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ՈՂ ՋՈՒՅ ՆԻ ԽՈՍՔ

 Սի րե լի՛ ու սա նող ներ,
Յու րա քան չյու րիդ ա պա գայի ո րո շա կի աց ման 

հար ցում է ա կան դե րա կա տա րու թյուն ու նի մաս-
նա գի տու թյան և բու հի ը նտ րու թյու նը: Ճիշտ կա-
տար ված ը նտ րու թյունն ա պա գա մաս նա գի տա կան 
և սո ցի ա լա կան կա յու նու թյան կար ևոր ե րաշ խիք 
է: Կար ծում ե մ՝ բու հի հար ցում ձեր ը նտ րու թյու նը 
պետք է կանգ առ նի այն պի սի ու սում ա կան հաս-
տա տու թյան վրա, ո րի գլ խա վոր նպա տա կը սո վո-
րո ղին տե սա կան և պրակ տիկ հա րուստ գի տե լիք-
նե րով ա ռաջ նա կարգ մաս նա գետ պատ րաս տելն է: 

Այս ի մաս տով ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա-
լի րը շա հե կան վի ճա կում է: Կրթա հա մա լի րում վեր-

ջին տա րի նե րին ի րա կա նաց վում են հս կա յա ծա վալ բա րե փո խում եր, ո րոնք վե րա բե-
րում են կր թու թյան կազ մա կերպ ման և հե տա զո տու թյուն նե րի զար գաց ման բո լոր ու ղ-
ղու թյուն նե րին: Բու հում ի րա կա նաց վում են գի տա կան, հե տա զո տա կան, կր թա կան, մի-
ջազ գային բազ մաբ նույթ ծրագ րեր, շա րու նա կա բար բա րե լավ վում են տեխ նի կա կան և 
շեն քային պայ ման նե րը՝ ու սում ա կան և գի տա կան գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու մի ջա-
վայրն ա ռա վել ար դյու նա վետ դարձ նե լու նպա տա կով: Կր թա հա մա լի րի կար ևո րա գույն 
ձեռք բե րում ե րից է ի րա վա բա նա կան կլի նի կայի հիմ ադ րու մը, որ տեղ սո վո րող ներն 
ի րենց գի տե լիք ներն ու կա րո ղու թյուն նե րը կա րող են գոր ծադ րել պրակ տիկ գոր ծու նե ու-
թյան տե սան կյու նից: Կր թա կան գոր ծըն թա ցի բա րե փո խում ե րը, գրա դա րա նային ֆոն-
դի թար մա ցու մը, սո ցի ա լա կան ծրագ րի ներդ րու մը, սո վո րող նե րին հան րա կա ցա րա նով 
ա պա հո վե լը և Կր թա հա մա լի րի կող մից մեկ տաս նյա կից ան ցնող ծրագ րե րի ի րա կա-
նա ցու մը միտ ված են ո րա կյալ կր թու թյուն տրա մադրե լուն և դրա հա մար բա րեն պաստ 
մի ջա վայ րի ստեղծ ման նպա տա կի կա յաց մա նը: 

ՀՀ ոս տի կա նու թյան բա րե փո խում ե րի հա մա տեքս տում կր թա հա մա լի րում մեկ նար-
կել են նոր ձևա վոր վող պա րե կային ծա ռա յու թյան պաշ տոն նե րի նշա նակ ման հա մար 
ու սուց ման կազ մա կերպ ման աշ խա տանք նե րը: Այն լի նե լու է ժա մա նա կա կից ոս տի կա-
նու թյան ա ռա ջին ա լի քը՝ նոր կր թու թյամբ ու հմ տու թյուն նե րով, նոր վար վե լա կեր պով, 
սար քա վո րում ե րով ու մի ջոց նե րով հա գե ցած: 

Ու ղե ցույ ցում նե րառ ված են Կր թա հա մա լի րում կր թա կան գոր ծըն թա ցը կա նո նա կար-
գող և սո վո րող նե րի ի րա վա կան կար գա վի ճա կը ո րո շա կի աց նող հիմ ա կան ի րա վա-
կան ակ տե րը, ո րոնք Կր թա հա մա լի րի ա ռա քե լու թյան և նպա տակ նե րի մա սին հս տակ 
պատ կե րա ցում կազ մե լու հնա րա վո րու թյուն կըն ձե ռեն: 

Հու սով ե նք՝ ու ղե ցույ ցը կպա տաս խա նի Ձեզ հե տաքրք րող բո լոր հար ցե րին:

ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լի րի պետ, 
ոս տի կա նու թյան գե նե րալ-մայոր

 Մու շեղ Բա բա յան
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Կր թա հա մա լի րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ոս տի կա նու թյան հա մա կար գում գոր ծող պե տա կան 
բարձ րա գույն ու սում ա կան հաս տա տու թյուն է, ո րն ի րա կա նաց նում է բարձ րա գույն 
(ի րա վա բա նա կան կր թու թյամբ (բա կա լավր և մա գիստ րոս) և հետ բու հա կան մաս նա գի-
տա կան (ի րա վա բա նա կան ու ղ ղու թյամբ գի տա ման կա վար ժա կան կադ րե րի պատ րաս-
տու մը, ոս տի կա նու թյան գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված հիմ ախն դիր նե րի գի տա կան 
մշա կու մը, ի րա վա գի տու թյան բնա գա վա ռում հե տա զո տու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու մը), 
ի նչ պես նաև` նախ նա կան, մի ջին մաս նա գի տա կան (ոս տի կա նա կան կր թու թյամբ 
մաս նա գետ նե րի պատ րաս տու մը) և լրա ցու ցիչ կր թա կան ծրագ րեր: Նշ ված կր թա-
կան ծրագ րե րով Կր թա հա մա լի րի ա ռա քե լու թյունն է կր թու թյան զար գաց ման ո լոր տում 
պե տա կան և հան րային ան հրա ժեշ տու թյամբ պայ մա նա վոր ված՝ ռազ մա վա րա կան 
ծրագրե րի շր ջա նակ նե րում գի տե լիք նե րի ստեղ ծու մը, փո խան ցու մը և տա րա ծու մը: 
Շուրջ 100 տա րի կրթա հա մա լի րը պատ վով ու պա տաս խա նատ վու թյամբ է կա տա րում 
իր ա ռա քե լու թյու նը: Դեռևս 20-ա կան թվա կան նե րին Խորհր դային Հան րա պե տու թյու-
նում գոր ծում է ին կար ճա ժամ կետ կուր սեր մի լի ցի ո ներ ներ պատ րաս տե լու հա մար, 
ո րի նպա տակն էր ան գրա գի տու թյան վե րա ցու մը մի լի ցի այի շար քե րում: Խորհր դային 
Մի ու թյու նում, քա ղա քա կան փո փո խու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված, փո փոխ վել են 
Խորհրդային Հա յաս տա նի հա մար կադ րեր պատ րաս տող ու սում ա կան հաս տա տու-
թյուն նե րի կար գա վի ճակ նե րը: Կր թա հա մա լի րը բարձ րա գույն դպ րո ցի կար գա վի ճա կով 
սկ սել է գոր ծել 1991-1995 թթ.՝ որ պես ՀՀ ՆԳՆ մի լի ցի այի բարձ րա գույն դպ րոց: Մինչև 
2011 թ. դպ րո ցի ի րա վա կան կար գա վի ճա կը մի քա նի ան գամ փո փոխ վում է: ՀՀ կա
ռա վա րու թյան 2011 թվա կա նի ապ րի լի 28ի թիվ 615Ն ո րոշ մամբ ար դեն գոր ծող «ՀՀ 
ոս տի կա նու թյան ա կա դե մի ա» պե տա կան ոչ ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյու նը վե րա-
կազ մա կերպ վում է «ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լիր» պե տա կան ոչ ա ռևտ րային 
կազ մա կեր պու թյան:

1966 թվա կա նին բաց վում է ՍՍՀՄ ՆԳՆ մի լի ցի այի Եր ևա նի հա տուկ դպ րո ցը: Ո ւս-
ման տևո ղու թյու նը եր կու տա րի էր: Դպ րոցն ու ներ նաև հե ռա կա բա ժին:

1966 թվա կա նին ստեղծ վում է ը նդ հա նուր և հա տուկ մա սե րից բաղ կա ցած գրա
դա րա նը: 

1967 թվա կա նին հա տուկ դպ րո ցը տա լիս է հե ռա կա ու սուց ման բաժ նի ա ռա ջին 18 
շր ջա նա վարտ նե րը:

1977 թվա կա նին բաց վում է ՀՍՍՀ ՆԳՄ մար տա կան և աշ խա տան քային փառ քի 
թան գա րա նը, ո րը 2013 թվա կա նին վե րան վան վում է ՀՀ ոս տի կա նու թյան պատ մու-
թյան թան գա րան և տե ղա փոխ վում ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լիր:

2000 թվա կա նից ՀՀ ՆԳՆ Ա կա դե մի այի նոր կա ռուց ված քում ը նդ գրկ վում է վե րա
պատ րաստ ման և ո րա կա վոր ման բարձ րաց ման ֆա կուլ տե տը, ո րը 2011 թվա կա նին 
վե րան վան վում է վե րա պատ րաստ ման և ա տես տա վոր ման ֆա կուլ տետ, ի սկ 2020 
թվա կա նից՝ վե րա պատ րաստ ման կենտ րոն:

2009 թվա կա նից կր թա հա մա լի րը Ա ՊՀ մաս նա կից ե րկր նե րի ՆԳՆ բարձ րա գույն 
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ու սում ա կան հաս տա տու թյուն նե րի ա սո ցա ցի այի ան դամ է:
2011 թվա կա նից կր թա հա մա լի րի ա կա դե մի ա յում մեկ նար կում է մա գիստ րո սի 

կրթա կան ծրագ րով ու սու ցու մը: 2013 թվա կա նին կր թա հա մա լի րում տե ղի ու նե ցած 
կա ռուց ված քային փո փո խու թյուն նե րի ար դյուն քում կր թա հա մա լի րի ա կա դե մի այի կազ-
մում ստեղծ վում է մա գիստ րա տու րայի բա ժան մուն քը:

2011 թվա կա նին դեռևս 1956 թվա կա նին Եր ևա նում ստեղծ ված Հան րա պե տա կան 
ու սում ա կան կա յա նը վե րան վան վում է ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լի րի ու սում
նա կան կենտ րոն»: 

2011 թվա կա նին կա տար ված փո փո խու թյուն նե րի ար դյուն քում ՀՀ ոս տի կա նու թյան 
կր թա հա մա լի րի կազ մում սկ սում է գոր ծել մի ջին մաս նա գի տա կան կր թա կան ծրագ րի 
ի րա կա նա ցումն ա պա հո վող քո լե ջը: 

2011 թվա կա նից կր թա հա մա լի րում ի րա կա նաց վում է հետ բու հա կան մաս նա գի
տա կան կր թու թյուն:

2011 թվա կա նին ստեղծ վել է ու սա նո ղա կան խոր հուր դը:
2015 թվա կա նին ա կա դե մի այի և քո լե ջի ամ բի ոն նե րին կից ստեղծ վում են գի տա-

կան խմ բակ ներ:
2016 թվա կա նին հիմ ադր վում է «Օ րեն քի պատ վար» գի տա մե թո դա կան ամ սա-

գիրը: 
2017 թվա կա նին հիմ ադր վում է կր թա հա մա լի րի Պա տիվ ու նեմ» պաշ տո նա կան 

թեր թը:
2017 թվա կա նի ապ րի լի 25ին կր թա հա մա լի րի և ՍԻ ՊՈԼ-ի (Եվ րո պա կան Մի ու-

թյան ի րա վա պահ մար մին նե րի ու սուց ման գոր ծա կա լու թյուն) միջև կնք վում է աշ խա-
տան քային պայ մա նա գիր: 

2017 թվա կա նի մայի սի 5ից կր թա հա մա լիրն ան դա մակ ցում է Եվ րո պա կան ոս տի-
կա նա կան քո լեջ նե րի ա սո ցի ա ցի ային (AEPC):

2018 թվա կա նից «Օ րեն քի պատ վար» գի տա մե թո դա կան ամ սա գիրն ը նդ գրկ վում 
է ա տե նա խո սու թյուն նե րի հիմ ա կան ար դյունք նե րի և դրույթ նե րի հրա տա րակ ման 
հա մար ՀՀ ԿԳՆ Բարձ րա գույն ո րա կա վոր ման կո մի տե ի հա մար ըն դու նե լի գի տա կան 
հրա տա րա կու թյուն նե րի ցան կում:

2018 թվա կա նից Կր թա հա մա լիրն ան դա մակ ցում է Չի նաս տա նի գլ խա վո րու թյամբ 
ստեղծ ված ոս տի կա նա կան կր թա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան մի ջազ գային ֆո րու մին:

2018 թվա կա նին հիմ ադր վում է Ի րա վա բա նա կան կլի նի կան, ո րի նպա տակն է սո-
վո րող նե րի գործ նա կան հմ տու թյուն նե րի և կա րո ղու թյուն նե րի կա տա րե լա գոր ծու մը:

2019 թվա կա նին Մաս նա գի տա կան կր թու թյան ո րա կի ա պա հով ման» ազ գային 
կենտ րոն հիմ ադ րա մի հա վա տար մագր ման հանձ նա ժո ղո վի նիս տում ո րո շում է կա-
յաց վում ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լի րին շնոր հել ի նս տի տու ցի ո նալ հա վա տար-
մագ րում՝ 4 տա րի ժամ կե տով:
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ԿՐ ԹԱ ՀԱ ՄԱ ԼԻ ՐԻ Ա ՌԱ ՔԵ ԼՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

Կր թա հա մա լի րի ա ռա քե լու թյունն է կր թու թյան զար գաց ման ո լոր տում պե տա կան և 
հան րային ան հրա ժեշ տու թյամբ պայ մա նա վոր ված՝ ռազ մա վա րա կան ծրագ րե րի շր ջա-
նակ նե րում գի տե լիք նե րի ստեղ ծու մը, փո խան ցու մը և տա րա ծու մը: Նշ ված ա ռա քե լու-
թյու նը նպա տակ ու նի նա խա պատ րաս տե լու այն պի սի կադ րեր, ո րոնք՝

1) կ կա րո ղա նան ա ռա վե լա գույնս նպաս տել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա-
վա կան և հա սա րա կա կան ան վտան գու թյան ամ րապնդ մա նը,

2) կ կա րո ղա նան օ րեն քի սահ ման նե րում ա պա հո վել մար դու ան վտան գու թյու նը, 
սե փա կա նու թյան բո լոր ձևե րի, ի նչ պես նաև` ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան 
ան ձանց ի րա վունք ներն ու օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյու նը,

3) կ կա րո ղա նան նա խա կան խել, կան խել և խա փա նել հան ցա գոր ծու թյուն նե րը ու 
վար չա կան ի րա վա խախ տում ե րը,

4) կ կա րո ղա նան հայտ նա բե րել և բա ցա հայ տել հան ցա գոր ծու թյուն նե րը,
5) կ կա րո ղա նան մա տու ցել ո րա կյալ ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն և հան րային 

ո րա կյալ ծա ռա յու թյուն ներ:
Կր թա հա մա լիրն իր ա ռջև դր ված խն դիր նե րի լու ծու մը տես նում է ե րկ րի տն տե սու-

թյան կա րիք նե րին և հա սա րա կու թյան կր թա կան ու տեխ նո լո գի ա կան պա հանջ մունք-
նե րին հնա րա վո րինս հա մա հունչ կր թա կան ու գի տա կան ծրագ րե րի ստեղծ ման և ի րա-
կա նաց ման ճա նա պար հով: 

Կր թա հա մա լիրն իր ա ռջև դր ված խն դիր նե րի լուծ ման ըն թաց քում է ա պես կար ևո-
րում է նաև պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մի և սո վո րող նե րի մաս նա գի տա կան և 
ան ձնային ո րակ նե րի բա րե լա վու մը: 

Կր թա հա մա լի րի ա ռա քե լու թյու նը միտ ված է՝ ու սում ա գի տա կան ո լոր տում ու սուց-
ման և հե տա զո տու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման նոր մե թոդ նե րի ներդր մամբ ա պա հո վե-
լու հան րային կա րիք նե րի ա պա հով ման հա մար ան հրա ժեշտ կադ րե րի պատ րաս տու-
մը: Կադ րե րի պատ րաստ ման հար ցում Կր թա հա մա լի րը նպա տակ ու նի լու ծել ոչ մի այն 
մաս նա գի տա կան ո րա կի ա պա հով ման խն դի րը, այլև՝ կա ռա վար չա կան և ան ձնա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան բարձր ո րակ նե րով օ ժտ ված մաս նա գետ նե րի պատ րաստ ման 
հար ցը:

ԿՐ ԹԱ ՀԱ ՄԱ ԼԻ ՐԻ ԿԱ ՌԱ ՎԱ ՐՈՒ ՄԸ

Կր թա հա մա լի րի հիմ ա դիր փաս տա թուղ թը կա նո նադ րու թյունն է: Կր թա հա մա լի րի 
կա ռա վա րում ի րա կա նաց վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյա նը, 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ոս տի կա նու թյան պե տի նոր մա տիվ հրա ման նե րին 
և կր թա հա մա լի րի կա նո նադ րու թյա նը հա մա պա տաս խան: Կր թա հա մա լի րի կա ռա վա-
րում ի րա կա նաց նում են հիմ ա դի րը, նրա լի ա զո րած մար մի նը` Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան ոս տի կա նու թյու նը, գոր ծա դիր մար մի նը` կր թա հա մա լի րի պե տը: Կր թա հա-
մա լի րի ըն թա ցիկ գոր ծու նե ու թյու նը ղե կա վա րում է կր թա հա մա լի րի պետն՝ ան ձամբ և 
իր տե ղա կալ նե րի մի ջո ցով: Կր թա հա մա լի րի պե տին ա ռըն թեր գոր ծում է կր թա հա մա-
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լի րի խոր հուր դը, ո րը խորհր դակ ցա կան մար մին է: Կր թա հա մա լի րի խորհր դի կազ մի 
մեջ մտ նում են կր թա հա մա լի րի պե տը (խորհր դի նա խա գահ), կր թա հա մա լի րի պե տի 
տե ղա կալ նե րը, ֆա կուլ տետ նե րի պե տե րը, ու սում ա կան և գի տա կան այլ ստո րա բա-
ժա նում ե րի պե տե րը, ոս տի կա նու թյան կադ րե րի վար չու թյան պե տի տե ղա կա լը, ու-
սա նո ղա կան խորհր դի նա խա գա հը: Կր թա հա մա լի րի ու սում ա մե թո դա կան և գի տա-
հե տա զո տա կան գոր ծու նե ու թյան կազ մա կերպ ման, պլա նա վոր ման և կա ռա վար ման 
հիմ ա հար ցե րը լու ծում է Կր թա հա մա լի րի գի տա կան խոր հուր դը: Գի տա կան խորհր դի 
ան դամ ե րի 25 տո կո սը կազ մում են կր թա հա մա լի րի սո վո րող նե րը:

Կր թա հա մա լի րում գոր ծում են նաև ի րա վա գի տու թյան, հե ռա կա ու սուց ման ֆա կուլ-
տետ նե րի, քո լե ջի, ու սում ա կան ու վե րա պատ րաստ ման կենտ րոն նե րի խոր հուրդ նե րը, 
ո րոնք խորհր դակ ցա կան մար մին ներ են: Պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մի և սո վո-
րող նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, ը նդ գրկ ված լի նե լով կր թա հա մա լի րի բո լոր խոր հուրդ նե-
րում, հնա րա վո րու թյուն ու նեն հան դես գա լու ա ռա ջար կու թյուն նե րով, ներ կա յաց նե լու 
ի րենց հու զող հար ցե րը, ստա նա լու պա տաս խան ներ ու դրանց վե րա բե րյալ հա մա պա-
տաս խան լու ծում եր:

ՀՀ ոս տի կա նու թյան պե տի 2018թ. օ գոս տո սի 2-ի հրա մա նով ՀՀ ոս տի կա նու թյան 
կր թա հա մա լի րի պետ է նշա նակ վել ոս տի կա նու թյան գե նե րալ-մայոր Մու շեղ Ա վե տի քի 
Բա բա յա նը (ըն դու նե լու թյան օ րե րը՝ յու րա քան չյուր ու ր բաթ՝ ժա մը 1500-1700, հաս ցեն՝ ք. 
Եր ևան, Ծո վա կալ Ի սա կո վի պո ղո տա 29, 5-րդ մաս նա շենք): 

ԿՐ ԹԱ ՀԱ ՄԱ ԼԻ ՐԻ ԿԱ ՌՈՒՑ ՎԱԾ ՔԸ

 Կր թա հա մա լի րի կա ռուց ված քային ստո րա բա ժա նում երն ե ն՝ բարձ րա գույն և հետ-
բու հա կան մաս նա գի տա կան կր թա կան ծրագ րե րի ի րա կա նա ցում ա պա հո վող ա կա-
դե մի ան, մի ջին մաս նա գի տա կան կր թա կան ծրագ րի ի րա կա նա ցում ա պա հո վող քո-
լե ջը, նախ նա կան մաս նա գի տա կան կր թա կան ծրագ րի ի րա կա նա ցում ա պա հո վող ու-
սում ա կան կենտ րո նը, ի նչ պես նաև այլ ստո րա բա ժա նում եր: Ա կա դե մի այի, քո լե ջի և 
ու սում ա կան կենտ րո նի պե տերն ի պաշ տո նե կր թա հա մա լի րի պե տի տե ղա կալ ներ են:

Կր թա հա մա լի րի ա կա դե մի այի կազ մում գոր ծում են ի րա վա գի տու թյան, հե ռա կա 
ու սուց ման ֆա կուլ տետ նե րը, 6 ամ բի ոն և մա գիստ րա տու րայի բա ժան մուն քը: 

Ի րա վա գի տու թյան ֆա կուլ տե տը ի րա վա գի տու թյուն մաս նա գի տու թյան գծով ու-
սում ա կան և գի տա հե տա զո տա կան գոր ծըն թաց նե րի կազ մա կեր պում ու ի րա կա նա-
ցում ա պա հո վող հիմ ա կան կա ռուց ված քային ստո րա բա ժա նում է: Ֆա կուլ տե տի գոր-
ծու նե ու թյու նը կազ մա կեր պում և ի րա կա նաց նում է ֆա կուլ տե տի պե տը: Ֆա կուլ տե տում 
ի րա կա նաց վում է «Ի րա վա գի տու թյուն»  մաս նա գի տու թյամբ «Ի րա վա գի տու թյան բա-
կա լավր» ո րա կա վոր մամբ առ կա ան վճար և վ ճա րո վի ու սու ցում: Ո ւս ման տևո ղու թյու նը 
4 տա րի է:

 Հե ռա կա ու սուց ման ֆա կուլ տե տը «Ի րա վա գի տու թյուն»  մաս նա գի տու թյան գծով 
ու սում ա կան գոր ծըն թաց նե րի կազ մա կեր պում ու ի րա կա նա ցում ա պա հո վող հիմ-
նա կան կա ռուց ված քային ստո րա բա ժա նում է: Ֆա կուլ տե տի գոր ծու նե ու թյու նը կազ մա-
կեր պում և ղե կա վա րում է ֆա կուլ տե տի պե տը: Ո ւս ման տևո ղու թյու նը 5 տա րի է: Ու սում-
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նա կան պլա նով նա խա տես ված ո ղջ դա սըն թա ցը և ամ փո փիչ ա տես տա վո րում ան ցած 
շր ջա նա վարտ նե րին շնորհ վում է «Ի րա վա գի տու թյուն» մաս նա գի տու թյամբ ի րա վա գի-
տու թյան բա կա լավ րի աս տի ճան և տր վում պե տա կան նմու շի դիպ լոմ:

 Մա գիստ րա տու րայի բա ժան մուն քի գոր ծու նե ու թյան հիմ ա  կան ու ղ ղու թյուն ներն 
ե ն՝ «Ի րա վա գի տու թյուն» մաս նա գի տու թյամբ մա գիստ րո սի կր թա կան ծրագ րով բարձր 
ո րա կա վոր մամբ մաս նա գետ նե րի պատ րաս տու մը, ու սուց ման ո րա կի ըն դուն ված չա-
փա նիշ նե րի և կր թա կան գոր ծըն թա ցի թա փան ցի կու թյան ու հրա պա րա կայ նու թյան 
ա պա հո վու մը, կր թա կան չա փո րո շիչ նե րին ու ա ռա ջադր ված խն դիր նե րին հա մա պա-
տաս խան ու սում ա կան գոր ծըն թա ցի ի րա կա նա ցու մը, սո վո րող նե րի ի նք նու րույն գի-
տա կան, ստեղ ծա գոր ծա կան և ան հա տա կան կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց մա նը նպաս-
տող պայ ման նե րի ստեղ ծու մը, կազ մա կերպ վող կոն ֆե րանս նե րին, կլոր սե ղան-քն նար-
կում ե րին, ի րա վա գի տու թյան տար բեր բնա գա վառ նե րին վե րա բե րող մր ցույթ նե րին 
սո վո րող նե րի մաս նակ ցու թյունն ա պա հո վե լուն ու ղղ ված աշ խա տանք նե րի օ ժան դա կու-
մը: Բա ժան մուն քի գոր ծու նե ու թյու նը կազ մա կեր պում և ղե կա վա րում է բա ժան մուն քի 
պե տը: Բա ժան մուն քում ի րա կա նաց վում է «Ի րա վա գի տու թյուն»  մաս նա գի տու թյամբ 
«Ի րա վա գի տու թյան մա գիստ րոս» ո րա կա վոր մամբ առ կա և հե ռա կա ու սու ցում: Առ կա 
ու սուց ման տևո ղու թյու նը 2 տա րի է, հե ռա կա ու սուց ման տևո ղու թյու նը՝ 2.5 տա րի

Կր թա հա մա լի րի քո լե ջի կազ մում գոր ծում են ոս տի կա նա կան մի ջին մաս նա գի տա-
կան կր թու թյան ֆա կուլ տե տը և 5 ամ բի ոն: Քո լե ջի գոր ծու նե ու թյու նը կազ մա կեր պում և 
ղե կա վա րում է քո լե ջի պե տը: Քո լե ջի ոս տի կա նա կան մի ջին մաս նա գի տա կան կրթու-
թյան ֆա կուլ տետն ի րա կա նաց նում է՝ մի ջին մաս նա գի տա կան կր թա կան ծրագ րով «Ոս-
տի կա նա կան գործ» մաս նա գի տու թյամբ «Ոս տի կա նու թյան սպա» ո րա կա վոր մամբ ու-
սու ցում: 

Նախ նա կան մաս նա գի տա կան կր թա կան ծրագ րի ի րա կա նա ցում ա պա հո վում է 
ու սումն ա կան կենտ րո նը, ո րի կա ռուց ված քային ստո րա բա ժա նում երն ե ն՝ « Հա տուկ 
պատ րաս տա կա նու թյուն» կր թա ճյու ղը, «Ընդ հա նուր պատ րաս տա կա նու թյուն» կր թա-
ճյու ղը և նախ նա կան մաս նա գի տա կան պատ րաս տա կա նու թյան բա ժի նը: 

Ու սում ա կան կենտ րոնն ի րա կա նաց նում է՝ 
ա/ նախ նա կան մաս նա գի տա կան /ար հես տա գոր ծա կան/ կր թու թյան «Ոս տի կա նա-

կան գործ» մաս նա գի տու թյան «Ոս տի կան» ո րա կա վոր ման դա սըն թաց ներ,
բ/ նախ նա կան մաս նա գի տա կան /ար հես տա գոր ծա կան/ կր թու թյան «Ոս տի կա նա-

կան գործ» մաս նա գի տու թյան « Պա րեկ» ո րա կա վոր ման դա սըն թաց ներ, 
գ/ ոս տի կա նու թյան կրտ սեր խմ բի պաշ տոն ներ զբա ղեց նող ծա ռայող նե րի վե րա-

պատ րաստ ման դա սըն թաց ներ,
դ/ հա տուկ կա նո նադ րա կան խն դիր ներ ի րա կա նաց նող ի րա վա բա նա կան ան ձանց 

