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 1.Սույն ուղեցույցի նպատակն է միասնական ընթացակարգով կազմակերպել 

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայում (այսուհետ՝ 

Ակադեմիա) միջոցառումների (աշխատաժողովներ, սեմինարներ, թրեյնինգներ, 

գիտաժողովներ, հանդիպումներ, այցելություններ, մշակութային միջոցառումներ) 

անցկացումն ու իրազեկումը: 

 2.Ուղեցույցը նախատեսված է Ակադեմիայի վարչական, գիտամանկավարժական 

և կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատակիցների համար:  

 3.Սույն ուղեցույցի դրույթներով նախատեսված գործառույթներն իրականացնում 

և համակարգում է Ակադեմիայի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ 

կապերի բաժինը (այսուհետ՝ Բաժին): 

 4.Ակադեմիայում (կամ Ակադեմիայից դուրս) իրականացվող միջոցառման 

կազմակերպիչը պարտավոր է Ակադեմիայի ռեկտորի հետ համաձայնեցնել 

նախատեսված միջոցառումը: 

 5.Ակադեմիայի ռեկտորի հաստատումից հետո միջոցառման կազմակերպիչը 

պարտավոր է կազմակերպվող միջոցառման մասին ըստ հաստատված ձևի 

(Հավելված) տեղեկացնել Բաժնին՝ թղթային կամ էլեկտրոնային տարբերակով՝ կցելով 

միջոցառման օրակարգը: 

 6.Միջոցառումների մասին տեղեկատվությունն անհրաժեշտ է Բաժին 

ներկայացնել նախապես (յուրաքանչյուր ամսվա կամ շաբաթվա կտրվածքով, առանձին 

դեպքերում (չնախատեսված հանդիպումներ)՝ հնարավորինս շուտ): 

 7.Բաժնի պետը նախատեսվող միջոցառման մասին տեղեկացնում է 

Ակադեմիայի գիտաուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորին և 

վարչատնտեսական աշխատանքների գծով պրոռեկտորին: 



 8.Ակադեմիայի գիտաուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորը իր 

կողմից համակարգվող ստորաբաժանումներին (ուսումնամեթոդական վարչություն, 

մագիստրատուրայի բաժին, պրակտիկայի բաժին, ամբիոններ, ասպիրանտուրայի 

բաժին) հանձնարարում է տեղեկատվություն տրամադրել նախատեսվող միջոցառման 

ժամկետներում դասաժամերի կամ այլ միջոցառումների վերաբերյալ: 

 9.Ակադեմիայի վարչատնտեսական աշխատանքների գծով պրոռեկտորը 

համակարգում է նախատեսվող միջոցառման հետ կապված վայրի, տեխնիկայի, գույքի 

կամ տեղափոխության հետ կապված աշխատանքները: 

 10.Գիտաուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորը և 

վարչատնտեսական աշխատանքների գծով պրոռեկտորը մեկ աշխատանքային օրվա 

ընթացքում հաստատում են, որ միջոցառման կազմակերպման վերաբերյալ 

առարկություն չունեն, կամ, եթե այդ օրը (ժամին) այլ միջոցառում է նախատեսված, 

թղթային կամ էլեկտրոնային տարբերակով այդ մասին տեղեկացնում են Բաժնին: 

11.Բաժինը միջոցառման կազմակերպչի հետ համատեղ իրականացնում է 

օրակարգի փոփոխություն և նորից տեղեկացնում պրոռեկտորներին:  

12.Միջոցառման վերջնական օրակարգը հաստատելուց հետո Բաժինը 

միջոցառման մասին տեղեկատվությունը մասնակիցներին տարածում է էլեկտրոնային 

տարբերակով (outlook), սոցիալական կայքերով, Ակադեմիայի նախասրահում առկա 

հեռուստացույցի միջոցով: 

13.Այն միջոցառումը, որտեղ նշված է գրանցման անհրաժեշտությունը, իրավունք 

ունեն մասնակցել միայն նախապես գրանցված մասնակիցները: 

14.Միջոցառման լուսաբանման համար պատասխանատու է Բաժինը: 

15.Միջոցառման օրակարգի հետ կապված ցանկացած փոփոխության մասին 

կազմակերպիչը պարտավոր է տեղեկացնել Բաժնին: 

 

 
Հավելված  
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ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅՈՒՄ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ  
 

Միջոցառման անվանում  
 

 
Անցկացման վայր                                                                                                                           
 
 
Ամսաթիվ  ________________        Միջոցառման  սկիզբ _________       Տևողություն 
_________                                   
                   (օր/ամիս/տարի) 
                       
Կազմակերպիչ ստորաբաժանում (ներ) 
 
 
 
 
  
 
Միջոցառման պատասխանատու (ներ)  
 

(նշել անուն, ազգանուն և պաշտոն) 
 
 
 
Միջոցառման համառոտ նկարագիր  
  
 
                                   
 
 
 
Պատասխանատու  _________________________                           ___________________ 
                                             (անուն, ազգանուն)                                                 (ստորագրություն) 
 
 
« ____ » ___________ 201   թ.  
 
ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է 
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի 
 ռեկտորատի 2017 թվականի ապրիլի 27-ի նիստի որոշմամբ  


