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հ/հ Միջոցառման անվանում Ժամկետ 
Պատասխա-

նատուներ 
Իրագործման մեխանիզմներ 
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1 

Բնագիտական ֆակուլտետի գիտական խորհրդի ամենամսյա 

նիստերի կազմակերպում և անցկացում 

2014-2015 ուս. 

տարի 

Մ. Ավագյան, 

 Մ. Գարեյան 

Խորհրդի օրակարգերի կազմում` 

ելնելով ֆակուլտետի 

ուսումնագիտական գործունեության 

առաջնահերթություններից: 

2 

Ֆակուլտետում գործող մասնագիտությունների գովազդման,  

դպրոց-բուհ համագործակցության ամրապնդման և բարձր 

դասարանի աշակերտների մասնագիտական կողմնորոշման 

նպատակով այցելություններ մարզի հանրակրթական դպրոցներ 

և քոլեջներ: 

  

 

 

2015 թ.  

մարտ,  

ապրիլ 

 

Դեկանատ, 

ամբիոններ 
Գավառի տարածաշրջանի դպրոցներ 

3 

Ուսանողական ինքնակառավարման մարմինների 

(ուսխորհուրդ, ուսանողական գիտական ընկերություն, բնագետի 

ակումբ) աշխատանքների ակտիվացում, տարաբնույթ 

միջոցառումների կազմակերպում:  

2015 թ.  

ապրիլ, մայիս 

 

Ինֆորմատիկա 

և հաշվողական 

տեխնիկայի 

ամբիոն  

Աշխարհագրու-

թյան ամբիոն 

Գեղարվեստական գրքերի քննարկում: 

Ուսանողների շրջանում թեմատիկ 

բանավեճերի կազմակերպում:  

 

4 
Ուսանողների և մագիստրոսների շրջանում 

գիտահետազոտական աշխատանքների ակտիվացման 

2015 թ.  

ապրիլ 

Ինֆորմատիկա 

և հաշվողական 
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նպատակով գիտական կոնֆերանսների նախապատրաստում և 

անցկացում:  

 տեխնիկայի 

ամբիոն  

5 Ուսանողական գիտաժողով ցեղասպանության թեմայով 
2015 թ.  

ապրիլ 

Դեկան, 

փոխդեկան 
 

6 
Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված 

միջոցառումների անցկացում 

2015թ. 2-րդ 

կիսամյակ 

Դեկան, 

փոխդեկան 

1. Երևանի Մեսրոպ մաշտոցի անվան 

Մատենադարան 

2. Եռաբլուր պանթեոն 

3. Հայստանի պատմության 

թանգարան 

4. ՀՀ ՊՆ «Մայր Հայաստան» 

զինվորական թանգարան 

5. Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտ 

6. Հայոց ցեղասպանության 

թանգարան-ինստիտուտ 

 

7 <<Տուրիզմի ակումբի>> գործունեության ակտիվացում 
2015թ. 2-րդ 

կիսամյակ 

Դեկան, 

Աշխարհագրու-

թյան ամբիոն 

Ճանաչողական այցելություններ 

պատմամշակութային տարբեր վայրեր: 

Կրթական ծրագրի զարգացման նպատակով 

8 
Ուսումնական և արտադրական պրակտիկաների ծրագրերի 

կատարելագործում: 

2014-2015 ուս. 

տարվա 2-րդ 

կիսամյակ 

Դեկանատ, 

ամբիոններ 

Սերվիս մասնագիտությամբ 

ուսանողների կողմից երթուղիների 

մշակում և օտար լեզուներով 

ուղեցույցների կազմում:  
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Նոր երթուղիների մշակում: 

9 

Ուսանողների գնահատման “Examination –GSU” համակարգի 

օգտագործման հնարավորությունների ընդլայնում ֆակուլտետի 

բոլոր մասնագիտական ամբիոններում: 

2014-2015 ուս. 

տարվա 2-րդ 

կիսամյակ 

Ինֆորմատիկայի 

և հաշվողական 

տեխնիկայի 

ամբիոն 

“Examination –GSU” համակարգով 

քննության անցկացում ՀՏ և 

ինֆորմատիկայի մաթեմատիկական 

հիմունքներ առարկայից 

10 

Հանրապետության գիտահետազոտական ինստիտուտների հետ 

համագործակցության խորացում և վերջիններիս գիտական 

բազաների օգտագործում: 

2014-2015 ուս. 

տարվա 2-րդ 

կիսամյակ 

Կենսաբանութ-

յան, էկոլոգիայի 

և առողջ 

ապրելակերպի 

ամբիոն 

Դեղագործական քիմիայի 

գիտատեխնոլոգիական կենտրոնների 

հետ համագործակցության  հուշագրի 

կնքում: 

 Համագործակցություն Մնջոյանի 

անվան նուրբ օրգանական քիմիայի 

ինստիտուտի, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի 

անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտի 

հետ: 

11 

Բնագիտական ֆակուլտետի 2014-2015 ուս. տարվա 

մագիստրոսական թեզերի պաշտպանության պատշաճ 

կազմակերպման նպատակով նախապատրաստական 

աշխատանքների իրականացում: 

2015 թ.  

ապրիլ, մայիս 
 

Դեկանատ, 

ամբիոններ 

Համապատասխան շրջաբերականի 

առաջադրված միջոցառումների 

իրականացում հստակ նշված 

ժամկետներում: 

 

 

Բնագիտական ֆակուլտետի դեկան`                                       Մ. Պ. Ավագյան 


