
                                                                                                  Հավելված թիվ 1. 

                                                                                                 Ռեկտորի 2017թ. նոյեմբերի 15-ի    

                                                                                                   թիվ 1015 Ա հրամանի 

 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 

ՊԱՇՏՈՆԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ 

 

                                          I.  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» 

Հիմնադրամի (այսուհետ՝ Համալսարան) մասնագիտական և շարունակական 

կրթության կենտրոնի ղեկավարի (այսուհետ՝ Կենտրոնի ղեկավար) պաշտոնում  

կարող է նշանակվել  այն անձը, ով ունի բարձրագույն բժշկական և հետբուհական 

մասնագիտական կրթություն, վարչական կամ գիտամանկավարժական 

աշխատանքի առնվազն հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ:  

2. Կենտրոնի ղեկավարը պետք է իմանա՝ 

1) ՀՀ Սահմանադրությունը, 

2) բարձրագույն և հետբուհական կրթությունը կանոնակարգող օրենքները,  

3) ՀՀ կրթական համակարգի առաջնահերթությունները,  

4) Համալսարանի ներքին իրավական ակտերը,  

5) արտասահմանյան երկրներում բժշկական, ստոմատոլոգիական և դեղագիտական 

մասնագիտական  կրթության զարգացման հիմնական ուղղությունները,  

6) հետբուհական մասնագիտական և շարունակական մասնագիտական կրթության 

կազմակերպման կարգը, ժամանակակից մեթոդները,  

7) ուսումնական փաստաթղթաշրջանառության կարգը,  

8) աշխատանքային օրենսդրության հիմունքները,  

9) աշխատանքի անվտանգության և հակահրդեհային պաշտպանության կանոնները,  

10) Համալսարանի ներքին կարգապահական կանոնները:  

3. Կենտրոնի ղեկավարը անմիջականորեն ենթարկվում է հետբուհական և 

շարունակական կրթության գծով պրոռեկտորին (այսուհետ՝ Պրոռեկտոր): 



4. Կենտրոնի ղեկավարին պաշտոնի է նշանակում, պաշտոնից ազատում, նրա 

նկատմամբ խրախուսանքի ու կարգապահական պատասխանատվության միջոցներ 

է կիառում Համալսարանի ռեկտորը: 

 

II. ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

5. Կենտրոնի ղեկավարը՝ 

1) մշակում է բժշկական, ստոմատոլոգիական և դեղագիտական մասնագիտական ու 

շարունակական մասնագիտական կրթության կազմակերպման ու  իրականացման  

ծրագրերը և ներկայացնում է Պրոռեկտորին, 

2) ուսումնասիրում է բժշկական, ստոմատոլոգիական և դեղագիտական մասնագի-

տական ու շարունակական մասնագիտական կրթության կազմակերպման միջազգա-

յին փորձը, դրանք Համալսարանում ներդնելու նպատակով մշակում և Պրոռեկտորին 

է ներկայացնում առաջարկություններ,  

3) ապահովում է բժշկական, ստոմատոլոգիական և դեղագիտական մասնագիտական 

ու շարունակական մասնագիտական կրթության արդյունավետ գործունեության 

շարունակականությունը,  

4) բժշկական, ստոմատոլոգիական և դեղագիտական մասնագիտական ու շարունա-

կական մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների պահանջարկի ուսում-

նասիրության և վերլուծության հիման վրա ծրագրավորում է Կենտրոնի կազմա-

կերպման աշխատանքները, որոշում է ուսուցման իրականացման ձևերը, մեթոդներն 

ու ժամկետները,   

5) ապահովում է բժշկական, ստոմատոլոգիական, դեղագիտական մասնագիտական 

հաստատությունների հետ պայմանագրերի կնքումը, դրանց համապատասխան կազ-

մակերպում է ուսուցանվողների գործուղումները,  

6) իրականացնում է կազմակերպական-մեթոդական ղեկավարում բժշկական, 

ստոմատոլոգիական և դեղագիտական մասնագիտական ու շարունակական 

մասնագիտական կրթության համակարգի հագեցվածության և նյութատեխնիկական 

բազայի համալրման և զարգացման նկատմամբ,  

7) ուսումնական ծրագրերին համապատասխան Պրոռեկտորին առաջարկություններ 

է ներկայացնում   մասնագետներին  ուսուցման պրոցեսին ներգրավելու վերաբերյալ,  

8) կարիերայի կենտրոնի հետ համատեղ ղեկավարում է մասնագիտական 

կողմնորոշման և մասնագետների հավաքագրման աշխատանքները,  

9) մասնագետների ուսուցումը արդյունավետ և մշակված ծրագրերին 

համապատասխան կազմակերպելու և իրականացնելու նպատակով համագոր-

ծակցում է առողջապահական  հաստատությունների հետ,  

10) ապահովում է դասախոսների և սովորողների հետ  պայմանագրերի, այդ թվում 

աշխատանքային պայմանագրերի պատրաստման գործընթացը,  



11) վերահսկողություն է իրականացնում՝ 

ա)  ուսումնական գործընթացի   նկատմամբ,  

բ) դասախոսական և ուսումնաօժանդակ անձնակազմի աշխատանքային կարգա-

պահության նկատմամբ,  

գ) իրեն ենթակա ստորաբաժանումների կողմից գործավարության կատարման 

նկատմամբ, 

դ) ուսումնական պլանների ու ծրագրերի կատարման, սովորողների և 

աշխատողների սոցիալական երաշխիքների, ուսման անհրաժեշտ պայմանների 

ապահովման նկատմամբ,  

ե) սովորողների   անձնական գործերը կազմելու,  պահպանելու և օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով դրանց արխիվացման աշխատանքների նկատմամբ, 

