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«Լույս» 
հիմնադրամը 

եռակի 
առաքելություն 

ունի`

ՀԱՄԱՍՏԵՂԾԵԼ

ԳՈՐԾԵԼ

ՍՈՎՈՐԵԼ

ՏԵՍԼԱԿԱՆ 

«Լույս» հիմնադրամի տեսլականն է՝ 
մշակութային, գիտական և կրթական 
ներուժի միջոցով մրցունակ Հայաստանի 
կերտումը:

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Ձևավորել առաջադեմ 
և ստեղծագործ 
մտածելակերպ 

ունեցողների սերունդ` 
բազմապատկելով հայ 

ուսանողների թիվն 
աշխարհի լավագույն 

բուհերում:

Ստեղծել հարթակ, 
որը հնարավորություն 
կընձեռի  գիտելիքը, 
փորձառությունն ու 

կապերը ծառայեցնել ի 
բարօրություն համայն 

հայության:

Խթանել կարող ուժերի 
համատեղ աշխատանքը` 
ուղղված նորարարական 
մոտեցումներով  առկա 
մարտահրավերների 

հաղթահարմանը` 
ձևավորելով 
հավաքական 

մտածողության մշակույթ:
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ՍՈՎՈՐԵԼ 
 «Լույս» հիմնադրամի կրթաթոշակային ծրագրի միջոցով 
լավագույն կրթությունը հասանելի է դարձել շուրջ 520 հայ երիտասարդի՝ 
անկախ քաղաքացիությունից և առանց որևէ պարտավորության: 
 2018 թվականին, ամփոփելով կրթաթոշակային ծրագրի տասը 
տարիների գործունեությունը, հիմնադրամի խորհուրդը որոշում կայացրեց 
աստիճանաբար դադարեցնել  նոր կրթաթոշակների տրամադրումը` շարունակելով  
ծրագրում ներգրավված ուսանողների ֆինանսավորումը մինչև իրենց ուսման 
ավարտը:
 Համապատասխանաբար 2018 և 2019թթ. տրամադրվել է 94 կրթաթոշակ՝ շուրջ 1.2 մլրդ 
դրամի։ 
 2008-2019թթ. ընթացքում  հիմնադրամն իր կրթաթոշակային ծրագրի միջոցով տրամադրել է ավելի 
քան 11 մլրդ ՀՀ դրամ։ 

2018 և 2019թթ. 
տրամադրվել է 

94 կրթաթոշակ՝ 
շուրջ 1.2 մլրդ 

դրամի։ 

42



ԳՈՐԾԵԼ ԵՎ ՀԱՄԱՍՏԵՂԾԵԼ 
Ենթակառուցվածք 

 Ստեղծվեց հարմարավետ շենքային և ժամանակակից տեխնիկական հագեցածություն ունեցող ենթակառուցվածք՝ 
«Լույս» համայնքի և այլ կարող ուժերի համատեղ ստեղծագործ աշխատանքի կազմակերպման համար։ Շահառուներին 
հասանելի են՝ 

 •  խորհրդակցությունների դահլիճ՝ ժամանակակից խելացի գրատախտակով և հեռահար ուսուցման համար 
անհրաժեշտ հագեցածությամբ, 
 •   մտքերի փոխանակման սենյակ, 
 •   բաց աշխատանքային տարածք (open space): 
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ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

5
ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ

2019

Հետազոտական կենտրոն 
 Ստեղծվել է հետազոտական կենտրոն, որը միավորում է «Լույս» համայնքի, ինչպես նաև այլ մասնագետների ներուժը 

տնտեսության, իրավունքի, արտաքին քաղաքականության, անվտանգության և այլ ոլորտներում հետազոտությունների 
մշակման համար։
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Հրապարակվել 
են 50-ից ավել 

հետազոտություններ, 
որոնք հասանելի են 

www.luys.am կայքում։

7
ՕԳՈՍՏՈՍԻ

2019
5

ՕԳՈՍՏՈՍԻ

2019

Հետազոտական կենտրոնը իրականացնում է նաև այլ վերլուծական խմբերի և անհատ փորձագետների հետ համատեղ 
հետազոտություններ հասարակագիտական ոլորտներում։
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ՆՈՐ ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԵՎ 
ԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ 

ՄԵԿՆԱՐԿ 
 «Լույս»-ի շրջանավարտների նախաձեռնությամբ՝ 

հիմնադրամի, NOOOR Armenia Հայաստանի բլոկչեյն 
ասոցիացիայի և Crypto NDX ընկերության համատեղ 

