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ՀԱՅԿԱԿԱՆ   ԲԺՇԿԱԿԱՆ   ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ  ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ  ԾՐԱԳՐԻ  (2016-2020 ԹԹ.) ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ 

1. ԲԱՐՁՐՈՐԱԿ  ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿ  1.   Ուսանողի կրթական կարիքների և առողջապահության համակարգի պահանջներին համահունչ  վերանայել 

կրթական ծրագրերը, դրանք համապատասխանեցնելով կրթական արդիական մեթոդաբանությանը և տեխնոլոգիաներին: 

ԽՆԴԻՐ 1. ՀԲԻ-ի կրթության զարգացման ռազմավարությանը համընթաց  իրականացնել մասնագիտական կրթական ծրագրերի կառուցվածքային և 

բովանդակային բարեփոխումներ՝ ՀՀ  որակավորումների ազգային և ոլորտային  շրջանակներին  համապատասխան: 

 

N 

Անհրաժեշտ գործողություններ 

 

Վերջնարդյունք (ներ) և դրանց 

գնահատման առանցքային 

ցուցիչներ (ԳԱՑ), 

Պատասխանատու Անհրաժեշտ 

ռեսուրսներ 

(մարդկային, 

նյութական, 

ֆինանսական) 

Կատարման 

ժամանակահատված 

 Ստեղծել  և հաստատել անընդհատ և 

ինտեգրված, բուժական գործ և 

ստոմատոլոգիա ֆակուլտետների 

ուսուցման  մասնագիտական 

կրթական ծրագրերի  կառուցվածքը և 

բովանդակությունը սահմանող 

նորմատիվային փաստաթղթեր: 

Անընդհատ և ինտեգրված ՄԿԾ-

ների կառուցվածքը և 

բովանդակությունը սահմանող  

նորմատիվային փաստաթղթեր: 

 

ՈՒՄ պրոռեկտոր 

 

Ֆակուլտետներ 

Ամբիոններ 

2016թ 

 Վերանայել կրեդիտային 

համակարգով մասնագետի 

պատրաստման ուսումնական 

գործընթացի կազմակերպման  

կարգերը: 

ՀԲԻ-ի ԳԽ-ի կողմից 

հաստատված ուսումնական 

գործընթացի կազմակերպման  

համար վերամշակված նոր 

կարգեր: 

ՈՒՄ պրոռեկտոր 

ԿՈԱ կենտրոնի 

ղեկավար 

 

Աշխատանքային 

խումբ 

 

2016-2020 



 
 

 Ներդնել ուսանողական 

պորտֆոլիոների հավաքագրման 

գործընթացը: 

Ուսանողների պորտֆոլիոներ ԿՈԱ կենտրոն 

Ֆակուլտետներ 

 

Աշխատանքային 

խումբ 

 

2019-2020 

 Ներգրավել շահակիցներին և 

բարելավել նրանց հետ 

համագործակցությունը` կրթական 

ծրագրերի մշակման, իրականացման 

և մշտադիտարկման 

աշխատանքներում: 

 

Վերանայված ՄԿԾ-եր: ՈՒՄ պրոռեկտոր 

 

Աշխատանքային 

խումբ 

 

2016-2020 

 

ԽՆԴԻՐ 2. ՈՒսումնական  գործընթացում   ներդնել   հետազոտական  հմտություններ: 

N Անհրաժեշտ գործողություններ 

 

Վերջնարդյունք (ներ) և դրանց 

գնահատման առանցքային 

ցուցիչներ (ԳԱՑ), 

Պատասխանատու Անհրաժեշտ 

ռեսուրսներ 

(մարդկային, 

նյութական, 

ֆինանսական) 

Կատարման 

ժամանակահատված 

 Ստեղծել բժշկի մասնագիտական 

հմտությունների զարգացմանը 

նպաստող ուսումնական  

լաբորատորիաներ` հետազոտական 

աշխատանքներում ներգրավելով 

ուսանողներին: 

Մասնագիտական 

լաբորատորիաներ 

Ռեկտորատ 

ԿՈԱ կենտրոն 

 

Համապատասխ

ան 

ֆինանսավորում 

Աշխատանքային 

խումբ 

2018-2020 



 
 

 Խրախուսել  ուսանողների գիտական 

աշխատանքների ղեկավարման և 

կատարման մեխանիզմները: 

