
 

 

                                                                                                                  ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

Հյուսիսային համալսարանի  

2020-2021 ուստարվա 1-2 կիսամյակում կատարած աշխատանքների վերաբերյալ1  

Ստորաբաժանման անվանումը                          Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի ուսումնապրակտիկ կենտրոն 

 

Գործողությա

ն 

նկարագիրը  

Քայլերը 

Կատարմ

ան 

ժամանա 

կա-

հատվածը 

Քայլի կամ քայլերի  

փաստացի 

արդյունքները2, 

բացակայության  

դեպքում 

հիմնավորումը. 

Գործողության  վերջնարդյունք 

 

Ռեսուրսներ՝ 

ֆինանսական և 

մարդկային(պա

տասխանատու, 

մասնակիցներ)   

Աշխատանքային պլանով նախատեսված գործողություններ 

1 zoom հարթակով 

ֆոկուս խումբ է  

անցկացվել 

առկա և հեռակա 

ուսուցման  

համակարգերի 

առաջին կուրսի 

Պատրաստվել է 

համապատասխան 

հարցաթերթիկ, 

պայմանավորվածություն է 

ձեռք բերվել դեկանատի 

աշխատակիցների հետ՝ 

բոլոր 

 

15. 

09.2020-

28.09.2020 

 

Ֆոկուս խմբերի 

շուրջ 30 ուսանողի 

հետ անցկացված 

հարցումների 

վերաբերյալ 

կազմվել է 

արձանագրություն: 

Ֆոկուս խմբերում անցկացված 

հարցումների հիման վրա 

կատարվել են վերլուծություններ, 

պարզվել է, որ բուհի վերաբերյալ 

տեղեկատվության ձեռքբերումը 

ակտիվացվել է  առավելապես  

սոցիալական ցանցի միջոցով, որ 

Լրատվության 

բաժնի 

ներկայացուցիչն

եր, դեկանատի 

աշխատակիցնե

ռ, ֆակուլտետի 

ներկայացուցիչն

                                                           
1
   Հաշվետվությունը ներկայացնել տարեկան աշխատանքային պլանի գործողություններին համապատասխան: Կից հավելվածներով ներկայացնել փաստացի 

կատարված աշխատանքները` հիմքերը: Այլ աշխատանքեր բաժնում ներկայացնել աշխատանքային պլանում չներառված գործողությունները, ինչպես նաև այն 

լրացուցիչ աշխատանքները (վերապատրաստումներ, հոդվածներ, ձեռնարկներ, գիտաժողովների և միջոցառումների մասնակցություն), որը նպաստել է  

մասնագիտական կարողունակությունների զարգացմանը:  

2
  Քայլի փաստացի արդյունք բաժնում ներկայացնել  կատարողականի  առանցքային՝ քանակական և/կամ որակական ցուցիչները, ապա առկայության դեպքում 

կցել հիմքը (արձանագրություն, ընթացիկ հաշվետվություն, կատարված աշխատանք՝պլան,հարցաթերթ,հղում և այլն):Պլանով նախատեսված գործողությունը կամ 

դրա  որևէ քայլ կատարած չլինելու, կամ վերջնարդյունքներին համապատասխան փաստացի արդյունք չապահովելու դեպքում ներկայացնել հիմնավորում: 



 

շուրջ 30 

ուսանողի 

շրջանում՝ բուհի 

վերաբերյալ 

տեղեկատվությա

ն աղբյուրները 

ճշտելու 

նպատակով: 

 

 

 

մասնագիտությունների 

գծով  խմբեր ձևավորելու և 

ֆոկուս խմբեր  

անցկացնելու վերաբերյալ:    

,  Դեկանատի 

աշխատակիցները ֆոկուս 

խմբի մասնակիցներին 

տրամադրել են 

տեղեկատվություն՝ ֆոկուս 

խմբերի անցկացման 

պայմանների վերաբերյալ, 

zoom հարթակով անցկացվել 

է ֆոկուս խումբը՝ 

յուրաքանչյուր ֆակուլտետի 

շուրջ 10 ուսանողի 

մասնակցությամբ:  

Հարցումների արդյունքները  

վերլուծության են 

ենթարկվել, արվել են 

առաջարկներ:  

 

 

 

 

 

Առկա են  

վերլուծության 

արդյունքները: 

 

 (Հավելված 1.):  

 

 

համալսարանի դիմորդները, որպես 

տեղեկատվության ձեռքբերման  

առավել հասանելի միջոց են 

դիտարկում Հյուսիսային 

համալսարանի պաշտոնական 

ֆեյսբուքյան  էջը: Արդյունքները 

վերլուծելիս հանգել ենք այն 

եզրակացության, որ անհրաժեշտ է 

առավել ընդլայնել 

տեղեկատվության տարածումը(նաև 

վճարովի/ընդլայնված տարբերակով) 

ոչ միայն ֆեյսբուք սոցիալական 

ցանցով, այլև բուհի ներկայությունն 

ապահովել այլ ցանցերում՝  instagram 

և twitter. 

 

եր: 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Առկա ուսուցման 

երեք 

ֆակուլտետների 

առաջին կուրսի 

ուսանողների 

հետ 

կազմակերպվել է   

առցանց 

հանդիպում  

Լրամշակվել  է «Ուսանողի 

իրավունքներն ու 

պարտականությունները» 

տեղեկատվական թերթիկը, 

պատրաստվել է 

սահիկահանդես, 

ֆակուլտետային  

ներկայացուցիչներին  

տեղեկատվություն է 

15.09.2020

-

25.09.2020 

Առկա են 

ուսանողների 

իրավունքների և 

պարտականությու

նների վերաբերյալ 

տեղեկատվական 

թերթիկն ու 

սահիկահանդեսը: 

Հանդիպման արդյունքում 

սահիկահանդեսի միջոցով 

ուսանողները ծանոթացել են 

իրենց իրավունքներին ու 

պարտականություններին առավել 

մանրամասն, արվել են 

առաջարկներ, որոնք  ներառվել են 

տեղեկատվական թերթիկում: 

1. Լրատվության 

և 

հասարակայնու

թյան հետ 

կապերի 

ուսումնապրակ

տիկ կենտրոնի 

ներկայացուցիչն

եր, ֆակուլտետի 



 

zoom հարթակով՝  

նրանց 

իրավունքների և 

պարտականությ

ունների մասին 

իրազեկելու 

նպատակով: 

 

փոխանցվել անցկացման 

պայմանների վերաբերյալ, 

վերջիններս խմբերում 

տարածել են 

տեղեկատվությունը՝ 

ապահովելով ուսանողների 

մասնակցությունը: 

Անցկացվել  է հանդիպումը, 

ուսանողներին 

էլեկտրոնային 

տարբերակով  փոխանցվել է 

տեղեկատվական թերթիկը:  

 (Հավելված 2.) 

