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Էլեկտրոնային նախագծման ավտոմատացման (ԷՆԱ) ծրագրային 
ապահովման, մտավոր սեփականության և ծառայությունների 
մատուցման ասպարեզում նորարարություններն արագացնող 
համաշխարհային առաջատար Սինոփսիս ընկերությունը, 
Հայաստանում իր գործունեությունը սկսել է 2004թ.՝ ՀՀ 
կառավարության կողմից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները 
(ՏՏ) երկրի զարգացման գերակա ուղղություն հռչակելուց հետո: 
Այժմ §Սինոփսիս Արմենիա¦ փակ բաժնետիրական ընկերությունը 
(ՓԲԸ) Սինոփսիսի՝ ԱՄՆ տարածքից դուրս գործող ամենամեծ 
ստորաբաժանումներից է, որը զբաղվում է էլեկտրոնային 
նախագծման ավտոմատացման, արտադրության համար 
նախագծման և կիսահաղորդչային մտավոր սեփականության 
մշակման ոլորտներում գիտահետազոտական և ճարտարագիտական 
աշխատանքներով: 

Ընկերությունը մեր երկրում ՏՏ ոլորտի արդյունաբերության 
առաջատարն է ու համապատասխան մասնագետների խոշորագույն 
գործատուներից մեկն է: Ներկայումս ընկերությունում աշխատում են 
հարյուրավոր որակյալ ճարտարագետներ: 

Սինոփսիսը զգալի ներդրումներ է կատարում միկրոէլեկտրոնիկայի 
մասնագիտություններով կրթության զարգացման գործում 
և համագործակցության բազմաթիվ հաջողված ծրագրեր է 
իրականացնում մի շարք առաջատար բուհերի հետ: Սինոփսիսը 
ապահովում է դասավանդման և գիտական հետազոտությունների 
իրականացման համար անհրաժեշտ տեխնոլոգիաներ, գործիքներ 
և ռեսուրսներ՝ Սինոփսիս Արմենիա ուսումնական դեպարտամենտի 
(ՍԱՈՒԴ) միջոցով: 

Սինոփսիսի գործունեությունը Հայաստանում
Արագացնելով նորարությունը

Synopsys, Inc., a global leader providing electronic design 
automation (EDA) software, semiconductor intellectual 
property (IP) and services used to accelerate innovation in 
chips and electronic systems, established its presence in 
Armenia in 2004, after Armenia’s declaration of information 
technology (IT) as a priority sector. Since then, Synopsys 
Armenia closed joint stock company (CJSC) has become 
one of the largest Synopsys sites outside the United 
States, providing R&D and product support in the areas 
of EDA, design for manufacturing and the development of 
semiconductor IP. 

The company employs several hundred qualified Armenian 
engineers, serves as the industry’s flagship in Armenia and 
is the largest employer of IT professionals in the country.

Synopsys invests heavily in local microelectronics 
education and engages with major Armenian Universities 
on a number of successful cooperation programs. Through 
the Synopsys Armenia Educational Department (SAED), 
Synopsys provides technology, tools and resources for 
teaching and academic research.  

Synopsys in Armenia
Accelerating Innovation
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§Սինոփսիս Արմենիայի ուսումնական դեպարտամենտն այսօր Հայաստանի 
կարևորագույն արժեքներից մեկն է, որն առաջարկում է ճարտարագիտական կրթության 
յուրօրինակ մոդել: Այս ծրագրի արդյունավետությունը մեզ համար Հայաստան մուտք 
գործելու հիմնական դրդապատճառն է եղել, իսկ այսօր այն Հայաստանում ՏՏ ոլորտի 
զարգացման հնարավորություն է տալիս: Մենք շարունակում ենք ներդրումներ կատարել 
Սինոփսիս Արմենիայի ուսումնական դեպարտամենտում՝ ծրագրի հզորացումն 
ապահովելու համար¦:

Ռիչ Գոլդման
Սինոփսիս ընկերության Կորպորատիվ մարքեթինգի գծով փոխնախագահ,
§Սինոփսիս Արմենիա¦ ՓԲԸ գլխավոր գործադիր տնօրեն

“Synopsys Armenia Educational Department is a significant asset for us in Armenia, providing a 
unique model for engineering education. The strength of this program was a key reason for our 
entry into Armenia, and is a key for advancing IT in Armenia. We continue to invest in SAED to 
assure the strength of the program.”

Rich Goldman
Vice President, Corporate Marketing & Strategic Alliances, Synopsys Inc.
CEO, Synopsys Armenia CJSC

Սինոփսիսը գիտահետազոտական և կրթական 
հաստատություններին հետևողականորեն տրամադրում է 
գործիքներ և միջոցներ, որոնք անհրաժեշտ են ինտեգրալ 
սխեմաների և §համակարգ չիպի վրա¦ նախագծման 
մարտահրավերներին դիմագրավելու պատրաստ ուսանողներ 
կրթելու համար: Սինոփսիսի ծրագրային միջոցները ներկայումս 
հասանելի են ամբողջ աշխարհում ավելի քան  
1600 կրթական հաստատությունների հազարավոր 
ուսանողներին և դասախոսներին:

Synopsys is committed to providing research and 
academic institutions with access to the tools and 
technology needed to develop well-educated students 
who can meet the difficult challenges of integrated circuit 
and System-on-Chip (SoC) design. Synopsys software 
is currently installed in more than 1600 educational 
institutions worldwide and reaches thousands of students 
and professors across the globe every year.