Ուսանողների և դասախոսների 

համատեղ տպագրված 

հոդվածներ: 

Գ.Գ.պրոռեկտոր 

 

Ուսանողներ 

Դասախոսներ 

անհրաժեշտ 

նյութական 

միջոցներով 

2016-2020 

 Ինստիտուտի կլինիկական 

բազաներում անցկացվող 

մասնագիտական պրակտիկաների 

արդյունավետության գնահատում: 

Պրակտիկաների 

ատեստավորման գրքույկներ 

Պրակտիկայի ղեկավար, 

ֆակուլտետի դեկան 

Դասախոսներ 2018-2020 

ԽՆԴԻՐ 3.Բարձրացնել որակի ներքին ապահովման համակարգի կառույցների և գործընթացների արդյունավետությունը: 

 

N Անհրաժեշտ գործողություններ 

 

Վերջնարդյունք (ներ) և դրանց 

գնահատման առանցքային 

ցուցիչներ (ԳԱՑ), 

Պատասխանատու Անհրաժեշտ 

ռեսուրսներ 

(մարդկային, 

նյութական, 

ֆինանսական) 

Կատարման 

ժամանակահատված 

 Մշակել կրթական գործունեության 

որակի ապահովման և 

մշտադիտարկման համակարգերը: 

Ձևավորված որակի 

ապահովման մշակույթ: 

ԿՈԱ կենտրոն 

Ֆակուլտետներ 

Ամբիոններ 

ՀԲԻ 

Ֆինանսական 

միջոցներ 

Աշխատանքային 

խումբ 

2016-2020 



 
 

 Բարելավել և իրականացնել 

ինստիտուտի կրթական և 

կլինիկական գործունեության 

ինքնագնահատման գործընթացները: 

Տարեկան Ինստիտուցիոնալ 

ինքնավերլուծության 

առկայություն 

ԿՈԱ  կենտրոն 

պրոռեկտորներ 

 

ՀԲԻ 

ֆինանսական  

միջոցներ 

աշխատանքային 

խումբ 

2018-2020 

 Վերանայել ուսանողների 

ուսումնառության օբյեկտիվ 

գնահատման չափանիշները, 

բողոքարկման համակարգերը՝ 

ապահովելով դրանց կիրառումը: 

Վերամշակված  գնահատման և 

բողոքարկման գործող կարգեր: 

ԿՈԱ կենտրոն 

Ֆակուլտետներ 

Ամբիոններ 

Դասախոսներ 

Ուսանողներ 

2019-2020 

 Կատարելագործել կրթական գործու-

նեության որակի ապահովման և 

մշտադիտարկման կարգերը 

 Գործող մշտադիտարկման 

կարգերը: 

ԿՈԱ կենտրոն 

Ֆակուլտետներ 

Ամբիոններ 

Դասախոսներ 

Ուսանողներ 

2018-2019 

 Մշակել ինստիտուտի առաքելության, 

սահմանած նպատակների և 

խնդիրների վերանայման 

քաղաքականությունը  

առաքելության, նպատակների և 

խնդիրների վերանայման 

քաղաքականության 

առկայություն 

ԿՈԱ կենտրոն 

 

աշխատանքային 

խումբ 

2018-2019 

 Մշակել առաքելության և 

նպատակների իրականացման 

արդյունքների գնահատման 

քաղաքականությունն ու 

ընթացակարգերը   

 

Գործող ընթացակարգեր ԿՈԱ կենտրոն 

 

աշխատանքային 

խումբ 

2018-2019 

 



 
 

 

2. ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿ  2. Դասախոսական և վարչական  կազմի  կայուն և որակյալ համալրում, մասնագիտական առաջընթացի  զարգացման 

համար արհրաժեշտ  ռեսուրսների  ապահովում: 

 

ԽՆԴԻՐ 1. Կրթական ծրագրերի և որակի ապահովման պահանջներին համահունչ ՊԴԿ –ի համալրում և բարելավում: 

 Անհրաժեշտ գործողություններ 

 

Վերջնարդյունք (ներ) և դրանց գնահատման 

առանցքային ցուցիչներ (ԳԱՑ), 

Պատասխանատ

ու 

Անհրաժեշտ 

ռեսուրսներ 

(մարդկային, 

նյութական, 

ֆինանսական) 

