
 
 

 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 26 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ռեկտորատի 13.09.2017թ. նիստի 

       Ռեկտորատի նիստը կայացավ ք. Գյումրի, Պ. Սևակ 4 հասցեում: 

Նիստին ներկա էին ռեկտորատի 15 (տասնհինգ) անդամից 15-ը (տասնհինգը): 

 Նիստին մասնակցում էին՝ 

1.  Ս. Մինասյան` ռեկտորատի նախագահ, ռեկտոր,  

2.  Կ. Պետրոսյան` ռեկտորատի քարտուղար, գիտական քարտուղար,  

3.  Ա. Ֆարմանյան` գիտական քաղաքականության և արտաքին  

համագործակցության կառավարման կենտրոնի տնօրեն - պրոռեկտոր, 

4. Բ.Պողոսյան՝ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարմա և գործատուների   

հետ համագործացկության կենտրոնի տնօրեն - պրոռեկտոր՝  

5. Ս. Շահպարոնյան՝ ռեկտորի խորհրդական, 

6.  Ա. Հովհաննիսյան՝ ռեկտորի օգնական, 

7.  Ռ. Քալաջյան՝ ֆինանսատնտեսական վերլուծությունների, ծրագրավորման և 

հաշվապահական հաշվառման բաժնի վարիչ-գլխավոր հաշվապահ,  

8.  Թ. Խաչատրյան՝ ուսումնագիտական խորհրդատվական կենտրոն-գրադարանի   

տնօրեն, 

9.  Ա. Սարգսյան՝ որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի տնօրեն 

10.  Վ. Խաչատրյան՝ արհեստակցական կազմակերպության նախագահ, 

11.  Ե. Սերոբյան՝ բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան, 

12.  Թ. Մելիքյան՝  հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի դեկան,  

      13. Ռ. Մարդոյան՝ մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան, 

      14. Օ. Հովհաննիսյան՝ սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի   

դեկանի պարտականություններ կատարող, 

      15. Ն. Միրզոյան՝ իրավաբանական ծառայությունների, փաստաթղթերի 

պահպանման և արխիվացման հատուկ բաժնի վարիչ   

 

 

 



 
 

ՕՐԱԿԱՐԳ  

 

 

1. Ուսանողների հաճախման վերահսկման կարգի մասին: 

հաղ.` ռեկտոր Ս. Մինասյան 

2.Ուսանողների անձնական գործերի աուդիտի մասին: 

հաղ.` ռեկտոր Ս. Մինասյան 

 

3. 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի (առանց ակադեմիական պարտքերի)  և 

լուծարքային քննաշրջանի (պայմանական՝ մինչև 12 կրեդիտ ակադեմիական պարտքով )  

արդյունքներով առկա ուսուցման բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով 

համալսարանի համապատասխան մասնագիտությունների հաջորդ կուրսեր տեղափոխվելու 

և ակադեմիական պարտքեր ունեցող ուսանողների հեռացման մասին:  

հաղ.` ռեկտոր Ս. Մինասյան 

4. 2016-2017 ուստարվա բակալավրի կրթական ծրագրով  հեռակա ուսուցման 3-րդ և 4-րդ 

կուրսերի  2-րդ կիսամյակի պրակտիկային չմասնակցած ուսանողների կրկնակի 

պրակտիկայի անցկացման և վայրերի փոփոխության մասին: 

հաղ.`ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարմա և գործատուների   հետ 

համագործացկության կենտրոնի տնօրեն - պրոռեկտոր՝ Բ. Պողոսյան 

 

ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՐՑԵՐ 

4.1 Մանկավարժության ֆակուլտետի բակալավրատի կրթական ծրագրով  առկա 

ուսուցման համակարգի մեթոդիկա 3-րդ կուրսի ուսանողուհի Անժելա  Հրայրի 

Գևորգյանի հարցի մասին   

4.2 ՇՊՀ-ի ճաշարանի գործարկման մասին 

հաղ.` ռեկտոր Ս. Մինասյան 

 

 

1. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

Ուսանողների հաճախման վերահսկման կարգի մասին 

հաղ.` ռեկտոր Ս. Մինասյան 



 
 

