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VII. ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 
ԽՆԴՐԻ  ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ  

Համալսարանի առկա ենթակառուցվածքներն ու ռեսուրսները հիմնականում 

բավարարում են անհրաժեշտ կրթական միջավայրի ստեղծման, 

ուսումնական գործընթացների և գիտահետազոտական գործունեության 

կազմակերպումը պատշաճ մակարդակով նյութատեխնիկական 

ռեսուրսներով ապահովման համար: Այդուհանդերձ, համալսարանի 

առաջընթաց զարգացումն ապահովելու նպատակով մեծ ծավալի 

աշխատանք պետք է իրականացնել ենթակառուցվածքների գործունեության 

արդյունավետությունը բարձրացնելու, լսարանային համակարգը և 

սպասարկող բոլոր տարածքները բարեկարգելու ու անհրաժեշտ գույքով 

հագեցնելու, համալսարանի ուսումնագիտական և վարչական բոլոր 

կառույցներն ու ստորաբաժանումները ժամանակակից տեխնիկայով ու 

սարքավորումներով հագեցնելու, ժամանակակից տեխնոլոգիաների վրա 

հիմնված տեղեկատվական անհրաժեշտ ծառայություններ մատուցելու 

համար: 

 

Նշված խնդիրները հնարավոր է իրագործել համալսարանի բոլոր 

ստորաբաժանումների կարիքներն ու նյութատեխնիկական ռեսուրսների 

նկատմամբ անհրաժեշտ պահանջը ճշգրիտ բացահայտելու, գնահատելու և 

հաշվառելու, բոլոր նախանշված միջոցառումները առաջնահերթության 

կարգով իրականացնելու համար պահանջվող ֆինանսական միջոցները 

հստակ պլանավորելու և բաշխելու միջոցով: 

 

Արդյունքում համալսարանը կունենա արդի պահանջներին 

համապատասխանող ուսումնական միջավայր, ուսանողների և 

դասախոսների բոլոր պահանջները պատշաճ ապահովող 

ենթակառուցվածքներ: 

 

 

 

 

 

ԿԱՐԻՔԻ  ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ 

Փորձագիտական այցից հետո հանգամանորեն ուսումնասիրվել են համալսարանի նորոգման 

կարիք ունեցող ուսումնական և այլ տարածքները, գնահատվել են կատարվելիք 

աշխատանքների ծավալները և որոշվել է դրանց իրականացման առաջնահերթությունները: 

Բացահայտվել է համալսարանի ուսումնագիտական և այլ ստորաբաժանումների պահանջը 

համակարգչային և այլ տեխնիկայի, սարքավորումների նկատմամբ, նախանշվել են դրանց ձեռք 

բերման հնարավոր եղանակներն ու ժամկետները: Գնահատվել է հիմնական միջոցների և այլ 

գույքի հաշվառման և գույքագրման գործող համակարգը, բացահայտվել են առկա 

թերությունները և քննարկվել են դրանց վերացման հնարավոր տարբերակները: Ստեղծվել են 

ենթակառուցվածքների կառավարմամբ ու դրանց գործունեության կազմակերպմամբ զբաղվող 

նոր կառուցվածքային ստորաբաժանումներ /լրատվության վարչություն, տնտեսական 

վարչություն, տրանսպորտի բաժին և այլն/: Դիտարկվել են նոր ենթակառուցվածքների 

ստեղծման և գործող ենթակառուցվածքների հետագա զարգացման ու կատարելագործման 

հնարավոր ուղղությունները: Նախատեսվող բոլոր աշխատանքներն ու իրականացվելիք 

միջոցառումները իրենց արտացոլումն են գտել համալսարանի 2011-2015թթ. Ռազմավարական 

պլանում /նպատակ 6/:  
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Գործողություն Քայլեր Ընթացիկ վիճակը Ռեսուրս Վերջնարդյունք Պատասխանատու 

թիմ 

Ժամանակ

ահատված 

Վերջնար. 

գնահատ. 

ցուցիչներ 

Ա. Համալսարանի 

բոլոր մասնաշենքերում 

իրականացնել 

լսարանային և այլ 

տարածքների 

նորոգման, 

արդիականացման և 

կահավորման  

աշխատանքներ, 

բարեկարգել 

համալսարանի 

բակային և այլ 

տարածքները 

 

 

 

Գրեթե ամբողջու-

թյամբ ավարտ-ված 

է  

/թիվ 57 դպրոցի 

հիմնանորոգումը 

նախատեսվում է 

2014-2015թթ./ 

Իրականացվել է 

գնումների 

գործընթացի 

միջոցով՝ 

մասնագիտացված 

շին. կազմ. կողմից, 

բուհի սեփական 

միջոցներով  

ՀՊՄՀ 4 

մասնաշենքերում և 

թիվ 57 դպրոցում 

ամբողջովին 

նորոգված և 

կահավորված 

ուսումնական և այլ 

տարածքներ 

Ա.Թամազյան, 

ՀՊՄՀ պրոռեկտոր 

 

