
 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  ԴԵԿԱՆԻ  ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ  ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ 

 

Ընդունվել է ԵՊԲՀ Գիտական խորհրդի 

15.04.2009 թվականի թիվ 15 նիստի որոշմամբ, 

հաստատվել է ԵՊԲՀ ռեկտորի 22.04.2009  թվականի 

թիվ 24Մ-2 հրամանով 
 

Գիտական խորհրդի նախագահ, 

Ռեկտոր  Գ.Պ. Քյալյան 

 

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈԻՐ  ԴՐՈԻ ՅԹՆԵՐ 

 
 

1. Սույն ընթացակարգով սահմանվում է «Երևանի Մխիթար Հերացու 

անվան պետական բժշկական համալսարան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության (այսուհետ՝ Համալսարան) ֆակուլտետի դեկանի (այսուհետ՝ 

Դեկան)  ընտրության ընթացակարգը: 

2. Դեկանն ընտրվում է ֆակուլտետի խորհրդի (այսուհետ՝ Խորհուրդ) 

կողմից փակ (գաղտնի) քվեարկությամբ՝ 5 տարի ժամկետով: Դեկանի 

աշխատանքը գիտամանկավարժական է: Դեկանը կազմակերպում և ղեկավարում 

է ֆակուլտետի աշխատանքները՝ ուսումնամեթոդական աշխատանքներում 

համագործակցելով Համալսարանի ամբիոնների հետ: 

3. Դեկանը չի կարող զբաղեցնել վարչական այլ պաշտոն: 

 

II. Դեկանի պաշտոնի համար թեկնածությունների առաջադրումը 

 

4. Դեկանի թափուր պաշտոնի մրցույթի վերաբերյալ հայտարարությունը 

հրապարակվում է Համալսարանի կայքում և հայտարարությունների տեղում՝ 
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ընտրությունից առնվազն երկու ամիս առաջ: Հայտարարության մեջ նշվում են 

մրցույթի պայմանները, պաշտոնի հավակնորդին ներկայացվող պահանջները և 

դիմումների ներկայացման ժամկետը: Դիմումները կարող են ներկայացվել 

հայտարարության հրապարակումից հետո 30 օրվա ընթացքում: 

5. Դեկանի պաշտոնի թեկնածուներն (այսուհետ՝ Թեկնածու) առաջադրվում 

են Համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմից և պետք է ունենան 

առնվազն 5 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ:  

Թեկնածուներն առաջադրվում են Համալսարանի ամբիոնների և այլ գիտա-

մանկավարժական ստորաբաժանումների կողմից, կամ՝ ինքնառաջադրմամբ: 

Առաջադրման մասին դիմումները ներկայացվում են համապատասխան 

Խորհրդի քարտուղարին: 

  6. Թեկնածուների առաջադրման մասին սեղմագիրը և անհրաժեշտ 

փաստաթղթերը (Թեկնածուի առաջադրման մասին համապատասխան 

ստորաբաժանումների որոշումները կամ ինքնառաջադրվողի դիմումը՝ ուղղված 

ռեկտորին, առաջադրված Թեկնածուների գրավոր համաձայնությունները, 

կադրերի հաշվառման անհատական թերթիկը, բարձրագույն կրթության դիպլոմի 

պատճենը, ստաժի, գիտական աստիճանի և կոչման վերաբերյալ 

համապատասխան փաստաթղթերը) Խորհրդի քարտուղարի կողմից 

ներկայացվում են Համալսարանի գիտական խորհրդի քարտուղարություն:  

Գիտական խորհրդի քարտուղարությունը կազմում է Թեկնածուների 

ցուցակ՝ այբբենական կարգով, որտեղ նշվում են Թեկնածուների անուն-

ազգանունը, գիտական աստիճանը և կոչումը, զբաղեցրած պաշտոնը, ինչպես նաև 

նրանց առաջադրած կառուցվածքային ստորաբաժանումները կամ նշում 

ինքնառաջադրման մասին: 

Համալսարանի գիտական քարտուղարը, Խորհրդի նիստից 10 օր առաջ, 

Համալսարանի կայքում և հայտարարությունների տեղում հրապարակում է 

ցուցակը և այդ մասին ծանուցում Թեկնածուներին: 
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III. Ֆակուլտետի խորհրդի նիստում Դեկանի պաշտոնի համար 

թեկնածությունների քննարկումը 

 

8. Դեկանի ընտրության համար հրավիրված Խորհրդի նիստը նախագահում 

է ռեկտորը կամ ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորը կամ գիտական 

քարտուղարը: 

Խորհրդի նիստն իրավազոր է Խորհրդի կազմի առնվազն երկու երրորդի 

ներկայության դեպքում:  

Խորհրդի նիստում աշխատանքային բոլոր որոշումներն ընդունվում են 

Խորհրդի նիստին ներկա անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ՝ բաց 

քվեարկությամբ, եթե Խորհուրդը որոշման ընդունման այլ կարգ չի սահմանում: 

9. Նախագահողը նիստը սկսում է Թեկնածուների առաջադրման 

գործընթացի վերաբերյալ Խորհրդի քարտուղարի հաղորդմամբ, իսկ եթե 

անհրաժեշտ է, տալիս է պարզաբանումներ: 