ե)  նյութական միջոցերի ծախսերի,  սահմանված ժամկետներում ուսման վճարների 

գանձումների նկատմամբ, 

12) ղեկավարում է Կենտրոնի կառուցվածքի մեջ մտնող բաժինների աշխատանքները, 

նրանց տալիս է մեթոդական ցուցումներ, հանձնարարականներ, 

13) մշակում և ռեկտորի, գիտական խորհրդի ու ռեկտորատի հաստատմանն է 

ներկայացնում բժշկական, ստոմատոլոգիական և դեղագիտական մասնագիտական 

ու շարունակական մասնագիտական կրթության  ուսումնական գործընթացն ապա-

հովող կանոնակարգերը, կանոնները, հրամանները և այլ իրավական ակտերը,  

14) ապահովում է  սովորողների հաճախումների և առաջադիմության հաշվառումը,  

15) ըստ ուսումնական պլանների ապահովում է յուրաքանչյուր կիսամյակում բոլոր 

մասնագիտությունների համար փոխադրական և ավարտական ատեստավորման 

ժամանակացույցերի կազմումը, իրավական ակտերի նախագծերի կազմումը և 

ներկայացնումը Պրոռեկտորին,  

16) ըստ քննաշրջանի արդյունքների ապահովում է ուսուցանվողների՝ ըստ 

մասնագիտությունների առաջադիմության հաշվետվությունների կազմումը և 

ներկայացումը Պրոռեկտորին,  

17) օրենսդրությամբ սահմանված կարգով` կազմակերպում է սովորողների ընդուն-

ման, հեռացման, այլ բուհերից և կազմակերպություններից  մասնագետների  

կրթության  աշխատանքները և ներկայացնում է ռեկտորի հաստատմանը, 

18) պատրաստում է պահանջվող անհրաժեշտ տեղեկություններ՝ պետական 

մարմիններին, վիճակագրական մարմիններին ներկայացնելու համար. 

 19) Պրոռեկտորի համաձայնությամբ՝ ուսումնամեթոդական աշխատանքների 

բարելավման նպատակով պատրաստում է  առաջարկությունների նախագծեր և 

ներկայացնում Համալսարանի ռեկտորի հաստատմանը. 

  

 



III. ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ 

 

6. Կենտրոնի ղեկավարն իրավունք ունի՝ 

1) ծանոթանալ իր և կենտրոնի վերաբերյալ ռեկտորատի, գիտական խորհրդի, 

ռեկտորի որոշումների, հրամանների նախագծերին, դրանց վերաբերյալ ներկայացնել 

առաջարկություններ, 

2)  իր իրավասության շրջանակներում ստորագրել փաստաթղթեր,  

3) համագործակցել Համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների հետ, 

նրանցից պահանջել և ստանալ կենտրոնի գործառույթներին անմիջականորեն 

վերաբերող փաստաթղթեր,  

4) իր իրավասության սահմաններում այլ կազմակերպությունների հետ իրակա-

նացնել գրագրություններ,  

5)  իր անմիջական պարտականություններն արդյունավետ կատարելու նպատակով 

պահանջել ղեկավարությունից տրամադրելու անհրաժեշտ օգնություն և 

աջակցություն: 

 

IV. ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

7. Կենտրոնի ղեկավարը  պատասխանատվություն է կրում՝ 

1) օրենքներով, այլ իրավական ակտերով  իր վրա դրված պաշտոնական  պարտա-

կանությունները, ռեկտորի, պրոռեկտորի ցուցումներն ու հանձնարարականները 

սահմանված ժամկետներում  չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար, 

2) ներքին կարգապահական կանոնները, սանիտարահամաճարակային ռեժիմի, 

աշխատանքի անվտանգության և հակահրդեհային անվտանգության նորմերն ու 

կանոնները խախտելու համար,   

3) իր աշխատանքային գործունեության ոլորտին վերաբերող  հաշվետվությունները 

չներկայացնելու կամ ոչ պատշաճ ներկայացնելու կամ սահմանված ժամկետների 

խախտումներով ներկայացնելու համար,  

4) իր անմիջական ենթակայության կառուցվածքային ստորաբաժանումների  աշխա-

տանքային և կատարողական կարգապահության խախտումների համար,  

8. Կենտրոնի ղեկավարը նյութական պատասխանտու անձ է, որի  հետ կնքվում է 

լիակատար նյութական պատասխանատվության պայմանագիր: 

 


