
 

 

 

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ 

(վերահաստատված) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ 

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1. Հայկական բժշկական ինստիտուտը Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն 

ուսումնական կրթական հաստատություն է: Ինստիտուտը հիմնադրվել է 1990թ.: 

2. Ինստիտուտի գտնվելու վայրը 0087 Երևան Տիտոգրադյան 14 

3. Ինստիտուտն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է ՀՀ Սահմանադրությամբ, ՀՀ 

օրենսդրությամբ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության, ՀՀ առողջապահության 

նախարարության կանոնորոշ փաստաթղթերով և սույն կանոնադրությամբ: 

4. Ինստիտուտը կրթական, գիտական և բուժական համալիր հաստատություն է: 

5. Ինստիտուտն իր կազմի մեջ ունի ֆակուլտետներ, վարչատնտեսական և օժանդակ 

ստորաբաժանումներ: 

6. Ինստիտուտը իր կարիքների համար պայմանագրային հիմունքներով օգտագործում է 

քաղաքի բուժ. կանխարգելիչ հաստատությունները / հիվանդանոցներ, պոլիկլինիկաներ, 

կենտրոններ/ գիտահետազոտական ինստիտուտները և այլ հաստատություններ՝ անկախ 

սեփականության ձևից: 

7. Ինստիտուտի կազմում կարող են ստեղծվել ստորաբաժանումներ, մասնաճյուղեր, գիտա-

կրթական կենտրոններ,միություններ, հիմնադրամներ,ասոցիացիաներ և այլ 

կառուցվածքներ: 

II. ՀԲԻ-Ի ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ԵՆ՝ 

8. Մասնագիտական բարձր պատրաստվածությամբ և ակտիվ քաղաքացիական 

դիրքորոշում ունեցող բժիշկների պատրաստումը: 



9. Գիտամանկավարժական կադրերի պատրաստումը ու որակավորումը: 

10. Բժշկագիտության և առողջապահության հրատապ խնդիրների լուծմանն ուղղված 

որոնողական և գիտական հետազոտությունների կատարումը՝ կապված ինստիտուտում 

ուսումնական գործընթացի հետ: 

11. Բժշկագիտության և առողջապահության նվաճումների քարոզչությունը և 

բարեգործությունը: 

12. Բնակչության բարձրորակ բժշկական օգնության ցուցաբերումը: 

 

III. ՀԲԻ-Ի ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

13. Ինստիտուտն ինքնուրույն է կրթական գործընթացի իրագործման, կադրերի ընտրության, 

տեղաբաշխման, գիտական, տնտեսական և այլ կարգի գործունեություններում՝ ՀՀ 

օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ որոշված սահմաններում: 

14. Ինստիտուտի գործունեության հիմնական տեսակների նյութատեխնիկական 

ապահովումը, մասնաշենքերի կահավորումը, բարեկարգումը, որն իրագործում է 

սեփական միջոցների, ինչպես նաև լրացուցիչ աղբյուրների ներգրավման հաշվին: 

15. Կադրերի ընտրությունը, աշխատանքի ընդունումն ու տեղաբաշխումը, այդ թվում 

պայմանագրային հիմունքներով, պատասխանատվությունը նրանց որակավորման 

մակարդակի համար: 

16. Ուսումնամեթոդական, գիտահետազոտական, բուժկանխարգելիչ և այլ գործունեության 

կազմակերպումն ու կատարելոգործումը: 

17. Ինստիտուտի կառուցվածքի և նրա գործունեության կառավարման համակարգի, 

հաստիքացուցակի պաշտոնական պարտականությունների բաշխման որոշումը: 

18. Պաշտոնական դրույքների և աշխատավարձերի չափերի որոշումը սեփական միջոցների 

սահմաններում: 

19. Աշխատողների պարգևատրման չափերի որոշումը յուրաքանչյուր աշխատողի 

աշխատանքային ներդրմանը համապատասխան: 

20. Պրոֆեսորի, դոցենտի, պատվավոր պրոֆեսորի, պատվավոր դոցենտի, պատվավոր 

ամբիոնի վարիչի, ուսանողների անվանական կրթաթոշակների նշանակումը: 

21. Ինստիտուտի կանոնադրության մշակումը և ընդունումը: 

22. Ինստիտուտի ներքին կարգապահական և կանոնակարգային այլ ակտերի մշակումը և 

ընդունումը: 



23. Ուսանողների կազմի  համալրումը և ձևավորումը համաձայն ՀՀ կառավարության և ԿԳ 

նախարարության  կարգի: 

24. Առաջադիմության վերահսկողության իրականացումն սույն կանոնադրության և ՀՀ 

<<Կրթության մասին օրենքի>> համաձայն: 

25. Գիտատեխնիկական և սոցիալական զարգացման հիմնադրամների կազմակերպումը, 

որոնց գործունեությունը չի հակասում ՀՀ օրենսդրությանը: 

26. Ուսանողների ուսման վարձի գների սահմանումը, լրացուցիչ վճարովի  

գործունեության իրականացումը: 

27. Դասագրքերի, ժողովածուների, ուսումնամեթոդական ձեռնարկների, մենագրությունների 

և այլ նյութերի հրատարակումը: 

28. Հանրապետական, միջազգային գիտաժողովների, կոնֆերանսների կազմակերպումը և 

անցկացումը: 

