման տարին նշող թվանշանների և միջազգային կամ տարածաշրջանային
ստանդարտին համապատասխանության մասին` 8.6-ի համաձայն ստանդարտի նշագրում փակագծերի
մեջ տրված տվյալների:

**
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ՕՐԻՆԱԿ 1
... ստանդարտների ենթախմբի կոդը ըստ ՀԴ 001 դասակարգչի:

ՕՐԻՆԱԿ 2
...երկրի կոդը՝ ըստ ՀԴ 002 դասակարգչի:

4.8.3.7 Միջազգային (տարածաշրջանային) ստանդարտները, դասակարգիչները և այլ
փաստաթղթերը թույլատրվում է վկայակոչել միայն ՀՍՏ 1.6 ստանդարտի 7.2.5.1-ում նշված
դեպքում: Ընդ որում` տվյալ վկայակոչումների գրառման ձևը պահպանում են այնպես, ինչպես
տրված

է

միջազգային

(տարածաշրջանային)

ստանդարտի

բնագրում

կամ

հայերեն

թարգմանությունում:
4.8.4 Այն դեպքում, երբ ստանդարտում նպատակահարմար է կրկնել ստանդարտացման
միևնույն մակարդակով գործող այլ ստանդարտի որևէ դրույթ (կամ դրա հատվածը), այդ
դրույթը (հատվածը) վերցվում է բարակ գծով շրջանակի մեջ, իսկ դրանից հետո քառակուսի
փակագծերում վկայակոչվում է տվյալ ստանդարտը՝ նշելով ընդունման տարեթիվը (բայց
առանց նշելու համանման միջազգային կամ տարածաշրջանային ստանդարտի նշագիրը և
ստանդարտի նշագրից ստորակետով անջատված այն կառուցվածքային տարրի համարը,
որում տրված է այդ դրույթը (հատվածը): Եթե կրկնվող դրույթը ստանդարտում կազմում է
առանձին կառուցվածքային տարր (կետ, ենթակետ, տերմինաբանական հոդված) կամ
նպատակահարմար է այն շարադրել որպես ծանոթություն, ապա այդ կառուցվածքային տարրի
համարը կամ «ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ» բառը տրվում է շրջանակից դուրս` վերևի ձախ մասում:
ՕՐԻՆԱԿ 1*
ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ.
Փորձարկումների ժամանակ որպես արտաքին միջավայրի կլիմայական գործոնների նորմալ
արժեքներ (փորձարկումների նորմալ կլիմայական պայմաններ) ընդունում են հետևյալ արժեքները.
- ջերմաստիճանը........................................................................պլյուս (25+10)օC,
- օդի հարաբերական խոնավությունը........................................45 %-ից մինչև 80 %,
- մթնոլորտային ճնշումը............................................................84,0-ից մինչև 106,7 կՊա
(630-ից մինչև 800 մմ սնդ.սյան):
[ԳՕՍՏ 15150-69, 3.15 կետ]

ՕՐԻՆԱԿ 2
3.12
թվական. Իրադարձության (դարաշրջանի) պահի թվային արտահայտությունն արձանագրող
*

Այս օրինակներում (կապված ձևակերպման լուսաբանման նպատակահարմարության հետ) չի
օգտագործված շղատառ, որոնք 4.11.2-ին համապատասխան ստանդարտում առանձնացնում են
օրինակներով
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բոլոր փաստաթղթերում գրառման ձևը` տվյալ օրացույցի համար սահմանված

կանոններին

համապատասխան: Գրառումը կազմված է թվարկության սկզբից սկսած ընթացիկ տարվա
հերթական համարից, ընթացիկ ամսվա հերթական համարից և ամսվա սկզբից հաշված օրերի
հերթական համարից:
[ԳՕՍՏ 8.567-99, 3.6.1 հոդված]:

Նման

վկայակոչումները

նորմատիվ

չեն:

Այդպիսի

ստանդարտների

մասին

տեղեկությունը «Նորմատիվ վկայակոչումները» բաժնում չի տրվում:
Եթե ստանդարտը մշակում են միջազգային (տարածաշրջանային կամ ազգային)
ստանդարտի կիրառման հիման վրա, ապա դրա տեքստից օգտվելու ժամանակ Հայաստանի
ազգային

ստանդարտում

հաշվի

առանձնահատկությունները՝

են

ըստ

առնվում

նման

ստանդարտի

ստանդարտացման

ազգային

ձևակերպման
համակարգի

ստանդարտներով սահմանված կարգի:
4.8.5 Հայաստանի ազգային ստանդարտներում թույլատրվում է վկայակոչել նորմատիվ
իրավական

ակտեր,

փորձարկման

ստանդարտացման

վկայագրված

մեթոդներ,

կանոններ
դրույթներ,

ու

ուղեցույցներ,

ինչպես

նաև

հրահանգներ,

ստանդարտացման

միջազգային և տարածաշրջանային կազմակերպությունների, ստանդարտացման ազգային
մարմնի և պետական այլ մարմինների կողմից ընդունված այլ նորմատիվ փաստաթղթեր:
Վերը նշված վկայակոչումների գրառման ժամանակ տրվում է փաստաթղթի իմաստային
բովանդակությունը, այն ընդունող կազմակերպության (ընդունող կամ հաստատող մարմնի)
համառոտ

անվանումը

և

քառակուսի

փակագծերում՝

հերթական

համարը`

ըստ

«Մատենագիտություն» լրացուցիչ տարրում տրված վկայակոչված փաստաթղթերի ցանկի:
ՕՐԻՆԱԿ 1
Հայաստանի Հանրապետությունում ստանդարտացման տեխ նիկական հանձնաժողովների
գործունեությունը և կառուցվածքը կարգավորվում է Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲԸ-ի
կողմից ընդունված ստանդարտացման կանոններով [2]:

ՕՐԻՆԱԿ 2
Միջպետական ստանդարտացման տեխ նիկական հանձնաժողովների կազմման կարգը
սահմանված է ԵԱՍՍ [3] կողմից ընդունված ստանդարտացման կանոններով:

4.8.5.1 Ստանդարտներում չի թույլատրվում վկայակոչել տեխնիկական պայմաններ,
ինչպես

նաև

միջազգային

(տարածաշրջանային)

և

այլ

պետությունների

ազգային

ստանդարտներ, բացառությամբ այն դեպքերի, որոնք նշված են 4.8.3.1 կետում, հոդվածներ,
տարբեր հաշվետվություններ, մենագրություններ, տեղեկատուներ և այլ փաստաթղթեր, որոնք
չեն դասվում ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթերի շարքին:
4.8.5.2

Եթե

ստանդարտացման
մակարդակով

ստանդարտից

օգտվողին

անհրաժեշտ

է

տեղեկացնել,

թե

տվյալ օբյեկտի նկատմամբ միջազգային կամ տարածաշրջանային

ինչպիսի

պահանջներ

են

սահմանված,

ապա
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տեղեկատվությունը շարադրում են ծանոթության տեսքով՝ սկսելով հետևյալ բառերով.
«Միջազգային (եվրոպական կամ այլ տարածաշրջանային) ստանդարտացում»՝ դրանից հետո
քառակուսի փակագծերում նշելով «Մատենագիտություն» լրացուցիչ տարրում փաստաթղթի
վկայակոչումների ցանկում տրված համապատասխան միջազգային (տարածաշրջանային)
ստանդարտի հերթական համարը:
ՕՐԻՆԱԿ
ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ.

Միջազգային

ստանդարտացման

մեջ

[1]

տարածաշրջանային

կամ

ազգային ստանդարտում միջազգային ստանդարտի ընդունում համարվում է տարածաշրջանային
կամ ազգային նորմատիվ փաստաթղթի հրապարակումը տվյալ միջազգային ստանդարտի հիման
վրա

կամ

միջազգային

ստանդարտի հավաստումը

որպես տարածաշրջանային

(ազգային)

նորմատիվ փաստաթուղթ՝ տվյալ միջազգային ստանդարտից ցանկացած շեղումների նշմամբ:

4.8.6 Եթե ստանդարտում նպատակահարմար է նշել ըստ ստանդարտացման նույն
մակարդակով գործող այլ ստանդարտի (միջպետական կամ Հայաստանի Հանրապետության)
թողարկվող արտադրանքի բնութագիրը, ապա դրա շարադրման փոխարեն կամ որպես դրան
լրացում` վկայակոչում են այդ ստանդարտը:
ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ 1.
ստանդարտում

Նման վկայակոչման անհրաժեշտությունը ծագում է արտադրանքի

ստանդարտացված

գնովի

արտադրանքի

(ստանդարտ

արտադրատեսակների,

համալրողների, հումքի, նյութերի և այլն) կիրառման նկատմամբ պահանջների սահմանման դեպքում:
Այլ տեսակի ստանդարտներում (ծառայության, գործընթացների, վերահսկման մեթոդների) նման
վկայակոչումների անհրաժեշտությունը ծագում է ստանդարտում ստանդարտ տեխնոլոգիական և (կամ)
փորձարկման սարքավորումների, ապարատուրայի, վերահսկման (չափումների) միջոցների, նյութերի,
ռեակտիվների, լուծույթների և օժանդակ սարքերի նկատմամբ պահանջներ սահմանելու դեպքում:
ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ 2. Ստանդարտի վկայակոչումը օգտագործվող արտադրանքի նկատմամբ
բնութագրի (պահանջների) շարադրման միակ եղանակը չէ: Այդպիսի բնութագիրը (պահանջը) կարող է
շարադրվել անմիջականորեն, այդ թվում, տվյալ արտադրանքի ցուցանիշի կոնկրետ արժեքների նշման
ճանապարհով:

4.8.6.1

Եթե

տվյալ

ստանդարտին

համապատասխանության

հասնելու

համար

անհրաժեշտ է պահպանել վկայակոչված ստանդարտի բոլոր պահանջները, ապա տրվում է
բնութագրվող արտադրանքի անվանումը ինչպես վկայակոչված ստանդարտի վերնագրում,
իսկ այնուհետև «ըստ» բառից հետո տրվում է վկայակոչված ստանդարտի նշագիրը` առանց
ընդունման տարեթվի:
ՕՐԻՆԱԿ 1
Հայկական կոնյակների պատրաստման համար օգտագործում են կոնյակի սպիրտներ` ըստ
ՀՍՏ 180:

ՕՐԻՆԱԿ 2
...- մաղադանոսի, նեխ ուրի և սամիթի չորացրած կանաչեղեն՝ ըստ ԳՕՍՏ 16732 կամ
համապատասխան կանաչեղեն կիսապատրաստվածքի տեսքով` պահածոյացված կերակրի աղով:
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4.8.6.2 Եթե վկայակոչված փաստաթուղթը տարածվում է արտադրանքի (հումքի,
նյութերի) մի քանի տիպերի (տեսակների, մակնիշների, մոդելների) վրա, իսկ վկայակոչել
անհրաժեշտ է դրանցից մեկը կամ մի քանիսը, ապա մշակվող ստանդարտում` վկայակոչված
ստանդարտի նշագրից հետո ստորակետից հետո լրացուցիչ նշում են այդ տիպի, տեսակի,
մակնիշի կամ մոդելի (այդ տիպերի, տեսակների, մակնիշների կամ մոդելների) անվանումը,
պայմանական նշագիրը կամ այլ բնութագիրը:
ՕՐԻՆԱԿ 1
Թալիում ըստ ԳՕՍՏ 18337, Тл000 և Тл00 մակնիշի:

ՕՐԻՆԱԿ 2
Ընդհատուն գործողության կշռային բաժնավորիչներ ըստ ԳՕՍՏ 10223, ճշտության դասերը
(02), (05), (1) անվանական զանգվածը` 50-ից մինչև 100 գ:

ՕՐԻՆԱԿ 3
Կերակրի աղ ըստ ՀՍՏ 239, յոդացված, առաջին տեսակի, 1 աղացվածքի:

4.8.6.3 Եթե վկայակոչված ստանդարտում սահմանված են արտադրանքի պայմանական
նշագրեր, ապա մշակվող ստանդարտում այդ արտադրանքի տիպի (մակնիշի, մոդելի և այլն)
կոնկրետացման անհրաժեշտության դեպքում տրվում է համապատասխան պայմանական
նշագիրը: Այդ դեպքում տրվում է ստանդարտի նշագիրը (առանց դրա ընդունման տարեթվի):
ՕՐԻՆԱԿ 1
P30H2KX ԳՕՍՏ 7501*

ՕՐԻՆԱԿ 2
Խողովակ 3-350 X 8-K52 տիպի ԳՕՍՏ 20295:

4.8.6.4

Եթե

տվյալ

ստանդարտին

համապատասխանության

հասնելու

համար

անհրաժեշտ է պահպանել միայն վկայակոչված ստանդարտի պարտադիր պահանջները, ապա
մշակվող ստանդարտում հատուկ նշվում է այդ պայմանը:
ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ 1. Ստանդարտի պահանջների պարտադիր լինելը կարող է պայմանավորված
լինել գործող օրենսդրությամբ կամ տեխնիկական կանոնակարգով:
ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ 2. Արտադրանքի ստանդարտի պարտադիր պահանջների պահպանման
անհրաժեշտությունը չի նշանակում, որ տվյալ արտադրանքն անպայման պետք է պատրաստվի ըստ
այդ ստանդարտի: Տ վյալ արտադրանքը կարող է թողարկված և նույնականացված լինել ըստ
տեխնիկական

պայմանների,

կոնստրուկտորական

և

այլ

փաստաթղթերի,

բայց

պետք

է

համապատասխանի ստանդարտի պարտադիր պահանջներին, ինչը պետք է արտացոլված լինի այդ

*

Այս գրառումը տրվում է 30 մ անվանական երկարության սանդղակով, պողպատե չժանգոտվող
ժապավենով, ճշտության երկրորդ դասի և ժապավենի ձգված ծայրին օղակով մետաղյա չափերիզի
նշագրման համար:
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փաստաթղթում, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ հավաստված լինի համապատասխանության
սերտիֆիկատով:

ՕՐԻՆԱԿ 1
.....տոմատի

մածուկ

ցանկացած

անվանման

առանց

քաղցրացուցիչների

և

շաքարի

փոխարինիչների, որը համապատասխանում է ԳՕՍՏ 17474-ի պարտադիր պահանջներին:

ՕՐԻՆԱԿ 2
....վարսավիրական

մկրատներ

ցանկացած

տիպի

և

երկարության,

բայց

ԳՕՍՏ 32001-ի պարտադիր պահանջներին համապատասխանող:

4.8.6.5 Այն դեպքերում, երբ արտադրանքի ստանդարտի տարածման ոլորտը ավելի նեղ
է, քան բխում է նրա անվանումից, նման ստանդարտի նորմատիվ վկայակոչումը տրվում է այդ
արտադրանքի այն կոնկրետ մակնիշի (մոդելի, պայմանական անվանման և այլն) նշումով, որի
վրա տարածվում է տվյալ ստանդարտը կամ ստանդարտի վկայակոչումն օգտագործում են
որպես այդ արտադրանքի բնութագրի օրինակ: Վերջին դեպքում վկայակոչված ստանդարտի
նշագիրը (առանց ընդունման տարեթվի) տրվում է արտադրանքի անվանումից հետո
փակագծերում «Օրինակ, ըստ....» բառերից հետո:
ՕՐԻՆԱԿ 1
....երշիկ հում ապխտած բրաունշվեյգյան ըստ ԳՕՍՏ 16131:

ՕՐԻՆԱԿ 2
հում ապխտած երշիկ (օրինակ, ըստ ԳՕՍՏ 16131):

4.8.7

Եթե

ստանդարտում

հնարավոր

չէ

սահմանել

Համաձայնագրի

անդամ

պետությունների համար ընդհանուր դրույթը կամ վկայակոչել միջպետական ստանդարտը կամ
Հայաստանի

ազգային

ստանդարտացման

այդ

ստանդարտը,

ապա

տվյալ

ստանդարտում

նշում

են,

որ

օբյեկտի նկատմամբ որոշակի պահանջները սահմանվում են

Հայաստանի ազգային ստանդարտներով, տեխնիկական կանոնակարգերով, այլ նորմատիվ
փաստաթղթերով`

ելնելով

ազգային

տնտեսության

պահանջներից

և

(կամ)

առանձնահատկություններից:
Ընդ որում, հանձնարարվում է նշել այդ փաստաթղթերի բնույթը (կարգավիճակը),
օրինակ` Հայաստանի ազգային ստանդարտներ, սանիտարական կանոններ և նորմեր,
ստանդարտացման կանոններ և հանձնարարականներ, տեխնիկական պայմաններ և այլն:
4.9 Ծանոթությունները
4.9.1 Ծանոթությունները ստանդարտում տրվում են, եթե անհրաժեշտ են ստանդարտի
բովանդակության վրա չազդող պարզաբանող կամ տեղեկատվական տվյալներ դրա առանձին
դրույթների, աղյուսակների կամ գծագրական նյութի վերաբերյալ:
Ծանոթությունները պահանջներ չպետք է պարունակեն:
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4.9.2 Ծանոթությունները պետք է զետեղել այն տեքստից, գծագրական նյութից
անմիջապես հետո, որոնց վերաբերում են այդ ծանոթությունները, և տպել նոր տողից՝
մեծատառերով: «ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ» բառից հետո դրվում է կետ: Աղյուսակի ծանոթությունները
զետեղվում են աղյուսակի վերջում՝ աղյուսակի վերջը նշող գծից վերև, ինչպես ցույց է տրված
նկար 16-ում և նկար 18-ում` առանձնացնելով աղյուսակից բարակ հոծ հորիզոնական գծով:
4.9.3 Մեկ ծանոթությունը չի համարակալվում:
ՕՐԻՆԱԿ
ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ._________________________:

Մի քանի ծանոթությունները համարակալվում են ըստ հերթականության՝ արաբական
թվանշաններ` զետեղելով «ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ» բառից հետո:
ՕՐԻՆԱԿ
ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ 1. _________________________________:
ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ 2. _________________________________:

4.9.4

Ստանդարտում

ծանոթությունները

զետեղվում

են

ԺԱ

հավելվածին

համապատասխան:
4.10 Տողատակի ծանոթությունները
4.10.1

Եթե

պետք

է

պարզաբանել

ստանդարտում

տրված

առանձին

բառեր,

բառակապակցություններ կամ տվյալներ, ապա նշում են տողատակի ծանոթությունների
տողավերևի նշանով:
Տողատակի ծանոթությունները զետեղում են նոր տողում՝ այն էջի վերջում, որտեղ տրված
է պարզաբանվող բառը (բառակապակցությունը կամ տվյալը) և տեքստից առանձնացնում են
կարճ, բարակ հորիզոնական գծով՝ ձախ կողմից, իսկ աղյուսակում զետեղված տվյալներին
վերաբերողները` աղյուսակի վերջում, աղյուսակի վերջը նշանակող գծի վերևում: Տ ողատակի
ծանոթությունը տրվում է ԺԱ հավելվածին համապատասխան և վերջում դրվում է վերջակետ:
4.10.2 Տ ողատակի ծանոթության նշանը դրվում է այն բառից (բառակապակցության
վերջին

բառից,

թվից,

պայմանանշանից)

հետո,

որին

տրվում

է

պարզաբանումը և

տողատակում` պարզաբանող տեքստից առաջ:
4.10.3 Տողատակի ծանոթությունը նշում են արաբական թվանշանով փակագծի հետ կամ
աստղանիշով («*»), երկու կամ երեք աստղանիշով («**» կամ «***»)` տեղավորելով դրանք
տպատառի

վերևի

եզրի

ուղղությամբ:

Տ ողատակի

ծանոթությունը

դրա

տեքստից

առանձնացնում են բացակով:
ՕՐԻՆԱԿ
«...տպող սարք2)...»
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4.10.4 Յուրաքանչյուր էջի համար օգտագործում են տողատակի ծանոթությունների
համարակալման (նշագրման) առանձին համակարգ: Ընդ որում, երեք աստղանիշից ավել
կիրառել չի թույլատրվում:
ՕՐԻՆԱԿ 1
ԳՀԱ կատարման հիմքը Տ Հ1)-ն է և (կամ) պատվիրատուի2) հետ կնքված պայմանագիրը՝
աշխատանքն ըստ պայմանագրի կատարելու դեպքում:

1)

Տ Հ-ն հաստատում է կազմակերպության ղեկավարը (պայմանագրային ԳՀԱ-ի դեպքում) կամ

կատարող կազմակերպության ղեկավարը (նախաձեռնողական ԳՀԱ-ի դեպքում):
2)

ԳՀԱ-ի պատվիրատու կարող է լինել պետական պատվիրատուն կամ սերտիֆիկացման

ցանկացած ձևի շահագրգիռ տնտեսավարող սուբյեկտ:

ՕՐԻՆԱԿ 2
...թրթռման հաճախությունը* ±0,5 Հց-ից մինչև 35 Հց հաճախականության համար...

*

Սևեռված հաճախության մեթոդով փորձարկումների դեպքում:

ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ. Վերը տրված օրինակներում (կախված տողատակի ծանոթությունների ձևավորման լուսաբանման նպատակահարմարության) շեղատառ չի օգտագործված, որով 4.11.2-ին
համապատասխան սովորաբար առանձնացնում են օրինակները:

4.11 Օրինակները
4.11.1 Օրինակները կարող են տրվել այն դեպքերում, երբ դրանք պարզաբանում են
ստանդարտի

առանձին

դրույթները

կամ

նպաստում

են

դրանց

առավել

համառոտ

շարադրմանը:
4.11.2 Օրինակները պետք է զետեղել այն տեքստից, գծագրական նյութից անմիջապես
հետո, որոնց վերաբերում են այդ օրինակները, և տպել նոր տողից՝ մեծատառերով: Օրինակի
տեքստը տրվում է «ՕՐԻՆԱԿ» բառից հետո նոր պարբերությունից և զետեղվում

ԺԱ

հավելվածին համապատասխան:
4.12 Համառոտագրությունները
4.12.1 Ստանդարտում թույլատրվում են հետևյալ համառոտագրությունները.
թ.- թվական, թթ.- թվականներ, նվզգ.- նվազագույն, առվգ.- առավելագույն, բաց.բացարձակ, որոնք օգտագործվում են միայն թվանշանային արժեքների հետ, ինչպես նաև
ընդունված
ամենամեծ,

համառոտագրություններ.
և

հայոց

լեզվի

անվ.-անվանական,

ուղղագրությամբ

սահմանված

ամփ.-ամենափոքր,

համառոտագրություններ

հապավումներ:
ՕՐԻՆԱԿ
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2004 թ.

