
                                              Տեղեկատվություն                          16.11.2019 

ՀՀ Լոռու մարզային ենթակայության հանրակրթական ուսումնական  

հաստատությունների պաշտոնների թափուր տեղերի համար հայտարարված 

մրցույթների վերաբերյալ 

 

1. <<ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագետի հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է 

մրցույթ՝ ՆԶՊ-ի (0.5 դրույքաչափ) ուսուցչի թափուր տեղի համար 

Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է ըստ 

դասաբաշխման: Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական 

կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝ գրավոր և բանավոր՝ 

ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի: 

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում՝ 

1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝ նշելով այն աշխատատեղը, որին 

հավակնում է(Ձև 1), 

2. Փաստաթուղթ(դիպլոմ)՝ <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 26-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման 

վերաբերյալ, 

3. Անձնագրի պատճենը, 

4. Ինքնակենսագրություն(Ձև 4),  

5. Թափուր աշխատատեղն զբաղեցնելու համար մասնագիտական 

գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող 

պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի 

պատճենները(դրանց առկայության դեպքում), 

6. Մեկ լուսանկար՝ 3x4 չափի, 

7. Այլ պետությունների քաղաքացիները՝ Հայաստանի Հանրապետությունում 

աշխատելու իրավունք,  

8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ: 

ՆԶՊ-ի ուսուցչի մրցույթին մասնակցողը պարտադիր պետք է ունենա 

պահեստազորի սպայի կոչում: 

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ: 



Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից 

մինչև դեկտեմբերի 13-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10-ից մինչև 15-ը՝ բացի շաբաթ, 

կիրակի և ոչ աշխատանքային այլ օրերից: 

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի: 

Մրցույթները տեղի կունենան դեկտեմբերի 18-ին, ժամը 13-ին, Ձորագետի 

հիմնական  դպրոցում: Հեռ՝.  (0322) 6-82-02,  (093) 44-75-37: 

 

2. <<ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու Մ. Թանդիլյանի անվան թիվ 10 հիմնական 

դպրոց>> ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ՝ ՆԶՊ-ի (2 դասաժամ) ուսուցչի 

թափուր տեղի համար  

Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է ըստ 

դասաբաշխման: Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական 

կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝ գրավոր և բանավոր՝ 

ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի: 

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում