ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 07
«Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

19.02.2015թ. գիտական խորհրդի նիստի
Նախագահ՝ Վ. Գրիգորյան
Քարտուղար` Թ. Խաչատրյան
Գիտական խորհրդի 58 (հիսունութ) անդամից ներկա էին 44-ը (քառասունչորս):

ՕՐԱԿԱՐԳ՝
1. Ֆիզիկամաթեմատիկական

և

տնտեսագիտության

ֆակուլտետի

դեկանի

ընտրություն:
Հաղ՝. ռեկտոր Վ. Գրիգորյան, մրցութային
հանձնաժողովի նախագահ Ա. Ֆարմանյան
2. Տեղեկություն ԳՊՄԻ-ի 2013-2014 ուստարվա գործունեության մասին:
Զեկ.՝ ռեկտոր Վ. Գրիգորյան
3. ԳՊՄԻ-ի զարգացման ռազմավարական ծրագրի /2014-2018թթ./ 2015թ.-ի
աշխատանքային պլանի քննարկում:
Հաղ.՝ Գիտության և արտաքին կապերի
գծով պրոռեկտոր Ա. Ֆարմանյան
4. ԳՊՄԻ-ի 2015թ.-ի եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի (Բյուջե) մասին:
Զեկ.՝ ֆինանսական բաժնի պետ Կ. Գրիգորյան
5. ԳՊՄԻ-ի պաշտոնների ու բաժինների վերանվանման մասին:
Զեկ.՝ ռեկտոր Վ. Գրիգորյան
6. ԳՊՄԻ-ի աշխատակազմի պաշտոնները՝ ըստ բաժինների դասակարգելու
մասին:
Զեկ.՝ ռեկտոր Վ. Գրիգորյան
7. «Գյումրու

Մ.

Նալբանդյանի

անվան

պետական

մանկավարժական

ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի ներքին կարգապահական կանոնները կանոնակարգում
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին:
Զեկ.` ուսումնամեթոդական վարչության պետ Բ. Պողոսյան
8. Ընթացիկ հարցեր:
1

8.1

Ինստիտուտի

«Ֆիզիկական

«Նախազորակոչային

և

կուլտուրա

և

ֆիզիկական

սպորտ»

ու

պատրաստություն»

մասնագիտությունների համար բակալավրիատում նախատեսված 2 ամփոփիչ
(պետական) քննությունը 1-ով փոխարինելու մասին:
Հաղ.՝ ֆիզիկական դաստիարակության և ՆԶՊ
ֆակուլտետի դեկան Ա. Խաչատրյան
8.2

Ինֆորմատիկայի

և

նրա

դասավանդման

մեթոդիկայի

ամբիոնի

դասախոսներ Արտաշես Գուրգենի Մանուկյանի և Գևորգ Մնացականի
Ասատրյանի «Ծրագրավորման լեզուներ և մեթոդներ (Մաս II – VISUAL BASIC)»
վերնագրով ուսումնական ձեռնարկը հրատարակության երաշխավորելու
մասին:
Հաղ.՝ Գիտության և արտաքին կապերի գծով
պրոռեկոր Ա. Ֆարմանյան
8.3 Ինֆորմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
Սպարտակ Սերյոժայի Սողոյանի «Ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների զարգացման պատմություն» վերտառությամբ ուսումնական
ձեռնարկը հրատարակության երաշխավորելու մասին:
Հաղ.՝ Գիտության և արտաքին կապերի գծով
պրոռեկոր Ա. Ֆարմանյան
8.4 Հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
Արուսյակ Ռաֆիկի Վարդանյանի «Հնչյունաբանության և բառագիտության
դասավանդման հարցեր» վերտառությամբ դասախոսությունների նյութերի
ժողովածուն հրատարակության երաշխավորելու մասին:
Հաղ.՝ Գիտության և արտաքին կապերի գծով
պրոռեկոր Ա. Ֆարմանյան
8.5 Հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ
Քրիստինե Գագիկի Նիկողոսյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի
և գիտական ղեկավարի հաստատման հարց:
Հաղ.` Գիտության և արտաքին կապերի գծով
պրոռեկտոր Ա. Ֆարմանյան
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8.6 Վերապատրաստում իրականացնող դասախոսների 2 ժամի /70 րոպե/
համար վարձատրման չափը սահմանելու մասին:
Հաղ.՝ Գիտության և արտաքին կապերի գծով
պրոռեկտոր Ա. Ֆարմանյան
8.7 Ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի որոշ մասնագիտությունների համար
ուսումնական

պլանով

կազմակերպման

նախատեսված

նպատակով

ուսումնական

ինստիտուտի

հետ

պրակտիկայի
համագործակցող

կազմակերպությունների (բացառությամբ դպրոցների) հետ ծառայությունների
մատուցման պայմանագրեր կնքելու և 1 ժամի /40 րոպե/ վարձատրման չափը
սահմանելու մասին:
Հաղ.՝ ուսումնամեթոդական վարչության պետ Բ. Պողոսյան
8.8 Երկարամյա գիտամանկավարժական բեղմնավոր գործունեության համար
և ծննդյան 85-ամյակի կապակցությամբ

Խաչատուր

Աբովյանի

անվան

հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ռուսաց լեզվի և նրա
դասավանդման

մեթոդիկայի

մանկավարժական

ամբիոնի

գիտությունների

Մարկի Եսաջանյանին

«ԳՊՄԻ-ի

դոկտոր,

պատվավոր

պրոֆեսոր,
պրոֆեսոր

պրոֆեսոր»

Բելլա
շնորհին

արժանացնելու և «ԳՊՄԻ-ի ոսկե հուշամեդալով» պարգևատրելու մասին:
Հաղ.՝ ռեկտոր Վ. Գրիգորյան
8.9 Մուտքի կորած քարտի փոխարեն նորը ձեռք բերելու համար վճարի չափ
սահմանելու մասին:
Հաղ.՝ ուսումնամեթոդական վարչության պետ Բ. Պողոսյան

Ռեկտոր Վ. Գրիգորյանը, բացելով գիտական խորհրդի նիստը, հայտարարեց
քվեակազմի առկայության մասին և քվեարկության դրեց նիստի օրակարգը:
ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ – 44 անդամ. կողմ՝ 44, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0:
1.ԼՍԵՑԻՆ.-

Ֆիզիկամաթեմատիկական

և

տնտեսագիտության

ֆակուլտետի

դեկանի ընտրություն (Հաղ՝. ռեկտոր Վ. Գրիգորյան, մրցութային
հանձնաժողովի նախագահ Ա. Ֆարմանյան):
Ռեկտոր Վ. Գրիգորյանի հաղորդմամբ՝ ֆիզիկամաթեմատիկական և
տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկանի թափուր տեղի համար
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դիմել

է

ֆիզիկայի,

տեխնոլոգիայի

մեթոդիկաների ամբիոնի

և

նրանց

դասավանդման

աշխատակից, ֆ.գ.թ., դոցենտ Մկրտիչ

Արեստակեսի Մարգարյանը:
Ռեկտորը խոսքը փոխանցեց մրցութային հանձնաժողովի նախագահ
Ա. Ֆարմանյանին: Ա. Ֆարմանյանը ներկայացրեց համապատասխան
ձևայնացված կարգավիճակը զբաղեցնելու համար դիմած թեկնածուի
կենսագրությունը:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ.-

Ուսումնական

աշխատանքների

գծով

պրոռեկտոր

Ս. Ալեքսանյանը, ֆիզիկայի, տեխնոլոգիայի և նրանց դասավանդման
մեթոդիկաների ամբիոնի վարիչ Հ. Դրմեյանը, ինֆորմատիկայի և նրա
դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ Ա. Մանուկյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.- Կազմակերպե՛լ ֆիզիկամաթեմատիկական և տնտեսագիտության
ֆակուլտետի դեկանի ընտրության փակ գաղտնի քվեարկություն:
ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ – 44 անդամ. կողմ՝ 44, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0:
Նիստի նախագահը գիտական խորհրդի անդամներին փակ գաղտնի
քվեարկության կարգը ներկայացնելուց հետո առաջարկեց գիտական
խորհրդի անդամներից ընտրել առնվազն 3 հոգուց կազմված հաշվիչ
հանձնաժողով՝ փակ գաղտնի քվեարկություն անցկացնելու և դրա
արդյունքներն ամփոփելու համար:
Հաշվիչ հանձնաժողովի անդամներ ընտրվեցին՝
1.

Սարգսյան Մանիկ,

2.