§Սինոփսիսի կողմից իրականացվող արդյունաբերություն-բուհ կրթական մոդելը 
ապագայի մոդելն է, և այն մեր երիտասարդների համար ապահովում է տեխնոլոգիական 
լավագույն կրթությունը¦:

Արմեն Աշոտյան
ՀՀ կրթության և գիտության նախարար

“The industry-university educational model implemented by Synopsys is the model 
of the future and it provides the best technological education for our youth.”

Armen Ashotyan
Minister of Education and Science of the Republic of Armenia

Սինոփսիսի  
համալսարանական ծրագիր Synopsys  

University Program
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Սինոփսիս Համալսարանական ծրագրի շրջանակներում 
ՍԱՈՒԴ-ը մշակել է մրցունակ ուսումնական ծրագիր՝ 
արտադրություն-բուհ համագործակցության մոդելի հիման 
վրա: Այդ մոդելի կիրառումը հնարավորություն է տալիս 
աշխատաշուկան համալրել արտադրությանն ինտեգրվելուն 
անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ ունեցող 
շրջանավարտներով:

Առ 2013թ. ՍԱՈՒԴ-ի ծրագրով ուսուցումն ավարտել են 646 
ուսանողներ: ՍԱՈՒԴ-ի շրջանավարտների մեծ մասը  
աշխատում է §Սինոփսիս Արմենիա¦ ընկերությունում, իսկ 
մյուսները՝ աշխատում են Հայաստանի և տարածաշրջանի ՏՏ 
ոլորտի այլ ընկերություններում: Ստեղծման պահից ՍԱՈՒԴ-ը 
ղեկավարում է տ.գ.դ. պրոֆեսոր Վազգեն Մելիքյանը:

ՍԱՈՒԴ-ի առաքելությունը
`` •ՏՏ ոլորտի համար որակյալ և արտադրությանը պատրաստ 
շրջանավարտների պատրաստում,
`` Հայաստանում և տարածաշրջանում միկրոէլեկտրոնիկայի 
մասնագիտություններով կրթության մակարդակի բարձրացում,
`` համալսարաններում և ընկերություններում Սինոփսիսի 
ծրագրային գործիքային միջոցների ներդրման և  
օգտագործման խթանում,
`` արդյունաբերական նշանակության նախագծերի իրականացում:

Արտադրություն-բուհ կրթական մոդել
ՍԱՈՒԴ-ն իրականացնում է արդյունաբերություն-
բուհ համագործակցության մոդելը՝ օգնելու համար 
համալսարաններին հաղթահարել միկրոէլեկտրոնիկայի 
կրթության ոլորտի ընդհանուր խնդիրները. 

`` Կիսահաղորդչային արդյունաբերության զարգացման տեմպերին 
համընթաց կրթական համակարգի առաջընթացի ապահովում, 

Under the umbrella of the Synopsys University Program, 
SAED has developed competitive curricula based on 
a proven model of cooperation between industry and 
academia. This model enables SAED to provide industry-
ready graduates who have the knowledge and skills to 
quickly become productive in the workforce. 

As of 2013, 646 students have graduated from the SAED 
program. The majority of SAED graduates currently work 
at Synopsys Armenia, while the rest are employed by other 
IT companies in Armenia and the region. Professor Vazgen 
Melikyan, Doctor of Science, has been the Director of 
SAED since its establishment.

SAED Mission
`` Train of highly qualified and industry-ready IT specialists
`` Increase the level of microelectronics education in 
Armenia and the region
`` Enable Synopsys tool usage in universities and companies
`` Implement real industry projects

Industry-University Cooperation Model 
SAED created the Industry-University cooperation model 
to help universities overcome common challenges in 
microelectronics education.

`` Keeping educational systems on pace with the rate of 
progress in the semiconductor industry 

Ընդհանուր տեղեկատվություն Սինոփսիս Արմենիայի 
ուսումնական դեպարտամենտի գործունեության մասին

Synopsys Armenia  
Educational Department
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`` Accessing required computer hardware and  
EDA software
`` Accessing necessary semiconductor 
technology information 
`` Training highly qualified specialists in the field of  
IC design and EDA 

To support effort, Synopsys established computer 
laboratory infrastructures and donated hundreds of EDA 
software tool packages to partner universities.

Studies are carried out in well-equipped classrooms where 
each student has all of the necessary, state-of-the-art 
hardware and access to the latest EDA software tools. 
Teaching, supervision of course projects, diploma works, 
Master theses and PhD dissertations are infused with 
real industry projects at Synopsys Armenia, which are 
completed jointly with leading professionals from Synopsys 
and experienced professors from the university. Upon 
successful completion of the SAED program, graduates 
are industry-ready specialists and qualified to work for 
Synopsys Armenia and other high-tech companies.

Admission to SAED
After acquiring basic education through their fourth 
semester, the top-performing students continue their 
education in the SAED program. The admission to the 
SAED program is highly competitive. The selection of 
students is made by experienced specialists of Synopsys 
and first-rate professors of the university. Further education 
in Bachelor, Master and PhD programs is conducted using 
the customized SAED curriculum for IC design and EDA. 

