
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի աշխատակազմը հայտարարում է մրցույթ` հետևյալ 

թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար 

 
 

1.  Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզպետարանի աշխատակազմի  ներքին  

աուդիտի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը` 69-3.1-12)  

Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է ներքին աուդիտի կանոնակարգի նախագծի, 

ներքին աուդիտի ռազմավարական և տարեկան ծրագրերի մշակման, ինչպես նաև վերանայման 

աշխատանքներին: 

Մասնակցում է ներքին աուդիտին: Աուդիտի ընթացքում բացահայտված կեղծիքի նշանների, 

աուդիտի սահմանափակումների վերաբերյալ անմիջապես տեղեկացնում է Բաժնի պետին. 

Իր կողմից իրականացված յուրաքանչյուր աուդիտի ավարտից հետո կազմում է 

հաշվետվություն և ներկայացնում Բաժնի պետին. 

Մասնակցում է ներքին աուդիտի տարեկան հաշվետվության կազմման աշխատանքներին: 

Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է ներքին աուդիտի իրականացման համար 

առանձին մեթոդաբանության և այլ վերլուծական աշխատանքների մշակման, ինչպես նաև 

վերանայման գործընթացներին և նախապատրաստում է անհրաժեշտ փաստաթղթերը. 

 

Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար  պահանջվում է` 

*բարձրագույն   կրթություն`  տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենթ) 

մասնագիտությունների  գծով   կամ իրավագիտություն մասնագիտությամբ . 

  *Սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված

 

2.  ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի առաջատար 

մասնագետ (ծածկագիրը` 69-3.3-6)  

Կատարում է տուն-այցեր` կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխաների 

ուսումնասիրման նպատակով:   իրականացնում է  կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող 

երեխաների դեպքի վարման , կարիքների գնահատման աշխատանքները: 

  Կազմում և իրականացնում է  կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխաների սոցիալ 

հոգեբանական վերականգնման անհատական ծրագրերը: 

Մասնակցում է որդեգրել ցանկացող Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բնակվող 

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու որդեգրման և խնամատար ծնող դառնալու 

հնարավորության մասին եզրակացության  կազմման աշխատանքներին:Մասնակցում է առանց 

ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին մանկատուն կամ երեխաների գիշերօթիկ խնամքի 

հաստատություն կամ խնամատար ընտանիք տեղավորելու համար եզրակացության կազմման 

աշխատանքներին: 

Բժշկահոգեբանամանկավարժական կենտրոնի գնահատման արդյունքների եզրակացության 

հիման վրա տալիս է տեղեկատվություն երեխայի ծնողին` (կամ խնամակալին) գործող 

ուսումնական հաստատություների վերաբերյալ: 
 

Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար  պահանջվում է` 

*բարձրագույն   կրթություն`  առողջապահություն մասնագիտությունների գծով    

*Սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված լիազորությունների հետ կապված 

իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն 
 

Մրցույթը կկայանա 09.09.2015 թ. ժամը 13:00-ին, Ք.Եղեգնաձոր: 
 
 

 



3.  գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության  առաջատար մասնագետ 

(ծածկագիրը` 69-3.2-24)  

Մասնակցում է ՀՀ Վայոց ձորի մարզի /այսուհետ` Մարզ/ գյուղացիական և գյուղացիական 

կոլեկտիվ տնտեսությունների ագրարային ոլորտի տնտեսավարող այլ սուբյեկտների  

արտադրության կազմակերպման և զարգացման գործընթացին. 

   Մարզի գյուղատնտեսական մշակաբույսերի հիվանդությունների և վնասատուների, 

մոլախոտերի դեմ պայքարի, կարանտինային պահանջների կատարման և ագրոկանոնների 

պահպանմանն ուղղված աշխատանքներին. 

  Մասնակցում է  գյուղատնտեսական,.  բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության 

պետական ծրագրերի մշակման աշխատանքներին: Մասնակցում  է բնական աղետների 

հետևանքների ուսումնասիրության, աղետի պատճառած վնասի չափի որոշման աշխատանքներին. 

 Մասնակցում  է Մարզի տարածքում անասնաբուժական ծառայությունների , 

հակահամաճարակային միջոցառումների իրականացման և կենդանիների հիվանդությունների 

կանխման ու  վերացման աշխատանքներին: Կենդանիների կարանտինային հիվանդությունների 

բռնկման դեպքում վարչատարածքային անասնաբուժական ծառայության մարմինների 

ներկայացմամբ, սահմանված կարգով, համապատասխան տարածքում` Մարզում, համայնքում, 

բնակավայրում մասնակցում է կարանտինի սահմանման և չեղյալ համարման  աշխատանքներին. 
 

Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար  պահանջվում է` 

*բարձրագույն   կրթություն`  `գյուղական և ձկնային տնտեսություն   մասնագիտությունների 

գծով :  

 *Սույն պաշտոնի անձնագրի 11-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված լիազորությունների հետ 

կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն 

Մրցույթը կկայանա 09.09.2015 թ. ժամը 15:00-ին, Ք.Եղեգնաձոր: 
 
 

1-3  կետերում նշված թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար պահանջվում է նաև` 

քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ  համայնքային ծառայության պաշտոններում 

առնվազն մեկ տարվա ստաժ, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական, կամ  

հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների 

տեղակալների, խորհրդականների , մամուլի քարտուղարների, օգնականների և  ռեֆերենտների 

պաշտոնների,  կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային 

ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 

2020թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա 

աշխատանքային ստաժ.  
 
 
 

*** 

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան պետք է ներկայացնեն հետևյալ 

փաստաթղթերը 

*դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է  փաստաթղթերը  ներկայացնելիս) 

*տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու  համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային  

ունակությունների տիրապետկամ տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը 

հավաստող  փաստաթղթերի` դիպլոմի (ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի 

(վերջինիս բացակայության  դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան  

մարմնից) պատճեները` բնօրինակների հետ միասին. 

*արական սեռի անձինք ` նաև զինվորական գրքույկի  կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր 

կցագրման  վկայականի պատճենը` բնօրինակի   հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք. 

*մեկ լուսանկար` 3x4 չափսի  

*անձնագիր և անձնագրի պատճենը: 

 

 
 



 ՀՀ քաղաքացիները  մրցույթին մասնակցելու համար  փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` 

ներկայացնելով անձնագիր 

  ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, 

իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր 

զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով: 

   Փաստաթղթերը ընդունվում են  ամեն օր` ժամը 9:00-ից 18:00 

   Դիմումների  ընդունման վերջին  ժամկետն է`     2015թ օգոստոսի 12-ը: 

       Մրցույթին մասնակցել ցանկացող  քաղաքացիները լրացուցիչ  տեղեկություններ  ստանալու,    

ինչպես նաև հարցաշարերին  ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան 

/ հասցեն` ք. Եղեգնաձոր, Շահումյան 5, հեռ 2-22-52, 2-55-95/: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