Սերոբյան Բաբկեն,

3.

Մինասյան Սայաթ:

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ – 44 անդամ. կողմ՝ 44, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0:
Փակ

գաղտնի

հանձնաժողովի

քվեարկության
նախագահ

անցկացումից

Մ.

հետո

Սարգսյանը

հաշվիչ

հրապարակեց

քվեարկության արդյունքները.

N

Թեկնածուի ազգանուն, անուն

Կողմ

Դեմ

Անվավեր

1.

Մարգարյան Մկրտիչ

39

5

0
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ՈՐՈՇԵՑԻՆ.- 1.Հաստատե'լ հաշվիչ հանձնաժողովի կողմից ներկայացված փակ
գաղտնի քվեարկության արդյունքները:
2.Ֆ.գ.թ., դոցենտ Մկրտիչ Արեստակեսի Մարգարյանին համարել
ընտրված

5

տարի

ժամկետով

ֆիզիկամաթեմատիկական

և

տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնում:
ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ – 44 անդամ. կողմ՝ 44, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0:
2.ԼՍԵՑԻՆ.-

Տեղեկություն ԳՊՄԻ-ի 2013-2014 ուստարվա գործունեության մասին
(Զեկ.՝ ռեկտոր Վ. Գրիգորյան):
Ռեկտոր Վ. Գրիգորյանը խոսեց բուհի կրթական գործունեության
էությունն

ու

մասնակիցների՝

բովանդակությունը

պայմանավորող

աշխատակիցների,

արդյունքների,

որակի

գործողությունների,

ուսանողների

մշակույթի

ինստիտուտի

ելակետային
ակտիվության

ձևավորմանն

ֆինանսական

ուղղված

հաշվետվության

մասին և այլն:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.-

Տալ հավանություն ԳՊՄԻ-ի 2013-2014 ուստարվա գործունեությանը և
ներկայացնել խորհրդի հաստատմանը:
ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ – 44 անդամ. կողմ՝ 44, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0:

3.ԼՍԵՑԻՆ.-

ԳՊՄԻ-ի

զարգացման ռազմավարական ծրագրի /2014-2018թթ./

2015թ.-ի աշխատանքային պլանի քննարկում (Հաղ.՝ Գիտության և
արտաքին կապերի գծով պրոռեկտոր Ա. Ֆարմանյան):
Ա. Ֆարմանյանի կողմից ներկայացված 2015թ.-ի

աշխատանքային

պլանը վերաբերում էր ինստիտուտի ելակետային բաղկացուցիչների
(կառավարում և վարչարարություն, մասնագիտական կրթական
ծրագրեր,

ուսանողներ,

պրոֆեսորդասախոսական

ու

ուսումնաօժանդակ կազմ և այլն) կտրվածքով դրված խնդիրների,
ենթախնդիրների, դրանց կատարման ժամկետների, ինչպես նաև
պատասխանատու սուբյեկտների տարբերակմանը:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ.- Ռեկտոր Վ. Գրիգորյանը, պատմության, իրավագիտության և
նրանց

դասավանդման

մեթոդիկաների
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ամբիոնի

վարիչ

Ե. Վարդանյանը,

անգլերեն, գերմաներեն լեզուների և նրանց

դասավանդման մեթոդիկաների ամբիոնի վարիչ Ա. Հովհաննիսյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.-

Տալ հավանություն ԳՊՄԻ-ի զարգացման ռազմավարական ծրագրի
/2014-2018թթ./ 2015թ.-ի աշխատանքային պլանին:
ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ – 44 անդամ. կողմ՝ 44, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0:

4.ԼՍԵՑԻՆ.-

ԳՊՄԻ-ի 2015թ.-ի եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի (Բյուջե)
մասին (Զեկ.՝ ֆինանսական բաժնի պետ Կ. Գրիգորյան):

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.- 1. Տալ հավանություն ԳՊՄԻ-ի 2015թ.-ի եկամուտների և ծախսերի
նախահաշվի նախագծին:
2. ԳՊՄԻ-ի 2015թ.-ի

եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի

նախագիծը ներկայացնել խորհրդի քննարկմանն ու հաստատմանը:
ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ – 44 անդամ. կողմ՝ 44, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0:
5.ԼՍԵՑԻՆ.-