`` Կրթական հաստատությունների ապահովում քոմփյութերային 
համակարգերի տեխնիկական ապահովման միջոցներով և 
ԷՆԱ ծրագրային գործիքային փաթեթներով, 
`` Կիսահաղորդչային տեխնոլոգիաների մասին անհրաժեշտ 
տեղեկատվության ապահովում,  
`` Կիսահաղորդչային ինտեգրալ սխեմաների մշակման և 
էլեկտրոնային նախագծման ավտոմատացման ոլորտների 
բարձրորակ մասնագետների պատրաստում:

Ծրագիրն իրականացնելու համար Սինոփսիսը ստեղծել է 
համակարգչային լաբորատորիաներ և համագործակցող 
համալսարաններին տրամադրել էլեկտրոնային նախագծման 
ավտոմատացման ծրագրային միջոցների հարյուրավոր փաթեթներ:

Դասերն անցկացվում են հատուկ սարքավորումներով 
հագեցած լսարաններում, որտեղ յուրաքանչյուր ուսանող 
ստանում է ժամանակակից անհրաժեշտ սարքավորումներից 
օգտվելու և նորագույն էլեկտրոնային ավտոմատացված 
նախագծման ծրագրային գործիքային միջոցները կիրառելու 
հնարավորություն: Դասավանդումը, ինչպես նաև կուրսային 
նախագծերի, ավարտական աշխատանքների, մագիստրոսական և 
թեկնածուական ատենախոսությունների կատարումն ուղղորդված 
է §Սինոփսիս Արմենիայում¦ իրականացվող արդյունաբերական 
նշանակության նախագծերի իրականացմանը: Դրանք համատեղ 
իրականացվում են Սինոփսիսի առաջատար փորձագետների 
և համալսարանի փորձառու դասախոսների կողմից: ՍԱՈՒԴ-ի 
ծրագիրը հաջողությամբ ավարտած շրջանավարտները ստանում 
են համապատասխան որակավորում՝ ինչպես §Սինոփսիս 
Արմենիայում¦, այնպես էլ ՏՏ ոլորտի այլ ընկերություններում 
աշխատելու համար: 

Ընդունելությունը ՍԱՈՒԴ
Չորրորդ կիսամյակում իրենց հիմնական կրթությունը 
ստանալուց հետո լավագույն ուսանողները շարունակում են 
ուսուցումը ՍԱՈՒԴ-ի ծրագրով: Ընդունելությունն իրականացվում 
է մրցակցային հիմունքով: Ուսանողների ընտրությունը 
կատարվում է Սինոփսիսի փորձառու մասնագետների 
և համալսարանի առաջատար դասախոսների կողմից: 
Բակալավրական, մագիստրոսական և ասպիրանտական 
ծրագրերով հետագա ուսուցումն իրականացվում է ՍԱՈՒԴ-ի 
կողմից մշակված և ինտեգրալ սխեմաների նախագծման ու 
էլեկտրոնային նախագծման ավտոմատացման բնագավառների 
առաջատար ընկերությունների ժամանակակից պահանջներին 
համապատասխանեցված ուսումնական ծրագրերով: 

§Ինձ համար մեծ պատիվ է սատարել բարձրագույն կրթության այս ծրագրին, որը 
գիտական հետազոտությունների իրականացման հնարավորություն է տալիս և նպաստում 
է նորարարությունների ներմուծմանը, ինչպես նաև Հայաստանում կիսահաղորդչային 
և ՏՏ տեխնոլոգիաների ոլորտներում մասնագիտական առաջընթացին: Մեր կրթական 
ծրագրում ընդգրկված համալսարաններն ապահովված են ժամանակակից և շուկայում 
լավագույնը համարվող էլեկտրոնային ավտոմատացված նախագծման ծրագրային 
գործիքային միջոցներով, մասնագիտական դասընթացներով և տեխնոլոգիաներով, 
որոնք աջակցում են ուսումնական ծրագրերի և մեր առաքելության իրականացմանը¦:

Հովիկ Մուսայել յան
§Սինոփսիս Արմենիա¦ ՓԲԸ, տնօրեն, տ.գ.թ.

“It is an honor to support this higher education program that enables academic research, fosters 
innovation, and promotes careers in semiconductor and IT technologies in Armenia. Universities 
enrolled in our program receive state-of-the-art, commercial-grade EDA tools, as well as training 
and technology to support their educational programs and help realize our mission.” 

Dr. Hovik Musayelyan
Director, Synopsys Armenia CJSC 
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Synopsys Armenia is engaged in successful cooperation 
programs with major Armenian universities: State Engineering 
University of Armenia (SEUA), Yerevan State University (YSU), 
Russian-Armenian (Slavonic) University (RAU), European 
Regional Educational Academy (EREA), as well as the 
National Research University of Electronic Technology (MIET) 
in Russia. Customizations of the educational model are 
applied in cooperation with each university.

State Engineering University of Armenia
Established on August 1, 2001, the SEUA “Microelectronic 
Circuits and Systems” Interfaculty Chair became a member 
of the Synopsys Worldwide University Program through a 
cooperation agreement between Synopsys Armenia CJSC 
and SEUA on December 1, 2004. The Chair is based at 
Synopsys Armenia CJSC, as part of SAED. The Director of 
SAED, Doctor of Science, Professor Vazgen Melikyan has 
been the Chair since its establishment.