Ռեկտոր Ս. Մինասյանը ներկայացրեց, որ չնայած այն հանգամանքին, որ 2017-2018 

ուստարում գնահատման բազմագործոնային համակարգից հաճախելիություն գործոնը 

հանված է, սակայն հաճախելիությամբ ածանցված վերջնարդյունքների գնահատման 

համակարգ է գործում, որը ինքստինքյան ենթադրում է դասընթացին  ուսանողի ակտիվ 

հաճախելիություն:  Մինասյանը հանձնարարեց ֆակուլտետների դեկաններին մեկ շաբաթվա 

ընթացքում մշակել համապատասխան ձևանմուշ ուսանողների օրական հաշվառումը 

կազմակերպելու նպատակով: Հանձնարարության տեխնիկական մասի պատասխանատու 

նշանակվեց ռեկտորի օգնական Ս. Շահպարոնյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝   

    Ս/թ-ի 13.09-19.09 ներառյալ ֆակուլտետների դեկաններին հանձնարարվեց մշակել 

համապատասխան ձևանմուշ ուսանողների օրական հաշվառումը կազմակերպելու 

նպատակով: Հանձնարարության տեխնիկական մասի պատասխանատու նշանակվեց 

ռեկտորի օգնական Ս. Շահպարոնյանը: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

15 անդամ. կողմ՝ 15, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

 

2. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

Ուսանողների անձնական գործերի աուդիտի մասին: 

հաղ.` ռեկտոր Ս. Մինասյան 

    Ռեկտոր Ս. Մինասյանը նշեց, որ ուսանողների անձնական գործերի  պարբերաբար 

վերստուգումը  համալսարանում անհրաժեշտություն է և հանձնարարեց բոլոր 

ֆակուլտետների դեկաններին իրենց իսկ ուղղակի ղեկավարությամբ, անկախ ուսուցման 

ձևից, իրականացնել ուսանողների անձնական գործերի աուդիտ մինչև ս/թ-ի 30.09-ը 

ներառյալ: 

   Հանձնարարության պատասխանատու նշանակվեց ռեկտորի օգնական Ա. Հովհաննիսյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝   

    Ֆակուլտետների դեկաններին հանձնարարվեց իրականացնել ուսանողների 

անձնական գործերի աուդիտ  մինչև ս/թ-ի 30.09-ը  ներառյալ: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

15 անդամ. կողմ՝ 15, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

3. ԼՍԵՑԻՆ՝ 



 
 

2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի (առանց ակադեմիական պարտքերի)  և 

լուծարքային քննաշրջանի (պայմանական՝ մինչև 12 կրեդիտ ակադեմիական պարտքով )  

արդյունքներով առկա ուսուցման բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով 

համալսարանի համապատասխան մասնագիտությունների հաջորդ կուրսեր տեղափոխվելու 

և ակադեմիական պարտքեր ունեցող ուսանողների հեռացման մասին:  

հաղ.` ռեկտոր Ս. Մինասյան 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝   

Հիմք ընդունելով ֆակուլտետների դեկանների, գիտական քաղաքականության և արտաքին 

համագործակցության կառավարման կենտրոնի տնօրեն-պրոռեկտորի ներկայացրած 

զեկուցագրերը տրվել է հրամանի նախագիծ. 

ՇՊՀ-ի առկա ուսուցման համակարգում սովորողների 2016-2017 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի 

լուծարքների արդյունքների հիման վրա ուսանողների հեռացման մասին. 

1. 2016-2017 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի լուծարքների արդյունքներով 

ակադեմիական և ուսման վարձավճարի պարտքերի պատճառով ս/թ 

սեպտեմբերի 1-ից հեռացնել բուհի առկա ուսուցման համակարգի 

ներքոհիշյալ ուսանողներին.  

 

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետ 

 

N Ազգանուն, Անուն, Հայրանուն Մասնագիտություն Կուրս 
Ակադեմիական 

պարտք 

Պարտք 

ուս. 

Վարձի 

գծով 

/հազ. 