Կատարման 

ժամանակահատված 

 Վերանայել և բարելավել ՊԴԿ–ի 

ընտրության չափանիշները, 

համապատասխան իրավական  

հիմքերը և կարգերը: 

Դասախոսների ընտրության վերանայված և 

գործող  կարգեր: 

Ռեկտոր, 

պրոռեկտորներ, 

դեկաններ, 

Դասախոսներ, 

իրավաբան 

2016-2020 

 ՊԴԿ-ի, մասնավորապես 

կլինիկաներում աշխատող 

դասախոսների կարիքների 

վերհանում և դրանց լուծմանը 

նպաստող  միջոցառումների 

անցկացում: 

Կլինիկական բազաներում ուսուցման 

որակի բարձրացում: 

ԿՈԱ կենտրոն, 

Հիմնադիր 

խորհուրդ, 

Պրոռեկտորներ 

ԿՈԱ կենտրոն, 

Ֆինանսական 

միջոցներ, 

2017-2020 



 
 

 Դասախոսների 

մանկավարժական, 

մասնագիտական և 

հետազոտական հմտությունների 

կատարելագործման 

մեխանիզմների բարելավում և 

կիրառում: 

Դասախոսների վերապատրաստում, 

մասնակցությունը միջազգային 

կոնֆերանսներին, գիտական 

աշխատանքների հրատարակում  

ԳԽ, 

Պրոռեկտորներ, 

ամբիոնի 

վարիչներ 

Ֆինանսական 

միջոցներ 

2016-2020 

 ՊԴ կազմի համար կազմակերպել 

դասընթացներ՝ ամրապնդելով 

օտար լեզուների /անգլերենի/  

իմացությունը: 

Դասախոսների համար անգլերեն լեզվի 

դասընթացներ և անգլիական ակումբ: 

Ռեկտոր, ՈւՄ 

պրոռեկտոր, 

Օտար 

լեզուների 

ամբիոն 

2019-2020 

 Աջակցել պրոֆեսորի և դոցենտի 

գիտական կոչում շնորհելու 

գործընթացին: 

ԲՈԿ-ի կողմից շնորհված կոչումներ: ԳԽ, Գիտական 

մասով 

պրոռեկտոր 

Ֆինանսական 

միջոցներ 

2016-2020 

 Կադրային ռեզերվի  ստեղծում` 

ներգրավելով լավագույն բժիշկ 

շրջանավարտներին, որոնք  

կհամալրեն տեսական և 

կլինիկական ամբիոնները: 

Համապատասխան կադրային  ռեզերվի 

ստեղծում: 

ՈւՄ պրոռեկտոր, 

Կադրերի բաժին 

Մրցույթ 

թափուր 

աշխատատեղի 

համար, 

2018-2020 

 Փաստաթղթերի արխիվացման 

գործընթացի բարելավում: 

Արխիվի գործող կանոնակարգ: Կադրերի բաժին Ֆինանսական 

միջոցներ 

2019-2020 

ԽՆԴԻՐ 2. Նյութատեխնիկական  բազայի  բարելավում: 

 



 
 

 Անհրաժեշտ գործողություններ 

 

Վերջնարդյունք (ներ) և դրանց գնահատման 

առանցքային ցուցիչներ (ԳԱՑ), 

Պատասխանատ

ու 

Անհրաժեշտ 

ռեսուրսներ 

(մարդկային, 

նյութական, 

ֆինանսական) 

Կատարման 

ժամանակահատված 

 Վերազինել ստոմատոլոգիական 

տեխնիկական լաբորատորիան: 

Ուսանողների կողմից ստեղծված մոդելներ` 

մասնագետ ատամնատեխնիկի 

վերահսկողությամբ: 

Ռեկտոր, 

ամբիոններ, 

դեկաններ 

Ֆինանսական 

միջոցներ 

2018-2020 

 Ձեռքբերել բժշկական մուլյաժներ, 

ավելացնել ստոմատոլոգիական 

ֆանտոմների  քանակը: 

Շահակիցների գոհունակություն: Ռեկտոր, 

ամբիոններ, 

դեկաններ 

Ֆինանսական 

միջոցներ 

2018-2020 

 Կենտրոնական մասնաշենքի 

մասնակի վերանորոգման 

աշխատանքների իրականացում: 

