
                                                                                                                

 

 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

«ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ  ԹԱՓՈՒՐ   ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄՐՑՈՒՅԹԻ  

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ, ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հիմք ընդունելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 86-րդ հոդվածը, «Երևանի 

Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի 

ռեկտորատը որոշում է՝ 

1. Հաստատել «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական 

համալսարան» հիմնադրամի (այսուհետ՝ Համալսարան) թափուր և նոր ստեղծված 

պաշտոնների ընտրության (նշանակման) մրցույթի կազմակերպման, անցկացման և 

պաշտոնի նշանակման կարգը ` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում  հաստատվելուն հաջորդող օրվանից: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Հավելված 

                                                                                                                          Ռեկտորատի 

2017 թվականի հունիսի 27-ի 

թիվ 22/17 արձանագրության   

  

 

ԿԱՐԳ 

 

«ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ  ԹԱՓՈՒՐ  ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ  ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ   ՄՐՑՈՒՅԹԻ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ 

 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. Սույն կարգով սահմանվում է «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական 

բժշկական համալսարան» հիմնադրամի (այսուհետ` Համալսարան) թափուր  պաշ-

տոնների ընտրության (նշանակման) մրցույթի (այսուհետ` մրցույթ) կազմակերպման, 

անցկացման և պաշտոնի նշանակման հետ կապված  հարաբերությունները:  

Սույն կարգը չի տարածվում թափուր այն պաշտոնների ընտրության (նշանակման) 

նկատմամբ, որոնց մրցույթային կարգով ընտրության և նշանակման դեպքերը սահ-

մանվում են օրենքով կամ Համալսարանի կանոնադրությամբ: 

2. Թափուր պաշտոն է համարվում Համալսարանի հաստիքացուցակով  նախատես-

ված` հաստիքի չզբաղեցված աշխատատեղը: 

3. Թափուր պաշտոն առաջանալու դեպքում ռեկտորը իրավասու է՝ 

   ա) համապատասխան պաշտոնի համար սահմանված գործառույթները ժամանա-

կավորապես դնել համապատասխան որակավորում ունեցող Համալսարանի այլ 

աշխատողի վրա, մինչև տվյալ պաշտոնում նշանակում կատարելը,  

   բ) տվյալ պաշտոնին ներկայացվող պահանջները բավարարող այլ անձի հետ 

ուղղակի եղանակով կնքել  աշխատանքային պայմանագիր,  

   գ) թափուր պաշտոնում  նշանակում կատարել  մրցութային կարգով:  

 Յուրաքանչյուր դեպքում թափուր պաշտոնը մրցութային կարգով նշանակում 

կատարելու հարցը որոշում է ռեկտորը:  

 Թափուր պաշտոնը մրցութային կարգով նշանակում կատարելու վերաբերյալ 

կարող են առաջարկություններ ներկայացնել համապատասխան բնագավառը համա-

կարգող պրոռեկտորը, աշխատակազմի ղեկավարը, կառուցվածքային ստորաբաժան-

ման ղեկավարը: 

4. Մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունեն Համալսարանի տվյալ թափուր պաշտոնի 

նկարագրով սահմանված որակավորման պահանջներին համապատասխանող 

անձինք: 

5. Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների 

ստուգումն անցկացվում է հարցազրույցի միջոցով: 



7. Մրցույթը երաշխավորում է մասնակիցների համար` իրենց մասնագիտական 

գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին համապատասխան մասնակ-

ցության հավասար հնարավորություններ և անցկացվում է հրապարակայնության 

սկզբունքով: 

8. Հարցազրույցը ներառում է տվյալ պաշտոնի նկարագրով սահմանված դիմու-

մատուի գործնական հմտությունները, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու 

ինչպես մասնագիտական, այնպես էլ աշխատանքային ունակությունները ստուգող 

հարցեր: 

  

2.  ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

9. Թափուր պաշտոն առաջանալու դեպքում երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում 

աշխատակազմի ղեկավարն այդ մասին տեղեկացնում ռեկտորին: Թափուր պաշտո-

նում մրցութային ընթացակարգով նշանակելու որոշումը կայացնում է ռեկտորը: 

10. Թափուր պաշտոնը համալրելու համար մրցույթ անցկացնելու մասին հայտարա-

րությունը հրապարակում է Համալսարանի աշխատակազմը՝ Համալսարանի պաշ-

տոնական կայք էջում, ինչպես նաև զանգվածային լրատվամիջոցներում: 

11. Հայտարարությունը հրապարակվում է առնվազն 2 անգամ 5-օրյա պարբերու-

թյամբ, մրցույթն անցկացնելուց առնվազն 1 ամիս առաջ: 

12. Հայտարարության տեքստում  նշվում է. 