29. Ուսանողների և դասախոսների արտասահման վերապատրաստման ուղարկելը: 

30. Օտարերկրյա ուսանողներին և մասնագետներին վերապատրաստման  և ուսման 

ընդունելը: 

31. Հանրապետական և միջազգային կազմակերպությունների հետ պայմանագրեր կնքելը: 

32. ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ գործունեության իրականացումը: 

 

               IV. ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ և ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

33. Ինստիտուտի ինքնակառավարման մարմիններն են` 

 Ինստիտուտի կառավարման խորհուրդը 

 Ինստիտուտի գիտական խորհուրդը 

 Ինստիտուտի գործադիր ղեկավարությունը` ռեկտորը, պրոռեկտորները, դեկանները, 

ֆակուլտետների և միջամբիոնային խորհուրդները և համապատասխանաբար այլ 

ստորաբաժանումները: 

34. Ինստիտուտի կառավարման խորհուրդը կոլեգիալ կառավարման մարմին է, որն 

ստեղծվում է 5 տարի ժամկետով: Խորհրդի անդամների թիվը որոշվում է համաձայն 

կանոնակարգի:  

35. Ինստիտուտի կառավարման խորհուրդի հիմնական խնդիրներն են և գործառույթներն են`  

 ինստիտուտի կառավարման բարձրագույն մարմինն հանդիսանում է ինստիտուտի 

կառավարման խորհուրդը. 



 կառավարման խորհրդի կազմի մեջ են մտնում հիմնադիր խորհրդի անդամները, 

ռեկտորը, պրոռեկտորները, դեկանները, ռեկտորի օգնականը, գլխավոր հաշվապահը, 

որակի ապահովման բաժնի ղեկավարը, վարչատնտեսական բաժնի ղեկավարը, 

ուսանողական կառույցների ղեկավարները. 

 կառավարման խորհրդի աշխատանքները ղեկավարում է նախագահը, որը ընտրվում 

կամ նշանակվում է ինստիտուտի կանոնակարգին համաձայն. 

 կառավարման խորհուրդը իրականացնում է ինստիտուտի գործունեության 

նկատմամբ վերահսկողություն. 

 կառավարման խորհուրդը կարող է կասեցնել ինստիտուտի ռեկտորի հրամանները, 

կարգադրությունները, հրահանգները, եթե նրանք հակասում են  ՀՀ օրենսդրության 

պահանջներին կամ ինստիտուտի շահերին.  

 կառավարման խորհուրդը վերահսկողություն է իրականացնում ինստիտուտի 

սեփականություն հանդիսացող գույքի օգտագործման և պահպանման նկատմամբ. 

 կառավարման խորհուրդը համաձայնություն է տալիս սեփականություն հանդիսացող 

գույքի օտարման կամ վարձակալության հանձնման համար․ 

 կառավարման խորհուրդը վերահսկում է ինստիտուտի ծախսերի նախահաշիվը 

ինստիտուտի բյուջեի հաստատումը. 

 կառավարման խորհուրդը վերահսկում է ինստիտուտի ֆինանսատնտեսական 

գործունեությունը. 

 կառավարման խորհուրդը լսում է ինստիտուտի գործունեության մասին 

հաշվետվությունները, քննում դրանց գործունեության վերստուգման արդյունքները. 

 կառավարման խորհուրդը սահմանում  և իրականացնում է ռեկտորի 

ընտրությունների ընթացակարգը. 

 կառավարման խորհուրդը համակարգում է ինստիտուտի արտոնագրման և 

հավատարմագրման գործընթացը. 

 կառավարման խորհուրդը քննարկում է հանրապետության հասարակական, 

քաղաքական, կրթական կյանքին և կարևորագույն իրադարձություններին վերաբերող 

հարցեր. 

 կառավարման խորհուրդը քննարկում է ինստիտուտի հեռանկարային զարգացման 

ծրագրեր՝ շինարարական, ուսումնագիտական, սոցիալկենցաղային, ինստիտուտի 

նյութատեխնիկական հագեցվածության խնդիրներ. 



 Կառավարման խորհուրդը նպաստում և աջակցում է ինստիտուտի 

համագործակցությանը հանրապետական և միջազգային կրթական 

հաստատությունների և այլ կառույցների հետ: 

 կառավարման խորհուրդը ներկայացնում է ինստիտուտի շահերը տարբեր 

կազմակերպություններում. 

 կառավարման խորհուրդը կարող է հարցի քննարկումը տեղափոխել գիտական 

խորհրդի նիստի. 

 կառավարման խորհրդի նիստերը իրականացվում են համաձայն հաստատված 

աշխատակարգի և հիմնադիր խորհրդի կանոնակարգի ոչ ուշ քան ամիսը մեկ, ոչ շուտ 

քան շաբաթը մեկ  /ըստ իրավիճակի/. 

 ռազմավարական ծրագրերի հաստատումը, 

 hամալսարանի գործունեության մասին ռեկտորի տարեկան հաշվետվության լսումն ու 

գնահատումը, 

36.  ՀԲԻ  գիտական խորհուրդը ինստիտուտի ռեկտորի նախագահությամբ գործող մարմին է, 

որը լուծում է բուհի` 

 ուսումնամեթոդական և գիտահետազոտական գործունեության կազմակերպման,  

 պլանավորման և կառավարման հիմնահարցերը: 

37.  ՀԲԻ ռեկտորը` 

 ՀԲԻ-ի իրավասության սահմաններում , հրաման է հրապարակում, տալիս է 

հրահանգներ, որոնք պարտադիր են ինստիտուտի աշխատակիցների և ուսանողների 

համար, 

 գիտական խորհուրդի որոշումը ուժի մեջ է մտնում ինստիտուտի  ռեկտորի կողմից 

հաստատելուց հետո, 

 ինստիտուտի անմիջական ղեկավարությունը իրականացնում է ռեկտորը, որին 

նշանակում է կառավարման խորհուրդը կամ կառավարման խորհրդի 

համաձայնությամբ ընտրում է ինստիտուտի գիտական խորհուրդը,  

 ռեկտորը,  համաձայն գործող օրենսդրության, գործում է ինստիտուտի անունից, 

ներկայացնում է բոլոլ ատյաններում, մարմիններում և հիմնարկներում, 

 ՀԲԻ-ի իրավասության սահմաններում ռեկտորը հրաման է հրապարակում, տալիս է 

հրահանգներ, որոնք պարտադիր են ինստիտուտի աշխատակիցների և ուսանողների 

համար, 



  իրականացնում է ՀԲԻ-ի աշխատակիցների աշխատանքի ընդունումը ու ազատումը, 

ապահովում է պրոֆեսորադասախոսական կազմի, պաշտոնների զբաղեցման 

սահմանված կարգի պահպանումը, 

 հաստատում է ինստուտիտի կազմի մեջ մտնող ստորաբաժանումների 

ղեկավարներին: 

38. Ինստիտուտի ռեկտորատը ռեկտորին կից խորհրդակցական մարմին է․ 

 որը ձևավորվում է ռեկտորի հրամանով: Ռեկտորատը խորհրդի և գիտական խորհրդի 

նիստերի միջև ընկած ժամանակահատվածում քննարկում է համալսարանի 

գործունեությանը վերաբերող հարցեր:  

 Ռեկտորատի կազմի մեջ մտնում են ռեկտորը, պրոռեկտորները, համալսարանի 

գիտական քարտուղարը, ռեկտորի օգնականն ու խորհրդականը, ֆակուլտետների 

դեկանները, արհեստակցական կազմակերպության նախագահը, գլխավոր 

հաշվապահը, ուսանողական խորհրդի նախագահը, գիտական և ուսումնական 

վարչությունների (կամ ստորաբաժանումների) ղեկավարներ 

39. Ինստիտուտի  ուսումնամեթոդական աշխատանքների ղեկավարումը իրականացնում է 

ուսումնական գծով պրոռեկտորըֈ Պրոռեկտորը ռեկտորի առաջադրումով, կառավարման 

և գիտական խորհրդի հավանությամբ նշանակվում է աշխատանքի ռեկտորի հրամանովֈ  

Ուսումնամեթոդական գծով պրոռեկտորի պարտականություններն են՝ 

 ուսանողների փոխադրման և վերականգնման հարցերի հսկողությունը, 

 դասացուցակների, քննությունների, պետական քննությունների հանձնաժողովների 

ստեղծման հսկողությունը, 

 պրոֆեսորա-դասախոսական կազմի, ուսումնական ծանրաբեռնվածության, 

դասախոսությունների, սեմինարների, լաբորատոր, գործնական ածխատանքների, 

ուսումնական այլ պարապմունքներն, որակի, աշխատավարձի ֆոնդի ռացիոնալ 

օգտագործման, 

 պրոֆեսորա-դասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման հսկողությունը,  

 գրադարանի գործունեության ղեկավարումը, 

 ուսուցման նյութատեխնիկական միջոցների օգտագործման վերահսկումը, 

 ուսումնամեթոդական գրականության պատրաստման և հրապարակման 

հսկողությունը,  

 դասախոսական անձնակազմի, դասալսումների կազմակերպումն ու հսկողությունը, 

 ուսումնամեթոդական հանձնաժողովների հսկողությունը, 



 ուսանողական, գիտահետազոտական աշխատանքների կազմակերպումը, 

հսկողությունը, ուսանողական գիտական կոնֆերանսների կազմակերպումը, 

 ուսանողական արտադրական պրակտիկաների անցկացման հսկողությունը, 

 առողջապահական հիմնարկների, կենտրոնների, գիտահետազոտական 

ինստիտուտների հետ պայմանագրերի կնքման կազմակերպումը, 

 ինստիտուտի հանրապետական և միջազգային համագործակցության պայմանագրերի 

կնքման կազմակերպումը և նրանց իրագործման հսկողությունըֈ 

40. Ինստիտուտի կառուցվածքային ստորաբաժանումներն  են  ֆակուլտետները, 

ամբիոնները, լաբորատորիաները,  գրադարանը, թանգարանը և այլն: Ինստիտուտի 

կառուցվածքային ստորաբաժանումների իրավասությունները սահմանվում են սույն 

կանոնադրությամբ և իրենց գործունեությունը կարգավորող կանոնակարգերով: 

41. Ֆակուլտետը Ինստիտուտի ուսումնա-մեթոդական և գիտահետազոտական գործընթացը 

կազմակերպող հիմնական ստորաբաժանումն է, որն իրականացնում է մասնագետների 

պատրաստումը մեկ կամ մեկից ավելի հարակից մասնագիտությունների գծովֈ  

 Ֆակուլտետը ստեղծվում, վերակազմակերպվում և լուծարվում է ռեկտորի 

հրամանով, գիտական խորհրդի առաջարկությամբ, հիմնադիր խորհրդի որոշմամբ: 

