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     ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 07 

 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ռեկտորատի 12.12.2018թ. նիստի 

 

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

Նիստին ներկա էին ռեկտորատի 16 (տասնվեց) անդամից 14-ը (տասնչորսը): 

Նիստին մասնակցում էին՝  

1.  Ե. Սերոբյան՝ ռեկտորի ԺՊ 

2.  Ս. Շահպարոնյան՝ ռեկտորի խորհրդական, 

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

4.   Հ. Մելքոնյան՝ արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ 

կապերի կենտրոնի տնօրեն 

5. Ռ. Քալաջյան՝ ֆինանսատնտեսական վերլուծությունների, ծրագրավորման և 

հաշվապահական հաշվառման բաժնի վարիչ-գլխավոր հաշվապահ,  

6.  Ա. Սարգսյան՝  գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և 

կառավարման կենտրոնի տնօրեն, 

         7.   Թ. Խաչատրյան՝ գրադարան-ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, 

նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի  տնօրեն, 

8.  Ն. Ավետիսյան՝ ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի 

փոխտնօրեն  

9.  Բ. Պողոսյան ՝ բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան 

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

11.  Ռ. Մարդոյան՝ մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան  

12. Օ. Հովհաննիսյան՝ սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի  

դեկան 

13. Ա. Մկրտչյան՝ ռազմական ամբիոնի պետ 

14. Հովհաննիսյան Արտաշես՝ անձնակազմի կառավարման և իրավական  

ապահովման բաժնի պետ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

ՕՐԱԿԱՐԳ 

1.  ՇՊՀ-ի  աշխատակիցների  պարգևավճարի  տրման  մասին    

Հաղ.՝ ռեկտորի ԺՊ Ե. Սերոբյան   

2. ՇՊՀ-ի հյուրատան վճարի մասին 

Հաղ.՝ ռեկտորի ԺՊ Ե. Սերոբյան 

3. Վ. Սարգսյան-26-ում գտնվող ՇՊՀ-ի մասնաշենքը ԴՕՍԱԱՖ-ին հանձնելու 

առաջարկության քննարկման մասին  

Հաղ.՝ ռեկտորի ԺՊ Ե. Սերոբյան 

4. Ընթացիկ հարցեր  

1. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

      ՇՊՀ-ի  աշխատակիցների  պարգևավճարի  տրման  մասին  

Պարոն Սերոբյանը ներկայացրեց, որ դուրս գալով բուհի ֆինանսական վիճակից 

համալսարանի աշխատակիցներին տարեվերջյան պարգևավճար ինքը նախատեսել է 

սահմանել աշխատավարձի 80%-ի չափով և հատկացնել  մինչև ս/թ.-ի  20-ը մնացած 

20%-ի  հատկացումը կատարել հետագայում՝ հաշվի առնելով  ուսանողների 

վարձավճարների հավաքագրման   պատշաճ մակարդակը: 

 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝   Կողմ՝5, դեմ՝ 6, ձեռնպահ՝ 2,(Ռեկտորատի անդամներից Ա. 

Մկրտչյանը հարգելի պատճառով չմասնակցեց քվեարկությանը, նիստից  դուրս 

եկավ): 

Ռեկտորատի անդամների կողմից մեկ այլ առաջարկություն արվեց.(առաջարկեց Ա. 

Սարգսյանը) տարեվերջյան պարգևավճար սահմանել աշխատավարձի  100 %-ի 

չափով՝ մինչև ս/թ.-ի դեկտեմբերի 20-ը., հունվարի աշխատավարձը որոշակի չափով  

հատկացնել մինչև դեկտեմբեր ամսվա վերջը՝ հաշվի  առնելով վարձավճարների 

հավաքագրումը, աշխատավարձի մնացած մասը հատկացնել հունվար ամսին: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝   Կողմ՝9, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 4(Ե. Սերոբյան, Ս. Շահպարոնյան, Հ. 

Մելքոնյան, Ա. Հովհաննիսյան): 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  

ՇՊՀ-ի  աշխատակիցներին   պարգևավճար սահմանել աշխատավարձի  100 %-ի 

չափով և հատկացնել  մինչև ս/թ.-ի դեկտեմբերի 20-ը. հունվարի աշխատավարձը 

որոշակի չափով  հատկացնել մինչև դեկտեմբեր ամսվա վերջը՝ հաշվի  առնելով 

վարձավճարների հավաքագրումը, աշխատավարձի մնացած մասը հատկացնել 

հունվար ամսին: 
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ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝   Կողմ՝9, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 4(Ե. Սերոբյան, Ս. Շահպարոնյան, Հ. 

