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«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ռեկտորատի 04.07.2018. նիստի 

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

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

 

Նիստին մասնակցում էին՝ 

 

1.  Ե. Սերոբյան՝ ռեկտորի պարտականություններ կատարող 

2.  Ս. Շահպարոնյան՝ ռեկտորի խորհրդական, 

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

4.  Ռ. Քալաջյան՝ ֆինանսատնտեսական վերլուծությունների, ծրագրավորման և 

հաշվապահական հաշվառման բաժնի վարիչ-գլխավոր հաշվապահ,  

5.  Վ. Խաչատրյան՝ արհեստակցական կազմակերպության նախագահ, 

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.  Ռ. Մարդոյան՝ մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան  

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

12.  Օ. Հովհաննիսյան՝ սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի  

դեկան 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ՕՐԱԿԱՐԳ 

1. Վարձավճարի պարտք ունեցող սոցիալապես  անապահով  ուսանողներին   

դրամական օգնություն հատկացնելու մասին  

Հաղ.՝ ռեկտորի պարտականությունների կատարող Ե. Սերոբյան 

2.  Հարգելի պատճառով ամփոփիչ ստուգման ժամանակ  բացակայած  ուսանողների 

ամփոփիչ ստուգմանը մասնակցելու թույլտվության մասին 

Հաղ.՝ ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի փոխտնօրեն՝ Ն. 

Ավետիսյան  

3. Պրոֆեսորադասախոսական համակազմի արձակուրդային օրերի ժամկետների 

հստակեցման մասին 
Հաղ.՝ ռեկտորի պարտականությունների կատարող Ե. Սերոբյան 

4. Սահմանադրության օրվան նվիրված Երևանյան միջոցառմանը  համալսարանի 

ուսանողների մասնակցության կազմակերպման մասին 

Հաղ.՝ ռեկտորի պարտականությունների կատարող Ե. Սերոբյան 

 

 

1. ԼՍԵՑԻՆ՝  

 

Վարձավճարի պարտք ունեցող սոցիալապես  անապահով  ուսանողներին   

դրամական օգնություն հատկացնելու մասին  

Հաղ.՝ ռեկտորի պարտականությունների կատարող Ե. Սերոբյան 

Պարոն Սերոբյանը ներկայացրեց, որ սոցիալական  գիտությունների և իրավունքի  

ֆակուլտետի հոգեբանության բաժնի երկրորդ կուրսի մագիստրոս  Շուշի Դանիելյանի 

կողմից ուղղվել  է դիմում, որով ուսանողը ներկայացնում է, որ ինքը երկկողմանի 

ծնողազուրկ է, ապրում է եղբոր խնամակալությամբ,  2017-2018 ուստարվա երկրորդ 

կիսամյակի 125 000 դրամ վարձավճարից  իր դիմումի համաձայն  զեղչվել է 75 000 դրամը, 

իսկ մնացյալ 50 000 դրամը չի կարողանում վճարել, խնդրում է օգնել: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Սոցիալական  գիտությունների և իրավունքի  ֆակուլտետի հոգեբանության բաժնի 

երկրորդ կուրսի մագիստրոս  Շուշի Դանիելյանի դիմումը բավարարել՝ նրա ուսման վարձի 

պարտքը մարել ՇՊՀ  2018թ.-ի §Եկամուտներ և ծախսեր¦ նախահաշվի  Հավելված 5/1-ի 2-րդ 

կետով նախատեսված §Դրամական աջակցության ծախսեր¦ հոդվածից՝  հատկացնելով  50 

000 

(հիսուն   հազար)  ՀՀ դրամ, 

             

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝  



Կողմ՝12, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0 

2. ԼՍԵՑԻՆ՝  
 Հարգելի պատճառով ամփոփիչ ստուգման ժամանակ  բացակայած  ուսանողների 

ամփոփիչ ստուգմանը մասնակցելու թույլտվության մասին 

Տիկին Ն. Ավետիսյանը ներկայացրեց, որ հարգելի պատճառով ամփոփիչ քննությանը 

չմասնակցած ուսանողները, որոնք տվյալ ստուգումից ունեն վերջնական դրական 

գնահատական խնդրում են իրենց թույլատրել մասնակցելու ամփոփիչ ստուգմանը՝ 

արդարության սկզբունքը չխախտելու  համար 

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Հարգելի պատճառով ամփոփիչ քննությանը չմասնակցած ուսանողներին, որոնք 

վարձավճարի պարտքեր չունեն և ունեն վերջնական դրական գնահատական թույլատրել 

մասնակցելու ամփոփիչ ստուգմանը:  