Սույն ընթացակարգի էական խախտումներ ի հայտ գալու դեպքում 

Խորհուրդը պետք է հետաձգի նիստը՝ մինչև ռեկտորի կողմից համապատասխան 

որոշում կայացնելը: 

10. Նախագահողը ներկայացնում է Թեկնածուների ցուցակը: 

Խորհրդի նիստին Թեկնածուների ներկայությունը պարտադիր է, 

բացառությամբ հարգելի դեպքերի: 

Խորհուրդը, լսելով նախագահողի պարզաբանումները, ընդունում է որոշում 

թեկնածությունը նիստում քննարկելու կամ քննարկումից հանելու վերաբերյալ: 

11. Նիստի նախագահողը ծրագրային ելույթի համար ձայնը տալիս է 

Թեկնածուներին՝ ըստ ցուցակի հերթականության: Ելույթի ժամանակը որոշում է 

Խորհուրդը՝ ձայների պարզ մեծամասնությամբ:  

Յուրաքանչյուր Թեկնածուի ելույթից հետո, Խորհրդի անդամները կարող են 

հարցեր տալ: Հարցերը սահմանափակվում են նախագահողի առաջարկով, 

Խորհրդի որոշմամբ: 

12. Թեկնածուների ծրագրային ելույթներից հետո սկսվում է թեկնածութ-

յունների քննարկումը, որին մասնակցում են Խորհրդի անդամները: Խորհրդի 
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որոշմամբ քննարկմանը կարող են մասնակցել նաև Համալսարանից 

հրավիրվածները: 

Քննարկման ժամանակ ելույթների համար հատկացվող ժամանակը 

որոշում է Խորհուրդը: Անհրաժեշտության դեպքում նախագահողը, Խորհրդի 

համաձայնությամբ, կարող է երկարացնել ելույթ ունեցողին հատկացված 

ժամանակը: 

  Թեկնածությունների քննարկումը դադարեցվում է նախագահողի 

առաջարկով՝ Խորհրդի որոշմամբ: 

13. Քննարկումների ավարտից հետո Թեկնածուներին տրվում է լրացուցիչ 

ելույթի հնարավորություն: Ելույթի համար հատկացվող ժամանակը որոշում է 

ֆակուլտետի խորհուրդը: 

 

IV. Դեկանի ընտրության անցկացումը 

 

14. Քննարկումներից և լրացուցիչ ելույթներից հետո ինքնաբացարկ 

չհայտնած Թեկնածուների անուն-ազգանունները Խորհրդի որոշմամբ մտցվում են 

քվեաթերթիկի մեջ: 

  15. Նախագահողը Խորհրդի անդամներին ներկայացնում է փակ (գաղտնի) 

քվեարկության կարգը: 

16. Փակ (գաղտնի) քվեարկություն անցկացնելու և դրա արդյունքներն 

ամփոփելու համար, նախագահողի առաջարկով և Խորհրդի որոշմամբ, Խորհրդի 

անդամներից ընտրվում է առնվազն 3 անդամից կազմված հաշվիչ հանձնաժողով: 

Թեկնածուները չեն կարող լինել հաշվիչ հանձնաժողովի անդամ կամ առաջադրել 

թեկնածուներ: Հաշվիչ հանձնաժողովն իր կազմից ընտրում է հանձնաժողովի 

նախագահ: Հանձնաժողովի որոշումներն ընդունվում են ձայների պարզ 

մեծամասնությամբ: 

17. Մեկ Թեկնածուի դեպքում քվեաթերթիկի մեջ պետք է նշվեն Թեկնածուի 

ազգանունը, անունը, «կողմ» և «դեմ» բառերը (Հավելված 1): Մեկից ավելի 

Թեկնածուների քվեարկության համար քվեաթերթիկի մեջ այբբենական կարգով 

պետք է նշվեն Թեկնածուների անուն-ազգանունները, որոնց կողքին պետք է լինի 
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վանդակ՝ նշում կատարելու համար: Վերջին տողում պետք է լինեն «բոլորին դեմ 

եմ» բառերը (Հավելված 2): 

18. Հաշվիչ հանձնաժողովը Խորհրդի յուրաքանչյուր անդամի տալիս է մեկ 

քվեաթերթիկ: Քվեաթերթիկ ստացողը ստորագրում է Խորհրդի 

անդամացուցակում: 

19. Քվեարկությունն ավարտվելուց հետո հաշվիչ հանձնաժողովն 

ամփոփում է քվեարկության արդյունքները և կազմում արձանագրություն 

(Հավելված 3): Մեկից ավելի Թեկնածուների դեպքում արձանագրության մեջ 

Թեկնածուների անուն-ազգանունները նշվում են ըստ հավաքած ձայների քանակի 

նվազման հաջորդականության: 

20. Վավեր են համարվում այն քվեաթերթիկները, որոնցում՝ 

- թողնված է «կողմ» կամ «դեմ» բառը (միակ Թեկնածուի քվեարկության 

դեպքում), 

- քվեարկված է միայն մեկ Թեկնածուի օգտին կամ «բոլորին դեմ եմ» բառերի 

կողքի վանդակում (մեկից ավելի թեկնածուների քվեարկության դեպքում): 