ուժերով  2020 թվականից հիմնադրամում գործելու է 
բլոկչեյն հետազոտական ուղղությունը և կրթական ծրագիրը։ 

Կրթական ծրագրի շնորհիվ նախատեսվում է հնարավորինս 
ընդլայնել Հայաստանում բլոկչեյնի վերաբերյալ հասարակության 

կրթվածության և տեղեկացվածության մակարդակը, ինչպես նաև 
հնարավորություն ստեղծել մասնագետներ պատրաստելու ոլորտում 

գործող ընկերությունների համար: Հետազոտական ուղղությունը 
ծառայելու է որպես յուրատեսակ հարթակ ոլորտի մասնագետների 

համար արդի հիմնախնդիրների քննարկման և լուծումների որոնման 
համար: 
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 Հայկական աշխարհի 
զարգացման մեր տեսլականը 

անհնարին է առանց 
պատմամշակութային արժեքների 

նկատմամբ պատասխանատու 
վերաբերմունքի։ Այս փուլում մենք 

ստանձնել ենք հայ ժողովրդի համար 
կարևորագույն պատմամշակութային 
նշանակություն ունեցող կոթողներից 

մեկի՝ Ամարասի վանական 
համալիրի վերականգնումը։ Այն 
նշանակալի է հայագիր դպրոցի, 
հայկական գրի ուսուցման և հայ 
ինքնուրույն ու թարգմանական 
գրականության հիմնադրման 

գործում, քանզի 5-րդ դարի սկզբին 
Հայ Առաքելական եկեղեցու 

վարդապետ Ս. Մեսրոպ Մաշտոցը 
հենց այստեղ է հիմնել Արցախի 

առաջին դպրոցը։ Վերականգնման 
աշխատանքները տևելու են շուրջ 

երեք տարի։ 9

«ԱՄԱՐԱՍ»
ՎԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻ 

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ
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‘‘LUYS’’ TALKS 
 Հիմնադրամի շրջանավարտների և 
աշխատակիցների ջանքերով կազմակերպվել է 
‘‘LUYS’’ Talks ելույթները հանրային հետաքրքրություն 
ներկայացնող խնդիրների վերաբերյալ։ Ծրագիրը 
գիտելիքի, փորձի, մտքերի փոխանակման ազատ 
հարթակ է, որը հետաքրքիր քննարկումների շուրջ 
համախմբում   է  ոլորտի   առաջատար   մասնագետներին 
և ներկայացուցիչներին: ‘‘Luys’’Talks-ի բանա-
խոսներն են` ինչպես աշխարհի լավագույն 
կրթական հաստատությունների ուսանողներն 
ու շրջանավարտները, այնպես էլ՝ տարբեր 
ոլորտների գիտակներ, ովքեր ներկայացնում են 
իրենց հաջողված նախաձեռնություններն ու 
ինքնատիպ մտքերը, խոսում գլոբալ և տեղային 
արդի խնդիրների ու դրանց լուծումների 
իրենց տարբերակների մասին: 
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«ԼՈՒՅՍ» ՎԱՐՊԵՏԱՑ ԴԱՍԵՐ 
 Վարպետաց դասերի նպատակն է փոխանցել գործնական գիտելիքներ տարբեր ոլորտներում սովորող կամ աշխատող 
անհատների մասնագիտական հմտությունները զարգացնելու համար: Դասընթացների մեկնարկը տվեցին «Լույս»-ի 
կրթաթոշակառուները, ովքեր ուսման ավարտից հետո հաջողության են հասել իրենց բնագավառում։ Նրանց օրինակին 
հետևեցին ամենատարբեր ոլորտներում նշանակալի հաջողություններ արձանագրած մասնագետներ: 

ԱՅԼ ԾՐԱԳՐԵՐ
 «Լույս» հիմնադրամը աջակցում է նաև իր առաքելությունից բխող մշակութային, գիտական, կրթական 
ծրագրերի իրականացմանը՝ նշված ոլորտներում իրականացվող ծրագրերին ցուցաբերելով ոչ միայն ֆինանսական, 
այլ նաև մասնագիտական և բովանդակային օժանդակություն։ 
 2019 թվականին «Լույս» հիմնադրամն իր գործունեության իրականացման համար ծախսել է շուրջ 958 մլն 
ՀՀ դրամ։ 
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ՀՈՒՆՎԱՐ, 2020Թ. 
«Լույս» մշակութային, գիտական, կրթական հիմնադրամ 

ՀՀ, Երևան 0010, Փ. Բուզանդի 3 
Հեռ.: +37412400004 

info@luys.am
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