 

 

Մասնավորապես,  ուսանողների 

առաջարկով տեղեկատվական 

թերթիկում հավելել ենք երկու կետ՝  

ա. Ուսանողները իրավունք ունեն 

մասնակցելու միջանկյալ և 

ամփոփիչ քննությունների 

պլանավորմաը, բ. Ուսանողներն 

իրավունք ունեն ընտրելու տվյալ 

առարկայի դասախոս:  

Առկա ուսուցման առաջին կուրսի 

շուրջ 55 ուսանողի էլեկտրոնային 

տարբերակով տրամադրվել է 

տեղեկատվական թերթիկ(կցվում է): 

 

 

ներկայացուցիչն

եր,  հեռավար 

ուսուցման և 

տեղեկատվակա

ն 

տեխնոլոգիաներ

ի բաժին: 

 

3.  27.09.2020 թ. 

սկսված 44-օրյա 

պատերազմի 

պատճառով 

կազմվել է այլ՝ 

«Ռազմական 

դրության 

պայմաններում 

հասարակության

ը մատուցած 

ծառայություններ

ի վերաբերյալ 

1. Հանգամանալից կերպով 

ուսումնասիրելով 

ռազմական դրության 

պայմաններում հանրության 

պահանջները՝ 

համակարգվել են դրանք 

ըստ 

առաջնահերթությունների: 

2. Ներկայացվել է 

քննարկման ռեկտորի և 

ուսխորհրդի հետ, 

03.10.2020

-

09.11.2020 

1. Հավաքվել է 

անհրաժեշտ 

հագուստ տարբեր 

տարիքի 

արցախցիների 

համար, հասցվել է 

նպատակին: 

2. Հոգեբանության 

ֆակուլտետի 

ուսանողների 

ջանքերով 

Հաշվետվություն կատարված 

աշխատանքների վերաբերյալ, 

համապատասխան 

հրապարակումների և 

լուսանկարների առկայություն բուհի 

պաշտոնական կայքում և ֆեյսբուք 

սոցցանցում, գումարային 

մուծումների չեկեր Առկա է ծրագրի 

կատարողականի  վերաբերյալ 

հաշվետվություն պաշտոնական 

կայքէջում:/  

Ռեկտոր, 

ուսխորհուրդ, 

վարչական 

կազմից 

ներկայացուցիչն

եր, 

լրատվության և 

հասարակայնու

թյան հետ 

կապերի 

ուսումնապրակ

տիկ կենտրոնի 



 

ծրագիր» հաստատվել է ծրագիրը: 

3. Բոլոր կետերը կյանքի են 

կոչվել: 

կազմակերպվել է 

հոգեբանական 

վերականգնման 

դաս արցախցի 

երեխաների 

համար: 

3. Այցելություն է 

իրականացվել 

խաղաղապահ 

զորքերի Զառ 

ուսումնական 

կենտրոն՝ 

հոգեբանական 

ծառայույթւոն 

մատուցելու: 

4. Համալսարանի 

աշխատակիցների 

և ղեկավարության 

կողմից շուրջ չորս 

միլիոն դրամ է 

փոխանցվել 

Հայաստան 

համահայկական 

հիմնադրամին և 

Զինծառայողների 

ապահովագրությա

ն հիմնադրամին 

(կտրոններն առկա 

 Տես լինկ՝ 

https://www.northern.am/index.php/hy

/news/388-report 

ներկայացուցիչն

եր, 4 միլիոն 

դրամ՝ տարբեր 

ֆոնդերի, 24.000 

դրամ 

գործուղման 

ծախս: 



 

են): 

 

4. Երեք 

ֆակուլտետների 

հեռակա  

ուսուցման 

առաջին կուրսի  

ուսանողների  

հետ zoom 

հարթակում 

անցկացվել է 

հանդիպում՝ 

նրանց 

իրավունքների և 

պարտականությ

ունների 

իրազեկման 

վերաբերյալ: 

 

Ֆակուլտետային  

ներկայացուցիչներին  

տեղեկատվություն է 

փոխանցվել անցկացման 

պայմանների վերաբերյալ, 

վերջիններս խմբերում 

տարածել են 

տեղեկատվությունը՝ 

ապահովելով ուսանողների 

մասնակցությունը: 

Անցկացվել  է հանդիպումը, 

ուսանողներին 

էլեկտրոնային եղանակով 

փոխանցվել է արդեն իսկ 

լրամշակված 

տեղեկատվական թերթիկը: 

12.01.2021

-

20.01.2021 

Առկա է 

լրամշակված 

տեղեկատվական 

թերթիկն ու 

սահիկահանդեսը: 

(Հավելված 2.)  

Հանդիպման արդյունքում 

սահիկահանդեսի միջոցով 

ուսանողները ծանոթացել են 

իրենց իրավունքներին ու 

պարտականություններին առավել 

մանրամասն:  

Ուսանողների շրջանում բարձրացել 

է   իրենց իրավունքների և 

պարտականությունների 

վերաբերյալ իրազեկվածության 

մակարդակը:  

 

Լրատվության և 

հասարակայնու

թյան հետ 

կապերի 

ուսումնապրակ

տիկ կենտրոնի 

ղեկավար, 

հեռավար 

ուսուցման և 

տեղեկատվակա

ն 

տեխնոլոգիաներ

ի բաժին: 

       

5.  Համալսարանի 

կայքում, 

պաշտոնական 

ֆեյսբուքյան 

էջում  

հրապարակվել 

Կապ է հաստատվել 

ֆակուլտետային 

ներկայացուցիչների 

հետ՝ դասընթացների, 

ստուգարքների ու 

քննությունների 

 

12.01.2021

-

15.02.2021 

Առկա են 

համապատասխան 

հրապարակումներ

ը պաշտոնական 

կայքում և ֆեյսբուք 

սոցիալական 

Նշյալ ժամանակաշրջանում՝ 

12.01.2021-15.02.2021,  

բարձրացել է արտաքին ու ներքին 

թիրախային լսարանի շրջանում 

իրազեկվածության մակարդակը 

Լրատվության և 

հասարակայնու

թյան հետ 

կապերի 

ուսումնապրակ

տիկ կենտրոն, 



 

են 

համապատասխ

ան նյութեր՝ 

հեռակա 

ուսուցման 

դասերի, 

ստուգարքներին 

ու 

քննությունների 

անցկացման, 

ինչպես նաև 

բուհի ընթացիկ 

գործընթացների 

վերաբերյալ: 

անցկացման 

վերաբերյալ 

համապատասխան 

տեղեկատվություն ձեռք 

բերելու նպատակով: 

Ֆակուլտետային 

ներկայացուցիչները  

ապահովել են բաժնին 

համապատասխան 

տեղեկատվությամբ և 

դասընթացների, 

քննությունների և բաց 

դասերի  սքրինշոթերով: 

Անհրաժեշտ այլ 

տեղեկատվություն են 

փոխանցել նաև ոևրոշ 

դասընթացների 

դասախոսներ: Դրանց 

հիման վրա 

պատրաստվել են 

համապատասխան 

ժանրի 

հրապարակումներ,  

զետեղվել բուհի կայքում 

և ֆեյսբուքյան էջում: 

 

ցանցում (լինկերը 

կցվում են): 

https://northern.am/

index.php/hy/news/

416-heavar-

dasalsum 

(Հավելված 5.) 

