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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 38 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ռեկտորատի 05.05.2018թ. նիստի 

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

Նիստին ներկա էին ռեկտորատի 14 (տասնչորս) անդամից 12-ը (տասներկուսը): 

Նիստին մասնակցում էին՝ 

 

1. Ս. Մինասյան` ռեկտորատի նախագահ, 

ռեկտոր, 

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

3.   Ե. Սերոբյան ՝ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման և 

գործատուների   հետ համագործացկության կենտրոնի տնօրեն - պրոռեկտոր՝ 

4. Ս. Շահպարոնյան՝ ռեկտորի խորհրդական, 

5.  Ռ. Քալաջյան՝ ֆինանսատնտեսական վերլուծությունների, ծրագրավորման 

և հաշվապահական հաշվառման բաժնի վարիչ-գլխավոր հաշվապահ, 

6.  Թ. Խաչատրյան՝ ուսումնագիտական խորհրդատվական կենտրոն-

գրադարանի    տնօրեն, 

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

8.  Վ. Խաչատրյան՝ արհեստակցական կազմակերպության նախագահ, 

9.  Բ. Պողոսյան ՝ բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան, 

10.  Թ. Մելիքյան՝  հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի 

դեկան, 

   11. Օ. Հովհաննիսյան՝ սոցիալական գիտությունների և իրավունքի 

ֆակուլտետիդեկանի պարտականություններ կատարող, 

12. Ն. Միրզոյան՝ իրավաբանական ծառայությունների, փաստաթղթերի 

պահպանման և արխիվացման հատուկ բաժնի վարիչ 
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ՕՐԱԿԱՐԳ 

1. Համալսարանում ուսումնական գործընթացի բնականոն ընթացքի 

շարունակման և չխաթարման մասին 

Հաղ.՝ ռեկտոր Ս. Մինասյան 

ԼՍԵՑԻՆ՝ 

Համալսարանում ուսումնական գործընթացի բնականոն ընթացքի շարունակման 

և չխաթարման մասին 

Հաղ.՝ ռեկտոր Ս. Մինասյան 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ 

 ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման և գործատուների   հետ 

համագործացկության կենտրոնի տնօրեն - պրոռեկտոր Ե. Սերոբյանը, դեկաններ՝ Թ. 

Մելիքյանը, Բ. Պողոսյանը, Օֆ. Հովհաննիսյանը:   

Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման և գործատուների   հետ 

համագործացկության կենտրոնի տնօրեն - պրոռեկտոր Ե. Սերոբյանի կողմից 

առաջարկություն արվեց կոչ-հորդորով դիմել համալսարանի դասախոսներին, 

ուսանողությանը, քոլեջի և ավագ դպրոցի դասախոսներին, ուսուցիչներին, 

աշակերտներին՝ ուսումնական գործընթացին մասնակցելով և չխաթարելով այն՝ 

բարձր պահել բուհի վարկանիշը՝ թույլ չտալով օգտագործել իրենց, որոշ անձանց նեղ 

անձնական շահերի համար:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝    

կոչ-հորդորով դիմել համալսարանի դասախոսներին, ուսանողությանը, քոլեջի և 

ավագ դպրոցի դասախոսներին, ուսուցիչներին, աշակերտներին՝ ուսումնական 

գործընթացին մասնակցելով և չխաթարելով այն՝ բարձր պահել բուհի վարկանիշը՝ 

թույլ չտալով օգտագործել իրենց, որոշ անձանց նեղ անձնական շահերի համար: 

 

Կոչ-հորդոր 

Անդրադառնալով ՇՊՀ-ի շուրջ կատարվող իրադարձություններին՝ նշենք, որ 

անհասկանալի են որոշ մարդկանց կողմից համաժովորդական շարժման որդեգրած 

օրակարգից շեղումը և կեղծ օրակարգն անձնական նեղ շահերին ծառայեցնելը: 
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Հայտնի է, որ համաժողովրդական շարժման առաջնորդների հորդորն է եղել 

աշակերտների և ուսանողների վերադարձը դասարաններ ու լսարաններ` 

վերականգնելով ուսումնական բնականոն գործընթացը: Մինչդեռ պատեհ առիթն 

օգտագործող որոշ անձինք, առաջնորդվելով անձնական նեղ շահերով, 

աշակերտներին, ուսանողներին, ուսուցիչներին և դասախոսներին կոչ են անում 

միանալ իրենց: Ելնելով այս ամենից՝ կոչ ենք անում ՇՊՀ-ի ուսանողներրին և 

դասախոսներին, որ ուսումնական գործընթացին առավել ջանասիրաբար 

մասնակցելով բարձրացնեն բուհի վարկանիշը` զրկելով պատեհապաշտներին իրենց 

անձնական նեղ շահերը ակամա բավարարելուց: 

ՇՊՀ ռեկտորատ 

 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝  

Կողմ՝12, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0 
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Ռեկտորատի նախագահ, 

ռեկտոր՝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ս. Մինասյան 

Ռեկտորատի քարտուղար, 

գիտական քարտուղար՝ 

  

Կ.Պետրոսյան 

 

 

 

 

Ուսումնամեթոդական 

գործընթացի կառավարման և 

գործատուների հետ 

համագործացկության կենտրոնի 

տնօրեն - պրոռեկտոր՝ 

  

 

 

 

Ե. Սերոբյան 

Ռեկտորի խորհրդական՝  Ս. 

Շահպարոնյան 

Ռեկտորի օգնական՝  Ա.Հովհաննիսյ

ան 

Բնագիտամաթեմատիկական 

ֆակուլտետի դեկան՝ 

Հումանիտար 

գիտությունների և արվեստի 

ֆակուլտետի դեկան՝  

Մանկավարժության 

ֆակուլտետի  դեկան՝  

Որակի ապահովման և 

կառավարման կենտրոնի տնօրեն՝ 

Արհեստակցական 

կազմակերպության նախագահ՝ 

Ֆինանսատնտեսական 

  

Բ. Պողոսյան 

 

Թ. Մելիքյան 

 

Ռ. Մարդոյան 

 

Ա.Սարգսյան                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Վ. Խաչատրյան 
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վերլուծությունների, 

ծրագրավորման  և 

հաշվապահական հաշվ.    բաժնի 

վարիչ-գլխավոր հաշվապահ՝ 

ՈՒսումնագիտական 

խորհրդատվական կենտրոն-

գրադարանի   տնօրեն, 

Սոցիալական իրավունքի 

ֆակուլտետի դեկան՝ 

Իրավաբանական 

ծառայությունների, 

փաստաթղթերի պահպանման և 

արխիվացման հատուկ բաժնի 

վարիչ՝  

 

 

          

 

 

Ռ. Քալաջյան 

 

 

Թ. Խաչատրյան 

 

Օ. 

Հովհաննիսյան 

 

 

 

 

Ն. Միրզոյան 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