Գ.Գրիգորյան, 

գլխ.ճարտարագետ 

 

Վ.Մշեցյան 

տնտեսական 

վարչության պետ 

 

Գ.Մուրադյան 

ՆՏՄ բաժնի պետ 

2012-2015 Պայմա-

նագրեր, 

կատարո-

ղական 

ակտեր, 

արձանա-

գրություն-

ներ 

Հիմնանորոգել և նոր 

գույքով հագեցնել 

համալսարանի թիվ 1,3 և 

6-րդ մասնաշենքերի 

լսարանները, 

ուսումնական և այլ 

տարածքները 

Կատարված Իրականացվել է 

գնումների 

գործընթացի 

միջոցով՝ 

մասնագիտացված 

շին. կազմ. կողմից, 

բուհի սեփական 

միջոցներով  

Ամբողջովին 

նորոգված և նոր 

նստարաններով ու 

գրատախտակներով 

կահավորված թվով 

շուրջ 80 լսարաններ, 

8 դեկանատներ, 32 

կաբինետներ,  

լաբորատորիաներ,  

հրաձգարանը, 

սպորտ դահլիճը, 

միջանցքներն ու 

նախասրահները 

Ա.Թամազյան, 

ՀՊՄՀ պրոռեկտոր 

 

Գ.Գրիգորյան, 

գլխ.ճարտարագետ 

 

Վ.Մշեցյան 

տնտեսական 

վարչության պետ 

 

Գ.Մուրադյան 

ՆՏՄ բաժնի պետ 

2012-2013 Պայմա-

նագրեր, 

կատարո-

ղական 

ակտեր, 

արձանա-

գրություն-

ներ 

Բարեկարգել 

համալսարանի բակային 

տարածքները 

Կատարված  

Իրականացվել է 

գնումների 

գործընթացի 

միջոցով՝ 

 

Ամբողջովին 

բարեկարգված 3-րդ 

մասնաշենքի բակը՝ 

ոռոգման ցանցով և 

Ա.Թամազյան, 

ՀՊՄՀ պրոռեկտոր 

 

Գ.Գրիգորյան, 

գլխ.ճարտարագետ 

2012-2013 Պայմա-

նագրեր, 

կատարո-

ղական 

ակտեր, 
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մասնագիտացված 

շին. կազմ. կողմից, 

բուհի սեփական 

միջոցներով 

կանաչապատումով, 

1-ին մասնաշենքին 

կից նորոգված 

բացօթյա 

սպորտհրապարակ 

 

Վ.Մշեցյան 

տնտեսական 

վարչության պետ 

 

Գ.Մուրադյան 

ՆՏՄ բաժնի պետ 

արձանա-

գրություն-

ներ 

3. Հիմնանորոգել 

համալսարանի 

գիտխորհրդի դահլիճը և 

կահավորել նոր գույքով, 

գործարկել ևս մեկ 

ժամանակակից 

կոնֆերենց- դահլիճ և 

կոնֆերենց-սենյակներ 

Կատարված  Իրականացվել է 

գնումների 

գործընթացի 

միջոցով՝ 

մասնագիտացված 

շին. կազմ. կողմից, 

բուհի սեփական 

միջոցներով 

Ամբոջովին 

հիմնանորոգված և 

կահավորված 

գիտխորհրդի 

դահլիճը, 65 

նստատեղով 

ժամանակակից 

կոնֆերենց-դահլիճ և 

2 կոնֆերենց-սենյակ 

6-րդ մասնաշենքում 

Ա.Թամազյան, 

ՀՊՄՀ պրոռեկտոր 

 

Գ.Գրիգորյան, 

գլխ.ճարտարագետ 

 

Վ.Մշեցյան 

տնտեսական 

վարչության պետ 

 

Գ.Մուրադյան 

ՆՏՄ բաժնի պետ 

2012-2013 Պայմա-

նագրեր, 

կատարո-

ղական 

ակտեր, 

արձանա-

գրություն-

ներ 

4. Հիմնանորոգել թիվ 1,3 և 

6 մասնաշենքերի բոլոր 

սանհանգույցները 

Կատարված Իրականացվել է 

գնումների 

գործընթացի 

միջոցով՝ 

մասնագիտացված 

շին. կազմ. կողմից, 

բուհի սեփական 

միջոցներով 

Թիվ 1,3, և6 

մասնաշենքերում 

հիմնանորոգված 

թվով 26 

սանհանգույցներ 

 

Ա.Թամազյան, 

ՀՊՄՀ պրոռեկտոր 

 

Գ.Գրիգորյան, 

գլխ.ճարտարագետ 

 

Վ.Մշեցյան 

տնտեսական 

վարչության պետ 

 