Ֆակուլտետը կազմված է ամբիոններից:Ֆակուլտետի կառավարման մարմիններն 

են՝ ֆակուլտետային խորհուրդը և ֆակուլտետի դեկանը: 

 Ֆակուլտետի կառավարման կոլլեգիալ մարմինը ֆակուլտետի խորհուրդն է, որը 

նախագահում է ֆակուլտետի դեկանը:Խորհրդի կազմում ընդգրկվում են 

ֆակուլտետի ամբիոների վարիչները,առաջատար պրոֆեսորներ և դոցենտներ, 

ինչպես նաև գիտամանկավարժական կազմի այլ ներկայացուցիչներ՝ յուրաքանչյուր 

ամբիոններից մեկական անդամ: Ուասնողական համակազմի ներկայացուցիչները 

պետք է կազմեն խորհրդի անդամների թվի 25%-ը: Ֆակուլտետի խորհրդի 

ցուցակային կազմը հաստատվում է ՀԲԻ-ի ռեկտորի կողմից 5 տարի ժամկետով: 

42. Ֆակուլտետի խորհուրդը` 

 քննարկում է և ինստիտուտի գիտական խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում 

ֆակուլտետի կանոնակարգը: 

 Կազմակերպում է ֆակուլտետի դեկանի, ամբիոնի վարիչի և պրոֆեսորա-

դասախոսական թափուր տեղերի առաջադրում: 



 Առաջարկություններ է ներկայացնում ինստիտուտի գիտական խորհուրդ, 

ֆակուլտետի կազմում ամբիոններ և այլ ստորաբաժանումներ ստեղծելու, 

վերակազմավորելու, լուծարելու վերաբերյալ: 

 Քննարկում և ընդունում է ֆակուլտետի գործունեության մասին տարեկան 

հաշվետվությունը, ֆակուլտետի տարեկան աշխատանքային պլանը: 

 Առաջադրում է ֆակուլտետի ներկայացուցիչների ինստիտուտի գիտական 

խորհրդի կազմում: 

 Լուծում է ֆակուլտետի ուսումնամեթոդական և գիտահետազոտական 

գործունեության առընչվող հարցեր: 

 Ֆակուլտետի խորհրդի աշխատանքային պլանը հաստատվում է ռեկտորի կողմից: 

Խորհրդի որոշումները ընդունվում են բաց քվեարկությամբ, ձայների պարզ 

մեծամասնությամբ:  

 Խորհուրդի որոշումները ուժի մեջ են մտնում ֆակուլտետի դեկանի կողմից 

հաստատվելուց հետո: 

43.  Ֆակուլտետի խորհրդի խնդիրները: 

 Դասավանդող առարկաների բովանդակության համապատասխանեցումը 

պետական կրթական չափորոշիչներին  և գիտական արդի պահանջներին: 

Ֆակուլտետում իրականացվող  մասնագիտության ուսումնական պլանի, 

առարկայական ծրագրերի քննարկում և երաշխավորում:: 

 Նոր առարկաների , ամբիոնների, կուրսերի, ցիկլերի, առաջարկում: 

 Դասագրքերի, ուսումնական ձեռնարկների հրատարակման, ձեռք բերման 

կազմակերպում: 

 Դասավանդվող առարկաների յուրացման նոր, մատչելի եղանակների 

առաջարկում և կազմակերպում: 

 Լաբորատոր և գործնական աշխատանքների համապատասխանեցումը 

կարդացվող տեսական դասընթացներին: 

 Ընթացիկ, ավարտական քննությունների, հարցաշարերի քննարկում, 

երաշխավորում, ձևավորում: 

 Ուսումնա-արտադրական պրակտիկանների ծրագրերի մշակում և նրա 

արդյունավետության բարձրացման ուղղիների առաջարկում: 

44. Ֆակուլտետի դեկանը`  



 ղեկավարում է ֆակուլտետի կրթական, գիտական, արտադրական, միջազգային և 

այլ կարգի գործունեությունը,  

 ապահովում է համապատասխան մարմինների կողմից ընդունված իրավական 

ակտերի կատարումը,  

 սահմանված կարգով ռեկտորին ներկայացնում է առաջարկություններ 

ուսանողներին կուրսից կուրս փոխադրելու, հեռացնելու, վերականգնելու և (կամ) 

ուսումնառությունն ընդհատելու վերաբերյալ.  

 իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, սույն 

կանոնադրությամբ, ֆակուլտետի խորհրդի կանոնակարգով նախատեսված այլ 

լիազորություններ: 

45. Ամբիոնը ինստիտուտի ֆակուլտետի ուսումնագիտական գործընթացի կազմակերպման 

կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որը ` 

 գործում է սույն կանոնադրության և ֆակուլտետի կանոնադրության հիման վրաֈ 

Ամբիոնի գիտամանկավարժական կազմում ընդգրկվում են պրոֆեսորներ, դոցենտներ, 

ասիստենտներ ու դասախոսներֈ  

 Ամբիոնը մշակում է ամբիոնի աշխատողների հաստիքացուցակը` ֆակուլտետի 

հաստիքացուցակի շրջանակներում, ելնելով կատարվող մանկավարժական, 

գիտական և ուսումնաօժանդակ աշխատանքների ծավալից ու ձևերից` ըստ 

սահմանված չափանիշներիֈ 

 Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի աշխատանքի ընդունումը, կազմի և 

համալսարանի միջև աշխատանքային հարաբերություններն իրականացվում են 

պայմանագրային հիմունքներով, որոնց նախորդում է պաշտոնի հավակնորդի՝ 

մրցութային կարգով ընտրությունըֈ  

 Ամբիոնը ղեկավարում է վարիչը, ով ընտրվում է բաց մրցույթով` մինչև 5 տարի 

ժամկետով` համալսարանի գիտական խորհրդի սահմանած կարգով: Ամբիոնի 

վարիչն ընտրվում է ինստիտուտի գիտական խորհրդում: 

 Ընտրությունների արդյունքների հիման վրա ամբիոնի վարիչին պաշտոնի է 

նշանակում ռեկտորը և նրա հետ կնքում աշխատանքային պայմանագիրֈ  

 Ամբիոնի վարիչը կազմակերպում և ղեկավարում է ամբիոնի ուսումնագիտական և 

մյուս աշխատանքները, ներկայացնում է նրա կոլեկտիվը համալսարանի ֆակուլտետի, 

ինստիտուտի այլ ստորաբաժանումների, ինչպես նաև այլ կազմակերպությունների 

հետ հարաբերություններումֈ  



 Ամբիոնի գիտաուսումնական հիմնական հարցերը քննարկվում են ամբիոնի 

գիտամանկավարժական կազմի նիստերում: Ամբիոնի մյուս աշխատողներն այդ 

նիստերին մասնակցում են խորհրդակցական ձայնի իրավունքով: 

46.   Ինստիտուտի վարչատնտեսական ածխատանքների իրականացումը ղեկավարում է 

վարչատնտեսական գծով պրոռեկտորը կամ պատասխանատուն, որի 

պարտականություններն են՝ 

 լսարանների, կաբինետների, լաբորատորիաների,  մարզական տարածքների, 

ճաշարանի և այլ տարածքների արահովումը, սանիտարական վիճակի 

հսկողությունը, 

 շինարարության, կապիտալ և ընթացիկ վերանորոգումների ղեկավարումը, 

 գույքով և նյութերով արահովումը,  

 տեխնիկայի, անվտանգության, աշխատանքային բարենպաստ  պայմանների 

պահականման հսկողությունը, 

 օպերատիվ, տնտեսական տպագրական աշխատանքների ղեկավարումը,  

 վարչատնտեսական աշխատանքների գծով պատասխանատուն իրավունք ունի 

իր ենթակայության ենթաբաժինների աշխատողների նկատմամբ կիրառել 

խրախուսման միջոցներ և կարգապահական տույժերֈ 

47. Հաշվապահությունը իրականացնում է  ինստիտուտի ֆինանսական գործառույթները` 

 ժամանակին(մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 5) հաշվարկել աշծատակիցների 

աշխատավարձը համապատասխան աշխատանքային պայմանագրերի և 

Ինստիտուտի հաստիքացուցակի, 

 գործող օրենսդրությանը համապատասխան յուրաքանչյուր աշխատողի համար 

հաշվարկել և փոխանցել պահանջվող հարկերը, 

 հաշվարկել և  փոխանցել Ինստիտուտի բոլոր վճարումները, հարկերը, կոմունալ 

ծախսերը, 

 վարել Ինստիտուտի ամբողջ ֆինանսական փաստաթղթերը և 

հաշվետվությունները,  

 մշտարես զեկուցել Ինստիտուտի ղեկավարոթյանը ֆինանսական իրավիճակի 

մասինֈ 

48.    Կադրերի բաժնի գործառույթներն են՝ 

 վարել   աշխատանքային պայմանագրերի գրանցման մատյանը․ 

 ձևակերպել հրամանները և վարել դրանց գրանցամատյանը, , 



 լրացնել աշխատանքային գրքույկները, 

 ձևակերպել ուսանողական տոմսերը և ստուգման գրքույկները, իրականացնել 

ուսանողական թաստաթղթերի գրանցումն ու պահպանությունը, 

 ներկայացնել անհրաժեշտ տեղեկանքներ և հաշվետվություններֈ 

49. Կադրերի բաժնի կառուցվածքում են գտնվումկադրերի գծով տեցուչը, իրավաբանը և 

արխիվի պատասխանատունֈ 

50.   Իրավաբանի պարտականություններն են՝     

 Աշխատանքային պայմանագրերի և այլ համաձայնագրերի պատրաստումը և 

ձևակերպումը, 

 Իրավաբանական խորհրդատվություններ աշխատակիցներին և ուսանողներին,  

 Ուսանողների հետ կրթության վերաբերյալ պայմանագրերի ձևակերպումը,  

 Վարձակալական պայմանագրերի նախագծերի պատրաստումը, 

 Ներկայացնում է և իրականացնում է Ինստիտուտի շահերը դատական ատյաններումֈ  

 

IV. ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ  ԵՎ  ԳԻՏԱԿԱՆ  ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

