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1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՆՈՆՆԵՐ 

1. «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպության (այսուհետ՝ համալսարան) ներքին 

կարգապահական կանոնակարգը (այսուհետ` կանոնակարգ) ընդունվում և նրանում 

փոփոխություններ կատարվում են ռեկտորի կողմից՝ ռեկտորատի առաջարկությամբ: 

2. Կանոնակարգը երաշխավորում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանա-

դրությամբ, օրենքներով սահմանված իրավունքների ու պարտականությունների 

կատարումը և դրանց հիման վրա կանոնարկում է համալսարանի ընդհանուր 

աշխատանքները, աշխատողների աշխատանքային կուլտուրայի պահպանման, 

կարգապահության, աշխատանքի ռեժիմի, աշխատանքային օրերի և ժամերի, 

հանգստի, աշխատողների խրախուսման, կարգապահական պատասխանատվության 

ենթարկելու մասին դրույթները, ինչպես նաև աշխատանքային հարաբերություններին 

վերաբերող այլ հարցեր և առանձին աշխատողների աշխատանքային 

առանձնահատկությունները: 
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3. Սույն կանոնակարգի դրույթները տարածվում են համալսարանի բոլոր 

աշխատողների և կառուցվածքային ստորաբաժանումների վրա: 

4. Առանձին ստորաբաժանումներ կամ աշխատողներ կարող են ունենալ 

աշխատանքային առանձնահատկություններ, որոնք կարգավորվում են 

համալսարանի այլ իրավական ակտերով: 

5. Սույն կանոնակարգով սահմանվում են նաև համալսարանի ուսանողների 

ներքին կարգապահական և ուսուցման ընդհանուր կանոնները: 

 

2. ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՆՈՆՆԵՐ 

6. Համալսարանի և ուսանողի միջև հարաբերությունները կարգավորվում են 

օրենսդրության համաձայն կնքված պայմանագրով: Համալսարանի ֆակուլտետների 

դեկանատները և բաժինները, մինչև ուսանողի հետ պայմանագրի կնքումը, 

ծանոթացնում են սույն կանոնակարգին, համալսարանի այլ կանոններին, ինչպես նաև 

օրենսդրությամբ սահմանված ուսման տարեկան վարձի մասամբ կամ լրիվ 

փոխհատուցման կարգին և ուսանողի իրավունքներին և պարտականություններին: 

7. Առաջին կուրս ընդունված ուսանողի նպաստի ձևով ուսման վճարի լրիվ 

փոխհատուցում տրվում է ՀՀ պետական բուհերի ընդունելության կանոններով 

սահմանված կարգով համալսարան ընդունված ուսանողներին: Հաջորդ կուրսերում 

ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցում տրվում է մեկ 

ուսումնական տարվա քննությունների և ստուգարքների արդյունքներով առավել 

բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողներին՝ մրցութային հիմունքներով: 

 Պետության կողմից տրվող ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցման նպաստների 

քանակը սահմանվում է ՀՀ Կառավարության կողմից, որը տեղափոխվում է կուրսից 

կուրս: 

 Ուսանողներին պետական կրթաթոշակ է տրվում գերազանց և լավ առա-

ջադիմության, հասարակական ակտիվության, պատշաճ վարքագիծ դրսևորելու 

համար: Պետական կրթաթոշակի տրման կարգը և չափը սահմանում է ՀՀ 

Կառավարությունը: 

8. Ուսանողը կուրսից կուրս տեղափոխվում է ուսումնական ծրագիրն ամբողջովին 

կատարելուց և քննական բոլոր առաջադրանքները «Քննաշրջանում 

կատարողականների անցկացման ու հանձնման կարգին» համապատասխան 

հանձնելուց հետո՝ ռեկտորի հրամանի հիման վրա: 
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9. Ուսանողը, համալսարանի հետ պայմանագրով նախատեսված կարգով և 

ժամկետում, մուծում է ուսման վարձը: Հակառակ դեպքում համալսարանը իրավասու է 

ուսանողին հեռացնել համալսարանից: 

10. Ուսանողի կողմից համալսարանի հետ պայմանագիրը միակողմանի լուծելու 

դեպքերում` 

- ուսումնական տարվա առաջին կամ երկրորդ կիսամյակների մեկնարկից հետո մեկ 

ամսվա ընթացքում ուսանողի կողմից միակողմանի պայմանագիրը լուծելու դեպքում 

գումարը համալսարանի կողմից ետ է վերադարձվում, պահելով տվյալ կիսամյակի 

ուսման վարձավճարից մեկ ամսվա գումար: 

- ուսումնական տարվա առաջին կամ երկրորդ կիսամյակների մեկնարկից մեկ ամիս 

հետո պայմանագիրը ուսանողի կողմից միակողմանի լուծելու դեպքում գումարը չի 

վերադարձվում: 

Ուսանողի հեռացման դեպքերում` 

- ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակում հեռացվելու դեպքում այդ կիսամյակի 

ուսման վարձը չի վերադարձվում: Երկրորդ կիսամյակի ուսման վարձը 

վերադարձվում է հրամանով ազատվելուց հետո հաջորդող ամսվա 1-ից: 

- ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակում հեռացվելու դեպքում այդ կիսամյակի 

ուսման վարձը չի վերադարձվում: 

 Ուսումնական տարվա մեկնարկից հետո մեկ ամսվա ընթացքում օտարերկրյա 

ուսանողի կողմից միակողմանի պայմանագիրը լուծելու դեպքում գումարը 

համալսարանի կողմից ետ է վերադարձվում, պահելով ուսման վարձաչափից մեկ 

ամսվա գումար: 

Օտարերկրյա ուսանողի հեռացման դեպքերում տվյալ ուսումնական տարվա 

վճարված ուսման վարձը չի վերադարձվում: 

Որպես բացառություն ուսման վարձը կարող է վերադարձվել ուսանողի 

առողջական վիճակի պատճառով ուսումն ընդհատվելու դեպքում: Այդ դեպքում 

վերադարձման ենթակա գումարը պետք է համապատասխանի ուսուցում չանցած 

ժամանակին, որը սկսվում է հրամանով ազատվելուց հետո, հաջորդող ամսվա 1-ից: 

(Փոփոխություն և լրացում 24.11.10) 

11. Համալսարանի դասախոսները ուսանողների նկատմամբ դրսևորում են 

օբյեկտիվ, հարգալից, ուշադիր և բարեկիրթ մանկավարժական վերաբերմունք: 