 

համալսարանի ընթացիկ 

գործունեության վերաբերյալ: Սա 

դրսևորվում է  տվյալ 

ժամանակահատվածի 

հրապարակումների 

տարածվածության ընդլայնմամբ, 

հավանումներով ու նյութերի 

կիսումներով:  

 

հեռավար 

ուսուցման և 

տեղեկատվակա

ն 

տեխնոլոգիաներ

ի բաժին, 

ֆակուլտետային 

ներկայացուցիչն

եր: 

6.  Բուհի Լրատվության բաժնի Ողջ Բուհի Բուհի արտաքին շահակիցների թվի Լրատվության և 



 

northern.am   

պաշտոնական 

կայքը և 

ֆեյսբուքյան   էջը 

մշտապես 

թարմացվել են 

հրապարակումն

երով, որոնցում 

արտացոլվել է 

բուհի 

գործունեություն

ը, ծրագրերը, 

հեռանկարային 

պլանները, 

միջոցառումները, 

արտաքին 

կապերը, որակի 

ապահովմանն 

ուղղված 

քայլերը, բոլոր 

ստորաբաժանու

մների  

աշխատանքները

: Նյութերն 

ուղեկցվել են 

համապատասխ

ան 

լուսանկարներով  

և 

աշխատակիցները 

մշտապես մասնակցել  են  

բոլոր միջոցառումներին, 

լուսանկարել, 

 նյութեր պատրաստել 

համապատասխան 

ժանրերով, 

զետեղել կայքում և 

պաշտոնական  ֆեյսբուքյան 

էջում, հետևել նյութերի 

առաջխաղացմանը: 

Բաժինը, ակտիվորեն  

համագործակցել է բոլոր 

ստորաբաժանումների հետ՝  

տեղեկատվության 

փոխանակման ու 

տարածման նպատակով: 

Որոշ կարևոր նյութեր  

տարածվել են նաև 

ֆեյսբուքյան վճարովի 

գովազդի միջոցով, ինչը 

ընդլայնել է 

հրապարակումների 

տարածվածությունն ու 

նպաստել դիտելիության 

աճին:  

տարվա 

ընթացքու

մ 

պաշտոնական 

կայքում և 

ֆեյսբուքյան էջում 

առկա են 

հրապարակված  

նյութերը 

( լինկերը կցվում 

են): Հաշվետու 

ժամանակաշրջան

ի ավարտին 

անցկացվել է 

հարցում 

ուսանողների 

շրջանում՝ կայքի և 

ֆեյսբուքյան էջի 

հրապարակումներ

ի 

արդյունավետությ

ունը և բուհի 

վերաբերյալ 

տեղեկատվություն 

ձեռք բերելու 

հիմնական 

միջոցները  

պարզելու 

նպատակով: Առկա 

են վերլուծության 

արդյունքները: 

աճ, նրանց շրջանում 

իրազեկվածության բարձրացում, 

համալսարանի՝ ռազմավարական 

ծրագրով նախատեսված՝ 

հրապարակայնության և 

հաշվետվողականության 

ապահովում, ինչպես նաև 

հետադարձ կապի ակտիվացում, 

ինչն արտացոլված է հատկապես 

ֆեյսբուքյան էջին հասցեագրված 

նամակագրություններում: Ասվածի 

ապացույցն է այն, որ միայն  

ընդունելության 

ժամանակահատվածում՝ 06.2020-

1010.2020, ֆեյսբուք սոցիալական 

ցանցին  դիմորդներից ուղղվել է 

ավելի քան 328 հաղորդագրություն, ի 

տարբերություն նախորդ տարվա 

նույն ժամանակաշրջանի, որի 

ընթացքում հաղորդագրությունների, 

տարաբնույթ նամակների 

ընդհանուր թիվը չի գերազանցել 30-

ը: 

հասարակայնու

թյան հետ 

կապերի 

ուսումնապրակ

տիկ կենտրոն, 

հեռավար 

ուսուցման և 

տեղեկատվակա

ն 

տեխնոլոգիաներ

ի բաժին: 

 



 

տեսանյութերով: Ուսանողների և 

աշխատակիցների շրջանում 

պարբերաբար անցկացվել 

են նաև բանավոր 

հարցումներ՝ 

տեղեկատվության 

հասանելության 

վերաբերյալ: 

 

(Հավելված 6.) 

7. Լրագրության 

ֆակուլտետի 

ուսանողները 

ներգրավվել են  

ուսումնապրակտ

իկ կենտրոնի 

աշխատանքներո

ւմ, ստացել 

առաջադրանքնե

ր, ՝ պատրաստել 

համապատասխ

ան նյութեր, 

որոնք զետեղվել 

են բուհի կայքում 

և ֆեյսբուք 

սոցիալական 

ցանցում: 

Ստեղծվել են խորագրեր, 

որոնց շրջանակներում 

պետք է ստեղծագործեն 

լրագրության ֆակուլտետի 

ուսանողները, 

մասնավորապես, <Հիշենք 

բոլորին անուն առ անուն>, 

<Ուսանողական կյանք> և 

այլն,  

Նրանց տրվել են 

հանձնարարություններ, 

գիտելիքներ են փոխանցվել 

նրանց կայքի և 

սոցիալական ցանցերի 

համար համապատասխան 

ժանրերով ստեղծագործելու 

վերաբերյալ, խմբագրվել  են 

նրանց նյութերը, զետեղվել 

Ողջ 

տարվա 

ընթացքու

մ 

Բուհի կայքում և 

ֆեյսբուքյան 

պաշտոնական 

էջում առկա են 

լրագրության 

ֆակուլտետի 

ուսանողների 

հրապարակումներ

ը: 

 (Հավելված 7.) 

