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Հայկական Բժշկական Ինստիտուտի 

Շրջանավարտների  Խորհուրդի 

1. Ընդհանուր դրույթներ 

 

1.1. Հայկական Բժշկական Ինստիտուտի Շրջանավարտների  Խորհրդը 

(այսուհետ նաև` ՇԽ) շրջանավարտների ներկայացուցչական, 

ինքնակառավարման, նրանց շահերը ներկայացնող բարձրագույն ընտրովի 

մարմին է. որը ստեղծվում է ժողովրդավարության, ինքնավարության, 

իրավահավասարության, կամավորության սկզբունքներին 

համապատասխան: 

1.2. Շրջանավարտների խորհուրդը իր գործունեությունը իրականացնում է 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը , սույն կարգին և իր 

կանոնադրությանը համապատասխան: 

1.3. ՇԽ -ն կարող է ունենալ իր անվամբ ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և 

անհատականացման այլ միջոցներ, որոնք հաստատվում են ընդհանուր 

ժողովի կողմից: 

1.4. ՇԽ-ն պարտավոր նպաստել ուսանողության հասարակական , մշակույթային, 

բարոյական և հոգևոր  զարգացմանը: 

1.5. ՇԽ -ն հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

կարող է համագործակցել Հայաստանի և օտարերկրյա կրթական 

հաստատությունների սովորողների ինքնավարության մարմինների և այլ 

կազմակերպությունների հետ: 

1.6. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ՇԽ -ն կարող է զբաղվել 

հրատարակչական գործունեությամբ, հրապարակել ամսագրեր, 

պարբերականներ և այլն: 

 

2. Շրջանավարտների խորհրդի նպատակները և խնդիրները 

 

2.1. Ապահովել շրջանավարտների իրավունքների և շահերի պաշտպանությունը: 



2.2. Հաստատել կապեր, գործնական փոխհարաբերություններ ՀՀ և  արտերկրի 

բժշկական, գիտական, ուսանողական, երիտասարդական, կրթական, 

մշակույթային և այլ կազմակերպությունների հետ: 

2.3. Խորհրդարանը մշակում և ինստիտուտի ղեկավար մարմիններին է 

ներկայացնում ուսումնական կյանքին և ուսումնակրթական գործնթացներին 

առնչվող հարցեր, տարբեր որոշումների նախագծեր և նպաստում դրանց 

ընդունմանն ու հետևողական իրականացմանը: 

2.4. Շñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ¨ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

Ñ³Ù³Ï³ñ·Ù³Ý ÙÇçáóáí Ýå³ëï»É Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÝ áõ Ýñ³ 

³é³ù»ÉáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ: 

2.5. Üå³ëï»É Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ï»Õ³óÇ ¨ ûï³ñ»ñÏñÛ³ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ 

÷áË³¹³ñÓ Ï³å»ñÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÝ áõ ³Ùñ³åÝ¹Ù³ÝÁ` ëï»ÕÍ»Éáí 

Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ 

µ³½³: 

2.6. Üå³ëï»É Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ¨ 

Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ³é³çË³Õ³óÙ³ÝÁ« ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³ÝÁ: 

2.7. ²ç³Ïó»É Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ³ñï³ùÇÝ ·Çï³³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ï³å»ñÇ ¨ 

ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁ« áõë³ÝáÕÝ»ñÇ 

áõëáõÙÝ³³ñï³¹ñ³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ« Ù³·ÇëïñÝ»ñÇ ¨ ³ëåÇñ³ÝïÝ»ñÇ 

÷áË³Ý³ÏÙ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ: 

2.8. ²ç³Ïó»É Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ßÝáñÑ³ß³ï áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ« ûÅ³Ý¹³Ï»É Ýñ³Ýó 

û·ï³Ï³ñ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: 

 

3. Կառուցվածքը և գործունեությունը 

 

3.1. Խորհուրդի ³Ý¹³Ù Ï³ñáÕ »Ý ¹³éÝ³É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¨ 

ûï³ñ»ñÏñÛ³ ³ÛÝ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ« áñáÝù ³í³ñï»É »Ý Հայկական 

Բժշկական Ինստիտուտը: 

3.2. Խորհրդի ³Ý¹³Ù ¹³éÝ³Éáõ ó³ÝÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ÝÓÁ ·ñ³íáñ ¹ÇÙáõÙ ¿ 

Շրջանավարտների ËáñÑñ¹ÇÝ: 

3.3. Խորհրդի ³Ý¹³ÙáõÃÛ³Ý Ù»ç ÁÝ¹áõÝ»Éáõ Ñ³ñóÁ ÉáõÍáõÙ ¿ ÊáñÑáõñ¹Á: 