Վերանորոգված երկրորդ հարկ: Ռեկտոր, 

Տնտեսական 

գծով պրոռեկտոր 

Ֆինանսական 

միջոցներ 

2018-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 3.  Զարգացնել ինստիտուտի գիտահետազոտական գործունեությունը 

ԽՆԴԻՐ  1. Նպաստել ինստիտուտի ներքին շահառուների գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունավետության աճը: 

 Անհրաժեշտ գործողություններ 

 

Վերջնարդյունք (ներ) և դրանց 

գնահատման առանցքային 

ցուցիչներ (ԳԱՑ), 

Պատասխանատու Անհրաժեշտ 

ռեսուրսներ 

(մարդկային, 

նյութական, 

ֆինանսական) 

Կատարման 

ժամանակահատված 

 Նպաստել միջազգային և 

հանրապետական գիտական 

ծրագրերի մրցույթներին գիտնական 

դասախոսների մասնակցության աճին 

Միջազգային և հանրապետական 

գիտական ծրագրերի 

մրցույթներին  դասախոս 

գիտնականների մասնակցություն: 

Դասախոս-

գիտնական 

Ամբիոնի վարիչներ, 

պրոռեկտորներ  

Ֆինանսական 

միջոցներ  

 

 Բարձրացնել ինստիտուտի 

գիտնակաների մասնակցությունը   

պետական և ոչ պետական 

կազմակերպությունների հետ, 

գիտական հետազոտական 

աշխատանքներ իրականացնելու 

նպատակով: 

Պետական և ոչ պետական 

կազմակերպությունների հետ 

կատարված  

հետազոտություններ: 

Դեկաններ, 

Ամբիոնի վարիչներ, 

Պրոֆեսորադասա-

խոսական կազմ 

Ինստիտուտի 

գիտնականներ, 

Ուսանողներ 

2018-2020 

 Նպաստել ՀԲԻ-ի միջբուհական և 

ներբուհական գիտական 

միջոցառումների թվի աճին 

ՀԲԻ-ի ՈՒԳԸ կողմից 

կազմակերպված   գիտաժողովներ 

և սեմինարներ: 

Ուգ պրոռեկտոր ՊԴԿ 

Ֆինանսական 

միջոցներ 

2016-2020 



 
 

 

ԽՆԴԻՐ 2.  Նպաստել ինստիտուտում գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունավետության բարձրացմանը: 

 Անհրաժեշտ գործողություններ 

 

Վերջնարդյունք (ներ) և դրանց 

գնահատման առանցքային 

ցուցիչներ (ԳԱՑ), 

Պատասխանատու Անհրաժեշտ 

ռեսուրսներ 

(մարդկային, 

նյութական, 

ֆինանսական) 

Կատարման 

ժամանակահատված 

 Նպաստել ինստիտուտի երիտասարդ 

դասախոսների և վաստակաշատ  

գիտնականների արժեքավոր և 

որակյալ աշխատությունների 

հրապարակմանը: 

 

ՀԲԻ-ի գիտնականների 

հրապարակված 

աշխատություններ: 

Ամբիոնի վարիչներ 

ՊԴ կազմ  

ՊԴ կազմ 

Նյութական 

միջոցներ 

2017-2020 

 Նպաստել ինստիտուտի 

դասախոսների կողմից գրված 

դասագրքերի քանակի ավելացմանը: 

 

ՀԲԻ-ի դասախոսների կողմից 

հրատարակված  դասագրքեր: 

Ամբիոնի վարիչներ 

Դեկաններ 

Գ.Գ պրոռեկտոր 

Ֆինանսական 

միջոցներ 

2016-2020 

 Նպաստել ինստիտուտի 

գիտնականների  գիտական 

արդիական մենագրությունների 

հրապարակմանը: 

 

Հրապարակված ՀԲԻ-ի 

գիտնականների 

մենագրություններ: 

Ամբիոնի վարիչներ 

Գ.Գ պրոռեկտոր 

Ֆինանսական 

միջոցներ 

2016-2020 

 

4.  ԴԻՄՈՐԴ-ՈՒՍԱՆՈՂ 



 
 