աշ խա տա կից նե րի հա տուկ պատ րաս տա կա նու թյան դա սըն թաց ներ, 
ե/ նախ նա կան մաս նա գի տա կան /ար հես տա գոր ծա կան կր թու թյան 0103 « Պահ նոր-

դա կան գործ» մաս նա գի տու թյան « Պահ նորդ» ո րա կա վոր ման դա սըն թաց ներ, 
զ/ նախ նա կան մաս նա գի տա կան /ար հես տա գոր ծա կան/ կր թու թյան 0102 « Թիկ նա-

պա հա կան գործ» մաս նա գի տու թյան « Թիկ նա պահ» ո րա կա վոր ման դա սըն թաց ներ: 
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Ու սումն ա կան կենտ րո նի գոր ծու նե ու թյու նը կազ մա կեր պում և ղե կա վա րում է կենտ-
րո նի պե տը:

Լ րա ցու ցիչ կր թա կան ծրագ րի ի րա կա նա ցում ա պա հո վում է վե րա պատ րաստ ման 
կենտ րո նը, ո րը ՀՀ ոս տի կա նա կան ծա ռայող նե րի մաս նա գի տա կան վար պե տու թյան 
հետ ևո ղա կան կա տա րե լա գործ ման, գի տու թյան և տեխ նի կայի նո րա գույն նվա ճում ե-
րի ու սում ա սիր ման, աշ խա տան քի ա ռա ջա վոր փոր ձի կի րառ ման, գործ նա կան հմ տու-
թյուն նե րի և ու նա կու թյուն նե րի ձեռք բեր ման, մշ տա կան մար տա կան պատ րաստ վա-
ծու թյան և օ պե րա տիվ ծա ռայո ղա կան խն դիր նե րի ի րա կա նաց ման նպա տա կով կազ-
մա կեր պում և ի րա կա նաց նում է ՀՀ ոս տի կա նու թյան մի ջին, ա վագ և գլ խա վոր խմ բի 
պաշ տոն ներ զբա ղեց նող ծա ռայող նե րի, ի նչ պես նաև այլ ի րա վա պահ մար մին նե րի և 
գե րա տես չու թյուն նե րի աշ խա տա կից նե րի վե րա պատ րաս տում: Կենտ րո նի գոր ծու նե ու-
թյու նը կազ մա կեր պում և ղե կա վա րում է կենտ րո նի պե տը:

Կր թա հա մա լի րում գոր ծում են նաև հետ ևյալ ստո րա բա ժա նում ե րը, ո րոնք ի րա կա-
նաց նում են ի րենց մաս նա գի տա կան գոր ծա ռույթ նե րը՝ 

1) ու սում ա մե թո դա կան և զար գաց ման վար չու թյու նը,
2)  կադ րե րի և ան ձնա կազ մի հետ տար վող աշ խա տանք նե րի բա ժի նը,
3)  գի տա կան աշ խա տանք նե րի բա ժի նը,
4)  ծա ռա յու թյան բա ժի նը,
5) տն տե սա կան բա ժի նը,
6)  ֆի նան սա կան բա ժի նը, 
7) կր թու թյան ո րա կի ա պա հով ման բա ժան մուն քը,
8)  քար տու ղա րու թյու նը,
9) գ նում ե րի խում բը,
10)  հեր թա պահ մա սը,
11)  բուժ մա սը,
12) ՀՀ ոս տի կա նու թյան պատ մու թյան թան գա րա նը: 
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Ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լի րում 
Ո րա կի ա պա հով ման ազ գային և եվ րո պա-
կան չա փա նիշ նե րի պա հանջ նե րին հա մա-
հունչ՝ ո րա կի ա պա հով ման հա մա կար գի 
հիմ ում սկս վել է 2016 թ.՝ որ պես ո րա կի 
ա պա հով ման խումբ, ի սկ 2017թ. հու նի սին 
ստեղծ վեց Կր թու թյան ո րա կի ա պա հով-
ման բա ժան մուն քը՝ որ պես ա ռան ձին վար-
չա կան մի ա վոր: Կր թու թյան ո րա կի ա պա-
հով ման բա ժան մուն քի հիմ ա կան նպա-
տա կը կր թա հա մա լի րում ո րա կի ներ քին 
ա պա հով ման մե խա նիզմ ե րի գոր ծադ րու-
մը և ո րա կի շա րու նա կա կան բա րե լավ ման 
մշա կույ թի խթա նում է: 

Կր թա հա մա լի րը կար ևո րում է շա հա ռու-
նե րի, այդ թվում՝ ու սա նո ղա կան խորհր դի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ներգ րավ վա ծու թյու-
նը ո րա կի ա պա հով ման գոր ծըն թա ցում, 
ո րա կի ա պա հով ման հանձ նա ժո ղով ե րում 
և գոր ծըն թա ցի մշ տա դի տարկ մա նը: Բա-

ժան մուն քի գոր ծու նե ու թյան հիմ քում ըն կած է ո րա կի ա պա հով ման ցան ցային հա մա-
կար գը, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ա ռա վե լա գույն թվով շա հա կից նե րի մաս նա-
կից դարձ նել ո րա կի ա պա հով ման ներ քին գոր ծըն թաց նե րին: Ցան ցային հա մա կար գով 
գոր ծու նու թյու նը կազ մա կերպ վում է գի տա կան խորհր դին կից ստ րա տե գի ա կան պլա-
նա վոր ման և ո րա կի ա պա հով ման հան ձա ժո ղով ե րի, ամ բի ո նային պա տաս խա նա տու-
նե րի և ո րա կի ա պա հով ման ու սա նո ղա կան հանձ նա ժո ղո վի մի ջո ցով:

 Բա ժան մուն քի կող մից կա տար վող աշ խա տանք նե րը նե րա ռում են ո րա կի ա պա հով-
ման գոր ծիք նե րի և գոր ծի քա կազ մե րի մշա կում, պար բե րա կան աշ խա տանք ներ քին 
և ար տա քին շա հա կից նե րի հետ, հար ցում ե րի ի րա կա նա ցում, կր թա կան ծրագ րե րի 
պար բե րա կան վե րա նա յում, կր թա հա մա լի րի կա ռուց ված քային հա վա տար մագր ման 
նպա տա կով ի րա կա նաց վող ի նք նագ նա հատ ման աշ խա տանք նե րին օ ժան դա կում և 
այլն: Պար բե րա բար ի րա կա նաց վող տար բեր հար ցում ե րի, ֆո կուս խմ բային աշ խա-
տանք նե րի, ան հա տա կան հան դի պում ե րի շր ջա նակ նե րում սո վո րող ներն ի րենց կար-
ծիքն են ար տա հայ տում ու սում ա կան գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման, դա սա վանդ ման 
ըն թաց քում կի րառ վող մե թոդ նե րի, կր թա հա մա լի րի նյու թա տեխ նի կա կան ռե սուրս նե րի 
հա սա նե լի ու թյան, ար դյու նա վե տու թյան և այլ նի մա սին:

 

http://www.edupolice.am/home.html
http://www.edupolice.am/home.html
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Կր թա հա մա լի րի ի րա վա բա նա-
կան կլի նի կան Կր թա հա մա լի րում 
գոր ծող ան վճար ի րա վա բա նա կան 
խորհր դատ վու թյուն տրա մադ րող ու-
սում ա գործ նա կան մար մին է: Ի րա-
վա բա նա կան կլի նի կայի սո վո րող նե-
րը տրա մադ րում են ան վճար խորհր-
դատ վու թյուն՝ քրե աի րա վա կան և 
քա ղա քա ցի աի րա վա կան հար ցե րով, 
ո րը կա րող է կա տար վել ի նչ պես հա-
ճա խորդ նե րի ըն դուն ման և ան մի ջա-
կան շփ ման ձևով, այն պես էլ է լեկտ րո նային հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի մի ջո ցով: 

Կ լի նի կայի գոր ծու նե ու թյան հիմ ա կան խն դիր ներն ե ն՝
1.  Սո վո րող նե րի տե սա կան գի տե լիք նե րը կոնկ րետ ի րա վի ճակ նե րում գործ նա կա-

նում կի րա ռե լու հմ տու թյուն նե րի ձևա վո րու մը և զար գա ցու մը,
2.  Հատ կա պես սո ցի ա լա պես ա նա պա հով քա ղա քա ցի նե րին ի րա վա կան օգ նու-

թյան տրա մադ րու մը, բնակ չու թյան շր ջա նում ի րա վա կան քա րոզ չու թյու նը, 
ի րա վա գի տակ ցու թյան բարձ րա ցու մը, 

3. Ու սուց ման ին տե րակ տիվ մե թոդ նե րի կի րառ ման շր ջա նակ նե րի ը նդ լայ նու մը,
4.  Դա տա րան նե րի, ի րա վա պահ մար մին նե րի պրակ տիկ գոր ծու նե ու թյան նյու թե-

րի օգ տա գոր ծում ու սում ա կան գոր ծըն թա ցում:
Կր թա հա մա լի րի ա կա դե մի այի ի րա վա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի 3-րդ և 4-րդ կուր սի 

բարձր ա ռա ջա դի մու թյուն ու նե ցող սո վո րող նե րը Կլի նի կա ը նդ գրկ վում են հար ցազ րու-
ցի ար դյունք նե րի հի ման վրա, ո րն ան ցկաց վում է Կլի նի կայի ղե կա վա րի և ղե կա վա րի 
օգ նա կա նի կող մից: 

 Հար ցազ րույ ցի մի ջո ցով ը նտր ված սո վո րող նե րի հետ ի րա կա նաց վում է չորս շա բաթ 
տևո ղու թյամբ դա սըն թաց (կ լի նի կա կան ու սու ցում), ո րի ար դյունք նե րով Կլի նի կայի ղե-
կա վա րի, Կլի նի կայի ղե կա վա րի օգ նա կա նի և Կլի նի կայի փաս տա բա նի կող մից սո վո-
րո ղին տր վում է խորհր դատ վու թյուն տրա մադ րե լու ի րա վունք:

Կ լի նի կա յում ու սու ցում ան ցած և խորհր դատ վու թյուն տրա մադ րե լու ի րա վունք ստա-
ցած սո վո րող նե րին Կր թա հա մա լի րի պե տի կող մից տր վում է հա վաս տա գիր:

Կ լի նի կա կան ու սու ցում ստա ցած, սա կայն խորհր դատ վու թյուն տրա մադ րե լու ի րա-
վունք չս տա ցած սո վո րող նե րի գոր ծու նե ու թյու նը Կլի նի կա յում կա սեց վում է:

Կ լի նի կա յում սո վո րող նե րի գոր ծու նե ու թյու նը դա դա րեց վում է սե փա կան նա խա ձեռ-
նու թյամբ, ի սկ 4-րդ կուր սի սո վո րող նե րի գոր ծու նե ու թյու նը դա դա րեց վում է 4-րդ կուր-
սի ա ռա ջին կի սա մյա կի քն նաշր ջա նի սկս ման ժա մա նակ:

Կ լի նի կայից սո վո րող նե րը հե ռաց վում են Կլի նի կայի աշ խա տանք նե րից ա ռանց հար-
գե լի պատ ճառ նե րի պար բե րա բար բա ցա կայե լու կամ ի րենց գոր ծու նե ու թյան ըն թաց-
քում է ա կան խախ տում թույլ տա լու դեպ քում: 
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 ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լի րի 
ար տա քին կա պե րի և մի ջազ գայ նաց ման 
հա մա տեքս տում զար գաց ման նպա տակն 
է մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյան ար-
դյուն քում բա րե լա վել կր թա կան ծա ռա յու-
թյուն նե րի և հե տա զո տու թյուն նե րի ո րա-
կը, Կրթա հա մա լի րի մր ցու նա կու թյունն 
ազ գային և մի ջազ գային մա կար դակ նե-
րում, ստեղ ծել միջմ շա կու թային ե րկ խո-
սու թյան նպաս տա վոր մի ջա վայր և ա պա-
հո վել շր ջա նա վարտ նե րի պա հանջ վա ծու-
թյու նը և մր ցու նա կու թյունն ազ գա յին և 
մի ջազ գային մա կար դակ նե րում: Մի ջազ-
գային աս պա րե զում Կր թա հա մա լի րի ծա վա լած գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյան և 
բարձր վար կա նի շի դրս ևո րում է Ա ՊՀ  մաս նա կից ե րկր նե րի ՆԳՆ բարձ րա գույն ու սում-
նա կան հաս տա տու թյուն նե րի ա սո ցի ա ցի ային ան դա մակ ցու մը 11.09.2009թ. (ան դամ 
պե տու թյուն ներ՝ Բե լա ռու սի, Ղրղզս տա նի, Մոլ դո վայի, Տա ջիկս տա նի, Ղա զախս տա նի 
հան րա պե տու թյուն ներ, Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյուն), ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա-
լի րի և ՍԻ ՊՈԼ-ի (52 ան դամ պե տու թյան 78 կազ մա կեր պու թյուն) միջև աշ խա տան քային 
հա մա ձայ նագ րի կն քու մը 25.04.2017թ., 05.05.2017թ. ՀՀ ոս տի կա նու թյան կրթա հա-
մա լի րի ան դա մակ ցու թյու նը Եվ րո պա կան ոս տի կա նա կան քո լեջ  նե րի ա սո ցիա ցի ային 
AEPC (42 ան դամ պե տու թյան 54 կազ մա կեր պու թյուն), ի սկ 2018 թվա կա նից՝ Չի նաս-
տա նի գլ խա վո րու թյամբ ստեղծ ված ոս տի կա նա կան կր թա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան 
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մի ջազ գային ֆո րու մին (շուրջ 30 պե տու -
թյուն նե րի ոս տի կա նա կան ու սում ա կան 
հաս տա տու թյուն ներ): 

2013 թվա կա նից ՀՀ ոս տի կա նու թյան 
կր թա հա մա լի րը մաս նակ ցում է Եվ րո-
պա կան Մի ու թյան ի րա վա պահ մար-
մին նե րի ու սուց ման գոր ծա կա լու թյան 
(ՍԻ ՊՈԼ, նախ կի նում՝ Եվ րո պա կան 
ոս տի կա նա կան քո լեջ) փո խա նակ ման 
ա մե նամ յա ծրագ րին: Կր թա հա մա լի րի և 
Գոր ծա կա լու թյան միջև կնք վել է աշ խա տան քային հա մա ձայ նա գիր, ո րով հս տա կեց վել 
են հա մա գոր ծակ ցու թյան ո լորտ նե րը և սահ ման նե րը: 2019 թվա կա նին Կրթա հա մա լի րի 
և գոր ծա կա լու թյան միջև ստո րագր վել է Եր կա մյա հա մա գոր ծակ ցու թյան պլան՝ Գոր-
ծա կա լու թյան կող մից կազ մա կերպ վող ռե զի դեն տալ դա սըն թաց նե րին մաս նակ ցու թյան 
վե րա բե րյալ: ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լի րը Գոր ծա կա լու թյան հետ կա պի՝ ՀՀ 
ի րա վա պահ մար մին նե րի ազ գային կոն տակ տային մար մին է, և հա մա կար գում է ա մե-
նա մյա փո խա նակ ման ծրագ րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քը: Փո խա նակ ման ծրագ րին և 
ռե զի դեն տալ դա սըն թաց նե րին մաս նակ ցու թյան ծախ սե րը գրե թե ամ բող ջու թյամբ ֆի-
նան սա վոր վում են Գոր ծա կա լու թյան բյու ջե ից:
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ԿՐ ԹԱ ՀԱ ՄԱ ԼԻ ՐՈՒՄ ԴԻ ՄՈՐԴ ՆԵ ՐԻ Ը ՆՏ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ 
ԸՆ ԴՈՒ ՆԵ ԼՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

Կր թա կան 
ծրա գի րը

Մաս նա գի-
տու թյան 

ան վա նու մը

Ու սուց ման ձևը Ուս ման 
տևո ղու-
թյու նը

Ո րա կա     
վո րու մը

Ա վար տե լուց 
հե տո շնորհ-
վող կո չու մը

Նախ նա կան 
մաս նա գի տա-
կան 

Ոս տի կա-
նա կան 
գործ

Առ կա, պե տա-
կան պատ վե րի 
շր ջա նակ նե-
րում (ա նվ ճար)

3 ա միս Ոս տի կան
ոս տի կա նու-
թյան կրտ սեր 

կամ մի ջին 
խմ բի կո չում-

ներ5 ա միս Պա րեկ

Մի ջին մաս նա-
գի տա կան

Ոս տի կա-
նա կան 
գործ

Առ կա, պե տա-
կան պատ վե րի 
շր ջա նակ նե-
րում (ա նվ ճար)

2 տա րի Ոս տի կա նու-
թյան սպա

Ոս տի կա նու-
թյան լեյ տե-

նանտ

Բա կա լավր Ի րա վա գի-
տու թյուն

Առ կա, պե տա-
կան պատ վե րի 
շր ջա նակ նե-
րում (ա նվ ճար) 4 տա րի

Ի րա վա գի-
տու թյան 

բա կա լավր

Ոս տի կա նու-
թյան լեյ տե-

նանտ

առ կա (վ ճա-
րո վի) ----------

հե ռա կա, ոս-
տի կա նու թյան 
ծա ռայող նե րի 
հա մար (ա նվ-
ճար)

5 տա րի
Ոս տի կա նու-
թյան լեյ տե-

նանտ

Մա գիստ րա-
տու րա

Ի րա վա գի-
տու թյուն

Առ կա, ոս տի-
կա նու թյան 
ծա ռայող նե րի 
հա մար (ա նվ-
ճար)

2 տա րի

Ի րա վա գի-
տու թյան 

մա գիստ րոս

----------

հե ռա կա, ոս-
տի կա նու թյան 
ծա ռայող նե րի 
հա մար (ա նվ-
ճար)

2,5 տա րի
----------

հե ռա կա, (վ ճա-
րո վի) ----------

Աս պի րան տու-
րա -------

Առ կա
(ա նվ ճար)

3 տա րի Գի տու-
թյուն նե րի 
թեկ նա ծու ի 
գի տա կան 
աս տի ճան

----------

հե ռա կա (ա նվ-
ճար) 4 տա րի ----------

Կր թա հա մա լի րի ա կա դե մի ա յում և քո լե ջում ու սու ցում ի րա կա նաց վում է առ կա 
ուսուց ման ձևով պե տա կան պատ վե րի շր ջա նակ նե րում (անվ ճար): Սո վո րող նե րը 
հա մար վում են ՀՀ ոս տի կա նու թյան ծա ռայող ներ, և նրանք ու ս ման ո ղջ ժա մա նա կա-
հատ վա ծում ստա նում են վար ձատ րու թյուն` ՀՀ-ու մ նվա զա գույն ամ սա կան աշ խա տա-
վար ձի չա փով: 

Ա կա դե մի այի առ կա ու սուց ման ձևով պե տա կան պատ վե րի շր ջա նակ նե րում 
(ա նվ ճար) սո վո րող նե րին ա վար տե լուց հե տո շնորհ վում է «Ոս տի կա նու թյան լեյ տե-
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նանտ» կո չում, և նրանք նշա նակ վում են ՀՀ ոս տի կա նու թյան հա մա պա տաս խան ծա-
ռա յու թյուն նե րի մի ջին խմ բի պաշ տոն նե րում:

 Քո լե ջի առ կա ու սուց ման ձևով պե տա կան պատ վե րի շր ջա նակ նե րում (ա նվ ճար) 
սո վո րող նե րին ա վար տե լուց հե տո շնորհ վում է «Ոս տի կա նու թյան լեյ տե նանտ» կո չում, 
և նրանք նշա նակ վում են ՀՀ ոս տի կա նու թյան հա մա պա տաս խան ծա ռա յու թյուն նե րում` 
տե սու չի պաշ տոն նե րում:

Ուս ման հա մար կա րող են դի մել` 
1) առն վազն միջ նա կարգ ը նդ հա նուր կր թու թյուն ու նե ցող, ՀՀ մինչև 35 տա րե կան 

և 160 սմ-ից ոչ պա կաս հա սակ ու նե ցող այն քա ղա քա ցի նե րը, ով քեր ի րենց ան ձնա-
կան հատ կա նիշ նե րով, ա ռող ջա կան վի ճա կով և ֆի զի կա կան պատ րաu տա կա նու թյամբ 
ունակ են կա տա րե լու ոu տի կա նու թյան ծա ռայո ղի պար տա կա նու թյուն նե րը.

2)  ա րա կան սե ռի այն քա ղա քա ցի նե րը, ով քեր ան ցել են պար տա դիր զին վո րա կան 
ծա ռա յու թյուն 

3) Դի մորդ նե րի ը նտ րու թյան մա սին ո րո շում ըն դու նում է ՀՀ ոս տի կա նու թյան պե-
տի հրա մա նով ստեղծ ված ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լի րի դի մորդ նե րի ը նտ րու-
թյան ման դա տային հանձ նա ժո ղո վը՝ ու սում ա սի րու թյան նյու թե րի հի ման վրա: 

Ա կա դե մի ա յում և քո լե ջում ըն դու նե լու թյունն ի րա կա նաց վում է մր ցու թային հի մունք-
նե րով` հա մա պա տաս խան բար դու թյան աս տի ճա նի հետ ևյալ ե րեք ստու գում ե րի հի-
ման վրա.

1)    մաս նա գի տա կան պի տա նե լի ու թյան հա մա պա տաս խա նու թյան հա մա լիր ստու-
գում ( թես տա վո րում հա մա կարգ չի մի ջո ցով),

2)   հայոց լեզ վի ի մա ցու թյան ստու գում ( թես տա վո րում հա մա կարգ չի մի ջո ցով),
3)   ֆի զի կա կան պատ րաս տա կա նու թյան ստու գում:
Մաս նա գի տա կան պի տա նե լի ու թյան հա մա պա տաս խա նու թյան հա մա լիր ստու  գում 

ի րա կա նաց վում է թես տային փա թե թի մի ջո ցով, ո րով ու սում ա սիր վում են դի մոր դի 
մտա վոր ու նա կու թյուն նե րը՝ ը նդ հա նուր գի տե լիք նե րի մա կար դա կը, ռու սաց  լեզ վի ի մա-
ցու թյու նը, հա մա կարգ չային տար րա կան գի տե լիք նե րի առ կա յու թյու նը և ան ձնային 
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ո րակ նե րը ( սո ցի ա լա կան վար քի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, դր դա պատ ճա ռային և 
այլ ո լորտ ներ):

Կր թա հա մա լի րի ա կա դե մի այի ի րա վա գի տու թյան ֆա կուլ տե տում ի րա կա նաց վում 
է «Ի րա վա գի տու թյուն»  մաս նա գի տու թյամբ բա կա լավ րի կր թա կան ծրագ րով առ կա 
վճա րո վի ու սու ցում (ա ռանց պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յու թյան զո րա կո չից 
տար կետ ման ի րա վուն քի):   Առ կա վճա րո վի ու սուց ման ա րա կան սե ռի սո վո րող նե րը 
չեն օ գտ վում « Զի նա պար տու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 14-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» են-
թա կե տով նա խա տես ված տար կետ ման ի րա վուն քից: Բա կա լավ րի կր թա կան ծրագրով 
առ կա վճա րո վի ու սուց մամբ ի րա վա գի տու թյան ֆա կուլ տետ ըն դուն վե լու հա մար կա րող 
են դի մել ա ռն վազն միջ նա կարգ կր թու թյուն ու նե ցող ան ձինք: 

Առ կա վճա րո վի ու սուց մամբ բա կա լավ րի ատ ըն դուն վե լու հա մար դի մորդ ներն ըն դու-
նե լու թյան քն նու թյուն ներ են հանձ նում մր ցու թային եր կու ա ռար կա նե րից`

1) հայոց լե զու (թե լադ րու թյուն),
2) հայոց պատ մու թյուն (թեստ):
 Դի մորդն իր ցան կու թյամբ կա րող է հանձ նել մի այն « Հայոց լե զու» ա ռար կայի քն նու-

թյու նը` ներ կա յաց նե լով նաև « Հայոց պատ մու թյուն» ա ռար կայի մի աս նա կան քն նու թյու-
նը հանձ նե լու վե րա բե րյալ «Գ նա հատ ման և թեu տա վոր ման կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ի կող մից 
տր ված վկա յա գի րը (բ նօ րի նա կը):

Կր թա հա մա լի րի ա կա դե մի այի՝ «Ի րա վա գի տու թյուն» մաս նա գի տու թյամբ հե ռա կա 
ան վճար ու սուց ման բա կա լավ րի ատ կա րող են դի մել ա ռն վազն 1 տա րի ոս տի կա նու-
թյան կրտ սեր, մի ջին, ա վագ, գլ խա վոր խմ բե րի պաշ տոն զբա ղեց նող մինչև 43 տա րե-
կան ծա ռայող նե րը: 

 Միջ նա կարգ ը նդ հա նուր, նախ նա կան, մի ջին մաս նա գի տա կան կր թու թյուն ու նե ցող 
ոս տի կա նու թյան ծա ռայող նե րի ըն դու նե լու թյունն ի րա կանց վում է մր ցու թա յին հի մունք-
նե րով՝ « Հայոց լե զու» և « Հայոց պատ մու թյուն» ա ռար կա նե րի քն նու թյուն նե րի ու « Ֆի-
զի կա կան դաս տի ա րա կու թյուն» ա ռար կայի ստուգ ման ա րդ յունք նե րի հի ման վրա: Պե-
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տա կան նմու շի բարձ րա գույն կր թու թյան դիպ լոմ ու նե ցող 
ոս տի կա նու թյան ծա ռայող նե րի ըն դու նե լու թյունն ի րա կա-
նաց վում է հար ցազ րույ ցի մի ջո ցով՝ ըն դու նող հանձ նա ժո-
ղո վի կող մից հաս տատ ված հար ցա շա րի սահ ման նե րում: 

Կր թա հա մա լի րի ա կա դե մի այի՝ «Ի րա վա գի տու թյուն» 
մաս նա գի տու թյամբ առ կա կամ հե ռա կա ան վճար ուսուց
ման մա գիստ րա տու րա կա րող են դի մել ի րա վա գի տու-
թյան բա կա լավ րի ո րա կա վո րում ու նե ցող (պե տա կան նմու-
շի դիպ լոմ) և ա ռն վազն 1 տա րի ոս տի կա նու թյան կրտ սեր, 
մի ջին, ա վագ, գլ խա վոր խմ բե րի պաշ տոն զբա ղեց նող 
մինչև 43 տա րե կան ծա ռա յող նե րը և ոս տի կա նու թյան զոր-
քե րի զին ծա ռայող նե րը: Առ կա ան վճար ու սուց ման տևո ղու-
թյու նը 2 տա րի է, հե ռա կա ձևով ու սուց ման տևո ղու թյու նը՝ 
2.5 տա րի:

 Հե ռա կա վճա րո վի ու սուց մամբ մա գիստ րա տու րա ըն-
դուն վե լու հա մար կա րող են դի մել ի րա վա գի տու թյան բա-
կա լավ րի աս տի ճան (պե տա կան նմու շի դիպ լոմ) ու նե ցող 
ան ձինք: 

Ա կա դե մի այի մա գիստ րա տու րա յում ըն դու նե լու թյունն 
ի րա կա նաց վում է հար ցազ րույ ցի մի ջո ցով: 

Կր թա հա մա լի րի առ կա կամ հե ռա կա ան վճար աս պի
րան տու րա կա րող են   դի մել դիպ լո մա վոր ված մաս նա գե-
տի կամ մա գիստ րո սի ո րա կա վո րում ու նե ցող (պե տա կան 
նմու շի դիպ լոմ), ա ռն վազն 2 տա րի ոս տի կա նու թյան մի ջին, 
ա վագ, գլ խա վոր, բարձ րա գույն խմ բե րի պաշ տոն զբա ղեց-
նող ծա ռայող նե րը և ոս տի կա նու թյան զոր քե րի զին ծա ռայող նե րը:

Առ կա ու սուց ման աս պի րան տու րա կա րող են դի մել մինչև 35 տա րե կան, հե ռա կա 
ու սուց ման աս պի րան տու րա՝  մինչև 43 տա րե կան ոս տի կա նու թյան ծա ռա յող նե րը: 

Դի մոր դի տա րի քը և և ծա ռա յու թյան 1 տար վա ստա ժը հաշ վարկ վում է ըն դու նե-
լու թյան ստու գում ե րի (քն նու թյուն նե րի) հա մար սահ ման ված ժամ կե տի վեր ջին օր վա 
դրու թյամբ:

Կր թա հա մա լի րի աս պի րան տու րայի մր ցույթն ի րա կա նաց վում է ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ 
սահ ման ված կար գով:

Կր թա հա մա լի րի ու սումն ա կան կենտ րո նում ու սու ցում ի րա կա նաց վում է առ կա 
ու սուց ման ձևով, պե տա կան պատ վե րի շր ջա նակ նե րում (ա նվ ճար): Սո վո րող նե րը հա-
մար վում են ՀՀ ոս տի կա նու թյան ծա ռայող ներ, և նրանք ու ս ման ո ղջ ժա մա նա կա հատ-
վա ծում ստա նում են վար ձատ րու թյուն` ՀՀ-ու մ նվա զա գույն ամ սա կան աշ խա տա վար ձի 
չա փով: Շր ջա նա վարտ նե րին շնորհ վում է ոս տի կա նու թյան կրտ սեր խմ բի կո չում եր, 
և նրանք նշա նակ վում են ՀՀ ոս տի կա նու թյան հա մա պա տաս խան ծա ռա յու թյուն նե րի 
կրտ սեր խմ բի պաշ տոն նե րում, ի սկ պա րեկ ո րա կա վոր ման դեպ քում՝ կրտ սեր և մի ջին 
խմ բի պաշ տոն նե րում: 
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ՀՀ ոս տի կա նու թյան հա մա կար գի հա մար ո րա կյալ կադ րե րի պատ րաս տու մը ՀՀ ոս-
տի կա նու թյան կր թա հա մա լի րի ա ռաջ նային նպա տակն է: ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա-
հա մա լի րի ա կա դե մի ա յում ի րա կա նաց վող բարձ րա գույն կր թու թյան նպա տակն է ա պա-
հո վել սո վո րող նե րի կող մից ոս տի կա նա կան գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նաց ման հա մար 
ան  հրա ժեշտ տե սա կան ու գործ նա կան գի տե լիք նե րի յու րա ցու մը: Այդ գոր ծում է ա կան 
նշա նա կու թյուն ու նի սո վո րող նե րի պրակ տի կայի ար դյու նա վետ կազ մա կեր պում ու 
ան ցկա ցու մը, ո րի ըն թաց քում սո վո րող նե րը ձեռք են բե րում գործ նա կան հմ տու թյուն-
ներ` ոս տի կա նու թյան ստո րա բա ժա նում ե րի կող մից ան ցկաց վող մի ջո ցա ռում ե րին և 
այդ մի ջո ցա ռում ե րի փաս տաթղ թա  վոր մա նը մաս նակ ցե լով: 

ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լի րի ա կա դե մի այի ի րա վա գի տու թյան ֆա կուլ տե-
տի առ կա ան վճար ու սուց ման բա կա լավ րի ա տի ու սումն ա կան պրակ տի կան կազ մա-
կերպ վում և ան ցկաց վում է.

