
 

«ԿԻՍԱՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱ և ՄԻԿՐՈԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

Մասնագիտություն՝ 

Էլեկտրոնիկա 

Ուսուցման ձևը՝ 

Առկա 

Տևողությունը՝ 

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ կրթական ծրագրով ուսանողի ուսումնառության նորմատիվ 

ժամկետը երկու տարի է: 

Ուսման վարձի չափը՝ 

Վճարովի հիմունքներով սովորող ուսանողի ուսման վարձը յուրաքանչյուր 

ուսումնական տարվա համար կազմում է` 500.000 ՀՀ դրամ: 

Շնորհվող որակավորումը՝ 

Ճարտարագիտության  մագիստրոս 

Ծրագրի նպատակը՝ 

• Ուսանողին ծանոթացնել ժամանակակից կիսահաղորդչային 

միկրոէլեկտրոնիկայի հիմքում ընկած ֆիզիկական երևույթների, ինտեգրալ 

սխեմաների նախագծման, ճառագայթման կլանման և կիսահաղորդչից առաքվող 

ճառագայթման եղանակների և ֆիզիկական առանձնահատկությունների, գազի և 

կենսաքիմիական սենսորների աշխատանքի ֆիզի¬կական հիմունքներին; 

•  Ծանոթացնել պինդ մարմնում տեղի ունեցող պատահական պրոցեսներին, 

կիսահաղորդիչներում էլեկտրական աղմուկների հիմնական տեսակներին, աղմկային 

սպեկտրոսկոպիային և դիագնոստիկային; 



• Ծանոթացնել նանոչափային համակարգերի առանձնահատկություններին, 

դրանցում հոսանքի տեղափոխման մեխանիզմներին, չափային քվանտացման 

էությանը, չափային քվանտացված համակարգերին և դրանց էներգետիկ սպեկտրին, 

ածխածնային և մետաղօքսիդային նանոխողովակների ստացման տեխնոլոգիական 

մեթոդներին, դրանց հատկություններին, դրանցում ընթացող էլեկտրոնային 

երևույթներին և հնարավոր կիրառության բնագավառներին, մոլեկուրար 

էլեկտրոնիկայի առանձնահատկություններին; 

• Ֆիզիկական պրոցեսների մոդելավորմանը: 

Կրթական վերջնարդյունքները. 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն  

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Ա1. ներկայացնելու հիմնական կիսահաղորդչային նյութերի տեսակներն ու 

