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ԹՐՓԱՆՃԵԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 
 

«ՁԵՌՆԵՐԵՑՆԵՐ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ» 
 

 
Դիմում-հայտը լրացնելու ուղեցույց 

 
 

1. Գործարար գաղափարի նկարագրությունը:  
 

Հակիրճ նկարագրեք մասնավոր առողջապահական պրակտիկա հիմնելու/ 
առողջապահության ոլորտում մասնավոր գործունեություն ծավալելու Ձեր գործարար 
գաղափարը, նպատակը խնդիրները, գործունեության ոլորտը և առաջարկվող 
ծառայությունների բնույթը (օրինակ՝ ի՞նչ պրակտիկա եք պատրաստվում հիմնել, ովքե՞ր են 
լինելու Ձեր պոտենցիալ հաճախորդները, որքա՞նով է պահանջված Ձեր առաջարկած 
առողջապահական ծառայությունը Ձեր համայնքում և մոտակա համայնքներում, քանի՞ 
հաճախորդ եք ակնկալում ունենալ ամսական/տարեկան, ինչպե՞ս եք մտադրվում գովազդել Ձեր 
ծառայությունները և հաճախորդներ ձեռք բերել, ովքե՞ր են լինելու Ձեր մրցակիցները, ինչպե՞ս եք 
մտադրվում հաղթահարել վերջինների մրցակցությունը): Եվ վերջապես, նկարագրեք թե ինչպես 
կվերահսկեք/կապահովեք առաջարկվող առողջապահական ծառայությունների որակը Ձեր 
գաղափարն իրականացնելիս:  
Այս փուլում Ձեր նկարագրությունները կարող են լինել շատ մոտավոր:  
 
Գործարար առաջարկների օրինակներ կարող են լինել՝  
  

• անհատ կամ խմբային ընտանեկան բժշկության պրակտիկա 
• ատամնաբուժական հաստատություն,  
• ախտորոշման կենտրոն,  
• ակնաբուժական հաստատություն,  
• գինեկոլոգիական հաստատություն,  
• ցանկացած տեսակի շահութաբեր գործունեություն առողջապահության ոլորտում 

 
2. Նկարագրեք Ձեր գործարար գաղափարի օգտակարությունը գյուղական 

համայնքի համար:   
 
Նկարագրեք ի՞նչով է համայնքը շահելու Ձեր գործարար ծրագրի իրականացման 
արդյունքում: Արդյո՞ք Ձեր առողջապահական մասնավոր պրակտիկան կլուծի համայնքում 
առկա որևէ խնդիր (օրինակ՝ կստեղծի նոր աշխատատեղեր, կնպաստի առողջապահական 
ծառայությունների հասանելիության բարձրացմանը և այլն):  

Այս փուլում Ձեր նկարագրությունները կարող են լինել շատ մոտավոր: 
 
3. Հակիրճ նկարագրեք Ձեր փորձն առաջարկվող գործարար ոլորտում:  

 
Նշեք թե ի՞նչ կրթություն/մասնագիտական որակավորում ունեք, թե արդյո՞ք աշխատել եք 

առողջապահության որևէ բնագավառում, եթե այո, ապա ի՞նչ բնույթի աշխատանք եք 
կատարել և քանի՞ տարի եք կատարել այդ աշխատանքը: Նշեք նաև թե արդյոք մասնակցել եք 
որևէ ձեռնարկատիրական դասընթացի կամ կատարե՞լ եք հետևյալ բնույթի որևէ 
աշխատանք՝ կատարել եք շուկայի, այսինքն՝ հաճախորդների և մրցակիցների 
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ուսումնասիրություն, մշակել եք բիզնես պլան, գործնական նպատակ իրականացնելու համար 
հայթայթել եք ֆինանսական միջոցներ, կառավարել եք մասնավոր ձեռնարկությույուն, վարել եք 
հաշվապահություն և կազմել եք ֆինանսական հաշվետվություններ, ապահովել եք անխափան 
մատակարարումներ, և այլն:  

Եթե դասընթացների չեք մասնակցել, ապա ուղղակի գրեք, որ չեք մասնակցել: 
 
4. Հակիրճ նկարագրեք Ձեր փորձը առողջապահական ծառայությունների որակի 

ապահովման / վերահսկման ոլորտում: 
 

Նշեք, արդյո՞ք երբևէ զբաղվել եք առողջապահական ծառայությունների որակի 
ապահովման գործառույթներով (օրինակ՝ հետազոտել հիվանդների բավարարվածության 
մակարդակը) կամ մասնակցե՞լ եք որակի բարձրացման/ վերահսկման վերաբերյալ որևէ 
դասընթացի:  

Եթե չեք ունեցել նման փորձ կամ չեք մասնակցել դասընթացի, գրեք, որ չունեք նմանատիպ 
փորձ: 

 
5. Հակիրճ նկարագրեք Ձեր գաղափարը իրականացնելու համար պահանջվող 

նախնական ծախսերը:  
 

Ծրագրի պահանջվող ծախսերը կարող են ընդգրկել աշխատողների աշխատավարձերը, 
տարածքի գնման, վարձակալման կամ վերանորոգման համար պահանջվող ծախսերը, 
օգտագործվող նյութերի գնման, սարքավորումների կամ գույքի գնման/վարձակալման համար 
անհրաժեշտ ծախսերը և այլն:  

Այս փուլում Ձեր հաշվարկները կարող են լինել շատ մոտավոր: 
Տպագրման պահին վարկի տոկոսադրույքը տարեկան 6% է:  

 
 

Բոլոր ցանկացողները կարող են դիմել՝ ք. Երևան, Բաղրամյան պողոտա 40, Հայաստանի 
ամերիկյան համալսարան, Թրփանճեան գյուղական համայնքների զարգացման ծրագիր, 
Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի Թրփանճեան Հանրային առողջապահության 
ֆակուլտետ, 436W սենյակ:   

 
Հեռ: (+374 60) 61 25 91 
         (+374 55) 05 01 64 
էլ. հասցե՝ eih.trdp@aua.am 
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