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝  

Կողմ՝12, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0 

3. ԼՍԵՑԻՆ՝  

Պրոֆեսորադասախոսական համակազմի արձակուրդային օրերի ժամկետների 

հստակեցման մասին 

Ռեկտորի պարտականություններ կատարող Ե. Սերոբյանը ներկայացրեց, որ 

այսօր բուհում քննչական մարմինների կողմից քննվում են գործեր, որն էլ ենթադրում 

է, որ ՊԴ և վարչական  կազմի աշխատակիցների արձակուրդ գնալու ժամկետները 

պետք է հստակեցվեն նաև վերոգրյալ գործընթացի հետ, այդ իսկ պատճառով 

հանձնարարվեց անձնակազմի կառավարման և իրավական ապահովման բաժնին 

կազմել ՊԴ և վարչական համակազմի աշխատակիցների արձակուրդային օրերի 

ժամկետների հստակեցված գրաֆիկ, այնպես, որ բոլոր ֆակուլտետների և 

ամբիոնների աշխատակիցների արձակուրդայինն օրերը միմյանց  չհամընկեն, այլ 

արձակուրդից օգտվեն հերթագայելով, որպեսզի քննչական մարմինների կողմից 

բուհից պահանջվող որևէ փաստաթղթի  ստուգման դեպքում  խթչընդոտներ 

չառաջանան: 
ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

հանձնարարել  անձնակազմի կառավարման և իրավական ապահովման 

բաժնին կազմել ՊԴ և վարչական համակազմի աշխատակիցների արձակուրդային 

օրերի ժամկետների հստակեցված գրաֆիկ հետևյալ սկզբունքով.  

 ՊԴ համակազմ Արձակուրդային 

օրերի ժամկետներ 



 

 

 
 

 

 

 

 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝  

Կողմ՝12, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0 

4. ԼՍԵՑԻՆ՝  
Սահմանադրության օրվան նվիրված Երևանյան միջոցառմանը  համալսարանի 

ուսանողների մասնակցության կազմակերպման մասին 

Ռեկտորի պարտականություններ կատարող Ե. Սերոբյանը ներկայացրեց, որ 

05.07.2018թ.-ին Երևանում կազմակերպվող սահմանադրության օրվան նվիրված 

միջոցառմանը պետք է մասնակցեն նաև 30 ուսանողներ մեր բուհից, այդ իսկ 

նպատակով հանձնարարականներ տրվեցին ՇՊՀ ֆիզիկական դաստիարակության 

տեսության և մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս Գ. Աղանյանին՝ գործընթացը 

ղեկավարելու ու կազմակերպելու, ինչպես նաև   ֆինանսատնտեսական 

վերլուծությունների, ծրագրավորման և հաշվապահական հաշվառման բաժնի վարիչ-

գլխավոր հաշվապահ Ռ. Քալաջյանին ուսանողներին օրապահիկ տրանադրելու  

առնչությամբ: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

05.07.2018թ.-ին Երևանում կազմակերպվող սահմանադրության օրվան նվիրված 

միջոցառմանը բուհի 30 ուսանողների մասնակցության կազմակերպման ու 

ղեկավարման գործընթացը  հանձնարարել համալսարանի  ֆիզիկական 

դաստիարակության տեսության և մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս Գ. Աղանյանին, 

ինչպես նաև  հանձնարարել  ֆինանսատնտեսական վերլուծությունների, 

ծրագրավորման և հաշվապահական հաշվառման բաժնի վարիչ-գլխավոր 

հաշվապահ Ռ. Քալաջյանին՝ ուսանողներին տրամադրելու օրապահիկ: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝  

Կողմ՝12, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0 

 

1. Դասախոսներ, 

ամբիոնի վարիչներ 

10.07-27.08 

2. Դեկաններ, 

կենտրոնի տնօրեններ 

16.07-20.08 

 Վարչական 

համակազմ(ըստ 

հերթագայության) 

16.07-10.08 

23.07-17.08 

30.7-24.08 



Ռեկտորատի նախագահ՝   

ռեկտորի պարտականություններ 

կատարող՝  

 

 

 

 

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 

 



արվեստի ֆակուլտետի դեկան՝  

Մանկավարժության ֆակուլտետի  

դեկան՝  

Սոցիալական գիտությունների և 

իրավունքի ֆակուլտետի դեկան՝ 

Անձնակազմի կառավարման և 

իրավական ապահովման բաժնի 

վարիչ՝  

 

 

          

Թ. Մելիքյան 

 

Ռ. Մարդոյան 

 

Օ. Հովհաննիսյան 

 

 

Ն. Միրզոյան 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 