     Ուսանողները համալսարանի դասախոսների և այլ աշխատողների նկատմամբ 

ցուցաբերում են հարգալից վերաբերմունք, ճշտապահություն ու հանդուրժողա-

կանություն, ինչպես նաև քաղաքավարի վարքագիծ: 
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     Այս կանոնների խախտումը դիտվում է որպես կարգապահական կանոնների 

կոպիտ խախտում: 

12. Համալսարանում և հատկապես լսարանների մոտ արգելվում է աղմկել, բարձր 

խոսել, դասերի ժամանակ անհարկի անցուդարձ անել, բացել լսարանների դռները: 

13. Դասերի ժամանակ բջջային հեռախոսները պետք է անջատվեն: Խիստ 

արգելվում է դասերի ժամանակ բջջային հեռախոսով խոսել կամ այլ կերպ 

օգտագործել, ինչպես նաև այն դնել լսարանի տեսանելի վայրում:  

     Քննական միջոցառումների ժամանակ արգելվում է օգտվել բջջային հեռախոսից 

կամ արտաքին կապ ապահովող տեխնիկական այլ միջոցներից: 

14. Ուսանողները դասերին պետք է ներկայանան սահմանված ժամանակին: 

Ուշացման դեպքում ուսանողը մատյանում պետք է ստանա «բացակա»: 

     Դասերի ժամանակ լսարանից դուրս գալ ուսանողը կարող է միայն դասախոսի 

թույլտվությամբ: 

15. Ուսանողի բացակայությունները համարվում են հարգելի, եթե ներկայացվում 

են համապատասխան փաստաթղթեր: 

16. Համալսարանի անունից այլ կազմակերպություններում և արտերկրում 

հանդես գալու դեպքում սովորողները՝ 

 այդ մասին նախօրոք տեղեկացնում են համալսարանի համապատասխան 

ֆակուլտետի դեկանատին կամ բաժնին, 

 ցուցաբերում են պատշաճ վարքագիծ՝ բարձր պահելով համալսարանի վարկանիշը: 

17. Համալսարանի տարածքում ուսանողները պարտավոր են ունենալ 

ուսանողական տոմս: Ժամը 16.00-ից հետո մուտքը համալսարան թույլատրվում է 

միայն ուսանողական տոմսի (կամ ուսանողական իրավունքները հաստատող 

ստուգարքային գրքույկի) ներկայացման դեպքում:               

18. Ուսանողները դասերին հաճախում են բժշկական համազգեստով: 

19. Անհրաժեշտ դեպքերում համալսարանը ուսանողին տրամադրում է 

հանրակացարան: Հանրակացարանում բնակվելու պայմանները սահմանվում են 

համապատասխան պայմանագրով: 

Ուսանողի կողմից հանրակացարանում բնակվելու մասին պայմանագիրը 

միակողմանի լուծելու դեպքերում՝ 

 ուսումնական տարվա մեկնարկից հետո մեկ ամսվա ընթացքում ուսանողի կողմից 

միակողմանի պայմանագիրը լուծելու դեպքում գումարը համալսարանի կողմից ետ է 
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վերադարձվում, պահելով տվյալ տարվա հանրակացարանում բնակության վարձից 

մեկ ամսվա գումար: 

 ուսումնական տարվա մեկնարկից մեկ ամիս հետո պայմանագիրը ուսանողի կողմից 

միակողմանի լուծելու դեպքում հանրակացարանի բնակության վարձի գումարը չի 

վերադարձվում: 

 Ուսանողի հեռացման դեպքերում հանրակացարանի բնակության վարձի գումարը 

չի վերադարձվում: 

 Որպես բացառություն բնակության վարձը կարող է վերադարձվել ուսանողի 

առողջական վիճակի պատճառով ուսումն ընդհատվելու դեպքում: Այդ դեպքում 

վերադարձման ենթակա գումարը պետք է համապատասխանի ուսուցում չանցած 

ժամանակին, որը սկսվում է հրամանով ազատվելուց հետո, հաջորդող ամսվա 1-ից: 

(Փոփոխություն 24.11.10) 

20. Ուսուցման կանոնների նկատմամբ անմիջական վերահսկողություն 

իրականացնում են ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորը, 

ֆակուլտետների դեկանները և բաժնի պետերը: 

 

3. ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ 

21. Համալսարանի աշխատողների աշխատանքային շաբաթը հնգօրյա է: 

Առանձին աշխատողների համար կարող է սահմանվել վեցօրյա աշխատանքային 

շաբաթ: 

22. Աշխատողների աշխատանքային օրը սկսվում է ժամը 9.00-ին և ավարտվում՝ 

ժամը 17.00-ին: Առանձին անհրաժեշտ դեպքերում աշխատանքային օրը կարող է 

երկարացվել մինչև ժամը 18.30-ը: 

     Պրոֆեսորադասախոսական և գիտական աշխատողների աշխատաժամանակի 

ռեժիմը և գրաֆիկը որոշվում է՝ հաշվի առնելով դասավանդման, 

գիտահետազոտական, ուսումնամեթոդական, կազմակերպամեթոդական, 

դաստիարակչական աշխատանքների ծավալը: Առանձին աշխատողների համար 

կարող են սահմանվել գիտամանկավարժական աշխատանքների կատարման 

չնորմավորված ծավալային կարգ: 

      Կլինիկական ամբիոնների պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմն իր 

աշխատանքներն իրականացնում է համալսարանական կլինիկական 

հիվանդանոցների, պոլիկլինիկաների և այլ բուժհաստատությունների 

աշխատանքային ռեժիմի սահմաններում: 
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23. Համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական և գիտական անձնակազմի 

աշխատանքային շաբաթը չի կարող գերազանցել երեսունվեց, իսկ մնացած 

աշխատողների աշխատանքային շաբաթը՝ քառասուն ժամը: 

24. Աշխատանքային օրվա ընթացքում աշխատողների ընդմիջումը երեսուն րոպե 

է՝ ժամը 12.00-ից ժամը 13.00-ի սահմաններում: Աշխատանքային 

անհրաժեշտությունից ելնելով՝ առանձին ստորաբաժանումների ղեկավարներ կարող 

են փոփոխել ընդմիջման ժամերը նույն ժամանակով: Հանգստի և սնվելու համար 

ընդմիջումը չի ներառվում աշխատաժամանակում, և աշխատողն այն օգտագործում է 

սեփական հայեցողությամբ: Աշխատողն իրավունք ունի ընդմիջման 

ժամանակահատվածում բացակայելու աշխատավայրից: 

25. Աշխատողին հանգստանալու և աշխատունակությունը վերականգնելու 

համար ամենամյա արձակուրդ տրամադրվում է ՀՀ աշխատանքային օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով: 

