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I.

ԸՆԴՀԱՆՈ
ՈՒՐ ԴՐՈՒ
ՒՅԹՆԵՐ

1. Հասարակա
այնության հետ կապ
պերի բաժինը «Երևանի Մխիթար Հերա
ացու անվա
ան
պետ
տական բժշկական
բ
համալսա
արան» հիմնադրա
հ
ամի (այսո
ուհետ` Հա
ամալսարա
ան)
կառ
ռուցվածքա
ային ստորաբաժանո
ում է։
նության հետ
2. Հասարկայ
Հ
հ
կապե
երի բաժին
նն իր գոր
րծունեությյունն իրականացնելլիս
ղեկա
ավարվում
մ է «Հիմ
մնադրամն
ների մաս
սին», «Տեղեկատվո
ության ազատությա
ա
ան
մասին» ՀՀ օր
րենքներով
վ, ՀՀ կառ
ռավարութ
թյան 2014 թվականի
ի նոյեմբեր
րի 27-ի 140
07Ն որոշմամբ
ո
հաստատ
տված Հա
ամալսարա
անի կանո
ոնադրությյամբ, Հա
ամալսարա
անի
Հոգաբարձուն
ների խոր
րհրդի որոշումներով, Գիտա
ական խորհրդի որ
րոշումներո
ով,
ռեկտ
տորի հրա
ամաններով, սույն կա
անոնակարգով, այլ իրավակա
ան ակտերով:

II.ՀԱՍԱՐ
ՐԱԿԱՅՆՈ
ՈՒԹՅԱՆ Հ
ՀԵՏ ԲԱԺՆ
ՆԻ ՀԻՄՆ
ՆԱԿԱՆ ՆՊ
ՊԱՏԱԿՆԵ
ԵՐՆ ՈՒ
ԽՆԴԻՐ
ՐՆԵՐԸ

3.Հա
ասարկայն
նության հե
ետ կապեր
րի բաժնի առջև դրված հիմն
նական նպ
պատակնե
երն
ու խնդիրներն
խ
ն են՝
1) Համալսա
Հ
րանի
իրականացում
մը.

տեղեկատվական

քա
աղաքակա
անության

կազմակ
կերպումը

և

2)
Համալսարանի
կրթական,
գիտական,
կլինիկական
գործունեության,
Համալսարանի ստորաբաժանումների, հիվանդանոցային համալիրների, ինչպես
նաև պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչների աշխատանքի և
գործունեության մասին հասարակության իրազեկումը.
3) ռեկտորի, ինչպես նաև
Համալսարանի այլ պաշտոնատար անձանց՝
զանգվածային լրատվական միջոցների հետ համագործակցության ապահովումը.

III.ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ԲԱԺՆԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ

4. Հասարակայնության հետ կապերի բաժինն իր գործունեության նպատակին և
խնդիրներին համապատասխան ունի հետևյալ գործառույթները`
1) Համալսարանի ռեկտորի և պաշտոնատար այլ անձանց մամուլի ասուլիսների,
հարցազրույցների,
ճեպազրույցների
կազմակերպումը,
Համալսարանի
գործունեությանն առնչվող հասարակական հետաքրքրություն ներկայացնող
թեմաների վերաբերյալ հայտարարությունների պատրաստումն ու հրապարակումը.
2) մամուլի հաղորդագրությունների պատրաստումը և տարածումը,
իրավասության շրջանակում պարզաբանումներով հանդես գալը.

իր

3) Համալսարանի ռեկտորին և անհրաժեշտության դեպքում Համալսարանի
պաշտոնատար այլ անձանց, զանգվածային լրատվական միջոցներում տեղ գտած,
առողջապահության ոլորտի կրթությանը առնչվող նյութերի մասին ծանուցումը,
անհրաժեշտության դեպքում՝ դրանց օպերատիվ արձագանքի ապահովումը.
4) զանգվածային լրատվության միջոցների հետ աշխատանքային հանդիպումների
կազմակերպումը, այդ թվում՝ Համալսարանի ռեկտորի և պաշտոնատար այլ
անձանց մասնակցությամբ.
5) Համալսարանի գործունեությունն առավել ամբողջական և պատշաճ լուսաբանելու
համար կառուցվածքային ստորաբաժանումներից, ներառյալ համալսարանական
հիվանդանոցային
համալիրներից,
անհրաժեշտ
տեղեկատվության
և
համապատասխան նյութերի ձեռքբերումը, այդ թվում՝ մշակվող իրավական ակտերի
նախագծերի պատճենները, անհրաժեշտության դեպքում` դրանց լուսաբանումը և
(կամ) շահագրգիռ կողմերի, մասնագետների մասնակցությամբ քննարկումների
կազմակերպումը.
6) Համալսարանի գործունեության ոլորտներին վերաբերող էլեկտրոնային և
տպագիր
զանգվածային
լրատվական
միջոցների
նյութերի
ամփոփումը,
վերլուծությունը և արխիվացումը.
7) լուսաբանման ենթակա, Համալսարանում անցկացվող աշխատանքային
հանդիպումներին, խորհրդակցություններին, նիստերին, քննարկումներին և
միջոցառումներին մասնակցությունը.