       1) Համալսարանի անվանումը, 

2) թափուր պաշտոնի և համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանման 

անվանումը, մասնագիտական գիտելիքներն ու աշխատանքային ունակություններին 

և կարողություններին ներկայացվող պահանջները, հիմնական պարտականու-

թյունները` ըստ պաշտոնի նկարագրի, 

       3) ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 2011 թվականի հունվարի 25-ի՝ «Աշխատանքների 

մասնագիտությունների, մասնագիտացումների և պաշտոնների դասակարգիչները 

հաստատելու մասին» թիվ 26-Ն հրամանով սահմանված տվյալ պաշտոնի կոդը, 

      4) սույն կարգի 15-րդ կետով սահմանված փաստաթղթի ձևանմուշը, Համալսա-

րանի էլեկտրոնային էջի հասցեն, որտեղ տեղադրվում է նաև տվյալ պաշտոնին 

առնչվող իրավական ակտերը, Համալսարանի կանոնադրությունը և սույն կարգը, 

      5) մրցույթի անցկացման օրը, ժամը, տեղը, դիմելու  վերջնաժամկետը: 

13. Մրցույթին մասնակցելու մասին սահմանված փաստաթղթերն ընդունվում են 

առաջին հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև երեսուներորդ օրը 

ներառյալ: 

14. Մրցույթը նշանակվում է փաստաթղթերի ընդունման ավարտից հետո ոչ ուշ, քան 

հինգերորդ աշխատանքային օրը: 

Մրցույթ հայտարարվելուց հետո նախատեսված մրցույթն սկսելու օրը, ժամը և 

վայրը կարող են փոփոխվել` դրա մասին ոչ ուշ, քան մրցույթ անցկացնելու օրվանից 

մեկ շաբաթ առաջ հայտարարություն հրապարակելով նույն միջոցով, որում հրապա-

րակվել է մրցույթ անցկացնելու մասին հայտարարությունը: 

 



3. ՄՐՑՈՒՅԹԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ  ԿԱՐԳԸ 

  

15. Մրցույթին մասնակցելու համար անձը աշխատակազմ է  ներկայացնում ինքնա-

կենսագրություն (CV՝ Ձևը կցվում է)՝ Համալսարանի էլեկտրոնային հասցեին ուղար-

կելու միջոցով:  

16. Հանձնաժողովը  մրցույթին նախորդող օրը հրավիրված նիստում քննության է 

առնում ստացված հայտերը և հաստատում է մրցույթի մասնակիցների անվա-

նացանկը: 

  

 

4. ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ 

  

17. Մրցութային հանձնաժողովը (այսուհետ` հանձնաժողով) կազմված է 5 անդամից՝ 

հանձնաժողովի նախագահ, քարտուղար և հանձնաժողովի անդամներ: 

18. Հանձնաժողովի անվանական կազմը յուրաքանչյուր մրցույթի դեպքում հաստա-

տում է ռեկտորը: 

19. Հանձնաժողովի նիստը իրավազոր է, եթե նիստին մասնակցում են հանձնաժողովի 

կազմի առնվազն կեսից ավելին: Եթե մրցութային հանձնաժողովն իրավազոր չէ 

(նիստին չի մասնակցում հանձնաժողովի անդամների առնվազն կեսից ավելին), 

ապա մրցույթը համարվում է չկայացած և անցկացվում է կրկնակի մրցույթ: Կրկնակի 

մրցույթն անցկացվում է տասնօրյա ժամկետում: 

 20. Հանձնաժողովի որոշումներն ընդունվում են  ձայների պարզ մեծամասնությամբ: 

 21. Հանձնաժողովը կարող է մրցույթն իրականացնել ինչպես մեկ նիստով, այնպես էլ 

մրցույթի մասնակցության հայտերի ընդունման համար սահմանված ժամանակա-

հատվածում հրավիրել մեկից ավելի նիստեր՝ առնվազն երեք մասնակցի առկա-

յության դեպքում:  

   

 
  

5. ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄԸ 

  

21. Հանձնաժողովը մշակում է հարցազրույցի առաջադրանքները և հարցազրույցի 

ձևաչափը, որոնք նպատակաուղղված են մասնակցի  գիտելիքների, այդ թվում տվյալ 

պաշտոնի նկարագրով սահմանված իրավական ակտերի, Համալսարանի կանոնադ-

րության իմացության, աշխատանքի փորձառության, տրամաբանության, տարբեր 

իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակությունների, հմտությունների և կարողու-

թյունների բացահայտմանը: 

22. Հանձնաժողովի կողմից հարցազրույցի ընթացքում մասնակցին առաջադրվում են 

տվյալ պաշտոնի նկարագրի և աշխատանքային գործառույթների վերաբերյալ հար-

ցեր, իրավիճակային խնդիրներ: 

