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II. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԽՆԴՐԻ  ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ  

       Համալսարանի կառավարման բոլոր մակարդակներում առկա են 

խնդիրներ, որոնք հնարավորություն չեն ընձեռում առավելագույնս 

ապահովել կառավարման գործընթացների արդյունավետությունը, 

օպերատիվությունը և  թափանցիկությունը: Անհրաժեշտ է 

կանոնակարգել բոլոր ստորաբաժանումներում իրականացվող 

կառավարչական գործառույթները, ընդլայնել 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողության 

ընդգրկվածությունը այդ գործընթացներում: Համալսարանում 

անհրաժեշտ է ներդնել արդի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

կիրառման վրա հիմնված համապարփակ էլեկտրոնային կառավարման 

համակարգ: Բուհի ֆինանսական կայունության և կանխատեսելիության 

ապահովման նպատակով անհրաժեշտ է ստեղծել ֆինանսների 

կառավարման արդյունավետ գործող համակարգ:  

     Նշված խնդիրների իրագործումը հնարավորություն կտա 

համալսարանում ներդնել արդյունավետ, օպերատիվ գործող և 

ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող կառավարման 

համակարգ:   

ԿԱՐԻՔԻ  ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ  

      Փորձագիտական այցից հետո համակողմանի ուսումնասիրվել և գնահատվել  է 

համալսարանի կառավարման ոլորտում առկա իրավիճակը, նախանշվել են կառավարման 

արդյունավետ համակարգի մշակման ու ներդրման նպատակով իրականացվելիք բոլոր 

միջոցառումները, որոնք իրենց արտացոլումն են գտել համալսարանի 2011-2015թթ. 

Ռազմավարական պլանի նպատակ 1-ում: Բացահայտվել են նպատակ 1-ի իրացմանն ուղղված 

ռազմավարության հիմնական ուղղությունները և նախանշվել են ակնկալվող 

վերջնարդյունքները: Ստեղծվել են բոլոր անհրաժեշտ նախադրյալները, առանձնացվել են 

յուրաքանչյուր միջոցառման իրացման համար պատասխանատու ղեկավար աշխատողները, 

ձևավորվել են համապատասխան աշխատանքային խմբեր: 

 

 

 

Գործողություն Քայլեր Ընթացիկ 

վիճակը 

Ռեսուրս Վերջնարդյունք Պատասխանատո

ւ թիմ 

Ժամա-

նակա-

հատված 

Վերջնարդյո

ւնքների 

գնահատ. 

ցուցիչներ 

 

Ա. Համալսարանական 

կառույցի ստեղծում, 

որը կապահովի 

ռազմավարական 

կառավարման 

գործընթացների 

պլանավորումը և 

իրականացումը 

 Կատարված  Աշխատանքային 

խումբ 

ֆինանսական 

ռեսուրսներ՝ 

անհրաժեշտ գույք և 

աշխատակիցների 

աշխատավարձ 

Համալսարանի 

վարչական կառուցված-

քում նոր ստորաբաժա-

նում, որը զբաղվում է 

բուհի հեռանկարային 

ծրագրերի մշակմամբ, 

դրանց իրացման մշտա-

դիտարկումների 

իրականացմամբ 

 

Ա.Երեմյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Տ.Այվազյան. 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Ռ.Գևորգյան, 

ՀՊՄՀ 

հեռանկարա-յին 

ծրագրերի 

2011-2013 ՀՊՄՀ 2011-

2015թթ. 

Ռազմավար

ական 

պլանը`միջո

ցառումների 

իրականաց-

ման 

ժամանակա-

ցույցով  



17 
 

մշակման և 

մշտադի-

տարկման 

վարչության պետ  

Համալսարանի վարչական 

կառուցվածքում նոր 

ստորաբաժանման ստեղծում 

և աշխատակիցներով 

համալրում 

 

Կատարված 
 

 

Աշխատանքային 

խումբ 

Ստեղծված է ռազմավա-

րական զարգացման 

վարչությունը /որը 

հետագայում 

վերանվանվեց 

հեռանկարային  

ծրագրերի մշակման և 

մշտադիտարկման 

վարչություն/ 

Ա.Երեմյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Տ.Այվազյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Ռ.Գևորգյան, 