Դրամ/ 

1 
Թադևոսյան Հրուշիկ Պարգևի 

 
Աշխարհագրություն 2-րդ 30 կրեդիտ 315,0  

2 
Բարսեղյան Հայկազ Վազգենի 

 
Ինֆորմ. և կիր. մաթեմ. 1-ին 30 կրեդիտ 45,0 

3 
Ղայթանջյան Ռաֆայել Արտակի 

 
Ինֆորմ. և կիր. մաթեմ. 2-րդ 30 կրեդիտ - 

 

 

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետ 

 



 
 

N Ազգանուն, Անուն, Հայրանուն Մասնագիտություն Կուրս 
Ակադեմիական 

պարտք 

Պարտք 

ուս. 

վարձի 

գծով 

/հազ. 

դրամ/ 

1 Շաքարյան Հենրիկ Դերենիկի 
Դեկոր. կիրառ. արվեստ 

1-ին 
30 կրեդիտ + 

ֆիզ. դաստ. 
- 

2 Սարգսյան Զարիկ Արմենի 
Դեկոր. կիրառ. արվեստ 

1-ին 
14 կրեդիտ + 

ֆիզ. դաստ 
170,0 

3 Եղոյան Ռոզա Շավարշի 
 Ռուս. լեզու և գրակ. 

մագիստրատուրա 
1-ին 8 կրեդիտ - 

  

 

Մանկավարժության ֆակուլտետ 

 

N Ազգանուն, Անուն, Հայրանուն Մասնագիտություն Կուրս 
Ակադեմիական 

պարտք 

Պարտք ուս. 

վարձի գծով 

/հազ. 

դրամ/ 

1 
Մարգարյան/Թադևոսյան/Անի  

Թադևոսի 

 Մանկ. և մեթոդիկա 
3-րդ 25 կրեդիտ 150,0 

2 Գինոսյան Նելի Գագիկի 
 Մանկ. և մեթոդիկա 

մագիստրատուրա 
1-ին 30 կրեդիտ 150,0  

 

Հետազոտողի կրթական աստիճան 

 

N Ազգանուն, Անուն, Հայրանուն Մասնագիտություն Կուրս 

Պարտք ուս. 

վարձի գծով 

/հազ. դրամ/ 

1 Նիկողոսյան Ալմիրա Սմբատի 

Սոցիալական հոգեբանություն 

(միջանձնային հարաբերություններ, 

ընտանեկան, տարիքային, 

մանկավարժական, խմբային 

գործունեություն)» (նախկինում՝ 

«Զարգացման կրթություն և 

հոգեբանություն») 

3-րդ 324,0 

2 Մանուկյան Աննա Արամայիսի Երկրաբնապահպանություն 5-րդ 294,995 
 

 

 



 
 

2.  Իրավաբանական ծառայությունների, փաստաթղթերի պահպանման և 

արխիվացման հատուկ բաժնին հանձնարարել ձեռնարկել 

համապատասխան միջոցներ վարձավճարի պարտքի գանձման համար: 

 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

15 անդամ. կողմ՝ 15, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

4. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

 2016-2017 ուստարվա բակալավրի կրթական ծրագրով  հեռակա ուսուցման 3-րդ և 4-րդ 

կուրսերի 2-րդ կիսամյակի պրակտիկային չմասնակցած ուսանողների կրկնակի 

պրակտիկայի անցկացման և վայրերի փոփոխության մասին: 

հաղ.`ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարմա և համագործացկության 

կենտրոնի տնօրեն - պրոռեկտոր՝ Բ. Պողոսյան 

   Պրոռեկտոր Պողոսյանը ներկայացրեց 2016-2017 ուստարվա բակալավրի կրթական 

ծրագրով հեռակա ուսուցման 3-րդ և 4-րդ կուրսերի  2-րդ կիսամյակում պրակտիկայի 

չմասնակցած ուսանողներին, որոնք  կրկնակի պրակտիկա են անցկացնելու և նշեց 

պրակտիկայի  վայրերը: Պրակտիկայի ժամկետներ նշանակվեց՝  

Ընթացիկ- հեռակա- 15.09-13.10.2017թ. 

Պլեներային-14.09-16.09.2017թ. 