Գ.Մուրադյան 

ՆՏՄ բաժնի պետ 

2012-2013 Պայմա-

նագրեր, 

կատարո-

ղական 

ակտեր, 

արձանա-

գրություն-

ներ 

5. Ամբողջությամբ 

հիմնանորոգել և նոր 

Պլանավորվաում է Իրականացվելու է 

մասնագիտացված 

Ժամանակակից  

պահանջներին 

Ա.Թամազյան, 

ՀՊՄՀ պրոռեկտոր 

2014-2015 Պայմա-

նագրեր, 
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գույքով կահավորել թիվ 57 

դպրոցը 

կազմակերպության 

կողմից, 

ֆինանսավորման 

խնդիրը գտնվում է 

հստակեցման 

փուլում 

լիովին բավարարող 

կրթական միջավայր 

հիմնական դպրոցի 

և հենակե-տային 

վարժարանի 

ուսուցիչների և 

աշա-կերտների 

համար 

 

Մ. Մհեր Մելիք-

Բախշյան. ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Գ.Գրիգորյան, 

գլխ.ճարտարագետ 

 

Վ.Մշեցյան 

տնտեսական 

վարչության պետ 

 

Գ.Մուրադյան 

ՆՏՄ բաժնի պետ 

կատարո-

ղական 

ակտեր, 

արձանա-

գրություն-

ներ 

6. Հիմնանորոգել 

համալսարանի թիվ 3 և 5 

մասնաշենքերի 

ճաշարանները, գործարկել 

հանրային սննդի 

կազմակերպման ևս 2-3 

կետեր 

 

  

Կատարված Իրականացվել է 

գնումների 

գործընթացի 

միջոցով՝ 

մասնագիտացված  

շին. կազմ. կողմից, 

բուհի սեփական 

միջոցներով 

Թիվ 3 և 5 

մասնաշենքերի 

ամբողջովին 

հիմնանորոգված 

ճաշարանները՝ 

հագեցված 

խոհանոցային նոր 

սարքավորումներով, 

թիվ 1 մասնաշենքի 

նախասրահի 

ժամանակակից  

սրճարանը/կաֆետե

րիան/ և 3-րդ 

մասնաշենքի 

բակում բացօթյա 

սրճարան 

Ա.Թամազյան, 

ՀՊՄՀ պրոռեկտոր 

 

Գ.Գրիգորյան, 

գլխ.ճարտարագետ 

 

Վ.Մշեցյան 

տնտեսական 

վարչության պետ 

 

Գ.Մուրադյան 

ՆՏՄ բաժնի պետ 

2012-2013 Պայմա-

նագրեր, 

կատարո-

ղական 

ակտեր, 

արձանա-

գրություն-

ներ 

7. Հիմնանորոգել և 

կահավորել թիվ 3 

մասնաշենքի 4-րդ հարկի 

Ընթացքի մեջ Իրականացվում է 

գնումների 

գործընթացի 

Ամբողջովին 

հիմնանո-րոգված և 

կահավոր-ված 500-

Ա.Թամազյան, 

ՀՊՄՀ պրոռեկտոր 

 

2013-2014 Պայմա-

նագրեր, 

կատարո-
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դահլիճը  միջոցով՝ 

մասնագիտացված  

շին. կազմ. կողմից, 

բուհի սեփական 

միջոցներով 

ից ավելի 

նստատեղով 

բազմա-

ֆունկցիոնալ 

դահլիճ 

Գ.Գրիգորյան, 

գլխ.ճարտարագետ 

Վ.Մշեցյան 

տնտեսական 

վարչության պետ 

 

Գ.Մուրադյան 

ՆՏՄ բաժնի պետ 

ղական 

ակտեր, 

արձանա-

գրություն-

ներ 

Բ. Ստեղծել ժամանա-

կակից 

տեղեկատվական 

համակարգեր և այլ 

համանման 

ենթակառուցվածքներ 

 Գրեթե 

ամբողջությամբ 

ավարտված է 

/պլանավորվում է 

ՀՊՄՀ հեռուստա-

տեսությունը, 

ընթացքում է էլ. 

տեղեկատվական 

համակարգի 

գործարկումը/ 

Համալսարանի, 

լրատվական 

ծառայություն, 

կայքի աշխատան-

քային խումբ, ՏՏԿ 

մասնագետներ, 

թանգարանի 

տնօրինություն, 

համալսարանի 

միջոցներով 

Համալսարանում 

գործող միասնական 

տեղեկատվական 

համակարգ՝ իր 

ենթա-

կառուցվածքներով 

/կայք, ռադիո, 

հեռուս-

տատեսություն և 

այլն/ 

Ա.Թամազյան, 

ՀՊՄՀ պրոռեկտոր 

 

Ա.Երեմյան, 

ՀՊՄՀ պրոռեկտոր 

 