8) Համալսարանի պաշտոնական՝ http://www.ysmu.am
կայքեջի, ինչպես նաև
Համալսարանի և դրա որոշ ստորաբաժանումների, այդ թվում հիվանդանոցային
համալիրների սոցիալական ցանցերում էջերի վարումն ու սպասարկումը.
9) իր առջև դրված խնդիրները պատշաճ իրականացնելու համար Համալսարանի և
այլ կրթական հաստատությունների, գործընկեր կազմակերպությունների հետ
համագործակցությունը.
10) Համալսարանի իրավական ակտերով նախատեսված այլ գործառույթներ:
IV.ՀԱՍԱՐԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ԲԱԺՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
5.Հասարակայնության հետ կապերի բաժնի աշխատանքները կազմակերպում է
համալսարանի ռեկտորը:
6.Հասարակայնության հետ բաժինը բաղկացած
մասնագետներից (այսուհետ՝ նաև աշխատողներ):

է

բաժնի

պետից

և

7. Հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետը և աշխատողները նշանակվում
են Համալսարանի ռեկտորի հրամանով` ՀՀ աշխատանքային օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով:
8.
Հասարակայնության հետ կապերի
բաժնի պետի և մասնագետների
պաշտոնների նկարագրերը սահմանվում են Համալսարանի իրավական ակտերով:
9. Հասարակայնության հետ կապերի բաժնի աշխատողները ՀՀ աշխատանքային
օրենսդրությամբ և Համալսարանի կանոնադրությամբ սահմանված կարգով
ռեկտորի կողմից մրցութային կարգով կամ առանց մրցույթի նշանակված
աշխատողներ են:
10 Հասարակայնության հետ կապերի
բաժնի
աշխատողների հետ
հարաբերությունները կարգավորվում են ՀՀ աշխատանքային օրենսդրությամբ:
11. Հասարակայնության հետ կապերի բաժնի աշխատողները`
1) իրականացնում են բաժնի գործունեության նպատակից և խնդիրներից բխող և
իրենց պաշտոնների նկարագրերով սահմանված գործառույթներ.
2) կատարում են ռեկտորի, աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարականները.
3) իրականացնում են Համալսարանի իրավական ակտերով նախատեսված այլ
գործառույթներ:
12. Հասարակայնության հետ կապերի բաժնի աշխատողները պարտավոր են
ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությանը,
Համալսարանի ներքին կարգապահական կանոններին, այլ իրավական ակտերի
պահանջները:
13. Համալսարանն իրավասու է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային
օրենսդրության համաձայն իրականացնել աշխատողների ատեստավորում`
աշխատողների մասնագիտական գիտելիքների, հմտությունների և աշխատանքային

ունակությունների համապատասխանությունը որոշելու համար: Աշխատողների
ատեստավորումն իրականացվում է փաստաթղթային կամ թեստավորման կամ
հարցազրույցի միջոցով:

V. ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ԲԱԺՆԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԵՎ
ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄԸ
14. Հասարակյնության հետ կապերի բաժնի
աշխատակազմի ղեկավարը:

աշխատանքները համակարգում է

15. Բաժինն անմիջականորեն ղեկավարում է պետը, ով՝
1) ղեկավարում, պլանավորում, կազմակերպում է բաժնի գործունեությունը.
2) հանձնարարություններ է տալիս բաժնի աշխատողներին և հսկողություն է
իրականացնում նրանց գործունեության նկատմամբ.
3) ներկայացնում է բաժինը Համալսարանի ներկայացուցչական և կառավարման
մարմիններում, այլ հաստատություններում, գերատեսչություններում, տեղական և
միջազգային կազմակերպություններում.
4) իրականացնում է պաշտոնի նկարագրով սահմանված այլ պարտականություններ:
16. Ընդհանուր բաժնի պետի բացակայության դեպքում նրա իրավասությունները
ժամանակավորապես իրականացնում է աշխատողներից մեկը՝ ռեկտորի
հրամանով:

VI. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
17. Սույն կանոնակարգը, դրա փոփոխությունները և լրացումներն ընդունվում են
Համալսարանի գիտական խորհրդի կողմից:
18. Հասարակայնության հետ կապերի բաժնի գործունեությունը կարող է
դադարեցվել, Բաժինը կարող է վերակազմակերպվել, ինչպես նաև դրա
գործառույթները կարող են լրացվել կամ նվազեցվել ՀՀ օրենսդրությամբ և
Համալսարանի իրավական ակտերով սահմանված կարգ