ՀՊՄՀ 

հեռանկարա-յին 

ծրագրերի 

մշակման և 

մշտադի-

տարկման 

վարչության պետ 

2011 ՀՊՄՀ 

ռեկտորի 

հրամաններ 

Ստեղծված ստորաբաժան-

ման գործառույթներն 

ամրագրող կանոնակարգի 

հաստատում 

Կատարված Աշխատանքային 

խումբ 

Հաստատված 

կանոնակարգ 

Ռ.Գևորգյան, 

ՀՊՄՀ 

հեռանկարա-յին 

ծրագրերի 

մշակման և 

մշտադի-

տարկման 

վարչության պետ 

2013 ՀՊՄՀ 

գիտխոր-

հրդի 

որոշում 
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Բ.Համալսարանի 

կառավարման 

կառուցվածքի 

կատարելագործում 

 Կատարված է, 

սակայն 

հնարավոր են 

հետագա 

փոփոխու-

թյուններ և 

լրացումներ 

Աշխատանքային 

խումբ 

 

 

Համալսարանի օպտիմալ 

վարչական կառուցվածք՝ 

բոլոր անհրաժեշտ 

ստորաբաժանումների 

ներգրավմամբ, հիմնված 

գործառույթների հստակ 

տարանջատման վրա  

Մ.Մելիք-

Բախշյան, ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

  

Ա.Երեմյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Տ.Այվազյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Ա.Թամազյանյան

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Ս Գևորգյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Իրավաբանական 

վարչություն 

2011-2013 ՀՊՄՀ 

գիտխոր-

հրդի 

որոշում 

Ֆակուլտետների կառավար-

ման կառուցվածքի 

օպտիմալա-ցում, դրանց մի 

մասի վերա-կազմավորման 

արդյունքում ուսանողական 

համակազմի և պրոֆեսորա-

դասախոսական 

անձնակազմի առավել համա-

չափ բաշխում և կառավարե-

լիության բարելավում 

 

Կատարված 

  

 

 

 

 

 

 

 

Աշխատանքային 

խումբ 

Ֆակուլտետների նոր 

կառուցվածք 

Մ.Մելիք-

Բախշյան, ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

  

Ա.Երեմյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Տ.Այվազյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Իրավաբանական 

2011-2012 ՀՊՄՀ 

գիտխոր-

հրդի որո-

շումներ 
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վարչություն  

Վարչակառավարչական 

ապարատի նոր կառուցվածքի 

հաստատում 

Կատարված Աշխատանքային 

խումբ 

Վարչակառավարչական 

ապարատի նոր 

կառուցվածք 

Ա.Երեմյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Է.Տարախչյան, 

Իրավաբանական 

վարչության պետ 

 

2013 ՀՊՄՀ 

գիտխոր-

հրդի 

որոշում 

Գ. Համալսարանի 

կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների 

կանոնադրությունների 

և կանոնակարգերի 

մշակում և հաստատում 

 

 

 

 

 

 

Կատարված է 

մասնակի 

/կանոնակար-

գերը գտնվում 

են մշակման և 

հաստատման 

փուլերում/ 

Ստորաբաժա-

նումների 

ղեկավարներ և 

առաջատար 

մասնագետներ, ֆին. 

միջոցներ չեն 

պահանջվում 

Գործառույթների հստակ 

տարանջատման և 

ամրակցման վրա 

հիմնված նոր կանոնա-

դրություններ և կանո-

նակարգեր 

Ա.Երեմյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Է.Տարախչյան, 

Իրավաբանական 

վարչության պետ 

2013-2015 ՀՊՄՀ 

գիտխոր-

հրդի որո-

շումներ 

Ֆակուլտետների և 

ամբիոնների տիպային 

կանոնադրությունների 

մշակում և հաստատում 

 

 

Կատարված   Ֆակուլտետների և 

ամբիոնների 

ղեկավարներ և 

աշխատողներ 

Ֆակուլտետների և 

ամբիոնների կանո-

նադրություններ 

 Ա.Երեմյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Է.Տարախչյան, 

Իրավաբանական 

վարչության պետ 

2013 

 

ՀՊՄՀ 

գիտխոր-

հրդի որո-

շում 

 Համալսարանի վարչական 

ապարատի բոլոր ստորաբա-

ժանումների 

կանոնակարգերի մշակում և 

հաստատում 
 

Ընթացքի մեջ Ստորաբաժանում-

ների ղեկավարներ և 

առաջատար 

մասնագետներ 

Գործառույթների հստակ 

տարանջատման և 

ամրակցման վրա 

հիմնված նոր 

կանոնակարգեր 

Ա.Երեմյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Է.Տարախչյան, 

Իրավաբանական 

վարչության պետ 

2014-2015 ՀՊՄՀ 

գիտխոր-

հրդի որո-

շումներ 
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Դ. Համալսարանի 

էլեկտրոնային 

կառավարման 

միասնական 

համակարգի մշակում և 

ներդրում 

 

 

 

Կատարված է 

մասնակի 

/առանձին 

մոդուլների 

մշակումը և 

ներդրումը 

ընթացքում 

են/ 

Աշխատանքային 

խումբ ծրագրա-

վորողներ, 

համալսարանի 

աշխատակիցներ/ 

Համալսարանի սեփ. 

միջոցներ 

Կառավարման բոլոր 

գործառույթների 

ավտոմատացումն 

ապահովող մոդուլային 

հիմքի վրա կառուցված 

միասնական էլեկտրո-

նային համակարգ 

Մ.Մելիք-

Բախշյան, ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

  

Ա.Երեմյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Ա.Թամազյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Ա.Ղազարյան, 

Թիմի ղեկավար 

 

2012-2015 Մշակված և 

ներդր-ված 

ծրագրեր, 

ստորաբա-

ժանում-

ների 

գնահատակ

ան 

 

 Համալսարանի 

էլեկտրոնային կառավարման 

հայեցակարգի մշակում և 

հաստատում 

 

Կատարված  

 

 

Ինֆորմատիկայի 

ամբիոնի և 

տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների 

կենտրոնի 

մասնագետներ 

ՀՊՄՀ էլեկտրոնային 

կառավարման 

հայեցակարգ 

Ա.Երեմյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Ա.Թամազյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

ՏՏԿ 

մասնագետների 

խումբ 

2012 ՀՊՄՀ ԷԿՀ 

հայեցա-

կարգ 

Էլեկտրոնային փաստաթղթա 

շրջանառության համակարգի 

ներդրում և կիրառում 

Ընթացքի մեջ  Մասնագիտացված 

կազմակերպություն, 

համալսարանի 

միջոցներով 

Էլեկտրոնային 

փաստաթղթաշրջա-

նառության Mulberry 

համակարգ 

Ա.Երեմյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Ա.Թամազյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

ՏՏԿ 

2013-

2014թթ. 

Համակար-

գի օգտա-

տերերի 

գնահատա-

կանները 
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մասնագետների 

խումբ 
Համակարգի մոդելավորում, 

ծրագրային առանձին 

պրոդուկտների փորձնական 

ներդրում և ծրագրավորված 

մասի ցանցային տարբերակի 

ստեղծում  

Կատարված  Թիմի ղեկավար ՝ 

Արշակ Ղազարյան 

Դիզայներ ՝ Անահիտ 

Ալոյան 

Ծրագրավորող 

Ալվարդ Թադևոսյան 

Ծրագրավորող Վրեժ 

Երիցյան 

Համակարգի նախնական 

վիճակի մոդել 

Տվյալների 

մուտքագրման,  

խմբագրման, ծավալների 

հաշվարկի, 

դասաժամերի բաշխման 

ծրագրային ապարատ 

Մ.Մելիք-

Բախշյան, ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Ա.Երեմյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Ա.Ղազարյան, 

թիմի ղեկավար՝ 

 