(Փոփոխություն 24.11.10) 

     Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմին, որպես կանոն, արձակուրդ 

տրամադրվում է ուսումնական տարվա ավարտից հետո: 

     Արձակուրդի ընթացքում պահպանվում է աշխատողի աշխատատեղը և վճարվում է 

միջին աշխատավարձ:  

26. Համալսարանի առանձին ստորաբաժանումների կամ աշխատողների համար 

շաբաթ օրերին կարող են սահմանվել հերթապահություններ: Աշխատանքային 

շաբաթը, ներառյալ հերթապահությունը, շաբաթվա ընթացքում չեն գերազանցում 

քառասուն ժամը, բացառությամբ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի: 

27. Պրոֆեսորադասախոսական աշխատողներն իրավունք ունեն իրենց 

հայեցողությամբ, ուսումնական պլանների և առարկայական ծրագրերի 

շրջանակներում շարադրելու առարկան, ընտրելու գիտական հետազոտությունների 

թեմաներ և դրանք իրականացնելու իրենց ընտրած մեթոդներով: 

     Ռեկտորի կողմից որոշված սահմաններում, ամբիոնների գիտամանկավարժական 

աշխատանքներին կարող են մասնակցել նաև ամբիոնների ավագ լաբորանտները: 

28. Համալսարանի բուժաշխատողների (հիվանդանոցի, պոլիկլինիկայի, 

կլինիկայի ղեկավար, բժիշկ-օրդինատոր, գլխավոր բուժքույր, ավագ բուժքույր, 

բուժքույր, մայրապետ և այլն) իրավունքները և պարտականությունները, 

աշխատաժամանակի և հերթապահությունների առանձնահատկությունները 

սահմանվում են օրենսդրությամբ և համալսարանի այլ կանոնակարգերով: 

Բուժաշխատողներն իրենց մասնագիտական պարտականությունները կատարում են 
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պատշաճ՝ ելնելով մարդասիրական սկզբունքներից: Առանձին անհրաժեշտ 

դեպքերում բուժաշխատողները կարող են աշխատանքի ներգրավվել ոչ 

աշխատանքային կամ հանգստյան օրերին, ինչպես նաև աշխատողի արձակուրդի 

ժամանակահատվածում: 

29. Համալսարանում աշխատանքի ընդունվում են ռեկտորին՝ կադրերի բաժնի 

միջոցով համապատասխան դիմում ներկայացնելով: Դիմումի հետ միաժամանակ 

կարող են ներկայացվել երաշխավորագրեր և միջնորդագրեր: Դիմումը քննարկվում է 

ռեկտորի կողմից և, դրական որոշումից հետո, աշխատանքի ընդունվել ցանկացող 

անձը կադրերի բաժին է ներկայացնում աշխատանքային օրենսդրությամբ 

պահանջվող փաստաթղթերը: Առանձին դեպքերում աշխատողի ընտրությունը կարող 

է կատարվել մրցութային կարգով: Ընտրովի պաշտոնների համար սահմանվում է 

հատուկ կարգ: 

     Աշխատողի հետ կնքվում է աշխատանքային պայմանագիր, որի կնքման 

ժամանակ, որպես կանոն, սահմանվում է փորձաշրջան: 

30. Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ընտրության և նշանակման կարգը 

սահմանվում է օրենսդրությամբ և համալսարանի կանոնակարգերով: 

31. Համալսարանում աշխատանքի ընդունելիս համապատասխան 

ստորաբաժանման ղեկավարը անձին ծանոթացնում է աշխատանքի պայմաններին, 

ներքին կարգապահական կանոններին, անվտանգության, սանիտարական, 

հակահրդեհային կանոններին, աշխատավայրում նրա աշխատանքը կանոնակարգող 

այլ իրավական ակտերին: Նշված կարգերին աշխատողի ծանոթացումը հավաստվում 

է աշխատանքային պայմանագրի ստորագրության փաստով: 

32. Համալսարանի աշխատողները այլ աշխատատեղերում համատեղությամբ 

կարող են աշխատել ռեկտորի համաձայնության դեպքում: Համալսարանում 

համատեղությամբ կարող են աշխատել հիմնական գործատուի համաձայնությամբ: 

Համատեղ աշխատանքային պայմանագիրը լուծվելու դեպքում համատեղությամբ 

աշխատողին արձակման նպաստ չի վճարվում: 

33. Համալսարանում այլ աշխատանքի տեղափոխվելու դեպքում աշխատողի 

հետ կնքվում է նոր աշխատանքային պայմանագիր: 

34. Աշխատողն իրավունք ունի իր նախաձեռնությամբ լուծել անորոշ ժամկետով 

կամ որոշակի ժամկետով կնքված աշխատանքային պայմանագիրը, մինչև նրա 

գործողության ժամկետի լրանալը` պայմանագրի գործողության ժամկետը լրանալուց 

առնվազն երեսուն օր առաջ գրավոր ծանուցելով համալսարանին: Ծանուցման 

ժամկետը լրանալուց հետո աշխատողն իրավունք ունի դադարեցնելու աշխատանքը, 
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իսկ համալսարանը պարտավոր է ձևակերպել աշխատանքային պայմանագրի 

լուծումը և աշխատողի հետ կատարել վերջնահաշվարկ: 

 (Փոփոխություն 24.11.10) 

     Համալսարանը կարող է ժամկետը լրանալու պատճառով լուծել որոշակի 

ժամկետով աշխատողի հետ կնքված աշխատանքային պայմանագիրը` այդ մասին 

գրավոր ծանուցելով աշխատողին առնվազն տաս օր առաջ: Ծանուցումը ստանալուց 

աշխատողի հրաժարվելը արձանագրվում է ստորաբաժանման ղեկավարի ու 

առնվազն երկու աշխատողի կողմից և ծանուցագիրը ուղարկվում է աշխատողի 

բնակության վայրի հասցեով՝ փոստային կազմակերպության միջոցով: 

 (Լրացում 24.11.10) 

     Համալսարանի հետ աշխատողի աշխատանքային պայմանագիրը կարող է լուծվել, 

և աշխատողը ենթակա է աշխատանքից ազատման աշխատանքային 

կարգապահության կանոնները կոպիտ խախտելու դեպքերում՝ աշխատանքային 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Աշխատողի աշխատանքային պայմանագիրը 

կարող է լուծվել նաև աշխատանքային օրենսդրությամբ նախատեսված այլ 

դեպքերում: 