ԳՊՄԻ-ի պաշտոնների ու բաժինների վերանվանման մասին (Զեկ.՝
ռեկտոր Վ. Գրիգորյան):

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.
1. Փոփոխել «ԳՊՄԻ» ՊՈԱԿ-ի «Պրոռեկտորի» պաշտոնի անվանումը և
այսուհետ նշված պաշտոնը վերանվանել «Ընդհանուր հարցերի գծով
պրոռեկտոր»:
2. Փոփոխել «ԳՊՄԻ» ՊՈԱԿ-ի «Ֆինանասական բաժնի» անվանումը
և այսուհետ վերանվանել «Հաշվապահություն»:
3. 2015 թվականի հունիսի 4-ից փոփոխել «ԳՊՄԻ» ՊՈԱԿ-ի
ՈՒսումնամեթոդական
կրթական

վարչության՝

համակարգի

1.«Առկա

բակալավրիատի

աշխատանքների

համակարգման

ղեկավարի», 2. «Հեռակա բակալավրիատի կրթական համակարգի
աշխատանքների համակարգման ղեկավարի», 3. «Մագիստրոսական
և

ասպիրանտական

կրթական

համակարգման

ղեկավարի»,

բեռնվածքների

պլանավորման,

համակարգի

4.

աշխատանքների

«Ամբիոնների

համակարգման

ուսումնական
և

կատարման

վերահսկման պատասխանատուի» պաշտոնների անվանումները և
այսուհետ

նշված

պաշտոնները

համապատասխանաբար՝

1.«Առկա
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բակալավրիատի

վերանվանել
կրթական

համակարգի

աշխատանքները

բակալավրիատի

համակարգող»,

կրթական

համակարգի

2.

«Հեռակա

աշխատանքները

համակարգող», 3. «Մագիստրոսական և ասպիրանտական կրթական
համակարգի

աշխատանքները

համակարգող»,

ուսումնական

բեռնվածքների

պլանավորումը,

4.

«Ամբիոնների

համակարգումը,

կատարումը վերահսկող»:
4.Փոփոխել «ԳՊՄԻ» ՊՈԱԿ-ի

«Որակի ապահովման կենտրոնի

գործավարի» պաշտոնի անվանումը և այսուհետ նշված պաշտոնը
վերանվանել` «Բաժնի մասնագետ»:
5.Փոփոխել «ԳՊՄԻ» ՊՈԱԿ-ի «ֆինանսական բաժնի պետի» պաշտոնի

անվանումը և այսուհետ վերանվանել՝ «Գլխավոր ֆինանսիստ»:
6.Փոփոխել

«ԳՊՄԻ»

ՊՈԱԿ-ի

«Արտաքին

կապերի»

բաժնի

«Լաբորանտի» պաշտոնի անվանումը և այսուհետ նշված պաշտոնը
վերանվանել՝ «Բաժնի մասնագետ»:
7.Փոփոխել «ԳՊՄԻ» ՊՈԱԿ-ի

«Ընդհանուր բաժնի»՝ «Օպերատորի»

պաշտոնի անվանումը և այսուհետ նշված պաշտոնը վերանվանել՝
«Համակարգչային օպերատոր»:
8.Փոփոխել

«ԳՊՄԻ»

ՊՈԱԿ-ի

«Համակրգչային

ցանցի

ադմինիստրատորի» պաշտոնի անվանումը և այսուհետ նշված
պաշտոնը վերանվանել՝ «Համակարգչային ցանցի ղեկավար»:
9.Փոփոխել «ԳՊՄԻ» ՊՈԱԿ-ի 1. «Ավագ մատենագետի», 2.§Ավագ
գրադարանավարուհու¦, 3. «Գրադարավարուհիների» պաշտոնների
անվանումները և այսուհետ նշված պաշտոնները վերանվանել
համապատասխանաբար՝
գրադարանավար»,

1.

«Մշակման

2.«Սպասարկման

բաժնի
բաժնի

ավագ
ավագ

գրադարանավար», 3. «Մատենագետ», 4. «Կոմպլեկտավորման բաժնի
գրադարանավար», 5. «Սպասարկան բաժնի գրադարանավար», 6.
«Ընթերցասրահի գրադարանավար»:
10.