առանձնահատկությունները, կիսահաղորդչային սարքերում ընթացող ֆիզիկական և 

քիմիական երևույթների օգտագործման մեթոդները, միկրո- և նանոէլեկտրոնիկայում 

այդ նյութերի օգտագործման հեռանկարները,  

Ա2. պարզաբանելու ինտեգրալ սխեմաների նախագծման հիմուքները, ընտրելու 

ինտեգրալ սխեմաների մակարդակները, ստրատեգիաները, գնահատելու ինտեգրալ 

սխեմաների տնտեսական շահավետությունը, վերլուծելու տարբեր անալոգային 

սխեմաների պարա¬մետրերը, 

Ա3. ձևակերպելու կիսահաղորդչի կողմից Էլեկտրամագնիսական ալիքների կլանման և 

ճառագայթման մեխանիզմները և առանձնահատկությունները, օպտոէլեկտրոնային 

զույգի օպտրոնի գործողության սկզբունքը, սպեկտրի տարբեր տիրույթի 

ֆոտոընդունիչների աշխատանքի սկզբունքը և առանձնահատկությունները, 

բացատրելու արեգակնային մոդուլի աշխատանքի սկզբունքները, 

Ա4. մեկնաբանելու գազային և կենսաքիմիական սենսորների աշխատանքի ֆիզիկական 

հիմունքները, պինդմարմնային նյութերի հիման վրա ստեղծվող տվիչների 

առանձնահատկությունները, կիրառման բնագավառները, 

Ա5. պարզաբանելու պոտենցիալ արգելքներ և քվանտային փոսեր ունեցող 

միկրոէլեկտրոնային քվանտաչափային կառուցվածքները, քվանտային փոսերով 

կիսահաղորդչային կառուցվածքի էներգետիկ սպեկտրը, 



Ա6. բացատրելու կիսահաղորդչային կառուցվածքների, չիպի, բազմաչիպ մոդուլների, 

գերմեծ ինտեգրալ սխեմաների նախագծման առանձնահատկությունները, 

ժամանակակից ինտեգրալային ՄԴԿ սխեմաների տարատեսակները, սխեմաների 

մշակման ավտոմատացված նախագծման համակարգչային ծրագրերը, 

Ա7. պարզաբանելու նանոչափային համակարգերի էլեկտրական, մագնիսական, 

մեխանիկական և օպտիկական հատկությունները, էլեկտրաֆիզիկական, 

վիճակագրական, էլեկտրական ազդանշանի հզորության, ջերմահեռացման, 

տեխնոլոգիական բնույթի, միջմիացումների հետ կապված և այլ բնույթի 

սահմանափակումները, նանոչափային համակարգերում էլեկտրական հոսանքի 

անցման մեխանիզմները, չափային քվանտացումը, ներկայացնելու 

նանոկառուցվածքների ստացման տեխնոլոգիական եղանակները, 

նանոկառուցվածքների կիրառության բնագավառները, ածխածնային և 

մետաղօքսիդային նանոխողովակների ստացման մեթոդները, նանոխողովակներում 

ընթացող էլեկտրոնային երևույթները, մոլեկուլային էլեկտրոնիկայի 

առանձնահատկությունները:  

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Բ1. կիրառել կիսահաղորդիչների մակերևույթին, բաժանման սահմանում և ծավալում, 