Դ.Սարգսյան, 

ՀՊՄՀ ՏՏԿ ղեկավար  

 

Դ.Մարկոսյան 

Լրատվական 

ծառայության պետ  

2012-2015 Բոլոր 

օգտա-

տերերի 

գնահա-

տական-

ները, ար-

ձագանք-

ները 

1. Ստեղծել 

համալսարանական կայք և 

այն պարբերաբար 

թարմացնել 

Կատարված Համալսարանի, 

լրատվական 

ծառայություն, 

կայքի աշխատան-

քային խումբ, 

համալսարանի 

միջոցներով 

 

Համալսարանի 

գործող armspu.am 

կայք 

Ա.Երեմյան, 

ՀՊՄՀ պրոռեկտոր 

 

Դ.Սարգսյան, 

ՀՊՄՀ ՏՏԿ ղեկավար 

2012 Բոլոր 

օգտա-

տերերի 

գնահա-

տական-

ները, ար-

ձագանք-

ները 

2. Վերամոնտաժել և 

արդիա-կանացնել 

համալսարանի 

ինտերնետային ցանցը, 

ավելացնել օգտատերերի 

Կատարված Համալսարանի 

տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների 

կենտրոնի 

մասնագետներ, 

Ամբողջովին 

արդիականացված 

ինտերնետ ցանց՝ 

ավելի քան 60 նոր 

կետերի 

Ա.Թամազյան, 

ՀՊՄՀ պրոռեկտոր 

 

Ա.Երեմյան, 

ՀՊՄՀ պրոռեկտոր 

2012-2013 Բոլոր 

օգտա-

տերերի 

գնահա-

տական-
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թիվը, համալսարանի 

մասնաշենքե-րում 

գործարկել Wi-Fi ցանց 

համալսարանի 

միջոցներով 

գործարկումով, թիվ 

1,3 և 6 

մասնաշենքերի 

ամբողջ տարածքում 

գործող Wi-Fi գոտի 

 

Դ.Սարգսյան, 

ՀՊՄՀ ՏՏԿ ղեկավար  

 

Գ.Մուրադյան  

ՆՏՄ բաժնի պետ  

ները, ար-

ձագանք-

ները 

3.  Գործարկել և համալրել 

ՀՊՄՀ նոր թանգարանը 

Կատարված ՀՊՄՀ թանգարանի 

աշխատակազմ, 

աշխատանքային 

խումբ, 

դասախոսներ 

Ամբողջովին 

հիմնանորոգված, 

արդիականացված և 

համալրված ՀՊՄՀ 

թանգարան 

Ա.Թամազյան, 

ՀՊՄՀ պրոռեկտոր 

 

Ա.Երեմյան, 

ՀՊՄՀ պրոռեկտոր 

 

Լ.Բարսեղյան 

Թանգարանագի-

տության և հուշար-

ձանագիտության 

ամբիոնի վարիչ 

 

Ա.Գրիգորյան 

թանգարանի 

տնօրեն 

2011-2012 Բոլոր 

օգտա-

տերերի 

գնահա-

տական-

ները, ար-

ձագանք-

ները 

4. Ստեղծել համալսարանի 

ռադիոն 

Կատարված Լրատվական 

ծառայություն, 

աշխատանքային 

խումբ, համալսա-

րանի միջոցներով 

ՀՊՄՀ գործող 

,,Ռադիո Ֆամա,, 

Ա.Թամազյան, 

ՀՊՄՀ պրոռեկտոր 

 

Ա.Երեմյան, 

ՀՊՄՀ պրոռեկտոր 

 

Դ.Մարկոսյան, 

Լրատվական 

ծառայության պետ 

 

Գ.Մուրադյան, 

ՆՏՄ բաժնի պետ 

2013 Բոլոր 

օգտա-

տերերի 

գնահա-

տական-

ները, ար-

ձագանք-

ները 
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5. Ստեղծել համալսարանի 

էլեկտրոնային 

տեղեկատվա-կան 

համակարգ և այդ հիմքի 

վրա՝ համալսարանի 

հեռուստատեսությունը 

Ընթացքի մեջ Լրատվական 

ծառայություն, 

աշխատանքային 

խումբ, համալսա-

րանի միջոցներով 

 Ա.Թամազյան, 

ՀՊՄՀ պրոռեկտոր 

 

Ա.Երեմյան, 

ՀՊՄՀ պրոռեկտոր 

 

Դ.Մարկոսյան, 

Լրատվական 

ծառայության պետ 

 

Գ.Մուրադյան, 

ՆՏՄ բաժնի պետ 

2013-2015 Բոլոր 

օգտա-

տերերի 

գնահա-

տական-

ները, ար-

ձագանք-

ները 

5. Ներդնել էլեկտրոնային 

փաստաթղթաշրջանառութ

յան համակարգ 

Ընթացքի մեջ /տես 

չափանիշ 2/ 

   2015  

Գ. Համալրել 

համալսարանի 

գրադարանային ֆոնդը, 

գրադարանի 

կառուցվածքում 

գործարկել 

հիմնանորոգ-ված 

էլեկտրոնային 

ընթերցասրահներ 

 

 

 

Կատարված   

/ իսկ գրադարանի 

ֆոնդի համալրումը՝ 

պարբերաբար 

գործընթաց է/ 

Իրականացվել է 

գնումների 

գործընթացի 

միջոցով, բուհի 

սեփական 

միջոցներով, գրա-

դարանային ֆոնդի 

համալրումը՝ սեփ. 