2012-2013 Ներդրված 

ծրագրային 

ապարատի 

փորձարկ-

ման ար-

դյունքներ, 

մասնագետն

երի 

գնահատա-

կաններ 

Ադմին մոդուլի ստեղծում և 

նրա հիմնական մասի 

ավարտում 

Կատարված է 

/ներդրվել և 

օգտագործվու

մ է/ 

 

Թիմի ղեկավար ՝ 

Արշակ Ղազարյան 

Դիզայներ ՝ Անահիտ 

Ալոյան 

Ծրագրավորող 

Ալվարդ Թադևոսյան 

Ծրագրավորող Վրեժ 

Երիցյան 

Մասնագիտությունների 

կառավարում  

Առարկաների 

կառավարում  

Օգտատերերի 

կառավարում 

Ֆակուլտետների 

կառավարում  

Ամբիոնների 

կառավարում 

Հետքերի դիտում 

Մ.Մելիք-

Բախշյան, ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Ա.Երեմյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Ա.Ղազարյան, 

թիմի ղեկավար՝ 

2012-2013 Բոլոր 

օգտատե-

րերի 

գնահատա-

կաններ 

Ամբիոն մոդուլի ստեղծում  Կատարված է 

/ներդրվել և 

օգտագործվու

մ է/ 

Թիմի ղեկավար ՝ 

Արշակ Ղազարյան 

Դիզայներ ՝ Անահիտ 

Ալոյան 

Ծրագրավորող 

Ալվարդ Թադևոսյան 

Ծրագրավորող Վրեժ 

Երիցյան 

Սկզբնական տվյալներ՝ 

իր ենթաբաժիններով 

ՈՒսումնական պլաններ՝ 

իր ենթաբաժիններով  

Ծավալ՝ իր 

ենթաբաժիններով 

Դասաբաշխում՝ իր 

ենթաբաժիններով 
 

Մ.Մելիք-

Բախշյան, ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Ա.Երեմյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Ա.Ղազարյան, 

թիմի ղեկավար 

 

2012-2013 Բոլոր 

օգտատե-

րերի 

գնահատա-

կաններ 
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ՈՒսումնական մաս մոդուլի 

ստեղծում 

Ընթացքում է 

/ներդրվել և 

օգտագործվու

մ է մասնակի/ 

 

Թիմի ղեկավար ՝ 

Արշակ Ղազարյան 

Դիզայներ ՝ Անահիտ 

Ալոյան 

Ծրագրավորող 

Ալվարդ Թադևոսյան 

Ծրագրավորող Վրեժ 

Երիցյան 
 

ՈՒսումնական պլաններ՝ 

իր ենթաբաժիններով 

Ծավալ՝ իր 

ենթաբաժիններով 

Դասաբաշխում՝ իր 

ենթաբաժիններով 

 

Մ.Մելիք-

Բախշյան, ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Ա.Երեմյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Ա.Ղազարյան, 

թիմի ղեկավար 

 

2013-2014 Բոլոր 

օգտատե-

րերի 

գնահատա-

կաններ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Դեկանատ մոդուլի ստեղծում Ընթացքի մեջ  Թիմի ղեկավար ՝ 

Արշակ Ղազարյան 

Դիզայներ ՝ Անահիտ 

Ալոյան 

Ծրագրավորող 

Ալվարդ Թադևոսյան 

Ծրագրավորող Վրեժ 

Երիցյան 

Մուտքագրում՝ իր 

ենթաբաժիններով 

Կառավարում՝ իր 

ենթաբաժիններով 

Դիտում 

Գնահատման 

համակարգ 

Էլեկտրոնային 

ամփոփաթերթեր 

Վիճակագրական 

տվյալներ 

 
 

Մ.Մելիք-

Բախշյան, ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Ա.Երեմյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Ա.Ղազարյան, 

թիմի ղեկավար 

 

2013-2015 Բոլոր 

օգտատե-

րերի 

գնահատա-

կաններ 

Ուսանող մոդուլի ստեղծում  

 
 

 

Ընթացքում է 

Թիմի ղեկավար ՝ 

Արշակ Ղազարյան 

Դիզայներ ՝ Անահիտ 

Ալոյան 

Ծրագրավորող 

Ալվարդ Թադևոսյան 

Ծրագրավորող Վրեժ 

Երիցյան 
 

Ուսանողների 

գնահատականները, 

առաջընթացը 

Մ.Մելիք-

Բախշյան, ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Ա.Երեմյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Ա.Ղազարյան, 

