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1. Cluihwump qpmJ~lihp
1.1. L,npwpwpw4wu Li Sh11h4wU1t.J.w4wu U1hJuunlnqpwuhpp pwdpbQ (w1umhhU1u' Pwdpu)

Cppw4r lljhU1w4wu hwtfwluwpwup (w1umhhU1li. ' C'llL.) 4wnmgt.J.wo12w1ru uU1npwpwdwumuu

t , qnpomtf t L.wiwmmuup L.wupu1lljhU1mJ01wu ophuuqpmiaiwu C'llL. 4wunuwqpmia1wu Li unLJb
4wunuwqpmia1wu hptfu1u t.J.rw:
1.2. PwdpbQ 4wpn11 t tjmtjmJuhL 4wpqwt.J.r6:w4Q 4wu qwqwphguhL qnpomuhmiaimLiQ C'llL.

nh4U1npp uhp4w1wguwup' C'llL. hnqwpwp&muhpp Junphpqp npn2uwup:
1.3. UnLJb 4wunuwqpmia1mbQ hwuU1wU1t.J.mu, Lrwgt.J.mu 4wu tjmtj1nJut.J.mu t C'llL. qpU1w4wu

Junphpqp npn2uwtf p:

2. Pwdup Juluifipuhpu m

qnpmunnLJ~lihp~

2. Pwdufi Juuqfipuhpti hti.
2.1 wu1whnt.J.hL Li 4wnwt.J.wphl uhphwuwluwpwuw4wu U1Gf1h4wU1t.J.w4wu hwuw4wpqhpp

w2JuwU1WUJ2Q ,
2.2. UUJWUrnp4hL U wpqpw4wuwguhl hwtfwluwpwup

hwuw4wpq2wJpU U1GJuup4wu U

uwp12wt.J.npmuuhpQ ,
2.3 odwuqw4hL hwuwluwpwup uhpppu tj1wuU1WJOl)JOW2P2lUUWnnLJOJlUU w2JuwU1wupuhppu

օժանդակել համալսարանի ներքին փաստաթղթաշրջանառության աշխատանքներին
ուսումնական

ենթակառուցվածքներն

ապահովել

անհրաժեշտ

համակարգչային

տեխնիկայով
ապահովել ներհամալսարանական տեղեկատվական համակարգերի շահագործումը
մշակել և ներդնել նոր համակարգեր
աջակցել կրթական գործընթացում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմանը
ապահովել համալսարանի ենթակառուցվածքների և լսարանների համակարգիչների
ինֆորմացիայի

անվտանգությունը՝

ներդնելով

հակավիրուսային

ծրագրեր

և

անվտանգության այլ միջոցներ

Բաժնի գործառույթներն են

անվտանգ և անխափան շահագործել համալսարանի ներքին ցանցը ներկայացնել
առաջարկություններ ցանցի զարգացման ուղղությամբ
վերանորոգել
տեխնիկայի

համակարգչային

ձեռքբերման

և

տեխնիկան

համապատասխան

ներկայացնել
տեխնիկական

առաջարկություններ
առաջադրանքների

վերաբերյալ
ապահովել ՇՊՀ ստորաբաժանումները համացանցով

կատարել կառավարում և

մշտադիտարկում
տեղադրել

պահանջվող

ծրագրային

ապահովումը

օպերացիոն

համակարգեր

կիրառական ծրագրեր հնարավորինս սեղմ ժամկետներում
ղեկավարել ՇՊՀ ինտերնետային ռեսուրսները
համակարգ և այլն

կայք

Վեբ պորտալ

էլ

փոստերի

և լուծել ընթացիկ սպասարկման աշխատանքների հետ կապված

տեխնիկական խնդիրները
կառավարել և սպասարկել համալսարանական Էլեկտրոնային փոստի համակարգը
ապահովել

ներհամալսարանական

Էլեկտրոնային

փաստաթղթաշրջանառության

համակարգի աշխատանքը իրականացնել համակարգչային տեխնիկայի գույքագրում
սպասարկել կրթական գործընթացում կիրառվող հեռավար ուսուցման համակարգերը
և համապատասխան լսարանները
տեղեկատվական համակարգերի շահագործման նպատակով կազմակերպել ՇՊՀ
աշխատակիցների

ուսուցումն

ու

վերապատրաստումը
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էլեկտրոնային

փաստաթղթաշրջանառության համակարգ ներհամալսարանային ծրագրային համակարգեր
և այլն
Կառուցվածքը և կառավարումը

Բաժնի

աշխատանքները

համակարգում

է

աշխատակազմի

ղեկավարը

նրա

բացակայության պարագայում ռեկտորի հանձնարարականով՝ պրոռեկտորներից մեկը
Բաժնի հաստիքացուցակը հաստատում և դրա մեջ փոփոխություններ է կատարում
հոգաբարձուների խրհրդի կողմից
Բաժինը գլխավորում է վարիչը որին պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է
ռեկտորը

Բաժնի վարիչը իրականացնում է հետևյալ գործառույթները
Բաժնի անմիջական ղեկավարում և վերահսկում
ՇՊՀ ի գիտական խորհրդում և ռեկտորատում ուսանողների և աշխատակիցների՝
տեղեկատվական

համակարգերին

համակարգչային

ցանցին

ու

սարքավորումներին

վերաբերող հարցերի նախապատրաստում և ներկայացում
ֆակուլտետների

և

այլ

ստորաբաժանումների

կողմից

համակարգչային

սարքավորումների ու տեղեկատվական համակարգերին վերաբերող աշխատանքների
կազմակերպում և համակարգում

նշված հարցերին վերաբերող ՇՊՀ՝ իրեն ուղղված

հրամանների և նորմատիվ այլ փաստաթղթերի վերահսկում և կատարում
Բաժնի վարիչը պատասխանատվություն է կրում Բաժնի աշխատանքների որակի և
նրա առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների կատարման համար
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