 

Լրագրության ֆակուլտետի 

ուսանողների շրջանում 

լրագրողական և հաղորդակցական 

հմտությունների  զարգացում, 

հարցազրույց վարելու տեխնիկայի 

բարելավում, ակնարկի ժանրով 

ստեղծագործելու ունակությունների 

զարգացում: Հրապարակված 

նյութերի հավանումների և 

կիսումների աճ, բուհի կայքէջի և 

պաշտոնական ֆեյսբուքյան  էջի՝ 

հրապարակումների ընթացքում 

հետնորդների թվի աճ, ինչպես նաև 

միջնորդավորված ընդգրկվածության 

աճ, ինչը նպաստում է 

մասնավորապես ֆեյսբուք 

սոցիալական ցանցի 

Լրատվության և 

հասարակայնու

թյան հետ 

կապերի 

ուսումնապրակ

տիկ կենտրոն 

Լրագրության 

ֆակուլտետի 

ուսանողներ, 

հեռավար 

ուսուցման և 

տեղեկատվակա

ն 

տեխնոլոգիաներ

ի բաժին 

 



 

կայքում և ֆեյսբուք 

սոցիալական ցանցում, 

հետևել ենք նյութերի 

առաջխաղացմանը: 

տեսանելիության մեծացմանը: 

8. Արտաքին և 

ներքին 

թիրախային 

լսարաններին 

տրամադրվել է 

անհրաժեշտ 

տեղեկատվությու

ն կրթական 

ծառայություններ

ի և ընթացիկ 

գործընթացների 

վերաբերյալ 

ֆեյսբուքյան 

պաշտոնական  

ցանցի և կայքէջի 

միջոցով: 

Բաժինը՝ ռեկտորի, ՄՌԿ 

բաժնի, ընդհանուր բաժնի 

հետ, յուրաքանչյուր 

ուսումնական տարվա 

սկզբին թարմացրել է բուհի, 

ավագ դպրոցի և բժշկական 

քոլեջի մատուցած կրթական 

ծառայությունների 

վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը 

(վարձավճարներ, զեղչեր ու 

արտոնություններ և այլն)՝ ի 

մի բերելով ողջ 

տեղեկատվական փաթեթը և 

հրապարակելով կայքում: 

Տեղեկատվությունը 

ընտրողաբար զետեղվել է 

նաև ֆեյսբուքյան էջում: 

Բուհի մի շարք 

ստորաբաժանումներ(արտ

աքին կապեր, որակի 

ապահովման վարչություն, 

ՄՌԿ բաժին, 

ֆակուլտետներ, 

Ողջ 

տարվա 

ընթացքու

մ 

Առկա  է բուհին 

առնչվող 

տեղեկատվական 

փաթեթը ինչպես 

էլեկտրոնային, 

այնպես էլ 

թղթային 

տարբերակով: 

Առկա են 

հրապարակված 

նյութերի լինկերը, 

հարցաթերթիկներ

ն ու հացումների 

վերլուծություններ

ի արդյունքները: 

(Հավելված 1. 

Հավելված  8.)  

Առկա է բուհի գործունեությանն 

առնչվող հրապարակումների 

տեսանելիության, հավանումների և 

հետնորդների թվի աճ,  ինչը 

դրսևորվել է ամենամսյա 

վիճակագրության մեջ (սքրինշոթերը 

կցվում են): 

Թիրախային լսարանի շրջանում 

անցկացված՝ բուհի վերաբերյալ 

տեղեկատվության աղբյուրները 

հստակեցնելու և դրանցից լսարանի 

բավարարվածությունը ճշտելու  

նպատակով անցկացված 

հարցումներից պարզվել է, որ մեծ է 

հատկապես ֆեյսբուք սոցիալական 

ցանցից բուհի վերաբերյալ 

տեղեկատվություն որոնողների թիվը 

և գոհունակությունը տրամադրված 

տեղեկատվությունից: Հարցումներից 

բխած վերլուծություններից հանգել 

ենք այն եզրակացության, որ 

հետադարձի կապի առավել ակտիվ 

մեխանիզմ է դիտարկվել ֆեյսբուք 

սոցիալական ցանցի միջոցով 

Լրատվության և 

հասարակայնու

թյան հետ 

կապերի 

ուսումնապրակ

տիկ կենտրոն, 

հեռավար 

ուսուցման և 

տեղեկատվակա

ն 

տեխնոլոգիաներ

ի բաժին 



 

ամբիոնային 

ներկայացուցիչներ և այլն) 

պարբերաբար 

տեղեկատվություն են   

տրամադրել ընթացիկ 

գործընթացների, ծրագրերի, 

իրականացվող 

միջոցառումների 

վերաբերյալ, 

անհրաժեշտության 

դեպքում դրանք խմբագրվել 

են, ապա զետեղվել կայքում 

և ֆեյսբուքյան էջում: 

Բաժինը մշտապես  

արձագանքել է վերոնշյալ 

գործընթացների 

վերաբերյալ բոլոր 

հարցադրումներին 

արտաքին ու ներքին 

շահակիցների կողմից:  

 Յուրաքանչյուր 

միջոցառման վերաբերյալ 

օպերատիվ կերպով 

զետեղվել են  նյութեր և  

լուսանկարներ՝ 

բարձրացնելով 

շահակիցների 

իրազեկվածության 

իրականացված 

հաղորդագրությունը: 



 

մակարդակը: Ներքին 

շահակիցների շրջանում 

անցկացվել են հարցումներ՝ 

տեղեկատվության 

տարածման միջոցների 

արդյունավետությունն ու 

տեղեկատվական 

հասանելիությունը 

հստակեցնելու նպատակով: 

 

9. «Սփյուռ» 

տեղեկատուում 

զետեղվել է բուհի 

մատուցած 

կրթական 

ծառայություններ

ի վերաբերյալ 

ընդարձակ 

գովազդային 

նյութ: 

Լրամշակվել, համակարգվել 

է անհրաժեշտ 

տեղեկատվությունը 

մասնագիտությունների, 

ուսման վարձերի, զեղչերի, 

անվանական 

կրթաթոշակների, բուհի 

ենթակառուցվածքների և 

մատուցած այլ 

ծառայությունների 

վերաբերյալ:  

Համագործակցելով մի շարք 

ստորաբաժանումների հետ՝ 

ՄՌԿ բաժին, ընդհանուր 

բաժին, ռեկտորատ, ավագ 

դպրոց ու բժշկական քոլեջ,  

ձեռք է բերվել թարմացված 

տեղեկատվություն, 

1.04.2021- 

15.04.2021 

Առկա է 

տպագրված 

տեղեկատուի 6 

օրինակ, նյութի 

էլեկտրոնային 

տարբերակը 

«Սփյուռ» 

