
1 
 

                              ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 13 

 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ռեկտորատի 04.03.2019թ. նիստի 

 

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

Նիստին ներկա էին ռեկտորատի 15 (տասնհինգ) անդամից 14-ը (տասն չորսը): 

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.   Մկրտչյան Արթուր՝ ռազմական ամբիոնի պետ, 

10.  Բ. Պողոսյան ՝ բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան  

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

12.  Ռ. Մարդոյան՝ մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան  

13.  Օ. Հովհաննիսյան՝ սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի  

դեկան 

 14.  Ա. Հովհաննիսյան ՝ անձնակազմի կառավարման և իրավական  

ապահովման բաժնի պետ 
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                                                           ՕՐԱԿԱՐԳ 

1.  2018 թվականի  ՇՊՀ-ի ռեկտորի հաշվետվության ներկայացման վերաբերյալ 

աշխատանքային ծավալների բաշխում 

Հաղ.՝ ռեկտորի ԺՊ Ե. Սերոբյան  

2. Մանկավարժության ֆակուլտետի ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային 

մարզումներ  բաժնի առաջատար մարզիկների  քննաշրջանների  կազմակերպման  

վերաբերյալ  

Հաղ.՝ ռեկտորի ԺՊ Ե. Սերոբյան  

1. ԼՍԵՑԻՆ ՝   

2018 թվականի  ՇՊՀ-ի ռեկտորի հաշվետվության ներկայացման վերաբերյալ 

աշխատանքային ծավալների բաշխում 

 ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  

 

                Ռեկտորի հաշվետվության պատրաստման և ներկայացման հետ կապված   

կենտրոնների տնօրեններին, գիտական քարտուղարին, ֆինանսատնտեսական 

վերլուծությունների, ծրագրավորման և հաշվապահական հաշվառման բաժնի 

վարիչ-գլխավոր հաշվապահին հանձնարարել  իրենց բաժինների վերաբերյալ 

անհրաժեշտ տեղեկատվության տրամադրում և հաշվետվության որոշակի 

բաժինների ներկայացման հետ կապված աշխատանքային ծավալների բաշխում:  

 
ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

14 անդամ. կողմ՝ 14, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

2. ԼՍԵՑԻՆ ՝  

Մանկավարժության ֆակուլտետի ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային 

մարզումներ  բաժնի առաջատար մարզիկների  քննաշրջանների կազմակերպման  

վերաբերյալ  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  

 

Նկատի ունենալով  ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ  

բաժնի առաջատար մարզիկների  հանրապետական և միջազգային 

մարզահավաքներին պարբերաբար մասնակցելու հանգամանքը՝  համապատասխան 

փաստաթղթային հիմքերի առկայության դեպքում  թույլատրել  հիմնական 

քննաշրջանի (միջանկյալ և ամփոփիչ ստուգումներ) և լուծարային փուլերի 

կազմակերպումն  իրականացնել անհատական ժամանակացույցով: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

14 անդամ. կողմ՝ 14, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 
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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՝ 

Գրադարան-ուսումնագիտական 

խորհրդատվությունների, 

նորարարությունների և ՏՏ 

կենտրոնի տնօրեն՝ 

Ուսումնամեթոդական 

գործընթացի կառավարման 

կենտրոնի փոխտնօրեն 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

Ս. Շահպարոնյան 

 

 

 

 

Ռ. Քալաջյան 

 

Վ. Խաչատրյան 

 

 

Ա. Սարգսյան 

 

 

Հ. Մելքոնյան 

 

 

 

Թ. Խաչատրյան 

 

 

Ն. Ավետիսյան 

   

Բնագիտամաթեմատիկական 

ֆակուլտետի դեկան՝ 

Հումանիտար գիտությունների և 

  

Բ. Պողոսյան 
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արվեստի ֆակուլտետի դեկան՝  

Մանկավարժության ֆակուլտետի  

դեկան՝  

Սոցիալական գիտությունների և 

իրավունքի ֆակուլտետի դեկան՝ 

Ռազմական ամբիոնի պետ՝ 

Անձնակազմի կառավարման և 

իրավական ապահովման բաժնի 

վարիչ՝  

 

 

          

Թ. Մելիքյան 

 

Ռ. Մարդոյան 

 

Օ. Հովհաննիսյան 

Ա. Մկրտչյան 

 

 

Ա. Հովհաննիսյան 
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