Հանձնաժողովը յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացվում է 

առանձին: Հարցազրույցի ընթացքն արձանագրվում է: 

23. Հարցազրույցի ավարտից հետո հանձնաժողովը ձայների պարզ մեծամասնու-

թյամբ ընտրում է հաղթող մասնակցին, որի վերաբերյալ կազմվում է արձանա-

գրություն (Ձև 2): 

  



6. ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ 

  

24. Մրցույթի արդյունքների հիման վրա կազմվում է ամփոփիչ արձանագրություն  

(Ձև 2), որը  հրապարակվում է մրցույթն անցկացնելու ավարտից հետո` նույն օրը, 

իսկ եթե դա հնարավոր չէ, ապա հաջորդ օրը: 

Մրցույթի արդյունքների վերաբերյալ ամփոփիչ արձանագրությունը տեղադրվում 

է Համալսարանի կայքում: 

 

7. ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ 

 

25. Մրցույթի արդյունքները ամփոփելուց հետո, նույն օրը մրցութային հանձնա-

ժողովի նախագահը ամփոփիչ արձանագրությունը ներկայացնում է ռեկտորին: 

26. Մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված անձը երեք աշխատանքային օրվա 

ընթացքում աշխատանքի ընդունվելու համար դիմում է ներկայացնում ռեկտորի 

անունով՝ ներկայացնելով աշխատանքի ընդունվելու համար օրենսդրությամբ սահ-

մանված փաստաթղթերը: 

27. Մրցույթի արդյունքում մեկից ավելի հաղթող ճանաչվելու դեպքում, նշանակումն 

իրականացնելիս, ռեկտորի կողմից կարող է հաշվի առնվել նաև այս կամ այն 

լրացուցիչ չափանիշը կամ դրանցից մի քանիսը միաժամանակ, որի նպատակով  

Ռեկտորը հաղթող ճանաչված մասնակիցների հետ կարող է ունենալ հարցազրույց:  

28. Մրցույթում հաղթող ճանաչված անձը պաշտոնի է նշանակվում գրավոր կնքված 

աշխատանքային պայմանագրի կամ աշխատանքի ընդունելու մասին անհատական 

իրավական ակտի հիման վրա: 

Մրցույթի արդյունքում պաշտոնի նշանակելու դեպքում փորձաշրջան չի 

սահմանվում: 

  

 

8. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

29. Մրցույթին չկայանալու կամ հայտ  չներկայացվելու դեպքում 10-օրյա ժամկետում 

հայտարարվում է նոր մրցույթ՝ սույն կարգին համապատասխան: 

 Եթե նոր հայտարարված մրցույթը չի կայանում՝ ոչ մի մասնակից հաղթող չի 

ճանաչվում կամ մրցույթին մասնակցելու հայտ չի ներկայացվում, ապա թափուր 

պաշտոնը  զբաղեցվում է ուղղակիորեն՝ առանց սույն կարգի: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

                                                 

                                      



                                                                                                                                      Ձև 1 

  

 

                                      Ինքնակենսագրություն (CV) 

  

1. աշխատանքային գործունեությունը (վերջին աշխատանքի վայրը լրացվում է 

առաջինը)` նշելով իր կողմից փաստացի իրականացված աշխատանքային գործա-

ռույթները, 

2. կրթությունը (մասնագիտական կրթության որակավորման աստիճանը, աշխա-

տանքային փորձառությունը, համակարգչային գիտելիքները), 

3. կոչումներ 

4. հրատարակած հոդվածներ 

5. լեզուների իմացություն 

6. տվյալ պաշտոնի վերաբերյալ իր մոտեցումներն ու այն զբաղեցնելու վերաբերյալ իր 

հիմնավորումները: 

  

 

                                        

 

 

                                            Ամփոփիչ արձանագրություն 

  

Ձև 2 

 «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» 

հիմնադրամի ………………. թափուր պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթի 

 

 

1. թափուր պաշտոնի անվանումը ______________, 

2. մրցույթին մասնակցելու համար դիմած անձանց թիվը __________, 

3. մրցույթին մասնակիցների թիվը ____________, 

4. քվեարկության արդյունքը` (լրացվում են բոլոր մասնակիցների հավաքած 

ձայները) 

 5. հաղթող ճանաչված մասնակցի (ներ) անունը ազգանունը, 

 6. Հանձնաժողովի անդամների անուն-ազգանունը և ստորագրությունները 

  

1) Հանձնաժողովի նախագահ`_____________________________ /_____________/ 

2) հանձնաժողովի անդամ` ______________________________ /_____________/ 

3) հանձնաժողովի անդամ` ______________________________ /_____________/ 

4) հանձնաժողովի անդամ` ______________________________ /_____________/ 

  

        ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ`  

 

 

 