Ուսումնադաշտային պրակտիկա -14.09-16.09.2017թ.: 

Կից ներկայացվում է պրակտիկային չմասնակցած ուսանողների կրկնակի պրակտիկայի 

անցկացման և վայրերի փոփոխության մասին տեղեկատվությունը՝աղյուսակի տեսքով: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2016-2017 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի պրակտիկային չմասնակցած բակալավրի կրթական 

ծրագրով հեռակա ուսուցման  3-րդ և 4-րդ կուրսերի ուսանողների կրկնակի պրակտիկայի 

անցկացման վայրերի փոփոխությունները` 

1.Հղի ուսանողներ 

 

N ԱԱՀ Մասնագիտություն, կուրս Պրակտիկայի անցկացման վայրը Մեթոդիստ 

1. Կարապետյան Ալվարդ Արմենի Ինֆորմատիկա 4-րդ  Երևանի թիվ 14 հատուկ դպրոց Հովհաննիսյան Ա. 

2. Բագրատունի Լուսիկ Աթաբեկի Մանկ. և հոգեբ. 4-րդ Շիրակի մ. Իսահակյանի միջն. դպրոց Պապիկյան Վ. 

 

2. Մինչև 2 տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներ 

 

N ԱԱՀ Մասնագիտություն, կուրս Պրակտիկայի անցկացման վայրը Մեթոդիստ 

1. Աղաբեկյան Արփինե Ժորայի Իրավագիտություն 4-րդ Շիրակի մ. Ձորակապի միջն. դպրոց Հայրապետյան Ա. 

 

 

3. Նույն մասնագիտությամբ աշխատող ուսանողներ 

 

N ԱԱՀ Մասնագիտություն, 

կուրս 
Աշխատավայր Պրակտիկայի անցկացման 

վայրը 
Մեթոդիստ 

1. Նիկողոսյան Անահիտ 

Երջանիկի 

Մանկ. և մեթոդ. 4-րդ ԼՂՀ Քաշաթաղի շրջ. 

Աղաձորի միջն. դպրոցի 

ԼՂՀ Քաշաթաղի շրջ. 

Աղաձորի միջն. դպրոց 

Հակոբյան Ն. 

Ժամակոչյան Ք.   



 
 

դասվար Ավագյան Ա. 

2. Մարտիրոսյան Մոնիկա 

Սամվելի 

Երաժշտ. կրթ. 4-րդ Արմավիրի մ. Մրգաշատի 

երաժշտ. դպրոցի տնօրեն 

Արմավիրի մ. Մրգաշատի 

երաժշտ. դպրոց 

Եղոյան Կ. 

3. Հակոբյան Էլմիրա 

Անդրանիկի 

Մանկ. և հոգեբ./ 

նախադպր./ 3-րդ 

Շիրակի մ. Կառնուտի միջն. 

դպրոցի նախակրթարանի 

դաստիարակ 

Շիրակի մ. Կառնուտի միջն. 

դպրոցի նախակրթարան 

Գրիգորյան Ն. 

Ալեքսանյան Շ. 

Եղոյան Կ. 

Աղանյան Գ. 

Նահապետյան Պ. 

Աղաբաբյան Ս. 

4. Աղոյան Սեդա Գագիկի Աշխարհագր. 3-րդ Արագածոտնի մ. Ակունքի 

միջն. դպրոցի 

աշխարհագրության ուսուցիչ 

Արագածոտնի մ. Ակունքի 

միջն. դպրոց 

Գրիգորյան Ա. 

5. Մանուկյան Անժելա 

Հարությունի 

Դեղ. քիմիա 4-րդ Գյումրու «Նովա-Ֆարմ» 

դեղատան դեղագործ 

Գյումրու «Նովա-Ֆարմ» 

դեղատուն 

Մելքոնյան Լ. 

6. Խոջոյան Կարուշ Ավետիքի Մաթեմատիկա 4-րդ Արագածոտնի մ. 

Արագածավանի թիվ 2 միջն. 

դպրոցի մաթեմատիկայի 

ուսուցիչ  

Արագածոտնի մ. 

Արագածավանի թիվ 2 

միջն. դպրոց 

Սարգսյան Ա. 

7. Գինոսյան Արմեն 

Վոլոդյայի 

Ֆիզ. կուլտ. և սպորտ 

4-րդ 

Շիրակի մ. Ձիթհանքովի միջն. 

դպրոցի ֆիզկուլտուրայի 

ուսուցիչ 

Շիրակի մ. Ձիթհանքովի 

միջն. դպրոց 

Այվազյան Հ. 

8. Մարտիրոսյան Առաքել 

Արշակի 

ՆԶՊ 4-րդ Արագածոտնի մ. Ավանի միջն. 