     Աշխատողի կողմից աշխատանքային կարգապահության կանոնները խախտելու 

դեպքերում աշխատողը տալիս է գրավոր բացատրություն, և համապատասխան 

կառուցվածքային ստորաբաժանման ղեկավարը կարգապահության կանոնները 

խախտելու մասին զեկուցում է ռեկտորին կամ պրոռեկտորին: Գրավոր 

բացատրություն տալուց աշխատողի հրաժարվելը արձանագրվում է 

ստորաբաժանման ղեկավարի և առնվազն մեկ աշխատողի կողմից: 

     Աշխատանքային պայմանագրի լուծումը և վերջնահաշվարկը ձևակերպվում է 

ռեկտորի հրամանով: 

35. Համալսարանի կողմից գործուղման մեկնած աշխատողներին, գործուղման 

ամբողջ ժամանակահատվածում, երաշխավորվում է աշխատատեղի և 

աշխատավարձի պահպանումը, ինչպես նաև աշխատողին վճարվում է օրապահիկ և 

հատուցվում են գործուղման հետ կապված ծախսերը: 

     Որպես համալսարանի աշխատողներ կամ սովորողներ՝ օտարերկրյա ուսումնական 

հաստատություններից, գիտական կենտրոններից և այլ կազմակերպություններից 

հրավիրված անձանց համալսարանը թույլատրում է մեկնելու՝ հրավիրելու մասին 

պատշաճ փաստաթղթեր ներկայացնելու դեպքում: Այդ դեպքում համալսարանը 

կարող է մասամբ կամ ամբողջովին հատուցել ճանապարհածախսը: 
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36. Աշխատավայր չներկայանալու դեպքում աշխատողը նույն օրն իր անմիջական 

ղեկավարին գրավոր (կամ եթե հնարավոր չէ բանավոր՝ կապի միջոցներով) 

տեղեկացնում է չներկայանալու պատճառների մասին: Աշխատողի աշխատանքի 

չներկայանալու և անմիջական ղեկավարին չտեղեկացնելու դեպքում՝ ղեկավարը այդ 

մասին գրավոր տեղեկացնում է համալսարանի ղեկավարությանը: 

(Լրացում 24.11.10) 

Հարգելի պատճառները պետք է լինեն հիմնավորված: 

Հիվանդության դեպքում աշխատողը յոթօրյա ժամկետում համալսարանին 

պատշաճ ծանուցմամբ ներկայացնում է նաև հիվանդությունը հաստատող 

փաստաթուղթ: 

     Նշված կարգը չպահպանելու դեպքում աշխատողի բացակայությունը համարվում է 

անհարգելի՝ աշխատանքային օրենսդրությամբ նախատեսված հետևանքներով: 

37. Համալսարանի ստորաբաժանումների կենցաղի սպասարկման 

աշխատողների համար կարող են սահմանվել աշխատանքների կատարման 

ծավալային կարգ: Աշխատասենյակներում նման աշխատանքները, որպես կանոն, 

կատարվում են մինչև աշխատանքային օրվա սկիզբը կամ ավարտից հետո: Առանձին 

ստորաբաժանումների կենցաղի սպասարկման աշխատողների համար կարող են 

շաբաթվա ընթացքում սահմանվել հերթապահություններ: 

38. Համալսարանի աշխատողների և ուսանողների գործողությունները և 

փոխհարաբերությունները կառուցվում են աստիճանակարգման, փոխադարձ 

հարգանքի, հանդուրժողականության, ինչպես նաև օրենսդրությամբ, համալսարանի 

կանոնադրությամբ, սույն կանոնակարգով և այլ իրավական ակտերով սահմանված 

անհրաժեշտ կարգուկանոնի հիման վրա: 

39. Աշխատողի և համալսարանի իրավունքները ու պարտականությունները. 

     Համալսարանի աշխատողն իրավունք ունի` 

  աշխատելու աշխատանքային անհրաժեշտ և ապահովված պայմաններում, 

  օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պաշտպանելու իր աշխատանքային 

իրավունքները, 

  աշխատանքի դիմաց ստանալու վարձատրություն, 

  միավորվելու արհեստակցական կազմակերպություններում: 

     Համալսարանի աշխատողը պարտավոր է` 
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  աշխատանքները կատարել պատշաճ որակով, սահմանված կարգով և 

ժամկետներում, 

  ենթարկվել համալսարանի սահմանած ներքին կարգապահական կանոններին, 

աշխատավայրում նրա աշխատանքը կանոնակարգող այլ իրավական ակտերին, 

  կատարել համալսարանի լիազոր անձանց օրինական հանձնարարությունները: 

     Համալսարանն իրավունք ունի՝ 

  ստուգելու աշխատողի կատարած աշխատանքների ընթացքը, որակը, պատշաճ և 

ժամանակին կատարումը, 

  աշխատողից պահանջել պահպանելու աշխատանքային օրենսդրությունը և 

համալսարանի սահմանած ներքին կարգապահական կանոնները, աշխատավայրում 

նրա աշխատանքը կանոնակարգող այլ իրավական ակտերը, 

  աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված հիմքերով և կարգով քննարկելու և 

լուծելու աշխատողի կարգապահական, նյութական պատասխանատվության 

հարցերը, ինչպես նաև աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու հարցերը, 

  աշխատողից պահանջելու գույքի և այլ անհրաժեշտ միջոցների նպատակային և 

բարեխիղճ օգտագործում: 

      Համալսարանը պարտավոր է՝ 

  աշխատողին ապահովել պայմանագրով պայմանավորված աշխատանքով, 

անհրաժեշտ և անվտանգ աշխատանքային պայմաններով և կազմակերպել նրա 

աշխատանքը, 

  ապահովել աշխատողի աշխատանքային իրավունքները` օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով, 

  աշխատանքների դիմաց վճարել աշխատանքային պայմանագրով սահմանված 

աշխատավարձի չափին համապատասխան, 

  հանձնարարված աշխատանքների համար սահմանել ողջամիտ ժամկետ, 

  սահմանված կարգով աշխատողին տրամադրել վճարվող և չվճարվող արձակուրդ: 

40. Համալսարանի աշխատողները և ուսանողները բարեխիղճ օգտագործում և 

պահպանում են համալսարանի գույքը, սարքավորումները և այլ ունեցվածքը՝ իրենց 

բոլոր պատկանելիքներով, հատուցում են իրենց մեղքով պատճառված վնասները: 