Փոփոխել

անվանումը

«ԳՊՄԻ»
և

ՊՈԱԿ-ի

այսուհետ

«Փորձարար»:
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«Պրեպարատորի»

նշված

պաշտոնը

պաշտոնի

վերանվանել

11. Փոփոխել «ԳՊՄԻ» ՊՈԱԿ-ի «Պրոռեկտորի գործավարի» պաշտոնի

անվանումը և այսուհետ նշված պաշտոնը վերանվանել «Պրոռեկտորի
օգնական»:
12. Փոփոխել «ԳՊՄԻ» ՊՈԱԿ-ի Հետբուհական և լրացուցիչ կրթության
բաժնի «Լաբորանտի» պաշտոնի անվանումը և այսուհետ նշված
պաշտոնը վերանվանել «Գործավար»:
13. Փոփոխել «ԳՊՄԻ» ՊՈԱԿ-ի՝ 1. «Դռնապահ», 2. «Դռնապահ-

գիշերապահ»,

3.

«Դռնապահ-հանդերձապահ»

պաշտոնների

անվանումները և այսուհետ վերանվանել համապատասխանաբար՝ 1.
«Դռնապան»,

2.

«Դռնապան-գիշերապահ»,

3.

«Դռնապան-

հանդերձապահ»:
14. Փոփոխել «ԳՊՄԻ» ՊՈԱԿ-ի՝ «Ավագ ճարտարագետի» պաշտոնի
անվանումը և այսուհետ վերանվանել՝ «Տեխնիկայի սպասարկող»:
15. Փոփոխել «ԳՊՄԻ» ՊՈԱԿ-ի՝ «Սպորտային բազայի» անվանումը և

այսուհետ վերանվանել համապատասխանաբար՝ «Մարզաբազա»:
16. Փոփոխել «ԳՊՄԻ» ՊՈԱԿ-ի՝ «Սպորտ բազայի տնօրենի» պաշտոնի
անվանումը և այսուհետ վերանվանել՝ «Մարզաբազայի տնտեսվար»:
17.

Այսուհետ՝

բոլոր

փաստաթղթերում

պաշտոնական

և

ոչ

պաշտոնական

վերոնշյալ պաշտոնների անվանումները նշել

համաձայն սույն հրամանի նախագծով ամրագրված կետերի:
ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ – 44 անդամ. կողմ՝ 44, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0:
6.ԼՍԵՑԻՆ.-

ԳՊՄԻ-ի

աշխատակազմի

պաշտոնները՝

ըստ

բաժինների

դասակարգելու մասին (Զեկ.՝ ռեկտոր Վ. Գրիգորյան):
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.- «ԳՊՄԻ» ՊՈԱԿ-ի աշխատակազմի պաշտոնները
բաժինների հետևյալ կերպ.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ
ՌԵԿՏՈՐԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ
1. Ռեկտոր
2. Պրոռեկտոր
3. Դեկան
8

դասակարգել ըստ

4. Ռեկտորի խորհրդական
5. Ռեկտորի օգնական
6. Գիտական քարտուղար
7. Իրավախորհրդատու

ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
1. Վարչության պետ
2. Առկա բակալավրատի կրթական համակարգի աշխատանքները համակարգող
3. Հեռակա բակալավրատի կրթական համակարգի աշխատանքները համակարգող
4. Մագիստրոսական և ասպիրանտական կրթական համակարգի աշխատանքները
համակարգող
5. Ամբիոնների ուսումնական բեռնվածքների պլանավորումը, համակարգումը և
կատարումը վերահսկող
6.

Վիճակագիր

ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ
1. Բաժնի վարիչ
2. Գործավար

ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԲԱԺԻՆ
1. Վարիչ
2. Մեթոդիստ

ԲՈՒՀ-ԳՈՐԾԱՏՈՒ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
1. Տնօրեն
2. Մասնագիտական կրթական ծրագրերի բազան համակարգող
3. Շրջանավարտների և ուսանողների տվյալների բազան համակարգող

ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
1. Տնօրեն
2. Մասնագետ
3. Ֆակուլտետային պատասխանատուներ
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ՀԱՇՎԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ
1. Գլխավոր ֆինանսիստ
2. Գլխավոր հաշվապահ
3. Նյութական բաժնի հաշվապահ
4. Հաշվապահներ
5. Գնումների պատասխանատու

ԿԱԴՐԵՐԻ ԲԱԺԻՆ
1. Վարիչ
2. Տեսուչ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱԺԻՆ
1. Վարիչ
2. Համակարգչային օպերատոր
3. Ցրիչ
4. Արխիվարիուս

ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ԲԱԺԻՆ
1. Վարիչ
2. Մասնագետ

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ԵՎ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ
1. Վարիչ
2. Լրագրող
3. Մոնտաժող
4. Վեբ Կայքի պատասխանատու
5. Համակարգչային ցանցի ղեկավար

ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ
1. Պրոֆեսոր
2. Դոցենտ
3. Ասիստենտ
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4. Դասախոս
ՈՒՍՈՒՄՆԱՕԺԱՆԴԱԿ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ
1. Պրոռեկտորի օգնական
2. Ֆակուլտետի գործավար
3. Լաբորանտ
4. Լաբորատորիայի վարիչ
5.

Նվագակցող

6.

Փորձարար

ԳՐԱԴԱՐԱՆ
1. Տնօրեն
2. Մշակման բաժնի ավագ գրադարանավար
3. Սպասարկման բաժնի ավագ գրադարանավար
4. Մատենագետ
5. Կոմպլեկտավորման բաժնի գրադարանավար
6. Սպասարկան բաժնի գրադարանավար
7. Ընթերցասրահի գրադարանավար

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ


ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ

1. Վարիչ
2. Էլեկտրիկ
3. Հավաքարար
4. Հնոցապահ
5. Ջրմուղագործ
6. Հյուսն
7. Ճարտարագետ
8. Պահեստապետ
9. Տեխնիկայի սպասարկող



ԲՈՒԺԿԵՏ

1. Բուժքույր


1.

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Պարետ
11

2.

Դռնապան

3.

Դռնապան-գիշերապահ

4.

Դռնապան-հանդերձապահ



ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

1. Անվտանգության ճարտարագետ



ԱՎՏՈՊԱՐԿ

1. Վարորդ



ՈՒՍՈՒՄՆԱԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԲԱԶԱ

1. Մարզաբազայի տնտեսվար

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ – 44 անդամ. կողմ՝ 44, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0:
7.ԼՍԵՑԻՆ.-

«Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական
ինստիտուտ»

ՊՈԱԿ-ի

կանոնակարգում

ներքին

կարգապահական

փոփոխություններ

և

կանոնները

լրացումներ

կատարելու

մասին (Զեկ.` ուսումնամեթոդական վարչության պետ Բ. Պողոսյան):
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ.- Ռեկտոր Վ. Գրիգորյանը, Գիտության և արտաքին կապերի գծով
պրոռեկտոր Ա. Ֆարմանյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.-

Հաստատել

«Գյումրու

Մ.

Նալբանդյանի

անվան

պետական

մանկավարժական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի ներքին կարգապահական
կանոնները կանոնակարգը (նոր խմբագրությամբ):
ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ – 44 անդամ. կողմ՝ 44, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0:
8.ԼՍԵՑԻՆ.8.1

Ընթացիկ հարցեր:

ԼՍԵՑԻՆ.-

Ինստիտուտի

«Ֆիզիկական

«Նախազորակոչային

և

կուլտուրա

ֆիզիկական

և

սպորտ»

ու

պատրաստություն»

մասնագիտությունների համար բակալավրիատում նախատեսված 2
ամփոփիչ (պետական) քննությունը 1-ով փոխարինելու մասին (Հաղ.՝
ֆիզիկական

դաստիարակության

և

ՆԶՊ

ֆակուլտետի

դեկան

Ա. Խաչատրյան):
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.- Թույլ տալ «Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ» ու «Նախազորակոչային
և ֆիզիկական պատրաստություն» մասնագիտությունների համար
բակալավրիատում անցկացնել 1 ամփոփիչ (պետական) քննություն՝
նախկին 2-ի փոխարեն՝ հետևյալ հիմնավորմամբ.
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ա/«Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ» մասնագիտության քննական
հարցատոմսի մեջ ներառել 2 հարց ՖԴՏ և մեթոդիկա առարկայից և 1
հարց մարմնամարզություն, աթլետիկա, սպորտային և շարժական
խաղեր հատուկ մասնագիտական առարկաների դասավանդման
մեթոդիկայից:
բ/«Նախազորակոչային

և

ֆիզիկական

պատրաստություն»

