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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 07 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ռեկտորատի 8.12. 2022թ. նիստի 

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

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

Նիստին մասնակցում էին՝  

1.  Ե. Սերոբյան՝ ռեկտոր 

2.  Գ. Նիկողոսյան՝ պրոռեկտոր-աշխատակազմի ղեկավարի ԺՊ 

3. Ն. Ավետիսյան՝ ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի   

պրոռեկտոր-տնօրենի ՊԿ,   

4.  Ս. Շահպարոնյան՝ ռեկտորի օգնական,    

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

6.  Վ. Խաչատրյան՝ արհեստակցական կազմակերպության նախագահ, 

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

կառավարման կենտրոնի տնօրեն, 

8.   Հ. Մելքոնյան՝ արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ 

կապերի կենտրոնի տնօրեն, 

9. Թ.Խաչատրյան ՝գրադարան ուսումնա գիտական խորհրդատվությունների, 

նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի  տնօրեն, 

10.  Ռ. Քալաջյան՝ ֆինանսատնտեսագիտական վերլուծությունների, ծրագրավորման  

և հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ-գլխավոր հաշվապահ,   

11.   Ա. Մկրտչյան ՝ ռազմական ամբիոնի պետ, 

         12.  Լ. Մարտիրոսյան ՝ բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան 

        13. Օ. Հովհաննիսյան՝ հասարակական գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ, 

         14. Ա. Հովհաննիսյան ՝ անձնակազմի կառավարման և իրավական ապահովման 

բաժնի պետ 
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ՕՐԱԿԱՐԳ 

 

 

1. ՇՊՀ-ի  աշխատողների պարգևավճարի մասին 

Հաղ.` ռեկտոր ՝ Ե. Սերոբյան 

2. ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՐՑԵՐ 

 

ԼՍԵՑԻՆ՝ 

ՇՊՀ-ի  աշխատողների պարգևավճարի մասին 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

1. ՇՊՀ հիմնադրամի բոլոր հաստիքային աշխատողներին (աշխատանքային 

պայմանագրերի հիման վրա աշխատողներին և ռազմական ամբիոնի սպայական կազմին),  

բացառությամբ համատեղության կարգով և սույնի  2-րդ և 3-րդ կետերում նշված 

աշխատողների, տրամադրել պարգևավճար ամսական աշխատավարձի չափով, ըստ 

հաստատված հաստիքացուցակի: 

2. Դռնապան-գիշերապահներին պարգևավճարը հաշվարկել և  տրամադրել ամսական 

միջին աշխատավարձի չափով: 

3. Հիմնադրամի այն աշխատողներին, ովքեր աշխատանքի են ընդունվել 2021 

թվականին կամ գտնվել են երեխայի խնամքի  կամ չվճարվող արձակուրդում,  

պարգևավճարը տրամադրել  փաստացի աշխատած ամիսների համամասնությամբ 

կատարված հաշվարկով: 

4. Առաջարկել ռեկտորին՝ հանձնարարել ՇՊՀ հիմնադրամի ֆինանսատնտեսական 

վերլուծությունների, ծրագրավորման և հաշվապահական հաշվառման բաժնին՝ 

ապահովելու  պարգևավճարների հաշվարկը և վճարումը:  

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

Կողմ՝14, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

 ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՐՑԵՐ 

Պարոն Սերոբյանը  ներկայացրեց, որ ամանորյա տոների կապակցությամբ համալսարանի 

մեծ տոնածառը՝ ուսանողական խորհրդի նախաձեռնությամբ շուտով սկսելու են զարդարել և 

դեկաններին հանձնարարեց ֆակուլտետները զարդարելու ընթացքին հետևել և օգնել ու  

խորհուրդներ տալ ուսանողներին:  
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Պարոն Սերոբյանը անդրադարձավ նաև կենտրոնների տնօրենների և ֆակուլտետների 

դեկանների տարեկան հաշվետվությունների հարցին: Նա նշեց, որ չնայած գիտական 

խորհրդի աշխատանքային պլանով հաստատված են հաշվետվությունների ժամկետները, 

սակայն հանձնարարեց, որ կենտրոնների տնօրենների տարեկան հաշվետվութունները 

պատրաստ լինեն և ներկայացվեն 2023թ.-ի հունվարի 15-ին, իսկ դեկաններինը՝ սույն 

թվականի դեկտեմբերի   25-ին, որպեսզի ժամանակ լինի դրանց ծանոթանալու, եթե 

անհրաժեշտ լինի կատարվեն դիտարկումներ, ապա գիտական խորհրդին  ներկայացվեն 

ավելի հստակ և ամբողջական: 

Պարոն Սերոբյանը ամենամյա հաշվետվությունների մասով մի քանի պահանջներ 

ներկայացրեց: Այն, որ դրանք լինեն ոչ ավել, քան հարյուր էջի սահմաններում, այնուհետև, որ  

տվյալը  ներկայացվի կամ աղյուսակի կամ գրաֆիկի տեսքով, երբեմն նույն տվյալը  երկու 

ձևով էլ ներկայացվում է, որն ուղղակի անիմաստ է, ապա նշեց, որ յուրաքանչյուր տվյալի 

ներկայացմանը հաջորդի վերլուծություն և առաջարկություն:  

Պարոն Սերոբյանը հանձնարարական տվեց նաև Արտաքին համագործակցության և 

հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնի տնօրեն պարոն Մելքոնյանին և 

Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի 

տնօրեն Ա. Սարգսյանին՝ երկու շաբաթվա ընթացքում ուսումնասիրել, թե 

վարկանիշավորման ինչ հարթակներ կան և Շիրակի պետական համալսարանը 

որտեղ կարող է տեղավորվել այդ հարթակում: 
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