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ՌԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒ-

ԹՅՈՒՆԸ 

ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ 

ՔԱՅԼԵՐԸ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ 

ԽՈՒՄԲ/ԺԱՄԿԵՏ ՀԱՄԱ-

ԳՈՐԾԱԿ-

ՑՈՒԹՅԱՄԲ 

ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ 

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ 

ՆՇՈՒ

ՄՆԵՐ  ՊԱՏԱՍԽԱ-

ՆԱՏՈՒ 

ԿԱՏԱՐՈՂ-

ՆԵՐ 
1.  1.3.2. Ստեղծել 

«Թվային 

կամպուս»` զար-

գացնելով դասա-

խոսական և 

ուսումնաօժան-

դակ  կազմի 

թվային հմտու-

թյունները,  յուրա-

քանչյուր ուսանողի 

համար ապահովել 

թվային ռեսուրս-

ների հասանե-

լիությունը: 

Կրթական ծրագրերի 

իրականացման համար 

անհրաժեշտ 

ռեսուրսներով ապա-

հովված և հասանելի, 

ներքին և արտաքին 

շահակիցների ուս-մանը, 

աշխատանքին և 

արտալսարանային 

արդյունավետ գործունե-

ությանը նպաստող 

ֆիզիկական և վիրտուալ  

մշտապես թարմացվող 

միջավայր: 

1. Ներդնել էլեկտրոնային փաս-

տաթղթաշրջանառության կարգ՝ 

2. Ուսումնասիրել էլեկտրոնային 

փաստաթղթաշրջանառության 

փորձը ԵՊՀ-ում և այլ բուհերում 

(բենչմարքինգի մեթոդի 

կիրառմամբ): 

3. Ներդնել էլեկտրոնային դի-

մումների նոր ընթացակարգ։ 

 

 

ԱԿԻԱ բաժնի 

վարիչ 

Վ.Եգանյան 

Ն․Նազարյան 

Վ․Աղինյան 

Վ․ 

Բախչագուլյան 

Վ․ Գալստյան 

 

04․06․2022-

30․12․ 2022 

ՏՀՍԶԲ Գործող 

էլեկտրոնային 

փաստաթղթաշրջանա

ռության համակարգ: 

 

2.  1.4.3. Պարբերա-

բար իրականաց-

նել ուսումնա-

օժանդակ և վար-

չական համա-

կազմերի վերա-

պատրաստում-

ներ՝ հիմնված 

կարիքների գնա-

հատման վրա և 

համահունչ ԵՊՀ 

ԻՄ-ի զարգացման 

գերակայություննե-

րին:  

 

Մասնաճյուղի կրթական 

ծրագրերն 

իրականացնելու համար 

անհրա-ժեշտ մասնա-

գիտական և 

հետազոտական 

կարողություններ 

ունեցող ուսումնաօժան-

դակ և վարչա-կան 

կազմեր, 

1. Իրականացնել աշխատակիցնե-

րի մասնագիտական 

գնահատում: 

2. Մշակել կարողությունների 

զարգացման ռազմավարություն: 

3. Մշակել վարչական և ուսումնա-

օժանդակ աշխատակիցների 

վերապատրաստման 

միջոցառումներ: 

4. Ապահովել վերապատրաս-

տումների իրականացումը։ 

ԱԿԻԱ բաժնի 

վարիչ 

Վ.Եգանյան 

Ն․ Աբազյան 

Վ․ Եգանյան 

Ն․Նազարյան 

 

 

պարբերաբար 

ԿԲԴՎԲ/վ 

        

 Վարչական և ու-

սումնաօժանդակ հա-

մակազմերի կարո-

ղությունների զարգա-

ման գործող ռազմա-

վարություն, 

 Վարչական և ու-

սումնաօժանդակ հա-

մակազմերի վերա-

պատրաստման և 

ատեստավորման 

գործող կարգ, 

 Վերապատրաս-

տումների արդյունա-

վետության և որակի 
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գնահատման գործող 

ընթացակարգ, 

3.  1.4.6. Վարել առաջ-

ընթաց կադրային 

քաղաքականու-

թյուն՝ աշխատան-

քի մեջ ներգրավե-

լով ՀՀ և արտա-

սահմանյան 

ականավոր 

գիտնականների և 

շնորհալի երի-

տասարդների։ 

Կանխահայաց կադ-

րային քաղաքակա-

նություն։ 

1. Մշակել դասախոսական կազմի 

համալրման և կատա-

րելագործման երկարաժամ-կետ 

ծրագիր։ 

2. Մշակել դասախոսների 

փոխանակության (որոշակի 

ժամկետներով) ՀՀ ԳԱԱ լեզվի 

ինստիտուտ, ՀՀ ԳԱԱ: 