51.  Ուսանողների` Ինստիտուտ ընդունելությունը և ուսուցման մեկ մակարդակից մյուսին 

անցումը կատարվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը և այլ 

իրավական ակտերին համապատասխանֈ 

52.   Ինստիտուտում բարձրագույն կրթությունն իրականացվում է անընդհատ և 

ինդեգրված(բակալավրի և մագիստրոսի) , նաև երկաստիճան բակալավրի և մագիստրոսի 

հիմնական կրթական ծրագրերովֈ Ուսուցման յուրաքանչյուր աստիճանի շրջանավարտին 

տրվում է համապատասխան որակավորում և ավարտական վկայական (դիպլոմ)ֈ 

Ինստիտուտում իրականացվել առկա ուսուցումֈ Ինստիտուտում հիմնական կրթական 

ծրագրերով ուսումնառությունն իրականացվում է կրեդիտների կուտակման և 

փոխանցման համաեվրոպական համակարգի դրույթներին համապատասխան, 

կանոնակարգվում է ինստիտուտիկողմից ինքնուրույն մշակված և հաստատված 

կրթական պլաններովֈ Ուսումնական տարին որպես կանոն սկսվում է սերտեմբերի 1-ին և 

ավարտվում ուսումնական պլանով նախատեսված ժամկետումֈԻնստիտուտն ինքնուրույն 

է որոշում ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և գնահատման կարգըֈ 

53. Ինստիտուտում սահմանվում  են ուսումնական պարապմունքների հետևյալ ձևերը՝ 

դասախոսություն, սեմինար, գործնական պարապմունք, լաբորատոր աշխատանք, 



ստուգողական աշխատանք, ստուգազրույց (կոլոքվրում), ինքնուրույն աշխատանք, 

պրակտիկաֈ ՀԲԻ-ում ուսումնական լեզուն հայերենն է, բացառությամբ որոշ դերքերի(այլ 

երկրների քաղացիների համար)ֈ 

54. Ինստիտուտում գործում է որակի ներքին ապահովման և վերահսկման համակարգ, որի 

նպատակը կրթության որակի շարունակական բարելավումն էֈ  

55.  Ինստիտուտում գիտահետազոտական աշխատանքները  իրականացվում  են 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի անմիջական ղեկավարությամբ ինստիտուտի  

բազաներումֈ Ինստիտուտը կազմակերպում և անցկացնում է գիտաժողովներ, 

խորհրդակցություններ, սեմինարներ, հրատարակում է գիտական մենագրություններ, 

դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներֈ  

 

VI. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ և 

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

56. Ինստիտուտի աշխատակիցների և ուսանողների իրավունքները և 

պարտականությունները սահմանվում են գործող օրենսդրությամբ, սույն 

կանոնադրությամբ, ներքին կարգապահական կանոններով և իրավաբանական ակտերովֈ   

57. Ինստիտուտի պրոֆեսորադասախոսական և գիտական աշխատողներն իրավունք ունեն 

իրենց հայեցողությամբ՝ ծրագրի շրջանակներում շարադրելու ուսումնական առարկան, 

ընտրելու գիտական հետազոտությունների թեմաներ և դրանք իրականացնելու իրենց 

ընտրած մեթոդներովֈ Ինստիտուտում սահմանվում են վարչական և 

գիտամանկավարժական, պրոֆեսորադասախոսական (դեկան, ամբիոնի վարիչ, 

պրոֆեսոր, դոցենտ, դասախոս) կազմ, գիտական աշխատողներ, ինժեներատեխնիկական, 

վարչատնտեսական, արտադրական, ուսումնաօժանդակ և այլ կազմի աշխատողներֈ  

58. Ինստիտուտում պրոֆեսորադասախոսական կազմի, գիտական աշխատողների բոլոր 

թափուր պաշտոններն զբաղեցվում են Ինստիտուտի կանոնադրությանը և 

կանոնակարգերին համապատասխանֈ  

59. Ինստիտուտում գիտամանկավարժական կազմի բոլոր թափուր պաշտոնները 

տեղակալվում են ըստ աշխատանքային պայմանագրի, որը կնքվում է մինչև 5 տարի 

ժամկետովֈ Աշխատանքային պայմանագրի կնքմանը նախորդում է բաց մրցութային 

ընտրությունը;Աշխատանքային պայմանագրի ժամկետը լրանալուց հետո 

գիտամանկավարժական աշխատողի հետ կարող է կնքվել նոր աշխատանքային 

պայմանագիր՝ մինչև 5 տարի ժամկետով, առանց մրցութային ընտրության` 



պայմանագրային ժամկետում նրա գիտամանկավարժական գործունեության 

արդյունքների գնահատման հիման վրաֈ Նշված պաշտոնների տեղակալման կարգը 

հաստատում է Ինստիտուտի գիտական խորհուրդը՝ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրությանը համապատասխանֈ  Ինստիտուտի աշխատողն իրավունք ունի`  

 Ինստիտուտի կանոնադրությամբ սահմանված կարգով ընտրելու և ընտրվելու 

Ինստիտուտի համապատասխան պաշտոններում և կառավարման 

համապատասխան մարմիններում. 

 մասնակցելու Ինստիտուտի գործունեությանը վերաբերող հարցերի քննարկմանը և 

լուծմանը. 

 օգտվելու գրադարանների, տեղեկատվական պահոցների, ուսումնական և գիտական 

ստորաբաժանումների, ինչպես նաև սոցիալ-կենցաղային, բուժական և Ինստիտուտի 

այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների ծառայություններից` Ինստիտուտի 

կանոնադրությանը և (կամ) կոլեկտիվ պայմանագրին համապատասխան.  

