
Բովանդակություն 

 

Ինչպես գրանցվել 

Ինչպես լրացնել հարցաշարը 

Հարցաշարի էջը  

Ինչպես լրացնել հարցաշարի յուրաքանչյուր ենթաբաժինը 

Լրացվող տեղեկատվության տեսակները 

 

 

 

  



Ինչպես գրանցվել 

 

Համակարգում աշխատելու համար անհրաժեշտ է մտնել http://forms.anqa.am հասցեով: 

Բացվում է համակարգի մուտքի պատուհանը: 

 

Եթե արդեն գրանցված էք համակարգում, ապա մուտքագրեք 

Ձեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն ու ծածկագիրը համակարգ 

մտնելու համար: 

 

 

 

 

 

 

 

Համակարգում գրանցվելու համար պետք է սեղմել 

«Create an account»  կոճակը: Բացվում է նոր պատուհան, 

որտեղ պետք է մուտքագրել Ձեր էլեկտրոնային փոստի 

հասցեն, անունը, ազգանունը և Ձեր նախընտրած ծածկագիրը 

այս համակարգի համար: 

«Register» կոճակը սեղմելուց հետո, Ձեր էլեկտրոնային 

փոստի հասցեով կստանաք «Confirm your account» վերնագրով 

նամակը:  

Նամակի տեքստում առկա հղումը բացելով՝ Դուք 

կհաստատեք Ձեր գրանցումը և այդուհետ համակարգ կարող 

էք մտնել Ձեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն և ընտրած 

ծածկագիրը մուտքագրելով: 

  

http://forms.anqa.am/


Ինչպես լրացնել հարցաշարը 

Հարցաշարի էջը 

Համակարգ մտնելուց հետո «Հարցաշարեր» բաժնում «Intitutional» վերնագրի ներքո երևում է 

հարցաշարի ենթաբաժինների ցանկը: 

 

 

Յուրաքանչյուր ենթաբաժնի վրա սեղմելիս բացվում են տվյալ ենթաբաժնի հարցերը։ 

  



Ինչպես լրացնել հարցաշարի յուրաքանչյուր ենթաբաժինը 

Վերնագրի վրա սեղմելուց հետո բացվում է հարցաշարի 

տվյալ ենթաբաժինը: 

Յուրաքանչյուր վանդակում լրացվում է 

համապտասխան տեղեկատվությունը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Լրացնելուց հետո անհրաժեշտ է սեղմել   

կոճակը։ 

Եթե հարցաշարը ճիշտ է լրացված, ապա էկրանին 

կերևա այս պատուհանը։    

 

 

 

 

Սխալների առկայության դեպքում, այդ պատուհանը չի երևա։ 

Անհրաժեշտ է թերթել հարցաշարը և ուղղել այն վանդակների 

պարունակությունը, որոնք կարմիր են ներկված։ 

 

 

  

 

 

 

 

 



Լրացվող տեղեկատվության տեսակները 

1. Տեղեկտվական շրջանակ 

Կան տեղեկտվական շրջանակներ, որոնք կարելի է լրացնել մի քանի անգամ, եթե այդ  

տեղեկատվությունը բաղկացած է մի քանի մասից: 

Նմանատիպ տեղեկատվությունը մի քանի անգամ մուտքագրելու համար անհրաժեշտ է սեղմել 

տեղեկատվության շրջանակի ներքևում գտնվող  կոճակը։ 

Օրինակ 1՝ 

Եվս մեկ ստորաբաժանման անվանում և նրա գործունեության կանոնակարգն ավելացնելու համար 

անհրաժեշտ է սեղմել տեղեկատվության շրջանակի ներքևում գտնվող   կոճակը։ 

Կավելանա ևս մեկ տեղեկատվության շրջանակ, որտեղ կարող եք լրացնել ստորաբաժանմանը 

վերաբերվող տեղեկատվությունը ։ 

 

 

 

 

 

 

 



2. Կցվող ֆայլեր  

PDF ֆորմատի ֆայլը հարցաշարին կցելու համար անհրաժեշտ է սեղմել    կոճակը։ 

Էկրանին կհայտնվի պատուհան, որի օգնությամբ պետք է համակարգչի պարունակությունից 

ընտրել անհրաժեշտ ֆայլը։ 

 

 
 

 

  կոճակը սեղմելուց հետո ֆայլը կկցվի 

հարցաշարին։ 

 

 

 

 

 

 

 

3. Կցվող ֆայլեր (համաձայն ներկայացված նմուշի) 

 

Տեղեկատվության որոշ տեսակներ անհրաժեշտ է ներակայացնել տրված նմուշի համաձայն։ 

 

Նմուշը ներբեռնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել նմուշի անվան վրա, և նմուշի ֆայլը 

կներբեռնվի Ձեր համակարգիչ։ 



             

Նմուշը պահանջվող տեղեկավությամբ լրացնելուց հետո ստացված ֆայլը անհրաժեշտ է կցել 

հարցաշարին`իրականացնելով  «2.Կցվող ֆայլ»  կետում շարադրված քայլերը: 