Քվեարկությունն իրականացվում է որևէ Թեկնածուի կամ «բոլորին դեմ եմ» 

համապատասխան տողի վանդակում ☑ նշում կատարելով:   

Քվեաթերթիկում չնախատեսված նշումների, ընդգծումների և այլ նշանների 

առկայության դեպքում քվեաթերթիկը համարվում է անվավեր: 

Քվեաթերթիկն անվավեր ճանաչելու որոշումը կայացնում է հաշվիչ 

հանձնաժողովը: 

21. Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահը հրապարակում է քվեարկության 

արդյունքները՝ յուրաքանչյուր Թեկնածուի համար առանձին, որից հետո 

Խորհուրդը հաստատում է հաշվիչ հանձնաժողովի արձանագրությունը: 

  22. Թեկնածուն համարվում է ընտրված, եթե նրա օգտին քվեարկել է 

Խորհրդի նիստին ներկա անդամների կեսից ավելին: 

23. Հաշվիչ հանձնաժողովի զեկույցի հիման վրա Խորհուրդը ընդունում է 

հետևյալ որոշումներից մեկը՝ 

- Դեկան ընտրվելու մասին,   

- կրկնակի քվեարկություն անցկացնելու մասին, 
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- ընտրությունը չկայացած ճանաչելու մասին, 

- ընտրությունն անվավեր ճանաչելու մասին: 

24. Մեկից ավելի Թեկնածուների դեպքում որևէ Թեկնածուի կողմից 

Խորհրդի ներկա անդամների ձայների կեսից ավելին չհավաքելու դեպքում 

Խորհրդի նույն նիստում կազմակերպվում է կրկնակի քվեարկություն, որին 

մասնակցում են՝   

- առավելագույն ձայներ ստացած առաջին երկու Թեկնածուները, կամ 

- առավելագույն ձայներ ստացած առաջին Թեկնածուն և նույնաքանակ 

ձայներ ստացած երկրորդ ու հաջորդ Թեկնածուները, կամ 

- հավասար առավելագույն ձայներ ստացած երկու և ավելի Թեկնածուները: 

25. Կրկնակի քվեարկությունը կազմակերպվում է սույն ընթացակարգին 

համապատասխան: 

Կրկնակի քվեարկության դեպքում ընտրված է համարվում Խորհրդի ներկա 

անդամների ձայների պարզ մեծամասնություն ստացած Թեկնածուն: 

26. Դեկանի ընտրությունը համարվում է չկայացած, եթե 

- միակ Թեկնածուն չի ստացել Խորհրդի ներկա անդամների ձայների պարզ 

մեծամասնությունը,   

- կրկնակի քվեարկության արդյունքով որևէ Թեկնածու չի ստացել 

ֆակուլտետի խորհրդի ներկա անդամների ձայների պարզ մեծամասնությունը: 

27. Դեկանի ընտրությանը վերաբերող բոլոր փաստաթղթերը, նիստի 

արձանագրության հետ միասին, ներկայացվում են Համալսարանի գիտական 

խորհրդի քարտուղարություն: 

28. Դեկանի ընտրության գործընթացում Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրության, Համալսարանի կանոնադրության և սույն ընթացակարգի 

խախտումներ ի հայտ գալու դեպքում ռեկտորը հիմնավորված և 

պատճառաբանված որոշմամբ Դեկանի ընտրությունը ճանաչում է անվավեր և 

նշանակում է նոր ընտրություն: 

29. Խորհրդում ընտրված Դեկանի թեկնածությունը հաստատվում է 

Համալսարանի գիտական խորհրդի կողմից, մեկամսյա ժամկետում, գիտական 
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խորհրդի ընդհանուր թվի ձայների պարզ մեծամասնությամբ՝ փակ գաղտնի 

քվեարկությամբ: 

 

V. Ֆակուտետի դեկանին աշխատանքի ընդունելը 

 

30. Համալսարանի ռեկտորն ընտրված Թեկնածուի հետ կնքում է 

աշխատանքային պայմանագիր և նրան հրամանագրում է Դեկանի պաշտոնում՝ 5 

տարի ժամկետով: 

31. Ֆակուլտետի դեկանի լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման 

դեպքում ռեկտորը նշանակում է Դեկանի նոր ընտրություն՝ սույն ընթացակարգի 

համաձայն: 

32. Առանձնահատուկ դեպքերում (ստեղծվել է նոր ֆակուլտետ, ոչ մի 

Թեկնածու չի առաջադրվել, ընտրությունը ճանաչվել է չկայացած կամ անվավեր) 

ռեկտորն իրավասու է մինչև 1 տարի ժամկետով Դեկանի պաշտոնում 

հրամանագրել սույն ընթացակարգի 5-րդ կետով սահմանված պահանջները 

բավարարող անձի և հրամանագրման ժամկետի ավարտին կազմակերպել 

Դեկանի ընտրության նոր գործընթաց: 

 