միջոցներով և 

նվիրատվություն-

ներով 

ՀՊՄՀ գրադարանի 

կազմում գործող  

ժամանակակից 

էլեկտրոնային 

ընթեր-ցասրահներ՝ 

հագեցված նոր 

համակարգիչներով 

և պրոյեկցիոն 

սարքերով, 

կրթական պահանջ-

ներին բավարարող 

ուսումնական և այլ 

գրականություն 

Ա.Թամազյան, 

ՀՊՄՀ պրոռեկտոր 

 

Ս.Գևորգյան, 

ՀՊՄՀ պրոռեկտոր 

 

Տ.Պետրոսյանց, 

գրադարանի 

տնօրեն  

 

Գ.Գրիգորյան, 

գլխ.ճարտարագետ 

 

 Գ.Մուրադյան, 

ՆՏՄ բաժնի պետ  

2012-2013 Ուսանող 

ների և 

դասա-

խոսների 

արձագան-

քը, գնահա-

տական 

ները 

1. Համալրել  ՀՊՄՀ 

գրադարանային ֆոնդը 

նոր ուսումնական և այլ 

Պարբերական 

գործընթաց 

ՀՊՄՀ գրադարանի 

տնօրինություն, 

տարբեր հաստա-

Ժամանակակից 

կրթական 

պահանջներին 

Պ Ս.Գևորգյան, 

ՀՊՄՀ պրոռեկտոր 

 

Պարբերա-

կան 

գործընթաց 

Ուսանող 

ների և 

դասա-
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գրականությամբ, այդ 

թվում՝ էլեկտրոնային 

տություններ, 

բարերարներ, 

համալսարանի 

միջոցներով և 

անհատույց 

բավարարող և 

բոլորին հասանելի 

գրականու-թյուն /2 

տարում համալրվել 

է ավելի քան 4000 

միավոր նոր 

գրքերով/ 

Տ.Պետրոսյանց, 

գրադարանի տնօրեն  

 

Գ.Գրիգորյան, 

գլխ.ճարտարագետ 

 

Գ.Մուրադյան, 

ՆՏՄ բաժնի պետ 

խոսների 

արձա-

գանքը, 

գնահա-

տական-

ները 

2. Համալսարանի բոլոր 

մասնաշենքերում ստեղծել 

ժամանակակից 

էլեկտրոնային 

ընթերցասրահներ 

Կատարված Իրականացվել է 

գնումների 

գործընթացի 

միջոցով, բուհի 

սեփական 

միջոցներով 

ՀՊՄՀ 1,3,5 և 6 

մասնաշենքերում 

գործող թվով 5 

ժամանակակից 

էլեկտրոնային 

ընթեր-ցասրահներ՝ 

հագեցված նոր 

համակարգիչներով 

և պրոյեկցիոն 

սարքերով 

Ս.Գևորգյան, 

ՀՊՄՀ պրոռեկտոր 

 

Տ.Պետրոսյանց, 

գրադարանի տնօրեն  

 

Գ.Գրիգորյան, 

գլխ.ճարտարագետ 

 

2012-2013 Ուսանող-

ների և 

դասա-

խոսների 

արձա-

գանքը, 

գնահա-

տական-

ները 

Դ.Արդիականացնել  

համալսարանի 

ուսումնագիտական 

բազան, բոլոր ստորա-

բաժանումներին 

ապահովել ուսումնա-

կան,  գիտահետազոտ-

ական և այլ 

գործունեու-թյան 

համար անհրաժեշտ 

նյութերով, 

սարքավորումներով և 

այլ գույքով 

 Շարունակական 

գործընթաց 

Իրականացվում է 

գնումների 

գործընթացի 

կազմակերպման 

միջոցով, հիմն.-ում 

համալսարանի 

սեփական 

միջոցներով  

Բոլոր ստորաբաժա-

նումների պահանջի 

հաշվառման վրա 

հիմնված 

անհրաժեշտ 

սարքավորումների, 

պիտույքների և այլ 

գույքի 

պարբերական 

ձեռքբերումներ 

Ա.Թամազյան, 

ՀՊՄՀ պրոռեկտոր  

 

Գ.Մուրադյան, 

ՆՏՄ բաժնի պետ 

 

 

