
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
  

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանը հայտարարում է 
մրցույթ՝ Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի 

ենթակայության  «Շիրակի երկրագիտական թանգարան» պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու 

համար 
 
Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է` 
 
1. ՀՀ քաղաքացիություն. 
2. բարձրագույն կրթություն. 
3. հանրային ծառայության առնվազն չորս տարվա ստաժ կամ առնվազն հինգ տարվա 

մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ համապատասխան 

բնագավառի  (թանգարանագիտություն կամ սոցիալ-մշակութային գործունեություն՝ 

թանգարանային գործ և հուշարձանների պահպանություն)  առնվազն երեք տարվա 

աշխատանքային ստաժ. 

      Հիմնական գործառույթները՝  

1. իրականացումն է գիտական և մշակութային գործունեություն՝ հիմնված 

ժողովրդավարության, մարդասիրության, հանրամատչելիության, ազգային և 

համամարդկային արժեքների զուգորդման սկզբունքների վրա: 

2. իրականացնում է Շիրակի պատմական գավառի պատմությունն արտացոլող 

պատմության, հոգևոր և նյութական մշակույթի հուշարձանների հայտնաբերման, 

հավաքագրման, պահպանման, վերականգնման, մշակման, ուսումնասիրման և 

հասարակությանը մատուցման աշխատանքներ: 

3. իրականացնում է գիտահավաքչական, գիտաֆոնդային, գիտացուցադրական, 

գիտալուսավորական աշխատանքներ և թանգարանագիտական մշակումներ: 

4. Մշակում է գիտացուցադրական ծրագրեր, հրապարակման համար կազմում է 

հատկանշական ցուցակներ, նկարաշարեր: 

Իրականացնում է կազմակերպության կանոնադրությամբ  սահմանված այլ 

լիազորություններ: 

 

      Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները փաստաթղթային կամ էլեկտրոնային  

տարբերակով պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը` 

 

 դիմում՝ (կից ներկայացվում է). 
 բարձրագույն կրթությունը հավաստող դիպլոմ(ները) (բնօրինակը 

(բնօրինակները) և պատճենը (պատճենները), իսկ փաստաթղթերն 
էլեկտրոնային տարբերակով ներկայացնելու դեպքում՝ բնօրինակի 
(բնօրինակների) սկանավորված տարբերակը). 

 երկու գունավոր լուսանկար՝ 3x4 չափսի (էլեկտրոնային եղանակով դիմելու 
դեպքում՝ էլեկտրոնային). 

 անձնագիր կամ նույնականացման քարտ (բնօրինակը և պատճենը, իսկ 
էլեկտրոնային եղանակով դիմելու դեպքում՝ բնօրինակների սկանավորված 
տարբերակը). 

 ինքնակենսագրություն՝ (կից ներկայացվում է). 
 գիտական աստիճանի վկայականը (բնօրինակը (բնօրինակները) և պատճենը 

(պատճենները), իսկ էլեկտրոնային եղանակով դիմելու դեպքում՝ բնօրինակի 
(բնօրինակների) սկանավորված տարբերակը)՝ առկայության դեպքում. 



 աշխատանքային գործունեությունը հավաստող վավերացված 
համապատասխան տեղեկանք (փաստաթուղթ), որը կբավարարի սույն 
հայտարարությամբ սահմանված պահանջներին և հաշվառման համակարգի 
տեղեկատվական բազայում առկա տվյալները ներառող տեղեկանք նախկին 
աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ. 

 օտար լեզվի իմացությունը հավաստող փաստաթուղթը (բնօրինակը 
(բնօրինակները) և պատճենը (պատճենները), իսկ էլեկտրոնային եղանակով 
դիմելու դեպքում՝ բնօրինակի (բնօրինակների) սկանավորված տարբերակը)՝ 
առկայության դեպքում. 

 Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի «Գյումրու ժողովրդական 
գործիքների նվագախումբ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 
զարգացման` դիմողի կողմից մշակված հայեցակարգը՝  էլեկտրոնային տարբերակով 
պետք է ներկայացվի 2023 թվականի մայիսի 8-ին: 

 հայեցակարգը պետք է լինի առավելագույնը 20 էջ. 
 պարունակի պետական կազմակերպության ոլորտի առկա խնդիրների 

համակարգային վերլուծությունը և գնահատումը. 
 ներառի պետական կազմակերպության բնագավառի զարգացման և 

բարեփոխման առաջարկները. 
 

       Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2023 թվականի մայիսի 4-ին 
ժամը 11:00-ին, ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի վարչական շենքում (հասցե՝ ք.Գյումրի, 
Գ.Նժդեհի 16): 
 
       Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2023 թվականի մայիսի 10-ին՝ 
ժամը 11:00-ին, ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի վարչական շենքում (հասցե՝ ք.Գյումրի, 
Գ.Նժդեհի 16): 
 
        Հիմնական աշխատավարձը՝  185902 (հարյուր ութսունհինգ հազար ինը հարյուր 
երկու) ՀՀ դրամ: 
 
       Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր, բացի շաբաթ, կիրակի և տոնական 
օրերից՝ ժամը 9:30-ից մինչև 12:30-ը՝ 2023 թվականի փետրվարի 28-ից մինչև 2023 
թվականի մարտի 21-ը ներառյալ, տեղեկատու հեռախոս 0312-4-90-00-156, 
էլեկտրոնային փոստի հասցեն` shirak.andznakazm@gmail.com : 

        Մրցույթի թեստավորման փուլին նախապատրաստվելու համար թեստային 
առաջադրանքները կազմված են հետևյալ իրավական ակտերի շրջանակից՝ 

* Սահմանադրություն 

Հոդվածներ՝ 1-8, 10, 13-18, 20, 21, 25, 27, 31, 32, 35-38, 40, 41, 44, 46-49, 57, 58, 

64, 66, 70, 72, 73, 103, 118-120, 123, 124, 126, 129, 131, 132, 134, 137, 140, 141, 

147, 162, 172, 173 

Հղումը՝  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723 

 

* ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք 

Հոդվածներ՝ 3, 5, 14-16, 23, 30, 45, 76, 99, 100, 101, 103, 109, 111, 112, 123, 124, 

132, 139-142, 146, 244, 152-154, 159, 163, 164, 171, 174, 219, 223, 225, 230 

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=170577 

 
 

* «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք 

Հոդվածներ՝ 3, 4, 6, 7, 9-12, 14-18, 22-24 

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=164932 

mailto:shirak.andznakazm@gmail.com
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=170577
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=164932


*«Մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին» ՀՀ օրենք,  
Հոդվածներ՝  1-3, 6, 8, 10, 14, 16, 17, 20-24, 26 

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121002 

Թեստային հարցերի ձևանմուշ 

Մրցույթի հարցազրույցի փուլին նախապատրաստվելու համար անհրաժեշտ իրավական 

ակտերի  և հմտությունների շրջանակն է՝  

* Սահմանադրություն 

Հոդվածներ՝ 1-8, 10, 13-18, 20, 21, 25, 27, 31, 32, 35-38, 40, 41, 44, 46-49, 57, 58, 

64, 66, 70, 72, 73, 103, 118-120, 123, 124, 126, 129, 131, 132, 134, 137, 140, 141, 

147, 162, 172, 173 

Հղումը՝  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723 

 

* ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք 

Հոդվածներ՝ 3, 5, 14-16, 23, 30, 45, 76, 99, 100, 101, 103, 109, 111, 112, 123, 124, 

132, 139-142, 146, 244, 152-154, 159, 163, 164, 171, 174, 219, 223, 225, 230 

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=170577 

 
 

* «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք 

Հոդվածներ՝ 3, 4, 6, 7, 9-12, 14-18, 22-24 

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=164932 

 
*«Մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին» ՀՀ օրենք,  
Հոդվածներ՝  1-3, 6, 8, 10, 14, 16, 17, 20-24, 26 

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121002 

 

*Աշխատակազմի կառավարում 
Հղումը՝  https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/1.pdf 
 
*Առաջնորդում 
Հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/2.pdf 
 
*Ռազմավարական պլանավորում 
Հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/8.pdf 
 
Որոշումների կայացում 
Հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/7.pdf 
 

          Անձնական որակների՝ աշխատանքային էթիկայի և բարեվարքության կանոնների 
 իմացություն: 

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ հարցերի 
և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են դիմել Մարզպետարանի անձնակազմի 
կառավարման բաժին (հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք.Գյումրի, Գ.Նժդեհի 16), 
հեռախոսահամար՝ 0312-4-90-00-156: 
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Հավելված  1 
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետի 

2022 թվականի նոյեմբերի   18–ի N:625-Ա որոշման 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ 

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԴԻՐ 

ՄԱՐՄՆԻ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՎԱԿՆՈՐԴԻ ԿՈՂՄԻՑ 

ԼՐԱՑՎՈՂ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎԱՆՄՈՒՇ  

 

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի 

գլխավոր  քարտուղար  Ա.Աբրահամյանին 

 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

 

 

 

Լուսանկար 
¹ÇÙáÕÇ  ³ÝáõÝÁ, Ñ³Ûñ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ 

¹ÇÙáÕÇ Ñ³ëó»ն 

 

(³ÝÓÝ³·ñÇ ë»ñÇ³Ý, Ñ³Ù³ñÁ, »ñµ ¨ áõ±Ù ÏáÕÙÇó ¿ ïñí»É) 



 
.................................................................................... 