3.4. ԽորհրդիÝ ³Ý¹³Ù³·ñí³Í ³ÝÓÝ ³½³ï ¿ ¹áõñë ·³Éáõ ԽորհրդÇó: 

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙáõÃÛáõÝÇó ½ñÏáõÙÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ÊáñÑñ¹Ç 

áñáßÙ³Ùµ: 

3.5. ՇԽ անդամների իրավունքները և պարտականությունները սահմանվում են 

ՈՒԽ կանոնադրությամբ: 

3.6. ՇԽ անդամի  լիազորությունները կարող են դադարեցվել` 

1. Իր դիմումի համաձայն 

2. Խորհրդի անդամի անգործության հիմնավորմամբ: 

3.7. Շրջանավարտների խորհրդի որոշումները ընդունվում են խորհրդի 

անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ, եթե խորհուրդը դրա մասին 

այլ որոշում չի ընդունում: ՇԽ նախագահի և նրա տեղակալ(ներ)ի 

ընտրության և լիազորությունների դադարեցման, ՇԽ կանոնադրության մեջ 



փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին որոշումները  

ընդունվում են անդամների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ, եթե 

ձայների ավելի մեծ քանակ նախատեսված չէ: 

3.8. Շրջանավարտների Խորհուրդը 

1. Հաստատում է կանոնադրությունը և դրանում կատարում 

փոփոխություններ և լրացումներ: Կանոնադրության մեջ փոփոխություն 

կամ լրացում կատարելու մասին առաջարկությունները խորհրդի 

քննարկմանը ներկայացվում են ՇԽ նախագահության կամ ՇԽ անդամների 

1/3-ի կողմից: 

2. Ընտրում ՇԽ նախագահ, փոխնախագահ և քարտուղար, փակ 

քվեարկությամբ: 

3. ՇԽ նախագահը և տեղակալը հանդիսանւմ են ինստիտուտի կառավարման 

խորհրդի անդամներ: 

4. Ձևավորում ՇԽ մշտական հանձնաժողովներ 

5. Հաստատում ՇԽ գործունեության տարեկան ծրագիրը 

6. Լսում և քննարկում ՇԽ նախագահի տարեկան, ֆինանսական, , 

հանձնաժողովի նախագահների հաշվետվություննրը: 

7. Շնորհում է Շրջանավարտների խորհրդի պատվավոր նախագահի, 

պատվավոր անդամի կոչումներ: 

8. Քննարկում է կանոնադրությամբ իր լիազորությունների սահմաններում 

նախատեսված այլ հարցեր և ընդունում համապատասխան որոշումներ, 

որոնց կատարումը պարտադիր է ուսանողական խորհրդի համար: 

3.9. ՇԽ ղեկավար մարմինը ՈւԽ նախագահությունն է:  Ի պաշտոնե 

նախագահության անդամներ են հանդիսանում ՇԽ նախագահո, 

փոխնախագահը, խորհրդականը, քարտուղարը, մշտական 

հանձնաժողովների նախագահները: 

3.10. Նախագահությունը նիստեր է հրավիրում առնվազն 3 ամիսը մեկ 

անգամ: ՇԽ նախագահի կամ նախագահության 1/3-ի պահանջով կարող են 

հրավիրվել արտահերթ նիստեր: 

3.11. Նիստը համարվում է իրավազոր անդամների կեսից ավելիի 

մասնակցության դեպքում: Որոշումներն ընդունվում են նիստին ներկա 

անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ: Հավասար թվով ձայների 

դեպքում խորհրդի նախագահի ձայնը վճռորոշ է: Նախագահության նիստերը 

արձանագրվում են: 

3.12. Կանոնադրությունը և կանոնադրության փոփոխությունները 

հաստատվում են անդամների ընդհանութ թվի առնվազն 2/3-ով: 

3.13. ՇԽ նախագահությունը 

1. Հաստատում է խորհրդի կանոնադրությունը և նրանում կատարում 

փոփոխություններ, որոնք այնուհետև հաստատվում են ինստիտւտի 

ռեկտորի կողմից: Կանոնադրության փոփոխությունների մասին 

առաջարկությունները խորհրդի նիստի քննարկմանը ներկայացվում են 



նախագահության կողմից, կամ նվազագույն 10 անդամների գրավոր 

ներկայացմամբ: 