Շարունա-

կական 

գործընթաց 

Բոլոր 

օգտատե-

րերի ար-

ձագանք- 

գնահա-

տականը 

1. Ձեռք բերել 

ուսումնական և 

գիտահետազոտական 

գործընթացների 

կազմակերպման համար 

Շարունակական 

գործընթաց 

Իրականացվում է 

գնումների 

գործընթացի 

կազմակերպման 

միջոցով, 

Համալսարանը 2011-

2013թթ. ձեռք է բերել 

325 համակարգիչ, 50 

դյուրակիր 

համակարգիչ, 130 

Ա.Թամազյան, 

ՀՊՄՀ պրոռեկտոր  

 

Գ.Մուրադյան, 

ՆՏՄ բաժնի պետ 

Շարունա-

կական 

գործընթաց 

Բոլոր 

օգտատե-

րերի ար-

ձագանք- 

գնահա-
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անհրաժեշտ 

համակարգչային և այլ 

տեխնիկա, գույք 

համալսարանի 

սեփական 

միջոցներով կամ 

/փոքրաթիվ 

դեպքերում/ 

նվիրատվություններ

ի միջոցով 

հատ 

բազմաֆունկցիոնալ 

և լազերային 

տպիչներ, 59 հատ 

պրոյեկտոր՝ 

էկրաններով, 50 

հատ նվագարկիչ, 19 

հատ դիկտոֆոն 

տականը 

2. Համալսարանի բոլոր 

ստորաբաժանումներին 

ապահովել անհրաժեշտ 

կենցաղային սարքերով և 

այլ գույքով 

Շարունակական 

գործընթաց 

Իրականացվում է 

գնումների 

գործընթացի 

կազմակերպման 

միջոցով, 

համալսարանի 

սեփական 

միջոցներով  

Համալսարանը 2011-

2013թթ. ձեռք է բերել 

և տեղակայել շուրջ 

100 օդորակիչ, 55 

սառնարան, 77 

հեռուստացույց, 

մեծաքանակ 

սեղաններ, 

աթոռներ, 

գրատախտակներ, 

գրապահարաններ և 

այլ համանման գույք 

Ա.Թամազյան, 

ՀՊՄՀ պրոռեկտոր  

 

Գ.Մուրադյան, 

ՆՏՄ բաժնի պետ 

Շարունա-

կական 

գործընթաց 

Բոլոր 

օգտատե-

րերի ար-

ձագանք- 

գնահա-

տականը 

3. Համալսարանի բոլոր 

լաբորատորիաներն ու 

հետազոտական այլ 

կենտրոնները հագեցնել 

անհրաժեշտ գույքով և 

ժամանակակից 

լաբորատոր 

սարքավորումներով 

Շարունակական 

գործընթաց 

Իրականացվում է 

գնումների 

գործընթացի 

կազմակերպման 

միջոցով, 

համալսարանի 

սեփական 

միջոցներով կամ 

կենտրոնացված 

ֆինանսավորմամբ 

Համալսարանը 

անցած երեք 

տարիների 

ընթացքում ձեռք է 

բերել զգալի 

քանակով 

ուսումնական 

պիտույքներ, 

սարքեր և 

սարքավորումներ/ 

մասնավորապես՝ 24 

մանրադիտակ, 2 

հեռադիտակ, 

Մ.Մելիք-Բախշյան, 

ՀՊՄՀ պրոռեկտոր 

 

Ա.Թամազյան, 

ՀՊՄՀ պրոռեկտոր 

 

Գ.Մուրադյան, 

ՆՏՄ բաժնի պետ 

Շարունա-

կական 

գործընթաց 

Բոլոր 

օգտատե-

րերի ար-

ձագանք- 

գնահա-

տականը 
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օպտիկական 

բյուրեղների 

կտրման և հղկման 

սարք, թվային 

մուլտիմետր, 3 

պրոֆ. տեսախցիկ և 

8 թվային տեսախցիկ 

և այլն/: 

Նախատեսվում է 

քիմիայի և ֆիզիկայի 

լաբորատորիաները 

հագեցնել 

ժամանակա-կից 

լաբորատոր 

սարքերով և գույքով 

 

Ե. Ենթակառուցվածքի 

զարգացման 

նպատակով ծավալել 

լրացուցիչ  

եկամուտներ 

ապահովող 

գործունեության 

տեսակներ 

 Մասնակի 

կատարված է, 

շարունակական 

գործընթաց է  

Անհրաժեշտ 

ռեսուրսների 

ձեռքբերում 

գնումների 

գործընթացի 

միջոցով, 

համալսարանի սեփ. 