 ընտրելու դասավանդման այնպիսի մեթոդներ և միջոցներ, որոնք ապահովում են 

ուսումնական գործընթացի բարձր որակ. 

 բողոքարկելու Ինստիտուտի ղեկավարության հրամանները և կարգադրությունները` 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով.  

 ունենալու կազմակերպական և նյութատեխնիկական պայմաններ՝ մասնագիտական 

գործունեության համարֈ  

60.  Ինստիտուտի աշխատողները պարտավոր են`  

 ապահովել կրթական և գիտական գործընթացների արդյունավետությունը.  

 պահպանել Ինստիտուտի կանոնադրությամբ և ներքին կարգապահական 

կանոններով սահմանված պահանջները.  

 ուսանողների մեջ ձևավորել մասնագիտական որակներ, պատշաճ վարք ու 

վարվելակերպ, քաղաքացիական դիրքորոշում, հայրենասիրություն.  

 ուսանողների մեջ զարգացնել ինքնուրույնություն, նախաձեռնություն և 

ստեղծագործական ունակություններ.  

 առնվազն յուրաքանչյուր 5 տարին մեկ անգամ՝ սահմանված կարգով անցնել 

վերապատրաստում կամ որակավորման բարձրացումֈ  

61. Ինստիտուտի վարչատնտեսական, ուսումնաօժանդակ և այլ աշխատողների 

իրավունքներն ու պարտականությունները սահմանվում են օրենքով, Հայաստանի 



Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությամբ, Ինստիտուտի կանոնադրությամբ 

և ներքին կարգապահական կանոններովֈ 

62. Ինստիտուտի ուսանողները կարող են իրենց հայեցողությամբ, ըստ հակումների և 

պահանջմունքների, ընտրել մասնագիտություն, բարձրագույն ուսումնական 

հաստատության տեսակը և ուսուցման ձևը, տեղափոխվել բարձրագույն ուսումնական այլ 

հաստատություն (ներառյալ՝ օտարերկրյա պետությունների), զբաղվել 

հետազոտություններով, ցանկացած կրթական աստիճանում ընդհատել կամ շարունակել 

Ինստիտուտոում մասնագիտական կրթությունը, Ինստիտուտի կանոնադրությանը 

համապատասխան` լիիրավ մասնակցել բարձրագույն ուսումնական հաստատության 

կառավարման մարմինների աշխատանքներինֈ 

63. . Ինստիտուտի ուսանողները իրավունք ունի` 

 ընտրելու տվյալ մասնագիտության կամ մասնագիտացման ուսուցման համար 

պարտադիր և տվյալ մասնագիտության կամ մասնագիտացման ուսուցման 

համար ոչ պարտադիր դասընթացներ, որոնք տրամադրում են համապատասխան 

ֆակուլտետը (ուսումնական ստորաբաժանումը) և ամբիոնը.  

 մասնակցելու իր կրթության բովանդակության ձևավորմանը (ուսումնական 

դասընթացների և մասնագիտացման ընտրությանը)` պահպանելով բարձրագույն 

մասնագիտական կրթության պետական կրթական չափորոշիչների պահանջները. 

 բացի ընտրած մասնագիտության ուսումնական դասընթացներից՝ յուրացնելու 

ուսումնական ցանկացած այլ դասընթաց, որը դասավանդվում է Ինստիտուտոում 

կամ ցանկացած այլ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում` տվյալ 

բարձրագույն ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ սահմանված 

կարգով.  

 մասնակցելու Ինստիտուտի համապատասխան կառավարման մարմինների 

աշխատանքներին` նախատեսված օրենքով կամ համալսարանի 

կանոնադրությամբ. 

 անվճար օգտվելու Ինստիտուտի գրադարաններից, լաբորատորիաներից, 

տեղեկատվական պահոցներից, ուսումնական, գիտական, բուժական և այլ 

ստորաբաժանումների ծառայություններից,տարածքներից և սարքավորումներից,  

մասնակցելու գիտահետազոտական աշխատանքներին, գիտաժողովներին և 

սեմինարներին. 



 բողոքարկելու Ինստիտուտի ղեկավարության հրամաններն ու 

կարգադրությունները` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով.  

 Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ և Ինստիտուտի 

կանոնադրությամբ սահմանված կարգով ստանալու սահմանված չափի՝ 

իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց կողմից նշանակված կրթաթոշակ 

(ներառյալ` անվանական), դրամաշնորհ, զեղչեր ինչպես նաև ուսանողական 

վարկ.  

 ծանոթանալու Ինստիտուտի կանոնադրությանը և այլ նորմատիվ 

փաստաթղթերի, Ինստիտուտի հետ կնքելու ուսումնառության պայմանների 

մասին պայմանագիր.  

 Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան, 

անհրաժեշտության դեպքում, ստանալու ակադեմիական արձակուրդ՝ մինչև մեկ 

տարի ժամկետով, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի.   

 ուսուցման առկա ձևով սովորող ուսանողը ուսումնական  տարվա ընթացքում 

իրավունք ունի առնվազ երկու անգամ գտնվելու արձակուրդում.  