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 4.    Զարգացնել  դիմորդների ընդունելության քաղաքականությունը, մեծացնել  սփյուռքահայ  դիմորդների  քանակը: 

ԽՆԴԻՐ 1.  Մշակել  և  կազմակերպել  աշակերտների  շրջանում  բժշկի մասնագիտության գրավչության ամրապնդմանը  նպաստող միջոցառումներ: 

 Անհրաժեշտ գործողություններ 

 

Վերջնարդյունք (ներ) և դրանց 

գնահատման առանցքային 

ցուցիչներ (ԳԱՑ), 

Պատասխանատու Անհրաժեշտ 

ռեսուրսներ 

(մարդկային, 

նյութական, 

ֆինանսական) 

Կատարման 

ժամանակահատվա

ծ 

 Դպրոցականների համար մշակել ու 

կազմակերպել    

հանդիպումներ`նվիրված  

մասնագիտական կողմնորոշմանը: 

Պրակտիկ բժիշկ դասախոսների 

ամենամյա հանդիպումներ 

ավարտական դասարանում 

սովորող դպրոցականների հետ։ 

 

 

ՈՒԽ 

 

ՀԲԻ-ի 

ֆինանսական 

միջոցներ, ՈՒԽ 

 

2016-2020 

 Ինստիտուտում անցկացնել  բաց 

դռների  օրեր՝ դպրոցականներին 

ծանոթացնելով բուհական կրթության 

և բժշկի մասնագիտության 

առանձնահատկությունների հետ։ 

Դիմորդների թվաքանակի 

ավելացում: 

ՈՒԽ, ՈՒԳԸ ՀԲԻ-ի 

ֆինանսական 

միջոցներ 

2019-2020 

ԽՆԴԻՐ2. Բարձրացնել ՀԲԻ-ում  ուսումնառությունից և ուսանողական  օժանդակ ծառայություններից ուսանողների  գոհունակության մակարդակը: 

 Անհրաժեշտ գործողություններ 

 

Վերջնարդյունք (ներ) և դրանց 

գնահատման առանցքային 

ցուցիչներ (ԳԱՑ), 

Պատասխանատու Անհրաժեշտ 

ռեսուրսներ 

(մարդկային, 

նյութական, 

ֆինանսական 

Կատարման 

ժամանակահատվա

ծ 



 
 

1 Մշակել գնահատման չափանիշներ 

ինստիտուտի կրթական և այլ 

ծառայությունների  գործունեության  

վերաբերյալ կատարելով շրջանա-

վարտների ամենամյա հարցումներ: 

1.Գնահատման չափանիշների 

առկայութուն 

2.Անցկացված հարցումներ 

ԿՈԱ կենտրոն Աշխատանքային 

խումբ 

2016-2020 

2 Պլանավորել, կանոնակարգել և 

իրականացնել շրջանավարտների 

զբաղվածության վերաբերյալ տվյալ-

ների հավաքագրման գործընթաց` 

շրջանավարտների և հիմնական 

գործատուների հետ ստեղծելով 

հետադարձ կապի համակարգեր: 

Շրջանավարտների 

զբաղվածության վերաբերյալ 

տվյալներ 

 

ԿՈԱ կենտրոն 

Շրջանավարտների 

Խորհուրդ 

 

մարդկային ներուժ 

 

2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ  ԵՎ  ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ 

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 5. Ապահովել ինստիտուտի ֆինանսական կայունությանը և բարձրացնել դրանց կառավարման արդյունավետությունը: 

Բարելավել  ինստիտուտի կառավարման համակարգը,  նպաստել դրա արդյունավետության և թափանցիկության բարձրացմանը:  

ԽՆԴԻՐ 1. Բարելավել  ինստիտուտի կառավարման համակարգը՝ բարձրացնելով  արդյունավետությունը և որակը: 

 Անհրաժեշտ գործողություններ 

 

Վերջնարդյունք (ներ) և դրանց 

գնահատման առանցքային 

ցուցիչներ (ԳԱՑ), 

Պատասխանատու Անհրաժեշտ 

ռեսուրսներ 

(մարդկային, 

նյութական, 

ֆինանսական) 