Ստանդարտի

գծագրական

նյութում

թույլատրվում

է

նաև

օգտագործել

համապատասխան լատիներեն բառերի հետևյալ համառոտագրությունները. min-մինիմում
(նվազագույն), max-մաքսիմում (առավելագույն):
4.12.2 Ստանդարտում կարող են լինել լրացուցիչ (4.12.1-ում նշվածի նկատմամբ)` միայն
տվյալ ստանդարտում օգտագործվող համառոտագրություններ:
Ընդ որում, լրիվ անվանումը պետք է տրվի ստանդարտի* տեքստում առաջին
հիշատակման

ժամանակ`

փակագծերում

ցույց

տալով

կրճատված

անվանումը

կամ

հապավումը, իսկ հետագա շարադրանքում պետք է օգտագործել կրճատ անվանումը կամ
հապավումը:
ՕՐԻՆԱԿ 1
Սույն ստանդարտը տարածվում

է

փոքր տրամաչափով

միալիցք հրացանների վրա

(այսուհետ՝ հրացաններ):

ՕՐԻՆԱԿ 2
Լյումինեսցենտ մագնիսական փոշի (ԼՄՓ):

Եթե

4.12.3

ստանդարտում

համառոտագրությունները

տրված

են

«Համառոտագրություններ» բաժնում կամ «Տ երմինները և սահմանումները» բաժնում կամ
համապատասխան միավորված բաժնում**, ապա այդ համառոտագրությունները թույլատրվում
է օգտագործել ստանդարտում միայն տվյալ բաժնից հետո: Ընդ որում, 4.12.1-ում սահմանված
շարադրման ձևը չեն կիրառում:
4.12.4 Ստանդարտի մշակման ժամանակ խորհուրդ է տրվում խուսափել անհիմն
(ավելորդ) համառոտագրություններից, որոնք կարող են դժվարացնել տվյալ ստանդարտի
օգտագործումը:
4.13 Պայմանական նշանները, պատկերները և նիշերը
4.13.1

Անհրաժեշտության

դեպքում

ստանդարտում

կարող

են

օգտագործվել

պայմանական նշաններ, պատկերներ կամ նիշեր:
4.13.2
մակարդակով

Ստանդարտում
գործող

կարող

(միջպետական

են

օգտագործվել

կամ

ազգային)

ստանդարտացման
այլ

ստանդարտում

միևնույն
ընդունված

պայմանական նշաններ, պատկերներ և նիշեր, օրինակ` արտադրանքի պայմանական
նշանները (տե՛ս 4.8.6.3):
4.13.3 Եթե պայմանական նշանները, պատկերները և նշանները սահմանված չեն
ստանդարտացման

միևնույն

մակարդակով

(միջպետական

կամ

ազգային)

այլ

*

Եթե այդ ստանդարտում հապավումները սահմանված չեն «Համառոտագրություններե բաժնում կամ
«Նշագրեր և համառոտագրություններ» բաժնում կամ «Տերմինները և սահմանումները» բաժնում կամ
համապատասխան միավորված բաժնում (տես 4.12.3):
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ստանդարտներով, ապա այդ պայմանական նշանները, պատկերները, նշանները պարզաբանվում

են

ստանդարտի

տեքստում

կամ

3.10-ին

համապատասխան

ձևակերպված

«Նշագրերը և համառոտագրությունները» տարրում:
4.13.4 Եթե անհրաժեշտ պայմանական նշանները, պատկերներն ու նշաններն արդեն
սահմանված են միջազգային ստանդարտում, ապա մշակվող ստանդարտում հանձնարարվում
է օգտագործել այդ պայմանական նշանները (պատկերները, նշանները): Այդ դեպքում դրանք
պարզաբանում են 4.13.3-ին համապատասխան, իսկ տվյալ միջազգային ստանդարտի մասին
տեղեկատվությունը նշում են 4.8.5.2-ին համապատասխան:
4.14 Մեծությունների միավորները
4.14.1 Ստանդարտում կիրառում են մեծությունների ստանդարտացված միավորները,
դրանց անվանումները և նշագրերը ըստ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
2004 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 1938-Ն որոշման 1-4 հավելվածների [3]: Ընդ որում, ՍԻ
միավորների հետ միասին, անհրաժեշտության դեպքում, փակագծերում նշում են նախկինում
օգտագործված, կիրառման համար թույլատրելի համակարգի միավորները:
Նույն ստանդարտում մեծությունների միավորների նշագրման տարբեր համակարգեր
կիրառել չի թույլատրվում:
Մեծությունների միավորների նշագրերը կարող են կիրառվել աղյուսակների սյունակների
և

տողերի

վերնագրերում

(ենթավերնագրերում)

խորհրդանիշերի (սիմվոլների) պարզաբանումներում,

և

բանաձևերում

օգտագործվող

իսկ մնացած դեպքերում, օրինակ`

ստանդարտի տեքստում՝ միայն այդ մեծությունների թվային արժեքների հետ:
ՕՐԻՆԱԿ
10 կգ

4.14.2 Մեկ ստանդարտի սահմաններում միևնույն ցուցանիշի (պարամետրի, չափի)
համար կիրառում են մեծության միևնույն միավորը: Օրինակ՝ խողովակի երկարությունը
ստանդարտի ամբողջ տեքստում նշում են մետրերով, խողովակի պատի հաստությունը՝
միլիմետրերով, իսկ էլեկտրական լարումը՝ վոլտերով:
4.14.3

Եթե

ստանդարտի

տեքստում

տրված

է

մեծության

միևնույն

միավորով

արտահայտված մեծությունների թվային արժեքների շարք, ապա ֆիզիկական մեծության
միավորի նշագիրը գրվում է միայն վերջին թվային արժեքից հետո:
ՕՐԻՆԱԿ
2,0, 3,5, 4,0, 4,5 մմ:

4.14.4 Թվերի միջակայքը ստանդարտի տեքստում գրում են «...-ից» «մինչև» բառերով
(նկատի ունենալով...-ից մինչև...ներառյալ», եթե թվերից հետո նշված է մեծության միավորը
կամ գծիկով, եթե այդ թվերը առանց չափման միավորի գործակիցներ են:
**

Նշված բաժինները ձևակերպում են 3.9-ի և (կամ) 3.10-ի համապատասխան:
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Եթե ստանդարտի տեքստում տրվում է մեծության միևնույն միավորով արտահայտված
մեծությունների թվային արժեքների ընդգրկույթ, ապա մեծության միավորի նշագիրը նշվում է
ընդգրկույթի վերջին թվային արժեքից հետո, բացառությամբ «%», «օC», «...օ» նշանների:
ՕՐԻՆԱԿ 1
...10-ից մինչև 100 կգ

ՕՐԻՆԱԿ 2
...65 %-ից մինչև 70 %

ՕՐԻՆԱԿ 3
...10 օC-ից մինչև 20 օC:

Եթե արժեքների միջակայքը ներառում է հերթական համարներ, ապա միջակայքի
գրառման համար օգտագործում են գիծ:
ՕՐԻՆԱԿ
... նկարներ 1-14:

4.14.5 Չի թույլատրվում մեծության միավորը անջատել թվային արժեքից (դրանք զետեղել
տարբեր

տողերում

կամ

էջերում)`

բացի

աղյուսակներում

զետեղվող

մեծությունների

միավորներից:
4.15 Թվային արժեքները
4.15.1

Ստանդարտի

տեքստում

մեծությունների

թվային

արժեքները

հաշվի

և

մեծությունների միավորների նշագրերի հետ միասին գրում են թվանշաններով, իսկ մեկից
մինչև ինը թվերը առանց մեծությունների միավորների (հաշվի միավորների)՝ բառերով:
ՕՐԻՆԱԿ 1
... կատարել հինգ խողովակի փորձարկումներ, յուրաքանչյուրը` 6 մ երկարությամբ:

ՕՐԻՆԱԿ 2
... ճնշման փորձարկումների համար ընտրել 15 խողովակ

ՕՐԻՆԱԿ 3
... ոչ պակաս երեք նմուշից:

4.15.2 Կոտորակային թվերը տրվում են տասնորդական կոտորակների տեսքով` բացի
դյույմերով
(բայց ոչ

արտահայտվող

1' '
,
4

չափերից,

որոնք

պետք

է

գրել

1/4",

1/2"

1' '
):
2
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Տ ասնորդական կոտորակները գրելիս չի թույլատրվում ամբողջը կոտորակից անջատող
ստորակետը փոխարինել կետով:
Եթե

հնարավոր

չէ

(նպատակահարմար

չէ)

թվային

արժեքն

արտահայտել

տասնորդական կոտորակի տեսքով, թույլատրվում է գրել պարզ կոտորակի տեսքով մեկ
տողով, թեք գծով:
ՕՐԻՆԱԿ
6/39:

4.15.3 Ստանդարտում մեծությունների թվային արժեքները նշում են արտադրանքի
պահանջվող հատկությունների ապահովման համար անհրաժեշտ ճշտության աստիճանով,
ընդ որում, արժեքների շարքում իրականացվում է ստորակետից հետո նշանների թվի
հավասարեցում:
Մեծությունների արժեքների կլորացումը մինչև առաջին, երկրորդ, երրորդ և այլ
տասնորդական

նշանը

պետք

է

լինի

նույնը

նույնանուն

արտադրանքի

տարբեր

տիպաչափսերի, մակնիշների և այլնի համար:
ՕՐԻՆԱԿ
եթե պողպատե շիկագլոցված ժապավենի հաստության աստիճանավորումը 0,25 մմ է, ապա
ժապավենի հաստությունների ամբողջ

շարքը պետք է նշված լինի նույն քանակությամբ

տասնորդական նշաններով. օրինակ` 1,60, 1,85, 2,25, 3,00:

4.15.4 Կախված արտադրանքի նշանակությունից և տեխնիկական բնութագրից` միևնույն
ցուցանիշի (պարամետրի, չափի) թվային արժեքներում տասնորդական նշանների քանակը
կարող է ունենալ մի քանի աստիճաններ (խմբեր) և պետք է լինի նույնը միայն այդ աստիճանի
(խմբի) ներսում:
Թվային արժեքների ընդգրկույթի նշման դեպքում նշում են առաջին և վերջին թվային
արժեքի տասնորդական նշանների միևնույն քանակը:
Շարքի մեծությունների թվային արժեքների տասնորդական նշանների քանակը կարող է
որոշվել անվանական չափի թույլտվածքով: Օրինակ` խողովակի պատի հաստության կամ
տրամագծի ճշտության նորմերը, որպես կանոն, փոխվում են տրամագծից կախված:
4.15.5 Ստանդարտում ցուցանիշի (պարամետրի, չափի) անվանական արժեքներից
սահմանային (թույլատրելի) շեղումների սահմանման անհրաժեշտության դեպքում թվային
արժեքները (անվանական և սահմանային) նշում են փակագծերում:
ՕՐԻՆԱԿ
(65±2) %, բայց ոչ 65±2 %:

Ընդ որում` անվանական արժեքների տասնորդական նշանների քանակը և այդ նույն
ցուցանիշի
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նշանները պետք է լինեն միևնույնը, եթե դրանք արտահայտված են մեծության միևնույն
միավորով:
ՕՐԻՆԱԿ
(7,0±0,4) կգ:

4.15.6 Հռոմեական թվանշանները թույլատրվում է կիրառել միայն արտադրանքի
տեսակի (կատեգորիայի, դասի և այլնի), քիմիական տարրերի, վալենտականության, տարվա
եռամսյակների կիսամյակների նշման համար: Մնացած դեպքերում թվային արժեքների
սահմանման համար կիրառում են արաբական թվանշաններ:
Հռոմեական թվանշանները չպետք է ունենան հոլովական վերջավորություններ:
ՕՐԻՆԱԿ
IV եռամսյակ

4.15.7 Արմատի դուրս բերումը թույլատրվում է ներկայացնել արմատի նշանի միջոցով
կամ թվի աստիճանի տեսքով, օրինակ

1
2

3 կամ 3 : Ընդ որում, տվյալ ստանդարտում տրված

գործողության նշանը պետք է լինի միևնույնը:

5

Ստանդարտի

փոփոխութ յան

և

ուղղման

կառուցվածքին

և

շարադրմանը ներկայացվող պահանջները
5.1 Ստանդարտի փոփոխությունը ձևակերպում են ըստ Դ և Ե հավելվածների:
5.2 Փոփոխության տեքստը շարադրում են ըստ բաժին 4-ի:
Փոփոխության տեքստի շարադրման ժամանակ նշում են փոփոխվող, հանվող և
լրացուցիչ կառուցվածքային տարրերի` բաժինների, ենթաբաժինների, կետերի, ենթակետերի,
աղյուսակների, հավելվածների և այլնի համարները (նշագրերը), ինչպես նաև նշում են
համապատասխան ցուցումներ` կիրառելով «փոխարինել», «լրացնել», «հանել», «շարադրել նոր
խմբագրությամբ» և նման բառեր:
ՕՐԻՆԱԿ 1
5.6 կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ`
«5.6 Ապահովիչ կափույրի բացման տևողությունը` ըստ ԳՕՍՏ 6268»:

ՕՐԻՆԱԿ 2
Կետ 3.1: Փոխարինել «երկրորդ էջում» բառերը «հակառակ երեսում» բառերով:

ՕՐԻՆԱԿ 3
4.5 կետը հանել

ՕՐԻՆԱԿ 4
2.4.4.1 ենթակետը լրացնել հետևյալ պարբերությամբ`
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«Թույլատրվում է ռեդուկտորները փաթեթավորել ծալքավոր ստվարաթղթե արկղերում»

ՕՐԻՆԱԿ 5
Կետ 5.1: Առաջին պարբերությունը լրացնել հետևյալ բառերով. «Աղյուսակի վերնագրից հետո
կետ չի դրվում»

ՕՐԻՆԱԿ 6
Կետ 5.3: Երրորդ պարբերությունում «գործող նախ որդ» բառերից հետո լրացնել «(կամ
հաջորդ)» բառերով:

5.3

Ստանդարտի

տեքստը

նոր

բաժիններով,

ենթաբաժիններով,

կետերով,

ենթակետերով, աղյուսակներով, գծագրական նյութերով, հավելվածներով լրացնելու կամ
տեքստից դրանք հանելու դեպքերում չի թույլատրվում փոխել բաժինների, ենթաբաժինների,
կետերի,

ենթակետերի,

աղյուսակների,

գծագրական

նյութերի,

հավելվածների

համարակալումը:
Նոր բաժինները զետեղում են հավելվածներից առաջ, իսկ նոր ենթաբաժինները,
կետերը,

ենթակետերը՝

համապատասխան

բաժիններից,

ենթաբաժիններից,

կետերից,

ենթակետերից հետո՝ ըստ դրանց համարակալման աճի:
Թույլատրվում է նոր կետերին (ենթակետերի բացակայության դեպքում), նախորդ (կամ
անհրաժեշտության դեպքում՝ հաջորդ) ենթակետերին, աղյուսակներին, գծագրական նյութերին
տալ գործող կետերի, ենթակետերի, աղյուսակների, գծագրական նյութերի համարները՝
ավելացնելով հայոց այբուբենի փոքրատառը, և զետեղել դրանք համապատասխան գործող
կառուցվածքային տարրերից հետո կամ առաջ:
ՕՐԻՆԱԿ
1.13ա, Նկար 4ա:

5.4 Ստանդարտի միևնույն կետի (ենթակետի, պարբերության, աղյուսակի, գծագրական
նյութի) բովանդակության նոր փոփոխության դեպքում վերջին փոփոխության մեջ հաշվի են
առնում բոլոր նախորդ փոփոխությունները:
Եթե ստանդարտի տարբեր փոփոխությունների բովանդակությունը վերաբերում է
ստանդարտի տարբեր կառուցվածքային տարրերին, ապա վերջին փոփոխությունում նախորդ
փոփոխությունների տեքստը չեն նշում, քանի որ այդ դեպքում յուրաքանչյուր փոփոխություն
գործում է մյուսներից առանձին:
5.5 Այն ստանդարտի նոր խմբագրությունում, որտեղ կատարված է փոփոխություն,
յուրաքանչյուր փոփոխված կամ նոր բաժնից, ենթաբաժնից, կետից, ենթակետից, հավելվածից
հետո

փակագծերի

մեջ

թավ

տառատեսակով

տրվում

է

տեղեկություն

կատարված

փոփոխության (փոփոխությունների) վերաբերյալ՝ նշելով դրա (դրանց) համարը (համարները):
ՕՐԻՆԱԿ
(Փոփոխված խմբագրություն, Փոփ. N 3):

64

©SARM-Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են

ՀՍՏ 1.5-2013
Եթե տվյալ տեղեկատվությունը վերաբերում է մի քանի հաջորդական կետերին կամ
ենթակետերին, ապա այն տեղադրում են փակագծերում այդ կետերից (ենթակետերից)
վերջինից հետո՝ տեղեկությունից առաջ նշելով այն կետերի (ենթակետերի) համարները, որոնց
այն վերաբերում է:
ՕՐԻՆԱԿ 1
2.18, 2.19 (Մտցված են լրացուցիչ, Փոփ. N 1)

ՕՐԻՆԱԿ 2
1.14-1.16 (Փոփոխված խմբագրություն, Փոփ. N 2, 3)

Եթե փոփոխության (փոփոխությունների) վերաբերյալ տեղեկատվությունը վերաբերում է
բաժնին կամ ենթաբաժնին, ապա նշում են այդ կառուցվածքային տարրի անվանումը լրիվ:
ՕՐԻՆԱԿ
Ենթակետ 8.7 (Մտցված է լրացուցիչ Փոփ. N 2)

Փոփոխություններով ստանդարտի նոր խմբագրությունում, որից հանված են առանձին
բաժիններ, ենթաբաժիններ, կետեր, ենթակետեր, աղյուսակներ, գծագրական նյութեր,
ծանոթություններ, ստանդարտի այդ կառուցվածքային տարրերը չեն տպում, այլ նշում են
միայն դրանց համարները (նշագրերը) և տեղեկատվություն դրանց հանման մասին: Ընդ որում,
եթե ստանդարտում հանված է գծագրական նյութը կամ աղյուսակը, ապա հանելու մասին
տեղեկատվությունը նշում են հաջորդող չհանված գծագրական նյութի (աղյուսակի) տողատակի
ծանոթության մեջ:
ՕՐԻՆԱԿ 1
2.6 (Հանված է, Փոփ. N 1)

ՕՐԻՆԱԿ 2
Հավելված Բ (Հանված է, Փոփ. N 3)

ՕՐԻՆԱԿ 3
Նկար Ա.2*
__________________________

* Նկարներ Ա.3-Ա.5 հանված են (Փոփ. N 1, 2)

5.6 Ստանդարտի ուղղումը ձևակերպում են ըստ Ժ հավելվածի
5.7 Ուղղումը չպետք է կրի ստանդարտի փոփոխության բնույթ:
Կարելի է ուղղումներ կատարել միայն տեխնիկական սխալները (բառերը, բանաձևերում
նշանները և այլն) վերացնելու նպատակով:
Ուղղումներով չի կարելի նոր կետեր ավելացնել:
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5.8 Ստանդարտում ուղղումներ մտցնելու համար տեխնիկական հանձնաժողովը կամ
աշխատանքային խումբը նախապատրաստում է զեկուցագիր և ուղղումների հետ միասին
ներկայացնում ստանդարտների ազգային ինստիտուտի ղեկավարությանը համաձայնեցման և
հաստատման:
5.9 Ստանդարտի ուղղումները ենթակա են գրանցման:
Ուղղումները

հրատարակում

են

«Ստանդարտներ

և

տեխնիկական

պայմաններ»

տեղեկատուի մեջ

6 Ստանդարտի ձևավորմանը ներկայացվող պահանջները
6.1 Ստանդարտի և ստանդարտի նախագծի տեքստի ձևավորմանը ներկայացվող
պահանջները
6.1.1 Ստանդարտը և ստանդարտի նախագիծը ձևավորում են էլեկտրոնային եղանակով:
Ընդ որում, օգտագործում են GHEA Grapalat տառատեսակը:
6.1.2 Բաժնի (ենթաբաժնի) վերնագրի, նախորդող և հաջորդող տեքստերի, ինչպես նաև
բաժնի և ենթաբաժնի վերնագրերի միջև եղած հեռավորությունը պետք է համապատասխանի
ԺԱ հավելվածին:
6.1.3 Պարբերության նահանջը ստանդարտի նախագծի ամբողջ տեքստում պետք է
համապատասխանի ԺԱ հավելվածին:
6.2 Ստանդարտի և դրա նախագծի էջերի ձևավորմանը ներկայացվող պահանջները
6.2.1 Հայաստանի ազգային ստանդարտի առաջին էջը ձևավորվում է ըստ Զ հավելվածի:
6.2.2