տեղեկատուի 

կայքում, 

հարցաթերթիկ՝ 

ուսանողների 

շրջանում բուհի 

վերաբերյալ 

տեղեկատվության 

աղբյուրները 

հստակեցնելու 

ուղղությամբ, 

վերլուծության 

  Բուհի  վերաբերյալ 

տեղեկատվության աղբյուրները 

ճշտելու ուղղությամբ կատարված 

հարցումներից պարզվել են, որ 

տպագիր տեղեկագրերից, այս 

դեպքում «Սփյուռ» տեղեկատուից 

տեղեկատվություն փնտրում է 

դիմորդների փոքր տոկոսը՝ 

նախապատվությունը տալով  

ինֆորմացիայի տարածման 

էլեկտրոնային միջոցներին: 

Առաջարկ է արվել վերանայելու 

համագործակցությունը  

տեղեկատուի հետ,  գովազդային 

արշավները կազմակերպելիս 

ընտրել գլխավորապես 

էլեկտրոնային լրատվամիջոցներն ու 

սոցիալական էջերը, իսկ 

Լրատվության և 

հասարակայնու

թյան հետ 

կապերի 

ուսումնապրակ

տիկ կենտրոն, 

ռեկտոր, ՄՌԿ 

բաժին:  

150.000 դրամ՝ 

«Սփյուռ» 

տեղեկատուում 

վճարովի 

տարածք 

զբաղեցնելու 

համար: 



 

նյութերը խմբագրվել են, 

համակարգվել ըստ 

բաժինների և հանձնվել 

տեղեկատուին՝ 

տպագրության և 

էլեկտրոնային 

հրապարակման: 

 

արդյունքները:  

 

(https://www.spyur.

am/am/companies/h

yusisain-

hamalsaran/1850 

Հավելված 9.) 

տեսալսողական լրատվամիջոցների 

դեպքում(ռադիո, 

հեռուստատեսություն) պլանավորել 

երկարատև գովազդ՝ մեծ լսարան 

ունեցող ԶԼՄ-ներում: Առաջարկը 

քննարկվել է բուհի ղեկավարության 

հետ և արժանացել հավանության: 

Առաջիկայում գովազդային 

արշավները պլանավորելիս 

առաջնությունը կտրվի 

հիմնականում սոցիալական 

ցանցերով հեռարձակվող 

գովազդին(այդ թվում նաև 

ընդլայնված): 

10. Մասնագիտակա

ն կողմնորոշման 

և արտաքին 

թիրախային 

լսարանի հետ 

կապերի 

սերտացման 

նպատակով 

այցելություններ 

են 

կազմակերպվել  

ավագ դպրոցներ՝ 

բարձր 

դասարանների 

Թարմացվել, համակարգվել 

է բուհի մատուցած 

կրթական 

ծառայությունների 

վերաբերյալ ողջ 

տեղեկատվությունը, 

հրատարակվել են  

բուկլետներ, բուհի կյանքն 

արտացոլող հոլովակներ ու 

սահիկահանդես՝ 

դպրոցականների հետ 

հանդիպման ընթացքում 

ներկայացնելու համար: 

Որակի ապահովման 

14.04.2021

-

30.04.2021 

Առկա են բուհի 

վերաբերյալ 

բուկլետներ 

(հիմնական մասը 

տրամադրվել է 

ավագ դպրոցի 

աշակերտներին), 

սահիկահանդեսնե

րը, ինչպես նաև 

աշակերտների 

լրացրած շուրջ  230 

հարցաթերթիկ: 

Որակի 

ապահովման 

Ավագ դպրոցների աշակերտների, 

տնօրինության և ուսուցչական 

կազմի հետ հանդիպումները 

ընդլայնել են համալսարանի և 

արտաքին թիրախային լսարանի 

(կամ պոտենցիալ դիմորդների) հետ 

համագործակցության 

շրջանակները, ակտիվացել է 

հետադարձ կապի այս տեսակը: Այցը 

ոչ միայն նպատակ ուներ 

մասնագիտորեն կողմնորոշելու 

ապագա դիմորդներին,  այլև 

սերտացնելու բուհ-դպրոց կապերը: 

Հանդիպումները  երբեմն նաև 

Լրատվության և 

հասարակայնու

թյան հետ 

կապերի 

ուսումնապրակ

տիկ կենտրոն, 

որակի 

ապահովման 

վարչություն, 

մարդկային 

ռեսուրսների 

կառավարման 

բաժին, 

ուսխորհուրդ 



 

աշակերտների 

հետ 

հանդիպումների:  

վարչության 

աշխատակիցները 

պատրաստել են 

հարցաթերթիկ՝ 

դպրոցականների շրջանում 

հարցումներ անցկացնելու, 

հետադարձ կապի 

մեխանիզմներն 

ակտիվացնելու, 

մասնագիտական 

կողմորոշումը 

հստակեցնելու, 

դպրոցականների 

տվյալները հավաքագրելու 

և հետագայում  առավել 

թիրախավորված 

աշխատելու նպատակով: 

վարչության 

աշխատակիցները 

մուտքագրել են 

դպրոցականների 

տվյալները, իսկ 

հանդիպման 2-րդ 

փուլին մասնակցել 

ցանկացող 

աշակերտների 

տվյալները 

խմբավորել են ըստ 

մասնագիտական 

կողմնորոշման: 

Ավագ 

դպրոցներում 

տեղի ունեցած 

հանդիպումների 

վերաբերյալ առկա 

են 

հրապարակումներ 

բուհի 

պաշտոնական 

կայքում և 

ֆեյսբուքյան էջում: 

Առկա են  հեռակա 

ուսուցման 

առաջին կուրսի 

երեք 

ճանաչողական, բուհի մասին 

առաջին  տեղեկատվությունը 

հաղորդելու գործառույթ էին 

հետապնդում:  Որակի ապահովման 

վարչության կողմից մշակված՝ ավագ 

դպրոցների աշակերտների 

տվյալների ու մասնագիտական 

կողմնորոշման համակարգված   

բազան առաջիկայում 

հնարավորություն կընձեռի առավել 

թիրախավորված ու հասցեական 

աշխատանքներ տանել ավագ 

դպրոցների աշակերտների 

շրջանում: Իսկ երկրորդ փուլին 

մասնակցել ցանկացող 

աշակերտների տվյալները, 

մասնագիտական 

նախասիրությունների մասին 

իրազեկվածությունը 

հնարավորություն տվեց նրանց 

ներգրավելու մասնագիտական 

կողմնորոշմանն ուղղված առցանց 

հանդիպմանը: 

Հեռակա ուսուցման առաջին կուրսի 

ուսանողների շրջանում անցկացված 

հարցումների արդյունքների 

վերլուծությունից պարզվել է, որ 

շուրջ  12 դիմորդի համար բուհ և 

ֆակուլտետային 

խորհրդի 

անդամներ,  

120.000 դրամ՝ 

վառելանյութի, 

գործուղման և 

հրատարակչակ

ան ծախսերի 

համար (90.000 

դրամ՝ 300 

բուկլետի 

տպագրության 

համար): 