մասնագիտության քննական հարցատոմսի մեջ ներառել 2 հարց ՆԶՊ
դասավանդման մեթոդիկա առարկայից և 1 հարց ՖԴՏ և մեթոդիկա
առարկայից:
ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ – 44 անդամ. կողմ՝ 44, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0:
8.2 ԼՍԵՑԻՆ.- Ինֆորմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի
դասախոսներ

Արտաշես

Գուրգենի

Մանուկյանի

և

Գևորգ

Մնացականի Ասատրյանի «Ծրագրավորման լեզուներ և մեթոդներ
(Մաս II – VISUAL BASIC)» վերնագրով ուսումնական ձեռնարկը
հրատարակության երաշխավորելու մասին (Հաղ.՝ Գիտության և
արտաքին կապերի գծով պրոռեկոր Ա. Ֆարմանյան):
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.-

Երաշխավորել
դասավանդման
Գուրգենի

հրատարակության
մեթոդիկայի

Մանուկյանի

և

ինֆորմատիկայի

ամբիոնի
Գևորգ

դասախոսներ

Մնացականի

և

նրա

Արտաշես

Ասատրյանի

«Ծրագրավորման լեզուներ և մեթոդներ (Մաս II – VISUAL BASIC)»
վերնագրով ուսումնական ձեռնարկը:
ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ – 44 անդամ. կողմ՝ 44, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0:
8.3 ԼՍԵՑԻՆ.-

Ինֆորմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի
դասախոս Սպարտակ Սերյոժայի Սողոյանի «Ինֆորմատիկայի և
տեղեկատվական

տեխնոլոգիաների

վերտառությամբ

ուսումնական

զարգացման

ձեռնարկը

պատմություն»

հրատարակության

երաշխավորելու մասին (Հաղ.՝ Գիտության և արտաքին կապերի գծով
պրոռեկոր Ա. Ֆարմանյան):
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.-

Երաշխավորել

հրատարակության

դասավանդման

մեթոդիկայի

Սերյոժայի

Սողոյանի

ինֆորմատիկայի

ամբիոնի

«Ինֆորմատիկայի
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դասախոս
և

և

նրա

Սպարտակ

տեղեկատվական

տեխնոլոգիաների

զարգացման

պատմություն»

վերտառությամբ

ուսումնական ձեռնարկը:
ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ – 44 անդամ. կողմ՝ 44, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0:
8.4 ԼՍԵՑԻՆ.-

Հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասիստենտ
Արուսյակ

Ռաֆիկի

բառագիտության

Վարդանյանի

դասավանդման

դասախոսությունների

նյութերի

«Հնչյունաբանության
հարցեր»

ժողովածուն

և

վերտառությամբ
հրատարակության

երաշխավորելու մասին (Հաղ.՝ Գիտության և արտաքին կապերի գծով
պրոռեկոր Ա. Ֆարմանյան):
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.-

Երաշխավորել հրատարակության հայոց լեզվի և նրա դասավանդման
մեթոդիկայի ամբիոնի ասիստենտ Արուսյակ Ռաֆիկի Վարդանյանի
«Հնչյունաբանության և բառագիտության դասավանդման հարցեր»
վերտառությամբ դասախոսությունների նյութերի ժողովածուն:
ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ – 44 անդամ. կողմ՝ 44, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0:

8.5 ԼՍԵՑԻՆ.-

Հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ
Քրիստինե Գագիկի Նիկողոսյանի թեկնածուական ատենախոսության
թեմայի և գիտական ղեկավարի հաստատման հարցը (Հաղ.`
Գիտության և արտաքին կապերի գծով պրոռեկտոր Ա. Ֆարմանյան):

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.-

1.Հաստատե'լ

հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի

ամբիոնի հայցորդ Քրիստինե Գագիկի Նիկողոսյանի թեկնածուական
ատենախոսության`

«Նար-Դոսի «Մեր թաղը» պատմվածաշարի

խոսքարվեստը» թեման (Ժ.02.01 - «Հայոց լեզու» մասնագիտությամբ):
2.Գիտական ղեկավար հաստատել բանասիրական գիտությունների
դոկտոր Ս. Հայրապետյանին:
ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ – 44 անդամ. կողմ՝ 44, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0:
8.6 ԼՍԵՑԻՆ.-