`` Departments: 
 y Computer Science and Informatics
 y Cybernetics
 y Radio Engineering and Communication
 y Applied Mathematics

§Սինոփսիս Արմենիան¦ համագործակցության բազմաթիվ 
հաջողված ծրագրեր է իրականացնում հայաստանյան մի 
շարք առաջատար բուհերի հետ՝ Հայաստանի պետական 
ճարտարագիտական համալսարան (ՀՊՃՀ), Երևանի 
պետական համալսարան (ԵՊՀ), Հայ-ռուսական (Սլավոնական) 
համալսարան, Եվրոպական տարածաշրջանային ակադեմիա 
(ԵՏԱ), ինչպես նաև Ռուսաստանի Էլեկտրոնային տեխնիկայի 
ազգային հետազոտական համալսարան (ՄԷՏԻ): Յուրաքանչյուր 
համալսարանի դեպքում համագործակցության շրջանակներում 
կիրառվում է կրթական տարբեր մոդել: 

Հայաստանի պետական ճարտարագիտական 
համալսարան
ՀՊՃՀ §Միկրոէլեկտրոնային սխեմաներ և համակարգեր¦ 
միջֆակուլտետային ամբիոնը ստեղծվել է 2001թ. օգոստոսին: 
2004թ. դեկտեմբերի 1-ին §Սինոփսիս Արմենիա¦ ՓԲԸ-ն և 
ՀՊՃՀ-ի միջև կնքված համագործակցության համաձայնագրով 
ամբիոնը դարձավ Սինոփսիսի համաշխարհային 
համալսարանական ծրագրի անդամ: Այն գործում է ՍԱՈՒԴ-ի 
կազմում §Սինոփսիս Արմենիա¦ ՓԲԸ տարածքում: Ստեղծման 
օրից մինչ այժմ ամբիոնը ղեկավարում է ՍԱՈՒԴ-ի տնօրեն, 
տ.գ.դ. պրոֆեսոր Վազգեն Մելիքյանը:

`` Ֆակուլտետներ՝ 
 y Քոմփյութերային համակարգեր և ինֆորմատիկա, 
 y Կիբեռնետիկա,
 y Ռադիոտեխնիկա և կապի համակարգեր, 
 y Կիրառական մաթեմատիկա:

Համագործակցությունը համալսարանների հետ

Cooperation with Universities
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`` Educational Programs:
 y Bachelor
 y Master 
 y PhD programs

`` Tools: 70 sets of Synopsys EDA tools
`` Classrooms located in SAED: 5
`` Capacity: 125 seats
`` Number of students in 2012-2013 academic year: 144

Yerevan State University
On December 7, 2005, YSU became a member of the 
Synopsys Worldwide University Program through a 
cooperation agreement between Synopsys Armenia CJSC 
and YSU. Master students complete their training at SAED. 

`` Department: Radio Physics
`` Educational Programs:

 y Bachelor
 y Master 
 y PhD programs

`` Tools: 50 sets of Synopsys EDA tools
`` Classrooms located in YSU: 2
`` Capacity: 30 seats
`` Number of students in 2012-2013 academic year: 37

`` Կրթական ծրագրեր՝ 
 y •բակալավրատ,
 y •մագիստրատուրա,
 y ասպիրանտուրա:

`` Ծրագրային գործիքային միջոցներ՝ Սինոփսիս էլեկտրոնային 
նախագծման ավտոմատացման 70 գործիքային միջոց:
`` ՍԱՈՒԴ-ում տեղակայված լսարանների թիվը՝ 5:
`` Լսարանների տարողունակությունը՝ 125 տեղ:
`` Ուսանողների թիվը 2012-2013 ուս. տարում՝ 144:

Երևանի պետական համալսարան
2005թ. դեկտեմբերի 7-ին §Սինոփսիս Արմենիա¦ ՓԲԸ-ն և ԵՊՀ-ի 
միջև կնքված համագործակցության համաձայնագրով ԵՊՀ-ն 
դարձավ Սինոփսիսի համալսարանական ծրագրի անդամ: 
Մագիստրատուրայի ուսանողներն ուսումն անցնում են ՍԱՈՒԴ-ում:

`` Ֆակուլտետ՝ Ռադիոֆիզիկա:
`` Կրթական ծրագրեր՝ 

 y բակալավրատ,
 y մագիստրատուրա,
 y ասպիրանտուրա:

`` Ծրագրային գործիքային միջոցներ՝ Սինոփսիս էլեկտրոնային 
նախագծման ավտոմատացման 50 գործիքային միջոց:
`` ԵՊՀ-ում տեղակայված լսարանների թիվը՝ 2:
`` Լսարանի տարողունակությունը՝ 30 տեղ:
`` Ուսանողների թիվը 2012-2013 ուս. տարում՝ 37:

Ուսումնական դեպարտամենտը համալսարան-արդյունաբերություն նորարարական և 
իր արդյունավետությունը գործնականում ապացուցած կրթական մոդել իրականացնող 
ուսումնական միջավայրում ապահովում է կիսահաղորդչային արդյունաբերության 
ընկերությունների, այդ թվում՝ նաև էլեկտրոնային նախագծման ավտոմատացման  և 
կիսահաղորդչային մտավոր սեփականության ոլորտների համաշխարհային առաջատար 
Սինոփսիս ընկերության պահանջները լիովին բավարարող բարձր որակավորմամբ 
մասնագետների պատրաստումը:

Վազգեն Մել իքյան

Սինոփսիս Արմենիայի ուսումնական դեպարտամենտի տնօրեն,
ՀՊՃՀ §Միկրոէլեկտրոնային սխեմաներ և համակարգեր¦  
միջֆակուլտետային ամբիոնի վարիչ, 
ՀՀ Գիտության վաստակավոր գործիչ, տ.գ.դ. պրոֆեսոր

“Study in the environment that implements an innovative and proven Industry-University 
cooperation model provides semiconductor industry companies, including Synopsys, a world 
leader in electronic design automation and semiconductor IP, with highly qualified specialists.”

Vazgen Melikyan
Director, Synopsys Armenia Educational Department 
Head of the Interfaculty Chair “Microelectronic Circuits and Systems,” SEUA
Honorable Scientist of the Republic of Armenia, Sc.D., Professor
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National Research University of  
Electronic Technology 
On October 6, 2006, MIET became a member of the 
Synopsys Worldwide University program by a cooperation 
agreement between Synopsys Armenia CJSC and MIET. 

`` Department: IC Design
`` Educational Program: Master program
`` Tools: 20 sets of Synopsys EDA tools
`` Classrooms located in MIET: 1
`` Capacity: 20 seats
`` Number of students in 2012-2013 academic year: 44

Russian-Armenian (Slavonic) University
On September 24, 2007, RAU became a member of 
the Synopsys Worldwide University Program through an 
agreement between Synopsys Armenia CJSC and RAU. 
The program has also established the Common University 
Chair “Microelectronic Circuits and Systems” based 
at RAU. Dr. Ashot Harutyunyan has been the Head of 
Chair of “Microelectronic Circuits and Systems” since its 
establishment. 

`` Institute of Mathematics and High Technologies
`` Specialties: 

 y Design and Technology of Electronic Means
 y Applied Mathematics and Informatics
 y Electronics and Nanoelectronics
 y Information and Communication Technologies and 
Communication Systems

`` Educational Programs: 
 y Bachelor program 
 y Elective courses 

Էլեկտրոնային տեխնիկայի ազգային  
հետազոտական համալսարան
2006թ. հոկտեմբերի 6-ին §Սինոփսիս Արմենիա¦ ՓԲԸ-ն և ՄԷՏԻ-ի 
միջև կնքված համագործակցության համաձայնագրով ՄԷՏԻ-ն 
դարձավ Սինոփսիսի համալսարանական ծրագրի անդամ: 

`` Ֆակուլտետ՝ Ինտեգրալ սխեմաների նախագծում:
`` Կրթական ծրագիր՝ մագիստրատուրա:
`` Ծրագրային գործիքային միջոցներ՝ Սինոփսիս էլեկտրոնային 
նախագծման ավտոմատացման 20 գործիքային միջոց:
`` ՄԷՏԻ-ում տեղակայված լսարանների թիվը՝ 1:
`` Լսարանի տարողունակությունը՝ 20 տեղ:
`` Ուսանողների թիվը 2012-2013 ուս. տարում՝ 44:

Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարան
2007թ. սեպտեմբերի 24-ին §Սինոփսիս Արմենիա¦ ՓԲԸ-ն և 
ՀՌՀ-ի միջև կնքված համագործակցության համաձայնագրով 
ՀՌՀ-ն դարձավ Սինոփսիսի համալսարանական ծրագրի  
անդամ: Ծրագրի շրջանակներում հիմնադրվեց 
§Միկրոէլեկտրոնային սխեմաներ և համակարգեր¦ 
hամալսարանական համընդհանուր ամբիոնը՝ տեղակայված 
ՀՌՀ-ում: Իր ստեղծման օրվանից մինչ այժմ ամբիոնը 
ղեկավարում է տ.գ.թ., դոցենտ Աշոտ Հարությունյանը:

`` Մաթեմատիկայի և բարձրագույն տեխնոլոգիաների 
ինստիտուտ
`` Մասնագիտություններ՝ 

 y Էլեկտրոնային միջոցների նախագծում և տեխնոլոգիա, 
 y Կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա,
 y Էլեկտրոնիկա և նանոէլեկտրոնիկա,
 y Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության 
տեխնոլոգիաներ և կապի համակարգեր:

`` Կրթական ծրագրեր՝ 
 y բակալավրատ,
 y ֆակուլտատիվ դասընթացներ :
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`` Ծրագրային գործիքային միջոցներ՝ Սինոփսիս էլեկտրոնային 
նախագծման ավտոմատացման 50 գործիքային միջոց:
`` ՀՌՀ-ում տեղակայված լսարանների թիվը՝ 1:
`` Լսարանի տարողունակությունը՝ 15 տեղ:
`` Ուսանողների թիվը 2012-2013 ուս. տարում՝ 26:

Եվրոպական տարածաշրջանային ակադեմիա
2011թ. հունիսի 23-ին §Սինոփսիս Արմենիա¦ ՓԲԸ-ն, 
ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի և ԵՏԱ-ի միջև կնքված համագործակցության 
համաձայնագրով ԵՏԱ-ն դարձավ Սինոփսիսի 
համալսարանական ծրագրի անդամ: Ծրագրի շրջանակներում 
հիմնադրվեց §Կապի միջոցների միկրոէլեկտրոնային սխեմաներ 
և համակարգեր¦ ամբիոնը՝ տեղակայված ԵՏԱ-ում: Իր ստեղծման 
օրվանից մինչ այժմ ամբիոնը ղեկավարում է ՍԱՈՒԴ-ի տնօրեն, 
տ.գ.դ. պրոֆեսոր Վազգեն Մելիքյանը:

`` Ֆակուլտետ՝ Միկրոէլեկտրոնային սխեմաներ և համակարգեր:
`` Կրթական ծրագիր՝ բակալավրատ: 
`` ԵՏԱ-ում տեղակայված լսարանների թիվը՝ 2:
`` Լսարանի տարողունակությունը՝ 40 տեղ:
`` Ուսանողների թիվը 2012-2013 ուս. տարում՝ 26:

Հայաստանում արտադրություն-բուհ մոդելի հաջողությունը  
նման ծրագրերի ստեղծման հիմք է հանդիսացել արտերկրի 
հետևյալ համալսարաններում՝

`` Սաուդյան Արաբիայի Աբդուլազիզ արքայի գիտության և 
տեխնոլոգիայի կենտրոնում,
`` Հնդկաստանի Seer Akademi-ում և Ջավահարլալ Ներուի 
տեխնոլոգիական համալսարանում,
`` Հորդանանի գիտության և տեխնոլոգիայի համալսարանում և 
Արքայադուստր Սումայայի տեխնոլոգիական համալսարանում:
`` Չինաստանի գիտությունների ակադեմիա և Հարավարևելյան 
համալսարան

`` Tools: 50 sets of Synopsys EDA tools 
`` Classrooms located in RAU: 1
`` Capacity: 15 seats
`` Number of students in 2012-2013 academic year: 26

European Regional Academy 
On June 23, 2011, ERA became a member of the Synopsys 
Worldwide University Program through a cooperation 
agreement between VivaCell-MTS, Synopsys Armenia 
CJSC, and EREA. The program has also established 
“Microelectronic Circuits and Systems of Communication 
Facilities” Chair based at ERA. The Director of SAED, Doctor 
of Science, Professor Vazgen Melikyan has been the Chair 
since its establishment.

`` Department: Microelectronic Circuits and Systems 
`` Educational Program: Bachelor program
`` Tools: 40 sets of Synopsys EDA tools
`` Classrooms located in ERA: 2
`` Capacity: 40 seats
`` Number of students in 2012-2013 academic year: 26

Following the success of the industry-university model 
in Armenia, it has been implemented worldwide in the 
following universities:

`` King Abdulaziz City for Science and Technology 
(KACST) in Saudi Arabia
`` Seer Akademi and Jawaharlal Nehru Technological 
University in India
`` Jordan University of Science and Technology (JUST) 
and Princess Sumaya University for Technology (PSUT) 
in Jordan. 
`` Chinese Academy of Science and Southeast University 
in China

Իմ օրինակով կարող եմ ասել, որ Սինոփսիս Արմենիայի ուսումնական 
դեպարտամենտում սովորելու լավագույն կողմը միջազգային մակարդակով արդիական 
բոլոր պահանջներին համապատասխան բարձրագույն կրթություն ստանալու 
հնարավորությունն է ոլորտի լավագուն մասնագետների կողմից: Ձեռք բերած տեսական 
գիտելիքներն էլեկտրոնային ավտոմատացված նախագծման ոլորտում աշխարհում 
առաջատար ծրագրային գործիքների և փորձառու մասնագետների օգնությամբ 
գործնական հմտությունների վերածելու հնարավորությունն ամուր հիմքեր է ստեղծում 
ապագայում Սինոփսիսում և ոլորտի այլ լավագույն ընկերություններում աշխատանքի 
անցնելու և կարճ ժամանակահատվածում ակնառու արդյունքների հասնելու համար¦:

Տարոն Հովհաննիսյան
ՍԱՈՒԴ-ի մագիստրանտ, §Սինոփսիս Արմենիայի¦ աշխատակից

“From my experience, the best thing about studying at Synopsys Armenia Educational 
Department is the opportunity to receive higher education in accordance with international 
standards and modern requirements from the best professionals in the sphere. The opportunity 
to turn the acquired theoretical knowledge in EDA into practical skills using the world’s leading 
electronic design automation software tools and the help of experienced professionals creates 
a strong basis for becoming employed by Synopsys or other leading companies in the sphere 
and achieving outstanding results in a short time.”