Ստանդարտի

և

դրա

նախագծի

էջերի

ձևավորումն

ու

համարակալումը

(բացառությամբ տիտղոսաթերթի և առաջին էջի)` ըստ Է հավելվածի:
Էջերի համարակալումը (բացառությամբ 6.2.4-ում նշվածների) կատարում են արաբական
թվանշաններով:
Ստանդարտի նախագծի վերջին էջը ձևավորում են Ը հավելվածին համապատասխան:
6.2.3 Ստանդարտի նախագծի ձևավորման ժամանակ դրա տիտղոսաթերթի «ՀՍՏ»
ինդեքսի տակ փակագծերի մեջ գրում են «Նախագիծ» բառը և նշում խմբագրությունը`
առանձնացնելով այդ տեղեկությունը շղատառերով`
- եթե ստանդարտի նախագիծը մշակվում է գործող ստանդարտի վերանայման
նպատակով,
- եթե այդ նշագիրը ձևավորում են ըստ 8.4-ի կամ 8.6-ի,
- եթե ստանդարտի նախագիծը մշակված է արդեն գործող ստանդարտների համալիրի
զարգացման նպատակով, որի նշագիրը ձևավորված է ըստ 8.3-ի:
Մնացած դեպքերում գրում են միայն «ՀՍՏ » ցուցիչը (առանց ստանդարտի գրանցման
համարի և տարեթվի):
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6.2.4 Ստանդարտի այն էջերը, որտեղ զետեղված են «Նախաբան», «Բովանդակություն»
և «Ներածություն» տարրերը, համարակալում են հռոմեական թվանշաններով` սկսելով «II»
համարից:
ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ. Ստանդարտի (դրա նախագծի) տիտղոսաթերթի երեսակողմի վրա էջի
համարը չի նշվում (տե'ս Ա հավելվածը):

6.2.5 Ստանդարտը հրատարակման նախապատրաստելիս այն էջի վրա, որտեղ տրվում է
«Նախաբան» տարրը, էջի ներքևի մասում նշում են ստանդարտի հրատարակչի վերաբերյալ
տվյալները:
6.3 Ստանդարտի հրատարակմանը ներկայացվող պահանջները
6.3.1

Ստանդարտը

հրատարակում

են

ԳՕՍՏ

7.4-ի`

տպագրության

միջոցով

հրատարակություններին ներկայացվող պահանջներին համապատասխան:
Ստանդարտները հրատարակում են A4 ձևաչափով: Մասնավոր դեպքերում (օրինակ`
բարդ գրաֆիկական նյութերի առկայության դեպքում) թույլատրվում է ստանդարտում ընդգրկել
մեծ չափի առանձին թերթեր:

7 Ստանդարտի բովանդակությանը ներկայացվող պահանջները
7.1 Հիմնադրական ստանդարտների բովանդակությունը
7.1.1 Հիմնադրական ստանդարտները մշակում են

գործունեության որոշակի ոլորտի

ընդհանուր կազմակերպատեխնիկական դրույթների, ինչպես նաև ընդհանուր տեխնիկական
պահանջների և կանոնների սահմանման անհրաժեշտության դեպքում, որոնք ապահովում են
գիտության, տեխնիկայի և արտադրության տարբեր բնագավառներում փոխըմբռնումը,
տեխնիկական միասնականությունը և փոխադարձ կապը` արտադրանքի ստեղծման և
օգտագործման գործընթացներում, արտադրանքի, գործընթացների և ծառայությունների
անվտանգությունը, մարդու կյանքին և առողջությանը, ֆիզիկական և իրավաբանական
անձանց ու պետական գույքին, կենդանիների և բույսերի կյանքին, առողջությանը, շրջակա
միջավայրի

պահպանությանը,

այդ

թվում`

կենդանական

ու բուսական աշխարհին և

ստանդարտացման այլ նպատակներին հասնելու համար:
7.1.2 Հիմնադրական կազմակերպամեթոդական ստանդարտներով սահմանվում են`
- գործունեության որոշակի ոլորտում աշխատանքների կատարման նպատակները և
խնդիրները, այդ ոլորտում ստանդարտացման օբյեկտների դասակարգման կառուցվածքները,
այդ աշխատանքների կատարման ընդհանուր կազմակերպատեխնիկական դրույթները և այլն,
-

տարբեր

փաստաթղթերի`

նորմատիվ,

կոնստրուկտորական,

տեխնոլոգիական,

նախագծային, ծրագրային, այլ տեխնիկական կազմակերպակարգադրական և այլն մշակման,
ընդունման (հաստատման) և ներդրման ընդհանուր կարգը (կանոնները),
- արտադրանքի արտադրության կազմակերպման կանոնները:
7.1.3 Հիմնադրական ընդհանուր տեխնիկական ստանդարտներով սահմանվում են`
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- գիտության, տեխնիկայի, տեխնոլոգիայի, տնտեսության զանազան բնագավառներում և
գործունեության այլ ոլորտներում բազմակի օգտագործվող գիտատեխնիկական տերմինները և
դրանց սահմանումները,
- ստանդարտացման տարբեր օբյեկտների համար պայմանական տառային, թվային,
տառաթվային, գրաֆիկական և այլ նշագրերը (նշաններ, կոդեր, նիշեր, պայմանանշաններ և
այլն),

այդ

թվում`

մեծությունների

պարամետրերի

նշագրերը

(հայկական,

հունական,

լատինական տառերով), մեծությունների միավորները, փոխարինող մակագրությունները,
պայմանանշանները և այլն,
- տարբեր կարգերի և տեսակների (նորմատիվ, կոնստրուկտորական, շինարարական,
նախագծային, տեխնոլոգիական, շահագործական, նորոգման, կազմակերպակարգադրական,
ծրագրային, լեռնագծագրային և այլն) փաստաթղթերի կառուցման, շարադրման, ձևավորման,
նշագրման կանոնները և բովանդակությանը ներկայացվող պահանջները,
-

տարբեր

արտադրական

գործընթացների

տեխնիկական,

տեխնոլոգիական,

չափագիտական ապահովման համար անհրաժեշտ ընդհանուր պահանջները և նորմերը,
-

վտանգավոր

գործոնների

խմբերի

և

տարբեր

տեսակի

տեխնոլոգիական

գործընթացների ընդհանուր անվտանգության պահանջները,
- բնության պահպանության և բնական ռեսուրսների օգտագործման բարելավման
բնագավառում ընդհանուր պահանջները:
Մասնավորապես այդ ստանդարտներով սահմանվում են`
- չափումների (գործիքային) ճշգրտության նորմեր և վիճակագրական գնահատումների
ճշգրտության նորմեր,
- նյութերի հատկությունների և բաղադրության ստանդարտ նմուշներին ներկայացվող
պահանջներ,
- գերադասելի թվեր, պարամետրական և չափային շարքեր (օրինակ` էլեկտրական
հոսանքի անվանական հաճախությունների և լարումների շարքեր),
- թույլտվածքներ և նստեցվածքներ,
- մակերևույթի անհարթություններին ներկայացվող պահանջներ,
- փոխանցման (ատամնավոր, որդնյակային, փոկավոր և այլն) ճշգրտության նորմեր,
-

մանրակների

և

հավաքման

միավորների

միացումների

տարբեր

ձևերին

(պարուրակային, զոդմամբ և այլն) ներկայացվող պահանջներ,
- սարքավորման ճշգրտության դասեր,
- գծագրերի (սխեմաների), կատարման, մակագրությունների, չափերի նշման կանոններ,
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- արտադրանքի տեխնիկական համատեղելիության տարբեր ձևերին (կառուցվածքային,
էլեկտրական, էլեկտրամագնիսական, ծրագրային, ախտորոշման և այլն) ներկայացվող
պահանջներ,
- վնասակար նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետվածքների արժեքներ,
ինչպես նաև դրանց սահմանային թույլատրելի խտություններ (կոնցենտրացիաներ),
-

աղմուկի,

թրթռման,

ռադիոակտիվ

ճառագայթման,

ռադիոխանգարումների

սահմանային թույլատրելի մակարդակի արժեքներ,
- արտաքին ազդեցությունների թույլատրելի սահմաններ,
- տեխնիկական գեղագիտության և աշխատաբանության պահանջներ,
-

այլ

միասնական

տեխնիկական

պահանջներ

և

(կամ)

ընդհանուր

(ինչպես

ընդհանուր

արտադրատեխնիկական բնույթի նորմեր:
7.1.4

Տ երմինների

տեխնիկականին

և

սահմանումների

վերաբերող,

այնպես

էլ

ստանդարտները
արտադրանքի,

ծառայությունների

կամ

տեխնոլոգիական գործընթացների առանձին խմբավորումների վրա տարածվող) մշակում են`
հաշվի առնելով [2] հանձնարարականի պահանջները:
7.2 Արտադրանքի ստանդարտների բովանդակությունը
7.2.1

Արտադրանքին

ներկայացվող

բազմակողմ

պահանջների*

սահմանման

անհրաժեշտության դեպքում նպատակահարմար է մշակել համասեռ արտադրանքի խմբերի
ընդհանուր տեխնիկական պայմանների ստանդարտներ:
7.2.2 7.4.1-ում նշված դեպքում կարող են մշակվել արտադրանքի տեխնիկական
պայմանների ստանդարտներ, որոնցով սահմանվում են կոնկրետ արտադրանքի բազմակողմ
պահանջներ*,

իսկ

7.5.1-ում

նշված

դեպքում`

ընդհանուր

տեխնիկական

պայմանների

ստանդարտներ, որոնցով սահմանվում են համասեռ արտադրանքի առանձին խմբերի համար
ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ:
7.2.3 Համասեռ արտադրանքի մի քանի խմբերի կամ առավել բարձր դասակարգման
խմբավորումների համար ընդհանուր պահանջներ սահմանելու հնարավորության դեպքում
նպատակահարմար

է

մշակել

արտադրանքի

ստանդարտներ,

որոնք

սահմանում

են

պահանջների հետևյալ խմբերը. տերմիններ և սահմանումներ, դասակարգում (տիպեր,
տեսականի, մակնիշներ, տեսակներ և արտադրանքի այլ խմբավորումներ), անվտանգության և
(կամ) շրջակա միջավայրի պահպանության ընդհանուր պահանջներ, ընդունման, մակնշման,
փաթեթավորման,

փոխադրման,

պահման,

շահագործման

(կիրառման),

նորոգման

և

օգտահանման ընդհանուր կանոններ:
*

Բազմակողմ պահանջները ներառում են տեխնիկական պահանջներ, անվտանգության և շրջակա միջավայրի
պահպանության պահանջներ, ընդունման պահանջներ, վերահսկման մեթոդներին, փոխադրման և պահման
կարգին ներկայացվող պահանջներ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև այլ պահանջներ:
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Նշված

պահանջների

խմբերից

յուրաքանչյուրը

կարող

է

սահմանվել

առանձին

ստանդարտով կամ կարող է միավորվել պահանջների այլ խմբերի հետ, որոնք արտացոլվում
են

ստանդարտի

ենթավերնագրում:

Հաշվի

առնելով

ստանդարտացման

օբյեկտի

առանձնահատկությունը` թույլատրվում է ստանդարտում չընդգրկել նշված խմբավորումների
մեջ մտնող մի քանի պահանջներ:
ՕՐԻՆԱԿ 1
Տերմինները և սահմանումները

ՕՐԻՆԱԿ 2
Մակնշումը, փաթեթավորումը, փոխադրումն ու պահումը

ՕՐԻՆԱԿ 3
Անվտանգության պահանջները և դրանց վերահսկման մեթոդները

Առանձին խմբի պահանջների կամ դրանց զուգակցման ստանդարտներ մշակելիս հաշվի
են առնում 7.6-7.9 կետերում շարադրված դրույթները:
7.2.4 Հիմնավորված դեպքերում, առանձին ստանդարտով կարող են սահմանվել
համասեռ արտադրանքի խմբերի (կամ առավել բարձր դասակարգման խմբավորումների)
համար ընդհանուր կառուցվածքային պահանջներ, տիպեր, հիմնական պարամետրեր և (կամ)
չափեր:
ՕՐԻՆԱԿ
Տիպեր, հիմնական պարամետրեր և չափեր:

7.3 Ընդհանուր տեխնիկական պայմանների ստանդարտների բովանդակությունը

7.3.1 Ընդհանուր տեխնիկական պայմանների ստանդարտում, որպես կանոն, ներառում
են հետևյալ բաժինները`
- դասակարգում,
- տեխնիկական պահանջներ,
- անվտանգության պահանջներ,
- շրջակա միջավայրի պահպանության պահանջներ,
- ընդունման կանոններ,
- վերահսկման (փորձարկման) մեթոդներ,
- փոխադրում և պահում,
- շահագործման (կիրառման, պատրաստման եղանակի, տեխնիկական սպասարկման,
նորոգման, օգտահանման) վերաբերյալ ցուցումներ,
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- արտադրողի երաշխիքներ:
7.3.2 Ստանդարտի բաժինների անվանացանկը (վերնագրերը), կազմը (կառուցվածքը) և
բովանդակությունը որոշում են ստանդարտացվող արտադրանքի առանձնահատկություններին
և դրան ներկայացվող պահանջների բնույթին համապատասխան: Ընդ որում, արտադրանքի
այն ստանդարտները, որոնց օգտագործումը կարող է վնաս պատճառել շրջակա միջավայրին,
բնակչության

առողջությանը

և

(կամ)

գույքին,

պետք

է

անպայման

պարունակեն

«Անվտանգության պահանջներ» և «Շրջակա միջավայրի պահպանության պահանջներ» կամ
«Անվտանգության

և

շրջակա

բացառությամբ

այն

միջավայրի

դեպքերի,

պահպանության

երբ

ելնելով

պահանջներ»

բաժինները`

ստանդարտացման

օբյեկտի

առանձնահատկություններից` անվտանգության և (կամ) շրջակա միջավայրի պահպանության
պահանջներն

ապահովվում

կառուցվածքային

և

այլ

են

«Տ եխնիկական

տեխնիկական

պահանջներ»

պահանջների

բաժնով

սահմանման

և

սահմանված
պահպանման

ճանապարհով:
7.3.3 «Դասակարգում» բաժնով սահմանում են արտադրանքի դասերը, տիպերը,
տեսակները կամ տեսականին, մակնիշները (մոդելները) բնութագրող պարամետրերը և (կամ)
չափերը:
7.3.3.1 Եթե արտադրանքը դասակարգում են ըստ հիմնական պարամետրերի և (կամ)
չափերի, ապա «Դասակարգում» բաժնի վերնագիրը լրացնում են «հիմնական պարամետրեր և
(կամ) չափեր» բառերով:
Հաշվի առնելով արտադրանքի առանձնահատկությունները նշում են`
- արտադրանքի դասակարգումն ըստ հիմնական շահագործական (սպառողական)
բնութագրերի,
- արտադրանքի դասակարգումն ըստ կառուցվածքային պարամետրերի և չափերի (այդ
թվում` եզրաչափքային, տեղակայման, կցման և այլն),
- արտադրանքի դասակարգումն ըստ այլ հիմնական պարամետրերի:
Սահմանված

դասակարգումն

ավելի

ակնառու

դարձնելու

համար

տալիս

են

արտադրանքի կառուցվածքային առանձնահատկությունները և (կամ) դրա հիմնական չափերը
ցուցադրող գրաֆիկական նյութեր (օրինակ` հիմնական չափերը նշող ընդհանուր տեսքի
գծագրեր):
7.3.3.2 Հիմնավորված դեպքերում արտադրանքը (օրինակ` գլանվածքը) կարող է
դասակարգվել ըստ երկրաչափական ձևերի և կոնկրետ չափերի:
Այդ դեպքում տրվում են.
- երկրաչափական ձևը որոշող նկարներ (գծագրեր),
-

չափեր,

սահմանային

շեղումներ,

կտրվածքների

մակերեսներ,

առանցքի

տեղեկատվական չափեր և նմանօրինակ այլ տվյալներ պարունակող աղյուսակներ,
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-

լրացուցիչ

պահանջներ

(տրամատների

երկարություններ,

մակերևույթների

երկրաչափական ձևերից շեղումներ և այլն):
7.3.3.3 Եթե ստանդարտը տարածվում է նյութի, հումքի, սննդամթերքի և այլ նմանատիպ
արտադրանքի վրա, ապա այն դասակարգում են ըստ քիմիական և (կամ) ֆրակցիոն
բաղադրությունների, այլ ֆիզիկաքիմիական հատկությունների, ինչպես նաև ըստ հիմնական
սպառողական

հատկությունների

(օրինակ`

ըստ

կալորիականության),

պատրաստման

եղանակների (օրինակ`գործած, հյուսկեն, ոլորած) և (կամ) մշակումների (օրինակ` ապխտած,
աղ դրած, պաստերացված, մանրէազերծված):
7.3.3.4 Անհրաժեշտության դեպքում «Դասակարգում» բաժնում նշում են արտադրանքի
պայմանական նշագրերը, նշում են դրանց գրառման կանոնները և (կամ) օրինակները:
7.3.4 «Տ եխնիկական պահանջներ» բաժինը ընդհանուր դեպքում պարունակում է
հետևյալ ենթաբաժինները`
- հիմնական ցուցանիշներ և (կամ) բնութագրեր (հատկություններ),
- հումքին, նյութերին, գնովի արտադրատեսակներին ներկայացվող պահանջներ,
- լրակազմություն,
- մակնշում,
- փաթեթավորում:
Եթե ստանդարտով հնարավոր չէ սահմանել ստանդարտացված արտադրանքի ամբողջ
անվանացանկի

համար

առանձին

ընդհանուր

տեխնիկական

պահանջներ,

ապա

ստանդարտում նշում են, որ այդ պահանջները սահմանում են կոնկրետ արտադրանքի
տեխնիկական պայմաններով:
7.3.5 «Հիմնական ցուցանիշներ և (կամ) բնութագրեր (հատկություններ)» ենթաբաժնում
նշում են միայն այն պահանջները, որոնք ենթակա են ստուգման ընդունման գործընթացում,
սերտիֆիկացման ժամանակ, ստանդարտների պահանջների պահպանման վերահսկողության
իրականացման

ժամանակ

և

(կամ)

արտադրանքի

որակի

վերաբերյալ

սպառողի

(պատվիրատուի) հետ տարաձայնություններ առաջանալիս:
Եթե այդ պահանջների որոշ մասը չեն կարող արտահայտվել որոշակի ցուցանիշներով
(բնութագրերով),
պահպանման

այլ

պայմանով

սանիտարահիգիենիկ
եղանակների

կարող

են

բավարարել

(արտադրական

պահանջներ,

օգտագործմանը,

ինչ-որ

շենքերին

որոշակի

այլ
և

պահանջների

կատարողներին

տեխնոլոգիական

պատվածքապատմանը,

հատուկ

միանշանակ
ներկայացվող

գործընթացների

և

տեխնոլոգիական

սարքավորանքին կամ հանդերձանքին ներկայացվող պահանջներ, անհրաժեշտ երկարատև
մարզմանը ներկայացվող պահանջներ, պատրաստի արտադրանքի կամ նյութերի պահմանը
ներկայացվող պահանջներ և այլն), ապա այդ պահանջները ևս տրվում են այս ենթաբաժնում:
7.3.5.1 «Հիմնական ցուցանիշներ և (կամ) բնութագրեր (հատկություններ)» ենթաբաժինը
պարունակում է ընդհանուր պահանջներ սահմանող հետևյալ կետերը`
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- նշանակության ցուցանիշներ,
- կառուցվածքային պահանջներ,
- ֆիզիկաքիմիական և մեխանիկական հատկություններ,
- համատեղելիության և (կամ) համափոխարինելիության պահանջներ,
- հուսալիության պահանջներ,
- արտաքին ազդեցության նկատմամբ կայունության և հարատևության պահանջներ,
- էրգոնոմիկայի (աշխատաբանության) պահանջներ,
- հումքի, նյութերի, վառելիքի, էներգիայի և աշխատանքային ռեսուրսների խնայողական
օգտագործման պահանջներ (հանձնարարականներ),
- տեխնոլոգիամիտության պահանջներ,
- փոխադրելիության պահանջներ:
7.3.5.2 Այն կետում, որտեղ սահմանվում են նշանակության ցուցանիշներ, տրվում են այն
ցուցանիշները, որոնք բնութագրում են տրված պայմաններում հիմնական գործառույթները
կատարելու արտադրանքի ունակությունը, օրինակ` արտադրողականությանը, ճշգրտությանը,
արագությանը, ամրությանը և այլնին ներկայացվող պահանջներ: Սննդամթերքի համար
նշանակության ցուցանիշների փոխարեն սահմանում են զգայորոշման ցուցանիշներ:
7.3.5.3 Այն կետում, որտեղ տրվում են արտադրանքի կառուցվածքային պահանջները,
սահմանում են արտադրանքի գործառույթների առավել արդյունավետ կատարումը, ինչպես
նաև ռացիոնալությունը ապահովող որոշակի կառուցվածքային լուծումներ:
Ընդ որում, ելնելով արտադրանքի առանձնահատկություններից` հանձնարարվում է
սահմանել հետևյալ պահանջները`
- բաղկացուցիչների կառուցվածքային փոփոխակը, դրանց քանակը, զանգվածը, ձևը,
չափերը, դասավորումը,
- արտադրանքի յուրաքանչյուր միավորի կամ դրա որոշակի քանակի սահմանային
թույլատրելի զանգվածը և եզրաչափքերը,
-

արտադրատեսակի

արտաքին

ձևը

(ուղղագծությունը,

համամասնականությունը,

շրջահոսելիությունը և այլն),
- կառուցվածքային պահանջները, որոնք ապահովում են բաղկացուցիչների կապերը և
փոխազդեցությունը,

դրանց

համատեղելիությունը,

համափոխարինելիությունը

(պտտման

արագությունը և ուղղությունը, տեղափոխությունների արագությունը և սահմանները և այլն),
- զանազան պատվածքների կիրառմանը ներկայացվող պահանջներ` դրանց տեսակների
նշումով (մետաղական, ոչ մետաղական, լաքաներկային և այլն), ինչպես նաև դրանց որակին և
ազդեցության տարբեր տեսակների նկատմամբ կայունությանը ներկայացվող պահանջներ,
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- առանց ապամոնտաժման` արտադրանքի տեխնիկական սպասարկման և նորոգման
ժամանակ առանձին բաղկացուցիչ մասերի մատչելիությանը ներկայացվող պահանջները,
- տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ժամանակ սխալ հավաքման, մալուխների և
կաշեփոկերի ոչ ճիշտ միացումների, սխալմամբ կամ չարտոնված միացման և տեխնիկական
սպասարկման

ժամանակ

սպասարկող

անձնակազմի

այլ

սխալների հնարավորության

բացառման պահանջները,
-

բազային

կառուցվածքների

և

բազային

արտադրատեսակների

օգտագործման

պահանջները,
- արտադրանքի ագրեգատավորման և բլոկամոդուլային կառուցման պահանջները և
այլն:
7.3.5.4 Առանձին կետում սահմանում են թանձրության քիմիական կամ չափամասային
կազմի պահանջներ, բաղադրիչների կազմի և (կամ) խառնուկների կոնցենտրացիայի
(խտության)

այլ

պահանջներ,

ինչպես

նաև

արտադրանքի

այլ

ֆիզիկաքիմիական,

մեխանիկական և նմանատիպ հատկություններին ներկայացվող պահանջներ:
7.3.5.5 Ստանդարտով կարող են սահմանվել համատեղելիության հետևյալ տեսակների
պահանջները.

