
Հավելված թիվ 2. 

                                                                                                 Ռեկտորի 2017թ. նոյեմբերի 15-ի    

                                                                                                   թիվ 1015 Ա հրամանի 

 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ 

ՊԱՇՏՈՆԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ 

 

                                          I.  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

 1. «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» 

Հիմնադրամի (այսուհետ՝ Համալսարան) մասնագիտական և շարունակական կրթու-

թյան կենտրոնի մասնագետ (այսուհետ՝ Կենտրոնի մասնագետ) պաշտոնում  կարող է 

նշանակվել  այն անձը, ով ունի միջնակարգ կրթություն: 

2. Կենտրոնի մասնագետը պետք է իմանա՝ 

1) Կենտրոնի կողմից իրականացվող աշխատանքային գործընթացները, դրանց 

կազմակերպման ձևերն ու սկզբունքները, խնդիրներն ու նպատակները,  

2) իր աշխատանքները կարգավորող Համալսարանի ներքին իրավական ակտերը,  

3) ուսումնական փաստաթղթաշրջանառության կարգը,  

4) աշխատանքի անվտանգության  կանոնները,  

5) Համալսարանի ներքին կարգապահական կանոնները: 

3. Կենտրոնի մասնագետը պետք է կարողանա. 

1) տիրապետել ժամանակակից համակարգչային  պարզագույն ծրագրերին: 

2) ինքնուրույն պլանավորել և կազմակերպել աշխատանքները, 

3) կարողանա հաղորդակցվել  օտար լեզուներով:  

 

4. Կենտրոնի մասնագետն անմիջականորեն ենթարկվում է Կենտրոնի ղեկավարին: 

5. Կենտրոնի մասնագետին պաշտոնի է նշանակում, պաշտոնից ազատում, նրա 

նկատմամբ խրախուսանքի ու կարգապահական պատասխանատվության միջոցներ 

է կիառում Համալսարանի ռեկտորը: 

 

                                                        



 II. ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

6. Կենտրոնի մասնագետը՝ 

1) մասնակցում է Կենտրոնի աշխատանքների ծրագրավորմանը,  

2) Կենտրոնի աշխատանքների վերաբերյալ Կենտրոնի ղեկավարի հանձնա-

րարությամբ համապատասխան համապատասխան կառուցվածքային ստորաբա-

ժանումներին, ուսուցանվողներին տրամադրում է  տեղեկատվություն,  

3) ապահովում է Կենտրոնի աշխատանքները կարգավորող  իրավական 

ակտերի իրազեկումը համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանումներին 

ու  աշխատողներին, 

4) ապահովում է Կենտրոնում վարվող փաստաթղթաշրջանառությունը,   

փաստատթղթերի արխիվացման աշխատանքները, 

5) իրականացնում  է  սովորողների հաճախումների  հաշվառումը,  

6) իրականացնում է յուրաքանչյուր կիսամյակում բոլոր մասնագիտու-

թյունների համար հաստատված փոխադրական և ավարտական ատեստավորման 

ժամանակացույցերի իրազեկում կառուցվածքային ստորաբաժանումներին, աշխա-

տողներին ու ուսուցանվողներին,  

7) մասնակցում է ըստ քննաշրջանի արդյունքների ուսուցանվողների՝ ըստ 

մասնագիտությունների առաջադիմության հաշվետվությունների կազմման աշխա-

տանքներին,  

8) Կենտրոնի ներսում այլ աշխատողների հետ համագործակցում և շփվում է 

իր լիազորությունների շրջանակներում, 

9) իր լիազորությունների շրջանակում Համալսարանի ներսում, այլ ստորա-

բաժանումների ղեկավարների և աշխատողների հետ համագործակցում և շփվում է՝ 

հանդես գալով որպես Կենտրոնի ներկայացուցիչ, 

 10) իր լիազորությունների շրջանակում Կենտրոնի աշխատանքների 

վերաբերյալ առաջարկություններ է ներկայացում Կենտրոնի ղեկավարին: 

 

III. ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ 

7. Կենտրոնի մասնագետն իրավունք ունի՝ 

1)  ծանոթանալ  Կենտրոնի վերաբերյալ ռեկտորատի, գիտական խորհրդի, 

ռեկտորի որոշումների, հրամանների նախագծերին, դրանց վերաբերյալ ներկայացնել 

առաջարկություններ, 



2)  իր անմիջական պարտականություններն արդյունավետ կատարելու 

նպատակով Կենտրոնի ղեկավարից պահանջել տրամադրելու անհրաժեշտ 

օգնություն և աջակցություն: 

 

IV. ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

8. Կենտրոնի մասնագետը պատասխանատվություն է կրում  ներքին կարգա-

պահական կանոնները խախտելու, օրենքների, այլ իրավական ակտերի 

պահանջները, իրեն վերապահված լիազորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ 

կատարելու կամ վերազանցելու, ինչպես նաև տրված հանձնարարականները 

չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար: 

 