 11 

41. Համալսարանում երկարատև, անբասիր և բարեխիղճ աշխատանքի, 

աշխատանքային պարտականությունների օրինակելի կատարման, նորարարության, 

գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքների ակտիվ 

մասնակցության, համալսարանի հեղինակության բարձրացման և այլ 

հաջողությունների համար ռեկտորի կողմից կարող են կիրառվել խրախուսման 

միջոցներ, այդ թվում` շնորհակալության հայտարարում, աշխատավարձի 

բարձրացում, միանվագ դրամական պարգևատրում, պատվոգրի, հուշանվերի 

հանձնում, կարգապահական տույժի հանում: Խրախուսումները կիրառվում են 

ռեկտորի հրամանով, կարող են հրապարակվել: 

     Համալսարանում երկարատև և բարեխիղճ աշխատած թոշակառուներին ռեկտորի 

որոշմամբ կարող է տրվել ամենամսյա օգնություն՝ որոշակի ժամկետով կամ 

անժամկետ: 

42. Աշխատանքային օրենսդրության, աշխատանքային պայմանագրի և սույն 

կանոնակարգի դրույթների, ինչպես նաև աշխատանքային կարգապահության 

խախտման դեպքերում ռեկտորի կողմից, աշխատանքային օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով, կարող են կիրառվել կարգապահական 

պատասխանատվության հետևյալ միջոցները. նկատողություն, խիստ նկատողություն, 

աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված հիմքերով աշխատանքային 

պայմանագրի լուծում: Կարգապահական տույժի կիրառման դեպքում հաշվի են 

առնվում խախտման ծանրությունը և դրա հետևանքները, աշխատողի մեղքը, այդ 

խախտման կատարման հանգամանքները և աշխատողի` նախկինում կատարած 

աշխատանքը: Աշխատանքային կարգապահության յուրաքանչյուր խախտման համար 

կարող է նշանակվել մեկ կարգապահական տույժ: Կարգապահական տույժերը 

կիրառվում են աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

 

4. ԳՈՐԾԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ 

43. Համալսարանն իր գործառնական նպատակներով իրականացնում է 

գործավարություն, որն իրականացվում է փաստաթղթերի կազմման, ձևակերպման, 

պատրաստման, շրջանառման, հաշվառման միջոցով: 

44. Համալսարանում  գործավարությունն ու գրագրությունը կատարվում են 

հայերեն լեզվով: 

45. Համալսարանի գործավարությունն իրականացվում է ընդհանուր բաժնի և 

կառուցվածքային ստորաբաժանումների միջոցով: 

46. Ընդհանուր բաժինն իրականացնում է՝ 
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  համալսարանի հասցեով ստացվող նամակների և այլ գրագրությունների, 

փաստաթղթերի ընդունում, գրանցում, հաշվառում ու բաշխում դրանց 

կատարողներին, 

  համալսարանի անունից ուղարկվող նամակների և այլ գրագրությունների, 

փաստաթղթերի գրանցում և առաքում, 

  համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների միջև իրականացվող 

փաստաթղթաշրջանառության գրանցում, 

  փաստաթղթերի կատարման ժամկետների վերահսկողություն, 

  սահմանված կարգով բաժնի գործերի հանձնում համալսարանի արխիվ, 

  գործավարության ընթացքում փաստաթղթերի պահպանման և օգտագործման 

ապահովում, 

  համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումներում փաստաթղթերի ճիշտ  

ձևակերպման և վարման մեթոդական օգնություն: 

     Ընդհանուր բաժինն իրականացնում է նաև սույն կանոնակարգով սահմանված այլ 

իրավասություններ: 

47. Սույն կանոնակարգով նախատեսված գործավարության կանոնները 

պարտադիր են համալսարանի բոլոր ստորաբաժանումների աշխատողների համար: 

48. Համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումներում գործավարությունն 

իրականացնում է ստորաբաժանման գործավարը, իսկ գործավարության համար 

առանձին հաստիք նախատեսված չլինելու դեպքում, այդ պարտականությունը 

ստորաբաժանման ղեկավարը հանձնարարում է տվյալ ստորաբաժանման 

աշխատողներից մեկին: Կառուցվածքային ստորաբաժանումներում գործավարության 

կազմակերպման պատասխանատուն ստորաբաժանման ղեկավարն է: 

49. Համալսարանի արխիվը գործում է օրենսդրության, համալսարանի 

կանոնակարգերի և այլ իրավական ակտերի հիման վրա: 

Արխիվը՝ 

 սահմանված կարգով ընդունում է արխիվացման ենթակա փաստաթղթեր, 

 կազմում է գործավարությամբ ավարտված մշտական պահպանման գործեր և 

ցուցակներ, 

 ապահովում է արխիվում գտնվող փաստաթղթերի պահպանումը, 
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 նախապատրաստում և ռեկտորի վավերացմանն է ներկայացնում ստացված 

հարցումների պատասխանները: 

50. Համալսարանի ընդհանուր բաժնից, արխիվից և կառուցվածքային այլ 

ստորաբաժանումներից փաստաթղթերի կամ դրանց պատճենների տրամադրումը 

կատարվում է ռեկտորին ուղղված գրավոր դիմումի և ռեկտորի կամ պրոռեկտորի 

մակագրության հիման վրա: Տրամադրվող պատճենների վրա նշվում է 

կառուցվածքային ստորաբաժանման անվանումը, ամսաթիվը և պատասխանատու 

անձի անուն, ազգանունը: 

 

5. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ 

51. Համալսարանի գործադիր մարմնի անունից ներքին իրավական ակտ՝ հրաման 

արձակելու բացառիկ իրավասությունը պատկանում է Ռեկտորին: 

Ռեկտորի բացակայության ժամանակ, ինչպես նաև Ռեկտորի կողմից որոշված 

դեպքերում հրամաններն արձակվում են Ռեկտորի հրամանով լիազորված 

պրոռեկտորի կամ այլ պաշտոնատար անձի կողմից: 

Համալսարանի Ռեկտորի հրամանների նախագծերը մշակվում և Ռեկտորի 

հաստատմանն են ներկայացնում հետևյալ ստորաբաժանումները. 