գործառնական,

էլեկտրամագնիսական,

երկրաչափական,

էլեկտրական,

ամրության,

չափային,

կենսաբանական,

ծրագրային,

տեխնոլոգիական,

տեղեկատվական, չափագիտական, ախտորոշման, կազմակերպական և այլն:
7.3.5.6 Այն կետում, որտեղ սահմանվում են հուսալիության պահանջներ, տրվում են
տվյալ

ժամանակահատվածում

գործառույթները
փոխադրման

կատարելու

տրված

սահմանված
և

արդյունավետությամբ

տեխնիկական

պայմաններում

դրանք

սպասարկման,

պահպանելու

արտադրանքի`

նորոգման,

պահանջները,

իր

պահման,
այդ

թվում

արտադրանքի հուսալիության համալիր ցուցանիշների և (կամ) դրա անխափանության,
երկարակեցության, նորոգապիտանիության և պահպանելիության եզակի ցուցանիշների
արժեքների ձևով քանակական պահանջներ:
7.3.5.7

Այն կետում, որտեղ սահմանվում են արտաքին ազդեցության նկատմամբ

կայունության և հարատևության պահանջներ, տրվում են կցորդված օբյեկտների և բնական
միջավայրի

ազդեցության

ժամանակ

և

(կամ)

ազդեցությունից

հետո

արտադրանքի

շահագործման (կիրառման), փոխադրման, պահման ժամանակ դրա աշխատունակության
ապահովմանն ուղղված պահանջներ, այդ թվում.
- մեխանիկական ազդեցությունների (թրթիռային, հարվածային, ոլորքային, հողմային և
այլն) նկատմամբ կայունության պահանջներ,
-

կլիմայական

ազդեցությունների

(ջերմաստիճանի,

խոնավության,

մթնոլորտային

ճնշման տատանումների, արևի ճառագայթման, մթնոլորտային տեղումների, աղի (ծովային),
մառախուղի, փոշու, ջրի և այլն) նկատմամբ կայունության պահանջներ,
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-

հատուկ

ազդեցությունների

(կենսաբանական,

էլեկտրամագնիսական,

ճառագայթահարման, քիմիական, այդ թվում` ագրեսիվ նյութերի. գազերի, լվացող միջոցների,
վառելիքի, յուղերի) նկատմամբ կայունության պահանջներ,
- արտադրանքի խանգարապաշտպանվածության ապահովման, ինչպես սեփական,
այնպես էլ կողմնակի (այդ թվում կանխամտածված) էլեկտրամագնիսական և իոնացնող
ճառագայթումից, արհեստական և բնական ծագման էլեկտրամագնիսական ճառագայթումից
արտադրանքի պաշտպանության պահանջներ:
ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ. Արտաքին ազդեցության նկատմամբ կայունությունը սահմանելիս հաշվի են
առնում միջպետական մակարդակով սահմանված համապատասխան պահանջները (օրինակ` ԳՕՍՏ
30630.0.0):

7.3.5.8 Աշխատաբանության պահանջներ սահմանող կետում տրվում են պահանջներ՝
ուղղված

արտադրանքի

տեխնիկական

բնութագրերի

համաձայնեցմանը

մարդու

մարդաբանական բնութագրերի և ֆիզիոլոգիական հատկությունների հետ (սպասարկող
անձնակազմի աշխատատեղերին ներկայացվող պահանջներ, արտադրատեսակի և դրա
տարրերի համապատասխանությունը մարդու մարմնի չափերին և այլն):
7.3.5.9 Այն կետում, որտեղ տրվում են հումքի, նյութերի, վառելիքի, էներգիայի և
աշխատանքային
սահմանվել

ռեսուրսների

խնայողական

համապատասխան

օգտագործման

պահանջներ

ինչպես

պահանջներ,

արտադրանքի

կարող

են

արտադրման

տեխնոլոգիական գործընթացի, այնպես էլ ըստ նշանակության այն օգտագործելու (կիրառելու)
կարգի վերաբերյալ: Այդ դեպքում սահմանում են հետևյալ ցուցանիշները` հումքի, նյութերի,
վառելիքի, էներգիայի, այլ էներգակիրների տեսակարար ծախսը, օգտակար գործողության
գործակիցը, աշխատատարությունը` սպառողական հատկությունների մեկ միավորի հաշվով և
այլն):
7.3.5.10 Այն կետում, որտեղ տրվում են արտադրանքի տեխնոլոգիամետության և (կամ)
փոխադրելիության պահանջներ, սահմանում են այնպիսի պահանջներ, որոնք որոշում են
տեխնոլոգիական գործընթացներին, շահագործմանը, նորոգմանը և (կամ) փոխադրմանը
արտադրանքի հարմարվածությունը:
7.3.6 «Հումքին, նյութերին, գնովի արտադրատեսակներին ներկայացվող պահանջներ”
ենթաբաժնում սահմանում են հետևյալ պահանջները և (կամ) հանձնարարականները`
- արտադրանքի պատրաստման համար որոշակի նյութերի (ելանյութերի), հումքի
(նյութերի),

կիսապատրաստվածքների

և

գնովի

(պատրաստի)

արտադրատեսակների

կիրառումը,
- արտադրանքի շահագործման (կիրառման), նորոգման, օգտահանման ժամանակ
օգտագործվող

որոշակի

նյութերի,

պահեստային

արտադրատեսակների,

գործիքների

կիրառումը և (կամ) կիրառման սահմանափակումը, (եթե նշված պահանջները սահմանված չեն
տվյալ ստանդարտի «Ցուցումներ շահագործման վերաբերյալ» բաժնում):
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- արդյունաբերական արտադրության երկրորդային հումքի և թափոնների կիրառման
հնարավորությունները կամ նպատակահարմարությունը:
7.3.6.1

Հումքի,

կիսապատրաստվածքների,

նյութերի,

գնովի

(պատրաստի)

արտադրատեսակների նկատմամբ պահանջների շարադրման ժամանակ տրվում են դրանց
համառոտ, բայց կոնկրետ բնութագրերը` նշելով նշանակության հիմնական ցուցանիշների
պահանջները, որոնց պետք է բավարարեն այդ հումքը, կիսապատրաստվածքները, նյութերը,
պատրաստի արտադրատեսակները:
ՕՐԻՆԱԿ
Կոնյակի ըմպելիքների պատրաստման համար օգտագործում են երեք տարուց ոչ պակաս
հնեցված, 60 %-ից ոչ պակաս էթիլ սպիրտի ծավալային մասով և 170 մգ/100 սմ3-ից ոչ պակաս
բարձր սպիրտերի զանգվածային կոնցենտրացիայով (վերահաշված իզոամիլ սպիրտի վրա) անջուր
սպիրտ:

Եթե այս պահանջները (բնութագրերը) հնարավոր չէ համառոտ շարադրել, ապա դրանք
տեղադրում են հավելվածում (համապատասխանաբար պարտադիր կամ հանձնարարելի):
7.3.6.2 Եթե նմանատիպ պահանջները միանշանակ շարադրված են ստանդարտացման
միևնույն մակարդակով (միջպետական կամ Հայաստանի Հանրապետության) գործող այդ
հումքի, նյութերի և պատրաստի արտադրատեսակի վրա տարածվող ստանդարտներում, ապա
վկայակոչում են այդ ստանդարտները` 4.8.6-ին համապատասխան:
7.3.6.3 Եթե հումքը, կիսապատրաստվածքները, նյութերը կամ գնովի (պատրաստի)
արտադրատեսակները պատրաստվում են (մշակվում են) Հայաստանի Հանրապետության
ստանդարտով կամ տեխնիկական պայմաններով, դեղաբանական հոդվածով կամ այլ
փաստաթղթով, ապա մշակվող ստանդարտում այդ ստանդարտը (փաստաթուղթը) չեն
վկայակոչում` փոխարինելով այն համապատասխան պահանջներով (բնութագրերով) 7.3.6.1-ին
համապատասխան կամ 4.8.7-ի համաձայն` նշելով, որ այդ պահանջները (բնութագրերը)
սահմանում են Հայաստանի ազգային ստանդարտներով կամ այլ փաստաթղթերով:
7.3.6.4 Միջպետական ստանդարտը Հայաստանի Հանրապետությունում գործողության
մեջ դնելու գործընթացում ստանդարտների ազգային ինստիտուտը կարող է հստակեցնել
հումքին, նյութերին, գնովի պատրաստի արտադրատեսակներին ներկայացվող պահանջները
3.15-ին համապատասխան ձևակերպված Հայաստանի Հանրապետության տեղեկատվական
տվյալներում` համապատասխան ազգային ստանդարտի վկայակոչումների ճանապարհով:
ՕՐԻՆԱԿ
Կոնյակի

ըմպելիքներ

պատրաստելիս

պետք

է

օգտագործել

կոնյակի

սպիրտից

պատրաստված կաղնու լուծամզուք (էքստրակտ) և կարամելային կոլեր, որը ֆիզիկաքիմիական
ցուցանիշներով համապատասխանում է Ա հավելվածում տրված պահանջներին:

7.3.7 «Լրակազմություն» ենթաբաժնում տրվում են պահանջներ (հանձնարարականներ)
մատակարարվող արտադրատեսակի լրակազմի վերաբերյալ` նշելով դրա մեջ մտնող առանձին
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(մատակարարման

ժամանակ

մեխանիկորեն

չկապված)

արտադրատեսակի

բաղադրամասերը, պահեստամասերը, գործիքներն ու պիտույքները, նյութերը և այլն, ինչպես
նաև արտադրատեսակի հետ մատակարարվող փաստաթղթերը (շահագործման, նորոգման,
ծրագրային, նորմատիվ և այլն):
7.3.8

«Փաթեթավորում»

և

«Մակնշում»

ենթաբաժինների,

«Անվտանգության

պահանջներ», «Ընդունման կանոններ», «Վերահսկողության մեթոդներ», «Փոխադրում և
պահում» բաժինների բովանդակությունը շարադրում են ըստ 7.6-7.9 կետերի:
7.3.9 «Ցուցումներ շահագործման (կիրառման, պատրաստման մեթոդի, տեխնիկական
սպասարկման, նորոգման, օգտահանման) վերաբերյալ» բաժնում սահմանում են* պահանջներ
(հանձնարարականներ),
բանելակարգերում

որոնց

ապահովում

պահպանումը
է

արտադրանքի

որոշակի

պայմաններում

աշխատունակությունը

և

(կամ

(կամ)
առավել

արդյունավետ կիրառումը), անվտանգությունը և էկոլոգիամետությունը, երաշխավորում է տվյալ
ստանդարտով

սահմանված

համապատասխանությունը,

տեխնիկական

ինչպես

նաև

պահանջներին

նպաստում

է

արտադրանքի

նորոգումից

հետո

դրա

աշխատունակության վերականգնմանը:
Բաժնում

նախատեսվում

են

արտադրանքը

շահագործման

հանձնելուն

նախապատրաստելու հիմնական պահանջները, շահագործման տեղում դրա մոնտաժման
կարգը, արտադրատեսակի շահագործման և նորոգման հիմնական կանոնները, այդ թվում`
անընդհատ և ցիկլային աշխատանքի ժամանակը, շահագործման որոշակի պայմանները և
(կամ)

գործելակարգը,

սպասարկող

անձնակազմին

ներկայացվող

պահանջները,

տեխնիկական սպասարկման և նորոգման տեսակները (օրացուցային, ըստ ռեսուրսների, ըստ
տեխնիկական վիճակի և այլն), դրանց պարբերականությունը և ծավալը, շահագործման և
նորոգման ժամանակ օգտագործվող գործիքին, սարքավորանքին, օժանդակ նյութերին
ներկայացվող պահանջները, ինչպես նաև արտադրանքի օգտահանմանը ներկայացվող
պահանջները (եթե այն վտանգավոր է շրջակա միջավայրի համար):
Այն արտադրանքի համար, որի օգտագործումը շահագործման կամ պահման որոշակի
ժամանակ անցնելուց հետո կարող է վտանգ ներկայացնել մարդու կյանքին և առողջությանը,
ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց ու պետական գույքին, կենդանիների և բույսերի
կյանքին,

առողջությանը,

շրջակա

միջավայրին,

սահմանում

են

ծառայության

կամ

պիտանիության ժամկետների սահմանափակումներ:
7.3.10 «Արտադրողի երաշխիքները» բաժնում նշում են, որ արտադրանք արտադրող
կազմակերպությունները,
տեխնիկական

օրենսդրությանը

պայմաններում,

համապատասխան,

շահագործման

այդ

փաստաթղթերում,

արտադրանքի
մակնշվածքներում

Եթե դա նպատակահարմար է միջպետական կամ ազգային մակարդակով ստանդարտացման
աշխատանքներ իրականացնելիս: Մնացած դեպքերում արտադրանքի շահագործման (օգտագործման,
պատրաստման եղանակի, տեխնիկական սպասարկման, նորոգման, օգտահանման) վերաբերյալ
ցուցումները տրվում են այդ արտադրանքն արտադրող կազմակերպությունների կողմից` ըստ
ԳՕՍՏ
2.601 ստանդարտի ձևակերպված շահագործման փաստաթղթերով կամ սպառողին
տեղեկատվությամբ ապահովելու այլ եղանակներով:
*
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սահմանում են երաշխիքային պարտավորություններ (այդ թվում` երաշխիքային ժամկետի
տևողությունը և սահմանման կարգը) տվյալ նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջներին իրենց
արտադրած

արտադրանքի

համապատասխանության

մասին

կամ

դնում

են

հատուկ

կանխապայման առաքման պայմանագրում:
Ընդ որում, տալիս են հանձնարարականներ արտադրանքի լրակազմի և բաղկացուցիչ
մասերի շահագործման երաշխիքային ժամկետի սահմանման վերաբերյալ, որը հավասար է
հիմնական արտադրատեսակի երաշխիքային ժամկետին, ինչպես նաև կանխապես որոշում են
դեպքերը, երբ արտադրատեսակի լրակազմի և բաղկացուցիչ մասերի համար սահմանվում են
ավել

կամ

պակաս

տևողությամբ

շահագործման

ժամկետներ,

քան

հիմնական

արտադրատեսակի երաշխիքային ժամկետն է:
7.4 Տեխնիկական պայմանների ստանդարտների բովանդակությունը
7.4.1 Տ եխնիկական պայմանների ստանդարտը մշակում են, երբ անհնար կամ
աննպատակահարմար

է

մշակել

ընդհանուր

տեխնիկական

պայմանների

ստանդարտ

համասեռ արտադրանքի ամբողջ խմբի համար և միևնույն ժամանակ անհրաժեշտ է
կանոնակարգել կոնկրետ արտադրանքին կամ համասեռ արտադրանքի տվյալ խմբին
պատկանող ամբողջ արտադրանքը չներառող կոնկրետ արտադրանքի խմբին ներկայացվող
բավական մանրամասն պահանջները:
7.4.2 Տ եխնիկական պայմանների ստանդարտի անվանացանկը (վերնագրերը), կազմը
(կառուցվածքը) և բաժինների բովանդակությունը սահմանում են այնպես, ինչպես ընդհանուր
տեխնիկական պայմանների ստանդարտի համար (7.3-ին համապատասխան), բայց հաշվի
առնելով

ստանդարտացվող

արտադրանքի

առանձնահատկությունները:

Ընդ

որում,

տեխնիկական պայմանների ստանդարտում չեն ներառում «Դասակարգում» բաժինը:
7.5 Ընդհանուր տեխնիկական պահանջների ստանդարտների բովանդակությունը
7.5.1 Ընդհանուր տեխնիկական պահանջների ստանդարտը մշակում են, երբ համասեռ
արտադրանքի

տվյալ

խմբի

դասակարգումը

կանոնակարգող

դրույթները,

ընդունման

կանոնները, վերահսկման մեթոդները, փոխադրման և պահման կանոնները շարադրված են
առանձին ստանդարտներում, որոնք տարածվում են համասեռ արտադրանքի նույն խմբի կամ
ավելի բարձր դասակարգման խմբի արտադրանքի վրա:
Ընդհանուր

տեխնիկական

պահանջների

ստանդարտը

մշակում

են

նաև,

եթե

նպատակահարմար չէ մշակել տվյալ համասեռ խմբի համար ընդունման, փոխադրման և
պահման կանոններ, իսկ այդ խմբի կամ համասեռ արտադրանքի մի քանի խմբերի (ավելի
բարձր դասակարգման խմբավորման) համար վերահսկման (փորձարկման) մեթոդներն արդեն
սահմանված են Հայաստանի ազգային ստանդարտներով:
7.5.2 Ընդհանուր տեխնիկական պահանջների ստանդարտում, որպես կանոն, ներառում
են բաժիններ, որոնք վերնագրերով և բովանդակությամբ համապատասխանում են ընդհանուր
տեխնիկական

պայմանների

ենթաբաժիններին:
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ստանդարտում ներառում են «Դասակարգում» և «Հիմնական պարամետրեր և (կամ) չափեր»
բաժինները, որոնց բովանդակությունը շարադրում են 7.3.3-ին համապատասխան:
7.6

Արտադրանքի

մակնշման,

փաթ եթ ավորման,

փոխադրման,

պահման

պահանջների սահմանումը և դրանց բովանդակությունը
7.6.1 Արտադրանքի մակնշման, փաթեթավորման, փոխադրման և պահման պահանջները սահմանում են ընդհանուր տեխնիկական պայմանների ստանդարտների (տեխնիկական
պայմանների ստանդարտների) համապատասխան անվանումով բաժիններում (ենթաբաժիններում) կամ համասեռ արտադրանքի խմբի կամ ավելի բարձր դասակարգման խմբավորման
համար այդ պահանջները սահմանող առանձին ստանդարտով:
7.6.2 «Մակնշում» բաժնում (ենթաբաժնում) սահմանում են արտադրանքի սպառողական
և փոխադրման մակնշման վերաբերյալ հետևյալ պահանջները`
- մակնշվածքի տեղը (անմիջականորեն արտադրանքի, պիտակի, սպառողական և (կամ)
փոխադրական տարայի վրա և այլն),
- մակնշման եղանակը (տպարանային տպագրություն, փորագրում, խածատում և այլն)
- մակնշվածքի բովանդակությունը:
Ընդ որում, նշում են, որ արտադրանքի մակնշման կարգը սահմանող տեղեկատվությունը
պետք է լինի հայերեն կամ հայերեն և այլ լեզուներով, իսկ արտահանման դեպքում` ըստ
պայմանագրի:
7.6.3

Սպառողական

մակնշման*

բովանդակությանը

ներկայացվող

պահանջները

սահմանում են` հաշվի առնելով ստանդարտացվող արտադրանքի առանձնահատկությունները:
Ընդ որում, ելնում են այն բանից, որ ընդհանուր դեպքում արտադրանքի մակնշումը պետք է
պարունակի հետևյալ տվյալները`
- արտադրանքի անվանումը,
- արտադրող երկրի անվանումը,
- արտադրող կազմակերպության անվանումը, ապրանքային նշանը, գտնվելու վայրը,
- արտադրանքի հիմնական (գործառնական) նշանակությունը կամ կիրառման ոլորտը
(անհրաժեշտության դեպքում),
- արտադրանքի անվտանգ պահման և (կամ) փոխադրման, անվտանգ և (կամ)
արդյունավետ

օգտագործման,

նորոգման,

վերականգման,

օգտահանման,

թաղման,

ոչնչացման (անհրաժեշտության դեպքում) կանոնները և պայմանները,
- արտադրանքի հիմնական սպառողական հատկությունները և (կամ) բնութագրերը,
- տեղեկություններ համապատասխանության հավաստման վերաբերյալ,

*

Մակնշման և փաթեթավորման հետ կապված տերմինները` ըստ ՀՍՏ 127 և ՀՍՏ 129 ստանդարտների:
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- արտադրանքի զտաքաշը, հիմնական չափերը, արտադրանքի միավորների ծավալը
կամ քանակը,
- կազմը (լրակազմությունը),
- պատրաստման թվականը,
- պիտանիության (իրացման կամ ծառայության) ժամկետը,
- ստանդարտի և (կամ) տեխնիկական պայմանների նշագիրը, ըստ որի արտադրվում և
նույնականացվում է արտադրանքը,
- արտադրանքի գծիկային կոդը (առկայության դեպքում):
Ստանդարտում

7.6.4

փոխադրական

մակնշվածքի

բովանդակության

նկատմամբ

պահանջների սահմանման ժամանակ հաշվի են առնում, որ բեռների մակնշման ընդհանուր
պահանջները սահմանված են ՀՍՏ ԻՍՕ 780-2010 ստանդարտով, իսկ վտանգավոր բեռների
մակնշման պահանջները` ըստ ԳՕՍՏ 19433 ստանդարտի:
7.6.5 «Փաթեթավորում» բաժնում (ենթաբաժնում) սահմանում են փաթեթավորող
նյութերին