ինչպես նաև կիսահաղորդչային սարքերում ընթացող ֆիզիկական և քիմիական 

երևույթները տարբեր նշանակման միկրո- և նանոէլեկտրոնային սարքերի նախագծման 

և պատրաստման համար, 

Բ2. իրականացնել ինտեգրալ սխեմաների նախագծում, ինտեգրալ սխեմաների 

տնտեսական շահավետության գնահատում, տարբեր անալոգային սխեմաների 

պարամետրերի վերլուծություն, 

Բ3. կիրառել կիսահաղորդչի կողմից Էլեկտրամագնիսական ալիքների կլանման և 

ճառագայթման մեխանիզմների և առանձնահատկությունների իմացությունը սպեկտրի 

տարբեր տիրույթի ֆոտոընդունիչների, ճառագայթիչների, օպտրոնի և արեգակնային 

մոդուլի պարամետրերի վերլուծություն և նախագծման համար, 

Բ4. կիրառել գազային և կենսաքիմիական սենսորների աշխատանքի և պինդմարմնային 

նյութերի հիման վրա ստեղծվող տվիչների առանձնահատկություններ մասին 

գիտելիքները դրանց նախագծման և պարամետրերի համակարգչային մոդելավորման 

համար, 



Բ5. կիրառել կիսահաղորդչային կառուցվածքների, չիպի, բազմաչիպ մոդուլների, գերմեծ 

ինտեգրալ սխեմաների մասին գիտելիքները ժամանակակից ինտեգրալային ՄԴԿ 

սխեմաների նախագծման և դրանց ավտոմատացված նախագծման համակարգչային 

ծրագրերի մշակման համար, 

Բ6. կիրառել պատահական պրոցեսների և ֆլուկտուացիաների մեխանիզմները, 

կիսահաղոր¬դիչներում աղմուկների տեսակները վերլուծելու համար, 

կիսահաղորդիչներում էլեկտրական հոսանքի ֆլուկտուացիաների առաջացման 

ֆիզիկական մեխանիզմները և դրանց կապը կիսահաղորդչի ծավալում և 

կիսահաղորդիչ-սահմանակցող միջավայր բաժանման սահմանի վրա ընթացող 

պրոցեսները բացահայտելու համար, մշակել կիսահաղորդչային սարքերի 

պարամետրերի գնահատման աղմկային սպեկտրասկոպիայի մեթոդներ, 

Բ7. օգտագործել նանոչափային համակարգերի էլեկտրական, մագնիսական, 

մեխանիկական և օպտիկական հատկությունների մասին գիտելիքները 

էլեկտրաֆիզիկական, վիճակագրական, էլեկտրական ազդանշանի հզորության, 

ջերմահեռացման, տեխնոլոգիական բնույթի, միջմիացումների հետ կապված և այլ 

բնույթի սահմանափակումների գնահատման համար, կիրառել չափային քվանտացման 

առանձնահատկությունները նանոկառուցվածքներում (նանոխողովակներ, մոլեկույյար 

անցումներ և այլն) ընթացող էլեկտրոնային երևույթները նկարագրելու և մոդելավորելու 

համար:  

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Գ1. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթելու և վերլուծելու, կիրառելու 

գիտելիքները գործնական աշխատանքում, ձևակերպելու և լուծելու առանձին խնդրներ, 

Գ2. Պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, վերլուծելու և ներկայացնելու 

հետազոտությունների արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր: 

Գ3. Աշխատելու հետազոտական խմբում և ղեկավարելու այն 

Կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները 

Շրջանավարտները կարող են աշխատել ՀՀ ԳԱԱ ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի, 

ֆիզիկական հետազոտությունների, Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտներում, “National 

Instruments” -ի և ՀՀ ՏՏ ոլորտի ձեռնարկություններում և այդ ոլորտի արտասահմանյան 

ձեռնարկությունների մասնաճյուղերում: 

  

Ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը 



ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ  ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 

Ընդհանուր դասընթացներ 
Օտար լեզու-1 

Օտար լեզու-2 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական 

ոլորտում 

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 

Մասնագիտական դասընթացներ 

Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները 

Ծրագրային փաթեթների կիրառությունները 

Կիսահաղորդիչներում ընթացող ֆիզիկական պրոցեսների 

մոդելավորում 

Նանոէլեկտրոնիկա 

Նանոէլեկտրոնային կառուցվածքների տեխնոլոգիա 

Կիսահաղորդչային ֆիզիկական սենսորներ 

Աղմուկները պինդմարմնային էլեկտրոնիկայում 

Օպտոէլեկտրոնիկա 

Բարակ թաղանթների ֆիզիկա և տեխնոլոգիա 

Էլեկտրոնային  երևույթները նանոխողովակներում 

Կիսահաղորդչային քիմիական սենսորներ 

Հետերոկառուցվածքներ 

Նանոֆիզիկա 

Սխեմատեխնիկայի ընդհանուր հիմունքներ 

Տեղափոխման երևույթները կիսահաղորդիչներում 

Աղմկային սպեկտրասկոպիա 

Ֆոտոընդունիչներ 

Արեգակնային  էներգիայի կիսահաղորդչային 

փոխակերպիչներ 

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 
Գիտական սեմինար 

Մասնագիտական պրակտիկա 

Մագիստրոսական թեզ 

 

Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը 

Ուսանողներին հասանելի դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ, էլեկտրոնային 

դասախոսություններ, համացանցային նյութեր: Դասավանդման ձևերը սովորական 

լսարանային և էլեկտրոնային գրատախտակի օգնությամբ: Ամբիոնին կից գործում է 

“Կիսահաղորդչային սարքերի և տեխնոլոգիաների կենտրոն”, որի շրջանակներում 

ուսանողները հնարավորություն ունեն ձեռք բերելու գործնական հմտություններ ինչպես 

կիսահաղորդչային միկրո-, այնպես էլ նանոէլեկտրոնիկայի բնագավառում:  



