
 



Կանոնակարգ 

Հայկական բժշկական ինստիտուտի 

Գիտական խորհրդի 

 

I. Ընդհանուր դրույթներ 

1.1 ՀԲԻ-ի գիտական խորհուրդը (այսուհետ` գիտական խորհուրդ) ձևավորվում է  ՀԲԻ-ի 

կանոնադրության համաձայն: Այն ՀԲԻ-ի ուսումնամեթոդական, գիտահետազոտական ու 

գիտատեխնիկական գործունեությունը պլանավորող,  համակարգող և կարգավորող 

կոլեգիալ մարմին է: 

1.2 Գիտական խորհուրդը գործում է ռեկտորի նախագահությամբ: Գիտական խորհրդի 

լիազորությունների ժամկետը 5 տարի է: 

 

II. Գիտական խորհրդի կառուցվածքն ու գործունեությունը: 

 

1.3 Գիտական խորհրդի կազմում ի պաշտոնե ընդգրկվում են ռեկտորը (գիտական խորհրդի 

նախագահ), պրոռեկտորները, գիտական քարտուղարը, (գիտական խորհրդի քարտուղարը), 

ֆակուլտետների դեկաները, ռեկտորի նշանակմամբ՝ այլ կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների ղեկավարները, ինչպես նաև ընտրովի անդամներ՝ գիտական 

խորհրդի կանոնակարգին համապատասխան: 

1.4 ՀԲԻ-ի գիտական խորհրդի անդամների թվի քասնհինգ տոկոսը ուսանողներ են, որոնց 

առաջադրում է  ուսանողական խորհուրդը,  

1.5 Գիտական  խորհրդի  արտահերթ  նիստերը  կարող  են  հրավիրվել  գիտական  խորհրդի  

նախագահի  առաջարկով,  ինչպես  նաև  գիտական  խորհրդի  անդամների 1/3-ի  

պահանջով: Գիատական խորհրդի  նախագահն արտահերթ  նիստ  հրավիրելու  

վերաբերյալ  պահանջն ստանալուց  հետո 10-օրյա  ժամկետում  պարտավոր է  ապահովել  

նիստի  գումարումը: Գիտական խորհրդի նիստերը գումարվում են առնվազն տարեկան 5 

անգամ: 

1.6 Խորհրդի նիստերը համարվում են իրավազոր, եթե դրանց մասնակցում են խորհրդի 

անդամների առնվազն 2/3-ը: Խորհրդի որոշումները ընդունվում են մասնակցող անդամների 

ձայների պարզ մեծամասնությամբ: 

1.7 Գիտական խորհրդի հիմնական խնդիրներն են`   

1) իր  կանոնակարգերի հաստատումը 

2) ռեկտորի ներկայությամբ Հիմնադիր խորհրդին ներկայացնում է առաջարկություն 

կառուցվածքային ստորաբաժանումներ ստեղծելու, վերակազմակերպելու, լուծարելու 

վերաբերյալ. 



3) հատկացված ընդհանուր չափաքանակների շրջանակներում քննարկում և ընդունում է 

որոշումներ ՀԲԻ-ի ըստ կրթական ծրագրերի և մասնագիտություների ընդունելության 

վերաբերյալ. 

4) հաստատում է ֆակուլտետների, լաբորատորիանների, ամբիոնների կանոնակարգերը, 

ՀԲԻ-ի գիտական և կրթական հիմնական գործունեությունը կանոնակարգող այլ ներքին 

իրավական ակտերը. 

5) քննարկում և հաստատում է կրթական ծրագրերը, ըստ մասնագիտությունների, 

սահմանում է վարձավճարների չափերը. 

6) քննարկում է գիտական գործունեության գլխավոր և հեռանկարային ուղղությունները, 

լսում գիտական հաղորդումներ ՀԲԻ-ում կատարվող կարևորագույն 

գիտահետազոտական և գիտամեթոդական աշխատանքների արդյունքների մասին:  

7) ընդունում է պատվավոր կոչումներ շնորհելու, մրցանակներ տալու, թեկնածուներ 

ներկայացնելու մասին որոշումներ. 

8) հաստատում է ֆակուլտետների դեկանների, ամբիոնների վարիչների, պրոֆեսորների 

թափուր պաշտոնների տեղակալման մրցույթների արդյունքները. 

9) Սահմանում է ֆակուլտետների դեկանների, ամբիոնի վարիչների, 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի ընտրության ընթացակարգը և իրականացնում է 

այն: 

 III. Գիտական խորհրդի աշխատանքի կազմակերպման կարգը 

3.1 Գիտական խորհրդի աշխատանքները իրականացվում են համաձայն հաստատված 

ծրագրի, որը վաղօրոք քննարկվում և հաստատվում է գիտական խորհրդի նիստում 

3.2  Գիտական խորհրդի գիտ.քարտուղարը նախապատրաստում է խորհրդի նիստի 

կազմակերպումը, ինչպես նաև խորհրդի որոշումների կատարման վերահսկողությունը: 

3.3  Գիտական խորհրդի նիստը ձևակերպվում է արձանագրությամբ: 

3.4  Արձանագրությունը ստորագրվում է նախագահի և քարտուղարի կողմից: 

3.5  Խորհրդի նախագահը վերահսկում է որոշումների կատարումը և տեղեկացնում խորհրդի 

անդամներին որոշումների կատարման մասին: 

 

IV. ՀԲԻ-ի գիտական խորհրդին կից մշտական հանձնաժողովների գործունեություն 

4.1  ՀԲԻ-ի գիտական խորհրդին կից գործում են մշտական հանձնաժողովներ, որոնց 

հիմնական նպատակն ու խնդիրներն են գիտական  խորհրդի գործունեության 

անընդհատությունը ապահովելը և գործառույթների հիմնական գիտական, ուսումնական, 

մեթոդական, որակի ապահովման ուղությունների մշակելը: 



4.2 ՀԲԻ-ի գիտական խորհրդին կից ստեղծվում են հետևյալ հանձնաժողովներն, որոնց 

կազմերը ձևավորվում են, որպես կանոն, գիտական խորհրդի անդամներից: 

 Կանոնակարգային համակարգման և կառուցվածքային փոփոխությունների 

 Ուսումնամեթոդական 

 Կրթության որակի ապահովման և Բոլոնյան համակարգի ներդրման 

 Գիտական աստիճանների շնորհման, պարգևատրումների և պատվավոր կոչումների 

մրցույթային հարցերի 

 4.3 Հանձնաժողովների գործունեությունը իրականացվում է նիստերի միջոցով, որոնք 

հրավիրվում են ըստ անհրաժեշտության: 

 

 