2. Կազմակերպում է ՇԽ գործունեությունը, քննարկում , 

նախապատրաստում խորհրդի նիստերի օրակարգը և կազմակերպում 

նիստերի անցկացումը 

3. Մշակում է ծրագրեր և նպստում դրանց իրականացմանը 

4. Խորհուրդի հաստատմանն է ներկայացնում ՇԽ գործունեության 

տարեկան ծրագիրը 

5. Անհրաժեշտության դեպքում կազմում հանձնաժողովներ : Քննարկում 

հանձնաժողովների  գործունեության հետ կապված հարցեր, 

հաստատում դրանց աշխատանքային պլանները և մյուս փաստաթղթերը 

6. Լսում է ֆինանսական գործունեության մասին հաշվետվություններըը և 

հաստատում  դրանք 

7. Հաստատում կամ չեղյալ է համարում խորհրդի անունից կնքված 

պայմանագրերն ու մյուս փաստաթղթերը 

8. Քննարկում խորհրդի գործունեությանն առնչվող այլ հարցեր և 

ընդունում համապատասխան որոշումներ 

3.14. ՇԽ Նախագահը` 

1. Ղեկավարում է ՇԽ աշխատանքը, վարում Ուսանողական խորհրդի 

և նախագահության նիստերը, ստորագրում ընդունված 

որոշումները 

2. Տնօրինում է ՇԽ ֆինանսական միջոցները, Խորհրդին 

հաշվետվություն է ներկայացնում ֆինանսական ծախսերի մասին 

3. Ներկայացնում է ՇԽ-ն հաստատության և այլ մարմինների հետ 

փոխհարաբերություններում 

4. Ընդունում է որոշումներ, տալիս հանձնարարականներ, հրավիրում 

է խորհրդակցություններ և իրականացնում ընդհանուր 

վերահսկողություն 

5. Տարին մեկ անգամ ՇԽ գործունեության մասին հաշվետվություն է 

ներկայացնում Շրջանավարտների խորհրդին, հաստատության 

գիտական խորհրդին և ռեկտորին 

6. Տալիս լիազորագրեր 

7. Իրականացնում է հաստատության ՇԽ կանոնադրությունով իրեն 

վերապահված այլ լիազորություններ: 

8. ՇԽ նախագահն ընտրվում է երեք ուսումնական տարի ժամկետով 

(նույն անձը կարող է վերընտրվել, սակայն ոչ ավելի քան երկու 

անգամ) 

3.15. Խորհուրդը ունի փոխնախագահ, որը նախագահի բացակայության 

դեպքում փողարինում է վերջինիս: Փոխնախագահը համակարգում է նաև 

ֆակուլտետների խորհուրդների, հանձնաժողովների աշխատանքները, 

կատարում ՇԽ նախագահի հանձնարարկանները: Փոխնախագահը ընտրվում 

է ղորհրդի կողմից 



3.16. Նախագահի խորհրդականը, որը համակարգում է հանձնաժողովմերի և 

աշխատանքային խմբերի գործունեությունը, կատարում կազմակերպչակամ 

աշխատանքներ: 

3.17. ՇԽ քարտուղարը իրականացնում է կազմակերպչական 

աշխատանքներ, վարում է նիստերի արձանագրությունները, տնօրինում 

արխիվը, կազմակերպում գործավարությունը: 

3.18. ՇԽ գործունեությունը սույն կանոնադրության համաձայն 

կազմակերպելու նպատակով ստեղծվում են համապատասխան մշտական և 

ժամանակավոր հանձնաժողովներ, որոնք իրենց կազմից ընտրում են 

հանձնաժողովի նախագահներ: 

3.19. Հանձաժողովները մշակում են իրենց աշխատակարգը և 

նախագահության վավերացմանն ներկայացնում խորհրդարանի նիստի 

հաստատմանը: 

4. Ֆինանսական միջոցները` 

 

4.1. Խորհուրդը անվճար օգտվում է  ինստիտուտի տարածքային , գույքային 

միջոցներից և նյութատեխնիկական սպասարկումից: 

4.2. ՇԽ ֆինանսական միջոցները գոյանում են հաստատության բյուջեից 

կատարվող հատկացումներից, նվիրատվություններից, 

հանգանակություններից և ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներից: 

4.3. Խորհրդի ֆինանսական և նյութական միջոցները տնօրինում է ՇԽ 

նախագահը կամ նրա կողմից լիազորված անձիք: 

4.4. Ֆինասական ծախսերի մասին նախագահը հաշվետվություն է ներկայացնում 

խորհրդին կամ նախագահությանը: 

5. Լուծարումը` 

5.1. Խորհրդարանը լուծարվում  է ՀՀ օրենսդրությամբ և ինստիտուտի 

կանոնադրությամբ սահմանված կարգով: 

 

 

 

 

 