1ին կուր սում՝ ՀՀ ոս տի կա նու թյան Եր ևան քա ղա քի վար չու թյան տա րած քա յին բա-
ժին նե րում՝ հինգ օր ը նդ հա նուր տևո ղու թյամբ,

2րդ կուր սում՝ ՀՀ ոս տի կա նու թյան Եր ևան քա ղա քի վար չու թյան ՊՊԾ գն դի՝ 
Երևան քա ղա քի վար չու թյան տա րած քային բա ժին ներ գոր ծուղ ված վաշ տե րում՝ հինգ 
օր ը նդ հա նուր տևո ղու թյամբ,

3րդ կուր սում՝ ՀՀ ոս տի կա նու թյան Եր ևան քա ղա քի վար չու թյան տա րած քա յին բա-
ժին նե րի հա մայն քային ոս տի կա նու թյան բա ժան մունք նե րում՝ եր կու շա բաթ տևո ղու-
թյամբ,

4րդ կուր սում հե տաքն նու թյան գծով նա խաա վար տա կան պրակ տի կան ան ցկաց-
վում է ՀՀ ոս տի կա նու թյան տա րած քային բա ժին նե րի հե տաքն նու թյան ստո րա բա ժա-
նում ե րում՝ չորս շա բաթ տևո ղու թյամբ: Նա խաա վար տա կան պրակ տի կայի նպա տա կը 
սո վո րող նե րի՝ հե տաքն նու թյան կա տար ման հա մար ան հրա ժեշտ գործ նա կան ու նա կու-
թյուն նե րի ձևա վո րում է: Պրակ տի կայի ըն թաց  քում սո վո րող նե րի գործ նա կան հմ տու-
թյուն նե րը և ու նա կու թյուն նե րը ձեռք են բեր վում հե տաքն նու թյան ստո րա բա ժա նում ե-
րի ա ռջև դր ված խն դիր նե րի լուծ մա նը նրանց մաս նակ ցու թյամբ, 

 4րդ կուր սում սո վո րող նե րի նա խաա վար տա կան պրակ տի կան ան ցկաց վում է նաև 
ՀՀ ոս տի կա նու թյան Եր ևան քա ղա քի և մար զային վար չու թյուն նե րի ու նրանց են թա կա-
յու թյան տակ գտն վող տա րած քա յին բա ժին նե րի օ պե րա տիվ ստո րա բա ժա նում ե րում՝ 
տա սը շա բաթ տևո ղու թյամբ: Նպա տակն է ու սում ա ռու թյան ըն թաց քում ստաց ված 
տե սա կան գի տե լիք նե րի ամ րապն դու մը գործ նա կան հմ տու թյուն նե րով և ու նա կու թյուն-
նե րով, ո րոնք ձեռք են բեր վում ոս տի կա նու թյան քրե ա կան հե տա խու զու թյան ստո րա-
բա ժան ման ա ռջև դր ված խն դիր նե րի լուծ ման ըն թաց քում, սո վո րող նե րի ան մի ջա կան 
մաս նակ ցու թյամբ: Սո վո րող նե րը նա խաա վար տա կան պրակ տի կան մեկ շա բաթ տևո-
ղու թյամբ ան ցնում են ՀՀ կր թու թյան և գի  տու թյան նա խա րա րու թյան ա վագ դպ րոց-
նե րում՝ ՀՀ ոս տի կա նու թյան ան  չա փա հաս նե րի գոր ծե րով ծա ռա յու թյան դպ րո ցա կան 
տե սուչ նե րի աշ խա տան քային գո րծու նե ու թյա նը ծա նո  թա նա լու և պրակ տիկ փորձ ձեռք 
բե րե լու նպա տա կով:
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Ա կա դե մի այի ի րա վա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի բա կա լավ րի ա տի առ կա վճա րո
վի ու սուց ման 4րդ կուր սի սո վո րող նե րի՝ հե տաքն նու թյան գծով նա խաա վար տա կան 
պրակ տի կայի նպա տա կը հե տաքն նու թյան կա տար ման հա մար ան հրա ժեշտ գործ նա-
կան ու նա կու թյուն նե րի ձևա վո րում է: Սո վո րող նե րը պրակ տի կա են ան ցնում ՀՀ ոս-
տի կա նու թյան տա րած քային բա ժին նե րի հե տաքն նու թյան ստո րա բա ժա նում ե րում՝ 
տա սը շա բաթ տևո ղու  թյամբ: 

Ա կա դե մի այի հե ռա կա ու սուց ման ֆա կուլ տե տի բա կա լավ րի ա տի 5րդ կուր սի (ոս-
տի կա նու թյան կրտ սեր խմ բի պաշ տոն զբա ղեց նող) սո վո րող նե րի նա խաա վար տա կան 
պրակ տի կան ան կաց վում է ՀՀ ոս տի կա նու թյան Եր ևան քա ղա քի և մար զային վար չու-
թյուն նե րի ու նրանց են թա կա յու թյան տակ գտն վող տա րած քա յին բա ժին նե րի օ պե րա-
տիվ ստո րա բա ժա նում ե րում՝ հինգ շա բաթ տևո ղու թյամբ: 

Ա կա դե մի այի մա գիստ րա տու րայի առ կա ու սուց ման 2րդ և հե ռա կա ու սուց ման 
3րդ կուր սի սո վո րող նե րի գի տա ման կա վար ժա կան պրակ տի կան ան ցկաց վում է ՀՀ 
ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լի րի ա կա դե մի այի ի րա վա գի տու թյան և հե ռա կա ու սուց-
ման ֆա կուլ տետ նե րում, քո լե ջում, վե րա պատ րաստ ման կենտ րո նում: Պրակ տի կայի 
տևո ղու թյու նը առ կա ու սուց ման սո վո րող նե րի հա մար չորս շա բաթ է, հե ռա կա ու սուց-
ման սո վո րող նե րի հա մար՝ եր կու շա բաթ: Գի տա ման կա վար ժա կան պրակ տի կայի 
նպա տա կը դա սա խո սի մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
հետ սո վո րո ղի ծա նո թա ցում է, ման կա վար ժա կան գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման 
հմ տու թյուն նե րի ձևա վո րու մը, գի տա ման կա վար ժա կան խն դիր նե րը լու ծե լու հա մար 
ստեղ ծա գոր ծա կան մո տե ցում ցու ցա բե րե լու ու նա կու թյան ձևա վո րու մը: 

Ա կա դե մի այի մա գիստ րա տու րայի առ կա ու սուց ման 2րդ և հե ռա կա ու սուց ման 
3րդ կուր սի սո վո րող նե րի գի տա հե տա զո տա կան պրակ տի կան ան ցկաց վում է մա-
գիստ րա տու րայի ծրագ րի ի րաց ման մեջ ներգ րավ ված ամ բի ոն նե րում, ՀՀ ոս տի կա նու-
թյան հա մա պա տաս խան ստո րա բա ժա նում ե րում՝ ել նե լով մա գիստ րո սա կան թե զի թե-
մայի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից (ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում), ի նչ պես նաև գի տա-
կան գրա դա րան նե րում: Պրակ տի կայի տևո ղու թյունն առ կա ու սուց ման սո վո րող նե րի 
հա մար չորս շա բաթ է, հե ռա կա ու սուց ման սո վո րող նե րի հա մար՝ եր կու շա բաթ: Գի տա-
հե տա զո տա կան պրակ տի կայի նպա տա կը սո վո րո ղի ի նք նու րույն գի տա կան հե տա զո-
տու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման հմ տու թյուն նե րի ձևա վո րում է, ի նչն ի րա կա նաց վում է 
մա գիստ րո սա կան թե զի թե մայով գի տա հե տա զո տա կան խն դիր նե րի ա ռա ջադր ման և 
լուծ ման մի ջո ցով:

ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լի րի քո լե ջում ի րա կա նաց վող մի ջին մաս նա գի-
տա կան կր թու թյան նպա տակն է սո վո րող նե րին փո խան ցել ոս տի կա նա կան գոր ծու-
նե ու թյան ի րա կա նաց ման հա մար ան հրա ժեշտ տե սա կան գի տե լիք ներ և գործ նա կան 
հմ տու թյուն ներ: Այդ գոր ծում է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն 1ին կուր սի սո վո րող նե րի 
1-ին կի սա մյա կի ըն թաց քում ու սում ա կան ճա նա չո ղա կան պրակ տի կայի ար դյու նա վետ 
կազ մա կեր պում ու ան ցկա ցու մը՝ նպա տակ ու նե նա լով նրանց ծա նո թաց նել ոս տի կա-
նու թյան տա րած քային բաժ նի հեր թա պահ մա սի, թույլտ վու թյան և լի ցեն զա վոր ման, 
պա րե կա պա հա կե տային, հա մայն քային ոս տի կա նու թյան, քրե ա կան հե տա խու զու թյան, 
ան չա փա հաս նե րի գոր ծե րի, ըն տա նե կան բռ նու թյան կան խար գել ման, պե տա կան 
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պահ պա նու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյան խն դիր նե րին և գոր ծա ռույթ նե րին: 
Ու սում ա կան պրակ տի կան ան ցկաց վում է ՀՀ ոս տի կա նու թյան Եր ևան քա ղա քի վար-
չու թյան տա րած քա յին բա ժին նե րում՝ հինգ օր ը նդ հա նուր տևո ղու թյամբ:

1ին կուր սի սո վո րող նե րը 2րդ կի սա մյա կում ան ցնում են նաև ե րեք շա բաթ տևո-
ղու թյամբ պրակ տի կա, ո րից`

- ՀՀ ոս տի կա նու թյան Եր ևան քա ղա քի վար չու թյան տա րած քային բա ժին նե րի հեր-
թա պահ մա սե րում` մեկ շա բաթ,

- ՀՀ ոս տի կա նու թյան Եր ևան քա ղա քի վար չու թյան պա րե կա պա հա կե տա յին ծա ռա-
յու թյան գն դի՝ Եր ևան քա ղա քի վար չու թյան տա րած քային բա ժին ներ գոր ծուղ ված գու-
մար տակ նե րում և վաշ տե րում՝ մեկ շա բաթ,

- ՀՀ ոս տի կա նու թյան Եր ևան քա ղա քի վար չու թյան տա րած քային բա ժին նե րի հա-
մայն քային ոս տի կա նու թյան բա ժան մունք նե րում՝ մեկ շա բաթ:

 Նա խաա վար տա կան պրակ տի կայի ըն թաց քում Կր թա հա մա լի րի քո լե ջի 2րդ կուր
սի սո վո րող նե րը կա տա րե լա գոր ծում են ի րենց գործ նա կան հմ տու թյուն նե րը: Նա խաա-
վար տա կան պրակ տի կան ան ցկաց վում է վեց շա բաթ տևո ղու թյամբ՝ ՀՀ ոս տի կա նու-
թյան Եր ևան քա ղա քի վար չու թյան տա րած քային բա ժին նե րի հա մայն քային ոս տի կա-
նու թյան բա ժան մունք նե րում:

ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լի րի ու սումն ա կան կենտ րո նի նախ նա կան մաս
նա գի տա կան կր թու թյան սո վո րող նե րը մաս նա գի տա կան պրակ տի կա են ան ցնում ՀՀ 
ոս տի կա նու թյան Եր ևան քա ղա քի վար չու թյան ՊՊԾ գն դում /Եր ևան քա ղա քի վար չու-
թյան տա րած քային ՊՊԾ ստո րա բա ժա նում ե րում/, ո րի նպա տակն է ու սում ա ռու թյան 
ըն թաց քում ստա ցած տե սա կան գի տե լիք նե րի ամ րա պն դու մը գործ նա կան հմ տու թյուն-
նե րով և ու նա կու թյուն նե րով, ո րոնք ձեռք են բեր վում ոս տի կա նու թյան հա մա պա տաս-
խան ստո րա բա ժա նում ե րի ա ռջև դր ված խն դիր նե րի լուծ ման ըն թաց քում սո վո րող նե-
րի ան մի ջա կան մաս նակ ցու թյամբ:

Կ ՐԵ ԴԻ ՏԱՅԻՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԻ Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՆԿԱ ՐԱ ԳԻ ՐԸ

Կ րե դի տային հա մա կարգն ու սում ա կան գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման, ա կա դե-
մի ա կան կրե դիտ նե րի մի ջո ցով ու սում ա ռու թյան ար դյունք նե րի հաշ վառ ման (ա րժևոր-
ման), կու տակ ման և փո խանց ման հա մա կարգ է, որ տեղ հա մա պա տաս խան ո րա կա վո-
րու մը շնորհ վում է կր թա կան ծրագ րով սահ ման ված կրե դիտ նե րի ան հրա ժեշտ բո վան-
դա կու թյան և քա նա կի ձեռք բե րու մից հե տո։ 

Կ րե դիտ նե րի փո խանց ման և կու տակ ման ECTS հա մա կար գը մի աս նա կան հա մաեվ-
րո պա կան կրե դի տային հա մա կարգ է, որ տեղ սո վո րո ղի լրիվ ու սում ա կան բեռն ված քը 1 
ու ս տա րում գնա հատ վում է 60 ECTS կրե դիտ։ Այն նա խա տես ված է Եվ րո պա կան բարձ րա-
գույն կր թու թյան տա րած քում սո վո րող նե րի ձեռք բե րած կր թա կան ար դյունք նե րի չափ-
ման, պաշ տո նա կան ճա նաչ ման և բու հից բուհ փո խան ցու մը դյու րաց նե լու հա մար: 

Կի սա մյա կը, ու սում ա կան տա րին կամ ու սում ա ռու թյան լրիվ ծրա գի րը հա ջո ղու-
թյամբ ա վար տե լու հա մար սո վո րո ղը պետք է վաս տա կի կր թա կան ծրագ րով սահ ման ված 
կրե դիտ նե րի ան հրա ժեշտ քա նա կը:
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Կ րե դիտ ներ հատ կաց վում են կր թա կան ծրագ րի` գնա հատ ման են թա կա բո լոր բաղ-
կա ցու ցիչ նե րին` դա սըն թաց նե րին, կր թա կան մո դուլ նե րին, պրակ տի կա նե րին, կուր-
սային և ա վար տա կան աշ խա տանք նե րին և այլն: 

Ա կա դե մի այի առ կա ու սուց ման բա կա լավ րի և մա գիստ րո սի կր թա կան աս տի ճան-
նե րում սո վո րո ղի տա րե կան ու սում ա կան բեռն վա ծու թյու նը սահ ման վում է 1800 ժամ, 
ո րը հա մար ժեք է 60 ECTS կրե դի տի։ 

Հե ռա կա ու սուց ման բա կա լավ րի և մա գիստ րո սի կր թա կան աս տի ճան նե րում սո վո-
րո ղի տա րե կան ու սում ա կան բեռն վա ծու թյու նը սահ ման վում է 1440 ժամ, ո րը հա մար-
ժեք է 48 ECTS կրե դի տի։

1 ECTS կրե դի տը հա մար ժեք է սո վո րո ղի 30 լրիվ կամ 36 ա կա դե մի ա կան ժա մի 
ու սում ա կան բեռն վա ծու թյա նը։ 

Ա կա դե մի ա յում ու սում ա կան գոր ծըն թա ցը կազ մա կերպ վում է 2 կի սամ յա կով` աշ-
նա նային և գար նա նային։ Ու սում ա կան տար վա և կի սա մյա կի ու սում ա կան պա րապ-
մունք նե րի տևո ղու թյու նը (հե ռա կա ու սուց ման սո վո րող նե րի ու սում աքն նա կան հա-
վաք նե րը՝ բա ցա ռու թյամբ 1-ին կի սա մյա կի) սահ ման վում է ու սում ա կան գոր ծըն թա ցի 
կազ մա կերպ ման ժա մա նա կա ցույ ցով:   

Մի ջին մաս նա գի տա կան կր թա կան ծրագ րե րով սո վո րո ղի շա բա թա կան լրիվ ու սում-
նա կան բեռն վա ծու թյան ա ռա վե լա գույն չա փը 54 ժամ է (այդ թվում` լսա րա նա յին, ար-
տալ սա րա նային և ի նք նու րույն), ո րը հա մար ժեք է 1,5 ա կա դե մի ա կան կրե դի տի: 

Ա կա դե մի այի կր թա կան ծրագ րե րում սո վո րո ղի շա բա թա կան լսա րա նային բեռնվածու-
թյու նը կա րող է լի նել մինչև 30 ժամ՝ ա ռանց ֆի զի կա կան պատ րաս տա կա նու թյան (ֆի զի-
կա կան կուլ տու րայի): 

 Բա կա լավ րի կր թա կան ծրագ րի ու սում ա կան լրիվ աշ խա տա ծա վա լը 240 կրե դիտ է, 
ի սկ մա գիստ րո սի կր թա կան ծրագ րի նը՝ 120 կրե դիտ:

 Հե տա զո տո ղի կր թա կան աս տի ճա նում (աս պի րան տու րա յում) ու սա նո ղի տա րե կան 
ու սում ա կան բեռն վա ծու թյու նը սահ ման վում է 1350 ժամ, ո րը հա մար ժեք է 45 ECTS 
կրե դի տի։ 1 ECTS կրե դի տը հա մար ժեք է ու սա նո ղի 30 ժամ լրիվ (լ սա րա նային, ար-
տալ սա րա նային և ի նք նու րույն) ու սում ա կան բեռն վա ծու թյա նը։ Ու սում ա կան տար վա 
տևո ղու թյու նը 40 շա բաթ է։ Ու սում ա կան գոր ծըն թա ցը կազ մա կերպ վում է 2 կի սա մյա-
կով` աշ նա նային և գար նա նային։ Աս պի րան տի շա բա թա կան ու սում ա կան լրիվ բեռն-
վա ծու թյան ա ռա վե լա գույն չա փը 33,75 ժամ է, ո րը հա մար ժեք է 1,125 ա կա դե մի ա կան 
կրե դի տի:

Գ ՆԱ ՀԱ ՏՈՒՄ

Կր թա հա մա լի րի կր թա կան ծրագ րե րում գոր ծում է սո վո րող նե րի գի տե լիք նե րի պար-
բե րա կան ստուգ ման և գնա հատ ման բազ մա գոր ծոն հա մա կարգ:

Կր թա հա մա լի րի քո լե ջի և ու սում ա կան կենտ րո նի սո վո րող նե րի 10 մի ա վո րով գնա-
հատ վող դա սըն թա ցի (մո դու լի) և ստու գար քային գնա հա տու մով դա սըն թա ցի (մո դու լի) 
ու սում ա ռու թյան ար դյունք նե րի, ի նչ պես նաև ամ փո փիչ ա տես տա վոր ման (քն նու թյուն-
նե րի) գնա հատ ման հա մար կի րառ վում է գնա հատ ման հետ ևյալ սանդ ղա կը՝ 
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 Գնա հատ ման մի ա վոր Գ նա հա տա կա նը տա ռան շու մով
9-10 Գե րա զանց
7-8 Լավ
4-6 Բա վա րար
0-3 Ան բա վա րար
0 Չ ներ կա յա ցած

Ս տու գար քային գնա հա տում Ս տուգ ված / Չս տուգ ված

Ա կա դե մի այի կր թա կան ծրագ րե րում սո վո րո ղի 20 մի ա վո րով գնա հա տվող դա սըն-
թաց նե րի (մո դուլ նե րի, կուր սային և դիպ լո մային աշ խա տանք նե րի, մա գիստ րո սա կան 
թե զե րի պաշտ պա նու թյան, ամ փո փիչ ա տես տա վոր ման, ստու գար  քային գնա հա տու-
մով դա սըն թաց նե րի (մո դուլ նե րի, պրակ տի կու մի ու սում ա ռու թյան ար դյունք նե րի 
գնա հատ ման հա մար կի րառ վում է գնա հատ ման հետ ևյալ սանդ ղա կը. 

Գնա հատ ման ար դյու նա րար մի ա վոր Գ նա հա տա կա նը տա ռան շու մով
18-20 Գե րա զանց
13-17 Լավ
8-12 Բա վա րար
0-7 Ան բա վա րար
0 Չ ներ կա յա ցած / չի ներ կա յաց րել

Ստու գար քային գնա հա տում Ս տուգ ված / Չս տուգ ված

Կր թա հա մա լի րում աս պի րան տի ու սում ա ռու թյան ար դյունք նե րի գնա հատ ման 
հա մար կի րառ վում է գնա հատ ման 5-մի ա վո րա նոց սանդ ղա կը, ո րը ներ կա յաց ված է 
ստորև. 

Գ նա հատ ման մի ա վոր Գ նա հա տա կա նը
5 Գե րա զանց
4 Լավ
3 Բա վա րար
2 Ան բա վա րար

Չն. Չ ներ կա յա ցած
Ստ/չստ Ս տուգ ված, Չս տուգ ված
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ԱՄ ՓՈ ՓԻՉ Ա ՏԵՍ ՏԱ ՎՈ ՐՈՒՄ
   
Ա կա դե մի ա յում կր թա կան ծրագ րի յու րա ցում ա վարտ վում է շր ջա նա վարտ նե րի 

պար տա դիր ամ փո փիչ ա տես տա վոր մամբ: Ամ փո փիչ ա տես տա վո րում ան ցկաց վում 
է պե տա կան կր թա կան չա փո րո շիչ նե րին հա մա պա տաս խան և ա վարտ վում ո րա կա-
վոր մամբ: Ամ փո փիչ ա տես տա վոր ման թույ լատր վում են այն շր ջա նա վարտ նե րը, ո րոնք 
ա վար տել են հիմ ա կան մաս նա գի տա կան կր թա կան ծրագ րով ու սուց ման լրիվ դա սըն-
թա ցը և հա ջո ղու թյամբ հանձ նել ու սում ա կան ծրագ րով (պ լա նով) նա խա տես ված բո լոր 
քն նու թյուն ներն ու ստու գարք նե րը և կու տա կել հա մա պա տաս խան կրե դիտ ներ: 

Բա կա լավ րի ամ փո փիչ ա տես տա վո րու մը կա րող է ան ցկաց վել բա նա վոր կամ գրա-
վոր: 

Ամ փո փիչ ա տես տա վո րու մը նե րա ռում է ու սում ա կան պլա նին հա մա պա տաս խան 
մեկ կամ մի քա նի ա տես տա վոր ման փոր ձա ռու թյուն ներ` 

ա ա ռան ձին ա ռար կա նե րից (մո դուլ նե րից) ամ փո փիչ քն նու թյուն ներ.
բ մաս նա գի տա կան ամ փո փիչ հա մա լիր քն նու թյուն ներ.
դ դիպ լո մային աշ խա տան քի պաշտ պա նու թյուն: 
Ամ փո փիչ քն նու թյուն նե րը հանձն վում և դիպ լո մային աշ խա տանք նե րը պաշտ պան-

վում են ամ փո փիչ ա տես տա վոր ման բաց նիս տե րում (բա ցի հա տուկ ա ռար կա նե րի 
դեպ քում):

 Սո վո րո ղի կող մից մա գիստ րո սի ծրագ րի ել քային կր թա կան ար դյունք նե րին հա մա-
պա տաս խան մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րի և կա րո ղու թյուն նե րի ձեռք բե րու մը հաս-
տատ վում է մա գիստ րո սա կան թե զի կա տա րու մով և պաշտ պա նու թյամբ: Մա գիստ րո-
սա կան թե զե րը պաշտ պան վում են ամ փո փիչ ա տես տա վոր ման հանձ նա ժո ղո վի բաց 
նիս տե րում (բա ցի հա տուկ ա ռար կա նե րի դեպ քում): 

Ա կա դե մի այի ամ փո փիչ ա տես տա վոր ման գնա հատ ման հա մար կի րառ վում է գնա-
հատ ման 20 մի ա վո րով սանդ ղա կը:

Կր թա հա մա լի րի քո լե ջում շր ջա նա վարտ նե րի պե տա կան ամ փո փիչ ստու գու մը կա-
րող է ան ցկաց վել բա նա վոր կամ գրա վոր: Պե տա կան ամ փո փիչ ստու գու մը կա րող է 
ան ցկաց վել հետ ևյալ ձևե րով՝

1)  պե տա կան քն նու թյուն մաս նա գի տա կան ա ռան ձին ա ռար կայից (մո դու լից).
2)  պե տա կան քն նու թյուն մաս նա գի տա կան մի քա նի ա ռար կա նե րից (մո դուլ նե րից) 

(մի ջա ռար կա յա կան քն նու թյուն ներ).
3) ա վար տա կան ո րա կա վոր ման դիպ լո մային աշ խա տանք:
 Դիպ լո մային աշ խա տանք նե րը պաշտ պան վում են ամ փո փիչ ա տես տա վոր ման բաց 

նիս տե րում (բա ցի հա տուկ ա ռար կա նե րից): 
Ամ փո փիչ ա տես տա վոր ման (քն նու թյուն նե րի) գնա հատ ման հա մար կի րառ վում է 

գնա հատ ման 10 մի ա վո րով սանդ ղա կը: 
Ամ փո փիչ ա տես տա վո րու մը հա ջո ղու թյամբ ան ցնե լու դեպ քում Կր թա հա մա լի րի 

