
                                                                                                 Հավելված թիվ 6. 

                                                                                                 Ռեկտորի 2017թ. նոյեմբերի 15-ի    

                                                                                                   թիվ 1015 Ա հրամանի 

                                                   

ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 

ՍՏՈՄՏՈՈԳԻԱԿԱՆ ԵՎ ԴԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ  ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ     

ԲԱԺՆԻ ՊԵՏԻ  

ՊԱՇՏՈՆԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ 

                                          I.  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» 

Հիմնադրամի (այսուհետ՝ Համալսարան) ստոմատոլոգիական և դեղագիտական 

մասնագիտական կրթության բաժնի պետի (այսուհետ՝ Բաժնի պետ) պաշտոնում  

կարող է նշանակվել  այն անձը, ով ունի բարձրագույն ստոմատոլոգիական և 

հետբուհական մասնագիտական կրթություն, վարչական և գիտամանկավարժական 

աշխատանքի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ:  

2. Բաժնի պետը  պետք է իմանա՝ 

1) ՀՀ Սահմանադրությունը, 

2) բարձրագույն և հետբուհական կրթությունը կանոնակարգող օրենքները,  

3) ՀՀ կրթական համակարգի առաջնահերթությունները, 

4) ուսումնական ծրագրերի կազմման մեթոդները, 

5) Համալսարանի ներքին իրավական ակտերը,  

6) ստոմատոլոգիական և դեղագիտական 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. Բաժնի պետն անմիջականորեն ենթարկվում է Համալսարանի մասնագիտական և 

շարունակական կրթության կենտրոնի ղեկավարին (այսուհետ՝ Կենտրոնի ղեկա-

վար):   



4. Բաժնի պետին պաշտոնի է նշանակում, պաշտոնից ազատում, նրա նկատմամբ 

խրախուսանքի ու կարգապահական պատասխանատվության միջոցներ է կիառում 

Համալսարանի ռեկտորը: 

 

                                   II. ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

5. Բաժնի պետը՝  

   1) ուսումնական ծանրաբեռնվածության բաշխմանը համապատասխան կազմում է 

պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի անհրաժեշտ հաստիքակազմը,  

    2) ապահովում է ժամային ֆոնդի կազմումը և վերահսկում է դրա արդյունավետ 

օգտագործումը,  

    3) կազմում է ուսուցման  գրաֆիկները,  

    4) վերլուծում է ամբիոնների դասախոսների ուսումնական ծանրաբեռնվածության 

վիճակը և դրա արդյունքները ներկայացնում է Կենտրոնի ղեկավարին,  

    5) կազմակերպում է ուսուցանվողների շարժի հաշվառումը, 

    6) ապահովում է լսարանային ֆոնդի պատրաստվածությունը նոր ուսումնական 

տարվան,  

     7) վերահսկում է լսարանային ֆոնդի զբաղվածությունը, 

     8) Ապահովում է՝ 

    ա) ստոմատոլոգիական և դեղագիտական  մասնագիտական կրթության կազմա-

կերպման, ընթացիք խնդիրների ու դրանց լուծմանն ուղված գիտական խորհրդի, 

ռեկտորատի նիստի որոշումների, ռեկտորի հրամանների նախագծերի կազմումը  

    բ) ստոմատոլոգիական և դեղագիտական  մասնագիտական կրթության աշխա-

տանքների վերաբերյալ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվությունների կազմումը,  