Taron Hovhannisyan
Master student at SAED and employee at Synopsys Armenia
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Ուսանողական աշխատանքային խմբեր
Արտադրությանը պատրաստ մասնագետներ կրթելու գործում 
դժվարություններից մեկը ուսանողների աշխատանքային փորձի 
ձեռքբերումն է, որպեսզի նրանք արտադրությունում արագ 
արդյունավետություն ցուցաբերելու համար համապատասխան 
գիտելիքներ և ունակություններ ունենան: Ուսանողական 
աշխատանքային խմբերը (ՈՒԱԽ) ստեղծվել են այդ 
մարտահրավերը հաղթահարելու համար: 

ՈՒԱԽ-ները կազմված են ուսանողների խմբից, ովքեր 
համատեղում են իրենց ուսումը ճարտարագիտական 
աշխատանքի հետ ՍԱՈՒԴ-ում: Կազմվել են 8 հոգուց բաղկացած 
չորս այդպիսի խմբեր, այսպիսով ՈՒԱԽ-ում ընդգրկված 
ուսանողների թիվը 32-ն է: Ուսանողներն ընտրվում են 
բակալավրական և մագիստրոսական ծրագրերից, որպես 
հիմք ընդունելով նրանց ակադեմիական առաջադիմությունը: 
Լավագույն ուսանողներն աշխատանքային փորձ ձեռք բերելուց 
հետո շատ արագ աշխատանքի են անցնում կազմակերպության 
արտադրական միավորներում: 

ՈՒԱԽ-երն իրականացնում են երկու տեսակի նախագծեր՝ 
կրթական և արդյունաբերական: Կրթական նախագծերի 
սպառողները թե ՍԱՈՒԴ-ն է, և թե այլ կրթական 
հաստատություններն ամբողջ աշխարհում: 
Արդյունաբերական ծրագրերի սպառողներն են ինչպես 
Սինոփսիսի արտադրական միավորները, այդպես էլ այլ 
ընկերություններ: Վերջին տարիներին ՈՒԱԽ-ների ուսանողները 
մշակել են կրթական նախագծային և տեխնոլոգիական 
միջավայրեր, որոնք իրենց կիրառումն են գտել 45 երկրների 
ավելի քան 250 համալսարաններում և ընկերություններում: 

Պրոֆեսորա-դասախոսական կազմ
ՍԱՈՒԴ-ի պրոֆեսորա-դասախոսական կազմը, որն ընդգրկում է 
համագործակցող համալսարանների լավագույն դասախոսներին 
և §Սինոփսիս Արմենիայի¦ առաջատար ճարտարագետներին, 
ընտրվում է մրցութային սկզբունքով յուրաքանչյուր 
ուսումնական կիսամյակից առաջ: ՍԱՈՒԴ-ում դասավանդում 
են նաև արտերկրից հրավիրված մասնագետներ: Ներկայումս 
դեպարտամենտի դասախոսների կազմի մոտ 25 տոկոսը 
ՍԱՈՒԴ-ի շրջանավարտներ են: Պրոֆեսորա-դասախոսական 
կազմն ընդգրկում է 67 դասախոս, ովքեր դասավանդում են 78 
դասընթաց:

Student Working Groups
One recurring challenge in training industry-ready 
specialists is providing them with real-world experience 
so they have the knowledge and skills required to quickly 
become productive in the industry. At SAED, the creation of 
Student Working Groups (SWGs) addresses that challenge. 

SWGs are comprised of interns who combine their studies 
with part-time internships carried out at SAED. Four such 
SWGs have been formed, each consisting of eight interns, 
making 32 interns in total. Students are selected from 
Bachelor and Master Programs based on their academic 
grades. After gaining the necessary experience, the top-
performing interns are quickly hired by the company’s 
Business Units. 

SWGs carry out two types of projects: educational and 
industrial. The customers of educational projects are 
both SAED and other educational institutions worldwide. 
Customers of industrial projects are both Synopsys 
Business Units and other companies. Over the years, 
the interns in SWGs have developed educational design 
and technology environments used in more than 250 
universities and companies in 45 countries.

Faculty 
The SAED faculty members, comprised of the best 
professors from partnering universities and leading 
engineers from Synopsys Armenia, are selected on a 
competitive basis before every academic semester. 
Professionals invited from abroad also teach at SAED. 
Currently, about 25 percent of faculty members are SAED 
graduates. The faculty is comprised of 67 professors 
teaching 78 courses. 
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Classroom Facilities
SAED combines a modern technical infrastructure with an 
educational environment that provides all the necessary 
resources for teaching and academic research at one 
site. It offers five state-of-the-art-classrooms, each fully 
equipped with desktop PCs, projection equipment and 
whiteboards, as well as a newly created "FPGA Prototyping 
Lab," equipped with the Nexys3™* FPGA boards. Each 
classroom has capacity for 24 students. Each student 
has his or her own PC connected to an internal network 
with access to Synopsys’ best-in-class suite of EDA tools. 
Additional amenities to encourage learning and sharing 
include a comprehensive technical library with engineering-
related publications and a modern cafeteria.

Developing Educational System 
SAED is also involved in the following activities aimed at 
further accelerating the microelectronics educational level in 
Armenia and the region:
`` Organizing Annual Educational Award of the President of 
the Republic of Armenia in the IT Sphere
`` Organizing the Annual International Microelectronics 
Olympiad of Armenia
`` Developing technical infrastructure and curricula for  
partner universities
`` Developing and implementing professional training 
courses in microelectronic design
`` Customizing curricula for distribution and teaching outside 
Armenia
`` Hosting guest lectures of invited specialists and visiting 
professors
`` Organizing regional conferences, events, etc.