արտադրանքի

փաթեթավորման

եղանակներին

և

որակին

ներկայացվող

պահանջներ:
Ընդ որում` սահմանում են.
- արտադրանքը փաթեթավորման նախապատրաստելու (ներառյալ կոնսերվացումը)
կանոնները` նշելով կիրառվող միջոցները,
- սպառողական տարային և դրա պատրաստման համար օգտագործվող նյութերին
ներկայացվող պահանջները,
- փոխադրական
ստանդարտ

տարային

տեսակների

ներկայացվող

(այդ

թվում

պահանջները`

բազմապտույտ

հաշվի

տարան)

առնելով

դրա

օգտագործման

նպատակահարմարությունը (կամ աննպատակահարմարությունը), իսկ անհրաժեշտության
դեպքում`

նաև

պահանջները,

փոխադրական
հաշվի

առնելով

տարայի

չափերի

համապատասխան

միօրինականացմանը

ներկայացվող

համակարգերը`

ԳՕՍՏ

ըստ

21140

ստանդարտի,
- փաթեթավորման

ժամանակ

կիրառվող

օժանդակ

նյութերին

ներկայացվող

պահանջները,
-

սպառողական

միավոր տարայում արտադրանքի անվանական

քանակը

(զանգվածը, ծավալը), ինչպես նաև անվանական քանակից սահմանային թույլատրելի
շեղումները, մատենագիտական թվարկումը
- փոխադրական

տարայում

արտադրանքի

փաթեթավորման

(տեղաբաշխման կարգը և տեղավորման եղանակները),
- տարայում դրվող փաստաթղթերի փաթեթավորումը,
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- արտադրանքի փոխադրման համար փոխադրական փաթեթների, տակդիրների,
համապիտանի կամ մասնագիտացված բեռնարկղերի կիրառման պահանջները` նշելով
բեռնարկղում արտադրանքի տեղերի (զանգվածի) քանակը, փաթեթների եզրաչափքերը,
փաթեթում արտադրանքի տեղերի թիվը և այլն:
7.6.6 «Փոխադրում և պահում» բաժնում սահմանում են արտադրանքի փոխադրման և
պահման ժամանակ դրա պահպանելիության ապահովման, այդ թվում` շրջակա միջավայրի
պահպանման և անվտանգության ապահովման պահանջները:
7.6.6.1 «Փոխադրում և պահում» բաժնում կամ «Փոխադրում» առանձին բաժնում
(ենթաբաժնում) նշում են փոխադրման (ավտոմոբիլային, երկաթուղային, ջրային, օդային,
խողովակաշարային և այլն) և փոխադրամիջոցի տեսակները (փակ կամ բաց թափքեր և
վագոններ,

հավասարաջերմ

(իզոթերմ)

կամ

սառնարանային

թափքեր

և

վագոններ,

գլանատակառներ, նավամբարներ կամ նավերի տախտակամածեր և այլն), այդ միջոցներում
արտադրանքի

ամրակապման

և

ծածկման

եղանակները,

ինչպես

նաև

հատուկ

փոխադրամիջոցով արտադրանքի տեղափոխման պահանջները:
7.6.6.2 Անհրաժեշտության դեպքում նշում են փոխադրման պարամետրերը (թույլատրելի
հեռավորությունը, տեղափոխման արագությունը, ծովի մակերևույթից բարձրությունը և այլն),
փոխադրման

ժամանակ

թույլատրելի

մեխանիկական

ազդեցությունը

և

կլիմայական

պայմանները, արտադրանքի փոխադրման հետ կապված հատուկ պահանջները (արտաքին
ազդող

գործոններից

փոխադրական

պահպանելու

տարայով

անհրաժեշտությունը,

արտադրանքի

տեղավորման

փոխադրամիջոցներում

կարգը,

փոխադրումից

հետո

արտադրանքի հետ վարվելու կանոնները, այդ թվում` բացասական ջերմաստիճաններում
փոխադրումից

հետո

որոշակի

պայմաններում

այն

պահելու

անհրաժեշտությունը,

կամ

«Պահում»

վերակոնսերվացման կարգը և այլն):
7.6.6.3

«Փոխադրում

(ենթաբաժնում)

նշում

են

և

պահում»

բաժնում

արտադրանքի

պահպանելիությունն

առանձին

ապահովող

բաժնում
պահման

պայմանները, այդ թվում` արտադրանքի պահման տեղին (ծածկ, փակ պահեստ, տաքացվող
տարածք և այլն) և (կամ) պահման հատուկ պայմաններին (սառնախցիկ, սառնարան և այլն),
արտաքին միջավայրի ազդեցությունից (արևի ուղիղ լույսից, խոնավությունից, վնասակար
գոլորշիներից և այլն) արտադրանքի պահպանմանը ներկայացվող պահանջներ, պահման
ջերմաստիճանային

ռեժիմը,

իսկ

անհրաժեշտության

դեպքում`

արտադրանքի

վերակոնսերվացման ժամկետները: Բացի դրանից, նշում են արտադրանքի դասավորման
եղանակները (դարսակներում, դարակաշարերի վրա, տակդիրների վրա և այլն), ինչպես նաև
արագ փչացող, թունավոր, հրավտանգ, ճառագայթաակտիվ և այլ պոտենցիալ վտանգավոր
արտադրանքի պահման կանոնները:
7.6.6.4

Մեքենաշինական

և

սարքաշինական

արտադրանքի

ստանդարտներում

փոխադրման և պահման պայմանների սահմանման դեպքում կլիմայական գործոնների
ազդեցության մասում նշում են ըստ ԳՕՍՏ

15150 ստանդարտի պահման պայմանների

համապատասխան խումբը: Այն արտադրանքի ստանդարտներում, որոնց սպառողական
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հատկությունները

կարող

օծանելիքակոսմետիկական

են

ժամանակի

ապրանք,

ընթացքում

կենցաղային

վատանալ

քիմիայի

(սննդամթերք,

արտադրատեսակներ),

սահմանում են պահման առավելագույն ժամկետ:
Արտադրանքի պահման կանոնները շարադրում են հետևյալ հերթականությամբ`
- պահման տեղը,
- պահման և պահեստավորման պայմանները,
- պահման ժամկետները,
- պահման հատուկ կանոնները (անհրաժեշտության դեպքում):
ՕՐԻՆԱԿ 1
Ռեզիստորները պետք է պահել փաթեթավորված տեսքով (սպառողական և փոխ ադրական
տարայով) փակ պահեստային շինություններում` 5 oС-ից մինչև 30 oС ջերմաստիճանի և մինչև 85%
օդի հարաբերական խ ոնավության պայմաններում: Ընդ որում, ռեզիստորներով արկղերը պետք է
դասավորել դարակաշարերի վրա և տեղավորել ոչ ավել, քան երեք հարկաբաժին` ըստ
բարձրության: Ռեզիստորների պահման առավելագույն ժամկետը սահմանում են արտադրող
կազմակերպությունները

և

նշում

են

տեխ նիկական

պայմաններում

և

շահագործման

փաստաթղթերում:

ՕՐԻՆԱԿ 2
Գիպսե սալիկները պետք է պահել փոխ ադրական տարայում (կավարամածերում) փակ
պահեստային շինություններում, իսկ կարճաժամկետ (մինչև 10 օր)` ծածկերի տակ: Ընդ որում,
դարակների բարձրությունը չպետք է գերազանցի 15 մ-ը: Գիպսե սալիկների պահման ժամկետը`
մեկ տարուց ոչ ավել:

ՕՐԻՆԱԿ 3
Վահանակների

պահման

պայմանները`

համապատասխ ան

2(С)

խ մբի

ըստ

ԳՕՍՏ 15150 ստանդարտի:

7.7 Անվտանգության պահանջների սահմանումը և դրանց բովանդակությունը
7.7.1

Արտադրանքի

անվտանգության

պահանջները

սահմանում

են

առանձին

ստանդարտներով (դրանց անվանման մեջ համապատասխան ենթավերնագրով) կամ այն
ստանդարտներով,

որոնք

համախմբում

են

անվտանգության

պահանջներն

իրենց

փորձարկման մեթոդների հետ, ինչպես նաև ընդհանուր տեխնիկական պայմանների և
տեխնիկական պայմանների ստանդարտների «Անվտանգության պահանջներ» բաժիններում,
որոնցում այդ բաժինը կարող է միացված լինել «Շրջակա միջավայրի պահպանության
պահանջներ» բաժնին և (կամ) «Տ եխնիկական պահանջներ» բաժնին կամ ընդգրկվել այդ
բաժնի մեջ (այդ դեպքում բաժնում անվտանգության պահանջների առկայությունը հաշվի չեն
առնում այդ բաժնի վերնագրում):
7.7.2 Արտադրանքի համար անվտանգության պահանջներ սահմանում են, եթե դրա
կիրառումը կապված է տեխնածին աղետների, վթարների ռիսկի, մարդու կյանքի, առողջության
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համար իրական կամ հնարավոր վտանգի, նյութական վնաս և (կամ) շրջակա միջավայրին
վնաս հասցնելու հնարավորության հետ:
7.7.3 Կախված ստանդարտացման օբյեկտի առանձնահատկություններից` արտադրանքի
անվտանգության պահանջների սահմանման ժամանակ նշում են`
- էլեկտրաանվտանգության պահանջները,
- հրդեհաանվտանգության պահանջները,
- պայթանվտանգության պահանջները,
- ճառագայթման անվտանգության պահանջները,
-

մեքենաների

և

սարքավորանքի

սպասարկման

ժամանակ

անվտանգության

պահանջները, այդ թվում` սպասարկող անձնակազմի սխալ գործողությունները և (կամ)
սարքավորանքի գործառույթի ինքնաբեր խախտումը կանխարգելող պահանջները,
-

պահպանիչ

սարքվածքի

կիրառմանը

և

մեքենաների

ու

սարքավորանքի

անվտանգության ապահովմանն ուղղված այլ միջոցառումների իրականացմանը, այդ թվում`
վտանգավոր մասերի և տարրերի պաշտպանակների տեղակայմանը, շարժվող մասերի
ընթացքի

սահմանափակման

սարքին,

բլոկավորվածքների և ծայրային

անջատիչների

շարժական մասերին, սևեռակներին և ետ գցվող տարրերի ամրացման այլ տեսակներին
ներկայացվող պահանջները,
- վթարային ազդանշանների սարքին ներկայացվող պահանջները,
-

անվտանգության

նշանների

նշման

և

ազդանշանային

գույների*

կիրառմանը

ներկայացվող պահանջները,
- վտանգավոր և վնասակար գործոնների (աղմուկ, թրթռում, վտանգավոր նյութերի
կոնցենտրացիաներ և այլն) բնութագրերը` դրանց թույլատրելի մակարդակների նշումով`
վկայակոչելով համապատասխան սանիտարական կանոնները և նորմերը,
- վտանգավոր և վնասակար արտադրական գործոնների առաջացումը և (կամ) գործելը
տեղերում դրանք կանխելուն, նվազեցնելուն և (կամ) տեղայնացնելուն ուղղված պահանջները,
- արդյունաբերական մաքրությանը ներկայացվող պահանջները,
-

շրջակա

միջավայրի

էլեկտրամագնիսական,

վրա

ջերմային

և

քիմիական,

մեխանիկական,

կենսաբանական

ճառագայթային,

ազդեցությունների

թույլատրելի

սահմանային նորմերը (ըստ մակարդակի և ժամանակի)` վկայակոչելով համապատասխան
սանիտարական կանոնները և նորմերը,
- վտանգավոր արտադրանքի և դրա արտադրական թափոնների օգտահանմանը
ներկայացվող

պահանջները,

ինչպես նաև

արտադրանքի

առանձնահատկության

հետ

կապված այլ պահանջները:

*

Այդ դեպքում օգտագործում են նշաններ և գույներ` ըստ ԳՕՍՏ 12.4.026 ստանդարտի:
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7.7.4 Նյութի անվտանգության պահանջների սահմանման ժամանակ նշում են.
- որպես թունավոր նյութ (եթե այդ նյութը վտանգավոր է) դրա վտանգավորության դասը`
ըստ ԳՕՍՏ 12.1.007 ստանդարտի (կամ որպես բաղադրիչ նյութի մեջ մտնող վնասակար
նյութերի

վտանգավորության

դասը),

մարդու

օրգանիզմի

վրա

դրա

ներգործության

բնութագիրը,
- տվյալ նյութի պարունակության սահմանային թույլատրելի մակարդակները (եթե այն
վերաբերում է վնասակար նյութերին կամ եթե այդ նյութերը մտնում են տվյալ նյութի մեջ որպես
բաղադրիչ),
-

տեղեկություններ

տվյալ

նյութի

հրդեհապայթավտանգության

մասին`

ըստ

ԳՕՍՏ 12.1.044 ստանդարտի,
-

տեղեկություններ

ներկայությամբ

կամ

օդային

որոշակի

միջավայրում
գործոնների

և

(կամ)

ազդեցության

հոսքաջրերում
տակ

այլ

թունավոր

նյութերի
և

(կամ)

հրդեհապայթավտանգ միացություններ առաջացնելու նյութի ունակության մասին,
- տվյալ նյութի կիրառման կամ պահման ժամանակ ինքնաբոցավառումը և (կամ)
պայթյունը կանխող միջոցառումներ,
- պահանջներ տվյալ նյութի կիրառման և պահման տեղերում հրդեհը հանգցնելու
միջոցների, հակահրդեհային պաշտպանության տեխնիկական միջոցների և հրդեհային
տեխնիկայի առկայության վերաբերյալ,
- տեղեկություններ տվյալ նյութի կիրառման, պահման, փոխադրման, օգտագործման և
օգտահանման ժամանակ անհատական և (կամ) կոլեկտիվ պաշտպանության միջոցների
կիրառման և (կամ) սանիտարահիգիենիկ կանոնների պահպանման անհրաժեշտության
վերաբերյալ,
- այդ գործընթացներին մասնակցող արտադրական անձնակազմին ներկայացվող
պահանջներ,
- տվյալ նյութի անվտանգ կիրառման (օգտագործման) ցուցումներ,
- շրջակա միջավայրի տարբեր օբյեկտներում (ջրային միջավայր, մթնոլորտային օդ, հող,
ընդերք, բուսական աշխարհ, իոնոսֆերա և այլն) նյութի կայունության բնութագրերը, եթե այդ
նյութը

պատկանում

է

կեղտոտող,

թունավոր,

վտանգավոր,

վնասակար*

կամ

ճառագայթաակտիվ նյութերի դասին կամ եթե նման նյութերը որպես բաղադրիչ մտնում են
տվյալ նյութի մեջ,
- տվյալ նյութի և (կամ) դրա վերամշակումից ստացված թափոնների վնասազերծման,
վերականգման, վերամշակման և (կամ) օգտահանման (թաղման) եղանակները,
- այլ պահանջներ` ուղղված տվյալ նյութի կիրառման (օգտագործման), փոխադրման,
պահման և օգտահանման ժամանակ դրա անվտանգության ապահովմանը:
*

Այդ դեպքում օգտագործում են նշաններ և գույներ` ըստ ԳՕՍՏ 12.4.026 ստանդարտի:
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7.8 Ընդունման կանոնների սահմանումը և դրանց բովանդակությունը
7.8.1 Արտադրանքի ընդունման կանոնները սահմանում են ընդհանուր տեխնիկական
պայմանների (տեխնիկական պայմանների) ստանդարտի համապատասխան բաժնով, կամ
համասեռ արտադրանքի խմբի կամ ավելի բարձր դասակարգման խմբավորման համար
ընդհանուր ընդունման կանոնների առանձին ստանդարտով:
7.8.2 Արտադրանքի ընդունման կանոններ սահմանող ստանդարտում կարող են
ներառվել նաև նույն արտադրանքի նմուշառման և (կամ) վերահսկման (փորձարկման,
վերլուծության)

մեթոդներ

սահմանող

դրույթները,

որն

արտացոլվում

է

ստանդարտի

ենթավերնագրում:
ՕՐԻՆԱԿ 1
Արդյունաբերական վերամշակման համար եթերայուղային կուլտուրաների պտուղներ
Ընդունման կանոններ և նմուշառման մեթոդներ

ՕՐԻՆԱԿ 2
Գծային ամրան
Ընդունման կանոններ և վերլուծության մեթոդներ

ՕՐԻՆԱԿ 3
Ձուկ, ծովային կաթնասուններ, ծովային անողնաշարավորներ և դրանց վերամշակման
մթերքներ
Ընդունման

կանոններ,

որակի

գնահատման

զգայորոշման

մեթոդներ,

լաբորատոր

փորձարկումների համար նմուշառման մեթոդներ:

7.8.3 Ստանդարտով ընդունման կանոնների սահմանման դեպքում տրվում է տվյալ
ստանդարտի համապատասխան բաժնով կամ ընդհանուր տեխնիկական պահանջների
առանձին ստանդարտով (ստանդարտներով) սահմանված տեխնիկական պահանջներին,
արտադրանքի համապատասխանության ստուգման կարգը: Անհրաժեշտության դեպքում այդ
ստանդարտով կարող է նաև սահմանվել անվտանգության և (կամ) շրջակա միջավայրի
պահպանության պահանջներին համապատասխանության արտադրանքի ստուգման կարգը:
7.8.4 Ստանդարտում արտադրանքի ընդունման կանոնների սահմանման ժամանակ
նշում են արտադրանքի փորձարկումների տեսակները (ընդունման-հանձնման, պարբերական,
տիպային, որակավորման, հուսալիության և այլն), որոնք անհրաժեշտ է իրականացնել` հաշվի
առնելով

արտադրանքի

մշակման

և

արտադրության

կազմակերպման

համակարգի

ստանդարտների և այդ փորձարկումների անցկացման կարգը սահմանող այլ ստանդարտների
դրույթները:
7.8.5

Ստանդարտում

ընդունման-հանձնման

փորձարկումների

պահանջների

սահմանման դեպքում տրվում է.
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- ընդունման ներկայացվող արտադրանքի խմբաքանակի որոշումը` խմբաքանակի չափի
նշումով,
-

մինչև

ընդունման-հանձնման

փորձարկումները

արտադրանքի

պահումը

(անհրաժեշտության դեպքում),
- վերահսկման տեսակը (համատարած, ընտրանքային կամ վիճակագրական),
- վերահսկվող պարամետրերի, ցուցանիշների, բնութագրերի և այլ պահանջների
անվանացանկը,
- դրանց վերահսկման իրականացման հաջորդականությունը, իսկ անհրաժեշտության
դեպքում` այդ հաջորդականության փոփոխման հնարավորությունը:
Արտադրանքի որակի ընտրանքային վերահսկման մեթոդի կիրառման ժամանակ նշում
են վերահսկման պլանը, այդ թվում` ընտրանքների ծավալը (հատային արտադրանքի համար)
կամ նմուշների ծավալը (ոչ հատային արտադրանքի համար) և խմբաքանակի ծավալից դրանց
կախվածությունը, տալիս են նմուշառման մեթոդները, չափանիշները և արատավորության
ընդունելի մակարդակը, ինչպես նաև սահմանում են խոտանված խմբաքանակի կամ
խոտանված արտադրանքի օգտագործման կարգը:
Բացի դրանից, ստանդարտում ընդունման-հանձնման փորձարկումների պահանջների
սահմանման դեպքում տրվում է ընդունման արդյունքների ձևակերպման կարգը` նշելով
ապրանքաուղեկից (որակի) փաստաթղթի բովանդակությանը ներկայացվող պահանջները և
(կամ) արտադրանքի ընդունումը հաստատող դրոշմի (կապարակնիքի) տեղը:
7.8.6 Ստանդարտում պարբերական փորձարկումների սահմանման դեպքում նշում են
դրանց անցկացման պարբերականությունը, վերահսկման ձևը և պլանը, վերահսկվող
պարամետրերի, ցուցանիշների և բնութագրերի և այլ պահանջների ցանկը, ինչպես նաև
փորձարկումների

կատարման

հաջորդականությունը,

որով

իրականացվում

է

դրանց

վերահսկումը և անհրաժեշտության դեպքում այդ հաջորդականությունից շեղվելու մասին
վերապահումը:

Ընդ

որում,

տրվում

են

փորձարկումների

արդյունքների

ճանաչման

չափանիշները, դրանց հաշվառման կարգը (ընդունման և արտադրանքի բեռնառաքման
դադարեցումը, վերլուծությունից հետո խոտանի առաջացման պատճառները և դրանց
վերացումը), պարբերական փորձարկումների արդյունքների ձևակերպման կարգը:
7.8.7 Ստանդարտում տիպային փորձարկումների պահանջների սահմանման դեպքում
նշում են այն դեպքերը, երբ ծագում է դրանց անցկացման անհրաժեշտությունը, տալիս են
տիպային փորձարկումների անցկացման ծրագիրը, սահմանում են նմուշառման մեթոդները,
ինչպես նաև գնահատման չափանիշները և դրանց արդյունքների ձևակերպման կարգը:
7.8.8

Ստանդարտում

հուսալիության

փորձարկումների

նկատմամբ

պահանջների

սահմանման դեպքում նշում են դրանց իրականացման կարգը (անհրաժեշտության դեպքում`
ներառյալ պարբերականությունը), հուսալիության առանձին ցուցանիշների վերահսկման
պլանները,

խափանման

ցուցանիշները,

հուսալիության

փորձարկումների արդյունքների

ձևակերպման կարգը:
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7.9 Վերահսկման (փորձարկումների, որոշումների, չափումների, վերլուծութ յան)
մեթոդներին ներկայացվող պահանջների սահմանումը և դրանց բովանդակությունը
Վերահսկման