Կատարման 

ժամանակահատված 

 Բարձրացնել  ինստիտուտի 

կազմակերպական կառուցվածքի 

արդյունավետությունը,շեշտադրել 

պատասխանատվության 

տեղափոխումը ստորաբաժանումների  

մակարդակ՝ բարձրացնելով դրանց 

գործունեության արդյունավետությունը 

և հաշվետվողականությունը: 

 

Կազմակերպական 

կառուցվածքի 

փոփոխություններ /նոր 

կազմակերպական 

կառուցվածք/,հաստիքացուցա

կի հստակեցում և 

գործառույթների հստակ 

տարանջատում: 

 

Ռեկտոր, 

Պրոռեկտորներ, 

 

Համապատասխան 

ստորաբաժանումներ

ի աշխատակիցներ 

2018-2020թ 

 Կառավարման համակարգի 

արդյունավետության բարձրացման 

նպատակով կիրառել  «վերից ներքև» և 

«ներքևից վերև» կառավարման 

սկզբունքները: 

 

Բոլոր շահակիցների 

իրազեկվածություն: 

Ռեկտորատ,  

Կառուցվածքային 

ստորաբաժանումներ 

Համապատասխան 

աշխատակիցներ 

2018-2020 



 
 

 Կառավարման բոլոր մակարդակներում 

ապահովել նորմատիվային 

փաստաթղթերի վերանայումը և 

արդիականացումը: 

 

Վերանայված նորմատիվային 

փաստաթղթեր: 

Գիտական խորհուրդ 

համապատասխան 

ստորաբաժանումներ 

Համապատասխան 

ստորաբաժանումներ

ի աշխատակիցներ 

2018-2020 

 Ապահովել աշխատողների և 

ուսանողների համար տեխնոլոգիապես 

հագեցված միջավայր` արդյունավետ 

գործընթացների կազմակերպման 

համար: 

Նորագույն 

տեխնոլոգիաններով 

համալրված լսարաներ և 

աշխատասենյակներ: 

Ռեկտորատ 

Գիտական խորհուրդ 

համապատասխան 

ստորաբաժանումներ 

Համապատասխան 

ստորաբաժանումներ

ի աշխատակիցներ 

2019-2020 

 

ԽՆԴԻՐ  2  Ապահովել  Ինստիտուտի ֆինանսական ռեսուրսների և ռազմավարական նպատակների և խնդիրների իրագործմանն ուղղված ֆինանսական 

միջոցների պլանավորման արդյունավետության բարձրացումը: 

 Անհրաժեշտ գործողություններ 

 

Վերջնարդյունք (ներ) և դրանց 

գնահատման առանցքային 

ցուցիչներ (ԳԱՑ), 

Պատասխանատու Անհրաժեշտ 

ռեսուրսներ 

(մարդկային, 

նյութական, 

ֆինանսական) 

Կատարման 

ժամանակահատված 

 Բարելավել ինստիտուտի ֆինանսական 

կառավարումը` ֆինանսական 

գործունեության նորմատիվային 

բազայի հետագա զարգացման  համար: 

Ֆինանսական գործունեության 

նորմատիվային բազայի 

լրամշակում և նորացում: 

 

Հաշվապահություն 

Իրավաբան 

Համապատասխան 

աշխատակիցներ 

2016-2020 

 Բարելավել ինստիտուտի 

գործունեության  ֆինանսական 

պլանավորման գործընթացը` 

ապահովելով ֆինանսական 

Ինստիտուտի նպատակային 

բաշխված բյուջե: 

Հաշվապահություն 

 

Հաշվապահության 

աշխատակիցներ 

2016-2020 



 
 

ռեսուրսների արդյունավետ և 

նպատակային բաշխումն ըստ 

ռազմավարական ուղղությունների: 

ԽՆԴԻՐ 3.  Զարգացնել և արդիականացնել  ինստիտուտի կրթական  ծրագրերի կարիքներին համապատասխան անհրաժեշտ լսարանային, ուսումնական 

և գիտահետազոտական լաբորատոր բազան: 

 Անհրաժեշտ գործողություններ 

 

Վերջնարդյունք (ներ) և դրանց 

գնահատման առանցքային 

ցուցիչներ (ԳԱՑ), 

Պատասխանատու Անհրաժեշտ 

ռեսուրսներ 

(մարդկային, 

նյութական, 

ֆինանսական) 