- Ընդհանուր բաժինը, 

- Ուսումնամեթոդական վարչությունը՝ ուսումնական հարցերով, 

- Գիտության վարչությունը՝ գիտության, ասպիրանտուրայի և համալսարանի 

գիտակազմակերպչական այլ հարցերով, 

- Բուժական վարչությունը՝ համալսարանական կլինիկաների և այլ բուժ-

հաստատությունների հարցերով, 

- Միջազգային վարչությունը՝ միջազգային կապերի, օտարերկրացի ուսանողների 

նախապատրաստական ու ընդունելության և հանրակացարանի հարցերով, 

- Կադրերի բաժինը՝ աշխատողների աշխատանքային իրավահարաբերութ-յունների 

հետ կապված հարցերով, 

- Մասնագիտական և շարունակական կրթության բաժինը՝ հետբուհական կրթության 

հարցերով, 

- Իրավաբանական և կառավարման բաժինը՝ իրավական հարցերով: 

Հրամանների նախագծերի մշակման համար հիմք կարող են հանդիսանալ 

ստորաբաժանումների կողմից Ռեկտորին ուղղված նամակը կամ զեկուցագիրը՝ 
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Ռեկտորի գրավոր մակագրությամբ, ինչպես նաև Ռեկտորի բանավոր 

հանձնարարականը: Հրամանի հիմքում որպես կանոն հղում է պարունակվում 

համապատասխան զեկուցագիրը և այլ իրավական ակտերը: 

Ռեկտորի հրամանների նախագծերը փորձաքննության են ենթարկվում 

Իրավաբանական և կառավարման բաժնի կողմից: Հրամանների նախագծերը կարող 

են փորձաքննության ենթարկվել նաև կառուցվածքային այլ շահագռգիռ 

ստորաբաժանումների կողմից: 

Հրամանի նախագիծ նախապատրաստող ստորաբաժանումը հրամանի առաջին 

էջի ետնամասում գրում է «Կատարող»՝ համապատասխանաբար նշելով 

ստորաբաժանման լրիվ կամ կրճատ անվանումը և «Համաձայնեցված է»՝ 

համապատասխանաբար նշելով «Իրավաբանական և կառավարման բաժին» կամ 

կրճատ՝ «Իրավ.» հապավումը՝ ստորագրությունների համար հատկացված տողով: 

Հրամանները շարադրվում են Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական 

լեզվով` գրական հայերենով: Հրամանում պետք է պահպանվեն հայոց լեզվի 

կանոնները: Հրամանի լեզուն պետք է լինի պարզ, հստակ և մատչելի և դրույթները 

պետք է ընկալվեն միանշանակ: 

Հրամանները մշակվում են էլեկտրոնային տարբերակով, հայկական «Յունիկոդ» 

կոդավորման տառատեսակով: Էլեկտրոնային տարբերակները պահպանվում են 

Ընդհանուր բաժնում: 

Հրամաններում օտարերկրյա կազմակերպությունների անվանումները, 

ֆիզիկական անձանց անունները, աշխարհագրական օբյեկտների անունները, դրանց 

հապավումները, ինչպես նաև թարգմանության ոչ ենթակա իրավական, ֆինանսական, 

տեխնիկական և այլ տերմինները պետք է գրվեն հայերեն տառադարձությամբ:  

Հրամանն ունի վերնագիր, որը պետք է համապատասխանի իրավական ակտի 

բովանդակությանը և հակիրճ տեղեկատվություն պարունակի դրա կարգավորման 

առարկայի մասին: Վերնագիրը գրվում է մեծատառերով, կենտրոնում և վերջում որևէ 

կետադրական նշան չի դրվում: 

Հրամանն ունի հերթական համար, որից անմիջապես հետո կարող է նշում 

կատարվել նրա բնույթի մասին: 

Հրամանում դրույթները շարադրվում են կետերի տեսքով: Կետերը կարող են 

բաժանվել ենթակետերի և պարբերությունների: Կետերը, ենթակետերը և 

պարբերությունները վերնագրեր չեն ունենում: 
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Կետերը համարակալվում են թվանշաններով: Ենթակետերը կարող են 

համարակալվել հայերենի այբուբենի փոքրատառերով: 

Զգալի ծավալով հրամանները կարող են բաժանվել հոդվածների և գլուխների, 

որոնք ունեն վերնագրեր: 

Կետերի համարները սկսվում են տողի սկսզբից, տեքստից բաժանվում են 

միջակետով, իսկ ենթակետերի համարները` փակագծերով: 

Հրամանով հաստատվող առանձին բաղկացուցիչ մասերը` կանոններ, 

կանոնադրություններ, կարգեր, հրահանգներ, պարզաբանումներ, պայմաններ, 

գնացուցակներ, ցուցակներ, ցանկեր, կազմեր, աղյուսակներ, գրաֆիկներ, 

քարտեզներ, գծապատկերներ և այլն, ձևակերպվում են հավելվածների ձևով, իսկ 

հրամանի համապատասխան մասերը պետք է հղում պարունակեն այդ 

հավելվածներին: 

Հրամանները ստորագրվում են Ռեկտորի կողմից և կնքվում Համալսարանի 

զինանշանով կնիքով: 

Մեկից ավելի էջերով հրամանի բոլոր էջերի վրա աջից ներքևում դրվում է մեկ 

կնիք: 

Համալսարանի Ռեկտորի կողմից արձակված հրամանները հաշվառվում են 

Համալսարանի հաշվառման մատյաններում՝ հրամանագրքերում: Հրամանները 

հրամանագրքերում թվագրում են` ըստ դրանց արձակման հերթականության և 

ժամանակի: 

Համալսարանի ընդհանուր հրամանագիրքը վարում է Ընդհանուր բաժինը, 

բացառությամբ աշխատանքային իրավահարաբերությունների հետ կապված 

հրամանագրքի, որը վարում է Կադրերի բաժինը: 

Ընդհանուր բաժինը և Կադրերի բաժինը պատասխանատվություն են կրում 

հրամանագրքերի վարման համար: 

Հրամանագիրքը կարվում, էջերը համարակալվում են: Հրամանագրքերը 

պահպանելու պարտակությունը կրում է համալսարանի Արխիվը: 

Ռեկտորի հրամանների կատարումն ապահովելու և աշխատանքների 

կազմակերպման նպատակով պրոռեկտորները և կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների ղեկավարները ստորաբաժանման շրջանակներում՝ իրենց 

ենթակա աշխատողներին տալիս են հանձնարարականներ և կարգադրություններ: 

Համալսարանական կլինիկական հիվանդանոցներում և պոլիկլինիկաներում 

կլինիկական հերթապահությունների հարցերով հանձնարարականները և 
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կարգադրությունները արձակվում են գրավոր: Գրավոր հանձնարարականները  և 

կարգադրությունները ստորագրում և վարում են դրանք արձակող պաշտոնակատար 

անձինք: 

  (Փոփոխություն և լրացում 24.11.10) 

52. Համալսարանի ռեկտորի հրամանների նախագծերը փորձաքննության են 

ենթարկվում իրավաբանական և կառավարման բաժնի կողմից: Հրամանների 

նախագծերը կարող են փորձաքննության ենթարկվել նաև կառուցվածքային այլ 

ստորաբաժանումներում: 