շրջա նա վարտ նե րին շնորհ վում է հա մա պա տաս խան ո րա կա վո րում և տր վում կր թու-
թյու նը հաս տա տող ա վար տա կան փաս տա թուղթ: Ամ փո փիչ ա տես տա վո րում հա ջո-
ղու թյամբ ան ցած ա կա դե մի այի բա կա լավ րի ա տի ան վճար ու սուց ման, մա գիստ րա տու-
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րայի ոս տի կա նու թյան ծա ռայող շր ջա նա վարտ նե րի և քո լե ջի շր ջա նա վարտ նե րի ցու-
ցա կը ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լի րի կող մից ներ կա յաց վում է ոս տի կա նու թյան 
կադ րային ստո րա բա ժա նում՝ ոս տի կա նու թյու նում հա մա պա տաս խան պաշ տո նի նշա-
նա կե լու հա մար:

 
ՈՒ ՍԱ ՆՈ ՂԱ ԿԱՆ ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ

ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լի րի ու սա նո ղա կան խոր հուր դը նպա տակ ու նի ներ-
կա յաց նել Կր թա հա մա լի րի ա կա դե մի այի և քո լե ջի առ կա ու սուց ման սո վո րող նե րի շա հե-
րը Կր թա հա մա լի րի ղե կա վար մար մին նե րում և հան դի սա նում է մշ տա կան հի մուն քե րով 
գոր ծող ներ կա յա ցուց չա կան մար մին, ո րի գոր ծու նե ու թյունն ու ղղ ված է սո վո րող նե րի 
ի րա վունք նե րի ի րաց ման ա պա հով մա նը և սո ցի ա լա կան ակ տի վու թյան զար գաց մա նը: 

Ու սա նո ղա կան խորհր դի նպա տակ ներն են` 
ա/ գե րա տես չա կան և այլ ի րա վա կան ակ տե րով թույ լատր ված սահ ման նե րում ա պա-

հո վել Կր թա հա մա լի րի գոր ծու նե ու թյան կազ մա կերպ մա նը մաս նակ ցե լու՝ սո վո րող նե րի 
ի րա վուն քի ի րա ցու մը,

բ/ մաս նակ ցել ու սում ա կան գոր ծըն թա ցի ո րա կի գնա հատ մա նը,
գ/ ա ջակ ցել սո վո րող նե րի գի տաու սում ա կան, մշա կու թային և սպոր տային նա խա-

ձեռ նու թյուն նե րի ի րա կա նաց մա նը,
դ/ ա ջակ ցել սո վո րող նե րի սո ցի ա լա կան հա սու նու թյան, ի նք նու րույ նու թյան, ի նք նա-

կազ մա կերպ ման և ի նք նա զար գաց ման կա յաց մա նը: 
Ու սա նո ղա կան խորհր դի խն դիր ներն ե ն՝ 
ա/ մշա կել Կր թա հա մա լի րի ու սում ա կան և ար տաու սում ա կան գոր ծու նե ու թյան 

ա ռանց քային ո լորտ նե րով ա ռա ջար կու թյուն ներ և դրանց ի րա կա նաց ման մե խա նիզմ-
ներ՝ հաշ վի առ նե լով սո վո րող նե րի խն դիր նե րը կր թա կան, գի տա կան, մշա կու թային, 
ծա ռայո ղա կան, կազ մա կերպ չա կան և կեն ցա ղային ո լորտ նե րում,

բ/ ա ջակ ցել սո վո րող նե րի շա հե րին ա ռնչ վող հար ցե րի լուծ մա նը,
գ/ ա ջակ ցել սո վո րող նե րի շր ջա նում մաս նա գի տա կան և ը նդ հա նուր է թի կայի ար մա-

տա վոր մա նը,
դ/ ա պա հո վել սո վո րող նե րի մաս նակ ցու թյու նը Կր թա հա մա լի րի գի տա կան և նո րա-

րա րա կան գոր ծու նե ու թյա նը, 
ե/ կա տա րել սո վո րող նե րի խրա խուս ման վե րա բե րյալ ա ռա ջար կու թյուն ներ՝ ու սում-

նա կան և ար տաու սում ա կան ո լորտ նե րում ձեռք բե րում ե րի, այդ թվում՝ Կր թա հա մա-
լի րի ու սա նո ղա կան խորհր դի գոր ծու նե ու թյանն օ ժան դա կե լու, գի տա կան և հա սա րա-
կա կան կյան քին ակ տիվ մաս նակ ցե լու հա մար,

զ/ ա ջակ ցել Կր թա հա մա լի րում կար գա պա հու թյան ամ րապնդ մա նը 
է/ ա ջակ ցել Կր թա հա մա լի րի ղե կա վա րու թյա նը տե ղի ու նե ցող մի ջո ցա ռում ե րի կազ-

մա կերպ ման և ան ցկաց ման աշ խա տանք նե րում, 
ը/ հա մա գոր ծակ ցե լով Կր թա հա մա լի րի ղե կա վա րու թյան հետ՝ զար գաց նել և ամ-

րապն դել միջ բու հա կան, միջ տա րա ծաշր ջա նային և մի ջազ գային ու սա նո ղա կան կա պե-
րը: 

Ու սա նո ղա կան խոր հուրդն ը նտր վում է եր կու տա րի ժամ կե տով: Կազմ ված է նա խա-
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գա հից, գոր ծա ռու թային հանձ նա ժո ղով ե րից, քար տու ղա րից և խորհր դի ան դամ ե-
րից: Խորհր դի ան դամ երն ը նտր վում են Կր թա հա մա լի րի ա կա դե մի այի և քո լե ջի առ կա 
ու սուց ման սո վո րող նե րից՝ յու րա քան չյուր դա սա կից (խմ բից, մա գիստ րա տու րայի կուր-
սից) մեկ ներ կա յա ցու ցիչ: Ու սա նո ղա կան խորհր դի կազ մում գոր ծում է հինգ հանձ նա-
ժո ղով՝ ու սում ա կան հար ցե րի, կար գա պա հա կան հար ցե րի, կազ մա կերպ չա կան հար-
ցե րի (ս պոր տային, մշա կու թային, ժա ման ցային մի ջո ցա ռում ե րի), ար տա քին հա րա բե-
րու թյուն նե րի և կր թու թյան ո րա կի ա պա հով ման:

 ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ԽՄ ԲԱԿ ՆԵՐ

Կր թա հա մա լի րի ա կա դե մի այի սո վո րող ներն ը նդ գրկ ված են գի տա հե տա զո տա կան 
աշ խա տանք նե րում և գի տա կան խմ բակ նե րում, ո րոնց գոր ծու նե ու թյան նպա տակն է՝ 
ա կա դե մի այի սո վո րող նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղու թյան զար գա ցու մը, մտա հո-
րի զո նի ը նդ լայ նու մը, ի նք նու րույն գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տան քի հմ տու թյուն ներ 
ձեռք բե րե լը, ի նչ պես նաև ՀՀ ոս տի կա նու թյան հա մա կար գի գի տա ման կա վար ժա կան 
կադ րե րի պատ րաստ ման հա մար թեկ նա ծու նե րի հե տա գա ը նտ րու թյու նը: 

Ա կա դե մի այի և քո լե ջի ամ բի ոն նե րին կից գոր ծում են հետ ևյալ խմ բակ նե րը. 
1. Ք րե ա կան ի րա վուն քի և քրե ա բա նու թյան ամ բի ո նին կից՝ « Հան ցա գոր ծու թյան և 

պատ ժի հիմ ա հար ցե րի հե տա զո տու թյան գի տա կան խմ բա կը», 
2. ՕՀԳ և կրի մի նա լիս տի կայի ու քրե ա կան դա տա վա րու թյան ամ բի ոն նե րին կից՝ 

« Հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման և քն նու թյան հիմ ա հար ցե րի հե տա զո տու-
թյան գի տա կան խմ բա կը»,

3.  Քա ղա քա ցի ա կան ի րա վուն քի և քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան ամ բի ո նին 
կից՝ « Մաս նա վոր և քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան ի րա վուն քի գի տա կան խմ բա-
կը», 

4. Պե տու թյան և ի րա վուն քի տե սու թյան և սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի ու վար -
չա կան ի րա վուն քի և ոս տի կա նու թյան վար չա կան գոր ծու նե ու թյան ամ  բի ոն նե րին կից՝ 
« Պե տաի րա վա կան ա ռար կա նե րի գի տա կան խմ բա կը»,

5.  Հա սա րա կա գի տա կան ա ռար կա նե րի և հո գե բա նու թյան ամ բի ո նին կից գոր ծում է 
« Հա սա րա կա գի տա կան ա ռար կա նե րի գի տա կան խմ բա կը»:
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ԿՐ ԹԱ ՀԱ ՄԱ ԼԻ ՐԻ Ա ՌՕՐՅԱՆ

Կր թա հա մա լի րում սո վո րող նե րի կր թա կան կա րիք ներն ա պա հո վե լու և հա գե ցած 
կր թա կան մի ջա վայր ստեղ ծե լու նպա տա  կով ստեղծ ված են ի դե ա լա կան պայ ման ներ՝ 
ժա մա նա կա կից մե թոդ նե րի կի րառ  ման հա մար ան հրա ժեշտ սար քա վո րում ե րով հա-
գե ցած լսա րան ներ, ի մի տա ցի ոն և ա ռա ջին բու ժօգ նու թյան ցու ցա բեր ման ու սուց ման, 
հա մա կարգ չային կա բի նետ ներ, դեպ քի վայ րի զն նու թյան լա բո րա տո րի ա, լե զու նե րի 
մաս նա գի տաց ված լսա րան, ու սա նո ղա կան հան րա կա ցա րան, կրի մի նա լիս տի կա կան, 
մար տա կան և լա զե րային հրաձ գա րան ներ, ու սում ա կան կա բի նետ ներ: Կր թա հա մա լի-
րի տա րած քում կան 4   մար զաս րահ, վար ժահ րա պա րակ և բաց լո ղա վա զան, գոր ծում 
են բուժ կետ, ճա շա րան և ու սա նո ղա կան հան րա կա ցա րան:

ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լի րը շատ է կար ևո րում ա ռողջ ապ րե լա կեր պը: Չա-
փա զանց կար ևոր է կր թա հա մա լի րում սո վո րող նե րի և՛ ա ռող ջա կան վի ճա կը, և՛ կեց-
ված քը: Այդ ի սկ պատ ճա ռով ա մե նօ րյա պա րապ մունք նե րի շնոր հիվ նրանք ձեռք են 
բե րում գե րա զանց ֆի զի կա կան վի ճակ և մար զա կան պատ շաճ հմ տու թյուն ներ, ո րոնք 
օգ տա գործ վում են հե տա գա ծա ռա յու թյան ըն թաց քում: Կր թա հա մա լի րի սո վո րող նե րի 
և աշ խա տա կից նե րի ա ռող ջու թյան պահ պան ման, մարմ ակր թու թյան գոր ծում զգա լի 
ներդ րում ու նի « Մար տա կան և ֆի զի կա կան պատ րաս տա կա նու թյան» ամ բի ո նը: Բա-
ցի ու սում ա կան ծրագ րե րում ֆի զի կա կան պատ րաս տա կա նու թյան պար տա դիր դա-
սըն թա ցից գոր ծում են նաև սպոր տային տար բեր խմ բակ ներ, թի մեր: Աշ խա տա կից նե-
րը և սո վո րող նե րը պար բե րա բար մաս նակ ցում են Հա յաս տա նում և Ռու սաս տա նում 
ան ցկաց վող սպոր տային ա ռաջ նու թյուն նե րին՝ սե ղա նի թե նիս, շախ մատ, ծան րա քար, 
բազ կա մարտ: 

Կր թա հա մա լի րում պատ շաճ կազ մա կերպ վում են ա ռող ջու թյան և ան վտան գու թյան 
պահ պան մանն ու ղղ ված գոր ծըն թաց նե րը: Ա ռող ջա պա հա կան ո լոր տի կար ևոր ծա ռա-
յու թյուն է ի րա կա նաց նում բուժ կե տը, ո րն ա պա հով ված է ա ռա ջին բու ժօգ նու թյան հա-
մար ան հրա ժեշտ դե ղո րայ քով և ո րոշ սար քա վո րում ե րով: Տա րածք նե րի ան վտան գու-
թյունն ա պա հով վում է շուր ջօ րյա հեր թա պա հու թյան մի ջո ցով, ո րը կազ մա կեր պում է 
ծա ռա յու թյան բա ժի նը, և այդ գոր ծըն թա ցում ը նդ գրկ ված են նաև սո վո րող նե րը: 

Կր թա հա մա լի րում առ կա հան րա կա ցա րա նի մի ջո ցով ժա մա նա կա վոր ան հա տույց 
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բնա կե լի տա րա ծու թյուն է տրա մադր վում բնա կե լի տա րած քի կա րիք ու նե ցող՝ կր թա հա-
մա լի րի սո վո րող նե րին և վե րա պատ րաստ ման նպա տա կով կր թա հա մա լիր գոր ծուղ ված 
ոս տի կա նու թյան ծա ռայող նե րին: Հան րա կա ցա րա նի բո լոր սե նյակ նե րը կա հա վոր ված 
են ան հրա ժեշտ պա րա գա նե րով, սան հան գույց նե րով, լո գա րան նե րով: Հան րա կա ցա-
րա նում սե նյակ նե րը տրա մադր վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ոս տի կա նու-
թյան կր թա հա մա լի րի հան րա կա ցա րա նի գոր ծու նե ու թյան» կար գի հա մա ձայն:

 Գի տա կան գոր ծու նե ու թյու նը խթա նե լու և ա վե լի մատ չե լի դարձ նե լու նպա տա կով 
գի տու թյամբ զբաղ վող սո վո րող նե րը, ի նչ պես նաև աս պի րանտ նե րը հնա րա վո րու թյուն 
ու նեն կր թա հա մա լի րում գոր ծող «Օ րեն քի պատ վար» գի տա մե թո դա կան ամ սագ րում 
ան վճար տպագ րե լու հոդ ված ներ:
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Գ ՐԱ ԴԱ ՐԱՆ

Կր թա հա մա լի րի գրա դա րանն ստեղծ վել է 1966թ. մի լի ցի այի դպ րո ցի բաց ման օր-
վա նից: Գրա դա րա նը բաղ կա ցած է եր կու մա սից` ը նդ հա նուր և հա տուկ: 

Ընդ հա նուր գրա դա րա նը հա գե ցած է ան հրա ժեշտ մաս նա գի տա կան գրա կա նու-
թյամբ: Գրա դա րա նային ֆոն դում առ կա գրա կա նու թյու նը մաս նա գի տա կան ա ռու մով 
հա մա պա տաս խա նում է Կր թա հա մա լի րի ու սում ա կան, գի տա կան ծրագ րե րի ար դի 
պա հանջ նե րին, և մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեծ մա սի հե ղի նակ նե րը Կր թա-
հա մա լի րի պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազմ է: Գրա դա րա նը հա րուստ է նաև բա ռա-
րան նե րով, հան րա գի տա րան նե րով, քար տեզ նե րով: Որ պես ե զա կի նմուշ ներ՝ Կր թա հա-
մա լի րի գրա դա րա նում կան նաև 1937, 1938, 1941, 1946թթ. գր քեր: Պար բե րա բար գրա-
դա րա նը հա մալր վում է նոր գրա կա նու թյամբ, ստա նում է պաշ տո նա կան տե ղե կագ րեր 
և այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տեր:

 Հա տուկ գ րա դա րա նում  պահ վում են նեղ մաս նա գի տա կան  և գաղտ նի ու թյան  աս-
տի ճան ու նե ցող գր քեր  և   տետ րեր, ո րոն ցից օ գտ վե լու հա մար սահ ման ված է հա տուկ 
ըն թա ցա կարգ: Հա տուկ գրա դա րանն ու նի իր ըն թեր ցաս րահ նե րը, ո րոն ցում ևս  սահ-
ման ված է   գաղտ նի ու թյան ռե ժիմ:

 Գոր ծում է նաև է լեկտ րո նային քար տա դա րան:

«ՀՀ ՈՍ ՏԻ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐ ԹԱ ՀԱ ՄԱ ԼԻՐ» ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ՈՉ Ա ՌԵՎՏ ՐԱՅԻՆ 
ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐ ՔԻՆ ԿԱՐ ԳԱ ՊԱ ՀԱ ԿԱՆ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ
(Հաս տատ ված է ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լի րի գի տա կան խորհր դի 

11.02.2015 թ.թիվ 2 նիս տում)

I. Ը նդ հա նուր դրույթ ներ
1. «ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լիր» պե տա կան ոչ ա ռևտ րային կազ մա կեր պու-

թյան ներ քին կար գա պա հա կան կա նոն նե րը (այ սու հետ՝ կա նոն ներ) սահ մա նում է ՀՀ ոս-
տի կա նու թյան կր թա հա մա լի րի (այ սու հետ՝ Կր թա հա մա լիր) աշ խա տող նե րին, սո վո րող-
նե րին խրա խու սե լու, կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու  թյան են թար կե լու և կար գա-
պա հա կան տույ ժեր կի րա ռե լու կա նոն նե րը, կար գա պա հա կան հա րա բե րու թյուն նե րին, 
ա ռա վո տյան շա րային ստու գա տե սի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման, ներ քին ծա ռա-
յու թյան վե րա կար գի և հա մա կր թա հա մա լի րային մի ջո ցա ռում ե րի կազ մա կերպ մանն 
ա ռնչ վող և այլ հար ցեր:

2.  Կա նոն նե րի ա ռան ձին դրույթ ներ տա րած վում են Կր թա հա մա լի րի տա րած քում 
գտն վող այն ան ձանց վրա, ով քեր Կր թա հա մա լի րի հետ քա ղա քա ցի աի րա վա կան հա-
րա բե րու թյուն նե րի մեջ են, օ գտ վում են Կր թա հա մա լի րի ծա ռա յու թյուն նե րից կամ աշ-
խա տանք նե րից, հա մա գոր ծակ ցում են Կր թա հա մա լի րի հետ, ի նչ պես նաև այլ նպա-
տակ նե րով ժա մա նա կա վո րա պես գտն վում են Կր թա հա մա լի րի տա րած քում:
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II. Աշ խա տան քային և ու սումն ա կան հա ջո ղու թյուն նե րի խրա խու սում

3. Աշ խա տան քային պայ մա նագ րով և օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված պար տա կա-
նու թյուն նե րի օ րի նա կե լի կա տար ման, աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց-
ման, շա րու նա կա կան ան բա սիր աշ խա տան քի, ու ս ման, նո րա մու ծու թյուն նե րի և այլ 
ձեռք բե րում ե րի, գի տա հե տա զո տա կան և հա սա րա կա կան աշ խա տանք նե րին ակ տիվ 
մաս նակ ցու թյան հա մար աշ խա տող նե րին և սո վո րող նե րին սահ ման վում են հետ ևյալ 
խրա խու սանք նե րը.

ա) շնոր հա կա լու թյան հայ տա րա րում.
բ) մի ան վագ դրա մա կան պարգ ևատ րում.
գ) Կր թա հա մա լի րի պատ վոգ րի հանձ նում.
դ) հու շան վե րով պարգ ևատ րում 
ե) կար գա պա հա կան տույ ժի հա նում:
4. Խ րա խու սան քը հայ տա րար վում է Կր թա հա մա լի րի պե տի հրա մա նով:
5. Կր թա հա մա լի րի ոս տի կա նու թյան ծա ռայող նե րի նկատ մամբ սույն կա նոն նե րի 

3-րդ կե տի «գ» են թա կե տով նա խա տես ված խրա խու սան քի մի ջո ցից բա ցի կի րառ վում 
են ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված խրա խու սան քի այլ մի ջոց ներ:

III.Պա տաս խա նատ վու թյու նը աշ խա տան քային և ու սումն ա կան կար գա պա հու թյան 
խախտ ման դեպ քում

6.  Աշ խա տան քային կար գա պա հու թյան խախ տու մը, այ սինքն` Կր թա հա մա լի րի աշ-
խա տո ղի կող մից կամ նրա մեղ քով ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ, Կր թա հա մա լի րի կա նո նադ րու-
թյամբ և ներ քին ի րա վա կան ակ տե րով նա խա տես ված աշ խա տան քային պար տա կա-
նու թյուն նե րի չկա տա րու մը կամ ոչ պատ շաճ կա տա րու մը, ա ռաջ է բե րում օ րենսդ րու-
թյամբ սահ ման ված կար գա պա հա կան տույ ժե րի կի րա ռում: 

7. Աշ խա տան քային կար գա պա հու թյան խախտ ման հա մար Կր թա հա մա լի րի պե տը 
կի րա ռում է հետ ևյալ կար գա պա հա կան տույ ժե րը.

ա) նկա տո ղու թյուն
բ) խիստ նկա տո ղու թյուն
գ) օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով աշ խա տան քային պայ մա նագ րի լու ծում:
8. Կր թա հա մա լի րի ոս տի կա նու թյան ծա ռայող նե րի նկատ մամբ կի րառ վում են ՀՀ 

օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված տույ ժի տե սակ ներ:
9.  Մինչև կար գա պա հա կան տույ ժի կի րա ռում աշ խա տո ղից պետք է պա հան ջել 

գրա վոր բա ցատ րու թյուն: Բա ցատ րու թյան բա ցա կա յու թյու նը պետք է հաս տատ վի աշ-
խա տո ղի կող մից այն ներ կա յաց նե լու հրա ժար ման հա մա պա տաս խան ակ տով:

10.  Կար գա պա հա կան տույ ժը կի րառ վում է խախ տու մը հայտ նա բե րե լուց հե տո ոչ 
ու շ, քան չորս ա մս վա ըն թաց քում` չհաշ ված աշ խա տո ղի հի վան դու թյան կամ ար ձա-
կուր դի մեջ գտն վե լու ժա մա նա կա հատ վա ծը:

11.   Կար գա պա հա կան տույ ժը չի կա րող կի րառ վել, ե թե խախ տու մը կա տա րե լու օր-
վա նից ան ցել է մեկ տա րի: 
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12. Աշ խա տան քային կար գա պա հու թյան յու րա քան չյուր խախտ ման հա մար կա րող է 
նշա նակ վել մի այն մեկ կար գա պա հա կան տույժ:

13.  Ե թե կար գա պա հա կան տույ ժի են թարկ վե լու օր վա նից հե տո` մեկ տար վա ըն-
թաց քում, աշ խա տո ղը չի են թարկ վել նոր կար գա պա հա կան տույ ժի, ա պա այն հա մար-
վում է մար ված:

14.  Սո վո րո ղի կող մից՝ ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ, Կր թա հա մա լի րի կա նո նադ րու թյամբ նա-
խա տես ված պար տա կա նու թյուն նե րի, ներ քին կար գա պա հու թյան կա նոն նե րի խախտ-
ման դեպ քում նրա նկատ մամբ կի րա ռե լի են հետ ևյալ կար գա պա հա կան տույ ժե րը.

ա) նկա տո ղու թյուն,
բ) խիստ նկա տո ղու թյուն,
գ) հե ռա ցում Կր թա հա մա լի րից:
15. Կր թա հա մա լի րի ոս տի կա նու թյան ծա ռայող սո վո րող նե րի նկատ մամբ կի րառ-

վում են ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված տույ ժի տե սակ ներ:
16.  Մինչև կար գա պա հա կան տույ ժի կի րա ռու մը սո վո րո ղից պետք է պա հան ջել գրա-

վոր բա ցատ րու թյուն: Բա ցատ րու թյան բա ցա կա յու թյու նը պետք է հաս տատ վի սո վո րո-
ղի կող մից այն ներ կա յաց նե լու հրա ժար ման հա մա պա տաս խան ակ տով:

17.  Կար գա պա հա կան տույ ժը կա րող է կի րառ վել խախ տու մը հայտ նա բե րե լուց հե-
տո՝ ոչ ու շ, քան չորս ա մս վա ըն թաց քում և խախ տու մը կա տա րե լուց ոչ ու շ, քան մեկ 
տար վա ըն թաց քում` չհաշ ված սո վո րո ղի հի վան դու թյան կամ ար ձա կուր դի մեջ գտն վե-
լու ժա մա նա կա հատ վա ծը: 

18. Ե թե կար գա պա հա կան տույ ժի են թարկ վե լու օր վա նից հե տո` մեկ ու սում ա կան 
տար վա ըն թաց քում, սո վո րո ղը չի են թարկ վել նոր կար գա պա հա կան տույ ժի, ա պա դա 
հա մար վում է մար ված: 

19. Ու սում ա կան կի սա մյա կի ըն թաց քում դա սե րից 50 ժա մից ա վել ան հար գե լի բա-
ցա կա յու թյան դեպ քում առ կա վճա րո վի ու սուց ման սո վո րո ղին կա րող է հայ տա րար վել 
նկա տո ղու թյուն: 

20. Ու սում ա կան կի սա մյա կի ըն թաց քում դա սե րից 90 ժա մից ա վել ան հար գե լի բա-
ցա կա յու թյան դեպ քում առ կա վճա րո վի ու սուց ման սո վո րո ղին կա րող է հայ տա րար վել 
խիստ նկա տո ղու թյուն: 

21. Ու սում ա կան կի սա մյա կի ըն թաց քում դա սե րից 150 ժա մից ա վել (ու սում ա կան 
պլա նով նա խա տես ված ար տադ րա կան պրակ տի կայի մեկ եր րոր դի) ան հար գե լի բա-
ցա կա յու թյան դեպ քում առ կա վճա րո վի ու սուց ման սո վո րո ղը կա րող է ա զատ վել Կր թա-
հա մա լի րից:

22. Կր թա հա մա լի րի մաս նա շեն քե րում և տա րած քում ար գել վում է.
ա)  ծխե լը (բա ցա ռու թյամբ դրա հա մար ա ռանձ նաց ված հա տուկ տա րածք նե րում),
բ) ալ կո հո լային խմիչք նե րի օգ տա գոր ծու մը,
գ) թղ թա խա ղե րը, 
23. Ու սում ա կան լսա րան նե րում դա սըն թա ցի ժա մա նակ ար գել վում է բջ ջային հե-

ռա խո սի օգ տա գոր ծու մը: 
24. Անձ նա կազ մին և այլ ան ձանց ար գել վում է աղ տո տել Կր թա հա մա լի րի տա րած քը, 

լսա րան նե րը, շեն քերն ու շի նու թյուն նե րը: 
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IV. Ա ռա վո տյան շա րային ստու գա տե սի կազ մա կեր պում և ան ցկա ցում

25.  Կր թա հա մա լի րի ոս տի կա նու թյան ծա ռայող նե րի ար տա քին տես քի և հա մազ-
գես տի ստուգ ման հա մար յու րա քան չյուր ա մս վա ա ռա ջին եր կու շաբ թի ան ցկաց վում է 
հա մընդ հա նուր շա րային ստու գա տես (այ սու հետ՝ ստու գա տես): 

26. Առ կա ու սուց ման ոս տի կա նու թյան ծա ռայող սո վո րող նե րի (այ սու հետ՝ սո վո  րող) 
հա մար յու րա քան չյուր աշ խա տան քային օր ան ցկաց վում է ա ռա վոտ յան շա րային ստու-
գա տես: 

27. Ա ռա վո տյան շա րային ստու գա տե սը սո վո րող նե րի ար տա քին տես քի և շա րա յին 
պատ րաստ վա ծու թյան ստուգ ման ա մե նօ րյա ան ցկաց վող մի ջո ցա ռում է: 

28. Սո վո րող նե րը պար տա վոր են օ րա կար գով սահ ման ված ժա մին ներ կա յա նալ 
ստու գա տե սին: 

29. Ս տու գա տե սին պար տա վոր են ներ կա յա նալ ՀՀ ոս տի կա նու թյան պե տի կող մից 
հաս տատ ված պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նող հա մազ գես տով: 

30. Ս տու գա տե սի ան ցկաց ման հա մար սո վո րող նե րը շա րային հրա պա րա կում տե-
ղա կայ վում են ը ստ կուր սե րի: 

31. Ս տու գա տե սից ա ռաջ կուր սի պետն ստու գում է սո վո րող նե րի ներ կա յու թյու նը և 
ար տա քին տես քը, ո րի վե րա բե րյալ զե կու ցում է ծա ռա յու թյան բաժ նի պե տին կամ նրա 
տե ղա կա լին: 