Պրակտիկայի վերաբերյալ տեղեկատվությունը 

Ուսանողները կարող են անցնել պրակտիկա հետևյալ կազմակերպություններում 
 

1. "National Instruments" ՓԲԸ 

2. American University of Armenia 

3. "Բարվա" ՍՊԸ 

4. ԵՊՀ "Կիսահաղորդչային սարքերի և նանոտեխնոլոգիաների" գիտական կենտրոն 

 

Ընդունելության քննության անցկացման ձևաչափը՝ 

 

Բանավոր 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ընդունելության քննության հարցաշար 

Էլեկտրադինամիկա 

1. Մաքսվելի հավասարումները և դրանց ֆիզիկական մեկնաբանությունները: Ուշացող 

պոտենցիալներ:  

2. Քվազիառաձգական և կոշտ դիպոլների բևեռացում: Սեգնետոէլեկտրիկներ:  

3. Էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածումը անսահմանափակ համասեռ 

դիէլեկտրիկներում:  

4. Մոնոքրոմատիկ հարթ ալիք: Բևեռացում:  

5. Դիպոլային ճառագայթումը և դրա բնութագրերը:  

 

Բյուրեղագիտություն 

6. Բյուրեղի կառուցվածքը ու տարածական ցանցը: Բրավեի ցանցեր: Դրանց 

բնութագրերը: Բյուրեղական կատեգորիաներ և սինգոնիաներ:  

7. Սիմետրիայի առանցք, սիմետրիայի հարթություն, սիմետրիայի կենտրոն: Հակադարձ 

ցանց: Հակադարձ ցանցի հիմնական հատկությունները:  

 

Նյութագիտություն 

8. Ֆազային դիագրամներ կառուցելու հիմնական սկզբունքը: Կոնոդայի ֆիգուրատիվ 

կետի հասկացությունը: Բազուկի օրենքը: Գիբսի ֆազերի օրենքը: Վարիանտության 

հասկացությունը: 

9. Հավասարակշռության P-T և T-X ֆազային դիագրամներ:  

10. Եռաբաղադրիչ համակարգերի հավասարակշռության T-X ֆազային դիագրամներ 

կոմպոնենտների սահմանափակ և անսահմանափակ լուծելիության դեպք:  

11. A3B5 և A2B6 դասի կիսահաղորդիչների հատկությունները և կիրառությունները:   

 

Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա 

12. Շրեդինգերի հավասարումը բյուրեղների համար: Ադիաբատ և միաէլեկտրոն 

մոտավորություններ:  

13. Թույլ կապված էլեկտրոնների մոտավորություն: Ուժեղ կապված էլեկտրոնների 

մոտավորություն:  

14. Էներգիայի կախումը ալիքային վեկտորից: Քվազիիմպուլս: Բրիլյուենի գոտիներ:  

15. Էներգետիկ գոտիներ: Գոտիների լրացումը էլեկտրոններով և նյութերի 

դասակարգումը մետաղների, կիսահաղորդիչների և դիէլեկտրիկների:  

16. Խառնուրդային վիճակները կիսահաղորդիչներում:  

17. Վիճակների խտությունը գոտիներում: Էլեկտրոնների և խոռոչների 

կոնցենտրացիաները ընդհանուր դեպքում: Այլասերված և չայլասերված 

կիսահաղորդիչներ:  

18. Էլեկտրոնների և խոռոչների վիճակագրությունը սեփական և խառնուրդային 

կիսահաղորդիչներում:  

19. Բոլցմանի կինետիկական հավասարման լուծումը ռելաքսացիայի ժամանակի 

մոտավորությամբ:  



20. Կիսահաղորդիչների տեսակարար դիմադրությունը, նրա ջերմաստիճանային 

կախումը:  

21. Հոլի էֆեկտ: Մագնիսադիմադրություն:  

22. Անհավասարակշիռ լիցքակիրների բիպոլյար գեներացիա: Կյանքի տևողությունը: 

Ռեկոմբինացիայի մեխանիզմները: 

 