Լսարաններ
ՍԱՈՒԴ-ը համատեղում է ժամանակակից տեխնիկական 
ենթակառուցվածքը կրթական միջավայրի հետ, այսպիսով 
ապահովելով դասավանդման և գիտական հետազոտությունների 
համար անհրաժեշտ բոլոր ռեսուրսները մեկ վայրում: Այն 
ապահովված է դասերի վարման համար անհրաժեշտ 
ժամանակակից սարքավորումներով՝ անձնական 
քոմփյութերներով, արտապատկերման սարքավորումներով 
և գրատախտակներով հագեցած 5 գերժամանակակից 
լսարաններից յուրաքանչյուրը նախատեսված է 24 
ուսանողի համար ինչպես նաև Nexys3™* FPGA մշակման 
համակարգով հագեցված նորաստեղծ §Ինտեգրալ սխեմաների 
մակետավորման լաբորատորիա¦: Յուրաքանչյուր ուսանող 
ունի ներքին ցանցին միացած իր քոմփյութերը և կարող է 
օգտվել Սինոփսիսի նորագույն էլեկտրոնային նախագծման 
ավտոմատացման ծրագրային գործիքային միջոցներից: Ուսումը 
խրախուսելու լրացուցիչ հարմարություններն ընդգրկում են 
համապարփակ տեխնիկական գրադարանը և ժամանակակից 
խոհանոցային գոտին: 

Կրթական համակարգի զարգացումը
ՍԱՈՒԴ-ը ներգրավված է նաև Հայաստանում և 
տարածաշրջանում ՏՏ ոլորտի կրթական համակարգի 
զարգացմանն ուղղված մի շարք նախաձեռնություններում՝
`` •ՏՏ ոլորտում լավագույն ուսանողներին և աշակերտներին ՀՀ 
նախագահի ամենամյա պարգևների մրցանակաբաշխության 
կազմակերպումը
`` Միկրոէլեկտրոնիկայի հայաստանյան ամենամյա 
օլիմպիադաների կազմակերպումը
`` Համագործակցող համալսարանների համար  
տեխնիկական ենթակառուցվածքների և ուսումնական 
ծրագրերի բարելավումը
`` ԻՍ-երի նախագծման բնագավառի համար մասնագիտացած 
վերապատրաստման դասընթացների մշակումն ու 
իրականացումը,
`` ՀՀ-ից դուրս ուսուցման համար ուսումնական  
դասընթացների մշակումը
`` Հրավիրված դասախոսների և մասնագետների 
դասախոսությունների կազմակերպումը, 
`` Տարածքային գիտաժողովների և միջոցառումների 
կազմակերպումը և այլն:

* Nexys 3 is a trademark of Xilinx Corporation.* Nexys3-ը Xilinx Corporation-ի ապրանքային նշանն է:



Սինոփսիս
Գլխամասային գրասենյակը տեղակայված է

Մաունթին Վյու քաղաքում, Կալիֆորնիա, ԱՄՆ

`` > 80 ստորաբաժանում

`` > 8000 աշխատող,  

ներառյալ >4000 ճարտարագետ

`` > 1.76 միլիարդ ԱՄՆ դոլար եկամուտ 2012 

ֆինանսական տարվա կտրվածքով

Սինոփսիս Արմենիա
Հայաստանում խոշորագույն ՏՏ ընկերությունը 

և ԱՄՆ տարածքից դուրս գտնվող Սինոփսիսի 

ամենամեծ ստորաբաժանումներից մեկը

`` > 550 աշխատակից,  

ներառյալ > 450 ճարտարագետ

`` > 640 ուսանող 

`` > 65 դասախոս

`` ՍԱՈՒԴ-ի շրջանավարտների >70%-ը 

աշխատում է §Սինոփսիս Արմենիայում¦

`` ՍԱՈՒԴ-ի շրջանավարտների > 30%-ը 

շարունակում են իրենց կրթությունը ավելի 

բարձր գիտական աստիճաններ ստանալու 

համար կամ աշխատում են Հայաստանի 

ՏՏ ոլորտի այլ կազմակերպություններում 

§Սինոփսիս Արմենիայի¦ աշխատակիցների 

`` > 40%-ը ՍԱՈՒԴ-ի շրջանավարտներ են

Synopsys, Inc.
Headquartered in Mountain View,  

California USA

`` 80 offices worldwide

`` > 8000 employees,  

including > 4000 engineers

`` $1.76 billion revenue in fiscal 2012 

Synopsys Armenia
The largest IT company in Armenia and 

one of the largest Synopsys sites outside 

the USA

`` > 550 employees,  

including > 450 engineers

`` > 640 students 

`` > 65 professors

`` > 70% of SAED graduates are 

employed in Synopsys Armenia

`` > 30% of SAED graduates continue 

their education in higher degrees 

or work for other IT organizations in 

Armenia

`` > 40% of Synopsys Armenia 

employees are SAED graduates

Արշակունյաց 39/7, Երևան 0026, Հայաստանի Հանրապետություն, Հեռ. (+374) 10 49 21 00
Arshakunyats 39/7, Yerevan 0026, Republic of Armenia, Phone: (+374) 10 49 21 00  
www.synopsys.am, www.synopsys.com