միջոցներով 

ՀՊՄՀ կանոնադրու-

թյամբ թույլատրվող 

ձեռնարկատիրակա

ն գործունեության 

նոր տեսակների 

իրակա-նացում՝ 

համալսարանի 

եկամուտների 

համալրման համար 

Մ.Մելիք-Բախշյան, 

ՀՊՄՀ պրոռեկտոր 

 

Ա.Թամազյան, 

ՀՊՄՀ պրոռեկտոր  

 

Ա. Երեմյան, 

ՀՊՄՀ պրոռեկտոր 

 

ՀՊՄՀ 

ստորաբաժանում-

ների ղեկավարներ 

 Բոլոր 

օգտատե-

րերի ար-

ձագանք- 

գնահա-

տականը 

1. Հանրային սննդի 

գործունեությունը 

կազմակերպել 

բացառապես 

համալսարանի ուժերով՝ 

Կատարված Ճաշարանների և 

սրճարանների 

կարիքների համար  

սննդի և այլ 

անհրաժեշտ 

Լիովին նորոգված և 

կահավորված 3 

ճաշարաններ և 2 

սրճարաններ, որոնք 

ապահովում են 

Ա.Թամազյան, 

ՀՊՄՀ պրոռեկտոր  

 

Գ.Հովսեփյան, 

Սննդի 

2012թ.-ից 

շարունա-

կական 

գործընթաց 

Բոլոր 

օգտատե-

րերի ար-

ձագանք- 

գնահա-
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ապահովելով մատչելի և 

որակյալ սնունդ 

պարագաների 

պարբերական 

ձեռքբերումներ՝ 

բուհի սեփական 

միջոցներով 

որակյալ և մատչելի 

սնունդով և 

ապահովում 

հավելյալ 

եկամուտներ 

ստորաբաժանման 

պետ  

 

Գ.Մուրադյան  

ՆՏՄ բաժնի պետ  

տականը 

2. Կազմակերպել օտար 

լեզուների ուսուցման 

վճարովի դասընթացներ 

բոլոր ցանկացողների 

համար 

Պլանավորվում է Համալսարանի 

դասախոսները, 

համալսարանի 

լսարաններում 

 

 

Հավելյալ 

եկամուտներ 

Մ.Մելիք-Բախշյան, 

ՀՊՄՀ պրոռեկտոր 

 

Տ.Միքայելյան, 

Օտար լեզուների 

ֆակուլտետի դեկան 

2014-2016 Բոլոր 

օգտատե-

րերի ար-

ձագանք- 

գնահա-

տականը 

3. Հանգստի 

կազմակերպման 

ծառայությունների 

մատուցում Աղավնաձորի 

ուսումնական բազայում 

 

Ընթացքում է 

/շարունակական 

գործընթաց/ 

 

Ուս. բազայի 

անձնակազմ, 

համալսարանի 

միջոցներով 

 

Հավելյալ 

եկամուտներ 

Ա.Թամազյան, 

ՀՊՄՀ պրոռեկտոր  

 

Ա. Երեմյան, 

ՀՊՄՀ պրոռեկտոր  

 

Հ.Անուշյան, 

Ուս.բազայի վարիչ 

 

2013թ.-ից 

սկսած՝ 

շարունա-

կական 

գործընթաց 

Բոլոր 

օգտատե-

րերի ար-

ձագանք- 

գնահա-

տականը 

Զ. Ստեղծել հուսալի 

գործող ներքին 

անվտանգության 

համակարգ 

 Կատարված է 

/առանձին 

համակարգերի 

մասով՝ ընթացքում 

է/ 

Համալսարանի 

աշխատակիցներ, 

համալսարանի 

սեփական միջոցներ 

Հուսալի գործող 

անվտանգության 

համակարգեր և 

արդյունավետ 

կազմակերպված 

ներքին 

անվտանգության 

ծառայություն 

Ա.Թամազյան, 

ՀՊՄՀ պրոռեկտոր  

 

Ա. Երեմյան, 

ՀՊՄՀ պրոռեկտոր  

 

Ս.Ափրոյան, 

Անվտանգության 

ծառայության պետ 

 

Վ.Ամիրխանյան, 

անվտանգության 

գծով ճարտարագետ 

2011-2015 Պայմա-

նագրեր, 

կատարո-

ղական-

ներ,բուհի 

ղեկավա-

րության և 

ուսանող-

ների 

գնահատ. 
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1. Ստեղծել համալսարանի 

ներքին անվտանգության 

ծառայություն և ներդնել 

անվտանգության 

համակարգեր 

Կատարված է 

/համակարգերի 

ներդրման մասով՝ 

ընթացքում է/ 

Համալսարանի 

աշխատակիցներ, 

համալսարանի 

սեփական միջոցներ 

Շուրջօրյա 

հերթապա-հությամբ 

գործող ներքին 

անվտանգու-թյան 

ծառայություն, 

հակահրդեհային և 

այլ հուսալի գործող 

անվտանգության 

ապահովման 

համակարգեր 

/տեսահսկում, 

շարժման տվիչներ 

ևն/ 

Ա.Թամազյան, 

ՀՊՄՀ պրոռեկտոր  

 