Կատարման 

ժամանակահատված 

 Իրականացնել ինստիտուտի 

գրադարանի, ընթերցասրահի  ու 

գրապահոցի արդիականացմանը, 

թվայնացմանը, նորագույն 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով 

վերազինմանն ուղղված 

աշխատանքներ: 

 

Նորագույն տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներով 

վերազինված,արդիականացվ

ած, թվայնացված գրադարան, 

ընթերցասրահ և գրապահոց: 

ՊԴԿ 

Գիտական 

գրադարան 

ֆինանսական 

ներդրումներ 

2019-2020 

 Վերազինել և արդիականացնել 

լսարանային և լաբորատոր բազան`  

կրթական ծրագրերի և ուսանողական 

համակազմի նոր կարիքներին 

համապատասխան: 

Վերազինված լսարանների 

առկայություն 

 

Պրոռեկտորներ 

 

ֆինանսական 

ներդրումներ: 

2018-2020 

 

 



 
 

 

6. ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐ, ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ  ԵՎ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿ  6. Բարձրացնել  բժշկական  ինստիտուտի միջազգային ճանաչելիությունը և համագործակցության շրջանակը, խթանել  

ինստիտուտի շահակիցների մասնակցությունը միջազգային բժշկական ծրագրերին:  

ԽՆԴԻՐ 1 Ընդլայնել   բժշկական  ինստիտուտի համագործակցության շրջանակը: 

 Անհրաժեշտ գործողություններ 

 

Վերջնարդյունք (ներ) և 

դրանց գնահատման 

առանցքային ցուցիչներ 

(ԳԱՑ), 

Պատասխանատու Անհրաժեշտ 

ռեսուրսներ 

(մարդկային, 

նյութական, 

ֆինանսական) 

Կատարման 

ժամանակահատված 

 Կնքել համագործակցության գործուն 

պայմանագրեր տեղական և արտերկրյա 

բժշկական բուհերի և կլինիկաների հետ: 

 

Գործուն նոր 

պայմանագրեր 

Ռեկտոր, 

իրավաբան 

 

Ֆինանսական 

միջոցներ 

2016-2020 

 Խթանել ուսանողների շարժունակությունը 

տեղական և օտարերկրյա բժշկական  

բուհերում: 

 

Ուսանողների 

շարժունակության 

առկայություն: 

 

Պրոռեկտորներ 

Դեկանների 

Ամբիոններ 

 

Ֆինանսական 

միջոցներ 

 

2018-2020 

 Հորդորել սփյուռքահայ և մարզերից  եկած   

ուսանողներին, որպեսզի ինստիտուտի 

բժշկական և կլինիկական գործունեության 

մասին տեղեկատվություն տարածեն իրենց 

Դիմորդների և 

հետաքրքրված անձանց  

թվաքանակի ավելացում: 

ՈւԽ, Դեկաններ Ֆինանսկան 

միջոցներ 

2018-2020 



 
 

ծննդավայրերի դպրոցներում` դարձնելով 

նրանց ապագա դիմորդներ: 

 

ԽՆԴԻՐ 2.  Նպաստել  ինստիտուտի  տեղական և  միջազգային  ճանաչելիությանը 

 Անհրաժեշտ գործողություններ 

 

Վերջնարդյունք (ներ) և 

դրանց գնահատման 

առանցքային ցուցիչներ 

(ԳԱՑ), 

Պատասխանատու Անհրաժեշտ 

ռեսուրսներ 

(մարդկային, 

նյութական, 

ֆինանսական) 

Կատարման 

ժամանակահատված 

 Ինստիտուտի  պաշտոնական կայքէջում  

ապահովել նրա  բժշկական 

գործունեության և կլինիկական բազաների  

վերաբերյալ օպերատիվ լրատվության և 

սեփական գովազդային նյութերի 

հրապարակում: 

 

Պարբերաբար թարմացվող 

ինստիտուտի կայքէջ, 

որտեղ հրատարակված 

կլինեն սեփական 

տեղեկատվական նյութեր: 

 

ՏՏ ոլորտի 

մասնագետ 

Ֆինանսական 

միջոցներ 

2016-2020 

 Բարելավել Ինստիտուտ-գործատու 

փոխկապակցության համակարգը: 

ՀԲԻ-ի և 

համապատասխան 

գործատուների միջև 

կնքված պայմանագրեր: 

