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1111. . . . ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸՆԴՀԱՆՈՒՐ    ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԴՐՈՒՅԹՆԵՐԴՐՈՒՅԹՆԵՐԴՐՈՒՅԹՆԵՐ    

1.1. «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպության (այսուհետ՝ Համալսարան) մարզառազմահայրենասիրական 

դաստիարակության կենտրոնի (այսուհետ Կենտրոն) կանոնադրությունը (այսուհետ՝ 

Կանոնադրություն) սահմանում է Կենտրոնի գործառույթները, գործառույթները, կառավարումը, 

Կենտրոնի ստեղծման, վերակազմակերպման և լուծարման կարգը։  

1.2. Կենտրոնը Համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանում է: 

1.3. Կենտրոնը համագործակցում է Համալսարանի այլ ստորաբաժանումների հետ Կենտրոնի 

ղեկավարի կամ  Համալսարանի ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի միջոցով: 

1.4. Կենտրոնի աշխատանքների համակարգումը և ղեկավարումը իրականացնում է Կենտրոնի 

ղեկավարը: 

1.5. Կենտրոնի ղեկավարը անմիջականորեն ենթարկվում է Համալսարանի ուսումնական 

աշխատանքների գծով պրոռեկտորին: 

 

2. 2. 2. 2. ԿԵՆՏՐՈՆԿԵՆՏՐՈՆԿԵՆՏՐՈՆԿԵՆՏՐՈՆԻԻԻԻ    ԽՆԴԻՐՆԵՐԸԽՆԴԻՐՆԵՐԸԽՆԴԻՐՆԵՐԸԽՆԴԻՐՆԵՐԸ        

2.1. Համալսարանի ուսանողների հայրենասիրական դաստիարակում, նրանց 

մարզառազմահայրենասիրական ունակությունների զարգացման խթանում: 

2.2. Միջբուհական մարզառազմական կապերի ստեղծում և ամրապնդում: 

2.3. Ներհամալսարանական և միջբուհական մարզական, ռազմահայրենասիրական 

միջոցառումների (մրցույթներ, փառատոներ, մրցումներ, սպարտակիադաներ) կազմակերպում 

և անցկացում: 

2.4. Մարզառազմահայրենասիրական թեմաներով դասախոսությունների, սեմինարների, 

քննարկումների կազմակերպում: 

2.5. Ֆիլմերի, ներկայացումների, գեղարվեստական երկերի դիտումների քննարկումների 

միջոցով ուսանողության մեջ հայրենասիրության զարգացում: 

 

3333. . . . ԿԵՆՏՐՈՆԿԵՆՏՐՈՆԿԵՆՏՐՈՆԿԵՆՏՐՈՆԻԻԻԻ    ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ        

3.1. Օժանդակում համալսարանի ֆակուլտետների և այլ ստորաբաժանումների նախաձեռնած 

մարզառազմական միջոցառումներին: 

3.2. Մարզական, ռազմահայրենասիրական միջոցառումների կազմակերպում և իրականացում, 

այդ թվում` սպարտակիադաներ, արշավներ, ուսանողների հանդիպումներ մարզաշխարհի, 

զինված ուժերի գործիչների հետ, քննարկումներ, Համալսարանի և այլ բուհերի 

մարզառազմական կյանքի զարգացման միտումների օրինաչափությունների վերաբերյալ, 

հայրենասիրական դասախոսություններ, սեմինարներ, ֆիլմերի, ներկայացումների դիտումներ, 

մարզառազմական միջոցառումներ: 



3.3. Համալսարանի մարզառազմական կյանքին ուսանողության ակտիվ մասնակցությունն 

ապահովելու, շնորհալի ուսանողներին հայտնաբերելու նպատակով ակումբների, խմբակների 

ստեղծում, մրցումների, մրցույթների կազմակերպում: 

3.4. Մարզակումբի, հրաձգարանի, մարզական այլ խմբակների գործունեության համակարգում: 

 

4444. . . . ԿԵՆՏՐՈՆԿԵՆՏՐՈՆԿԵՆՏՐՈՆԿԵՆՏՐՈՆԻԻԻԻ    ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ    

4.1. Կենտրոնի աշխատանքները ղեկավարում է Կենտրոնի ղեկավարը, որը նշանակվում է սույն 

պաշտոնին և ազատվում է պաշտոնից  Համալսարանի ռեկտորի հրամանով:  

 

5555. . . . ԿԵՆՏԿԵՆՏԿԵՆՏԿԵՆՏՐՈՆՐՈՆՐՈՆՐՈՆԻԻԻԻ    ՍՏԵՂԾՄԱՆՍՏԵՂԾՄԱՆՍՏԵՂԾՄԱՆՍՏԵՂԾՄԱՆ, , , , ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ԼՈՒԾԱՐՄԱՆԼՈՒԾԱՐՄԱՆԼՈՒԾԱՐՄԱՆԼՈՒԾԱՐՄԱՆ    ԿԱՐԳԸԿԱՐԳԸԿԱՐԳԸԿԱՐԳԸ    

5.1. Կենտրոնը ստեղծվում, վերակազմակերպվում և լուծարվում է Համալսարանի գիտխորհրդի 

որոշման հիման վրա՝ ռեկտորի հրամանով: 

 