Ա. Երեմյան, 

ՀՊՄՀ պրոռեկտոր  

 

Ս.Ափրոյան, 

Անվտանգության 

ծառայության պետ 

 

Վ.Ամիրխանյան, 

անվտանգության 

գծով ճարտարագետ 

2011-2015 Պայմա-

նագրեր, 

կատարո-

ղական-

ներ, բուհի 

ղեկավա-

րության և 

ուսանող-

ների 

գնահա-

տականներ 

2. Համալսարանի բոլոր 

մասնաշենքերն ապահովել 

հակահրդեհային 

պաշտպանության 

միջոցներով 

Կատարված  Համալսարանի 

մասնաշենքերի 

պարետներ, 

հակահրդեհային 

պաշտպ. տեսուչ, 

համալսարանի 

միջոցներով 

Բոլոր 

մասնաշենքերում 

առկա շուրջ 50 

կրակմարիչներ, 10 

հրշեջ փողրակներ, 

փակցված 

,,Տարհանման պլան-

սխեմա,, 

ցուցանակներ, 

ծխային և ջերմային 

տվիչներով 

հակահրդեհային 

համակարգեր 

Ա.Թամազյան, 

ՀՊՄՀ պրոռեկտոր  

 

Ա. Երեմյան, 

ՀՊՄՀ պրոռեկտոր  

 

Ս.Ափրոյան, 

Անվտանգության 

ծառայության պետ 

 

Վ.Ամիրխանյան, 

անվտանգության 

գծով ճարտարագետ 

2012-2013 Պայմա-

նագրեր, 

կատարո-

ղական-

ներ,բուհի 

ղեկավա-

րության և 

ուսանող-

ների 

գնահա- 

տականներ 

Է. Ստեղծել 

տեղաշարժման և 

ուսման համար 

անհրաժեշտ 

պայմաններ հատուկ 

կարիքներ ունեցող 

անձանց համար 

 Մասամբ 

կատարված է, 

մնացած աշխա-

տանքները պլա-

նավորվում են 

իրականացնել 

միջնաժամկետ 

Մասնագիտացված 

կազմ-յան միջոցով, 

կամավորների 

աջակցությամբ, 

բուհի և/կամ բարե-

գործական կազմ.-

երի / միջոցներով 

Բոլոր մասնաշեն-

քերում հատուկ 

կարիքներ ունեցող-

ների համար 

տեղաշարժման և 

ուսումնական 

գործընթացին 

Մ.Մելիք-Բախշյան, 

ՀՊՄՀ պրոռեկտոր  

 

Ա.Թամազյան, 

ՀՊՄՀ պրոռեկտոր  

 

Ա. Երեմյան, 

2014-2016 Բոլոր 

օգտատե-

րերի, նաև՝ 

միջազգա-

յին,  

հասարա-

կական 
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հատվածում մասնակցելու 

համար անհրաժեշտ 

պայման-ների 

ապահովում 

ՀՊՄՀ պրոռեկտոր  

 

Ս.Ափրոյան, 

Անվտանգության 

ծառայության պետ 

 

Վ.Ամիրխանյան, 

անվտանգության 

գծով ճարտարագետ 

կազմա-

կերպութ-

յունների 

գնահա-

տականը 

Սահմանափակ հնարավո-

րությամբ ուսանողների 

համար ստեղծել 

տեղաշարժման համար 

անհրաժեշտ պայմաններ 

/թեքահարթակներ, 

աստիճանաձողեր, 

աստիճանների եզրագծում 

դեղին գույնով և այլն/  

Պլանավորվում է Մասնագիտացված 

կազմ-յան միջոցով, 

կամավորների 

աջակցությամբ, 

բուհի և/կամ բարե-

գործական կազմ.-

երի / միջոցներով 

Բոլոր 

մասնաշենքերում 

ստեղծված 

թեքահար-թակներ, 

աստիճանա-ձողեր, 

ուսումնական 

գործընթացի 

կազմա-կերպման 

համար անհրաժեշտ 

գույք և պարագաներ 

/նվագարկիչներ, 

Բրայլյան տետրեր 

ևն/ 

Մ.Մելիք-Բախշյան, 

ՀՊՄՀ պրոռեկտոր  

 

Ա.Թամազյան, 

ՀՊՄՀ պրոռեկտոր  

 

Ա. Երեմյան, 

ՀՊՄՀ պրոռեկտոր  

 

Ս.Ափրոյան, 

Անվտանգության 

ծառայության պետ 

 

Վ.Ամիրխանյան, 

անվտանգության 

գծով ճարտարագետ 

2014-2016 Բոլոր 

օգտատե-

րերի, նաև՝ 

միջազգա-

յին,  

հասարա-

կական 

կազմա-

կերպու-

թյունների 

գնահա-

տականը 

 

 

 