 

ֆակուլտետների 

ուսանողների 

շրջանում 

անցկացված 

հարցումների 

արդյունքները(հար

ցաթերթիկը՝ 

հավելվածում), որը 

նպատակ ունի 

պարզելու նաև, թե 

առաջին 

կուրսեցիների ո՞ր 

մասի համար է 

դպրոց կատարված 

այցելությունը 

ծառայել որպես 

բուհի վերաբերյալ 

տեղեկատվության 

ձեռքբերման, 

ինչպես նաև բուհ 

դիմելու 

դրդապատճառ: 

Որակի 

ապահովման 

կողմից մշակված 

են հարցումների 

տվյալները, 

կատարվել է 

մասնագիտություն ընտրելու 

հարցում կողմնորոշիչ 

նշանակություն է ունեցել վերոնշյալ 

հանդիպումները: 

Այսպիսով, կարող ենք փաստել, որ  

Առկա է բուհի դիմորդների աճ՝ ի 

հաշիվ  նշյալ դպրոցներում 

այցելությունների:  Գրանցվել է 

ֆեյսբուք սոցիալական ցանցի 

հետնորդների աճ՝  ի հաշիվ 

դպրոցականներ: 



 

վերլուծություն: 

 

(Հավելված 10.)  

11. Անցկացվել է 

առցանց բաց 

դռների օր՝ ավագ 

դպրոցների 

բարձր 

դասարանցիների 

մասնակցությամ

բ: 

Յուրաքանչյուր 

մասնագիտության 

վերաբերյալ 

մասնագիտական 

ամբիոնների կողմից 

պատրաստվել են  

սահիկահանդես և 

տեղեկատվական փաթեթ, 

որակի ապահովման 

վարչության 

աշխատակիցները, 

համագործակցելով  

հեռավար ուսուցման և 

տեխնոլոգիական 

կառավարման բաժնի, 

ֆակուլտետային ու 

ամբիոնի 

ներկայացուցիչների, 

ուսխորհրդի անդամների 

հետ՝ հստակեցրել են 

հանդիպումների օրերն ու 

ժամերը, կապ են 

հաստատել երկրորդ փուլին 

մասնակցել ցանկացող 

03.05.2021

-

13.05.2021 

 Մասնագիտական 

կողմորոշմանն 

ուղղված 

տեղեկատվական 

փաթեթների(սահի

կահանդեսների) և 

հանդիպման 

սքրինշոթերի  

առկայություն, 

ֆեյսբուք 

սոցիալական 

ցանցում և 

պաշտոնական 

կայքէջում 

հանդիպումների 

վերաբերյալ 

զետեղված 

նյութերի 

առկայություն:  

(Հավելված 11.) 

(տես լինկը՝ 

https://www.norther

n.am/index.php/hy/

Յուրաքանչյուր ամբիոն 

կազմակերպել է առցանց 

հանդիպում մասնագիտության 

հարցում արդեն իսկ կողմնորոշված 

աշակերտների հետ, տրվել է 

լրացուցիչ, նրանց առավել 

հետաքրքիր տեղեկատվություն:  

Թեպետ հեռակա ուսուցման առաջին 

կուրսի ուսանողների շրջանում 

անցկացվել են հարցումներ՝ 

պարզելու՝ որքանով է նպաստել 

առցանց հանդիպումը բուհ և 

մասնագիտություն ընտրելու 

հարցում, սակայն այս 

հարցաթերթիկներում չի ներառվել 

համապատասխան հարց՝ պարզելու  

2-րդ հանդիպման թիրախային խմբի 

որ մասն է դիմել Հյուսիսային 

համալսարան: Առաջիկայում 

կվերանայվեն հարցաշարերը՝ այս 

հարցի պատասխանը ձեռք բերելու 

համար: 

 

Ամբիոնների 

վարիչներ, 

որակի 

ապահովման 

վարչություն, 

ՄՌԿ բաժին, 

ֆակուլտետային 

խորհրդի 

անդամներ, 

եուսանողներ,հե

ռավար 

ուսուցման և 

տեխնոլոգիակա

ն կառավարման 

բաժին: 

https://www.northern.am/index.php/hy/news/461-masnagitakan
https://www.northern.am/index.php/hy/news/461-masnagitakan


 

ավագ դպրոցների 

աշակերտների հետ, 

տեղեկատվություն են 

փոխանցել հանդիպման 

անցկացման պայմանների 

վերաբերյալ,   zoom 

հարթակով տեղի է ունեցել 

հանդիպում, 

տեղեկատվության 

փոխանակում: 

news/461-

masnagitakan 

 

 

12. Գովազդային 

արշավի 

շրջանակներում 

հոլովակ է 

զետեղվել «Վան» 

ռադիոընկերությ

ան եթերում: 

Պատրաստվել է 

գովազդային տեքստը, 

հանձնվել 

ռադիոընկերությանը 

ձայնագրման և 

մոնտաժման,  կնքվել 

պայմանագիր, տեղակայվել 

է  հոլովակը «Վան» 

ռադիոընկերության 

եթերում: 

28.06.2021

-

05.07.2021 

Հոլովակի 

առկայություն, 

հրապարակման 

ժամանակացույց: 

 (Հավելված 13.) 

Առկա է ռադիոգովազդի 

արդյունավետության վերաբերյալ 

հարցման արդյունքները, որի  

վերլուծությունից պարզ է դարձել, որ 

որպես տեղեկատվության 

ձեռքբերման միջոց դիմորդների 

շրջանում այն պակաս արդյունավետ 

է:  Ըստ մասնագիտական   

վերլուծությունների՝ ռադիոգովազդը  

կարող է արդյունավետ լինել 

երկարատև  հեռարձակման 

դեպքում: Արվել է առաջարկ՝ 

առաջիկայում առավել երկարատև 

ռադիոգովազդ հեռարձակելու 

վերաբերյալ: 

 

Լրատվության և 

հասարակայնու

թյան հետ 

կապերի 

ուսումնապրակ

տիկ կենտրոն 

Հեռավար 

ուսուցման և 

տեխնոլոգիակա

ն կառավարման 

բաժնի 

ղեկավար, 75.000 

գումար 

ռադիոեթերի 

համար: 

13. Բուհի Ռեկտորի , տարբեր  Յուրաքան Բուհի Բուհի պաշտոնական northern.am Լրատվության և 

https://www.northern.am/index.php/hy/news/461-masnagitakan
https://www.northern.am/index.php/hy/news/461-masnagitakan


 

պաշտոնական 

կայքէջում առկա 

են 

հրապարակային 

հաշվետվություն

ներ:  

ստորաբաժանումների  

վերլուծական  

հաշվետվությունների  

հավաքում և զետեղում  

կայքում: 

 

չյուր 

ուսումնա

կան 

տարվա 

ավարտին 

պաշտոնական 

կայքում առկա է 

ռեկտորի, 

տարեկան 

հաշվետվությունը՝ 

հիմնված բոլոր 

ստորաբաժանումն

երի 

հաշվետվություննե

րի վրա: Առկա են 

տարբեր 

ստորաբաժանումն

երի 

հաշվետվություննե

րը: 

(Հավելված 14.) 