53. Համալսարանի ռեկտորի կողմից արձակված հրամանները գրանցվում են 

համալսարանի հրամանագրքերում, որոնք վարում են ընդհանուր և կադրերի 

բաժինները: Հրամանները հրամանագրքերում թվագրվում են ըստ դրանց արձակման 

հերթականության և ժամանակի: 

     Ընդհանուր բաժինը՝ 

 վարում է համալսարանի ընդհանուր հրամանագիրքը, 

 մեկօրյա ժամկետում շահագրգիռ կառուցվածքային ստորաբաժանումներին և 

անձանց է փոխանցում իր կողմից թվագրված հրամանի պատճենը, 

 հաշվառում է համալսարանում արձակված բոլոր իրավական ակտերը կամ դրանց 

պատճենները, ըստ դրանց արձակման հերթականության և ժամանակի: 

    Կադրերի բաժինը՝ 

 վարում է աշխատանքային իրավահարաբերությունների հետ կապված 

հրամանագիրքը, 

 մեկօրյա ժամկետում ընդհանուր բաժին, շահագրգիռ կառուցվածքային 

ստորաբաժանումներին և անձանց է ներկայացնում իր կողմից թվագրված հրամանի 

պատճենը: 

     Հրամանագրքերը կարվում են և էջերը՝ համարակալվում: Տարեվերջին 

հրամանգրքերը արխիվացվում են: 

54. Համալսարանի ռեկտորատի որոշումների նախագծերը մշակվում են 

ուսումնական մասում, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև այլ 

ստորաբաժանումներում: Համալսարանի ռեկտորատի որոշումները կենսագործվում 

են ռեկտորի հրամաններով: 

       Համալսարանի ուսումնական մասը՝ 
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 վարում և թվագրում է ռեկտորատի որոշումները` ըստ դրանց արձակման 

հերթականության և ժամանակի, 

 մեկօրյա ժամկետում ընդհանուր բաժին, շահագրգիռ կառուցվածքային 

ստորաբաժանումներին և անձանց է ներկայացնում իր կողմից թվագրված որոշման 

պատճենը: 

55. Համալսարանի գիտական խորհրդի որոշումների նախագծերը մշակվում են 

գիտական խորհրդի քարտուղարությունում, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև այլ 

ստորաբաժանումներում: Գիտական խորհրդի որոշումները կենսագործվում են 

ռեկտորի հրամաններով: 

     Գիտական խորհրդի քարտուղարությունը՝ 

 վարում և թվագրում է գիտական խորհրդի որոշումները` ըստ դրանց արձակման 

հերթականության և ժամանակի, 

 մեկօրյա ժամկետում ընդհանուր բաժին, շահագրգիռ կառուցվածքային 

ստորաբաժանումներին և անձանց է ներկայացնում իր կողմից թվագրված որոշման 

պատճենը:      

56. Ռեկտորի հրամանների, գիտական խորհրդի և ռեկտորատի որոշումների 

կատարումն ապահովելու և աշխատանքների կազմակերպման նպատակով 

պրոռեկտորները և կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարները իրենց 

ենթակա աշխատողներին տալիս են համապատասխան հանձնարարականներ և 

կարգադրություններ: Համալսարանական կլինիկական հիվանդանոցներում և 

պոլիկլինիկաներում հերթապահությունների հարցերով հանձնարարականները և 

կարգադրությունները արձակվում են գրավոր: Գրավոր հանձնարարականները և 

կարգադրությունները ստորագրում և վարում են դրանք արձակող պաշտոնատար 

անձինք: 

   (Փոփոխություն 24.11.10) 

57. Համալսարանի կողմից կնքվող պայմանագրերի նախագծերը մշակվում կամ 

ներկայացվում են կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից և 

փորձաքննության են ենթարկվում իրավաբանական և կառավարման բաժնում: 

Պայմանագրի օրինակները կամ պատճեները թվագրվում և պահպանվում են 

իրավաբանական և կառավարման բաժնում: 
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6. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՆՈՆՆԵՐ 

(Վերնագրի փոփոխություն 24.11.10) 

58. Համալսարանը՝ օրենսդրության և սույն կանոնակարգի համաձայն, 

իրականացնում է համալսարանի պահպանությունը և ուսանողների, աշխատողների 

անվտանգությունը: 

  (Փոփոխություն 24.11.10) 

Համալսարանի անվտանգությունն իրականացվում է օրենսդրությամբ և սույն 

կանոններով սահմանված կարգով՝ անվտանգության բաժնի կողմից: Անվտանգության 

բաժինն իր գործունեությամբ ղեկավարվում է օրենսդրությամբ, սույն կանոնակարգով, 

համալսարանի այլ կանոններով, ռեկտորի հրամաններով և հրահանգներով: 

Համալսարանի անվտանգությունն իր գործառույթներում ներառում է. 

 համալսարանի, համալսարանական շենքերի, շինությունների, մասնաշենքերի, 

հիվանդանոցային կլինիկական համալիրների, պոլիկլինիկաների, դրամարկղերի, 

էներգակենտրոնի, դրանց հարող բակերի և տարածքների, ամբողջ գույքի 

ապահովման կազմակերպումը, 

 համալսարանում ուսանողների անվտանգության ապահովումը, 

 իրենց պարտականությունների իրականացման ընթացքում համալսարանի 

ղեկավարության և աշխատողների անվտանգության ապահովումը: 

59. Համալսարանի անվտանգության ապահովման գործառույթներից է նաև 

համալսարանում հակաիրավական գործողությունների, այդ թվում՝ 

հանցագործությունների, գողությունների, հափշտակումների, ահաբեկչական ակտերի, 

անկարգությունների, մասնավոր վեճերի և կռիվների կանխումը, իսկ 

անհրաժեշտության դեպքում՝ համապատասխան մարմիններին ժամանակին 

իրազեկումը: 

60. Համալսարանի անվտանգությունն իրականացվում է անցակետերի և շրջիկ 

ծառայության միջոցով՝ համաձայն հաստիքացուցակի և գրաֆիկի: 

61. Համալսարանի անվտանգության բաժինը՝ 

 իրականացնում է համալսարանում անվտանգությունն ապահովող անհրաժեշտ 

միջոցառումներ, 

 ապահովում է մուտքը համալսարան միայն համալսարանի աշխատողներին, 

ուսանողներին, ինչպես նաև մուտք գործելու արտոնություն ունեցող անձանց, 
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 ապահովում է միայն համալսարանի աշխատողների և հատուկ արտոնություն 

ունեցող ավտոմեքենաների մուտքը համալսարանի բակ, 

 գույքի չարտոնված ելումուտը համալսարան կանխելու նպատակով 

վերահսկողություն է իրականացնում համալսարան մուտք և ելք գործող բեռնատար 

ավտոմեքենաների բեռների նկատմամբ, 

 իրականացնում է անցակետերի անխափան աշխատանքը, 

 ապահովում է համալսարանի անվտանգության բոլոր անցակետերի և շրջիկ 

ծառայությունների կապը միմյանց հետ. 