    գ) վերահսկողություն ուսուցանվողների ուսման գործընթացի նկատմամբ, 

    դ) Համալսարանի քաղաքականությանը և նպատակներին համապատասխան 

իրականացնում է մշտական հսկողություն ստոմատոլոգիական և դեղագիտական 

մասնագիտական կրթության որակի ապահովման  նկատմամբ,    

ե) ուսումնական ընթացքի շարունակականության ապահովման ուղղությամբ 

արդյունավետ մեթոդների կիրառումը, մասնակցում է ստոմատոլոգիական և դեղա-

գիտական մասնագիտական կրթության քաղաքականության ծրագրերի կազմման 

աշխատանքներին,  

զ) ստոմատոլոգիական և դեղագիտական մասնագիտական կրթության առաջնա-

հերթությունների ու պահանջմունքների վերլուծության հիման վրա  կազմակերպում 

է մասնագետների պատրաստման, վերապատրաստման և որակավորման բարձրաց-



մանն ուղղված աշխատանքները, որոշում է ուսուցման ժամկետները, ձևերը, 

մեթոդներն ու ուղղությունները,  

է) ապահովում է ստոմատոլոգիական և դեղագիտական մասնագիտական հաստա-

տությունների հետ պայմանագրերի կնքումը, վերահսկում է պայմանագրային 

պարտավորությունների կատարման ընթացքը և դրա վերաբերյալ պարբերաբար 

տեղեկատվություն է տրամադրում Կենտրոնի ղեկավարին, 

ը)  մշտական հսկողություն դասախոսների կողմից ուսմնական պարապունքները 

նախապես հաստատված ծրագրերին ու ծանրաբեռնվածությանը համապատասխան 

իրականացնելու նկատմամբ,  

թ) իրականացնում է ստոմատոլոգիական և դեղագիտական մասնագիտական 

կրթության կազմակերպման համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազայի 

համալրման և զարգացման աշխատանքների կազմակերպական մեթոդական աշխա-

տանքների ղեկավարումը,   

ժ) կազմակերպում է ստոմատոլոգիայի և դեղագիտության ոլորտի պրոֆեսորա-

դասախոսական անձնակազմի ընտրության և տեղաբաշխման, ուսումնական 

ծրագրերի կազմման աշխատանքները,  

ի) ստոմատոլոգիական և դեղագիտական մասնագիտական կրթության շարունա-

կականության ապահովման նպատակով ղեկավարում է ուսանողների մասնագի-

տական կողմնորոշման, մասնագետների վերապատրաստման և որակավորման 

աշխատանքները, ապահովում է կապը Համալսարանի ֆակուլտետների, կլինի-

կաների ու բժշկական մասնագիտական հաստատությունների հետ, կազմակերպում է 

‹‹բաց դռների›› միջոցառումներ, հանդիպումներ Համալսարանի ռեկտորի ու 

պրոռեկտորների հետ,  

լ) կազմակերպում է  դասախոսական կազմի և ուսուցանվողների հետ պայմա-

նագրերի, այդ թվում աշխատանքային պայմանագրերի կնքման աշխատանքները, 

ապահովում է ստոմատոլոգիական և դեղագիտական մասնագիտական կրթության 

աշխատանքները կանոնակարգող Համալսարանի ներքին իրավական ակտերի 

իրազեկումը,  

խ) ղեկավարում է բաժնի աշխատանքները: 

 

                                                  III. ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ  

 

6. Բաժնի պետն իրավունք ունի՝ 

1)  ծանոթանալ իր և բաժնի վերաբերյալ ռեկտորատի, գիտական խորհրդի, ռեկտորի 

որոշումների, հրամանների նախագծերին, դրանց վերաբերյալ ներկայացնել առա-

ջարկություններ, 

2)  ստորագրել իր իրավասությանը վերաբերող փաստաթղթեր,  



3)  համագործակցել Համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների հետ,  

4)  իր անմիջական պարտականություններն արդյունավետ կատարելու նպատակով 

պահանջել ղեկավարությունից տրամադրելու անհրաժեշտ օգնություն և 

աջակցություն: 

 

                                      IV. ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

7. Բաժնի պետը  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,  

8. Բաժնի պետը նյութական պատասխանտու անձ է, որի  հետ կնքվում է լիակատար 

նյութական պատասխանատվության պայմանագիր: 

 