կայքում ռեկտորի տարեկան 

հաշվետվության  առկայությունը 

նպաստում է հանրության առջև 

ստանձնած՝ համալսարանի 

հաշվետվողականության և 

թափանցիկության ապահովմանը, 

Ռազմավարական ծրագրով 

նախանշված քայլերին ու 

գործառույթներին բուհի կատարած 

աշխատանքների 

համապատասխանությունը:  Մյուս 

ստորաբաժանումների տարեկան 

հաշվետվությունները կայքէջում 

զետեղված չեն՝ կայքի ոչ բավարար 

տեխնիկական 

հնարավորությունների պատճառով: 

Վերագործարկման ու տեխնիկական 

թարմացման փուլում է գտնվում 

northern.am պաշտոնական կայքը: 

Մինչ այդ, հանրության առջև բուհի 

ստանձնած հրապարակայնության 

ու թափանցիկության  գործառույթը 

իրականացնելու նպատակով,  բոլոր 

ստորաբաժանումները ծանուցվել են 

լրատվության և հասարակայնության 

հետ կապերի ուսումնապրակտիկ 

կենտրոնի և հեռավար ուսուցման և 

տեխնոլոգիական կառավարման 

բաժնի կողմից՝ իրենց 

հասարակայնու

թյան հետ 

կապերի 

ուսումնապրակ

տիկ կենտրոն, 

որակի 

ապահովման 

վարչություն, 

ստորաբաժանու

մների 

ղեկավարներ, 

հեռավար 

ուսուցման և 

տեխնոլոգիակա

ն կառավարման 

բաժին 

 

 



 

ստորաբաժանումներում 

կատարված փոփոխությունների 

վերաբերյալ 

պարբերաբար(յուրաքանչյուր երկու 

ամիսը մեկ) տեղեկատվություն 

տրամադրելու, իրենց առնչվող 

փաստաթղթային բազան 

համալրելու, լրամշակելու և 

կատարելագրծված տարբերակները 

լրատվության բաժին 

ներկայացնելու, վերջնական 

խմբագրման ենթարկելու, ապա 

կայքէջում հրապարակելու 

նպատակով: 

14. Պատրաստվել են 

գովազդային նոր 

բաններներ՝ 

բուհի Ալավերդու 

«Թումանյան» 

մասնաճյուղի 

մատուցած 

կրթական 

ծառայություններ

ի վերաբերյալ: 

Լրամշակվել են 

համապատասխան 

տեքստերը, ընտրվել են  

լուսանկարները, հանձնվել  

է ձևավորման, այնուհետև 

տպագրության: 

01.07.2021

-

05.07.2021 

Բաններների 

առկայություն 

---------- Լրատվության  և 

հասարակայնու

թյան հետ 

կապերի 

ուսումնապրակ

տիկ կենտրոն, 

հեռավար 

ուսուցման և 

տեխնոլոգիակա

ն կառավարման 

բաժին 

27.000 դրամ 

15. Ընդլայնված Պատրաստվել  են 06.07.2021 Առկա են Ուսանողների շրջանում անցկացվել Լրատվության  և 



 

գովազդ է 

զետեղվել 

ֆեյսբուք 

սոցիալական 

ցանցում: 

գովազդային բնույթի 

նյութեր բուհի 

ընդունելության կարգի, 

մատուցած կրթական 

ծառայությունների 

վերաբերյալ,  զետեղվել 

ֆեյսբուք սոցցանցում: 

-

06.08.2021 

գովազդային 

բաններների 

սքրինշոթերը,  

նկատելի է բուհի 

վերաբերյալ 

արտաքին 

շահակիցների 

իրազեկվածության 

աճ,  արտացոլված 

նամակագրություն

ներում: 

(Հավելված 15.) 

են հարցումներ՝ տեղեկատվության 

ձեռքբերման աղբյուրները 

հստակեցնելու համար: Առկա է 

հարցաթերթիկը և 

համապատասխան 

վերլուծությունները, որոնցից 

պարզվել է, որ ընդլայնված գովազդն 

ունեցել է կողմնորոշիչ ազդեցություն 

բուհ ընտրելիս: 

հասարակայնու

թյան հետ 

կապերի 

ուսումնապրակ

տիկ կենտրոն, 

hեռավար 

ուսուցման և 

տեխնոլոգիակա

ն կառավարման 

բաժին, 35.000 

դրամ: 

16 Նոր կարգեր ու 

կանոնադրային 

այլ 

փաստաթղթեր, 

կամ դրանց 

լրամշակված 

տարբերակներն  

են զետեղվել 

բուհի 

պաշտոնական 

կայքէջում: 

Տարբեր 

ստորաբաժանումներից  

ձեռք են բերվել նոր կամ 

լրամշակված  

կանոնակարգերն ու 

կանոնադրությունները և 

զետեղվել պաշտոնական 

կայքում:                      

Ողջ 

տարվա 

ընթացքու

մ 

Առկա են 

կանոնակարգերի 

ու 

կանոնադրություն

ների լինկերը: 

https://www.norther

n.am/index.php/hy/s

tudent/student-

council 

 

https://www.norther

n.am/index.php/hy/r

egulations 

Բուհի կանոնադրային բոլոր 

փաստաթղթերը ներքին ցանցով 

տրամադրվել են  

աշխատակիցներին, մշակվում են 

նոր՝ բացակայող փաստաթղթերը,   

լրամշակվում են որոշները՝ առավել 

արդիական, բուհի զարգացմանն ու 

ռազմավարական ծրագրով 

նախանշված հիմնադրույթներին 

համապատասխանեցնելու 

նպատակով: 

Կանոնադրային փաստաթղթերի 

հրապարակայնությունը նպաստում 

է 

համալսարանի՝ հանրության առջև 

Լրատվության  և 

հասարակայնու

թյան հետ 

կապերի 

ուսումնապրակ

տիկ կենտրոն, 

բուհի 

ստորաբաժանու

մներ, որակի 

ապահովման 

վարչություն: 

https://www.northern.am/index.php/hy/student/student-council
https://www.northern.am/index.php/hy/student/student-council
https://www.northern.am/index.php/hy/student/student-council
https://www.northern.am/index.php/hy/student/student-council