Մելքոնյան, Ա. Հովհաննիսյան): 

 

ՇՊՀ ավագ դպրոցի և քոլեջի աշխատակիցների պարգևավճարը սահմանել 40 000 

(քառասուն հազար) ՀՀ դրամ: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝   Կողմ՝13, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0 

 

2. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

 ՇՊՀ-ի հյուրատան վճարի մասին 

Պարոն Սերոբյանը ներկայացրեց, որ  համալսարանի հյուրատունը կենցաղային 

բոլոր պայմաններով ապահովված է, մեր կողմից էլ կատարվում են հյուրատան 

ջեռուցման և այլ ծախսերը, և օրինաչափորեն այն կարող է  բուհի  ֆինանսական 

վիճակը բարելավել, եթե  ամբողջ տարին ծառայի իր նպատակին: Հյուրատանը  

համալսարանի կողմից անվճար հիմունքներով հյուրընկալվում են մեր բուհում 

դասավանդող, Երևանից  շաբաթը 1-2 օրով   եկող դասախոսները, կամ ավարտական 

քննությունների՝ Երևանից և այլ քաղաքներից եկող քննության նախագահները, ( մեկ 

կամ մի քանի օրով): Պարոն Սերոբյանը հավելեց, որ բուհը  նամակ է ստացել   

Շատինսկու համալսարանից, որով տեղեկացվում է, որ երկու ուսանող մեր բուհում 

ձմեռային քննաշրջանում՝ փետրվար ամսից  պետք է սովորեն ( ռուսաց լեզու և 

գրականություն մասնագիտությունից) և  հետաքրքրվում են  մեր 

հանրակացարանային պայմանների մասին:  Պարոն Սերոբյանի դիտարկումով 

անհրաժեշտություն է առաջանում որոշակի վճար սահմանել հյուրատան համար:  

Այդ վճարը այնքան խելամիտ պետք է սահմանվի, որպեսզի հյուրընկալվողները 

օգտվեն մեր հյուրատնից և ոչ թե քաղաքի ավելի մատչելի հյուրատներից:  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ Ն. Ավետիսյանը, նշելով, որ մենք ժամավճարային կարգով 

աշխատող դասախոսներին և համալսարան այցելող հյուրերին հյուրատունը 

տրամադրում  ենք անվճար հիմունքներով: Դրսից եկող ուսանողների համար պետք է 

վճար սահմանվի, ուստի առաջարկում  է համալսարանի կողմից  ընթացակարգ 

մշակել, որպեսզի հստակ տարբերակվեն անվճար և վճարովի հիմունքներով 

հյուրանոցից օգտվողները: 
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Հ. Մելքոնյանը,  ով առաջարկեց,  որ ընթացակարգում հստակ սահմանվեն 

հյուրանոցից օգտվող անձանց կատեգորիաները, վճարովի, անվճար և զեղչային 

հատկացումները:   

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  

Հանձնարարել ռեկտորի խորհրդական Ս. Շահպարոնյանին,  ֆինանսատնտեսական 

վերլուծությունների, ծրագրավորման և հաշվապահական հաշվառման բաժնի վարիչ-

գլխավոր հաշվապահ Ռ. Քալաջյանին և անձնակազմի կառավարման և իրավական 

ապահովման բաժնի պետ Ա. Հովհաննիսյանին մշակել  հյուրատան 

ֆինանսավորման վերաբերյալ  վճարովի հիմունքներով այն գործարկելու  

ընթացակարգային նախագիծ  և  ներկայացնել  ռեկտորատ մինչև ս/թ-ի հունվարի 25-

ը ներառյալ: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ Կողմ՝13, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0 

3. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

Վ. Սարգսյան-26-ում գտնվող ՇՊՀ-ի մասնաշենքը ԴՕՍԱԱՖ-ին հանձնելու 

առաջարկության քննարկման մասին  

Պարոն Սերոբյանը մեկ անգամ ևս հիշեցրեց ռեկտորատի անդամներին, որ դեռևս 

ս/թ.-ի սեպտեմբերին  գեներալ Արկադի Տեր- Թադևոսյանի կողմից  նամակ է հղվել 

ՇՊՀ  Վ. Սարգսյան 26-ում գտնվող ՇՊՀ-ի մասնաշենքը ԴՕՍԱԱՖ-ին տրամադրելու 

վերաբերյալ՝  պարտավորվելով  շենքը վերականգնել իրենց միջոցներով: Պարոն 

Սերոբյանը ներկայացրեց նաև, որ իր կողմից ՊՆ-ին նամակով պատասխանվել է, որ 

իրենք հանդիպել են  հարցի հետ առնչվող  անձանց, հարցում են  կատարել   ճշտելու 

իրենց անհրաժեշտ  մակերեսը, վճարման հետ կապված հարցերը, սակայն մինչև 

հիմա պատասխան չեն ստացել, ինչպես նաև տեղեկացվել է, որ համալսարանը չունի 

հանրակացարանային պայմաններ  այն ուսանողների համար, ովքեր մեր բուհում 

սովորում են հեռավոր գյուղերց և Ջավախքից: Անհրաժեշտությունից դուրս գալով՝ 

համալսարանում դասապրոցեսը կազմակերպվում է երկու հերթով՝ դասացուցակը 

երբեմն հարմարեցնելով այն  ուսանողներին, որոնց գյուղեր երթևեկության վերջին 

ժամերը համընկնում են երկրորդ հերթի վերջին ժամերին, ուստի համապատասխան 

ֆինանսական միջոցների դեպքում համալսարանում առաջնահերթ խնդիր է դառնում 

Վ. Սարգսյան 26-ում գտնվող ՇՊՀ-ի մասնաշենքը  վերականգնել՝ ծառայեցնելու  

որպես հանրակացարան: Պարոն Սերոբյանը շարունակեց, որ ավելին, երբ 
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համալսարան էր այցելել ՀՀ զինված ուժերի շտաբի պետը, առաջիկայում 

նախատեսվեց ՊՆ-ի հետ պայմանագիր կնքել, շենքը նրանց կողմից վերականգվելու,  

ռազմական ամբիոնի համար ուսումնական բազա ստեղծելու, հյուսիսային 

տարածաշրջանի  դպրոցների նզպ-ի ուսուցիչներին վերապատրաստելու ծրագիր: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Հաղորդումն ընդունել ի գիտություն, սպասել համալսարանի կողմից  վերոգրյալ 

նամակի՝   շահառուներին ուղղված  հարցումների պատասխաններին, որից հետո 

համապատասխան առաջարկով հարցը ներկայացնել ՇՊՀ-ի հոգաբարձուների 

խորհուրդ: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ Կողմ՝13, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0 

 

 

Ռեկտորատի նախագահ՝   

ռեկտորի ԺՊ 

 

 

 

կատարողնախագահ, ռեկտոր՝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ե. Սերոբյան 

Ռեկտորատի քարտուղար, 

գիտական քարտուղար՝ 

 

 

 

 

 

Կ.Պետրոսյան 

 

 

 

 

Ռեկտորի խորհրդական՝ 

Ֆինանսատնտեսական 

վերլուծությունների, 

ծրագրավորման և 

հաշվապահական հաշվ.    բաժնի 

վարիչ-գլխավոր հաշվապահ՝ 

Արհեստակցական 

կազմակերպության նախագահ՝ 

Գիտական  քաղաքականության, 

որակի ապահովման և 

կառավարման կենտրոնի տնօրեն՝ 

Արտաքին համագործակցության 

և հասարակայնության հետ 

կապերի կենտրոնի տնօրեն՝ 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

Ս. Շահպարոնյան 

 

 

 

 

Ռ. Քալաջյան 

 

Վ. Խաչատրյան 

 

 

Ա. Սարգսյան 

 

 

Հ. Մելքոնյան 
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Գրադարան-ուսումնագիտական 

խորհրդատվությունների, 

նորարարությունների և ՏՏ 

կենտրոնի տնօրեն՝ 

Ուսումնամեթոդական 

գործընթացի կառավարման 

կենտրոնի փոխտնօրեն 

 

 

 

Թ. Խաչատրյան 

 

 

Ն. Ավետիսյան 

   

Բնագիտամաթեմատիկական 

ֆակուլտետի դեկան՝ 

Հումանիտար գիտությունների և 

արվեստի ֆակուլտետի դեկան՝  

Մանկավարժության ֆակուլտետի  

դեկան՝  

Սոցիալական գիտությունների և 

իրավունքի ֆակուլտետի դեկան՝ 

Ռազմական ամբիոնի պետ՝ 

Անձնակազմի կառավարման և 

իրավական ապահովման բաժնի 

վարիչ՝  

 

 

          

  

Բ. Պողոսյան 

 

Թ. Մելիքյան 

 

Ռ. Մարդոյան 

 

Օ. Հովհաննիսյան 

Ա. Մկրտչյան 

 

 

Ա. Հովհաննիսյան 
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