դպրոցի զինղեկ 

Արագածոտնի մ. Ավանի 

միջն. դպրոց 

Այվազյան Հ. 

 

4. Ոչ մասնագիտությամբ աշխատող ուսանողներ 

N ԱԱՀ Մասնագիտություն, 

կուրս 
Աշխատավայր Պրակտիկայի անցկացման 

վայրը 
Մեթոդիստ 

1. Կարապետյան Արծրունի Իրավագիտություն ՀՀ ոստիկանության ՊՊԳՎ Արարատի մ. Նորաբացի Հայրապետյան Ա.  



 
 

Վարդանի  4-րդ Մալաթիայի 

պահպանոության բաժնի 

վաշտի ոստիկան 

միջն. դպրոց 

2. Կարապետյան Միշա 

Մեսրոպի 

ՆԶՊ 4-րդ ՀՀ արդարադատության 

նախարարության «Արմավիր» 

ՔԿՀ-ի պահպանության 

ապահովման բաժնի կրտսեր 

մասնագետ  

Արագածոտնի մ. Սուսերի 

միջն. դպրոց 

Թորոսյան Վ. 

3. Մադաթյան Ռուբեն 

Սարգսի  

ՆԶՊ 4-րդ Երևանի «Մուլտի-Ֆիշ» ՍՊԸ-ի 

տնօրեն 

Երևանի թիվ 65 ավագ 

դպրոց  

Ռուշանյան Հ. 

4. Գրիգորյան Սամվել 

Գագիկի  

ՆԶՊ 4-րդ ՀՀ ոստիկանության Արթիկի 

բաժնի ՊՊԾ ջոկի ոստիկան  

Շիրակի մ. Արևշատի 

միջն. դպրոց 

Ռուշանյան Հ. 

5. Սարգսյան Սարգիս 

Հրանտի 

ՆԶՊ 4-րդ ՀՀ ԱԱԾ ՍԶ «Բավրա» ՍՎԲ-ի 

զինծառայող 

Շիրակի մ. Մեծ 

Սեպասարի միջն. դպրոց 

Աղանյան Գ. 

 

5. Սոցիալապես անապահով ուսանողներ 

N ԱԱՀ Մասնագիտություն, կուրս Պրակտիկայի անցկացման վայրը Մեթոդիստ 

1. Բաղդասարյան Գրիգոր Նորիկի  Ֆիզիկա 4-րդ Շիրակի մ. Ախուրյանի թիվ 2 հիմն. դպրոց Դրմեյան Հ. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝   

    Հաստատել  2016-2017 ուստարվա բակալավրի կրթական ծրագրով  հեռակա 

ուսուցման 3-րդ և 4-րդ կուրսերի 2-րդ կիսամյակի պրակտիկային չմասնակցած 

ուսանողների կրկնակի պրակտիկայի անցկացումև ու վայրերի փոփոխությունները: 

     Պրակտիկայի ժամկետները՝ 

Ընթացիկ- հեռակա- 15.09-13.10.2017թ. 

Պլեներային-14.09-16.09.2017թ. 

Ուսումնադաշտային պրակտիկա-14.09-16.09.2017թ. 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

15 անդամ. կողմ՝ 15, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՐՑԵՐ 

4.1. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

  Մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան Ռ. Մարդոյանը ներկայացրեց, որ 

բակալավրատի կրթական ծրագրով  առկա ուսուցման համակարգի մեթոդիկա 3-րդ 

կուրսի ուսանողուհի Անժելա  Հրայրի Գևորգյանը սեպտեմբերի 1-ից չի ներկայացել 

դասերի, քանի որ առողջական խնդիրներ ունի և բուժվում է արտերկրում: Ծնողի 

դիմումի հիման վրա դեկանն առաջարկեց  արտոնել Անժելա  Հրայրի Գևորգյանին  

մինչև բուժման կուրսի ավարտը (ս/թ. հոկտեմբերի 10-ը) բացակայել դասերից՝ 

կասեցնելով    չորրորդ կուրս նրա  տեղափոխումը:  Հետ վերադառնալուց հետո 

թույլատրել Անժելա  Հրայրի Գևորգյանին  հանձնելու ակադեմիական պարտքը, ապա 

hրամանագրել նրա տեղափոխումը չորրորդ կուրս:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝   