7.9.1

(փորձարկումների,

որոշումների,

չափումների,

վերլուծության)

մեթոդները սահմանում են ընդհանուր տեխնիկական պայմանների ստանդարտների և
տեխնիկական պայմանների ստանդարտների առանձին բաժնով` այդ ստանդարտներից
յուրաքանչյուրի համապատասխան բաժնով սահմանված բոլոր տեխնիկական պահանջներին
արտադրանքի համապատասխանության բազմակողմանի և օբյեկտիվ ստուգումն ապահովելու
համար:
Եթե անհրաժեշտություն կա սահմանել համասեռ արտադրանքի խմբի նկատմամբ
ընդհանուր տեխնիկական

պահանջները, ինչպես նաև դրանց համապատասխանության

վերահսկման համապատասխան մեթոդները, ապա դրանք միավորում են ընդհանուր
տեխնիկական պահանջների և վերահսկման մեթոդների ստանդարտում:
7.9.2 Եթե հնարավորություն կա սահմանել վերահսկման (փորձարկումների) մեթոդների
համալիրի նկատմամբ պահանջներ, որոնք ընդհանուր են համասեռ արտադրանքի մի քանի
խմբերի համար (որոնց նկատմամբ տեխնիկական պահանջները սահմանված են մի քանի
ստանդարտներով), ապա այդ պահանջները շարադրում են առանձին ստանդարտում: Ընդ
որում, համասեռ արտադրանքի նշված բոլոր խմբերն ընդգրկող խմբավորման անվանումը
ներառում են ստանդարտի վերնագրում:
ՕՐԻՆԱԿ 1
Դինամիկ պոմպեր
Փորձարկման մեթոդներ

ՕՐԻՆԱԿ 2
Մետաքսյա տեխնիկական գործվածքներ
Փորձարկման մեթոդներ

Վերահսկման (փորձարկումների, որոշումների, չափումների, վերլուծության) ստանդարտի
կիրառման ոլորտում նշում են այն ստանդարտները կամ այլ նորմատիվ փաստաթղթերը,
որոնցով

սահմանված

են

արտադրանքի

վերահսկվող

ցուցանիշների

նկատմամբ

տեխնիկական պահանջները:
Միջպետական ստանդարտում կամ Հայաստանի ազգային ստանդարտում կարող են
սահմանված

լինել

այնպիսի

արտադրանքի

վերահսկման

(փորձարկման)

մեթոդների

նկատմամբ պահանջներ, որի նկատմամբ տեխնիկական պահանջները վաղաժամ կամ
աննպատակահարմար է կանոնակարգել միջպետական կամ ազգային մակարդակով:
ՕՐԻՆԱԿ
Էլեկտրատեխնիկական տեղակայանքներում օգտագործվող մեկուսացնող ծածկաններ
Փորձարկման մեթոդներ
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7.9.3 Հիմնավորված դեպքերում առանձին ստանդարտով կարող են սահմանվել
համասեռ

արտադրանքի

մի

քանի

խմբերի

և

(կամ)

արտադրանքի

ավելի

բարձր

դասակարգման խմբերի նկատմամբ տեխնիկական պահանջների սահմանման համար
տարբեր ստանդարտներում լայնորեն օգտագործվող մեկ ցուցանիշի վերահսկման (որոշման,
վերլուծության կամ համապատասխանության փորձարկման) մեկ, երկու կամ մի քանի
այլընտրանքային մեթոդներ:
ՕՐԻՆԱԿ 1
Հումք և սննդամթերք
Ցինկի պարունակության որոշման մեթոդ

ՕՐԻՆԱԿ 2
Բետոններ
Սառնակայունության վերահսկման մեթոդներ

7.9.4 Եթե մի ստանդարտով սահմանում են մեկ ցուցանիշի վերահսկման երկու կամ ավել
այլընտրանքային
(երաշխավորում

մեթոդներ,
են)

ապա

փորձարկման

նշում

են,

(չափումների,

որ

այդ

մեթոդներն

վերլուծության,

ապահովում

որոշումների)

են

տրված

մեթոդների օգտագործման դեպքում ստացված արդյունքների համեմատելիությունը: Եթե
ստանդարտով

սահմանված

մեկ

ցուցանիշի

վերահսկման

մեթոդները

լիովին

համափոխարինելի չեն, ապա տրվում են դրանց տարբերության բնութագիրը և (կամ) դրանցից
յուրաքանչյուրի
վերահսկման

նշանակության
մեթոդներից

առանձնահատկությունները:

որը

պետք

է

կիրառել

Ընդ

որպես

որում,

նշում

են,

արբիտրաժային

թե
կամ

ստուգաչափական:
Վերահսկման
պետք

է

այլընտրանքային

հիմնավորվի

և

մեթոդների

հավաստվի

ստանդարտացման

ստանդարտացման

հնարավորությունը

ներկայացվող

վերահսկման

այլընտրանքային մեթոդի ճշտության ցուցանիշների գնահատման և արբիտրաժային կամ
ստուգաճշտման ստանդարտացված մեթոդների հետ բաղդատման ընթացակարգերով:
Եթե

վերահսկման

տարբեր

մեթոդների

համար

առանձին

պահանջների

բովանդակությունը համընկնում է, ապա բոլոր պահանջների լրիվ շարադրանքը տրվում է
միայն առաջին մեթոդի համար, իսկ մնացած մեթոդների շարադրման ժամանակ վկայակոչում
են առաջին մեթոդի համար սահմանված համապատասխան պահանջները:
7.9.5

Վերահսկման

(փորձարկումների,

որոշումների,

չափումների,

վերլուծության)

մեթոդները պետք է լինեն օբյեկտիվ, ճիշտ և ապահովեն հաջորդական և վերարտադրելի
արդյունքներ:
Յուրաքանչյուր մեթոդի համար, կախված դրա անցկացման առանձնահատկությունից,
շարադրում են մեթոդի էությունը, ընդհանուր պահանջները և անվտանգության պահանջները,
այնուհետև սահմանում են`
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- պահանջներ այն պայմանների նկատմամբ, որոնցում կատարում են վերահսկում
(փորձարկումներ, չափումներ, վերլուծություն),
-

պահանջներ

վերահսկման

(չափման)

միջոցների,

սարքավորումների,

նյութերի,

ռեակտիվների և լուծույթների, ինչպես նաև օժանդակ սարքավորումների նկատմամբ,
- վերահսկում անցկացնելու նախապատրաստման կարգը,
- վերահսկում անցկացնելու կարգը,
- վերահսկման արդյունքների մշակման կանոնները,
- վերահսկման արդյունքների ձևակերպման կանոնները,
- տվյալ վերահսկման մեթոդի ճշտությունը:
7.9.6

Վերահսկման

(չափման)

միջոցներին,

սարքավորումներին,

նյութերին,

ռեակտիվներին, լուծույթներին և օժանդակ սարքավորումներին ներկայացվող պահանջների
սահմանման դեպքում տրվում է անհրաժեշտ ստանդարտ սարքավորման* (փորձարկման
կայանքների, սարքերի, ապարատուրաների, հարմարանքների, գործիքների և այլն) և
ստանդարտ

նյութերի*

(ռեակտիվների,

լուծույթների),

ինչպես

նաև

Հայաստանի

Հանրապետությունում թողարկման և կիրառման համար թույլատրված նյութերի կազմի և
հատկությունների ստանդարտ նմուշների ցանկը:
Ստանդարտ

սարքավորումներին

(փորձարկման

կայանքներին,

սարքերին,

ապարատուրաներին, հարմարանքներին, գործիքներին և այլն) և (կամ) ստանդարտ նյութերին
(ռեակտիվներին,

լուծույթներին)

ներկայացվող

պահանջների

կոնկրետացման

անհրաժեշտության դեպքում տալիս են դրանց մակնիշների, տիպերի, փոփոխակների
պայմանական նշագրերը, նշում են ճշգրտության դասը, չափման ընդգրկույթը կամ այլ
կոնկրետ պարամետրերը և միանշանակ բնութագրերը, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է
պահանջվող ճշգրտության և փորձարկման (չափումների, վերլուծության) արդյունքների
համադրելիությունն ապահովելու համար:
Ոչ ստանդարտ** սարքավորման (փորձարկման կայանքների, սարքերի, ապարատների,
հարմարանքի, գործիքների և այլն) և (կամ) նյութերի (ռեակտիվների, լուծույթների) կիրառման
անհրաժեշտության դեպքում ստանդարտի տեքստում կամ դրա հավելվածներում տրվում են
այդ սարքավորման (նյութերի, ռեակտիվների) հիմնական տեխնիկական բնութագրերը` նշելով
չափման ընդգրկույթը, սխալանքի և այլ բնութագրերի նորմերը, որոնք անհրաժեշտ են
պահանջվող

ճշգրտությամբ

վերահսկումն

ապահովելու

համար,

այդ

թվում`

տարբեր

*

Միջպետական կամ ազգային մակարդակով ստանդարտ են համարվում այն սարքավորումները
(նյութերը), եթե դրանք թողարկում են ըստ Հայաստանի Հանրապետությունում ազգային ստանդարտի
կարգավիճակով գործող միջպետական ստանդարտների և (կամ) Հայաստանի Հանրապետության
ստանդարտների: Այդ դեպքում վկայակոչվում են այդ ստանդարտները` 4.8.6-ին համապատասխան:
**
Միջպետական կամ ազգային մակարդակով ոչ ստանդարտ են համարվում այն սարքավորումները
(նյութերը), որոնց նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետությունում ազգային ստանդարտի
կարգավիճակով գործող միջպետական ստանդարտներով կամ Հայաստանի Հանրապետության
ստանդարտներով տեխնիկական պահանջներ սահմանված չեն:
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կառուցվածքային

և

գործառնական

գծապատկերները

և

գծագրերը

կամ

նյութերը,

տեխնիկական նկարագրությունը, կամ ռեակտիվների բաղադրագիրը, իսկ անհրաժեշտության
դեպքում` սարքավորումների և նյութերի պատրաստման տեխնոլոգիային (ռեակտիվների
պատրաստմանը) ներկայացվող պահանջները:

ՕՐԻՆԱԿ 1
Փորձարկման համար օգտագործում են հետևյալ լաբորատոր սարքավորումները.
- միկրոներարկիչ, այնպիսի տարողությամբ, որն ապահովում է ներարկիչի օղակի լրիվ լցումը,
- ջրային բաղնիք` (90 ± 2)oС ջերմաստիճանի պահպանման համար,
...........

ՕՐԻՆԱԿ 2
Ցորենի ալյուրից պատրաստած խ մորի հոսքաբանական հատկությունները որոշելու համար
կիրառում

են

ջրային

բաղնիքում

հաստատուն

ջերմաստիճան

պահող

ջերմապահովիչով

էքստենսագրիչ: Էքստենսագրիչի նկարագրությունը տրված է Ա հավելվածում, իսկ աշխատանքային
բնութագրերը պետք է համապատասխանեն հետևյալ պահանջներին`
- գնդիչի պտտման հաճախությունը.......................................................................(83 ± 3) րոպե-1
- ձև տվող սարքավորման պտտման հաճախությունը............... ...........................(83 ± 3) րոպե-1
- կեռի շարժման արագությունը...................................................................... (1,45 ± 0,05) սմ/վ
- դիագրամի բլանկի շարժման արագությունը..................................................(0,5 ± 0,01) սմ/վ
ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ.

Տրված

պահանջները

համապատասխ անում

են

Բրաբենդերի

էքստենսագրիչի բնութագրերին:

7.9.7 Արտադրանքի, դրա վերլուծության նախապատրաստման կարգը շարադրելու
ժամանակ տրվում են նախապատրաստական գործողությունների վերաբերյալ բազմակողմանի
տվյալներ, այդ թվում` նմուշառման տեղն ու եղանակը,

ձևը, քանակությունը, չափերը կամ

զանգվածը, պահման և (կամ) փոխադրման պայմանները, հաշվառման կարգը:
Անհրաժեշտության դեպքում տրվում են սխեմաներ և (կամ) միավորներ, օգտագործվող
տվյալ փորձարկումները անցկացնելու, որոշումները կամ վերլուծությունը կատարելու համար
անհրաժեշտ սարքերի, ապարատների կամ այլ կայանքների դասավորության և (կամ)
միացման գծապատկերները:
7.9.8 Վերահսկում (փորձարկում, որոշում, չափում, վերլուծություն) կատարելու կարգին
(մեթոդիկային)
վերահսկման

ներկայացվող
պայմանները`

պահանջների

դրանց

շարադրման

ժամանակ

սահմանում

արժեքների թույլատրելի սահմաններով,

են

նշում են

իրականացվող գործողությունների հաջորդականությունը (եթե այդ հաջորդականությունը
ազդում է

վերահսկման

արդյունքների վրա),

տրվում է

առանձին

մանրամասն նկարագրությունը:
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7.9.9 Վերահսկման արդյունքների մշակման կանոնների շարադրման ժամանակ տրվում
են

հաշվարկային բանաձևերը, հաշվարկների ճշգրտության և տվյալների կլորացման

աստիճանը:
Վերահսկման

7.9.10
շարադրման

ժամանակ

(փորձարկումների
բովանդակությանը
վերահսկման

արդյունքների
սահմանում

ձևակերպմանը

են

հաջորդականությանը,

պահանջների

գրանցման

մատյաններին

վերահսկման

արձանագրություններին),
և

ներկայացվող

դրանցում

ընդգրկված

փորձարկումների

տվյալների

արձանագրություններում

(փորձարկումների, որոշումների, չափումների, վերլուծության) արդյունքների

ներկայացման եղանակներին ներկայացվող պահանջները:
7.9.11

Վերահսկման

(չափումների)

մեթոդի

ճշգրտության

վերաբերյալ

պահանջի

շարադրման ժամանակ նշում են սխալանքի և (կամ) դրա բաղադրիչների (համակարգված կամ
պատահական

սխալանքների)

նորմերը

կամ

սահմանված

սխալանքի

բնութագիրը

(անորոշությունը), ինչպես նաև մեթոդի կրկնելիության և վերարտադրության ցուցանիշներին
ներկայացվող

պահանջները,

հաշվարկների

ճշգրտությունը

և

տվյալների

կլորացման

աստիճանը, ինչպես նաև տրվում են տվյալներ տվյալ մեթոդով ապահովվող արդյունքների
վերարտադրելիության և կրկնելիության մասին:
7.9.12 Վերահսկման մեթոդի նկատմամբ անվտանգության պահանջներ սահմանում են,
եթե այդ մեթոդի կիրառման ժամանակ գոյություն ունի անձնակազմի կյանքի և առողջության
համար իրական կամ հնարավոր վտանգ, նյութական վնաս հասցնելու և (կամ) շրջակա
միջավայրին վնասելու հնարավորություն: Վերահսկման մեթոդի նկատմամբ անվտանգության
պահանջները շարադրում են 7.7-ին համապատասխան:
7.10 Տեխնոլոգիական և այլ գործընթացների ստանդարտների բովանդակությունը
7.10.1 Տ եխնոլոգիական գործընթացների ստանդարտներով սահմանում են այնպիսի
լայն տարածում գտած տեխնոլոգիական գործընթացներին ներկայացվող պահանջները, որոնք
օգտագործվում են արդյունաբերության տարբեր ճյուղերում, ինչպես նաև կարող են կիրառվել
շինարարությունում, գյուղատնտեսությունում և տրանսպորտում: Նման տեխնոլոգիական
գործընթացներին են վերաբերում մետաղների եռակցումը, զոդումը և գամումը, մետաղների
մշակումը ճնշումով և կտրումով, մետաղների ջերմային և ջերմաքիմիական մշակումը,
պոլիմերների եռակցումը և այլն:
Ստանդարտներով
պատրաստման

կարող

տիպային

են

նաև

սահմանվել

տեխնոլոգիական

պահանջներ

գործընթացների

այն

արտադրանքի

նկատմամբ,

որի

արտադրությունն ունի զանգվածային բնույթ:
ՕՐԻՆԱԿ
Տպատախ տակների

և

բնօրինակների

լուսաշաբլոնների

պատրաստման

տիպային

տեխնոլոգիական գործընթացներին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ:

7.10.2 Տեխնոլոգիական գործընթացների ստանդարտներով սահմանում են.
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- դրանց անցկացման նկատմամբ ընդհանուր պահանջները,
- տերմիններ և սահմանումներ,
- դասակարգումը (օրինակ, ըստ եռակցման միացքների հիմնական տիպերի` նշելով
դրանց կառուցվածքային տարրերի և չափերի նկատմամբ պահանջները),
-

տեխնոլոգիական

գործընթացներում

օգտագործվող

սարքավորումների,

հարմարանքների, գործիքների և նյութերի նկատմամբ պահանջները,
- առանձին տեխնոլոգիական գործընթացների կատարման հաջորդականությունը,
անհրաժեշտության դեպքում` սկզբունքային տեխնոլոգիական սխեմայով,
-

տեխնոլոգիական

գործընթացներում

առանձին

աշխատանքների

կատարման

եղանակները և (կամ) ձևերը,
- տեխնոլոգիական գործելակարգի նկատմամբ պահանջները և տեխնոլոգիական
գործընթացներում տարբեր տիպի աշխատանքների կատարման այլ նորմերը,
- թույլտվածքները, թողվածքները, մակածածկույթները, որոնք անհրաժեշտ է պահպանել
տեխնոլոգիական գործընթացի լավագույն իրականացման համար,
- որակի վերահսկման մեթոդները,
- անվտանգության և (կամ) շրջակա միջավայրի պահպանության պահանջները (այն
տեխնոլոգիական գործընթացների համար, որոնց իրականացումը կապված է տեխնածին
աղետների, վթարների, մարդու կյանքի կամ առողջության համար իրական կամ հնարավոր
վտանգի, շրջակա միջավայրի աղտոտման հնարավորության հետ):
7.10.3 Տ եխնոլոգիական գործընթացների անվտանգության պահանջների սահմանման
ժամանակ նշում են.
-

տվյալ

վտանգավոր

տեխնոլոգիական
և

վնասակար

գործընթացի
ներգործող

կամ դրա

առանձին

գործոնների

գործողությունների

բնութագրերը

(ներառյալ

ներգործություններից յուրաքանչյուրի մակարդակների թույլատրելի արժեքները),
-

տեխնոլոգիական գործընթացի վտանգավոր և վնասակար ներգործող գործոնների

նվազեցման և (կամ) տեղայնացման պահանջները,
- տեխնոլոգիական գործընթացի (առանձին գործողությունների) կատարման ժամանակ
անհատական և (կամ) կոլեկտիվ պաշտպանության միջոցների կիրառմանը ներկայացվող
պահանջները,
-

սանիտարահիգիենիկ

կանոնների

պահպանման

նկատմամբ

պահանջները`

վկայակոչելով սանիտարական կանոնները և նորմերը,
-

հրդեհի

մարման

միջոցների,

հրդեհային

տեխնիկայի

հակահրդեհային

պաշտպանության միջոցների առկայության նկատմամբ տեխնիկայի պահանջները,
- արտադրական անձնակազմի նկատմամբ պահանջները,
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-

վթարային

ազդասարքերի

կառուցվածքի,

անվտանգության

նշանների

և

ազդանշանային գույների կիրառման նկատմամբ պահանջներն` ըստ ԳՕՍՏ 12.4.026-ի:
7.10.4 Շրջակա միջավայրի պաշտպանության նկատմամբ պահանջների սահմանման
ժամանակ տեխնոլոգիական գործընթացների համար շրջակա միջավայրի վրա թունավոր
ներգործությունների կանխման կամ պակասեցման պահանջները տրվում են հետևյալ
ճանապարհով`
- թափոնների կրկնակի օգտագործում,
- թափոնների և արտանետումների մաքրում,
- տեխնոլոգիական ռեժիմների լրացուցիչ սահմանափակում,
- տեխնոլոգիական գործընթացում էկոլոգիապես վտանգավոր նյութերի կիրառման
սահմանափակում,
- արտանետումների սահմանային թույլատրելի նորմերի հաստատում,
- վթարային արտանետումների կանխում և այլն:
7.10.5 Գործընթացների ստանդարտներով կարող են նաև սահմանվել.
- տեղեկատվական տեխնոլոգիաներում աշխատանքների կատարման կարգը, մեթոդները և նորմերը,
- տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ավտոմատացված նախագծման
մեթոդները և այլ աշխատանքների իրականացումը,
- բլոկամոդուլային նախագծման մեթոդները,
- տարբեր տեսակի աշխատանքների կատարման այլ մեթոդները (եղանակները, ձևերը) և
նորմերը (գործելու կարգերը):
7.11 Ծառայությունների ստանդարտների բովանդակությունը
7.11.1 Ծառայությունների համար մշակում են հետևյալ ստանդարտները.
- ծառայությունների հիմնադրական ստանդարտներ,
-

ծառայությունների

որակի

ցուցանիշների

անվանացանկի

և

անվտանգության

ստանդարտներ,
- ընդհանուր պահանջների ստանդարտներ,
- ընդհանուր տեխնիկական պայմանների ստանդարտներ,
- սպասարկող անձնակազմին ներկայացվող պահանջներ սահմանող ստանդարտներ,
-

որակի

վերահսկման

(գնահատականի)

մեթոդների

և

ծառայությունների

անվտանգության ստանդարտներ:
7.11.2 Ծառայությունների հիմնադրական ստանդարտներով սահմանում են.
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-

որոշակի

ոլորտում

էքսկուրսազբոսաշրջային,

(գիտատեխնիկական,

բանկային,

տեղեկատվագովազդային,

ապահովագրական,

առևտրում,

կապում

և

այլն)

ծառայությունների ստանդարտացման հիմնական դրույթները,
- տերմիններ և դրանց սահմանումները,
- ծառայությունների և (կամ) դրանք մատուցող կազմակերպությունների դասակարգումը:
Ծառայությունների մնացած հիմնադրական ստանդարտների բովանդակությունը որոշում
են` ելնելով տվյալ ոլորտի ծառայությունների առանձնահատկություններից:
7.11.3