Ռեկտոր, 

պրոռեկտորներ 

Ֆինանսկան 

միջոցներ 

2018-2020 

 Կազմակերպել հանդիպումներ բժշկության 

ոլորտում մասնագիտական 

հաջողություններ արձանագրած 

շրջանավարտ-բժիշկների և ուսանողների 

միջև: 

Շրջանավարտ-բժիշկների 

և ուսանողների միջև 

հանդիպումներ և  

մասնագիտական փորձի 

փոխանակում: 

ՈՒԳԸ, 

Պրոռեկտորներ, 

Շրջանավարտների 

միություն 

2018-2020 



 
 

ԽՆԴԻՐ 3. Զարգացնել ինստիտուտի հիմնական սոցիալական ծրագրերը, ապահովել սոցիալական ծառայությունների պահպանումն ու  պայմանների 

բարելավումը: 

 Անհրաժեշտ գործողություններ 

 

Վերջնարդյունք (ներ) և 

դրանց գնահատման 

առանցքային ցուցիչներ 

(ԳԱՑ), 

Պատասխանատու Անհրաժեշտ 

ռեսուրսներ 

(մարդկային, 

նյութական, 

ֆինանսական) 

Կատարման 

ժամանակահատված 

 Նպաստել  ինստիտուտում մշակութային և 

մարզական ծրագրերի համակողմանի 

զարգացմանը, խթանել ուսանողների և 

աշխատողների ակտիվ մասնակցությունը 

ինստիտուտի մշակութային և մարզական 

կյանքին: 

 

Համակողմանի զարգացող 

մշակութային և մարզական 

ծրագրեր  

Ռեկտոր 

ՈՒԽ 

ՈՒԳԸ 

Համապասխան 

ֆինանսավորում  

 

2016 

 Բարելավել ինստիտուտի սննդի   կետի  

սանիտարահիգիենիկ պայմանները,  

ապահովել դրանցում անհրաժեշտ 

տեսականու առկայությունն ու մատչելիու-

թյունը ինստիտուտի հանրության համար:  

Սննդի  կետի  

սանիտարահիգիենիկ պայ-

մանների ապահովում: 

Ինստիտուտի հանրության 

համար մատչելի և 

անհրաժեշտ տեսականու 

առկայություն։  

Տնտեսական   գծով 

պրոռեկտոր 

 

 

Համապասխան 

ֆինանսավորում  

 

2018-2020 

ԽՆԴԻՐ 4 Նպաաստել  օտարերկրյա, սփյուրքահայ ուսանողների համակազմի աճին ՀԲԻ-ում: 

 Անհրաժեշտ գործողություններ 

 

Վերջնարդյունք (ներ) և 

դրանց գնահատման 

Պատասխանատու Անհրաժեշտ 

ռեսուրսներ 

(մարդկային, 

Կատարման 

ժամանակահատված 



 
 

առանցքային ցուցիչներ 

(ԳԱՑ), 

նյութական, 

ֆինանսական) 

 Իրականացնել օտարերկրյա և 

սփյուռքահայ դիմորդների ներհոսքը 

խթանող և ակտիվացնող  աշխատանքներ  

օտարերկրյա և 

սփյուռքահայ դիմորդների 

թվի ավելացում։ 

Պրոռեկտորներ 

Դեկաններ 

Ֆակուլտետների 

վարչական և ՊԴԿ  

 

2017-2020 

 Ինստիտուտի կայքում ներկայացնել ՀԲԻ-

ում օտարերկրյա և սփյուռքահայ 

ուսանողների ուսումնառության 

պայմանները, նրանց ուսումնառության 

ուղեցույցը, կրթական հաջողությունները, 

ինչպես նաև ինստիտուտի, նրա կրթական 

ծրագրերի վերաբերյալ համառոտ 

տեղեկատու նյութեր: 

օտարերկրյա և 

սփյուռքահայ 

ուսանողների 

ընդունելության ուղեցույց, 

կրթական ծրագրերի 

վերաբերյալ համառոտ 

տեղեկատու նյութեր 

անգլերեն և ռուսերեն: 

 

Պրոռեկտորներ 

ԿՈԱ կենտրոն 

Ֆակուլտետների 

վարչական և ՊԴԿ  

2018-2020 

 