թիմի ղեկավար 

 

2013-2015 Բոլոր 

օգտատե-

րերի 

գնահատա-

կաններ 
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Դասախոս մոդուլի ստեղծում Ընթացքի մեջ Թիմի ղեկավար ՝ 

Արշակ Ղազարյան 

Դիզայներ ՝ Անահիտ 

Ալոյան 

Ծրագրավորող 

Ալվարդ Թադևոսյան 

Ծրագրավորող Վրեժ 

Երիցյան 

Դասախոսների 

բեռնվածքը, 

ամփոփաթերթերը, 

հանձնարարականները 

Մ.Մելիք-

Բախշյան, ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Ա.Երեմյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Ա.Ղազարյան, 

թիմի ղեկավար 

 

2013-2015 Բոլոր 

օգտատե-

րերի 

գնահատա-

կաններ 

Ե. Ֆինանսների 

կառավարման 

արդյունավետ 

համակարգի ներդրում 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ընթացքի մեջ Հիմնականում՝ 

մասնագիտաց-ված 

կազմ.-երի 

ներգրավմամբ, 

համալսարանի 

սեփական 

միջոցներով 

Արդյունավետ գործող 

հաշվապահական 

հաշվառման և ֆինան-

սական պլանավորման 

համակարգ 

Ա.Թամազյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Ա.Բաբաջանյան, 

Գլխավոր 

հաշվապահ 

 

Ք.Միրզախանյան 

Ֆինանսների 

ծրագրավորման 

և 

վիճակագրությա

ն վարչության 

պետ 

 

2014-2015 Ներքին և 

արտաքին 

աուդիտնե-

րի գնահա-

տական-

ները, ստու-

գումների 

արդյունք-

ները 

Հաշվապահական հաշվառ-

ման վարման արդի պահանջ-

ներին համապատասխանող 

ավտոմատացված ծրագրի 

ներդրում և կիրառում 

 
 
Ընթացքում է 

Ծրագրի ներ-դրումը, 

բազայի ստեղծումը 

և ուսուցումը 

իրականացվե- լու է 

մասնագի-տացված  

կազմակերպու-թյան 

կողմից: 

Կպահանջվեն 

Հաշվապահական 

հաշվառման ժամա-

նակակից պահանջ-

ներին համապա-

տասխանող ծրագիր 

Ա.Թամազյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Ա.Բաբաջանյան, 

Գլխավոր 

հաշվապահ 

 

2014-2015 Ներքին և 

արտաքին 

աուդիտնե-

րի գնահա-

տական-

ները, ստու-

գումների 

արդյունք-
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ֆինանսական 

ներդրումներ  

Ս.Բաբայան, 

Գլխավոր 

հաշվապահի 

տեղակալ 

ները 

Ֆինանսական վերլուծու-

թյունների և կանխատեսում-

ների արդյունավետ 

համակարգի ներդրում 

Պլանավոր-

վում է 

Ֆինանսների 

ծրագրավորման և 

վիճակագրու-թյան 

վարչության 

անձնակազմ, 

հնարավոր է 

մասնագի-տացված 

կազմա-կերպության 

ներգրավումով /այս 

դեպքում 

կպահանջվեն 

որոշակի ֆին. 

ռեսուրսներ/ 

Բուհի ֆինանսական 

վիճակը բացահայտող 

վերլուծական ծրագիր և 

կանոնակարգ, 

Ֆինանսական 

միջնաժամկետ և 

երկարաժամկետ 

կանխատեսումների 

իրականացման 

հայեցակարգ   

Ա.Թամազյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Ք.Միրզախանյան 

Ֆինանսների 

ծրագրավորման 

և 

վիճակագրությա

ն վարչության 

պետ 

 

2014-2015 Ներքին և 

արտաքին 

աուդիտնե-

րի գնահա-

տական-

ները, ստու-

գումների 

արդյունք-

ները 

 