Մանկավարժության ֆակուլտետի բակալավրատի կրթական ծրագրով  առկա 

ուսուցման համակարգի մեթոդիկա 3-րդ կուրսի ուսանողուհի Անժելա  Հրայրի 

Գևորգյանին  մինչև բուժման կուրսի ավարտը (ս/թ. հոկտեմբերի 10-ը )  դասի 

չներկայանալը համարել հարգելի՝ կասեցնելով    չորրորդ կուրս նրա  տեղափոխումը:  

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

15 անդամ. կողմ՝ 15, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

4.2. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

 ՇՊՀ-ի ճաշարանի գործարկման մասին 



 
 

հաղ.` ռեկտոր Ս. Մինասյան 

Ռեկտոր Ս. Մինասյանը ներկայացրեց, որ համալսարանի ճաշարանը արդեն իսկ 

գործարկվում է այս ուսումնական տարվա սկզբից՝ սեպտեմբերից:  Համալսարանի ավագ 

դպրոցի նախկին մասնաշենքում ՝ (Վ. Սարգսյան փողոց) տեղադրվել են սարքավորումներ՝  

ճաշարանին մատակարարող սննդի պատրաստման նպատակով: 

Համալսարանի ճաշարանը առայժմ աշխատելու է համալսարանի հաշվին, այնուհետև 

կանցնի ինքնածախսածածկման սկզբունքով աշխատելուն: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝   

1. Հավանության արժանացնել Ս/ թ-ի  սեպտեմբերից համալսարանում գործարկված 

ճաշարանի սննդի պատրաստման և մատակարարման նպատակով ավագ դպրոցի նախկին 

մասնաշենքում սարքավորումներ տեղադրելու որոշումը: 

2. Համալսարանի ճաշարանը  գործարկել  համալսարանի  ծախսերի հաշվին, 

այնուհետև անցնել ինքնածախսածածկման սկզբունքով աշխատելուն: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

15 անդամ. կողմ՝ 15, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

 

 

 

Ռեկտորատի նախագահ, ռեկտոր՝  Ս. Մինասյան 

Ռեկտորատի քարտուղար, 

գիտական քարտուղար՝ 

  

Կ.Պետրոսյան 

Գիտական քաղաքականության և 

արտաքին համագործակցության 

կառավարման կենտրոնի               

տնօրեն - պրոռեկտոր՝ 

Ուսումնամեթոդական 

գործընթացի կառավարման և 

գործատուների հետ 

համագործացկության կենտրոնի 

տնօրեն - պրոռեկտոր՝ 

  

 

 

Ա. Ֆարմանյան 

 

 

 

 

Բ. Պողոսյան 

Ռեկտորի խորհրդական՝  Ս. Շահպարոնյան 



 
 

Ռեկտորի օգնական՝  Ա.Հովհաննիսյան 

Բնագիտամաթեմատիկական 

ֆակուլտետի դեկան 

Հումանիտար գիտությունների և 

արվեստի ֆակուլտետի դեկան  

Մանկավարժության ֆակուլտետի  

դեկան  

Ուսումնագիտական 

խորհրդատվական կենտրոն-

գրադարանի տնօրեն՝ 

Որակի ապահովման և 

կառավարման կենտրոնի տնօրեն՝ 

Արհեստակցական 

կազմակերպության նախագահ՝ 

Ֆինանսատնտեսական 

վերլուծությունների, 

ծրագրավորման  և 

հաշվապահական հաշվ.    բաժնի 

վարիչ-գլխավոր հաշվապահ՝ 

Սոցիալական իրավունքի 

ֆակուլտետի դեկանի 

պարտականություններ 

կատարող 

Իրավաբանական 

ծառայությունների, 

փաստաթղթերի պահպանման և 

արխիվացման հատուկ բաժնի 

վարիչ  

 

 

  

Ե. Սերոբյան 

 

Թ. Մելիքյան 

 

Ռ. Մարդոյան 

 

 

Թ. Խաչատրյան 

 

Ա.Սարգսյան                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Վ. Խաչատրյան 

 

 

 

 

Ռ. Քալաջյան 

 

 

 

Օ. Հովհաննիսյան 

 

 

 

 

Ն. Միրզոյան 



 
 

 

 

 