 համապատասխան ստորաբաժանումների հետ համատեղ ապահովում է 

համալսարանի ահազանգման և կապի համակարգերի անխափան աշխատանքը: 

62. Արտակարգ իրադրությունների դեպքում (հրդեհ, երկրաշարժ, էլեկտրավթար, 

ջրատարի և կոյուղու վթար և այլն) համապատասխան տարածքի սենյակը անհապաղ 

բացվում է անվտանգության բաժնի աշխատողի կողմից՝ անմիջապես տեղեկացնելով 

համալսարանի ղեկավարությանը, համապատասխան վթարային ծառայություններին և 

ապահովում այդ ծառայությունների աշխատողների մուտքը տվյալ տարածք: 

63. Օրինախախտումներ հայտնաբերելու, ինչպես նաև օրենսդրությամբ 

սահմանված այլ դեպքերում, անվտանգության բաժինն իրավաբանական և 

կառավարման բաժնի հետ համատեղ, պատրաստում և ռեկտորին է ներկայացնում 

դիմումներ՝ ուղղված պետական իրավապահ և այլ մարմիններին: 

64. Անվտանգության բաժնի աշխատողներն իրավունք ունեն՝ 

 ուսանողներից և աշխատողներից պահանջելու պահպանել համալսարանի 

անվտանգության կանոնները, 

 համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումներից պահանջելու օժանդակել 

և տրամադրել անհրաժեշտ միջոցներ և պայմաններ՝ անվտանգության կանոններն 

իրականացնելու համար, 

 անվտանգության նկատառումներից ելնելով՝ անարգել մուտք գործելու 

կառուցվածքային ստորաբաժանումների տարածքներ, 

 անհրաժեշտության դեպքում ստուգելու աշխատողների վկայականները և 

ուսանողների ուսանողական իրավունքները հաստատող փաստաթղթերը՝ 

ուսանողական տոմսերը կամ ստուգարքային գրքույկները, 
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 իրենց պարտականություններն իրականացնելու համար համալսարանի 

աշխատողներից ստանալու պարզաբանումներ, տալու բացատրություններ: 

65. Անվտանգության բաժնի պարտականությունների և իրադրությունից բխող 

միջոցառումների կատարման պատասխանատվությունը կրում է անվտանգության 

բաժնի պետը և աշխատողները՝ իրենց լիազորությունների սահմաններում: 

66. Համալսարանի ուսանողները և աշխատողները պարտավոր են՝ 

 ենթարկվել համալսարանի անվտանգության կանոններին, 

 անվտանգությունից թելադրվող դեպքերում ենթարկվել անվտանգության 

աշխատողների ցուցումներին,  

 աշխատանքային օրվա ավարտից հետո և աշխատանքային օրվա ընթացքում 

սենյակից կամ լսարանից ժամանակավոր բացակայության դեպքում անջատել 

լուսավորությունը և մյուս էլեկտրասարքերը, փակել պատուհանները և կողպել, 

 ծանոթանալ համալսարանի անվտանգության կանոններին: 

67. Համալսարանի աշխատողները կամ պատասխանատուները աշխատանքային 

օրվա ավարտից հետո ազդանշանային համակարգով կարգավորված 

աշխատասենյակները սահմանված կարգով մեկուսացնում և միացնում են 

ազդանշանային համակարգը: 

68. Այցելուները և հյուրերը համալսարան կարող են մուտք գործել ռեկտորի, 

պրոռեկտորների և կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների հետ 

նախապես պայմանավորվածություն ձեռք բերելուց հետո: 

     Անհրաժեշտության դեպքում անվտանգության բաժնի աշխատողը անձանց 

ուղեկցում է համալսարանի սահմանափակ մուտքով տարածքները: Համալսարանում 

սահմանափակ մուտքով տարածքներն են՝ 

 վարչական մասնաշենքի ռեկտորատի հարկաբաժինը, 

 էներգակենտրոնը, 

 անվտանգության բաժնի սենյակները, 

 ռեկտորի որոշմամբ այլ տարածքներ: 

69. Համալսարանում արգելվում է կրել զենք (այդ թվում՝ գազով), դանակ, 

արցունքաբեր գազի բալոն, էլեկտրաշոկ: 
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70. Համալսարանի տարածքում թիկնապահների ներկայության համար 

անհրաժեշտ է վարչատնտեսական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի 

թույլտվությունը: 

71. Ոչ աշխատանքային օրերին մուտքը համալսարան արգելվում է: Բացառիկ 

դեպքերում վարչատնտեսական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի կողմից տրվում 

է մուտքի թույլտվություն: 

72. Համալսարանի տարածքում արգելվում է ծխել, բացառությամբ ծխելու համար 

նախատեսված վայրերի: 

73. Արգելվում է համալսարանում օգտագործել ոգելից խմիչքներ, բացառությամբ 

համալսարանի ղեկավարության կողմից միջոցառումների համար նախատեսված 

դեպքերի և չափերի: Կարգապահական կանոնների կոպիտ խախտում է համարվում 

ոգելից խմիչքների, թմրամիջոցների կամ հոգեներգործուն նյութերի ազդեցության տակ 

համալսարանում գտնվելը: 

74. Սույն կանոնակարգով սահմանված կարգապահական կանոնների խախտման 

դեպքերը, ինչպես նաև համալսարանում այն գործողությունները, որոնք զուգորդվում 

են հակաիրավական արարքներով, պետք է կանխվեն համապատասխան 

կառուցվածքային ստորաբաժանման կողմից, և մեղավորները ենթակա են 

պատասխանատվության: 

75. Օրենսդրությամբ, համալսարանի կանոնադրությամբ և ներքին կարգապա-

հական կանոններով սահմանված պարտականությունները չկատարելու կամ 

խախտելու դեպքերում աշխատողի և ուսանողի նկատմամբ կարող են կիրառվել կար-

գապահական պատասխանատվության միջոցներ՝ ընդհուպ համալսարանից հեռացնե-

լը: 

76. Սույն կանոնակարգի կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը 

հանձնարարվում է համալսարանի վարչասոցիալական գծով պրոռեկտորին, 

իրավաբանական և կառավարման բաժնին, անվտանգության բաժնին և 

կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներին: 