32. Անձ նա կազ մի ար տա քին տես քի և ներ կա յու թյան վե րա բե րյալ զե կույ ցից հե տո 
ան ցկաց վում է շա րային ե րթ: Ստու գա տե սի ա վար տից հե տո կուր սի պե տերն ու ղեկ ցում 
են կուր սե րը դա սա ցու ցա կով նա խա տես ված ու սում ա գործ նա կան պա րապ մունք նե րի 
ան ցկաց ման վայր, ո րից հե տո կուր սի պե  տը ծա ռա յու թյան բա ժին է ներ կա յաց նում սո-
վո րող նե րի քա նա կի վե րա բեր յալ շա րա յին զե կույց: 

33. Յու րա քան չյուր դա սի ա վար տից հե տո կուր սի պե տը հետ ևում է սո վո րող նե րի 
վար քին: 

34.  Սո վո րող նե րը պար տա վոր են չաղմ կել, թույլ չտալ հա մազ գես տի խախ տում, 
բա րեխղ ճո րեն վե րա բեր վել պե տա կան գույ քին: 

35. Հա ջորդ դա սա ժա մի զան գը հն չե լուց ա ռաջ սո վո րող նե րը պար տա վոր են լի նել 
սահ ման ված պա րապ մուն քի ան ցկաց ման վայ րում: 

36. Ու սում ա կան պա րապ մունք ներն ա վար տե լուց հե տո սո վո րող ներն ը ստ կուր սե-
րի շար վում են շա րային հրա պա րա կում: 

37. Կուր սի պետն ստու գում է սո վո րող նե րի ներ կա յու թյու նը, ո րի վե րա բե րյալ զե կու-
ցում է ծա ռա յու թյան բաժ նի պե տին կամ տե ղա կա լին, ո րից հե տո ստա նա լով հա մա պա-
տաս խան թույլտ վու թյուն՝ կուր սի պե տե րը շար քով դուրս են բե րում կուր սե րը շա րային 
հրա պա րա կից և ճա նա պար հում տուն: 

38. Ա ռա վո տյան ստու գա տե սից ու շաց ման դեպ քում կուր սի պե տը ծա ռա յու թյան 
բաժ նի պե տին կամ նրա տե ղա կա լին զե կու ցում է բա ցա կա նե րի վե րա բե րյալ: 

39. Ու շա ցած սո վո րո ղը, մտ նե լով Կր թա հա մա լի րի տա րածք, ներ կա յա նում է կուր սի 
պե տին, ո րն ու շաց ման պատ ճառ նե րը պար զե լուց հե տո զե կու ցում է ծա ռա յու թյան բաժ-
նի պե տին կամ տե ղա կա լին:
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40.  Մեկ ա մս վա ըն թաց քում սո վո րո ղի մեկ ան գամ ու շա նա լու դեպ քում կուր սի պե-
տը սո վո րո ղի հետ տա նում է բա ցատ րա կան աշ խա տանք, ե րկ րորդ ան գամ ու շա նա լու 
դեպ քում սո վո րո ղին ներ կա յաց նում է ծա ռա յու թյան բաժ նի պե տին կամ տե ղա կա լին, 
որ տեղ սո վո րո ղի հետ կր կին տար վում է բա ցատ րա կան աշ խա տանք: Մեկ ա մս վա ըն-
թաց քում նույն սո վո րո ղի կող մից եր րորդ ան գամ ու շա նա լու դեպ քում կուր սի պե տը զե-
կու ցա գիր է ներ կա յաց նում Կր թա հա մա լի րի պե տին՝ հա մա պա տաս խան տույ ժի ներ կա-
յաց նե լու հա մար: 

41. Անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում ծա ռա յու թյան բաժ նի պե տը հա ճա խա կի ու շա-
ցում ե րի հա մար կա րող է միջ նոր դել սո վո րո ղին ար տա հերթ վե րա կարգ նշա նա կե լու 
վե րա բե րյալ: 

V. Ներ քին ծա ռա յու թյան վե րա կար գի կազ մա կեր պում

42. Կր թա հա մա լի րի տա րած քում կազ մա կերպ վում է վե րա կար գի շու ջօ րյա ծա ռա -
յու թյուն, ո րն ի րա կա նաց վում է Կր թա համ լի րի առ կա ու սուց ման սո վո րող նե րով:

43.  Կուր սի պե տե րը նա խա պես կազ մում են յու րա քան չյուր կուր սի հա մար վե րա-
կար գի ծա ռա յու թյան գրա ֆիկ:

44. Գ րա ֆի կը հա մա ձայ նեց վում և հաս տատ վում է ծա ռա յու թյան բաժ նի պե տի տե-
ղա կա լի և ծա ռա յու թյան բաժ նի պե տի կող մից: 

45. Ըն դու նող վե րա կար գը մինչև ծա ռա յու թյան ան ցնե լը սահ ման ված ժա մին ներ-
կա յա նում է հեր թա պահ մաս: 

46. Օր վա հեր թա պահն ըն դու նող վե րա կար գին շա րում է նա խա տես ված վայ րում, 
ստու գում վե րա կար գի ներ կա յու թյու նը, ար տա քին տես քը և ի րենց պար տա կա նու թյուն-
նե րի ի մա ցու թյու նը: 

47. Դ րա նից հե տո տա լով հա մա պա տաս խան հրա հանգ ներ՝ վե րա կար գին ու ղար -
կում է ը ստ ծա ռա յու թյան վայ րե րի:

48. Հ րա հան գա վոր մա նը պար տա դիր մաս նակ ցում է հեր թա պահ ծա ռա յու թյան 
պե տը և օր վա պա տաս խա նա տու սպան:

49. Կր թա հա մա լի րի տա րած քում գոր ծում է ե րեք հս կիչ ան ցագ րային կետ (այ սու-
հետ՝ ՀԱԿ):

50. Յու րա քան չյուր ՀԱԿ-ու մ նշա նակ վում է ՀԱԿ-ի ա վագ, ո րը են թարկ վում է հեր-
թա պա հին և նրա օգ նա կա նին:

51.  Վե րա կար գի կազ մը հրա հան գա վո րում ստա նա լուց հե տո ա վա գի գլ խա վո րու-
թյամբ գնում է ծա ռա յու թյան վայր, որ տեղ տե ղի է ու նե նում ՀԱԿ-ի հանձ նում և ըն դու-
նում:

52.  ՀԱԿ-ի ա վագն ստու գում է ՀԱԿ-ի մաք րու թյու նը և գույ քի առ կա յու թյու նը, ըն դու-
նում է հանձ նող վե րա կար գից ՀԱԿ-ի հեր թա պա հու թյու նը, ո րի մա սին գրա ռում է կա-
տա րում ՀԱԿ-ի հեր թա պա հու թյան ըն դուն ման և հանձն ման մատ յա նում ու այդ մա սին 
զե կու ցում օր վա հեր թա պա հին:

53.  Շուր ջօ րյա ծա ռա յու թյուն ի րա կա նաց նե լուց հե տո վե րա կար գը հեր թա պա հու-
թյու նը հանձ նում է ըն դու նող վե րա կար գին և ներ կա յա նում հեր թա պահ մաս:
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54.  Հեր թա պա հը նա խա տես ված վայ րում շա րում է հանձ նող վե րա կար գին, նշում է 
օր վա ըն թաց քում թույլ տված թե րու թյուն նե րը և հա մա րում ծա ռա յու թյու նն ա վարտ ված:

55.  Սո վո րող նե րը, ա վար տե լով ծա ռա յու թյու նը, գնում են հանգս տա նա լու, ի սկ հա-
ջորդ օ րն ա ռա վո տյան սահ ման ված ժա մին ներ կա յա նում են Կր թա հա մա լիր՝ ու սում ա-
կան պա րապ մունք նե րին մաս նակ ցե լու հա մար:

56.  Վե րա կար գի ծա ռա յու թյան հրա հան գա վո րու մից ու շա նա լու դեպ քում օր վա հեր-
թա պա հը պար տա վոր է տե ղե կաց նել ու շա ցող սո վո րո ղի կուր սի պե տին: Կուր սի պե տը 
շատ շտապ պար զա բա նում է ու շա նա լու պատ ճա ռը և տե ղե կաց նում հեր թա պա հին: 

57. Ե թե սո վո րո ղը կհասց նի ներ կա յա նալ մինչև հրա հան գա վոր ման ա վար տը, 
ա պա օր վա հեր թա պա հը հրա հան գա վո րում է սո վո րո ղին, ո րից հե տո սո վո րո ղն ան-
ցնում է ծա ռա յու թյան: Վե րա կար գի ծա ռա յու թյու նը հանձ նե լուց հե տո սո վո րողն ու շա-
նա լու վե րա բե րյալ բա ցատ րու թյուն է տա լիս կուր սի պե տին:

58.  Մինչև հրա հան գա վոր ման ա վար տը սո վո րո ղի չներ կա յա նա լու դեպ քում կուր սի 
պե տը փո խա րի նում է վե րա կար գի մեջ գտն վող սո վո րո ղին մեկ այլ սո վո րո ղով:

59.  Փո խա րին ված սո վո րո ղը հրա հան գա վոր վե լուց հե տո ան ցնում է ծա ռա յու թյան:
60.  Վե րա կար գից ու շա ցած սո վո րողն ա զատ վում է ծա ռա յու թյու նից և կուր սի պե-

տին տա լիս է բա ցատ րու թյուն ու շաց ման վե րա բե րյալ:
61.  Կուր սի պե տը հա մա պա տաս խան բա ցատ րու թյուն ստա նա լուց հե տո պար տա-

վոր է բա ցատ րա կան աշ խա տանք տա նել ու շա ցած սո վո րո ղի հետ, ի սկ կրկն վե լու դեպ-
քում զե կու ցագ րով ներ կա յաց նել Կր թա հա մա լի րի պե տին՝ հա մա պա տաս խան տույ ժի 
ներ կա յաց նե լու հա մար: 

62. Ու սում ա կան պա րապ մուն քե րից, վե րա կար գից սո վո րողն ա զատ վում է կուր սի 
պե տի միջ նոր դու թյու նը նե րա ռող հիմ ա վոր ված զե կու ցագ րի հի ման վրա: 

VI. Հա մակր թա հա մա լի րային մի ջո ցա ռումն եր

63. Կր թա հա մա լի րում հա ճա խա կի կազ մա կերպ վում և ան ցկաց վում է տար բեր տե -
սա կի մշա կու թային մաս սա յա կան մի ջո ցա ռում եր, ո րոնք ան ցկաց վում են ա կում բում:

64.  Սո վո րող նե րի ներ կա յու թյու նը մի ջո ցառ մանն ա պա հո վե լու հա մար նա խա պես 
նշ ված ժա մին շար վում են շա րային հրա պա րա կում, ո րից հե տո, ը ստ կուր սե րի, շար քով 
մո տե նում են ա կում բի մուտ քին և ա ջից մե կա կան մտ նում են ա կումբ ու զբա ղեց նում 
նա խա պես նշ ված տե ղե րը:

65.  Մի ջո ցառ ման ըն թաց քում կուր սի պե տե րը հետ ևում են ի րենց սո վո րող նե րին, 
որ պես զի լռու թյուն և կար գու կա նոն պահ պան վի:

66.  Մի ջո ցառ ման ա վար տից հե տո սո վո րող ներն ը ստ կուր սե րի դուրս են գա լիս 
ա կում բից և շար վում շա րային հրա պա րա կում:

67.  Շար վե լուց հե տո կուր սի պե տերն ստու գում և զե կու ցում են քա նա կի վե րա բե-
րյալ, և ստա նա լով հա մա պա տաս խան թույլտ վու թյուն` շարժ վում են օ րա կար գով:
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(Քաղ վածք)
 ԿԱՐԳ

ՀՀ ՈՍ ՏԻ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐ ԹԱ ՀԱ ՄԱ ԼԻ ՐԻՑ ՍՈ ՎՈ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ Ա ԶԱՏ ՄԱՆ, 
ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՌՈՒԹՅԱՆ Ը ՆԴ ՀԱՏ ՄԱՆ, ՎԵ ՐԱ ԿԱՆԳՆ ՄԱՆ ԵՎ 

ՏԵ ՂԱ ՓՈԽ ՄԱՆ
(Հաս տատ ված է ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լի րի գի տա կան խորհր դի 

11.02.2015թ. թիվ 2 նիս տում) 

 II. Սո վո րող նե րի ա զա տու մը Կր թա հա մա լի րից

2. ՀՀ ոս տի կա նու թյան պե տի հրա մա նով Կր թա հա մա լի րից ոս տի կա նու թյան ծա-
ռայող սո վո րողն ա զատ վում է.

1) «Ոս տի կա նու թյու նում ծա ռա յու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 45-րդ հոդ վա ծով նա խա-
տես ված դեպ քե րում,

2) ան հար գե լի բա ցա կա յու թյուն նե րի հա մար (այդ թվում՝ պրակ տի կայից և ստա ժա-
վո րու մից),

3.Կր թա հա մա լի րի պե տի հրա մա նով Կր թա հա մա լի րից սո վո րողն ա զատ վում է ՝
1) ան բա վա րար ա ռա ջա դի մու թյան պատ ճա ռով՝ 
ա. քն նաշր ջա նի ըն թաց քում դի ֆե րենց ված ստու գար քից, քն նու թյու նից, կուր սային 

աշ խա տան քի պաշտ պա նու թյու նից, ստա ժա վոր ման, պրակ տի կայի, պրակ տի կու մի 
պաշտ պա նու թյու նից կամ ստու գար քից ստա ցել է ե րեք ան բա վա րար գնա հա տա կան 
(չս տուգ ված).

բ. 3-րդ կե տի ա. պար բե րու թյու նով նա խա տես ված ստուգ ման նույն ձևից ե րեք ան-
գամ ստա ցել է ան բա վա րար գնա հա տա կան (չս տուգ ված).

գ. ստա ցել է ան բա վա րար (չս տուգ ված) ա կա դե մի ա կան տար բե րու թյու նից (պարտք):
2) ան ձնա կան նա խա ձեռ նու թյամբ՝ Կր թա հա մա լի րից ա զատ վե լու վե րա բեր յալ գրա-

վոր զե կու ցագ րի (դի մու մի) հի ման վրա,
3) վճա րո վի ու սուց ման սո վո րող նե րը նաև պայ մա նագ րային պար տա վո րու  թյուն նե-

րը չկա տա րե լու, մահ վան դեպ քե րում,
4) (4րդ են թա կետն ու ժը կորց րած է ճա նաչ վել գի տա կան խորհր դի 12.02.2019թ. 

ո րոշ մամբ, ա րձ. թիվ 2)
5) այլ ու սում ա կան հաս տա տու թյուն տե ղա փոխ ման դեպ քում,
6) ա կա դե մի ա կան ար ձա կուր դի ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո 10-օ րյա ժամ կե տում ան-

հար գե լի պատ ճա ռով չներ կա յա նա լու դեպ քում, 
7) վճա րո վի ու սուց ման սո վո րող նե րը նաև օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա վճ ռով 

ա զա տազրկ ման հետ կապ ված պատ ժի դա տա պարտ ման դեպ քում:
3.1.Կր թա հա մա լի րի պե տի հրա մա նով սո վո րո ղը Կր թա հա մա լի րից կա րող է ա զատ-

վել նաև Կր թա հա մա լի րի ներ քին կար գա պա հա կան կա նոն նե րի խախտ ման դեպ քում:
4. Աս պի րան տու րայի հե ռա կա ու սուց ման սո վո րո ղը Կր թա հա մա լի րից ա զատ վում է ՝
1) սույն կար գի 2-րդ կե տի 1-ին և 2-րդ են թա կե տե րով, 3-րդ կե տի 2-րդ և 5-րդ են թա-

կե տե րով և 3.1 կե տով նա խա տես ված դեպ քե րում, 
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2) ա տես տա վո րու մը չանց նե լու դեպ քում: 
5. Կր թա հա մա լի րից սո վո րո ղի ա զատ ման մա սին հրա մա նը տր վում է Կր թա հա մա լի-

րի պե տի կող մից: Ոս տի կա նու թյան ծա ռայող սո վո րո ղի ա զատ ման հիմ քե րը և հրա մա-
նի մեկ օ րի նակն ու ղարկ վում է ոս տի կա նու թյան կադ րային ստո րա  բա ժա նում:

6.Կր թա հա մա լի րի ներ քին կար գա պա հա կան կա նոն նե րի կո պիտ խախտ ման հիմ-
քով ոս տի կա նու թյան ծա ռայող սո վո րո ղի Կր թա հա մա լի րից ա զա տե լու մա սին հրա մա նը 
տր վում է ՀՀ ոս տի կա նու թյան պե տի կող մից:

7. «Ոս տի կա նու թյու նում ծա ռա յու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 45-րդ հոդ վա ծի հիմ քե րով 
Կր թա հա մա լի րի սո վո րո ղին ոս տի կա նու թյու նում ծա ռա յու թյու նից ա զա տե լու դեպ քում՝ 
ՀՀ ոս տի կա նու թյան հա մա պա տաս խան կադ րային ստո րա բա ժա նու մը Կր թա հա մա լիր 
է ու ղար կում ա զատ ման մա սին հրա մա նի պատ ճե նը, ո րի հի ման վրա սո վո րողն ա զատ-
վում է Կր թա հա մա լի րից:

III. Կր թա հա մա լի րի սո վո րող նե րի ու սումն ա ռու թյան ը նդ հա տու մը

8. Կր թա հա մա լի րի սո վո րո ղի ու սում ա ռու թյունն ը նդ հատ վում է.
1) ա ռող ջա կան վի ճա կի պատ ճա ռով,
2) հղի ու թյան և ծնն դա բե րու թյան, ի նչ պես նաև մինչև 3 տա րե կան ե րե խա յի խնամ քի 

դեպ քում:
3) վճա րո վի ու սուց ման սո վո րո ղի՝ ժամ կե տային զին ծա ռա յու թյան զո րա կոչ  վե լու 

դեպ քում:
9.Սույն կար գի 8-րդ կե տով նա խա տես ված դեպ քե րում (հա մա պա տաս խան փաս-

տաթղ թե րով հիմ ա վոր ված) սո վո րո ղի զե կու ցագ րի (դի մում) հի ման վրա Կր թա հա մա-
լի րի պե տի հրա մա նով ձևա կերպ վում է ա կա դե մի ա կան ար ձա կուրդ՝ օ րենսդ րու թյամբ 
սահ ման ված ժամ կետ նե րում, ո րի ա վար տից հե տո սո վո րո ղը կա րող է շա րու նա կել ու-
սում ա ռու թյու նը նույն կուր սում:

10. Ու սում ա ռու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծում սո վո րո ղը կա րող է ձևա կեր պել ա կա-
դե մի ա կան ար ձա կուրդ ոչ ա վել, քան մեկ ան գամ:

IV. Սո վո րող նե րի վե րա կանգ նում

11.Կր թա հա մա լի րից ա զատ ված սո վո րող նե րի ու սա նո ղա կան ի րա վունք ներն ի րենց 
զե կու ցագ րի (դի մու մի) հի ման վրա, ո րին կց վում է ա կա դե մի ա կան տե ղե կան  քը կամ 
ստուգ ման գր քույ կի պատ ճե նը, ան վճար ու սուց ման ձևե րում կա րող են վե րա կանգն վել 
ՀՀ ոս տի կա նու թյան պե տի հրա մա նով՝ Կր թա հա մա լի րի գի տա   կան խորհր դի միջ նոր-
դու թյամբ: Վե րա կանգն ման մա սին ՀՀ ոս տի կա նու թյան պե տի հրա մա նի հի ման վրա 
ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լի րի պե տի հրա մա նով ը նդ գրկ վում է տվյալ կուր սի հա-
մա պա տաս խան դա սա կում:

12.Կր թա հա մա լի րից ա զատ ված սո վո րող նե րի ու սա նո ղա կան ի րա վունք ներն ի րենց 
դի մու մի հի ման վրա, ո րին կց վում է ա կա դե մի ա կան տե ղե կան քը կամ ստուգ ման գրքույ-
կի պատ ճե նը, վճա րո վի ու սուց ման ձևե րում կա րող են վե րա  կանգն վել Կր թա հա մա լի-
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րի գի տա կան խորհր դի միջ նոր դու թյամբ՝ ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լի րի պե տի 
հրա մա նով՝ նշե լով կուր սը և խում բը: Վե րա կանգն ման հրա մա նագ րու մը կա տար վում է 
ու ս ման վար ձը վճա րե լուց հե տո:

14.Ու սա նո ղա կան ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման դի մում ե րը ներ կա յաց վում են 
կի սա մյակ նե րի ու սում ա կան պա րապ մունք նե րին նա խոր դող և հա ջոր դող եր կու շա-
բաթ նե րի ըն թաց քում, ի սկ հե ռա կա հա մա կար գում` կի սա մյակ նե րի ու սում ա կան պա-
րապ մունք նե րին նա խոր դող ե րեք շա բաթ նե րի ըն թաց քում:

15. Վե րա կանգն ման դի մու մը (զե կու ցա գի րը) ներ կա յաց նե լու պա հին ոս տի կա նու-
թյան ծա ռայող չհան դի սա ցող սո վո րող նե րի ու սա նո ղա կան ի րա վունք նե րի վե րա-
կանգնման նյու թե րը պատ րաստ վում են Կր թա հա մա լի րի, ի սկ ոս տի կա նու թյան ծա-
ռայող հան դի սա ցող սո վո րող նե րի ու սա նո ղա կան ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման նյու-
թե րը՝ ոս տի կա նու թյան կադ րային ստո րա բա ժան ման կող մից:

16. Ա զատ ված սո վո րո ղը, որ պես կա նոն, վե րա կանգն վում է այն կի սամ յա կում, ո րից 
նա ա զատ վել է, ե թե վե րա կանգն ման պա հին ա ռար կա յա կան ան հա մա պա տաս խա-
նու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված կրե դիտ նե րի, ա ռար կա նե րի (մո դուլ ներ) գու մա րային 
քա նա կը չի գե րա զան ցում օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված չա փը: Գե րա զան ցե լու դեպ-
քում սո վո րո ղին ա ռա ջարկ վում է վե րա կանգն վել ա վե լի ցածր կի սա մյա կում՝ բա ցա ռու-
թյամբ ա ռա ջին կուր սի ա ռա ջին կի սա մյա կի:

17. Մեկ կամ եր կու ա կա դե մի ա կան պարտք ու նե ցող սո վո րո ղը կա րող է վե րա կանգն-
վել հա ջորդ կի սա մյա կում (կուր սում), ե թե նա մինչև տվյալ կի սա մյա կի քն նա շր ջա նի 
սկիզ բը Կր թա հա մա լի րի պե տի հրա մա նով ձևա վոր ված հանձ նա ժո ղո վին հանձ նում է 
ան հա տա կան ժա մա նա կա ցույ ցով սահ ման ված ա կա դե մի ա կան պարտ քե րը:

V. Կր թա հա մա լի րում սո վո րող նե րի տե ղա փո խումն առ կա ու սու ցու մից
 հե ռա կա ու սուց ման

18. Առ կա ու սու ցու մից հե ռա կա ու սուց ման տե ղա փո խու թյու նը կա տար վում է քննա-
շր ջա նի ա վար տից հե տո տվյալ կուր սում ա զատ տե ղե րի առ կա յու թյան դեպ քում՝ սո վո-
րո ղի զե կու ցագ րի հի ման վրա (ո րին կց վում են ա կա դե մի ա կան և հե  ռա կա ու սուց ման 
ֆա կուլ տե տի ու սում ա սի րու թյան ար դյունք նե րի և ա ռա ջար կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 
տե ղե կանք նե րը), Կր թա հա մա լի րի և ՀՀ ոս տի կա նու թյան հա մա պա տաս խան ստո րա-
բա ժան ման պե տի հա մա ձայ նու թյամբ:

19. Կր թա հա մա լի րի պե տը տե ղա փոխ ման վե րա բե րյալ կա րող է հա մա ձայ նու թյուն 
տալ՝ հե ռա կա ու սուց ման ֆա կուլ տե տի ու սում ա սի րու թյան ար դյունք նե րով, սո վո րո ղի 
տե ղա փոխ ման վե րա բե րյալ ա ռա ջար կու թյուն նե րի հի ման վրա: Առ կա ու սուց ման սո-
վո րողն ա կա դե մի ա կան տե ղե կան քը ներ կա յաց նում է հե ռա կա ու սուց ման ֆա կուլ տետ, 
ո րի հի ման վրա ֆա կուլ տետն ի րա կա նաց նում է ու սում ա սի րու թյուն՝ ա զատ տե ղե րի 
առ կա յու թյան և հա մա պա տաս խան կի սամ յա կի (կուրս) վե րա բե րյալ: 

 20. ՀՀ ոս տի կա նու թյան հա մա պա տաս խան ստո րա բա ժան ման պե տի կող մից՝ սո-
վո րո ղին ոս տի կա նու թյու նում կրտ սեր խմ բի պաշ տո նում նշա նա կե լու մա   սին հրա մա նի 
ար ձա կու մից հե տո Կր թա հա մա լի րի պե տի հրա մա նով սո վո րո ղը տե ղա փոխ վում է հե-
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ռա կա ու սու ցում:
21. Մեկ կամ եր կու ա կա դե մի ա կան տար բե րու թյուն (պարտք) ու նե ցող սո վո րո ղը 

կա րող է տե ղա փոխ վել հե ռա կա ու սուց ման հա ջորդ կի սա մյակ (կուրս), ե թե նա մինչև 
տվյալ կի սա մյա կի քն նաշր ջա նի սկիզ բը Կր թա հա մա լի րի պե տի հրա մա նով ձևա վոր ված 
հանձ նա ժո ղո վին հանձ նում է ան հա տա կան ժա մա նա կա ցույ ցով սահ ման ված ա կա դե-
մի ա կան տար բե րու թյուն նե րը (պարտք):

24. Չի թույ լատր վում հե ռա կա ու սու ցու մից առ կա ու սուց ման տե ղա փո խու մը:

VI. Այլ բու հից Կր թա հա մա լիր սո վո րո ղի տե ղա փո խու թյու նը

25. Կր թա հա մա լի րի վճա րո վի ու սուց ման հա մա կարգ կա րող են տե ղա փոխ վել միայն 
պե տա կան և ը ստ մաս նա գի տու թյուն նե րի հա վա տար մագր ված՝ կր թա   կան ծրագ րեր 
ի րա կա նաց նող ոչ պե տա կան բարձ րա գույն ու սում ա կան հաս տա տու թյուն նե րի սո վո-
րող նե րը: Կր թա հա մա լի րից այլ ու սում ա կան հաս տա տու  թյուն տե ղա փո խու թյու նը կա-
տար վում է ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով: 

26. Տե ղա փո խու թյան մա սին սո վո րող նե րի դի մում երն ըն դուն վում են հա մա պա-
տաս խան ձևով ու սուց ման կի սա մյակ նե րի ու սում ա կան պա րապ մունք նե րին նա խոր-
դող և հա ջոր դող 2 շա բաթ վա ըն թաց քում:

27. Ու սա նո ղի տե ղա փո խու թյու նը Կր թա հա մա լիր ի րա կա նաց վում է պե տին հաս-
ցե ագր ված դի մու մի հա մա ձայն, ո րին կց վում է սո վո րած բու հի կող մից տրա մադր ված 
ա կա դե մի ա կան տե ղե կան քը կամ ստուգ ման գր քույ կի պատ ճե նը: Չի թույ լատր վում բա-
կա լավ րի կր թա կան ծրագ րով ա ռա ջին և ա վար տա կան կուր սե րում սո վո րող նե րի տե-
ղա փո խու թյու նը: Մա գիստ րո սի կր թա կան ծրագ րով սո վո րող նե րի տե ղա փո խու թյու նը 
թույ լատր վում է ա ռա ջին կի սա մյա կի ա վար տից հե տո:

28. Սո վո րո ղի տե ղա փո խու թյու նը թույ լատր վում է, ե թե տե ղա փոխ ման պահ ին ու-
սում ա ռած ծրագ րի և ըն դու նող ծրագ րի բո վան դա կու թյուն նե րի տար բե  րու թյամբ պայ-
մա նա վոր ված՝ ա ռար կա յա կան տար բե րու թյուն նե րի թի վը չի գե րա  զան  ցում 20 կրե դի-
տը: Հա կա ռակ պա րա գա յում սո վո րո ղին ա ռա ջարկ վում է փո  խադր վել ա վե լի ցածր կի-
սա մյա կում սո վո րե լու, ո րի դեպ քում ա ռար կա յա կան ան հա մա պա տաս խա նու թյուն նե րի 
նշ ված պա հան ջը բա վա րար վում է: Գո յա ցած ա կա դե մի ա կան տար բե րու թյուն նե րը ոչ 
ու շ, քան մինչև տվյալ կի սա մյա կի քն նաշր ջա նի սկիզ բը հանձն վում են Կր թա հա մա լի րի 
պե տի՝ կցագր ման հրա մա նով / ժա մա նա կա վոր հրա մա նագ րում/ հաս տատ ված ան հա-
տա կան ժա մա նա կա ցույ ցով:

29. Օ տա րերկ րյա բու հե րից սո վո րող նե րի տե ղա փո խու թյան դեպ քում հանձն ման 
են թա կա ստու գարք նե րի և քն նու թյուն նե րի թվի մեջ չեն նե րառ վում հա յա  գի տա կան 
ա ռար կա նե րը: Բա ցա ռու թյուն են կազ մում այն դեպ քե րը, ե րբ սո վո րողն օ տա րերկ րյա 
բու հում (որ պես մաս նա գի տա կան) ու սում ա սի րել է հա յա գի տա կան ա ռար կա ներ:

30. Սո վո րո ղի տե ղա փո խու թյու նը թույ լատր վում է տվյալ մաս նա գի տու թյան գծով լի-
ցեն զի այով հատ կաց ված ըն դու նե լու թյան սահ մա նային տե ղե րի (ը ստ ու սուց  ման ձևե րի 
և ո րա կա վոր ման աս տի ճան նե րի) շր ջա նա կում: 

31. Ե թե տվյալ ա զատ տե ղին հա վակ նող նե րի թի վը մե կից ա վել է, ա պա կազ մա-
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կերպ վում է ա տես տա վո րում և ան ցկաց վում է մր ցույթ, որ տեղ ա ռաջ նա հեր թու թյու նը 
տր վում է. 