Վերապատրաստում իրականացնող դասախոսների 1 ժամի /35 րոպե/
համար վարձատրման չափը սահմանելու մասին (Հաղ.՝ Գիտության և
արտաքին կապերի գծով պրոռեկտոր Ա. Ֆարմանյան):

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.-

Վերապատրաստում

իրականացնող

դասախոսների

/անկախ

գիտական աստիճանի/կոչման առկայության/ 1 ժամի /35 րոպե/
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համար սահմանել վճար՝ 1400

(հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամ՝

ներառյալ ՀՀ օրենքով նախատեսված հարկերը:
ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ – 44 անդամ. կողմ՝ 44, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0:
8.7 ԼՍԵՑԻՆ.-

Ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի որոշ մասնագիտությունների
համար

ուսումնական

պրակտիկայի

պլանով

կազմակերպման

համագործակցող

նախատեսված
նպատակով

ուսումնական

ինստիտուտի

կազմակերպությունների

հետ

(բացառությամբ

դպրոցների) հետ ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր
կնքելու և 1 ժամի /40 րոպե/ վարձատրման չափը սահմանելու մասին
(Հաղ.՝ ուսումնամեթոդական վարչության պետ Բ. Պողոսյան):
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.-

1.

Համաձայն

բակալավրի

մասնագիտությունների

կրթական

ուսումնական

ծրագրի՝

պլանով

որոշ

նախատեսված

ուսումնական պրակտիկայի կազմակերպման համար ինստիտուտի
հետ

համագործակցող

դպրոցների)

հետ

կազմակերպությունների
կնքել

(բացառությամբ

ծառայությունների

մատուցման

պայմանագրեր:
2. Յուրաքանչյուր կուրսի /անկախ ուսանողների թվից/ 1 ժամի /40
րոպե/ համար սահմանել վճար՝ 2000 (երկու հազար) ՀՀ դրամ՝
ներառյալ ՀՀ օրենքով նախատեսված հարկերը:
ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ – 44 անդամ. կողմ՝ 44, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0:
8.8 ԼՍԵՑԻՆ.- Երկարամյա գիտամանկավարժական բեղմնավոր գործունեության
համար և ծննդյան 85-ամյակի կապակցությամբ Խաչատուր
Աբովյանի

անվան

հայկական

պետական

մանկավարժական

համալսարանի ռուսաց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի
ամբիոնի պրոֆեսոր, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր

Բելլա

պրոֆեսոր»
հուշամեդալով»

Մարկի Եսաջանյանին

շնորհին

արժանացնելու

պարգևատրելու

«ԳՊՄԻ-ի
և

մասին

պատվավոր

«ԳՊՄԻ-ի
(Հաղ.՝

ոսկե
ռեկտոր

Վ. Գրիգորյան):
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ.-

Ուսումնական

աշխատանքների

գծով

պրոռեկտոր

Ս. Ալեքսանյանը, օտար լեզուների ֆակուլտետի դեկան Թ. Մելիքյանը,
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ռուսաց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ
Գ. Ամբարդարյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.-

Ռուսաց լեզվի զարգացման գործում ներդրած նշանակալի ավանդի ու
ծննդյան 85-ամյակի կապակցությամբ Խաչատուր Աբովյանի անվան
հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ռուսաց
լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր,
մանկավարժական

գիտությունների

Մարկի Եսաջանյանին

արժանացնել

դոկտոր,

պրոֆեսոր

«ԳՊՄԻ-ի

Բելլա

պատվավոր

պրոֆեսոր» շնորհով և պարգևատրել «ԳՊՄԻ-ի ոսկե հուշամեդալով»:
ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ – 44 անդամ. կողմ՝ 44, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0:
8.9 ԼՍԵՑԻՆ.- Մուտքի կորած քարտի փոխարեն նորը ձեռք բերելու համար վճարի
չափ սահմանելու մասին (Հաղ.՝ ուսումնամեթոդական վարչության
պետ Բ. Պողոսյան):
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.-

Մուտքի կորած քարտի փոխարեն նորը ձեռք բերելու համար
սահմանել ներքոհիշյալ վճարի չափերը.
I անգամ կորցնելու դեպքում 5000 (հինգ հազար) ՀՀ դրամ,
II անգամ կորցնելու դեպքում 10 000 (տասը հազար) ՀՀ դրամ:
ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ – 44 անդամ. կողմ՝ 44, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0:

ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ`

Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝

Թ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
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