
                                                                                                 Հավելված թիվ 7. 

                                                                                                 Ռեկտորի 2017թ. նոյեմբերի 15-ի    

                                                                                                   թիվ 1015 Ա հրամանի 

    

ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 

ՍՏՈՄՏՈՈԳԻԱԿԱՆ ԵՎ ԴԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ  ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ     

ԲԱԺՆԻ ԱՎԱԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ 

ՊԱՇՏՈՆԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ 

 

I.  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» 

Հիմնադրամի (այսուհետ՝ Համալսարան) ստոմատոլոգիական և դեղագիտական 

մասնագիտական կրթության բաժնի ավագ մասնագետի (այսուհետ՝ ավագ 

մասնագետ) պաշտոնում  կարող է նշանակվել  այն անձը, ով ունի բարձրագույն 

կրթություն:  

2. Ավագ մասնագետը  պետք է իմանա՝ 

1) բարձրագույն և հետբուհական կրթությունը կանոնակարգող օրենքների 

ընդհանուր դրույթները,  

2) ուսումնական ծրագրերի կազմման մեթոդները, 

3) Համալսարանի ներքին իրավական ակտերը,  

4) ուսումնական փաստաթղթաշրջանառության կարգը,  

5) աշխատանքի անվտանգության կանոնները,  

6) Համալսարանի ներքին կարգապահական կանոնները: 

3. Ավագ  մասնագետը պետք է կարողանա. 

1) տիրապետել ժամանակակից համակարգչային   ծրագրերին, 

2) ինքնուրույն պլանավորել և կազմակերպել աշխատանքները, 

3) հաղորդակցվել երկու օտար (ռուսերեն և անգլերեն) լեզուներով:  

4. Ավագ մասնագետն անմիջականորեն ենթարկվում է Համալսարանի ստոմա-

տոլոգիական և դեղագիտական մասնագիտական կրթության  բաժնի պետին 

(այսուհետ՝ Բաժնի պետ):   



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

նկատմամբ խրախուսանքի ու կարգապահական պատասխանատվության միջոցներ 

է կիառում Համալսարանի ռեկտորը: 

 

                                   II. ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

6. Ավագ մասնագետը՝  

1) իրականացնում  է պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի անհրաժեշտ 

հաստիքակազմի, ժամային ֆոնդի կազմման և վերահսկման աշխատանքները,   

    2) բաժնի պետի հանձնարարությամբ կազմում է ուսումնական  գրաֆիկները,  

    3) վերլուծում է ամբիոնների դասախոսների ուսումնական ծանրաբեռնվածության 

վիճակը և դրա արդյունքները ներկայացնում է բաժնի պետին,  

    4) իրականացնում է ուսուցանվողների շարժի հաշվառումը, 

    5) լսարանային ֆոնդի զբաղվածության վերաբերյալ պարբերաբար տեղե-

կատվություն է ներկայացնում բաժնի պետին, 

6)  իրականացնում է ստոմատոլոգիական և դեղագիտական մասնագիտական 

կրթության կազմակերպման, վերաբերյալ  գիտական խորհրդի, ռեկտորատի նիստի 

որոշումների, ռեկտորի հրամանների իրազեկման աշխատանքները և դրանց 

հաշվառման ու արխիվացման աշխատանքները,  

    7) կազմում է ստոմատոլոգիական և դեղագիտական մասնագիտական կրթության 

աշխատանքների վերաբերյալ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվությունները,  

    8) իրականացնում է վերահսկողություն ուսուցանվողների ուսման գործընթացի և 

պրոֆեսորադասախոսական   անձնակազմի  աշխատանքների նկատմամբ,    

9) մասնակցում է ստոմատոլոգիական և դեղագիտական մասնագիտական կրթու-

թյան  քաղաքականության ծրագրերի կազմման աշխատանքներին,  

10) ստոմատոլոգիական և դեղագիտական մասնագիտական կրթության 

առաջնահերթությունների ու պահանջմունքների վերլուծության հիման վրա  բաժնի 

պետին առաջարկություններ է ներկայացնում մասնագետների պատրաստման, 

վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման  աշխատանքների վերաբերյալ,  

11) կազմակերպում  է բժշկական մասնագիտական հաստատությունների հետ 

պայմանագրերի կնքման աշխատանքները, վերահսկում է պայմանագրային 

պարտավորությունների կատարման ընթացքը և դրա վերաբերյալ պարբերաբար 

տեղեկատվություն է տրամադրում բաժնի պետին, 

12) իրականացնում  է դասախոսական անձնակազմի ընտրության և 

տեղաբաշխման, ուսումնական ծրագրերի կազմման աշխատանքներ,  

13)  իրականացնում  է ուսանողների մասնագիտական կողմնորոշման, մասնա-

գետների վերապատրաստման և որակավորման ընտրության, Համալսարանի 



ֆակուլտետների, կլինկաների ու բժշկական մասնագիտական հաստատությունների 

հետ կապի ապահովման աշխատանքները,  

14) կատարում է բաժնի պետի հանձնարարականներ ու առաջադրանքները: 

 

                                                  III. ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ  

 

7. Ավագ մասնագետն իրավունք ունի՝ 

1)  ծանոթանալ բաժնի վերաբերյալ ռեկտորատի, գիտական խորհրդի, ռեկտորի որո-

շումների, հրամանների նախագծերին, դրանց վերաբերյալ ներկայացնել առա-

ջարկություններ, 

2)  ստորագրել իր իրավասությանը վերաբերող փաստաթղթեր,  

3)  իր անմիջական պարտականություններն արդյունավետ կատարելու նպատակով 

բաժնի պետից  պահանջել տրամադրելու անհրաժեշտ օգնություն և աջակցություն: 

 

                                      IV. ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

8. Ավագ մասնագետը  պատասխանատվություն է կրում՝ 

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

նությունները, բաժնի պետի 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: 

 