1) ա ռա վել բարձր մի ջին ո րա կա կան գնա հա տա կան ու նե ցո ղին, 
2) տվյալ մաս նա գի տու թյան ը նդ հա նուր մաս նա գի տա կան ա ռար կա նե րի մի ջին 

ո րա կա կան գնա հա տա կան ու նե ցո ղին, 
3) հա վա սար պայ ման նե րի դեպ քում կա տար վում է գի տե լի քի ստու գում թես տա վոր-

ման ե ղա նա կով: 
32.Տե ղա փո խու թյու նը կա տա րե լիս պետք է պահ պա նել ու սում ա կան ծրագ րե րի 

միջև ե ղած տար բե րու թյու նը` մեկ ու սում ա կան տա րին չգե րա զան ցե լու պար տա դիր 
պա հան ջը: 

34. Հրա մա նի 2-րդ են թա կե տում նշ վում են ա ռա ջա ցած ա կա դե մի ա կան տար բե րու-
թյուն նե րը (ա կա դե մի ա կան պարտք) և հանձն ման ժամ կե տը: 

35. Կցագր ված սո վո րո ղին թույ լատր վում է մաս նակ ցել հա մա պա տաս խան խմ բի 
ա կա դե մի ա կան ու սում ա կան պա րապ մունք նե րին: 

36. Տե ղա փոխ վող սո վո րո ղին Կր թա հա մա լի րը տա լիս է սահ ման ված նմու շի տե-
ղե կանք (Ձև), որ պես զի իր նախ կին բու հից ներ կա յաց նի ա զատ ման մա սին հրա մա նի 
պատ ճե նը, միջ նա կարգ կր թու թյան ա վար տա կան վկա յա կա նը, ան ձնա կան գոր ծի և 
ըն դու նե լու թյան քն նու թյուն նե րին ա ռնչ վող փաս տաթղ թե րը: Սո վո րողն առ ձեռն ներ կա-
յաց նում է, կամ նախ կին բու հը փոս տով ա ռա քում է նշ ված փաս տաթղ թե րը, ո րից հե տո 
Կր թա հա մա լի րում կազմ վում է սո վո րո ղի նոր ան ձնա կան գործ: 

37.Ա կա դե մի ա կան տար բե րու թյուն նե րը (ա կա դե մի ա կան պարտք) հանձ նե լուց, 
պայ մա նա գի րը կն քե լուց, տվյալ կի սա մյա կի վար ձավ ճա րը մու ծե լուց և նախ կին բու հից 
ան հրա ժեշտ փաս տաթղ թե րը ներ կա յաց նե լուց հե տո մեկ շա բաթ վա ըն թաց քում Կր թա-
հա մա լի րի պե տի կող մից տր վում է հրա ման: 

38. Կր թա հա մա լի րի պե տը տե ղա փոխ վող սո վո րո ղին տվյալ կի սա մյա կում ա զա-
տում է նախ կի նում ու սում ա սի րած և հա մա պա տաս խան կրե դիտ ներ հա վա քած ա ռան-
ձին ա ռար կա նե րի ու սում ա կան պա րապ մունք նե րից: 

ՀՀ ՈՍ ՏԻ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐ ԹԱ ՀԱ ՄԱ ԼԻ ՐԻ ՍՈ ՎՈ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ 
Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ

 (Քաղ վածք)

« Բարձ րա գույն և  հետ բու հա կան  մաս նա գի տա կան կր թու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րենք

(Ըն դուն ված է 2004 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 14ին)

 Հոդ ված 17. Բարձ րա գույն ու սումն ա կան հաս տա տու թյան սո վո րող նե րը

1.  Բարձ րա գույն ու սում ա կան հաս տա տու թյան սո վո րո ղը բարձ րա գույն (հետ բու հա-
կան) կր թու թյան սուբյեկտ է:

2.  Բարձ րա գույն ու սում ա կան հաս տա տու թյան ու սա նող նե րը (կուր սանտ նե րը, 



 41

ու նկն դիր նե րը), աս պի րանտ նե րը (այ սու հետ՝ սո վո րող ներ) կա րող են ի րենց հայե  ցո ղու-
թյամբ, ը ստ հա կում ե րի և պա հանջ մունք նե րի, ը նտ րել մաս նա գի տու թյու նը, բարձ րա-
գույն ու սում ա կան հաս տա տու թյան տե սա կը և ու սուց ման ձևը, տե ղա  փոխ վել բարձ-
րա գույն ու սում ա կան այլ հաս տա տու թյուն (նե րա ռյալ՝ օ տա րերկ րյա պե տու թյուն նե րի), 
զբաղ վել հե տա զո տու թյուն նե րով, ցան կա ցած կր թա  կան աս տի ճա նում ը նդ հա տել կամ 
շա րու նա կել բարձ րա գույն և հետ բու հա կան մաս նա գի տա կան կր թու թյու նը, բարձ րա-
գույն  ու սում ա կան հաս տա տու թյան կա նո նադ րու թյա նը հա մա պա տաս խան՝ լի ի րավ 
մաս նակ ցել բարձ րա գույն ու սում ա կան հաս տա տու թյան կո լե գի ալ կա ռա վար ման մար-
մին նե րի աշ խա   տանք նե րին:

3.  Բարձ րա գույն ու սումն ա կան հաս տա տու թյան սո վո րողն ի րա վունք ու նի՝
1) ը նտ րե լու տվյալ մաս նա գի տու թյան կամ մաս նա գի տաց ման ու սուց ման հա մար 

պար տա դիր և տ վյալ մաս նա գի տու թյան կամ մաս նա գի տաց ման ու սուց ման հա մար ոչ 
պար տա դիր դա սըն թաց ներ, ո րոնք տրա մադ րում են հա մա պա տաս խան ֆա կուլ տե տը 
(ու սում ա կան ստո րա բա ժա նու մը) և ամ բի ո նը.

2) մաս նակ ցե լու իր կր թու թյան բո վան դա կու թյան ձևա վոր մա նը (ու սում ա կան դաս-
ըն թաց նե րի և մաս նա գի տաց ման ը նտ րու թյա նը)՝ պահ պա նե լով բարձ րա գույն մաս նա-
գի տա կան կր թու թյան պե տա կան կր թա կան չա փո րո շիչ նե րի պա հանջ նե րը.

3) բա ցի ը նտ րած մաս նա գի տու թյան ու սում ա կան դա սըն թաց նե րից, յու րաց նե լու ու-
սում ա կան ցան կա ցած այլ դա սըն թաց, ո րը դա սա վանդ վում է տվյալ կամ ցան կա ցած 
այլ բարձ րա գույն ու սում ա կան հաս տա տու թյու նում՝ այդ բարձ րա գույն ու սում ա կան 
հաս տա տու թյան կա նո նադ րու թյամբ սահ ման ված կար գով.

4) մաս նակ ցե լու  բարձ րա գույն ու սում ա կան հաս տա տու թյուն նե րի հա մա պա տաս-
խան կա ռա վար ման մար մին նե րի աշ խա տանք նե րին` նա խա տես ված օ րեն քով կամ 
բարձ րա գույն ու սում ա կան հաս տա տու թյան կա նո նադ րու թյամբ.

5) ան վճար օ գտ վե լու  բարձ րա գույն ու սում ա կան հաս տա տու թյուն նե րի գրա դա-
րան նե րից, լա բո րա տո րի ա նե րից, տե ղե կատ վա կան պա հոց նե րից, ու սում ա կան, գի-
տա կան, բու ժա կան և այլ ստո րա բա ժա նում ե րի ծա ռա յու թյուն նե րից, մաս նակ ցե լու 
գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րին, գի տա ժո ղով ե րին, սե մի նար նե րին և սիմ-
պո զի ում ե րին.

6) բո ղո քար կե լու  բարձ րա գույն ու սում ա կան հաս տա տու թյան ղե կա վա րու թյան 
հրա ման ներն ու կար գադ րու թյուն նե րը` ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով.

7) օ գտ վե լու ու ս ման տա րե կան վար ձի մա սամբ կամ լրիվ փոխ հա տուց ման ի րա վուն-
քից՝ ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով.

8) ՀՀ գոր ժող օ րենսդ րու թյամբ և բարձ րա գույն ու սում ա կան հաս տա տու թյան կա-
նո նադ րու թյամբ սահ ման ված կար գով ստա նա լու սահ ման ված չա փի, նե րա ռյալ՝ ան-
վա նա կան, ի րա վա բա նա կան կամ ֆի զի կա կան ան ձանց կող մից նշա նակ ված կր թա թո-
շակ, դրա մաշ նորհ, ի նչ պես նաև ու սա նո ղա կան վարկ.

9) ծա նո թա նա լու բարձ րա գույն ու սում ա կան հաս տա տու թյան կա նո նադ րու թյա նը 
և նոր մա տիվ այլ փաս տաթղ թե րի, կն քե լու պայ մա նա գիր բարձ րա գույն ու սում ա կան 
հաս տա տու թյան հետ՝ ու սում ա ռու թյան պայ ման նե րի վե րա բե րյալ.

10) լի ա զոր ված մարմ ի սահ մա նած կար գով ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում ստա նա լու 
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ա կա դե մի ա կան ար ձա կուրդ մինչև  մեկ տա րի ժամ կե տով՝ բա ցա ռու թյամբ օ րենսդրու-
թյամբ սահ ման ված դեպ քե րի.

11) ու սուց ման առ կա ձևով սո վո րե լու դեպ քում տվյալ ու սում ա կան տար վա ըն թաց-
քում ոչ պա կաս, քան եր կու ան գամ գտն վե լու ար ձա կուր դում՝ ոչ պա կաս, քան յոթ շա-
բաթ ը նդ հա նուր տևո ղու թյամբ.

12) հան րա կա ցա րա նի առ կա յու թյան և բ նա կե լի տա րած քի կա րիք ու նե նա լու դեպ քե-
րում  բարձ րա գույն ու սում ա կան հաս տա տու թյան սահ մա նած կար գով ստա  նա լու հան-
րա կա ցա րա նում հա մա պա տաս խան տեղ.

13)  փո խադր վե լու մեկ այլ  բարձ րա գույն ու սում ա կան հաս տա տու թյուն՝ նե րառ յալ 
օ տա րերկ րյա պե տու թյուն նե րի  բարձ րա գույն ու սում ա կան հաս տա տու թյուն` հա մա-
ձայն ՀՀ կա ռա վա րու թյան սահ մա նած կար գի.

14) ու ս ման բարձր ա ռա ջա դի մու թյան և  գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րին 
մաս նակ ցե լու հա մար ստա նա լու բա րո յա կան և (կամ) նյու թա կան խրա խու սանք` ՀՀ 
օ րենսդ րու թյամբ և բարձ րա գույն ու սում ա կան հաս տա տու թյան սահ մա նած կար գով:

4. Կր թու թյունն ը նդ հա տած նախ կին սո վո րո ղը, ան կախ ը նդ հատ ման պատ ճա ռից, 
ի րա վունք ու նի վե րա կանգ նե լու իր ու սա նո ղա կան ի րա վունք նե րը՝ բա ցա ռու թյամբ ա ռա-
ջին կուր սի ա ռա ջին կի սա մյա կում կր թու թյան ը նդ հատ ման: 

Ար գել վում է սո վո րող նե րին հե ռաց նել հի վան դու թյան, ար ձա կուրդ նե րի, ա կա դե մի-
ա կան ար ձա կուր դի կամ հղի ու թյան և ծնն դա բե րու թյան ար ձա կուր դի ըն թաց քում:

5.  Բարձ րա գույն ու սում ա կան հաս տա տու թյու նում սո վո րող նե րը կա րող են մի ա-
վոր վել ու սա նո ղա կան խոր հուրդ նե րում, ու սա նո ղա կան գի տա կան ըն կե րու թյուն նե րում 
և ու սա նո ղա կան այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րում: Ու սա նո ղա կան խոր հուրդ նե րի և  ու-
սա նո ղա կան գի տա կան ըն կե րու թյուն նե րի ստեղծ ման և գոր ծու նե ու թյան կար գը հաս-
տա տում է կր թու թյան պե տա կան կա ռա վար ման լի ա զոր ված մար մի նը: Ու սա նո ղա կան 
խոր հուրդ նե րի և ու սա նո ղա կան գի տա կան ըն կե րու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյու նը ֆի-
նան սա վոր վում է  բարձ րա գույն ու սում ա կան հաս տա տու թյան ար տա բյու ջե տային մի-
ջոց նե րի հաշ վին: Ֆի նան սա վոր ման չա փը սահ մա նում է  բարձ րա գույն ու սում ա կան 
հաս տա տու թյուն նե րի կա ռա վար ման խոր հուր դը:

 
(Քաղ վածք)

«Ոս տի կա նու թյու նում ծա ռա յու թյան մա սին» ՀՀ օ րենք
(Ըն դուն ված է 2002 թվա կա նի հու լի սի 3ին)

 Հոդ ված 3. Ոս տի կա նու թյան ծա ռայո ղը
  
 1. Ոս տի կա նու թյան ծա ռայող է հա մար վում ՀՀ այն քա ղա քա ցին, ով ծա ռա յում է 

ոս տի կա նու թյու նում, տվել է ոս տի կա նու թյան ծա ռայո ղի եր դում, զբա ղեց նում է սույն 
օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված որ ևէ խմ բի պաշ տոն և ու նի ոս տի կա նու թյան կամ 
զին վո րա կան կո չում կամ սույն օ րեն քով սահ ման ված կար գով գտն վում է ոս տի կա նու-
թյան կադ րե րի ռե զեր վում կամ կադ րե րի գոր ծող ռե զեր վում: 

Ոս տի կա նու թյան ծա ռայող են հա մար վում նաև Ոս տի կա նու թյան ու սում ա կան հաս-
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տա տու թյու նում պե տա կան պատ վե րի շր ջա նակ նե րում սո վո րող (այ սու հետ` սո վո րող), 
ի նչ պես նաև ՀՀ կամ օ տա րերկ րյա պե տու թյուն նե րի ու սում ա կան հաս տա տու թյուն Ոս-
տի կա նու թյան կող մից գոր ծուղ ված առ կա ու սուց ման ձևով սո վո րող ՀՀ քա ղա քա ցի նե-
րը:

 Հոդ ված 21. Ոս տի կա նու թյան ծա ռայո ղի վար ձատ րու թյու նը

 1. Ոս տի կա նու թյան յու րա քան չյուր ծա ռայող (սույն օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում 
նաև ոս տի կա նու թյան ծա ռա յու թյան կադ րե րի ռե զեր վում գտն վող նե րը) ու նի վար ձատ-
րու թյան ի րա վունք:

1.1. Ոս տի կա նու թյան ու սում ա կան հաս տա տու թյու նում պե տա կան պատ վե րի շրջա-
նակ նե րում կր թու թյուն ստա ցող սո վո րող ներն ու ս ման ո ղջ ժա մա նա կա հատ վա ծում 
ստա նում են վար ձատ րու թյուն` ՀՀ-ու մ նվա զա գույն ամ սա կան աշ խա տա վար ձի չա փով:

 Հոդ ված 27. Ոս տի կա նու թյան ծա ռայո ղի հա մազ գես տը, վկա յա կա նը և ան ձնա
կան գոր ծը

 1. Ոս տի կա նու թյան ծա ռայո ղին և ոս տի կա նու թյան ու սում ա կան հաս տա տու թյան 
սո վո րող նե րին ան վճար տր վում է ոս տի կա նու թյան ծա ռայո ղի հան դեր ձանք, այդ թվում` 
հա մազ գեստ, ո րի նկա րա գի րը և կրե լու ժամ կետ նե րը սահ մա նում է Կա ռա վա րու թյու նը:

 Հոդ ված 34. Ու սումն ա կան ար ձա կուր դը
  
Ու սում ա կան հաս տա տու թյուն նե րում հե ռա կա ու սուց ման ձևով սո վո րող՝ ոս տի կա-

նու թյան ծա ռայող նե րին տրա մադր վում է ու սում ա կան ար ձա կուրդ` ու սում աքն նա կան 
ժամ կետ նե րին հա մա պա տաս խան:

(Քաղ վածք)
« Նախ նա կան  մաս նա գի տա կան (ար հես տա գոր ծա կան) և մի ջին մաս նա գի տա կան 

կր թու թյան  մա սին» ՀՀ օ րենք
(Ըն դուն ված է 2005 թվա կա նի հու լի սի 8ին)

 Հոդ ված 21. Ար հե սա գոր ծա կան և մի ջին մաս նա գի տա կան կր թու թյան և ու սուց
ման հա մա կար գի ու սա նող նե րը և ու նկն դիր նե րը

1. Ար հես տա գոր ծա կան և  մի ջին մաս նա գի տա կան ու սումն ա կան հաս տա տու
թյան ու սա նողն ի րա վունք ու նի`

1) ը նտ րե լու տվյալ մաս նա գի տու թյան կամ մաս նա գի տաց ման ու սուց ման հա մար 
պար տա դիր (է լեկ տիվ) և տվյալ մաս նա գի տու թյան կամ մաս նա գի տաց ման ու սուց ման 
հա մար ոչ պար տա դիր (ֆա կուլ տա տիվ) դա սըն թաց ներ, ո րոնք տրա մադ րում են ու սում-
նա կան հաս տա տու թյուն նե րը.
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2) մաս նակ ցե լու իր կր թու թյան բո վան դա կու թյան ձևա վոր մա նը` պահ պա նե լով մաս-
նա գի տա կան կր թու թյան մաս նա գի տու թյուն նե րի պե տա կան կր թա կան չա փո  րո շիչ նե-
րի պա հանջ նե րը.

3) մաս նակ ցե լու ար հես տա գոր ծա կան և  մի ջին մաս նա գի տա կան ու սում ա կան հաս-
տա տու թյան կա ռա վար ման հա մա պա տաս խան մար մին նե րի աշ խա տանք նե րին.

4) բա ցի ը նտ րած մաս նա գի տու թյան ու սում ա կան դա սըն թաց նե րից, ան ցնե լու ու-
սում ա կան այլ դա սըն թաց` հաս տա տու թյան սահ մա նած կար գով.

7) օ գտ վե լու սահ ման ված չա փի՝ նե րա ռյալ ան վա նա կան, ի նչ պես նաև ի րենց ու ս ման 
ու ղար կած ի րա վա բա նա կան կամ ֆի զի կա կան ան ձանց նշա նա կած կր թա թո շակ նե րից, 
նպաստ նե րից և վար կե րից, նվի րատ վու թյուն նե րից և դրա մաշ նորհ  նե րից.

9) ու սա նող նե րը կա րող են օ գտ վել օ րենք նե րով և տ վյալ ու սում ա կան հաս տա տու-
թյան կա նո նադ րու թյամբ սահ ման ված այլ ի րա վունք նե րից:

2. Ա ռող ջա կան պատ ճառ նե րով կամ այլ բա ցա ռիկ դեպ քե րում ու սա նո ղին կա րող է 
տրա մադր վել ա կա դե մի ա կան ար ձա կուրդ, ո րի ըն թաց քում նա պահ պա նում է ու սա նո-
ղի իր ի րա վուն քը: Ա կա դե մի ա կան ար ձա կուրդ տրա մադ րե լու կար գը և  ժամ կետ նե րը 
սահ մա նում է կր թու թյան պե տա կան կա ռա վար ման լի ա զոր ված մար մի նը:

3. Ու սում ա ռու թյու նը որ ևէ պատ ճա ռով ա նա վարտ թո ղած ան ձի ու սա նո ղա կան 
ի րա վուն քը կա րող է վե րա կանգն վել կր թու թյան պե տա կան կա ռա վար ման լի ա զոր ված 
մարմ ի սահ մա նած կար գով:

4. Ու սա նո ղի տե ղա փո խու թյու նը պե տա կան հա վա տար մագ րում ստա ցած մաս նա-
գի տա կան ու սում ա կան հաս տա տու թյուն կա րող է ի րա կա նաց վել մեկ այլ պե տա կան 
հա վա տար մագ րում ստա ցած մաս նա գի տա կան ու սում ա կան հաս տա տու թյու նից:

5. Ո ւնկն դիր նե րը մաս նա գի տա կան կր թա կան ծա ռա յու թյուն ներ ստա նա լու մա սով 
օ գտ վում են ու սա նող նե րի ի րա վուն քից:

 (Քաղ վածք)
ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րո շում «ՀՀ ոս տի կա նու թյան ա կա դե մի ա» պե տա կան հիմ

նար կը վե րա կազ մա կեր պե լու եվ «ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լիր» պե տա կան 
ոչ ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյան կա նո նադ րու թյու նը հաս տա տե լու մա սին

(Ըն դուն ված է 9 նոյեմ բե րի 2006 թվա կա նի N 1791Ն)

43. Կր թա հա մա լի րի սո վո րող ներն ի րա վունք ու նեն՝ 
ա) օ գտ վե լու մաս նա գի տաց ված լսա րան նե րից, գրա դա րա նից և Կր թա հա մա լի րի 

մար զա կան, ա ռող ջա րա րա կան, մշա կու թային ու հան րա կա ցա րա նային հա մա լի րից.
բ) օ գտ վե լու ոս տի կա նու թյան ծա ռայող նե րի հա մար « Զին ծա ռայող նե րի և նրանց ըն-

տա նիք նե րի ան դամ ե րի սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով նա խա-
տես ված ի րա վունք նե րից.

գ) մաս նակ ցե լու Կր թա հա մա լի րի գոր ծու նե ու թյանն ա ռնչ վող հար ցե րի քն նարկ մա նը 
և ներ կա յաց նե լու ա ռա ջար կու թյուն ներ.

դ) ը ստ նա խա սի րու թյուն նե րի՝ մաս նակ ցե լու Կր թա հա մա լի րում ան ցկաց վող ու սա նո-
ղա կան գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րին.
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ե) օ գտ վե լու սո վո րող նե րի հա մար ստեղծ ված կեն ցա ղի, սնն դի, ա ռող ջու թյան պահ-
պան ման, հանգս տի, ֆի զի կա կան և հոգ ևոր զար գաց ման պայ ման նե րից.

զ) ստեղ ծե լու ու սա նո ղա կան խոր հուրդ, մաս նակ ցե լու դրա աշ խա տանք նե րին.
է) փո խադր վե լու մեկ այլ բուհ (այդ թվում` օ տա րերկ րյա պե տու թյուն նե րի)՝ ՀՀ կա ռա-

վա րու թյան կող մից սահ ման ված կար գով.
ը) վե րա կանգն վե լու Կր թա հա մա լի րում՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից սահ ման ված 

կար գով: 
46.Կր թա հա մա լիրն ի րա վունք ու նի ի րա կա նաց նե լու մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու-

թյուն հետ ևյալ ձևե րով`
գ) ՀՀ ոս տի կա նու թյան պե տի հա մա ձայ նու թյամբ` վե րա պատ րաստ ման նպա տա-

կով Կր թա հա մա լի րի աշ խա տող նե րի, սո վո րող նե րի, հայ ցորդ նե րի ու դոկ տո րանտ նե րի` 
օ տա րերկ րյա ու սում ա կան հաս տա տու թյուն ներ գոր ծու ղում.

ՀՀ ՈՍ ՏԻ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐ ԹԱ ՀԱ ՄԱ ԼԻ ՐԻ ՍՈ ՎՈ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ
 ՊԱՐ ՏԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

(Քաղ վածք)
« Բարձ րա գույն և  հետ բու հա կան  մաս նա գի տա կան կր թու թյան մա սին» 

ՀՀ օ րենք
(Ըն դուն ված է 2004 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 14ին)

 Հոդ ված 17. Բարձ րա գույն ու սումն ա կան հաս տա տու թյան սո վո րող նե րը
 
5.  Բարձ րա գույն ու սում ա կան հաս տա տու թյան սո վո րո ղը պար տա վոր է կա տա-

րել  բարձ րա գույն ու սում ա կան հաս տա տու թյան կա նո նադ րու թյամբ ներ քին կար գա-
պա հու թյան կա նոն նե րով սահ ման ված պար տա կա նու թյուն նե րը:

6.  Բարձ րա գույն ու սում ա կան հաս տա տու թյան կա նո նադ րու թյամբ և  ներ քին կար-
գա պա հու թյան կա նոն նե րով նա խա տես ված պար տա կա նու թյուն նե րի խախտ  ման 
դեպ քում սո վո րո ղի նկատ մամբ կա րող են կի րառ վել կար գա պա հա կան տույ ժեր՝ ը նդ-
հուպ  բարձ րա գույն ու սում ա կան հաս տա տու թյու նից հե ռաց նե լը՝ ներ քին ակ տե րով 
սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով:

(Քաղ վածք)
«Ոս տի կա նու թյու նում ծա ռա յու թյան մա սին» ՀՀ օ րենք

(Ըն դուն ված է 2002 թվա կա նի հու լի սի 3ին)

 Հոդ ված 40. Ո ւս ման ծախ սե րի փոխ հա տու ցու մը
 
1. Ոս տի կա նու թյան ծա ռայո ղը և ոս տի կա նու թյան ու սում ա կան հաս տա տու թյու նում 

սո վո րո ղը, այդ թվում` ու սում ա կան այլ հաս տա տու թյուն ներ գոր ծուղ վա ծը պար տա վոր 
են փոխ հա տու ցել ի րենց` ՀՀ կամ օ տա րերկ րյա պե տու թյան հա մա պա տաս խան ու սում-
նա կան հաս տա տու թյուն նե րում ու ս ման, վե րա պատ րաստ ման հա մար պե տու թյան կող-
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մից կա տար ված ծախ սե րը, ե թե նա`
1) ա ռանց հար գե լի պատ ճառ նե րի դա դա րեց րել է ու սու մը կամ վե րա պատ րաս տու մը.
2) մե ղադ րա կան դա տավ ճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու պատ ճա ռով ա զատ վել է 

ոս տի կա նու թյու նում ծա ռա յու թյու նից.
3) կար գա պա հա կան խախ տում կա տա րե լու հա մար ա զատ վել է ոս տի կա նու թյու նում 

ծա ռա յու թյու նից.
4) ան ձնա կան նա խա ձեռ նու թյամբ ա զատ վել է ոս տի կա նու թյու նում ծա ռա յու թյու նից:
2.Սույն հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սով նա խա տես ված դեպ քե րում ոս տի կա նու թյան ծա-

ռայո ղը չի հա տու ցում ու ս ման կամ վե րա պատ րաստ ման հա մար պե տու թյան կա տա-
րած ծախ սե րը, ե թե նա`

1) ոս տի կա նու թյան ու սում ա կան հաս տա տու թյունն ա վար տե լուց հե տո ոս տի կա նու-
թյու նում ծա ռայել է ոչ պա կաս, քան հինգ տա րի, կամ նախ նա կան մաս նա գի տա կան 
կր թու թյուն ստա նա լուց  կամ վե րա պատ րաս տում ան ցնե լուց հե տո` ոչ պա կաս, քան 
եր կու տա րի.