 հանրակացարանի առկայության և բնակելի տարածքի կարիք ունենալու 

դեպքերում՝ Ինստիտուտի սահմանած կարգով հանրակացարանում ստանալու 

համապատասխան տեղ.  

 Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան՝ 

փոխադրվելու մեկ այլ բարձրագույն ուսումնական հաստատություն՝ ներառյալ 

օտարերկրյա պետությունների բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները. 

 ուսման բարձր առաջադիմության և գիտահետազոտական աշխատանքներին 

մասնակցելու համար ստանալու բարոյական և (կամ) նյութական խրախուսանք` 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և Ինստիտուտի սահմանած 

կարգովֈ 

64. Կրթությունն ընդհատած նախկին ուսանողը, անկախ ընդհատման պատճառից, իրավունք 

ունի վերականգնելու իր ուսանողական իրավունքները՝ բացառությամբ առաջին կուրսի 

առաջին կիսամյակում կրթության ընդհատմանֈ 

 Ինստիտուտում ուսանողները պարտավոր են` սահմանված ժամկետներում 

կատարել բոլոր ուսումնական առաջադրանքները.  



 տիրապետել բարձր որակավորման ապագա մասնագետի համար անհրաժեշտ 

գիտելիքներին և հմտություններին.  

 անշեղորեն կատարել սույն կանոնադրության, Ինստիտուտի ներքին 

կարգապահական կանոնների և ներքին իրավական ակտերի պահանջները. 

 հաճախել ուսումնական ծրագրերով նախատեսված դասընթացներին. 

 հոգատարությամբ վերաբերվել Ինստիտուտի գույքին.  

 բարձր պահել Ինստիտուտի պատիվն ու հեղինակությունը, պահպանել 

հասարակական համակեցության և բարոյականության նորմերը.  

 ժամանակին վճարել ուսման վարձավճարը (վճարովի հիմունքներով կրթություն 

ստացող ուսանողները)ֈ Ուսման վարձավճարը ժամանակին չվճարելու դեպքում 

այդ ուսանողները կարող են հեռացվել Ինստիտուտից ֈ  

65. Ինստիտուտի կանոնադրությամբ և ներքին կարգապահական կանոններով 

նախատեսված պարտականությունների խախտման դեպքում ուսանողի նկատմամբ 

կարող են կիրառվել կարգապահական տույժեր` ընդհուպ մինչև Ինստիտուտից 

հեռացնելըֈ Արգելվում է ուսանողներին հեռացնել հիվանդության, արձակուրդների, 

ակադեմիական արձակուրդի ընթացքումֈ 

66.  Ինստիտուտում սովորողները կարող են միավորվել ուսանողական խորհուրդներում, 

ուսանողական գիտական ընկերություններում և այլ ուսանողական 

կազմակերպություններումֈ  

 

                           VIII. ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԳՈՒՅՔԸ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄԸ  

 

67. Ինստիտուտի սեփականությունը ձևավորվում է հիմնադրի կողմից, ինչպես նաև 

Ինստիտուտի գործունեության ընթացքում արտադրված և ձեռք բերված գույքիցֈ  

68.  Ինստիտուտն իրավունք ունի ՀՀ օրենքին, հիմնադրի որոշումներին և իր 

կանոնադրությանը համապատասխան` իր հայեցողությամբ տիրապետելու, տնօրինելու 

և օգտագործելու սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող գույքըֈ  

69. Ինստիտուտը կարող է անժամկետ և անհատույց օգտագործել հիմնադրի կողմից իրեն 

ամրացված ցանկացած գույքֈ Ամրացված գույքի օգտագործման արդյունքում ստացված 

եկամուտները Ինստիտուտի սեփականությունն ենֈ  

70. Ինստիտուտը սեփականության իրավունք ունի ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց 

կողմից Ինստիտուտին նվիրատվության, հանգանակության կամ կտակի ձևով 



փոխանցված դրամական միջոցների, գույքի և սեփականության այլ օբյեկտների, 

Ինստիտուտի գործունեության արդյունք համարվող մտավոր և ստեղծագործական 

աշխատանքի արդյունքների, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրների, ինչպես նաև 

սեփական գործունեությունից ստացված եկամուտների և այդ եկամուտների հաշվին ձեռք 

բերված գույքի նկատմամբֈ  

71. Ինստիտուտը ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ, հաշվարկային և հաշիվներ, կարող է իր 

անունից կնքել պայմանագրեր, դատարաններում լիներ հայցվոր և պատասխանողֈ 

Ինստիտուտի սեփականության վրա կարող է բռնագանձում տարածվել միայն դատական 

կարգովֈ 

72. Ինստիտուտն իրավունք ունի իրեն ամրացված գույքը հանձնելու վարձակալության՝ 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխանֈ  

73. Ինստիտուտի բոլոր եկամուտներն ու ծախսերը նախատեսվում և օգտագործվում են 

հաստատված տարեկան նախահաշվին համապատասխանֈ 

74. Ինստիտուտն իրականացնում է հաշվարահական հաշվառում, սահմանված ձևով 

ներկայացնում է հիմնադրին և պետական հարկային մարմիններինֈ 

 

X.  ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ 

75.   Ինստիտուտը վերակազմակերպվում (միաձուլվում, միացվում, բաժանվում, 

առանձնացվում, վերակազմավորվում) և լուծարվում է օրենքով սահմանված կարգով, 

հիմնադրի որոշմամբֈ 

 

 

 