3. Կազմակերպել դասախոսու-

թյուններ՝ հրավիրելով 

ականավոր գիտնականների 

(ամերիկյան մեթոդով): 

Վ.Եգանյան Ն․ Աբազյան 

Վ․ Աղինյան 

Վ․Գալստյան 

պարբերաբար 

     ԿԾՂ Մշակված կադրային 

քաղաքականություն, 

 

4.  1․4․8 Ներդնել դա-

սախոսական, 

ուսումնաօժան-

դակ և վարչական  

համակազմերի 

աշխատանքի 

արդյունավետու-

թյան գնահատման 

նոր համակարգ: 

Դասախոսական, 

ուսումնաօժանդակ և 

վարչական  համակազ-

մերի աշխատանքի 

արդյունավետության 

բարձրացում 

1. Սահմանել և ներդնել դասա-

խոսական կազմի մասնա-

գիտական որակներին ներկա-

յացվող պահանջներ՝ ըստ 

կրթական ծրագրի վերջնար-

դյունքների: 

2. Մշակել և ներդնել պրոֆեսո-

րադասախոսական կազմի 

աշխատանքային հարաբե-

րությունների սահմանման և 

աշխատավարձերի հաշվարկ-

ման նոր համակարգ։  

3. Ատեստավորում անցած և 

քննության գերազանց միա-վոր 

ապահոված աշխատա-կիցների 

աշխատավարձերի վերանայում։ 

Վ․Եգանյան Ն․Նազարյան 

Ն․ Աբազյան 

01․06․2022-

01․12․2022 

    Տնօրեն  Պաշտոնների 

վերանայված 

անձնագրեր, 

 Պրոֆեսորադա-

սախոսական կազ-մի 

հետ աշխատան-

քային հարաբերու-

թյունների սահման-

ման և աշխատա-

վարձերի հաշվարկ-

ման նոր համակարգ, 

 

5.  1.6.4.Վերանայել 

մարդկային 

ռեսուրսների 

կառավարման 

հայեցակարգը ու 

մշակել 

զարգացման 

ծրագրեր։ 

Ներդրված ՊԻԳԲ 

շրջափուլ՝ ուսում-նական 

ստորաբաժա-նումների և 

դասախո-սական կազմի 

գոր-ծունեության արդյու-

նավետ կառավա-րումն 

ապահովող 

գործիքակազմերով, որն 

ընդունելի է 

1. Վերանայել մարդկային 

ռեսուրսների կառավարման 

հայեցակարգը: 

2. Իրականացնել մարդկային 

ռեսուրսների զարգացման 

ծրագրեր 

3. Մշակել և ներդնել վարչական և 

ուսումնաօժանդակ 

համակազմերի 

Վ․Եգանյան Ն․Նազարյան 

Ն․ Աբազյան 

Վ․Եգանյան 

15․07․2022-

30․10․2022 

ԱԿԻԱԲ  Մարդկային 

ռեսուրսների 

կառավարման նոր 

հայեցակարգ, 

 Մարդկային 

ռեսուրսների 

զարգացման մշակված 

ծրագրեր, 

 Ռազմավարական 
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շահակիցների համար և 

ապահովում է 

մասնակցային 

կառավարում։ 

 

կարողությունների զարգացման 

ռազմավարություն: 

4. Հայեցակարգում կատարել 

փոփոխություններ 

և կրթական նպա-

տակների իրականաց-

ման համար անհրա-

ժեշտ մարդկային 

ռեսուրսներ։ 

6.  1.6.6. Մշակել և 

իրականացնել 

կոռուպցիոն 

երևույթների դեմ 

պայքարի համալիր 

միջոցառումների 

նոր ծրագիր: 

Կոռուպցիոն երևույթների 

կանխարգելում։ 

1. Մշակել և հաստատել 

կոռուպցիոն երևույթների դեմ 

պայքարի համալիր 

միջոցառումների նոր ծրագիր։ 

Վ. Եգանյան Ն. Նազարյան 

 

04․05.2022-

10.11․2022 

Գիտ/Ք 

 

 ԵՊՀ ԻՄ-ում 

կոռուպցիոն 

երևույթների դեմ 

պայքարի համալիր 

միջոցառումների 

հաստատված 

ծրագիր, 

 