2) ծա ռա յու թյու նից ա զատ վել է սույն օ րեն քի 46-րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սի 2-րդ 
կե տով սահ ման ված դեպ քում, հի վան դու թյան պատ ճա ռով կամ ան ձնա կան նա խա ձեռ-
նու թյամբ` պայ մա նա վոր ված ըն տա նի քի հաշ ման դամ ան դա մի խնամ քով:

3. Ո ւս ման կամ վե րա պատ րաստ ման հա մար պե տու թյան կա տա րած ծախ սե րի 
փոխ հա տուց ման կար գը սահ մա նում է Կա ռա վա րու թյու նը:

(Քաղ վածք)
« Նախ նա կան  մաս նա գի տա կան (ար հես տա գոր ծա կան) և մի ջին մաս նա գի տա կան 

կր թու թյան  մա սին» ՀՀ օ րենք
(Ըն դուն ված է 2005 թվա կա նի հու լի սի 8ին)

•	  Հոդ ված 21. Ար հե սա գոր ծա կան և մի ջին մաս նա գի տա կան կր թու թյան և ու
սուց ման հա մա կար գի ու սա նող նե րը և ու նկն դիր նե րը

6. Ու սա նո ղը կամ ու նկն դի րը կրում է պար տա կա նու թյուն ներ «Կր թու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քով, սույն օ րեն քով, ու սում ա կան հաս տա տու թյան կա նո նադ րու թյամբ և  ներ-
քին կա նո նա կար գե րով սահ ման ված կար գով:

(Քաղ վածք)
ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րո շում «ՀՀ ոս տի կա նու թյան ա կա դե մի ա» պե տա կան հիմ
նար կը վե րա կազ մա կեր պե լու և «ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լիր» պե տա կան 

ոչ ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյան կա նո նադ րու թյու նը հաս տա տե լու մա սին 
(Ըն դուն ված է 9 նոյեմ բե րի 2006 թվա կա նի N 1791Ն)

 44. Կր թա հա մա լի րի սո վո րող նե րը պար տա վոր ե ն՝ 
ա) հա ճա խել Կր թա հա մա լի րում ան ցկաց վող ու սում ա կան պա րապ մունք նե րին.
բ) ան վե րա պա հո րեն պահ պա նել կար գա պա հու թյու նը, սահ ման ված ժամ կե տում 

կա տա րել ու սում ա կան ծրագ րե րով և պլան նե րով նա խա տես ված ու սում ա կան ա ռա-



 47

ջադ րանք նե րը.
գ) կա տա րել սույն կա նո նադ րու թյան պա հանջ նե րը և ղե կա վար նե րի հրա ման նե րը.
դ) տի րա պե տել ը նտ րած մաս նա գի տու թյան տե սա կան գի տե լիք նե րին և գործ նա կան 

հմ տու թյուն նե րին:
45. Պե տա կան պատ վե րի շր ջա նակ նե րում կր թու թյուն ստա ցող սո վո րող նե րը Կրթա-

հա մա լիրն ա վար տե լուց հե տո հա մար վում են ա տես տա վոր ված, ծա ռա յու թյան են նշա-
նակ վում ոս տի կա նու թյան հա մա պա տաս խան պաշ տոն նե րում, և նրանց շնորհ վում է 
ոս տի կա նու թյան հա մա պա տաս խան կո չում:

 
 (Քաղ վածք)

Կ Ա Ր Գ 
ՀՀ ՈՍ ՏԻ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐ ԹԱ ՀԱ ՄԱ ԼԻ ՐԻ ՍՈ ՎՈ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻՆ 

ԱՆ ՎԱ ՆԱ ԿԱՆ ԿՐ ԹԱ ԹՈ ՇԱԿ ՆԵ ՐԻ ՀԱՏ ԿԱՑ ՄԱՆ
(Հաս տատ ված է ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լի րի գի տա կան խորհր դի

30.10.2013թ. թիվ 21 նիս տում)

5. ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լի րի կր թա թո շակ նշա նակ վում է քո լե ջի և ա կա-
դե մի այի առ կա ան վճար ու սուց ման բա կա լավ րի ա տի նա խորդ ու սում ա կան տար վա 
քն նաշր ջան նե րին գե րա զանց գնա հա տա կան ներ ստա ցած, ծա ռա յո ղա կան կար գա պա-
հու թյուն և հա սա րա կա կան ակ տի վու թյուն ցու ցա բե րած սո վո րող նե րին: 

6.Կր թա թո շա կի հա վակ նորդ սո վո րող նե րի թեկ նա ծու թյուն նե րը քն նար կում են ա կա-
դե մի այի խորհր դում և քո լե ջի խորհր դում, ո րի վե րա բե րյալ հիմ ա վոր ված եզ րա կա-
ցու թյուն ներ են ներ կա յաց վում Կր թա հա մա լի րի ու սում ա մե թո դա կան և զար գաց ման 
վար չու թյա նը։ 

7.Կր թա թո շա կի հա վակ նորդ նե րի ցու ցակն ու սում ա մե թո դա կան և զար գաց ման 
վար չու թյու նը ներ կա յաց նում է Կր թա հա մա լի րի գի տա կան խորհր դի հաս տատ մա նը։ 
Կր թա հա մա լի րի գի տա կան խոր հուր դը բաց քվե ար կու թյամբ, ձայ նե րի պարզ մե ծա-
մաս նու թյամբ հաս տա տում է այն, ո րի հի ման վրա Կր թա հա մա լի րի պե տը տա լիս է հա-
մա պա տաս խան հրա ման։ 

8.Կր թա թո շա կի ար ժա նա ցած սո վո րող նե րին տր վում է սույն կար գի հա վել վա ծով 
սահ ման ված ձևի հա վաս տա գիր, ո րն ստո րագր վում է ՀՀ ոս տի կա նու թյան պե տի կող-
մից:

9. Կր թա թո շակ նե րի տրա մադ րու մը վե րա նայ վում է յու րա քան չյուր կի սա մյա կի 
սկզբում։

10. Ու սում ա կան տար վա ըն թաց քում կար գա պա հա կան խախտ ման հա մար տույ ժի 
են թարկ ված սո վո րո ղին կր թա թո շա կի հատ կա ցու մը դա դա րեց վում է Կր թա հա մա լի րի 
պե տի հրա մա նով: 
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 (Քաղ վածք)
ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լի րի գի տա կան խորհր դի ո րո շում

«ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լի րի ա ռան ձին կա տե գո րի այի սո վո րող նե րի 
հա մար ու սա նո ղա կան նպաս տի ձևով ու ս ման վար ձի մաս նա կի փոխ հա տու ցում 

սահ մա նե լու մա սին»
(ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լի րի գի տա կան խորհր դի 

03.11. 2016 թ. թիվ 5 նիստ)
 
1. Ադր բե ջա նի Հան րա պե տու թյան հետ սահ մա նա մերձ գյու ղա կան հա մայնք նե րում 

բնակ վող սո վո րող նե րին՝ 25 տո կոս, 
2. Մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի մաս նա կից նե րին (ա զա տա մար տիկ ներ), նրանց 

ե րե խա սո վո րող նե րին (հա մա պա տաս խան փաս տաթղ թե րի ներ կա յաց ման դեպ քում)՝ 
30 տո կոս,

3. ՀՀ ոս տի կա նու թյան ծա ռայող նե րի ե րե խա նե րին՝ 40 տո կոս,
4. ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լի րի հաս տի քային աշ խա տող սո վո րող նե րին, 

նրանց ե րե խա սո վո րող նե րին՝ 50 տո կոս:

 (Քաղ վածք)
Կ Ա Ր Գ

ՀՀ ՈՍ ՏԻ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐ ԹԱ ՀԱ ՄԱ ԼԻ ՐԻ ՍՈ ՎՈ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ ԳԻ ՏԵ ԼԻՔ ՆԵ ՐԻ 
ԳՆԱ ՀԱՏ ՄԱՆ ԸՆ ԹԱ ՑԱ ԿԱՐ ԳԻ ԵՎ Ա ՐԴՅՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ ԲՈ ՂՈ ՔԱՐԿ ՄԱՆ

(Հաս տատ ված ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լի րի գի տա կան խորհր դի 
26.11.2018թ. թիվ 7 նիս տում)

2. Սո վո րո ղի և/ կամ շր ջա նա վար տի զե կու ցա գի րը (դի մու մը) հիմք է հա մար վում 
գնա հատ ման ըն թա ցա կար գի և/ կամ ար դյունք նե րի բո ղո քարկ ման գոր ծըն թա ցի մեկ-
նար կի հա մար:

3. Սո վո րո ղը կա րող է գրա վոր ստուգ ման ձևե րի ար դյունք նե րը բո ղո քար կել Կր թա-
հա մա լի րի պե տին` ար դյունք նե րը հրա պա րակ վե լուց հե տո՝ ոչ ու շ, քան հա ջորդ աշ-
խա տան քային օ րը, ի սկ ըն թա ցա կար գի խախտ ման դեպ քում՝ գրա վոր աշ խա տան քի 
ա վար տից ան մի ջա պես հե տո: 

4. Բա նա վոր ստուգ ման ձևի ըն թա ցա կար գի խախտ ման դեպ քում սո վո րո ղը բո  ղո-
քարկ ման հա մար գրա վոր զե կու ցա գիր (դի մում) է ներ կա յաց նում Կր թա հա մա լի րի պե-
տին ստուգ ման ա վար տից ան մի ջա պես հե տո:

5. Ստուգ ման ձևով նա խա տես ված հա մա պա տաս խան ըն թա ցա կար գը և (կամ) 
արդյուն քը բո ղո քար կե լիս սո վո րո ղը հս տակ նշում է բո ղո քի հիմ քում ըն կած հան գա-
մանք նե րը: 

6. Սո վո րո ղը զե կու ցա գի րը (դի մու մը) ներ կա յաց նում է Կր թա հա մա լի րի պե տին՝ նշե-
լով. 

1) ա նու նը, ազ գա նու նը, հայ րա նու նը, կուր սը, դա սա կը խում բը, ու սուց ման ձևը, 
2) ներ կա յաց վող պա հան ջը՝ զե կու ցագ րի (դի մու մի) ա ռար կան, 
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3) կա րող է զե կու ցագ րին (դի մու մին) կից ներ կյաց նել լրա ցու ցիչ նյու թեր,
4) զե կու ցա գի րը (դի մու մը) գրե լու ամ սա թի վը, ժա մը և ստո րագ րու թյու նը:
7.Զե կու ցա գի րը (դի մու մը) Կր թա հա մա լի րի պե տին է ներ կա յաց վում ու սում ա կան 

ստո րա բա ժան ման պե տի մի ջո ցով: 
8. Սույն կար գի 6-րդ կե տի 2-րդ են թա կե տում նշ ված զե կու ցագ րի (դի մու մի) ա ռար-

կա կա րող են հան դի սա նալ հետ ևյալ հան գա մանք նե րը՝
1) սխալ ձևա կերպ ված հար ցե րը, խն դիր նե րը և ա ռա ջադ րանք նե րը,
2) քն նող դա սա խո սի կամ այլ ան ձանց կող մից ստուգ ման ձևի հա մար սահ ման ված 

ըն թա ցա կար գի խախ տու մը, 
3) գնա հատ ման չա փա նիշ նե րի և մե թո դա բա նու թյան խախ տու մը, 
4) այլ պատ ճա ռա բան ված հան գա մանք ներ:
9. Բո ղո քարկ ման զե կու ցագ րի (դի մու մի) քն նար կում ու հա մա պա տաս խան ո րոշ-

ման ըն դու նում ի րա կա նաց վում է բո ղո քարկ ման հանձ նա ժո ղո վի կող մից: 
11. Հա մա պա տաս խան ստուգ ման ձևի ըն թա ցա կար գի և (կամ) ար դյունք նե րի վե րա-

նայ ման գոր ծըն թացն ան ցկաց վում է բո ղո քարկ ման զե կու ցա գի րը (դի մու մը) Կր թա հա-
մա լի րի պե տի կող մից մա կագր վե լուց հե տո` ե րեք աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում: 

13. Ստուգ ման ձևի ըն թա ցա կար գի և (կամ) ար դյունք նե րի վե րա նայ ման տե ղի և ժա-
մա նա կի մա սին բո ղո քարկ ման հա մար զե կու ցա գիր (դի մում) ներ կա յաց րած սո վո րո ղը 
հանձ նա ժո ղո վի քար տու ղա րի կող մից տե ղե կաց վում է ստուգ ման ձևի ար դյունք նե րի 
վե րա նայ ման օր վա նից ա ռն վազն մեկ աշ խա տան քային օր ա ռաջ: Ա նհ րա ժեշ տու թյան 
դեպ քում հանձ նա ժո ղո վը ի րա վա սու է հանձ նա ժո ղո վի նիս տե րին հրա վի րե լու նաև այլ 
ան ձանց:

14.  Բո ղո քար կո ղի (դի մո ղի) խնդ րան քով բո ղո քարկ ման զե կու ցա գի րը (դի մու մը) 
կա րող է հետ կանչ վել դրա քն նարկ ման ցան կա ցած փու լում՝ մինչև բո ղո քարկ ման 
հանձ նա ժո ղո վի կող մից ստուգ ման ձևի ար դյունք նե րի քն նարկ ման սկիզ բը: Այս դեպ-
քում զե կու ցագ րի կամ դի մու մի քն նար կու մը դա դա րեց վում է, ին չի մա սին ծա նուց վում 
են զե կու ցագ րի (դի մու մի) քն նարկ ման բո լոր հնա րա վոր մաս նա կից նե րը:

17. Հանձ նա ժո ղո վը ստուգ ման ձևի ըն թա ցա կար գի և (կամ) ար դյունք նե րի վե րա բեր-
յալ զե կու ցագ րի (դի մու մի) քն նարկ ման ար դյունք նե րով ո րո շու մը կա յաց նում է 2 աշ խա-
տան քային օր վա ըն թաց քում:

 18. Հանձ նա ժո ղո վը գրա վոր ստուգ ման ձևի ար դյուն քի բո ղո քարկ ման դեպ քում կա-
րող է կա յաց նել հետ ևյալ ո րո շում ե րից մե կը՝

1) ստուգ ման ար դյուն քը թող նել ան փո փոխ,
2) ստուգ ման ար դյուն քը բա րե լա վել:
19.Հանձ նա ժո ղո վին մա կագր ված զե կու ցագ րի (դի մու մի) ա ռար կան հան դի սա ցող 

ստուգ ման ձևի ըն թա ցա կար գը սո վո րո ղի բո ղո քար կե լու դեպ քում հանձ նա ժո ղո վի կող-
մից կա րող է կա յաց վել հետ ևյալ ո րո շում ե րից մե կը՝

1) ստուգ ման ար դյուն քը թող նել ան փո փոխ, ե թե ըն թա ցա կար գի խախ տում չի ար-
ձա նագր վել կամ ար ձա նագր ված խախ տու մը է ա կան ազ դե ցու թյուն չի ու նե ցել ստուգ-
ման ար դյուն քի վրա,

2) ստուգ ման ձևի կրկ նա կի ան ցկաց ման միջ նոր դու թյամբ դի մել Կր թա հա մա լի րի 
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պե տին:
 Սույն կե տի 2-րդ են թա կե տով նա խա տես ված ո րո շում կա յաց նե լու դեպ քում Կր թա-

հա մա լի րի պե տի հրա մա նով սահ ման վում են կրկ նա կի ստուգ ման ձևի ան ցկաց ման 
օ րը և ան ցկաց նող ան ձը (ան ձինք): Ստուգ ման ձևի կրկ նա կի հանձն ման ցան կա ցած 
ար դյունք առ ո չինչ է դարձ նում նա խորդ ար դյուն քը:

 20. Բո ղո քարկ ման ար դյունք ներն ամ փոփ վում են բո ղո քարկ ման հանձ նա ժո ղո վի 
կող մից, ին չի մա սին կազմ վում է ար ձա նագ րու թյուն: 

21. Բո ղո քարկ ման զե կու ցա գիր (դի մում) ներ կա յաց րած ան ձը բո ղո քարկ ման հանձ-
նա ժո ղո վի ո րոշ ման վե րա բե րյալ տե ղե կաց վում է այն ըն դու նե լուց հե տո՝ մեկ աշ խա-
տան քային օր վա ըն թաց քում:

22. Կր թա հա մա լի րում միև նույն ստուգ ման ար դյունք նե րը և ըն թա ցա կար գը բո ղո-
քարկ ման են թա կա են մեկ ան գամ:

23. Ամ փո փիչ ա տես տա վոր ման գնա հա տա կա նի վե րա բե րյալ շր ջա նա վար տի բո-
ղոքն ըն դուն վում և դի տարկ վում է մի այն ամ փո փիչ ա տես տա վոր ման հանձ նա ժո ղո վի 
կող մից ըն թա ցա կար գային խախ տում եր թույլ տա լու դեպ քում:

24. Ամ փո փիչ ա տես տա վոր ման ար դյունք նե րի հրա պա րա կու մից հե տո ամ փո փիչ 
ա տես տա վոր ման ա ռար կա յա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը հարց նում է այդ պա հին 
ամ փո փիչ ա տես տա վոր ման սե նյա կում ներ կա գտն վող շր ջա նա վարտ նե րին բո ղոք նե րի 
առ կա յու թյան մա սին: Այդ պի սի բո ղո քի առ կա յու թյան դեպ քում շր ջա նա վար տը պետք 
է զե կու ցա գիր (դի մում) ներ կա յաց նի ամ փո փիչ ա տես տա վոր ման հանձ նա ժո ղո վի նա-
խա գա հին` ամ փո փիչ ա տես տա վոր ման գնա հատ ման ար դյունք նե րը հրա պա րա կե լուց 
հե տո մեկ ժամ վա ըն թաց քում` զե կու ցագ րում (դի մու մում) նշե լով դրա ներ կա յաց ման 
ժա մա նա կը:

Շր ջա նա վարտն իր զե կու ցագ րում (դի մու մում) կա րող է պա հան ջել նաև հանձ նա ժո-
ղո վից լրա ցու ցիչ մեկ նա բա նել իր գնա հա տա կա նը: 

25. Ամ փո փիչ ա տես տա վոր ման ըն թաց քում տե ղի ու նե ցած ըն թա ցա կար գային հնա-
րա վոր խախ տում ե րի փաս տը պար զե լու նպա տա կով շր ջա նա վար տի զե կու ցա գի րը 
(դի մու մը) քն նարկ վում է ամ փո փիչ ա տես տա վոր ման հանձ նա ժո ղո վի կող մից` զե կու ցա-
գի րը (դի մու մը) ներ կա յաց նե լուն հա ջոր դող եր կու աշ խա տան քային օ րե րի ըն թաց քում: 
Քն նարկ ման ար դյունք նե րով ո րո շու մը կա յաց վում է մեկ օր վա ըն թաց քում: Ամ փո փիչ 
ա տես տա վոր ման հանձ նա ժո ղո վի նիս տին հրա վիր վում է նաև շր ջա նա վար տը:

26. Շր ջա նա վար տի զե կու ցագ րի (դի մու մի) քն նարկ ման ար դյուն քում ամ փո փիչ 
ա տես տա վոր ման հանձ նա ժո ղո վը կա յաց նում է ո րո շում` 

1) բո ղոքն ա ռանց քն նու թյան թող նե լու մա սին, ե թե ամ փո փիչ ա տես տա վոր ման 
հանձ նա ժո ղո վի կող մից ըն թա ցա կար գային խախ տում եր թույլ տա լու փաս տը հերք վել 
է կամ շր ջա նա վար տի զե կու ցա գի րը (դի մու մը) ներ կա յաց վել է սույն Կար գով սահ ման-
ված պա հանջ նե րի խախտ մամբ,

2) շր ջա նա վար տի` գնա հա տա կա նը փո խե լու կամ ու սում ա կան այլ խմ բի հետ 
քննու թյու նը վե րա հանձ նե լու խնդ րան քը բա վա րա րե լու մա սին, ե թե ամ փո փիչ ա տես-
տա վոր ման հանձ նա ժո ղո վը հայտ նա բե րում է ըն թա ցա կար գային խախ տում կամ գնա-
հատ ման մի ա վոր նե րի ամ փոփ ման սխալ, ո րոնք ազ դել են գնա հա տա կա նի վրա,
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3) շր ջա նա վար տի` գնա հա տա կա նը փո խե լու կամ ու սում ա կան այլ խմ բի հետ 
քննու թյու նը վե րա հանձ նե լու խնդ րան քը մեր ժե լու մա սին, ե թե գնա հատ ման մի ա վոր-
նե րի ամ փոփ ման սխա լը չեն ազ դել գնա հատ ման ար դյուն քի վրա:

(Քաղ վածք)
Կ Ա Ր Գ

 ԿՈՒՐ ՍԱՅԻՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԻ ՊԱՏ ՐԱՍՏ ՄԱՆ ԵՎ ՊԱՇՏ ՊԱ ՆՈՒԹՅԱՆ
(Հաս տատ ված է ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լի րի գի տա կան խորհր դի

 14.03.2019թ. թիվ 3 նիս տում)

1.Կուր սային աշ խա տան քը բա կա լավ րի կր թա կան ծրագ րի կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից 
է: Այն ու սում ա հե տա զո տա կան աշ խա տանք է, ո րի կա տա րու մը սո վո րո ղից պա հան-
ջում է գի տե լիք նե րի ո րո շա կի պա շար և նպաս տում է նրա մաս նա գի տա կան հմ տու-
թյուն նե րի ձևա վոր մա նը:

3. Կուր սային աշ խա տան քի կա տար ման նպա տակն է`
1)  սո վո րող նե րի գի տե լիք նե րի և մաս նա գի տա կան կա րո ղու թյուն նե րի խո րա ցու մը և 

կա տա րե լա գոր ծու մը,
2)  սո վո րող նե րի ի նք նու րույն ու սում ա կան և գի տա հե տա զո տա կան աշ խա  տանք նե-

րի կա տար ման կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վո րու մը,
3)  ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գի ա նե րի, տե ղե կատ վա կան նյու թե րի մշակ ման, վեր լու-

ծու թյան և կի րառ ման կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի ձևա վո րու մը,
4)  հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյան, մեկ նա բան ման, ստաց  ված 

ար դյունք նե րի հի ման վրա հետ ևու թյուն նե րի և ա ռա ջարկ նե րի ձևա կերպ ման կա րո ղու-
թյուն նե րի ձևա վո րու մը:

8. Կուր սային աշ խա տան քի կա տար ման վե րահս կո ղու թյունն ի րա կա նաց նում է աշ-
խա տան քի ղե կա վա րը:

10. Ղե կա վա րը պար տա վոր է ստու գել սո վո րո ղի ներ կա յաց րած կուր սա յին աշ խա-
տան քը և ստուգ ման ար դյունք նե րով աշ խա տան քի տիտ ղո սա թեր թի վրա ամ րագ րել 
աշ խա տան քը պաշտ պա նու թյան ե րաշ խա վո րե լու (կամ չե րաշ խա վո րե լու) իր պատ ճա-
ռա բան ված ո րո շու մը:

13. Կուր սային աշ խա տան քի պաշտ պա նու թյան թույ լատր վում են այն սո վո րող նե րը, 
ո րոնք սահ ման ված ժամ կե տում թո ղար կող ամ բի ոն են ներ կա յաց րել սույն կա նո նա-
կար գի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նող աշ խա տանք:

14.Կուր սային աշ խա տան քի պաշտ պա նու թյան ժա մա նակ սո վո րո ղին ե լույ թի հա մար 
տր վում է 10-15 րո պե: Սո վո րո ղի ե լույ թը պետք է պա րու նա կի տե ղե կու թյուն ներ` աշ-
խա տան քի թե մայի, դրա ար դի ա կա նու թյան հիմ ա վոր ման, ստա ցած ա րդ յունք նե րի և 
եզ րա կա ցու թյուն նե րի մա սին: Սո վո րո ղի ե լույ թից հե տո նրան կա րող են տր վել հար ցեր 
կուր սային աշ խա տան քի թե մայի շր ջա նակ նե րում:

15. Կուր սային աշ խա տան քը գնա հատ վում է 20-մի ա վո րա նոց սանդ ղա կով՝ հաշ վի 
առ նե լով գնա հատ ման մի ա վոր նե րի հետ ևյալ չա փա չա փա նիշ նե րը.
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№ Չա փա նի շը Ա ռա վե լա գույն մի ա վո րը
1 Ներ կա յաց ման ո րա կը 6
2 Ձ ևա կերպ ման ո րա կը 6
3 Կա տար ման ի նք նու րույ նու թյան աս-

տի ճա նը
6

4 Ար դի ա կա նու թյան հիմ ա վո րու մը 2
Ըն դա մե նը՝ 20

  17. Սույն կար գով սահ ման ված ժամ կետ նե րի խախտ մամբ ներ կա յաց ված, ան բա վա-
րար գնա հա տա կա նի ար ժա նա ցած կամ չներ կա յաց ված կուր սային աշ խա տան քը հա-
մար վում է ա կա դե մի ա կան պարտք: 

18. Կուր սային աշ խա տան քը վե րա հանձ նե լու հա մար սո վո րո ղը պար տա վոր է ոչ ու շ, 
քան վե րա հանձն ման նշա նակ ված օր վա նից 5 աշ խա տան քային օր ա ռաջ ղե կա վա րին 
ներ կա յաց նել նույն թե մայով կուր սային աշ խա տան քը: 

(Քաղ վածք)
Կ Ա Ր Գ

 ԴԻՊ ԼՈ ՄԱՅԻՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԻ ԵՎ ՄԱ ԳԻՍՏ ՐՈ ՍԱ ԿԱՆ ԹԵ ԶԻ 
Ը ՆՏ ՐՈՒԹՅԱՆ, ՊԱՏ ՐԱՍՏ ՄԱՆ ԵՎ ՊԱՇՏ ՊԱ ՆՈՒԹՅԱՆ

(Հաս տատ ված է ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լի րի գի տա կան խորհր դի
 11.02.2015թ. թիվ 2 նիս տում)

2. Դիպ լո մային աշ խա տան քը ո րա կա վոր ման աշ խա տանք է, ո րը կոչ ված է հա մա-
կար գե լու և ամ րապն դե լու շր ջա նա վարտ նե րի գի տե լիք ներն ու կա րո ղու թյուն նե րը և, 
որ պես կա նոն, պետք է ու նե նա գործ նա կան նշա նա կու թյուն` լու ծի մաս նա գի տա կան 
ո րո շա կի խն դիր (խն դիր ներ):

3.  Մա գիստ րո սա կան թե զը ո րա կա վոր ման աշ խա տանք է, ո րը վկա յում է հե ղի նա-
կի ան ձնա կան ներդր ման, տե սա կան գի տե լիք նե րի ու գործ նա կան կա րո ղու թյուն  նե րի 
օգ տա գործ մամբ ի նք նու րույն գի տա գործ նա կան հե տա զո տու թյուն ներ ան ցկաց նե լու ըն-
դու նա կու թյան մա սին:

5.Դիպ լո մային աշ խա տան քի թե մայի ը նտ րու թյու նը կա տար վում է ոս տի կա նա կան 
մի ջին մաս նա գի տա կան կր թու թյան ֆա կուլ տե տում կամ բա կա լավ րի ա տում ու սուց ման 
վեր ջին ու ս տար վա ա ռա ջին կի սա մյա կում՝ մինչև սեպ տեմ բե րի 15-ն ըն կած ժա մա նա-
կա հատ վա ծում: 

6. Մա գիստ րո սա կան թե զի թե մայի ը նտ րու թյու նը կա տար վում է մա գիստ րա տու-
րա յում ու սուց ման ա ռա ջին կի սա մյա կում՝ մինչև սեպ տեմ բե րի 15-ն ըն կած ժա մա նա կա-
հատ վա ծում: 

7. Դիպ լո մային աշ խա տան քի և մա գիստ րո սա կան թե զի թե մա ներն ը նտր վում են 
ա կա դե մի այի ամ բի ոն նե րում՝ հա մա պա տաս խան ամ բի ո նի նիս տում նա խօ րոք քննարկ-
ված ու ա ռա ջարկ վող թե մա նե րի ցան կից: 
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8. Դիպ լո մային աշ խա տան քի և մա գիստ րո սա կան թե զի թե մայի ը նտ րու թյան 
հար ցում ամ բի ո նի կող մից կա րող են ըն դուն վել նաև ոս տի կա նա կան մի ջին մաս նա գի-
տա կան կր թու թյան, բա կա լավ րի ա տի սո վո րող նե րի և մա գիստ րանտ նե րի ա ռա ջարկ-
նե րը, ե թե դրանք հիմ ա վոր ված են, հա մա պա տաս խա նում են մաս նա գի  տու թյա նը և 
չեն կրկն վում։ 

12.Դիպ լո մային աշ խա տան քի և մա գիստ րո սա կան թե զի կա տար ման հա մար մաս-
նա գի տա կան ամ բի ո նի կող մից նշա նակ վում է ղե կա վար: 

16.Դիպ լո մային աշ խա տան քի նե րա ծու թյու նում ա ռն վազն ան հրա ժեշտ է ներ կա յաց-
նել հե տա զո տու թյան թե մայի ար դի ա կա նու թյու նը, հե տա զո տու թյան նպա տա կը, հե-
տա զո տու թյան օբյեկ տը և ա ռար կան, հե տա զո տու թյան տե սա կան հիմ քը, հե տա զո տու-
թյան նոր մա տիվ հիմ քը և աշ խա տան քի կա ռուց ված քը:

17.Մա գիստ րո սա կան թե զի նե րա ծու թյու նում ան հրա ժեշտ է ներ կա յաց նել հե տա զո-
տու թյան թե մայի ար դի ա կա նու թյու նը, թե մայի մշակ վա ծու թյան աս տի ճա նը, հե տա զո-
տու թյան նպա տա կը և խն դիր նե րը, հե տա զո տու թյան օբյեկ տը և ա ռար կան, հե տա զո-
տու թյան մե թո դա բա նա կան հիմ քը, հե տա զո տու թյան տե սա կան հիմ  քը, հե տա զո տու-
թյան փոր ձառ նա կան (էմ պի րիկ) հիմ քը, հե տա զո տու թյան նոր  մա տիվ հիմ քը և թե զի 
կա ռուց ված քը: 

18.Դիպ լո մային աշ խա տան քի և մա գիստ րո սա կան թե զի հիմ ա կան մա սը ներ կա -
յաց վում է գլուխ նե րով: Գլուխ նե րը, որ պես կա նոն, բաղ կա ցած են պա րագ րաֆ նե րից: 

19.Դիպ լո մային աշ խա տան քի և մա գիստ րո սա կան թե զի եզ րա կա ցու թյու նը պետք 
է շա րադր ված լի նի հա կիրճ, ը նդ գր կի հիմ ախնդ րի ար դի վի ճա կի գնա հա տա կա նը և 
լուծ ման վե րա բե րյալ ա ռա ջար կու թյուն նե րը:

31.Դիպ լո մային աշ խա տան քի և մա գիստ րո սա կան թե զի պաշտ պա նու թյու նը կա-
տար վում է ամ փո փիչ ա տես տա վոր ման հանձ նա ժո ղո վի ա ռջև: Բա ցի հանձ նա ժո ղո վի 
ան դամ ե րից՝ պաշտ պա նու թյա նը կա րող են մաս նակ ցել նաև գի տա կան ղե կա վա րը և 
գրա խո սո ղը: Պաշտ պա նու թյու նը տե ղի է ու նե նում հրա պա րա կա յին և բա նա վոր կար-
գով՝ դռն բաց նիս տում: 

35. Ոս տի կա նա կան մի ջին մաս նա գի տա կան կր թու թյան սո վո րո ղի հե ղի նա կած դիպ-
լո մային աշ խա տան քի պաշտ պա նու թյան ար դյունք նե րը գնա հատ վում են « գե րա զանց», 
« լավ», « բա վա րար», «ան բա վա րար» գնա հա տա կան նե րով` գնա հատ ման 10-միա վո րա-
նոց սանդ ղա կով: 

36. Ա կա դե մի այի բա կա լավ րի ա տի սո վո րո ղի հե ղի նա կած դիպ լո մային աշ խա-
տան քի կամ մա գիստ րան տի մա գիստ րո սա կան թե զի պաշտ պա նու թյան ա րդ յունք  նե րը 
գնա հատ վում են « գե րա զանց», « լավ», « բա վա րար», «ան բա վա րար» գնա հա տա կան նե-
րով` գնա հատ ման 20-մի ա վո րա նոց սանդ ղա կով: 

37. Ոս տի կա նա կան մի ջին մաս նա գի տա կան կր թու թյան ֆա կուլ տե տի սո վո րո ղի 
հե ղի նա կած դիպ լո մային աշ խա տան քի պաշտ պա նու թյան գնա հատ ման ը նդ հա նուր 
ո րա կա կան չա փա նիշ նե րի հա մար սահ ման վում են գնա հատ ման մի ա վոր նե րի հետևյալ 
չա փա նիշ նե րը.
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Ա ղյու սակ 1
№ Չա փա նի շը Ա ռա վե լա գույն մի ա վո րը
1 Ներ կա յաց ման ո րա կը 4
2 Ձ ևա կերպ ման ո րա կը և կա տար ման ի նք-

նու րույ նու թյան աս տի ճա նը
4

3 Ար դի ա կա նու թյու նը (նո րույ թը) 2
Ըն դա մե նը՝ 10

 
38. Ա կա դե մի այի բա կա լավ րի ա տի սո վո րո ղի կող մից պատ րաս տած դիպ լո մային 

աշ խա տան քի պաշտ պա նու թյան գնա հատ ման ը նդ հա նուր ո րա կա կան չա փա նիշ նե րի 
հա մար սահ ման վում են գնա հատ ման մի ա վոր նե րի հետ ևյալ չա փա նիշ նե րը.

Ա ղյու սակ 2
№ Չա փա նի շը Ա ռա վե լա գույն մի ա վո րը
1 Ներ կա յաց ման ո րա կը 6
2 Ձ ևա կերպ ման ո րա կը 6
3 Կա տար ման ի նք նու րույ նու թյան աս տի ճա նը 6
4 Ար դի ա կա նու թյու նը (նո րույ թը) 2

Ըն դա մե նը՝ 20

39.  Մա գիստ րո սա կան թե զի պաշտ պա նու թյան գնա հատ ման ը նդ հա նուր ո րա կա-
կան չա փա նիշ նե րի հա մար սահ ման վում են գնա հատ ման մի ա վոր նե րի հետ ևյալ չա-
փա նիշ նե րը.

Ա ղյու սակ 3
№ Չա փա նի շը Ա ռա վե լա գույն մի ա վո րը
1 Ար դի ա կա նու թյու նը (նո րույ թը) 6
2 Կա տար ման ի նք նու րույ նու թյան աս տի ճա նը 6
3 Ձ ևա կերպ ման ո րա կը 4
4 Ներ կա յաց ման ո րա կը 4

Ըն դա մե նը՝ 20

42. Մա գիստ րո սա կան թե զի պաշտ պա նու թյա նը չներ կա յա ցած ան ձը կա րող է դի մել 
ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լի րի պե տին՝ թույ լատ րե լու ի րեն մաս նակ ցել մա գիստ-
րո սա կան թե զի պաշտ պա նու թյա նը՝ զե կու ցագ րում (դի մու մում) շա րադ րե լով չներ կա յա-
նա լու հար գե լի պատ ճառ նե րը: 

43. ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լի րի պե տի կող մից մա գիստ րան տի խնդ րան-
քը բա վա րա րե լու դեպ քում մա գիստ րո սա կան թե զի պաշտ պա նու թյու նը տե ղի է ու նե-
նում նույն կուր սի մյուս խմ բե րի պաշտ պա նու թյան ժա մա նակ կամ ՀՀ ոս տի կա նու թյան 
կրթա հա մա լի րի պե տի կող մից նշա նա կած օ րը:
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44. «Ան բա վա րար» գնա հա տա կան ստա նա լը կամ պաշտ պա նու թյա նը ան հար գե լի 
չներ կա յա նա լը չի զր կում ան ձին մա գիստ րո սա կան թե զը պաշտ պա նե լու ի րա վուն քից: 

Մա գիստ րո սա կան թե զը չպաշտ պա նած ան ձին թույ լատր վում է կրկ նել մա գիստ րո-
սա կան թե զի պաշտ պա նու թյու նը հա ջորդ ու սում ա կան տա րում: 

45. Մա գիստ րո սա կան թե զի պաշտ պա նու թյան վե րա հանձն ման ցան կու թյան դեպ-
քում, ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լի րի պե տին հաս ցե ագր ված զե կու ցագ րի (դի մու-
մի) հի ման վրա, մա գիստ րան տը կց վում է հա մա պա տաս խան ամ բի ո նին և ստա նում 
մա գիստ րո սա կան թե զի նոր թե մա, ի սկ մա գիստ րո սա կան թե զի ը նտ րու թյու նը, պատ-
րաս տու մը և պաշտ պա նու թյունն ի րա կա նաց վում է ը նդ  հա նուր կար գով:

 (Քաղ վածք)
 ԿԱ ՆՈ ՆԱ ԿԱՐԳ

 ՑԻՏ ՄԱՆ ՆՈՐ ՄԵ ՐԻ ՊԱՀ ՊԱՆ ՄԱՆ ԵՎ ԳՐԱ ԳՈ ՂՈՒԹՅԱ ՆԸ
 ՀԱ ԿԱԶԴ ՄԱՆ ՄԱ ՍԻՆ

(Հաս տատ ված է ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լի րի գի տա կան խորհր դի 
29.01.2019թ. թիվ 1 նիս տում)

 « Հե ղի նա կային ի րա վուն քի և հա րա կից ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 65-րդ 
հոդ վա ծի 4-րդ կե տով սահ ման վում է, որ ու րի շի ստեղ ծա գոր ծու թյու նից մտ քեր, հատ-
ված ներ քա ղելն ա ռանց դրանց ստեղ ծա գոր ծա կան վե րամ շակ ման և ա ռանց ձեռք բեր-
ման սկզբ նաղ բյու րի նշ ման և որ պես ի րե նը ներ կա յաց նե լը կամ ստեղ ծա գոր ծու թյունն 
ամ բող ջու թյամբ իր ա նու նով ներ կա յաց նե լը հա մար վում է գրա գո ղու թյուն:

5. Գրա գո ղու թյու նը բա ցա ռե լու և ա կա դե մի ա կան ա զն վու թյու նը պահ պա նե լու նպա-
տա կով ան հրա ժեշտ է ի րա վա չափ կի րա ռել ցիտ ման նոր մե րը:

6. Գրա գո ղու թյուն կա րող է դրս ևոր վել հետ ևյալ դեպ քե րում.
1) ամ բող ջու թյամբ կամ մա սամբ այլ մարդ կանց կող մից կազմ ված աշ խա տան քը որ-

պես սե փա կա նը ներ կա յաց նե լը, 
2) բնօ րի նա կի տեքս տը նույ նու թյամբ ար տատ պե լը՝ ա ռանց աղ բյու րին հա մա պա-

տաս խան հղում կա տա րե լու և մեջ բե րու մը չա կերտ նե րի մեջ առ նե լու, 
3) այլ ան ձի մտ քե րը, գա ղա փար նե րը սե փա կան շա րադ րան քում նե րա ռե լը՝ ա ռանց 

աղ բյու րին հղում կա տա րե լու,
4) բնօ րի նա կի տեքս տի մի քա նի բառ փո փո խե լը, սա կայն մտ քի կա ռուց ված քը պահ-

պա նե լը կամ բնօ րի նա կի միտ քը զար գաց նե լը՝ ա ռանց աղ բյու րին հղում կա տա րե լու,
5) ու րի շի մտ քե րի, բա ռե րի կի րառ մամբ սե փա կան գա ղա փար նե րը ձևա կեր  պե լը՝ 

ա ռանց աղ բյու րին հղում կա տա րե լու,
6) տար բեր մեջ բե րում երն ու ձևա կեր պում երն ի րար կցե լը՝ ա ռանց ա ղբ յու րին 

հղում կա տա րե լու,
7) հղում կա տա րելն այն աղ բյու րին, ո րն ան ձամբ չեք կար դա ցել, այլ հան դի պել եք 

մեկ այլ հե ղի նա կի աշ խա տան քում,
8) գրա կա նու թյան ցու ցակ կազ մե լը, ո րում նե րառ ված են աղ բյուր ներ, ո րոնք ի նք-

ներդ չեք կար դա ցել և դրանց հղում չեք կա տա րել աշ խա տան քում,
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9) մա սամբ կամ ամ բող ջու թյամբ կրկ նօ րի նա կե լը ձեր (հե ղի նա կի) այն աշ խա տան-
քը, ո րն ար դեն ներ կա յաց րել եք մեկ այլ դա սըն թա ցի կամ գնա հատ ման հա մար:

(Քաղ վածք)
Կ Ա Ր Գ

ՀՀ ՈՍ ՏԻ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐ ԹԱ ՀԱ ՄԱ ԼԻ ՐԻ ԼԱ ՎԱ ԳՈՒՅՆ ՍՈ ՎՈ ՐՈՂ 
ՄՐ ՑՈՒՅ ԹԻ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐՊ ՄԱՆ ԵՎ Ա ՆՑ ԿԱՑ ՄԱՆ

(Հաս տատ ված է ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լի րի գի տա կան խորհր դի 
13.12.2018թ. թիվ 8 նիս տում)

2. Լա վա գույն սո վո րող մր ցույ թը կազ մա կերպ վում է տա րին 1 ան գամ՝ հիմք ըն դու-
նե լով նա խորդ 2 կի սա մյակ նե րի ար դյունք նե րը: 

3. Լա վա գույն սո վո րող մր ցույ թի նպա տակն է խրա խու սել Կր թա հա մա լի րում սո-
վո րող նե րի ա ռա ջա դի մու թյու նը, հե տա զո տա կան և հա սա րա կա կան ակ տի վու թյու նը, 
կար գա պա հու թյու նը: Մր ցույ թի ար դյունք ներն ամ փոփ վում են յու րա քանչ յուր ու սում ա-
կան տար վա սկզ բին՝ սեպ տեմ բե րի վեր ջին տաս նօ րյա կում:

4. « Լա վա գույն սո վո րող» մր ցույթն ան ցկաց վում է Կր թա հա մա լի րի ա կա դե մի այի և 
քո լե ջի սո վո րող նե րի հա մար: Ա կա դե մի այից լա վա գույն սո վո րող է ը նտր վում վճա րո վի 
և ան վճար ու սուց մամբ սո վո րող նե րից մե կա կան սո վո րող: Քո լե ջից լա վա գույն սո վո րող 
է ը նտր վում սույն կար գի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան: 

13. Լա վա գույն սո վո րող մր ցույ թի թեկ նա ծու նե րը հաս տատ վում են հա մա պա տաս-
խան ֆա կուլ տե տի խորհր դի նիս տով:

14. Թեկ նա ծու ի ներ կա յաց ման վե րա բե րյալ հայտն ստա նա լուց ոչ ու շ, քան 10 օր-
վա ըն թաց քում ֆա կուլ տե տի խոր հուր դը Լա վա գույն սո վո րող մր ցույ թի հանձ նա ժո-
ղո վին ներ կա յաց նում է մր ցույ թին հա վակ նող թեկ նա ծու նե րի ցան կը, ո րոնք ա ռն վազն 
նա խորդ 2 կի սա մյակ նե րում հան դի սա ցել են ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լի րի սո-
վո րող, նա խորդ 2 կի սա մյա կում ցու ցա բե րել են գե րա զանց ա ռա ջա դի մու թյուն և չու նեն 
գոր ծող կար գա պա հա կան տույ ժեր: Լա վա գույն սո վո րող մր ցույ թի կազ մա կերպ ման 
և ան ցկաց ման նպա տա կով ստեղծ վում է հանձ նա ժո ղով (այ սու հետ՝ Հանձ նա ժո ղով):

17. Հանձ նա ժո ղո վը Լա վա գույն սո վո րող մր ցույ թի հաղ թո ղին ը նտ րում է՝ հաշ վի 
առ նե լով հետ ևյալ չա փա նիշ նե րը.

1) ուս ման ա ռա ջա դի մու թյու նը,
2)  գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք ներ կա տա րե լու ու նա կու թյու նը, 
3) ու սա նո ղա կան հա սա րա կա կան ակ տի վու թյու նը,
4)  վար քը:
18. Ներ կա յաց ված թեկ նա ծու ի ու ս ման ա ռա ջա դի մու թյու նը գնա հատ վում է 8-10 

միա վո րով՝ հաշ վի առ նե լով նա խորդ 2 կի սա մյակ նե րում բա ցա ռա պես գե րա զանց ա ռա-
ջա դի մու թյուն (ա կա դե մի ա յում՝ ՄՈԳ-ի 18, 19, 20 մի ա վոր նե րի դեպ քում՝ հա մա պա տաս-
խա նա բար 8, 9, 10 գնա հատ ման մի ա վոր, ի սկ քո լե ջում՝ թվային մի ջի նի հաշ վար կով 
9, 10 ար դյու նա րար մի ա վո րի դեպ քում՝ 9-10 գնա հատ ման մի ա վոր) ու նե ցող սո վո րո ղի 
ՄՈԳ-ի ար դյուն քը:

19. Ներ կա յաց ված թեկ նա ծու ի գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք ներ կա տա րե լու 
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ու նա կու թյու նը գնա հատ վում է 5, 6 և 8 մի ա վո րով.
1) 5 մի ա վոր ստա նում է այն թեկ նա ծուն, ո րը մաս նակ ցել է ներ բու հա կան գի տա ժո-

ղով ե րին, սե մի նար նե րին, ֆո րում ե րին զե կույ ցով և/ կամ ո րի հոդ վա ծը տպագր վել է 
տվյալ մի ջո ցառ ման ար դյունք նե րով:

2) 6 մի ա վոր ստա նում է այն թեկ նա ծուն, ո րը մաս նակ ցել է հան րա պե տա կան կամ 
միջ բու հա կան գի տա ժո ղով ե րին, սե մի նար նե րին, ֆո րում ե րին զե կույ ցով և ու նի տվյալ 
թե մայով հրա տա րակ ված հոդ ված(ներ) հա մա պա տաս խան մի ջո ցառ ման կամ այլ հրա-
տա րակ վող ժո ղո վա ծու ում (պար բե րա կա նում),

3) 7 մի ա վոր ստա նում է այն թեկ նա ծուն, ո րը մաս նակ ցել է մի ջազ գային գի տա-
ժո ղով ե րի, սե մի նար նե րի, ֆո րում ե րի զե կույ ցով և/ կամ ո րի հոդ վա ծը տպագր վել է 
տվյալ մի ջո ցառ ման ար դյունք նե րով,

4) 8 մի ա վոր ստա նում է այն թեկ նա ծուն, ո րն ու նի հրա տա րակ ված հոդ ված մի-
ջազ գային գի տա կան ամ սագ րում կամ մր ցա նա կային տեղ է զբա ղեց րել տա րա տե սակ 
մրցույթ նե րում, օ լիմ պի ա դա նե րում կամ նմա նա տիպ մի ջո ցա ռում ե րի ըն թաց քում:

20. Հե տա զո տա կան աշ խա տան քի առ կա յու թյան դեպ քում թեկ նա ծու ին տր վում է 5 
մի ա վոր, ե թե այդ աշ խա տան քը կա տար վել է նա խա պես հաս տատ ված պլա նով և ու նե-
ցել է հա մա պա տաս խան ղե կա վար:

21. Թեկ նա ծուն ստա նում է 5 մի ա վոր, ե թե նա հա սա րա կա կան կար գի պահ պա նու-
թյան ծա ռա յու թյան հա մար ար ժա նա ցել է խրա խու սան քի:

22. 8 մի ա վոր ստա նում է այն թեկ նա ծուն, ո րն ու ս ման ըն թաց քում մաս նակ ցել է 
հան ցա գոր ծու թյան բա ցա հայտ մա նը կամ հե տա խուզ վո ղի հայտ նա բեր մա նը:

23.  Ներ կա յաց ված թեկ նա ծու ի հա սա րա կա կան ակ տի վու թյու նը գնա հատ վում է 1-5 
մի ա վո րով: Հա սա րա կա կան ակ տի վու թյան տակ ան հրա ժեշտ է հաս կա նալ սո վո րո ղի 
մաս նակ ցու թյու նը հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու թյա նը, ու սա նո ղա կան տար բեր խմ բակ-
նե րի աշ խա տանք նե րին, ին տե լեկ տու ալ, սպոր տային, մշա կու թա յին և այլ մի ջո ցա ռում-
նե րին:

24. Սո վո րո ղի վար քի գնա հատ ման չա փա նիշ է տույ ժի բա ցա կա յու թյու նը, ո րը հա-
վաս տում է ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լի րի կադ րային ստո րա բա ժան ման կող մից 
տրա մադր վող տե ղե կան քով:

25. Մի ա վոր նե րի հա վա սա րու թյան դեպ քում ա ռա վե լու թյունն ը ստ հա ջոր դա կա նու-
թյան տր վում է Կար գի 18 և 19-րդ կե տե րով նա խա տես ված չա փա նիշ նե րին: 

26. Լա վա գույն սո վո րող մր ցույ թի հաղ թո ղի վե րա բե րյալ Հանձ նա ժո ղո վը կա յաց-
նում է ո րո շում, ո րի հի ման վրա Կր թա հա մա լի րի պե տի հրա մա նով ճա նաչ վում են տվյալ 
տար վա քո լե ջի և ա կա դե մի այի « Լա վա գույն սո վո րող» մր ցույ թի հաղ թող նե րը: 

Հաղ թո ղի ա նու նը հրա պա րակ վում է հան դի սա վոր պայ ման նե րում: Հաղ թո ղը 
պարգևատր վում է պատ վոգ րով և հու շա մե դա լով՝ նա խա տես ված Լա վա գույն սո վո-
րող ա մե նա մյա մր ցույ թի հաղ թող նե րի հա մար: Հաղ թո ղը կա րող է ար ժա նա նալ նաև այլ 
խրա խու սանք նե րի: Հաղ թող նե րը ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լի րի պե տի հրա մա-
նով ը նդ գրկ վում են ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լի րի գի տա կան խորհր դի կազ մում: 

27. Հանձ նա ժո ղո վի կող մից ըն դուն ված ո րո շում ե րը կա րող են բո ղո քարկ վել ՀՀ 
ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լի րի պե տին՝ գրա վոր զե կու ցագ րի (դի մու մի) հի ման վրա, 
վերջ նա կան ո րո շու մը հրա պա րա կե լուց հե տո՝ ե ռօ րյա ժամ կե տում:
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Ին չու՞ սո վո րել ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լի րում. 
	Կր թա հա մա լի րը ՀՀ-ու մ մի ակ ոս տի կա նա կան ռազ մա կան ու սում ա կան հաս տա-

տու թյունն է։ 
	Կր թա հա մա լի րում սո վո րող ներն ստա նում են ժա մա նա կա կից գի տա կան մտ քի 

զար գաց մանն ու գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վետ կազ մա կերպ ման սկզ բունք նե րին 
հա մա հունչ ա ռաջ նա կարգ ի րա վա բա նա կան կր թու թյուն։ 

	Պե տա կան պատ վե րի շր ջա նակ նե րում ան վճար ու սում ա ռու թյուն։ Ու սում ա-
ռու թյան ըն թաց քում սո վո րող նե րը հան դի սա նում են ոս տի կա նու թյան ծա ռայող, 
ու սում ա ռու թյան տա րի նե րը հա մար վում են ծա ռա յու թյան ստաժ, ու ս ման ո ղջ ժա-
մա նա կա հատ վա ծում ստա նում են վար ձատ րու թյուն` նվա զա գույն ամ սա կան աշ-
խա տա վար ձի չա փով, ի սկ գե րա զանց ա ռա ջա դի մու թյուն և ծա ռայո ղա կան կար գա-
պա հու թյուն ցու ցա բե րե լու դեպ քում նաև ան վա նա կան կր թա թո շակ: Օ գտ վում են 
ան վճար բու ժօգ նու թյան և ոս տի կա նու թյան ծա ռայո ղին հատ կաց ված այլ սո ցիա լա-
կան ե րաշ խիք նե րից, ար տո նու թյուն նե րից։ 

	Ու սում ա վար տե լուց ան մի ջա պես հե տո շր ջա նա վար տին շնորհ վում է սպա յա կան 
կո չում:

	  Սո վո րողն ու նի ե րաշ խա վոր ված ար ժա նա պա տիվ աշ խա տանք։ 
	Կր թու թյան ըն թաց քում սո վո րող նե րը բա ցի զուտ տե սա կան ի րա վա բա նա կան գի-

տե լիք նե րից հմ տու թյուն ներ են ձեռք բե րում նաև հրաձ գու թյու նից (ա նընդ հատ 
պրակ տիկ պա րապ մունք ներ հրաձ գա րան նե րում՝ տար բեր զի նա տե սակ նե րի մի-
ջո ցով), տե ղագ րու թյու նից, հա տուկ տակ տի կա կան պատ րաս տա կա նու թյու նից, 
սամ բոյի, հար ձա կո ղա կան և պաշտ պա նա կան մար տար վես տի բազ մա զան ձևե-
րից։ 

	Ու սում ա ռու թյան ա ռա ջին կուր սից կազ մա կերպ վում են պրակ տի կա ներ ոս տի-
կա նա կան ա մե նա տար բեր ստո րա բա ժա նում ե րում և ի րա վա պահ այլ մար մին նե-
րում: 

	ՀՀ-ու մ մի ակ բու հը, որ տեղ ամ բողջ ծա վա լով (գաղտ նի ի նս տի տուտ նե րով հան-
դերձ) դա սա վանդ վում է օ պե րա տիվ հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյուն ա ռար
կան, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս յու րաց նել օ պե րա տիվ աշ խա տան քի բո լոր 
նր բու թյուն նե րը, ստա նալ մյուս նե րից տար բեր վող կար ևոր գի տե լիք ներ։

	Կր թա հա մա լի րի շր ջա նա վարտ ներ են ոս տի կա նու թյան բարձ րաս տի ճան գրե թե 
բո լոր պաշ տո նյա նե րը, ան վա նի պրո ֆե սի ո նալ նե րը:

	Կր թա հա մա լիրն իր սո վո րող նե րին տրա մադ րում է ան վճար հան րա կա ցա րան և 
ավ տո կա յա նա տե ղի:

	  Սո վո րող նե րը ներգ րավ ված են տա րա տե սակ գի տա կան, մշա կու թային, ին տե լեկ-
տու ալ և սպոր տային խմ բակ նե րում, գոր ծում են ան վճար ան գլե րե նի, պարս կե րե
նի, ֆրան սե րե նի ա կումբ ներ:

	Կր թա հա մա լիրն ու նի հրա շա լի բու սա կա նու թյամբ, բա րե կարգ վա ծու թյամբ, տե-
սար ժան վայ րե րով աչ քի ը նկ նող տա րածք: 

	ԿՐ ԹԱ ՀԱ ՄԱ ԼԻ ՐԸ ԽԻ ԶԱԽ ՆԵ ՐԻ ԿՐ ԹՕ ՋԱԽ Է:


