
Հավելված թիվ 9. 

                                                                                                 Ռեկտորի 2017թ. նոյեմբերի 15-ի    

                                                                                                   թիվ 1015 Ա հրամանի 

                                                         

ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 

ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ  ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ  ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏԻ 

ՊԱՇՏՈՆԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ 

 

                                          I.  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» 

Հիմնադրամի (այսուհետ՝ Համալսարան) շարունակական մասնագիտական զարգաց-

ման բաժնի պետի (այսուհետ՝ Բաժնի պետ) պաշտոնում  կարող է նշանակվել  այն 

անձը, ով ունի բարձրագույն բժշկական և հետբուհական մասնագիտական 

կրթություն, վարչական կամ 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) կադրերի պատրաստման, վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման 

ծրագրերի, ուսումնական պլանների, ծրագրերի և ուսումնամեթոդական այլ 

փաստաթղթերի  կազմման կարգը,  

6) շարունակական կրթության կազմակերպման և իրականացման 

ընթացակարգերը,  

7) շարունակական կրթության առաջավոր ձևերը, մեթոդներն ու միջոցները,  

8) պայմանագրերի, այդ թվում դասախոսների հետ կնքվող աշխատանքային 

պայմանագրերի կնքման կարգը,   

9) շարունակական կրթության ֆինանսավորման կարգն ու պայմանները,  

10) շարունակական կրթության և որակավորման բարձրացման արդյունավե-

տության գնահատման մեթոդները,  



 11) մասնագիտության վերափոխման կազմակերպման աշխատանքների իրակա-

նացման կարգը,   

 12) մասնագետների ուսուցման և որակավորման բարձրացման վերաբերյալ հաշ-

վետվությունների վարման և  կազմման կարգը,  

 13) համակարգչային ծրագրերով, կապի և հաղորդակցության ժամանակակից 

միջոցներով աշխատելու կարողություն,  

 14) Համալսարանի ներքին իրավական ակտերը,  

 15) ուսումնական փաստաթղթաշրջանառության կարգը,  

 16) աշխատանքային օրենսդրության հիմունքները,  

 17) աշխատանքի անվտանգության և հակահրդեհային պաշտպանության կանոն-

ները,  

 18) Համալսարանի ներքին կարգապահական կանոնները:  

3. Բաժնի պետը անմիջականորեն ենթարկվում է Համալսարանի մասնագիտական և 

շարունակական կրթության կենտրոնի ղեկավարին (այսուհետ՝ Կենտրոնի 

ղեկավար):   

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) ապահովում է շարունակական կրթության արդյունավետ համակարգերի 

ստեղծման և գործունեության մեխանիզմների ստեղծումն ու ներդնումը, մասնակցում 

է շարունակական մասնագիտական կրթության զարգացման  քաղաքականության 

մշակման աշխատանքներին,  

 2) կառուցվածքային ստորաբաժանումների, ինչպես նաև այլ կազմա-

կերպությունների ու անձանց  կողմից ստացված հայտերի ուսումնասիրության ու 

վերլուծության հիման վրա իրականացնում է նրանց մասնագիտացման, 

վերապատրաստման և որակավորման պրոցեսի պլանավորումը, նախանշում է 

ուսուցման ուղղությունները, ձևերը, մեթոդները, ուսուցման ժամկետները,  

 3) ապահովում է մասնագիտական կրթական կազմակերպությունների,բժշկական 

կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կնքման գործընթացը և դրանցով 

սահմանված պայմանների կատարումը, ձևակերպում է օտարերկրյա պետություններ 

վերապատրաստման ուղարկվող մասնագետների փաստաթղթերը,    



 4) իրականացնում է նյութատեխնիկական բազայի համալրման և զարգացման 

աշխատանքների կազմակերպական մեթոդական ղեկավարումը,  

 5) ուսումնական ծրագրերին ու պլաններին համապատասխան իրականացնում է 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի ընտրության և տեղաբաշխման աշխատանքները, 

 6) ղեկավարում է ուսանողների մասնագիտական ընտրության աշխատանքները, 

ապահովում է կապը օտարերկրյա նմանատիպ կրթական համակարգերի ու 

կազմակերպությունների հետ,  

 7) ապահովում է Համալսարանի գործունեության վերաբերյալ համապատասխան 

տեղեկատվության տրամադրումը ուսուցանվողներին, կազմակերպում և 

իրականացնում է ‹‹բաց դռների օրեր››, 

 8) վերահսկողություն է իրականացնում ուսմնական ծրագրերի ու պլանների, 

դրանք սահմանված ժամկետներում  և  արդյունավետ իրականացման նկատմամբ,  

 9) կազմակերպում է ուսման որակի և դրա արդյունքների վերլուծություն, 

մշակում է առաջարկություններ շարունակական մասնագիտական կրթության 

զարգացմանն ուղված նոր մեթոդներ, կրթության կազմակերպման առաջավոր ձևեր և 

դրանց ներդնման վերաբերյալ,  

 10) վերահսկում է շարունակական կրթության զարգացմանն ուղված ֆինան-

սական միջոցների արդյունավետ և նպատակային ծախսերը,  

 

                                                  III. ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ  

 

6. Բաժնի պետն իրավունք ունի՝ 

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

ռեկտորի որոշումների, հրամանների նախագծերին, դրանց վերաբերյալ ներկայացնել 

առաջարկություններ, 

 2)  ստորագրել իր իրավասությանը վերաբերող փաստաթղթեր,  

 3)  համագործակցել Համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների հետ,  

 4) իր անմիջական պարտականություններն արդյունավետ կատարելու նպատա-

կով պահանջել ղեկավարությունից տրամադրելու անհրաժեշտ օգնություն և 

աջակցություն: 

                                      IV. ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

7. Բաժնի պետը  պատասխանատվություն է կրում՝ 

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

նությունները, 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: 

 