Կիսահաղորդչային նյութերի և սարքերի տեխնոլոգիա 

23. Փուլի առաջացման ընդհանուր տեսության հիմնական դրույթները: Նոր փուլի 

հոմոգեն և հետերոգեն ձևափոխություններ:  

24. Ֆոտոլիտոգրաֆիա: Ինտեգրալ սխեմաների արտադրության փուլերը:  

25. Նանոլիտոգրաֆիա: SEM, FIB, AFM և TEM սարքավորումներ:  

26. Ծավալային բյուրեղների աճեցման տեխնոլոգիական մեթոդները: Տիգելային և 

գոտիական հալման մեթոդները: Միաբյուրեղների աճեցման Բրիջմանի և Չոխրալսկու 

մեթոդը: “Լողացող գոտի” մեթոդ:  

27. Էպիտաքսիա: Նրա էությունը և առանձնահատկությունները: Էպիտաքսիալ աճի 

մեթոդները:  

28. Խառնուրդների դիֆուզիան կիսահաղորդիչներում: Դիֆուզիայի պրոցեսի 

ֆիզիկական հիմունքները: Ֆիկի առաջին և երկրորդ օրենքները:  

 

Կիսահաղորդչային սարքերի ֆիզիկա 

29. Ջերմոէլեկտրոնային էմիսիա: Կոնտակտային պոտենցիալների տարբերություն:  

30. Ուղղման դիֆուզիոն և դիոդային տեսություններ:  

31. p-n անցում: Լիցքակիրների բաշխումը p-n անցումում:  

32. Ինժեկցիա և էքստրակցիա: Բարակ p-n անցման վոլտ-ամպերային բնութագիրը:  

33. S և N տեսակի վոլտամպերային բնութագծով սարքեր: Թունելային դիոդ:  

34. Ֆոտոդիոդ: Արեգակնային էլեմենտ:  

35. Կիսահաղորդչային լազեր: Լուսադիոդ:  

36. Դաշտային տրանզիստորներ: Ներկառուցված ուղետարով դաշտային 

տրանզիստորներ:  

Դիէլեկտրիկների ֆիզիկա 

37. Բևեռային և ոչ բևեռային դիէլեկտրիկներ: Ինդուկցված դիպոլ մոմենտներ  

38. Կողմնորոշիչ փոխազդեցություն: Հաստատուն դիպոլի դաշտը: Երկու հաստատուն 

դիպոլների փոխազդեցության էներգիան:  

39. Դիէլեկտրիկական կորուստներ: Դիէլեկտրիկական կորուստները ռելաքսացիոն 

բևեռացմամբ և միջանցիկ հաղորդականությամբ դիէլեկտրիկում:  

40. Պյեզոէլեկտրիկներ  

Միկրոէլեկտրոնիկա 

41. Ինտեգրալ սխեմաներում էլեմենտների մեկուսացման եղանակները:  

42. Բազմաէմիտերային և բազմակոլեկտորային տրանզիստորներ: Շոտկիի արգելքով 

տրանզիստորներ: Տրամաբանական էլեմենտներ նրանց հիման վրա:  

43. Ինժեկտորային p-n անցումով տրանզիստոր, ինտեգրալային-ինժեկցիոն 

տրամաբանություն:  



44. Լիցքային կապով սարքեր:  

45. Տրամաբանական էլեմենտներ և հիշող կառուցվածքներ դաշտային 

տրանզիստորների հիման վրա:  

46. Դիֆերենցիալ ուժեղացուցիչ, օպերացիոն ուժեղացուցիչ և նրանց միացման 

սխեմաները:  

47. Նեյրիստորային սխեմաներ: Հիշասարքեր:  

Կիսահաղորդիչների օպտիկական հատկությունները 

48. Լույսի կլանման մեխանիզմները կիսահաղորդիչներում:  

49. Ճառագայթային անցումները կիսահաղորդչում: Լազերային էֆեկտ:  

50. Ֆոտոհաղորդականություն: Դեմբերի էֆեկտը:  
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