 

ստանձնած՝ հրապարակայնության 

ու թափանցիկության ապահովմանը: 

 

 

ԱՅԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

       

1. Մշակվել է 

ռազմական 

դրության 

պայմաններո

ւմ 

հասարակու

թյանը 

մատուցած 

ծառայությու

նների 

ծրագիր:  

 

Իրականացվել է բուհի 

կողմից ռազմական 

դրության պայմաններում 

տարբեր ուղղություններով 

աշխատանքներ՝ սննդի և 

հագուստի հավաքում, 

դրամական օգնության 

հավաքագրում, 

կամավորական 

աշխատանքներին 

մասնակցություն, 

տրամադրվել է 

հոգեբանական օգնություն 

արցախցի երեխաներին: 

03.10.2020-

09.11.2020 

Հաշվետվություն 

կատարված 

աշխատանքների 

վերաբերյալ, 

համապատասխ

ան 

հրապարակումնե

րի և 

լուսանկարների 

առկայություն 

բուհի 

պաշտոնական 

կայքում և 

ֆեյսբուք 

սոցցանցում, 

գումարային 

մուծումների 

չեկեր: 

Տես լինկը՝ 

https://www.north

ern.am/index.php/

Ռազմավարական ծրագրով 

հանրության առջև ստանձնած 

հասարակական 

պատասխանատվության, 

սոցիալական և այլ կարգի 

աջակցությունների տրամադրում: 

Լրատվության և 

հասարակայնու

թյան հետ 

կապերի 

ուսումնապրակ

տիկ կենտրոնի 

ղեկավար, 

ուսխորհրդի 

ներկայացուցիչն

եր, ռեկտոր, 

հավաքագրված 

4 մլն դրամ: 



 

hy/news/388-

report 

2.  Անցկացվել է 

հեռավար 

ուսուցման 

մեթոդների 

վերաբերյալ 

վերապատր

աստում 

դասախոսակ

ան կազմի 

շրջանում 

zoom 

հարթակում:  

Կատարվել է 

վերապատրաստողի 

ընտրություն,  իրազեկվել է 

դասախոսական կազմը,  

անցկացվել է 

վերապատրաստումը: 

22.01.2021 Վերապատրաստ

ման սքրինշոթի 

առկայություն:  

 

(Հավելված 17.) 

Վերապատրաստամնը մասնակցած 

Դասախոսական կազմի շրջանում 

առցանց ուսուցման նոր  մեթոդների 

յուրացում: 

 

Լրատվության և 

հասարակայնու

թյան հետ 

կապերի 

ուսումնապրակ

տիկ կենտրոն, 

վերապատրաստ

ող դասախոս, 

Հեռավար 

ուսուցման և 

տեղեկատվակա

ն 

տեխնոլոգիաներ

ի բաժին: 

 

3. 

«Ուսանողութ

յան 

գիտահետազ

ոտական 

ներուժի 

բացահայտու

մը՝  

որակյալ 

կրթության ու 

լավագույն 

փորձի 

համադրմամ

բ» 

ուսանողակա

ն 

 Մասնակիցների 

իրազեկում, 

հրավիրատոմսի և ծրագրի 

կազմում և տրամադրում 

մասնակիցներին և 

հյուրերին: Գիտաժողովի 

առցանց կազմակերպում, 

գիտաժողովի նյութերի 

խմբագրում, 

հրատարակում: 

 

 

3.02.2021 Հրատարակվել է  

գիտաժողովի 

նյութերի 

ժողովածուն՝ 

նույն խորագրով: 

Տես լինկը՝ 

https://www.north

ern.am/images/git-

hraparakum/usjox-

Tparan.pdf 

Ուսանողության գիտական ներուժի 

բացահայտմանն ուղղված 

միջոցառում: 

Լրատվության և 

հասարակայնու

թյան հետ 

կապերի 

ուսումնապրակ

տիկ կենտրոնի 

ղեկավար 

 

Խմբագիր, 

ձևավորող՝ 

100.000 դրամ, 

հրատարակչակ

ան 



 

գիտաժողովի 

նախապատր

աստում և 

անցկացում 

ծախսեր՝150.000 

դրամ 

4. Այցելություն 

խաղաղապա

հ զորքերի 

«Զառ»  

ուսումնակա

ն կենտրոն՝ 

բուհի կողմից 

գրքեր 

նվիրելու և 

ուսումնակա

ն 

վարժանքներ

ի 

նպատակով 

Ձեռք է բերվել շուրջ 300 

օրինակ գեղարվեստական 

գիրք, փաթեթավորվել է, 

պայմանավորվածություն է 

ձեռք բերվել  փոխադրող 

ընկերության հետ, կազմվել 

է ուսանողների և ավագ 

դպրոցի աշակերտների 

ցանկը: 

22.02.2021 Գրքերը 

հանձնվել են 

գրադարանին, 

ուսանողներն ու 

ավագ դպրոցի 

աշակերտները 

մասնակցել են 

ուսումնական 

վարժանքին: 

Առկա են 

համապատասխ

ան 

հրապարակումնե

րը: 

Տես լինկը՝ 

https://www.north

ern.am/index.php/

hy/news/428-

zoramas-girq 

ՌԾ-ով նախատեսված՝ Ազգ-բանակ 

հայեցակարգի սկզբունքների կյանքի 

կոչում, ուսանողության շրջանում 

հայրենասիրության 

դաստիարակություն: 

Լրատվության և 

հասարակայնու

թյան հետ 

կապերի 

ուսումնապրակ

տիկ կենտրոն 

ռեկտոր, 

ուսխորհուրդ, 

30.000 դրամ 

ճանապարհածա

խս: 

5. Կազմակերպ

վել է 

Հյուսիսային 

համալսարա

նի 

հիմնադրման 

Կազմվել է միջոցառման 

ծրագիրը, սցենարական 

պլանը, հրավիրվել են 

մասնակիցները, անցկացվել 

է միջոցառումը 

22.07.2021 Առկա են 

միջոցառման 

վերաբերյալ 

հրապարակումնե

րը: 

 Լրատվության և 

հասարակայնու

թյան հետ 

կապերի 

ուսումնապրակ



 

25-ամյակին 

նվիրված 

միջոցառումը

: 

https://www.north

ern.am/index.php/

hy/news/481-

25amyak 

տիկ կենտրոն, 

ռեկտոր, ՄՌԿ 

բաժին, 

ուսխորհուրդ, 

ֆակուլտետային 

ներկայացուցիչն

եր 

 
Ստորաբաժանման ղեկավար՝          Գ. Հակոբյան         
Ամսաթիվ ՝                    
 

 

 

 