Առանձին

ստանդարտով

կարող

է

սահմանվել

որոշակի

ոլորտի

(կամ

ծառայությունների խմբերի) համար ընդհանուր ծառայությունների որակի և անվտանգության
ցուցանիշների անվանացանկը, եթե նպատակահարմար չէ ազգային մակարդակով սահմանել
այդ ցուցանիշների ընդհանուր նորմեր:
Նման ստանդարտով սահմանում են.
- ծառայությունների որակի և անվտանգության ցուցանիշների ընտրության հիմնական
դրույթները

և

ընդհանուր

պահանջները,

որոնց

պետք

է

համապատասխանեն

այդ

ցուցանիշները,
- որակի (հարմարավետության, խնայողության, էրգոնոմիկայի (աշխատաբանության),
էսթետիկայի) և անվտանգության (հրդեհային, քիմիական, սանիտարական, ճառագայթային,
էկոլոգիական, գույքի պահպանության) ցուցանիշների խմբերի անվանացանկը, ինչպես նաև
խմբերից յուրաքանչյուրի բնութագիրը,
- ցուցումներ (կամ հանձնարարականներ) տվյալ ցուցանիշների կիրառման կարգի
վերաբերյալ` դրանց հիման վրա կոնկրետ ծառայությունների նկատմամբ պահանջների
(նորմերի) սահմանման համար:
Ընդ որում, ստանդարտում կարող է նշվել այն փաստաթղթերի կարգավիճակը, որոնցով
կանոնակարգվում են տվյալ ծառայությունների վերաբերյալ կոնկրետ պահանջները (նորմերը)
(ազգային

ստանդարտները,

կազմակերպության

ստանդարտները,

տեխնիկական

պայմանները), կամ պետք է նշվի, որ այդ փաստաթղթերի կարգավիճակը սահմանում է
ստանդարտացման ազգային մարմինը:
7.11.4

Համասեռ

դասակարգում

ունեցող

ծառայությունների
խմբավորման

խմբի

կամ

նկատմամբ

ծառայությունների

կարող

են

ավելի

սահմանվել

բարձր

առանձին

ստանդարտում շարադրված ընդհանուր պահանջներ:
ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ. Ընդհանուր պահանջների ստանդարտները հանձնարարվում է մշակել
սոցիալ-մշակութային ծառայությունների համար:

Կախված որոշակի ոլորտում մատուցվող ծառայությունների առանձնահատկություններից,
ծառայությունների

ընդհանուր

պահանջների

ստանդարտներում

տրվում

պահանջները.
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- սպասարկման տվյալ տեսակի կազմակերպումը և ծառայության որակի կառավարումը,
- սպասարկվող բնակչության ու սպասարկող կազմակերպությունների անձնակազմի, այլ
սպառողների և ծառայություն մատուցողների կյանքի և առողջության համար ծառայությունների
անվտանգությունը` վկայակոչելով սանիտարական կանոնները և նորմերը,
- սպասարկվող ազգաբնակչության (կազմակերպության) գույքի պահպանությունը,
- շրջակա միջավայրի պահպանությունը (ծառայությունների էկոլոգիականությունը),
- նպատակային նշանակությանը ծառայությունների համապատասխանությունը,
- կատարման ճշտությունը, ժամանակը և (կամ) արագությունը,
- ծառայությունների լրակազմությունը,
-

ծառայությունների

էրգոնոմիկան

(աշխատաբանությունը)

և

(կամ)

հարմարավետությունը,
- ծառայությունների նրբագեղությունը (էսթետիկականությունը),
- սպասարկող անձնակազմի և սպասարկման կուլտուրայի նկատմամբ պահանջները,
- սոցիալական հասցեավորումը (սպառողների որոշակի քանակակազմի (կոնտինգենտի)
առանձնահատկություններին համապատասխանությունը),
-

սպասարկող

կազմակերպութան

(շինության)

և

դրա

նյութատեխնիկական

հագեցվածության նկատմամբ պահանջները,
- ծառայությունների տեղեկատվայնությունը*,
- ծառայությունների միասնականացված փաստաթղթերի վերաբերյալ պահանջները,
-

ծառայությունների

սոցիոլոգիական

հետազոտությունների

(լաբորատորիաների)

վերաբերյալ պահանջները:
7.11.5 Ընդհանուր տեխնիկական պայմանների ստանդարտներ մշակում են նյութական
ծառայությունների, ինչպես նաև արտադրական ծառայությունների համար:
7.11.5.1 Համասեռ ծառայությունների խմբերի ստանդարտով ընդհանուր տեխնիկական
պայմանների սահմանման դեպքում ստանդարտում ընդգրկում են նույն բաժինները, որոնք
ընդգրկված են արտադրանքի համանման ստանդարտում (7.3.1-ին համապատասխան)`
բացառությամբ

«Փոխադրում

և

պահում» և «Շահագործման

վերաբերյալ

ցուցումներ»

բաժիններից:
7.11.5.2 «Դասակարգում» բաժնում սահմանում են ծառայությունների տեսակները`
դասակարգված ըստ մեկ կամ մի քանի տարբերակիչ հատկանիշների, իսկ անհրաժեշտության
դեպքում տրվում են այդ հատկանիշների հիմնական բնութագրերը:

Ծառայությունների տեղեկատվայնությունը ենթադրում է սպառողին ծառայության վերաբերյալ լրիվ,
հավաստի և ժամանակին տեղեկացումը:
*
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7.11.5.3 «Տեխնիկական պահանջներ» բաժնում տրվում են ծառայությունների հիմնական
սպառողական

բնութագրերը

ամբողջությունը:

Ընդ

որում,

(ցուցանիշները)

որոշող

ստանդարտում

պահանջների

նպատակահարմար

և

(կամ)

է

ներառել

նորմերի
միայն

ծառայությունների այն պահանջները, որոնց համապատասխանությունը ստանդարտների
պահանջներին
պետական

կարող

է

ստուգվել

վերահսկողություն

և

ծառայությունների սերտիֆիկացման

հսկողություն

իրականացնելիս

և

գործընթացում

(կամ)

մատուցվող

ծառայությունների որակի վերաբերյալ տարաձայնություններ ծագելիս:
Եթե այդ պահանջները չեն կարող արտահայտվել կոնկրետ ցուցանիշների և դրանց
արժեքների

տեսքով,

ապա

ստանդարտում

տրվում

են

մատուցվող

ծառայությունների

նվազագույն տեսականին և (կամ) բովանդակությունը բացահայտող սահմանումները, և (կամ)
յուրաքանչյուր ծառայության ծավալը կամ դրանց այլ բնութագրերը:
Ելնելով ծառայությունների առանձնահատկություններից` «Տ եխնիկական պահանջներ»
բաժնում (առանձին ենթաբաժնի կամ կետի տեսքով) կարող են տրվել ծառայություն
մատուցելու
նյութերի,

ժամանակ
հումքի

տեղեկատվության

և

որոշակի
այլ

սարքավորումների,

միջոցների

արտապատկերման

գործիքների,

(տրանսպորտային,
միջոցների)

ապարատուրաների,

կապի,

կիրառման

կառավարման,

(կամ

կիրառման

սահմանափակման) պահանջներ և (կամ) հանձնարարականներ, ինչպես նաև այն շինության
(կամ տարածքի) նկատմամբ պահանջներ և հանձնարարականներ, որտեղ մատուցվում են
ծառայությունները: Ընդ որում, ղեկավարվում են 7.3.6-ով տրված դրույթներով:
Անհրաժեշտության

դեպքում

«Տ եխնիկական

պահանջներ»

բաժնում

տրվում

են

ծառայության մասին սպառողին տեղեկացնելու կարգի վերաբերյալ պահանջներ և (կամ)
պատվերի ընդունման և ձևակերպման ընդհանուր կանոններ, ինչպես նաև պատվերի
հանձնման կանոններ: Ընդ որում, կարող են սահմանվել համապատասխան փաստաթղթերի
ձևերը, որոնք տրվում են ստանդարտի հավելվածում:
7.11.5.4 Եթե ծառայությունների որակը զգալիորեն կախված է սպասարկող անձնակազմից, ապա ստանդարտի «Տ եխնիկական պահանջներ” բաժնից հետո տրվում է «Պահանջներ
սպասարկող անձնակազմի նկատմամբ” լրացուցիչ բաժինը, որը շարադրում են հաշվի
առնելով 7.11.6-ի պահանջները:
7.11.5.5 Եթե ծառայությունների մատուցման ժամանակ իրականացվող գործընթացները
կամ դրանց արդյունքները հնարավոր վտանգ են ներկայացնում ծառայության սպառողների
սպասարկող անձնակազմի կյանքի, առողջության և (կամ) շրջակա միջավայրի համար,
ընդունակ են հասցնել նյութական վնաս (վտանգ են ներկայացնում ցանկացած տիպի գույքի
համար),

ապա

ընդհանուր

տեխնիկական

պայմաններ

ստանդարտում

ներառում

են

«Անվտանգության պահանջներ (և շրջակա միջավայրի պահպանություն)» բաժինը, որը
շարադրում են հաշվի առնելով 7.7-ում տրված դրույթները:
7.11.5.6 Ծառայությունների ստանդարտների այն բաժինը, որտեղ շարադրում են
մատուցվող ծառայությունների որակի ստուգման կարգը, կարող է ունենալ «Որակի ստուգման
կանոններ» կամ «Ընդունման կանոններ» վերնագիր (եթե ծառայության որակը կարելի է
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գնահատել` ըստ ստացված արտադրանքի որակի կամ որին կարելի է հասնել տվյալ
մատուցվող

ծառայության

արդյունքում,

օրինակ`

ըստ

նորոգված

կենցաղային

ռադիոէլեկտրոնային ապարատուրայի որակի կամ ըստ հանրային սննդի (սննդամթերքի
ապահովում,

ծառայությունների

մատուցում)

կազմակերպությունում

պատրաստված

խոհարարական արտադրանքի որակի):
Տ վյալ բաժնի շարադրման ժամանակ ծառայությունների ստանդարտով սահմանում են
այնպիսի

կանոններ,

որոնք

թույլ

են

տալիս

ստուգել

մատուցվող

ծառայության

համապատասխանությունը տեխնիկական պահանջներին, իսկ անհրաժեշտության դեպքում`
նաև

տվյալ

ստանդարտի

պահանջներին

և

համապատասխան

էկոլոգիականությանը:

բաժիններում

Ծառայությունների

տրված

անվտանգության

ստանդարտի

«Ընդունման

կանոններ” բաժնի շարադրման ժամանակ կարող են օգտագործվել 7.8-ում նշված առանձին
դրույթներ:
7.11.5.7 «Կատարողի երաշխիքները» բաժնում նշում են, որ ծառայություններ կատարողը
(ծառայությունների

տվյալ

ոլորտի

կազմակերպությունները

և

անհատ

ձեռներեցները),

օրենսդրությանը համապատասխան, յուրաքանչյուր կոնկրետ ծառայության համար իրենց
կազմակերպության

ստանդարտով

(տեխնիկական

պայմաններով)

սահմանում

են

երաշխիքային պարտավորություններ տվյալ ստանդարտի պահանջներին իրենց կողմից
մատուցվող

ծառայությունների

տեղեկացնում

են

համապատասխանության

սպառողներին

պատվերի ձևակերպման

վերաբերյալ
ժամանակ

և

այդ

մասին

(կամ նշում են

ծառայության մատուցման պայմանագրում):
7.11.6 Սպասարկող (աշխատող) անձնակազմի նկատմամբ սահմանում են հետևյալ
պահանջները`
- որակավորման և (կամ) մասնագիտական պատրաստվածության,
- առողջության վիճակի և դրա վերահսկողության կարգի (բժշկական քննության
անցկացման ճանապարհով), տարիքի, սեռի և այլ ֆիզիկական տվյալների` վկայակոչելով
սանիտարական կանոնները և նորմերը,
- արտաքին տեսքի էսթետիկականության,
- խոսքի կուլտուրայի,
- էթիկայի (քաղաքավարության, բարյացակամության, շփվելու ունակության),
- անձնական հիգիենայի կանոնների պահպանման` վկայակոչելով սանիտարական
կանոնները և նորմերը,
- սպասարկող անձնակազմի վկայագրման կարգի և (կամ) ներկայացվող պահանջներին
նրա համապատասխանության վերահսկման այլ ձևերի և մեթոդների,
- այդ համապատասխանությանը հավաստող փաստաթղթերի (սանիտարական գրքույկներ և այլն) նկատմամբ պահանջներ:
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7.11.7 Ծառայությունների անվտանգության և որակի վերահսկման (գնահատման)
մեթոդներին ներկայացվող պահանջները սահմանում են առանձին ստանդարտով կամ
ընդհանուր տեխնիկական պայմանների ստանդարտի առանձին բաժնով, իսկ հիմնավորված
դեպքերում ներառում են «Վերահսկողության (գնահատման) կանոններ» բաժնում:
Ծառայությունների անվտանգության և որակի վերահսկման (գնահատման) մեթոդներին
ներկայացվող պահանջները շարադրում են` ելնելով այդ ծառայությունների համար բնորոշ
առանձնահատկություններից` հաշվի առնելով 7.9-ում շարադրված դրույթները:
Ծառայությունների որակի վերահսկման համար օգտագործում են հետևյալ մեթոդները`
- զգայորոշման (ծառայությունների մեծամասնության համար` տեսողաբար),
- վերլուծական (իրականացվում է փաստաթղթերի վերլուծության եղանակով),
-

գործիքային

(ֆիզիկաքիմիական,

մանրէաբանական,

բժշկակենսաբանական

վերլուծություն),
- փորձագիտական,
- հասարակագիտական (սոցիոլոգիական):

8 Ստանդարտների նշագրին ներկայացվող պահանջները*
8.1 Հայաստանի ազգային ստանդարտի նշագիրը կազմված է «ՀՍՏ » դասիչից,
գրանցման համարից և գծիկով անջատված հաստատման տարեթվի չորս թվանշանից**:
ՕՐԻՆԱԿ 1
ՀՍՏ 189-2000

ՕՐԻՆԱԿ 2
ՀՍՏ 184-2002

8.2 Նոր մշակված Հայաստանի ազգային ստանդարտի գրանցման համարը տրվում է
ստանդարտների ազգային ինստիտուտի կողմից Հայաստանի ազգային ստանդարտացման
նորմատիվ

փաստաթղթերի

գրանցամատյանում

ստանդարտի

գրանցման

հաջորդականության` համարների աճման կարգով: Ստանդարտի չեղյալ հայտարարման
դեպքում դրա գրանցման համարն այլ ստանդարտի չի տրվում, բացառությամբ այն դեպքի,
երբ ստանդարտի չեղյալ հայտարարումը կապված է վերանայման և դրա փոխարեն այլ
ստանդարտի ընդունման հետ: Այդ դեպքում ստանդարտը նշագրում են ՀՍՏ

1.2-ին

համապատասխան:
8.3 Եթե մի քանի ստանդարտներ ունեն ստանդարտացման ընդհանուր օբյեկտ և դրանց
մեծամասնությունը պարունակում է միայն լրացուցիչ (կոնկրետացնող) դրույթներ սահմանող
Ռազմական արդյունաբերության արտադրանքի ստանդարտների նշագրման համար գործում են
հատուկ պահանջներ, որոնք սահմանված են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:
**
Մինչև 2000 թվականը ստանդարտի ընդունման տարեթիվը նշվում էր տվյալ տարվա վերջին երկու
թվանշանով:
*
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ստանդարտացման տվյալ օբյեկտի ընդհանուր (հիմնական) պահանջներ ստանդարտի
նկատմամբ, ապա այդ ստանդարտներին տալիս են ընդհանուր գրանցահամար և դրանից
կետով առանձնացված լրացուցիչ համար` յուրաքանչյուր առանձին ստանդարտի համար: Ընդ
որում, ընդհանուր (հիմնական) պահանջներ սահմանող ստանդարտին տալիս են զրոյական
լրացուցիչ համար:
ՕՐԻՆԱԿ
Բժշկական
կանոնակարգված

էլեկտրական
են

հետևյալ

արտադրատեսակների
ստանդարտներով.

ԳՕՍՏ

անվտանգության
30324.0-95,

պահանջները

ԳՕՍՏ

30324.2-95,

ԳՕՍՏ 30324.3-95, ընդ որում, ընդհանուր պահանջները սահմանված են ԳՕՍՏ 30324.0-95-ով:

Եթե ստանդարտացման տվյալ օբյեկտի համար նպատակահարմար չէ սահմանել
ընդհանուր

(հիմնական)

պահանջներ

(օրինակ`

որոշման

մեթոդների

համար),

ապա

ստանդարտի նշագրում զրոյական լրացուցիչ համարը չի կիրառվում:

ՕՐԻՆԱԿ
Մանկական սննդի համար կաթնամթերքի տարբեր ցուցանիշների որոշման մեթոդի վրա
տարածվում

են

հետևյալ

ստանդարտները.

ԳՕՍՏ

30648.1-99,

ԳՕՍՏ

30648.2-99,

ԳՕՍՏ 30648.3-99 և այլն:
ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ. Ստանդարտացման ընդհանուր օբյեկտ ունեցող ստանդարտները նույնպես
միավորվում են ընդհանուր վերնագրի տակ:

8.4

Եթե

ստանդարտը

մտնում

է

ընդհանուր

տեխնիկական

կամ

կազմակերպամեթոդական ստանդարտների համակարգի (համալիրի) մեջ, ապա տվյալ
ստանդարտի նշագիրը ձևավորում են դրա մշակման ժամանակ` տվյալ համակարգի
հիմնադրական ստանդարտով սահմանված կարգով:
Այդ դեպքում ստանդարտի նշագրում ներառում են նշագրի մնացած թվային մասից
կետով բաժանված ստանդարտների համակարգի միակարգ, երկկարգ կոդը:
ՕՐԻՆԱԿ 1
Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգի (ԿՓՄՀ) դասակարգման
զրոյական խ մբի ստանդարտները նշագրում ե`. ԳՕՍՏ 2.001-70, ԳՕՍՏ 2.002-72,......., ԳՕՍՏ 2.005........... և այլն:

ՕՐԻՆԱԿ 2
ԿՓՄՀ դասակարգման վեցերորդ խ մբի ստանդարտները նշագրում են. ԳՕՍՏ 2.601-95,
ԳՕՍՏ 2.603-68, ԳՕՍՏ 2.604-2000 և այլն:
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8.5 Եթե ստանդարտների համակարգի հիմնադրական ստանդարտով սահմանված չէ
այդ համակարգի մեջ մտնող ստանդարտների նշագրերի կառուցվածքը, ապա մշակվող
ստանդարտին տալիս են հերթական կարգահամար` այդ համակարգի շրջանակներում:
ՕՐԻՆԱԿ 1
ստանդարտացման ազգային համակարգի մեջ մտնող ստանդարտները նշագրում են.
ՀՍՏ 1.0-2001, ՀՍՏ 1.2-2001, ՀՍՏ 1.3-95.... և այլն:

ՕՐԻՆԱԿ 2
Հայաստանի Հանրապետության չափումների միասնականության ապահովման համակարգի
ստանդարտները նշագրում են. ՀՍՏ 8.0-93, ՀՍՏ 8.1-93, ՀՍՏ 8.2-93, ՀՍՏ 8.9-2001 և այլն:
ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ. Ընդհանուր տեխնիկական կամ կազմակերպամեթոդական ստանդարտների
համակարգի (համալիրի) մեջ մտնող ստանդարտներին նշագրից բացի միավորում է նաև դրանց
ընդհանուր խմբային վերնագիրը, որը ձևավորվում է 3.6.3-ին համապատասխան:

8.6 Միջազգային կամ տարածաշրջանային ստանդարտների հիման վրա ընդունվող
ազգային ստանդարտների նշագրմանը ներկայացվող պահանջները
8.6.1 Միջազգային կամ տարածաշրջանային ստանդարտների հիման վրա ընդունվող
ազգային ստանդարտների նշագրերը ձևավորում են համաձայն ՀՍՏ 1.6 ստանդարտով
սահմանված միջազգային (տարածաշրջանային) ստանդարտին ազգային ստանդարտի
համապատասխանության աստիճանի:
8.6.2 Միջազգային կամ տարածաշրջանային ստանդարտին նույնական ազգային
ստանդարտի նշագիրը ձևավորվում է «ՀՍՏ» դասիչով, համապատասխան միջազգային կամ
տարածաշրջանային ստանդարտի նշագրով` առանց նշելու դրա ընդունման տարեթիվը, և
գծիկով անջատված ազգային ստանդարտի ընդունման տարեթվի չորս թվանշանով:
ՕՐԻՆԱԿ
ԻՍՕ 9001:2008 միջազգային ստանդարտի նույնական աստիճանով ազգային ստանդարտի
նշագիրը պետք է լինի` ՀՍՏ ԻՍՕ 9001-2009:

8.6.3 Միջազգային ստանդարտի նկատմամբ ձևափոխված ազգային ստանդարտի
նշագրի տակ` փակագծերում, նշվում է միջազգային ստանդարտի նշագիրը:
ՕՐԻՆԱԿ 1
ՀՍՏ 186-99
(ԻՍՕ/ԻԷԿ 7812-1-1993)

ՕՐԻՆԱԿ 2
ՀՍՏ 200-2000
(ԻՍՕ/ԻԷԿ 7812-2-1993):
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ՀՍՏ 1.5-2013
8.7

Կազմակերպության

կազմակերպության

ութանիշ

ստանդարտի
կոդից`

նշագիրը

ըստ

կազմված

է

«ԿՍՏ »

