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ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 

Հաստատված է  

ՎՊՀ ռեկտորի 01.12.2015թ.  

թիվ 970 Լ/Կ հրամանով, 

ուժի մեջ է մտել 01.12.2015թ.   

 

Կ ա ր գԿ ա ր գԿ ա ր գԿ ա ր գ    

Վանաձորի ՀՎանաձորի ՀՎանաձորի ՀՎանաձորի Հ. . . . Թումանյանի անվան պետական Թումանյանի անվան պետական Թումանյանի անվան պետական Թումանյանի անվան պետական համալսարանիհամալսարանիհամալսարանիհամալսարանի    աշխատակիցներինաշխատակիցներինաշխատակիցներինաշխատակիցներին    և և և և 

ուսանողներին դրամական օգնությունուսանողներին դրամական օգնությունուսանողներին դրամական օգնությունուսանողներին դրամական օգնություն    ևևևև    աջակցությունաջակցությունաջակցությունաջակցություն    տալուտալուտալուտալու, , , , պարգևատրեպարգևատրեպարգևատրեպարգևատրելուլուլուլու    և և և և 

խրախուսելուխրախուսելուխրախուսելուխրախուսելու    

 

 

 

 

Ընդունված է  

ՎՊՀ-ի գիտխորհրդի կողմից  

(արձանագր. թիվ 8   26.11. 2015թ.)  

 

 

Վանաձոր  

2015թ. 



Սույն կարգով սահմանվում են «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 

համալսարան» (այսուհետ՝ ՎՊՀ կամ համալսարան) ՊՈԱԿ-ի (բացառությամբ ՎՊՀ 

հենակետային վարժարանի և քոլեջի) աշխատակիցներին և ուսանողներին համալսարանի 

կողմից դրամական օգնության և աջակցության հատկացման, դրամական պարգևատրման և 

խրախուսման դեպքերը, գումարների չափերը և աղբյուրները, դրանց համար դիմելու 

իրավունք ունեցող անձանց շրջանակը:    

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ     

1.1.1.1. Դրամական օգնություն աԴրամական օգնություն աԴրամական օգնություն աԴրամական օգնություն աշխատակիցներինշխատակիցներինշխատակիցներինշխատակիցներին        

1.1 աշխատակցի մահվան դեպքում - 100 (մեկ հարյուր) հազար ՀՀ դրամ` աշխատակցի 

ժառանգին,  

1.2 աշխատակցի ընտանիքի անդամի մահվան դեպքում – 50 (հիսուն) հազար ՀՀ դրամ 

աշխատակցին, 

1.3 աշխատակցի հետ տեղի ունեցած դժբախտ պատահարի կամ այնպիսի հիվանդության 

դեպքում, որոնց հետևանքով անհրաժեշտ է երկարատև բուժում կամ թանկարժեք դեղորայք -  

30 (երեսուն) հազար ՀՀ դրամ` համապատասխան փաստաթղթերի առկայության դեպքում: 

 

2. 2. 2. 2. Դրամական աջակցություն աԴրամական աջակցություն աԴրամական աջակցություն աԴրամական աջակցություն աշխատակիցշխատակիցշխատակիցշխատակիցներիններիններիններին        

2.1 Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ յուրաքանչյուր 

տարվա հունիսի 01-ին՝ մինչև 12 տարեկան երեխաներ ունեցող աշխատակցին - 

յուրաքանչյուր երեխայի համար 5 (հինգ) հազար ՀՀ դրամ:  

2.2 Առաջին անգամ ամուսնացող աշխատակցին – 50 (հիսուն) հազար ՀՀ դրամ, եթե 

ամուսնացողները երկուսն էլ համալսարանի աշխատակիցներ են՝ յուրաքանչյուրին – 40 

(քառասուն) հազար ՀՀ դրամ: 

2.3 Երեխա ունենալու դեպքում, անկախ այն հանգամանքից՝ երեխա ունեցող ծնողներից մեկը 

թե երկուսն են ՎՊՀ աշխատակից – 50 (հիսուն) հազար ՀՀ դրամ: 

    

3.3.3.3. ԴԴԴԴրամական օգնություն րամական օգնություն րամական օգնություն րամական օգնություն ոոոուսանողներինւսանողներինւսանողներինւսանողներին    

3.1 Ուսանողի հետ տեղի ունեցած դժբախտ պատահարի կամ այնպիսի հիվանդության 

դեպքում, որոնց հետևանքով անհրաժեշտ է երկարատև բուժում կամ թանկարժեք դեղորայք -  

30 (երեսուն) հազար ՀՀ դրամ` համապատասխան փաստաթղթերի առկայության դեպքում: 

 



4. 4. 4. 4. ԴԴԴԴրամական րամական րամական րամական աջակցաջակցաջակցաջակցություն ություն ություն ություն ոոոուսանողներինւսանողներինւսանողներինւսանողներին  

4.1 Առաջին անգամ ամուսնացող և երկուսն էլ ՎՊՀ-ի առկա ուսուցման համակարգում 

ուսանող զույգին – 50 (հիսուն) հազար ՀՀ դրամ: 

4.2 Ուսանողի կողմից երեխա ունենալու դեպքում,  եթե երեխա ունեցող ծնողները երկուսն էլ 

ՎՊՀ առկա ուսուցման համակարգի ուսանողներ են – 50 (հիսուն) հազար ՀՀ դրամ: 

    

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄ    ԵՎ ԽՐԱԽՈՒՍՈՒՄԵՎ ԽՐԱԽՈՒՍՈՒՄԵՎ ԽՐԱԽՈՒՍՈՒՄԵՎ ԽՐԱԽՈՒՍՈՒՄ    

5.5.5.5. Աշխատակիցների Աշխատակիցների Աշխատակիցների Աշխատակիցների դրամական դրամական դրամական դրամական պարգևատրում պարգևատրում պարգևատրում պարգևատրում     

5.1 Համալսարանի հիմնական աշխատակցին (բուհում 10 տարուց ավելի աշխատանքային 

ստաժ ունեցող)` 40 տարեկան դառնալու և 40 տարեկանին հաջորդող տասնամյակների 

ծննդյան տարեթվերի առթիվ - մինչև 80 (ութսուն) հազար ՀՀ դրամ աշխատավարձ ստացող 

աշխատակիցներին` 80 (ութսուն) հազար ՀՀ դրամ, մյուսներին` իրենց մեկ աշխատավարձի 

չափով:  

 

6. 6. 6. 6. ՈւսանողներիՈւսանողներիՈւսանողներիՈւսանողների    դրամական դրամական դրամական դրամական պարգևատրում պարգևատրում պարգևատրում պարգևատրում   

6.1 Գիտության կամ սպորտի բնագավառում հանրապետական և միջազգային 

առարկայական օլիմպիադաներում կամ մրցույթներում մրցանակային տեղ շահած 

ուսանողին – յուրաքանչյուր դեպքում 30 (երեսուն) հազար ՀՀ դրամ:  

    

7. 7. 7. 7. Աշխատակիցների դրամական խրախուսումԱշխատակիցների դրամական խրախուսումԱշխատակիցների դրամական խրախուսումԱշխատակիցների դրամական խրախուսում    

7.1 Գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան կամ դոցենտի գիտական կոչում 

ստացած աշխատակցին՝ – 50 (հիսուն) հազար ՀՀ դրամ, դոկտորի գիտական աստիճան կամ 

պրոֆեսորի գիտական կոչում ստացած աշխատակցին – 100 ( մեկ հարյուր) հազար ՀՀ դրամ: 

7.2 Միջազգային հանդեսներում հոդված տպագրած մինչև 36 (երեսունվեց) տարեկան 

դասախոսներին – յուրաքանչյուր հոդվածի համար  20 (քսան) հազար ՀՀ դրամ: 

 

8. 8. 8. 8. Ուսանողների դրամական խրախուսումՈւսանողների դրամական խրախուսումՈւսանողների դրամական խրախուսումՈւսանողների դրամական խրախուսում    

8.1 Համալսարանական ուսանողական և այլ միջոցառումներին ակտիվորեն մասնակցող, իր 

գործունեությամբ ուսումնական գործընթացի կազմակերպմանն ու ռազմահայրենասիրական 

դաստիարակությանը նպաստող ուսանողին – 10 (տասը) հազար ՀՀ դրամ: 



8.2 Հանրապետական և միջազգային գիտաժողովներին մասնակցած և հոդված տպագրած 

ուսանողին – 20 (քսան) հազար ՀՀ դրամ:    

    

ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ    

9.1 ՎՊՀ աշխատակիցներին և ուսանողներին դրամական օգնություն, աջակցություն, 

պարգևատրում տալու աղբյուրները ՎՊՀ շահույթից առաջացած գումարներն են: 

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ, , , , ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ     

ԵՎ ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԵՎ ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԵՎ ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԵՎ ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂՆԵՐԸՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂՆԵՐԸՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂՆԵՐԸՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂՆԵՐԸ    

10.1 Սույն կարգի 1.1 կետով նախատեսված դրամական օգնության հատկացման համար 

ռեկտորին զեկուցագիր է  ներկայացնում մահացած աշխատակցի անմիջական ղեկավարը 

կամ կադրերի և հատուկ բաժնի պետը, կարող է դիմում տալ աշխատակցի ժառանգը: 

10.2 Սույն կարգի 1.2 և 1.3 կետերով նախատեսված դրամական օգնության, 2.1, 2.2 և 2.3 

կետերով նախատեսված դրամական աջակցության հատկացման համար ռեկտորին 

զեկուցագիր է  ներկայացնում տվյալ աշխատակիցը կամ նրա անմիջական ղեկավարը, իսկ 

եթե աշխատակիցը ռեկտորն է՝ ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորը: 

10.3 Սույն կարգի 3.1 կետով նախատեսված դրամական օգնության, 4.1 և 4.2   կետերով 

նախատեսված դրամական աջակցության հատկացման համար, 6.1 կետով նախատեսված 

դրամական պարգևատրման, 8.1 և 8.2 կետերով նախատեսված դրամական խրախուսման 

համար ռեկտորին զեկուցագիր է  ներկայացնում այն դեկանը, որի ղեկավարած 

ֆակուլտետում ուսանողն ուսանում է, կամ ռեկտորին կարող է դիմել ՎՊՀ ուսանողական 

խորհուրդը: 

10.4 Սույն կարգի 5.1 կետով նախատեսված դրամական պարգևատրման համար ռեկտորին 

զեկուցագիր է  ներկայացնում տվյալ աշխատակցի անմիջական ղեկավարը կամ կադրերի և 

հատուկ բաժնի պետը, իսկ եթե աշխատակիցը ռեկտորն է՝ ուսումնական աշխատանքների 

գծով պրոռեկտորը կամ կադրերի և հատուկ բաժնի պետը: 

10.5 Սույն կարգի 7.1 և 7.2 կետերով նախատեսված դրամական խրախուսման համար 

ռեկտորին զեկուցագիր է  ներկայացնում տվյալ աշխատակիցը կամ նրա անմիջական 

ղեկավարը:  

10.6 Սույն կարգով աշխատակիցների համար նախատեսված դրամական բոլոր 

օգնությունների և աջակցությունների հատկացման, դրմական պարգևատրումների և 

խրախուսումների համար ռեկտորին կարող է դիմել արհկոմի նախագահը: 