7.  2.2.3. Խրախուսել 

ուսանողական 

ամառային դպրոց-

ների, ճամբարների 

կամ երիտասար-

դական այլ գիտա-

կան միջոցառում-

ների կազմակեր-

պումը և մասնակ-

ցությունը։ 

Գիտական միջոցառում-

ներին մասնակցած 

ուսանողների և 

դասախոսների թվի աճ։ 

1. Մշակել ծրագիր ուսանողներին 

տարբեր գիտաժողովների 

մասնակցությունը ապահովելու 

համար 

2. մշակել առավելությունների 

ցանկ, որոնք կմոտիվացնեն 

ուսանողներին մասնակցելու 

գիտական միջոցառումներին 

Վ․Եգանյան Վ․ Աղինյան 

Վ․Եգանյան 

Ն․Նազարյան 

 

պարբերաբար 

Գիտ/Ք Գիտական միջոցա-

ռումներին մասնակ-

ցած ուսանողների և 

դասախոսների թվի 

աճ։ 

 

8.  2.3.1․ Մշակել և 

ներդնել բաց 

գիտության քաղա-

քականություն: 

Միջազգային և վարկանի-

շային ամսագրերում 

հրատարակությունների 

քանակի աճ, հետազո-

տո-թյունների 

հանրայնացում։ 

 

1. Մշակել բաց գիտության 

համակարգում աշխատանքները 

կազմակերպելու կարգ։  

 

Վ. Եգանյան Ն. Նազարյան 

 

պարբերաբար 

Տնօրեն 

Գիտ/Ք 

 

Բաց գիտության 

համակարգում 

աշխատանքները 

կազմակերպելու 

կարգ, 

 

9.  2.3․4․ Խթանել 

միջազգային և 

հանրապետական 

վարկանիշային 

գիտական 

հանդեսներում 

հոդվածների 

հրապարակումը։ 

Միջազգային և 

վարկանիշային 

ամսագրերում 

հրատարակութ-յունների 

քանակի աճ, 

հետազոտությունների 

հանրայնացում։ 

 

1. Վերանայել «ԵՊՀ ԻՄ 

աշխատողներին աշխատանքի 

որոշ տեսակների կատարման 

համար վճարվող լրավճարների 

հաշվարկման և վճարման» 

կարգը։ 

2. Իրականացնել դրամական 

խրախուսանքներ։ 

Վ․Եգանյան Ն․Նազարյան 

Ն․ Աբազյան 

պարբերաբար 

Գիտ/Ք  Միջազգային և 

հանրապետական 

վարկանիշային գի-

տական հանդեսնե-

րում հոդվածների 

հրապարակման 

համար տրվող 

մասնաբաժնի աճ, 

 Հրապարակումնե-

րի թվաքանակի աճ։ 
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10.  2․6․1․ Աջակցել 

արտերկրի 

համալսարանների 

և գիտական 

կենտրոնների հետ 

համագործակցող 

Մասնաճյուղի դա-

սախոսներին և գի-

տահետազոտա-

կան լաբորատորի-

աներին: 

Շարժունության և դրա-

մաշնորհային ծրագրերի 

մասին տեղեկատվության 

տարածման գործող 

մեխանիզմներ, ակտիվ 

գիտական գործունեու-

թյուն և համագործակ-

ցության առկայություն 

1. Կնքել արտերկրի համալսարան-

ների, ինստիտուտների հետ հա-

մագործակցության համաձայնա-

գրեր, պայմանագրեր: 

Վ. Եգանյան Ն. Նազարյան 

 

09. 06․2022-

20․12.2026 

 

Տնօրեն 

ԱԿԲ 

 Արտերկրի համալ-

սարանների, 

ինստիտուտների 

հետ համագործակ-

ցության համաձայ-

նագրեր, 

պայմանագրեր, 

 

11.  2.6.3. Ընդլայնել 

Մասնաճյուղի 

աշխատակիցների 

մասնակցությունը 

միջազգային 

գիտաժողովներին, 

սեմինարներին։ 

Բարելավել միջազգային 

գիտաժողովների կազմա-

կերպման և անցկացման 

համար առկա խրախուս-

ման մեխանիզմները։ 

1. Ընդլայնել Մասնաճյուղի 

աշխատակիցների 

մասնակցությունը միջազգային 

գիտաժողովներին, 

սեմինարներին։ 

Վ. Եգանյան Ն. Նազարյան 

 

09.07․2022-

25․12․2022 

Տնօրեն 

Գիտ/Ք. 