 

Դ Ի Մ Ո Ւ Մ  

Ծանոթանալով Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի կողմից 

հրապարակված հայտարարությանը` խնդրում եմ ինձ թույլատրել մասնակցելու 

«____________________________________________________________________________

________________________________________________________________» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 

անցկացվող մրցույթին: 

Մրցութին մասնակցելու համար ներկայացնում եմ հետևյալ փաստաթղթերը՝ 

1. Ինքնակենսագրություն ------------------ Էջ: 

2. Անձնագիր, նույնականացման քարտ -----------էջ: 

3. Գունավոր լուսանկար ------ հատ: 

4. Բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր) ---------էջ: 

5. Օտար լեզվի իմացությունը հավաստող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր) ---------էջ: 

6. Գիտական աստիճանի վկայական -----------էջ: 

7. Աշխատանքային գործունեությունը հավաստող վավերացված համապատասխան 

տեղեկանք (փաստաթուղթ)   ------- Էջ: 

Սույնով հայտնումեմ, որ. 

1)  Չեմ դատապարտվել հանցագործության կատարման համար, սահմանված կարգով  

չհանված կամ չմարված դատվածություն չունեմ. 

2) օրենքի համաձայն չի արգելվել որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ չեմ  զրկվել որոշակի 

գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից. 

3) նախորդ 3 տարվա ընթացքում չեմ եղել  սնանկանալու պատճառով լուծարված և 

կազմակերպության պարտատերերի օրինական պահանջները չբավարարած կազմակերպության 

ղեկավար:                  

 

                                     ________________________________ 

 

(էլ. փոստի հասցե, հեռ. ) 

 



Նախազգուշացված եմ` կեղծ տվյալներ և փաստաթղթեր ներկայացնելու համար, պաշտոնում 

նշանակվելու դեպքում զբաղեցրած պաշտոնից ազատվելու և սահմանված կարգով 

պատասխանատվության ենթարկվելու մասին 

 

 

Դիմող՝__________________________                      «     » ___________________202    

թ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված  2 
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետի 

2022 թվականի նոյեմբերի  18–ի N:625-Ա որոշման 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ 

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԴԻՐ 

ՄԱՐՄՆԻ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՎԱԿՆՈՐԴԻ ԿՈՂՄԻՑ 

ԼՐԱՑՎՈՂ ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՉԱՓԸ 

 

 

Ինքնակենսագրություն 

 

 

Ազգանունը, անունը, հայրանունը 
 

 

Ծննդյան ամսաթիվը և տարին, 
ծննդավայրը  
 

 

Կրթությունը 
 

 
 
 

Մասնագիտությունը 
 

 
 
 

 

 

 

Լուսանկար 



Որակավորումը 
 

 
 
 

Գիտական աստիճանը 
 

 
 

Գիտական կոչումը 
 

 

Ինչ օտար լեզուների է տիրապետում 
 

 

Մասնագիտական վերապատրաստում 
 

 

Զինապարտությունը, զինվորական կոչումը 
 

 

Անձնագրային տվյալներ 
(³ÝÓÝ³·ñÇ ë»ñÇ³Ý, Ñ³Ù³ñÁ, »ñµ ¨ áõ±Ù ÏáÕÙÇó ¿ ïñí»É) 
 
 

 

Հանրային ծառայության համարանիշ 
 

 

Հասցեն (հաշվառման, բնակության) 
 

 
 
 

Հեռախոսը (բնակարանի, բջջային, 
աշխատանքային) 
 

 
 

Ընտանեկան դրությունը 
 

 

 

 

Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք Ա Յ Ի Ն   Գ Ո Ր Ծ ՈՒ Ն Ե ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ը 

 

    

(սկիզբը) 
(օր, ամիս, տարի) 

- (ավարտը) 
(օր, ամիս, տարի) 

(հիմնարկի, կազմակերպության անվանումը, պաշտոնը) 

 -   

 -   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 -   

 -   

 -   



 -   

 -   

 

 


