կազմակերպությունների

դասիչից,

դասակարգչի,

կազմակերպությունում սահմանված կարգով տրված գրանցման հերթական համարից և
ստանդարտի հաստատման տարեթվի գծիկով անջատված չորս թվանշանից:
ՕՐԻՆԱԿ
ԿՍՏ XXXXXXXX.XXX-2001

Հավելված Ա
(պարտադիր)
Հայաստանի ազգային ստանդարտի տիտղոսաթերթի ձևը

ՀՍՏ

գրանցման համարը1)-տարեթիվը2)
______________________________3)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏ

Ստանդարտի անվանումը
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ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

ԵՐԵՎԱՆ 2013

1)

Հայաստանի

ազգային

ստանդարտի

գրանցման

համարը`

տրված

ըստ

8.6-ի: Ստանդարտի նախագծի գրանցման համարը նշում են 6.2.3-ով նախատեսված
դեպքերում:
2)

Ստանդարտի նախագծում այս տվյալների փոխարեն տրվում է նախագծի վերաբերյալ

այլ տեղեկատվություն` 6.2.3-ին համապատասխան:
3)

եթե

Նշվում է միջազգային (տարածաշրջանային, միջպետական) ստանդարտի նշագիրը,
այն

մտնում

է

Հայաստանի

ազգային

ստանդարտի

նշագրի

համապատասխան:
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մեջ`

8.6-ին

ՀՍՏ 1.5-2013

Հավելված Բ
(պարտադիր)

Հայաստանի ազգային ստանդարտի նախաբանում միջազգային և տարածաշրջանային
ստանդարտի կիրառման վերաբերյալ տեղեկությունների տիպային ձևակերպումներ:
Բ.1 Եթե Հայաստանի ազգային ստանդարտը ձևակերպված է միջազգային կամ
տարածաշրջանային ստանդարտի բնագրաբնույթ տեքստի կիրառման հիման վրա և չի
պարունակում լրացուցիչ պահանջներ, ապա նախաբանի` «տեղեկություններ միջազգային
(տարածաշրջանային)

մակարդակով

ստանդարտի

ներդաշնակեցման

մասին”

կետում

կիրառում են հետևյալ ձևակերպումը.
«Սույն ստանդարտը ներկայացնում է ____*_____ միջազգային (տարածաշրջանային)
ստանդարտի լրիվ բնագրաբնույթ տեքստը:
Բ.2 Եթե Հայաստանի ազգային ստանդարտը ձևակերպված է միջազգային կամ
տարածաշրջանային ստանդարտի բնագրաբնույթ տեքստի օգտագործման հիման վրա և
պարունակում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքների դրույթները կամ տնտեսության
պահանջմունքներն

արտահայտող

լրացուցիչ

պահանջներ,

ապա**

նախաբանի`

«տեղեկություններ............. (տես Բ.1 կետը) կետում կիրառում են հետևյալ ձևակերպումը.
«Սույն ստանդարտը ներկայացնում է ____*_____ միջազգային (տարածաշրջանային)
ստանդարտի բնագրաբնույթ տեքստը` բացառությամբ ____**____ կետ(եր)ի [բաժինների
(բաժնի)***]:»
Բ.3 Եթե Հայաստանի Հանրապետության տվյալ ստանդարտում պահպանված են
Հայաստանի ազգային ստանդարտներին համարժեք միջազգային (տարածաշրջանային)
ստանդարտների

վկայակոչումները,

ապա

Բ.1-ի

ձևակերպումը

լրացնում

են

հետևյալ

պարբերությամբ.
«Սույն ստանդարտի կիրառման ժամանակ ստանդարտում վկայակոչված միջազգային
(տարածաշրջանային)

ստանդարտների

փոխարեն

հանձնարարվում է

կիրառել

դրանց

Տրվում է կիրառվող միջազգային (տարածաշրջանային) ստանդարտի նշագիրը և անվանումը հայերեն,
իսկ փակագծում նաև ռուսերեն, անգլերեն կամ ստանդարտացման տարածաշրջանային
կազմակերպության աշխատանքային լեզվով:
**
Ստանդարտի «Ներածություներ» տարրում տրվում է լրացուցիչ պահանջների ընդգրկման վերաբերյալ
հիմնավորումը:
***
Նշվում է այն կետ(եր)ի, բաժնի (բաժինների) համարը, որում (որոնցում) կատարված են Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրությանը կամ տնտեսության պահանջներին համապատասխան
փոփոխություններ (լրացումներ):
*
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համապատասխանող

Հայաստանի

ազգային

ստանդարտները,

տեղեկությունները տրված են լրացուցիչ հավելվածում»:

104

©SARM-Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են

որոնց

մասին

ՀՍՏ 1.5-2013
Հավելված Գ
(հանձնարարելի)
Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառվող միջպետական (ազգային)
ստանդարտի տեղեկատվական տվյալների շարադրման ձևը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
_______________________
__________________________________________________________________________
ստանդարտի անվանումը, նշագիրը և ՍԴ կոդը
____________________________________________________________________________________________
արտադրանքի (ծառայության) կոդը` ըստ ԱԴԳՏ

1 ___________________________________________________________________________
Ստանդարտացման ազգային մարմնի անվանումը, ստանդարտի հաստատման թվականը և հրամանի
համարը

հրամանով _________________ ստանդարտը ___________________________________
ստանդարտի նշագիրը

ստանդարտի գործողության մեջ դնելու

թվականը

գործողության մեջ է դրված անմիջականորեն որպես Հայաստանի ազգային
ստանդարտ
2 Հայաստանի Հանրապետությունում սույն ստանդարտը կիրառվում է
_______________________________________ փոխարեն*, որի գործողության ժամկետը
Հայաստանի ազգային ստանդարտի նշագիրը

դադարեցված է __________________ ստանդարտի գործողության մեջ դրվելու հետ
ստանդարտի նշագիրը

միաժամանակ **:
3 Սույն ստանդարտի պաշտոնական հրատարակման բացառիկ իրավունքը
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում պատկանում է Ստանդարտների ազգային
ինստիտուտ ՓԲԸ-ը:
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4 __________________ ստանդարտում վկայակոչված ստանդարտների
(դասակարգիչների)
ստանդարտի նշագիրը

փոխարեն Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է կիրառել հետևյալ
ստանդարտները (դասակարգիչները)
___________________________________________________________:
5 Հայաստանի Հանրապետությունում _________________________________________ ով
ստանդարտի նշագիրը և կառուցվածքային տարրի
համարը

սահմանված դրույթների կիրառման դեպքում անհրաժեշտ է պահպանել հետևյալ
օրենսդրական ակտերը (տեխնիկական կանոնակարգերը) և նորմատիվ փաստաթղթերը.
___________________________________________________________________________:
ընդունող մարմնի անվանումը, փաստաթղթի հաստատման թվականը, անվանումը և համարը

___________________
Առաջին անգամ կիրառելու դեպքում նշում են. «2 Հայաստանի Հանրապետությունում սույն
ստանդարտը կիրառում են առաջին անգամ:
*

**
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ՀՍՏ 1.5-2013
Հավելված Դ
(պարտադիր)
Հայաստանի ազգային ստանդարտի փոփոխության նախագծի առաջին էջի ձևը

ՍԴ __________________________

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ N ________________________________________________________
ստանդարտի նշագիրը և անվանումը

ԸՆԴՈՒՆՎԵԼ Է Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲԸ-ի կողմից

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ Է ԴՐՎԵԼ ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման
նախարարության (ստանդարտացման ազգային մարմնի) N ____________ առ ___________
հրամանով
որոշման համարը

թվականը

ԳՐԱՆՑՎԵԼ Է Հայաստանի ազգային ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթերի
գրանցամատյանում N _____________________, _________________
գրանցման համարը

գրանցման թվականը

գործարկման թվականը ________*__________

Գործարկման թվականը տրվում է օրացուցային թվականի լրիվ պատկերմամբ, ընդլայնված
ձևաչափով` ըստ ՀՍՏ ԻՍՕ 8601-ի (օգտագործելով գծիկ` «տարի», «ամիս», «ամսաթիվ» տարրերի
բաժանման համար):
*
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ՀՍՏ 1.5-2013
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՏԵՔՍՏԸ

(Փոփոխության
էջում)

շարունակությունը

________________

**

_________________
էջի համարը

Հավելված Ե
(պարտադիր)

Այս բառերը չեն տրվում ստանդարտի փոփոխության նախագծի ձևակերպման ժամանակ, ինչպես
նաև այն դեպքում, երբ փոփոխության տեքստը վերջանում է տվյալ էջի վրա: Վերջին դեպքում
փոփոխության տեքստից հետո փակագծերում տրվում է ստանդարտների տեղեկատուի համարը և
հրատարակման տարեթիվը, որում հրապարակված է այդ փոփոխությունը:
**
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ՀՍՏ 1.5-2013
Ստանդարտի փոփոխության և փոփոխության նախագծի երկրորդ և հետագա
էջերի ձևը

__________________________ (N

փոփոխության շարունակությունը)

ստանդարտի նշագիրը

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՏԵՔՍՏԸ

(Փոփոխության շարունակությունը_________________ էջում)*
Այս բառերը չեն տրվում ստանդարտի փոփոխության նախագծի ձևակերպման ժամանակ, ինչպես
նաև այն դեպքում, երբ փոփոխության տեքստը վերջանում է տվյալ էջի վրա: Վերջին դեպքում
*
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ՀՍՏ 1.5-2013
________________
էջի համարը

ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ. Ստանդարտի փոփոխության նախագծի վերջին էջի ստորագրությունները
ձևակերպում են` Ը հավելվածին համապատասխան և զետեղում են փոփոխության նախագծի տեքստից
հետո` դրա վերջին էջում: Փոփոխության հրապարակման

փոփոխության տեքստից հետո փակագծերում տրվում է ստանդարտների ինֆորմացիոն տեղեկատուի
համարը և հրատարակման տարեթիվը, որում հրապարակված է այդ փոփոխությունը:

110

©SARM-Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են

ՀՍՏ 1.5-2013

Հավելված Զ
(պարտադիր)
Հայաստանի ազգային ստանդարտի և ստանդարտի նախագծի առաջին էջի
ձևը
_________*_________
ստանդարտի նշագիրը**

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏ

_____________________________________________________________________
_
ստանդարտի անվանումը հայերեն

_____________________________________________________________________________________
ստանդարտի անվանումը ռուսերեն

_____________________________________________________________________________________
ստանդարտի անվանումը անգլերեն

Ստանդարտի նախագծում այս տվյալների փոխարեն տրվում են տվյալներ` 6.2.3-ին համապատասխան:
**
Առանց նշելու Հայաստանի ազգային ստանդարտի նշագրում փակագծերի մեջ տրված միջազգային
կամ տարածաշրջանային ստանդարտի նշագիրը` համաձայն 8.7-ի:
*
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ՀՍՏ 1.5-2013

Հավելված Է
(պարտադիր)
Ստանդարտի և ստանդարտի նախագծի էջերի (բացի առաջին և վերջին էջերը)
ձևը
ա) զույգ

բ) կենտ

_____1______

_____1______

ստանդարտի նշագիրը2

ստանդարտի նշագիրը2

Ստանդարտի տեքստը

Ստանդարտի տեքստը

Էջի համարը

Էջի համարը

Ստանդարտի նախագծում այս տվյալների փոխարեն տրվում են տվյալներ` 6.2.3-ին
համապատասխան:
2
Առանց նշելու Հայաստանի ազգային ստանդարտի նշագրում փակագծերի մեջ տրված միջազգային
կամ տարածաշրջանային ստանդարտի նշագիրը` համաձայն 8.7-ի:
1
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Հավելված Ը
(պարտադիր)
Հայաստանի ազգային ստանդարտի նախագծի վերջին էջերի ձևավորման
կանոնները
Ը.1 Ստանդարտի նախագծի վերջին էջը ձևավորում են Ը.1 նկարին համապատասխան:
1)

Հանգուցային բառեր __________________________________________________

ՍԴ ___________________
ստանդարտի դասակարգիչը

Գինը սահմանվում է ________էջի համար
էջերի քանակը

Նկար Ը.1 Ստանդարտի նախագծի նախավերջին էջի ձևը
______________________
1)

Ստանդարտի նախագծում տրվում են տվյալներ 6.2.3 կետին համապատասխան:

2)

Նշվում է ստանդարտի դասակարգման կոդն ըստ ՀԴ 001 ստանդարտների դասակարգչի:

3)

Ստանդարտում արտադրանքի կոդը դրվում է միայն 14.3 կետում նշված դեպքում:
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Հավելված Թ
(տեղեկատու)

Միջազգային (տարածաշրջանային) ստանդարտին ներդաշնակեցված
Հայաստանի ազգային ստանդարտում վկայակոչված միջազգային
(տարածաշրջանային) ստանդարտների և դրանց համարժեք Հայաստանի
ազգային ստանդարտների համապատասխանության մասին Հայաստանի
ազգային ստանդարտի հավելվածի ձևը

Միջազգային (տարածաշրջանային)

ստանդարտին

ներդաշնակեցված Հայաստանի

ազգային ստանդարտում վկայակոչված միջազգային (տարածաշրջանային) ստանդարտների և
դրանց համարժեք Հայաստանի ազգային ստանդարտների ցանկը

Միջազգային

(տարածաշրջանային)

ստանդարտի նշագիրը, անվանումը

Հայաստանի
համարժեք

Հանրապետու
թ յան

ստանդարտի

նշագիրը,

անվանումը
ՀՍՏ

ԻՍՕ/ԻԷԿ 2:2004 Ստանդարտացում և
հարակից

գործունեության

1.1 Ստանդարտացման ազգային

տեսակներ. համակարգ. Տերմիններ և սահմանումներ

Ընդհանուր բառարան
ԻՍՕ 9001:2000 Որակի կառավարման
համակարգեր. Պահանջներ

ՀՍՏ ԻՍՕ 9001-2002 Որակի կառավարման համակարգեր. Պահանջներ
ՀՍՏ ԻՍՕ 9004-2002 Որակի կառավար-

ԻՍՕ 9004:2000 Որակի կառավարման
համակարգեր.

Գործունեության

բարելավման հանձնարարականներ
ԵՆ 45012-98 Որակի համակարգերի
գնահատում

և

ման

համակարգեր.

Գործունեության

բարելավման հանձնարարականներ
ՀՍ
Տ

ԵՆ

սերտիֆիկացում/գրանցում համակարգերի

45012-2000
գնահատում

Որակի
և

իրականացնող մարմիններին ներկայացվող

սերտիֆիկացում իրականացնող մարմիններին

ընդհանուր պահանջներ

ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ
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Հավելված Ժ
(տեղեկատու)

Ստանդարտի ուղղումների նախագծի ձևը

«ՀԱՍՏԱՏՈւՄ ԵՄ»
Ստանդարտների ազգային
ինստիտուտ ՓԲԸ-ի տնօրեն
___________________________

ստորագրությունը
___________________________

անվանատառը, ազգանուն

«____» _____-ի ________ թ.
ՈւՂՂՈւՄ
_______________________________________________________________________
ստանդարտի նշագիրը և անվանումը

Կառուցվածքային
տարրը, բաժինը,

Տպված է

Պետք է լինի

կետը, ենթակետը

Մշակող բաժնի ղեկավար ______________
______________________
պաշտոնը

________________
ստորագրությունը

անվանատառը և

ազգանունը

Կատարող
______________________

______________
պաշտոնը

________________
ստորագրությունը
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անվանատառը և
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ՀՍՏ 1.5-2013
ազգանունը

Մատենագիտությունը լրացնել`
«[4] Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի նոյեմբերի 3-ի
N 1928-Ն որոշմամբ ընդունված «Կշռածրարման, վաճառքի, ներմուծման ժամանակ
ցանկացած տիպի փաթեթվածքներում չափածրարված ապրանքների քանակին ներկայացվող
պահանջների» տեխնիկական կանոնակարգ»:
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Հավելված ԺԱ
(պարտադիր)
Ստանդարտի տարրը

Էջի լուսանցքի
չափերը, սմ

Ստանդարտի
նշագիրը և
էջակալումը

Ստանդարտի

Ստանդարտի

կարգավիճակը

անվանումը

Տ իտղոսաթերթ

Ստանդարտացման ազգային
մարմնի անվանումը և

Վերնագիրը

ապրանքային նշանը

Ստանդարտի տեքստը,
կետերը, ենթակետերը

տառաչափը` 16, կենտրոնում
«Հայաստանի

աջից` 1,5 սմ

ապրանքային նշանի

ազգային

ձախից` 1,5 սմ

ստանդարտ»

վերևից` 1,5 սմ
ներքևից` 1,5 սմ
էջագլուխ` 2 սմ

բառերը`

տառաչափը` 16,

տառաչափը` 16,

ձախից

կենտրոնում,

էջատակ` 6 սմ

վերևից` 9սմ,

կիսաթավ

չափերը`
(2,5x2,5) սմ
Ստանդարտացման ազգային
մարմնի անվանման և
ապրանքային նշանի միջև
միջակայքի հեռավորությունը`
12 pt

Նախաբան

Բովանդակություն

վերևից` 1,5 սմ

տառաչափը` 12,

ներքևից` 1,5 սմ

կիսաթավ

կենտ էջերի

կենտ էջերի

համար`

համար`

աջից` 1,5 սմ

աջից

ձախից` 2,5 սմ,

զույգ էջերի

զույգ էջերի

համար`

«Նախաբան» բառը`
տառաչափը` 14,
կենտրոնում,
կիսաթավ
«Բովանդակություն»
բառը`
տառաչափը` 14,
կենտրոնում,
կիսաթավ

միջտողային
հեռավորությունը` 1.15
տեքստը, կետերը,
ենթակետերը`
տառաչափը` 11
կետերի, ենթակետերի
համարները`
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Ներածություն

համար`

ձախից

«Ներածություն» բառը`

աջից` 2,5 սմ

տառաչափը` 14,
կենտրոնում
կիսաթավ

ձախից` 1,5 սմ

Անվանում

կենտ էջերի համար`
աջից` 3,5 սմ
զույգ էջերի համար`

«Հայաստանի

տառաչափը` 16,

ազգային

կենտրոնում,

աջից` 2,5 սմ

ստանդարտ»

կիսաթավ

բաժնի վերնագրի և դրան

ռուսերեն և

միջակայքը` 12 pt

տառաչափը` 14,
Ստանդարտի հիմնական մաս

նոր պարբերությունը`

հայերեն`

բառերը`

կենտրոնում,
կիսաթավ

նախորդող տեքստի միջև

անգլերեն`

ենթաբաժիններին,

տառաչափը` 12,

կետերին և ենթակետերին

կենտրոնում,

նախորդող տեքստի միջև

կիսաթավ
Կիրառման ոլորտ

միջակայքը` 6 pt
Բաժնի վերնագիրը`

Նորմատիվ

տառաչափը` 13,

վկայակոչումներ

ձախից,
կիսաթավ

Տերմիններ և
սահմանումներ

Ենթաբաժնի

Նշագրեր և

վերնագիրը`

համառոտագրություններ

տառաչափը` 12,
ձախից,

Հիմնական նորմատիվ

կիսաթավ

դրույթներ
Հավելվածներ

«Հավելված» բառը և
հավելվածի նշագիրը`
տառաչափը` 14,
կենտրոնում,
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«ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ»,
«ՕՐԻՆԱԿ»,
«ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ» և
«ԶԳՈւՇԱՑՈւՄ» բառերը և
դրանց
բովանդակությունը`
տառաչափը` 10
«ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ»,
«ՕՐԻՆԱԿ»,
«ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ» և
«ԶԳՈւՇԱՑՈւՄ» բառերին և
դրանց բովանդակությանը
հաջորդող և նախորդող
տեքստի միջև միջակայքը`

ՀՍՏ 1.5-2013

կիսաթավ

12 pt

հավելվածի
կարգավիճակը`

համարն ու անվանումը`

«Աղյուսակ» բառը, դրա

տառաչափը` 13,
կենտրոնում

տառաչափը` 11,

հավելվածի վերնագիրը`

կիսաթավ

տառաչափը` 13,
կենտրոնում,
կիսաթավ

ձախից,

«Նկար» բառը, դրա
համարն ու անվանումը`
տառաչափը` 11,

Մատենագիտություն

կենտրոնում,
«Մատենագիտություն»
բառը և հավելվածի
նշագիրը`
տառաչափը` 14,
կենտրոնում,
կիսաթավ

կիսաթավ
Տողատակի ծանոթություն`
կենտ էջերի համար`
աջից` 3,5 սմ
զույգ էջերի համար`
աջից` 2,5 սմ
տառաչափը` 9
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Մատենագիտություն

[1]

«Ստանդարտացման,

համաձայնեցված
թվականի

չափագիտության

քաղաքականություն

մարտի

13-ին

վարելու

Մոսկվայում

և սերտիֆիկացման

մասին»

համաձայնագիր

ստանդարտացման,

բնագավառում
կնքված

չափագիտության

1992
և

սերտիֆիկացման միջպետական խորհրդի նիստում

[2]

ՀՁ

07334.001-99

Տ« երմինաբանության

ստանդարտացման

հիմնական

սկզբունքները և մեթոդները»

[3]

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի

9-ի N 1938-Ն որոշմամբ հաստատված «Մեծությունների միավորների անվանումը, նշագրումը և
գրելաձևը», «Չափումների սանդղակների անվանումը, նշագրումը, գրելաձևը և կիրառման
կանոնները»,

«Կանոններ

մեծությունների

միավորների

միավորների

միջազգային

համակարգի

միավորներին

թույլատրված
միջազգային

մեծությունների
կարգի

արտահամակարգային
միավորների

կիրառման»,

«Մեծությունների

համահավասար

միավորները`
հետ»

կիրառման

հարաբերակցված
հավելվածներ

Հանգուցային բառեր. ստանդարտ, ստանդարտի նախագիծ, ստանդարտի փոփոխություն,
կառուցում, շարադրում, ձևավորում, բովանդակություն
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ՍԴ 01.120
Գինը սահմանվում է 120 էջի համար
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