 Բարելավված 

գիտաժողովների 

անցկացման կարգ՝ 

խրախուսման 

մեխանիզմներով, 

 

12.  2.7․1․ Կանոնա-

կարգել դրամաշ-

նորհային ծրագ-

րերի համար դի-

մելու գործընթա-

ցը, պարբերաբար 

իրականացնել 

մշտադիտարկում  

և 

վերահսկողություն։ 

Տարածաշրջանի 

խնդիրների լուծմանն 

ուղղված ներքին 

դրամաշնորհների 

տրամադրման 

կանոնակարգված և 

պարբերական 

գործընթաց, 

ֆինանսական ներհոսք 

արդյունքների 

առևտրայնացումից 

1. Ուսումնասիրել նախկին 

դրամաշնորհային ծրագրերի 

ֆինանսավորման 

փաստաթղթային փաթեթները։ 

2. Բարելավել ներքին դրամա-

շնորհային ծրագրերի ֆինան-

սավորման կարգը։ 

 

Վ. Եգանյան Ն. Նազարյան 

 

09.05․ 2022-

15․12.2022 

 

Գիտ/Ք  Դրամաշնորհային 

ծրագրերի փաթեթ-

ների վերաբերյալ 

զեկույց, 

առաջարկներ, 

 Ներբուհական 

դրամաշնորհային 

ծրագրերի թվի աճ, 

 Դրամաշնորհային 

ծրագրերի մասնա-

կիցների թվի աճ, 

 

13.  3.4.3. Բարելավել 

հանրությանը 

Մասնաճյուղի հաշ-

վետվողականու-

թյան համակարգը 

և նրա արդյունա-

վետության գնա-

հատման մեխա-

նիզմները։  

 

Ըստ հաստատված քաղա-

քականության՝ տարածա-

շրջանի հանրության և 

կառույցների հետ համա-

գործակցության արդյու-

նավետ մեխանիզմներ և 

ծրագրեր, մասնաճյուղի 

գործունեության թափան-

ցիկությունն ապահովող 

գործընթացներ։ 

1. Մշակել հանրությանը 

Մասնաճյուղի 

հաշվետվողականության 

ապահովման համակարգ։  

2. Կազմակերպել հարցումներ 

 

Վ․Եգանյան Ն․ Աբազյան 

Ն․ Նազարյան 

15․05․2022-

25․12․2022 

ԱԿԲ  Հանրությանը 

Մասնաճյուղի հաշ-

վետվողականու-

թյան ապահովման 

գործող 

մեխանիզմներ 

/համակարգ,  
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14.  3.2.2. Իրականաց-

նել ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 

վերջին 5 տարինե-

րի շրջանավարտ-

ների զբաղվածու-

թյան և աշխատա-

շուկայի կարիքնե-

րի ուսումնասի-

րություն: 

Ձեռնարկությունների 

առաջատար մասնագետ-

ների և մասնագիտական 

գործունեության ոլոր-

տում հաջողության հա-

սած շրջանավարտների 

ներգրավվածություն 

կրթական գործընթացնե-

րում և աջակցություն 

շահառուների կարիերայի 

զարգացմանը։ 

Զարգացնել ԵՊՀ ԻՄ կապը իր 

շրջանավարտների հետ, 

ստեղծել «Շրջանավարտների 

միություն»՝ ներգրավելով 

հաջողության հասած 

շրջանավարտների  և ապահովել 

համագործակ-ցությունը 

տարբեր բնագավառներում: 

Վ. Եգանյան Ն. Նազարյան 

 

06․05․2022-

20․12․2022 

պարբերաբար 

Ֆակ/դ 

Գ/հաշվ․ 

 Գործող 

«Շրջանավարտների 

միություն», 

 Շրջանավարտներ

ի կողմից ֆինան-

սական և նյութական 

աջակցություններ 

Մասնաճյուղին, 

 

15.  3․5․1․Մշակել 

Մասնաճյուղի 

միջազգայնացման 

քաղաքականու-

թյուն` ապահովե-

լով շահակիցների 

ներգրավվածութ-

յունը:  

 

Մասնաճյուղի 

ներգրավվածություն 

հանրապե-տական և 

միջազ-գային ուսումնա-

գիտական տար-բեր 

գործընթաց-ներում և 

ծրագրե-րում։ 

 Գնահատել 

միջազգայնացման և 

արտաքին կապերի համար 

պատասխանատու 

վարչական անձնակազմի 

բավարարվածությունը 

վերապատրաստումներից։  

 Կազմակերպել 

միջազգայնացման և 

արտաքին կապերի համար 

պատասխանատու 

վարչական անձնակազմի 

համար վերապատրաստման 

դասընթացներ։  

 

Վ․Եգանյան Ն․Նազարյան 

Ն․ Աբազյան 

01․07․2022-

05․12․2022 

ԱԿԲ/վ 

ՄԿՈԱԲ/վ 

 

 Միջազգայնացման 

և արտաքին 

կապերի համար 

պատասխանատու 

վերապատրաստ-

ված աշխատա-

կազմ,  

 

 

                                            

           

 

Բաժնի վարիչի ԺՊ                   ՝                              / Վ. Եգանյան  / 

 

 

 

 


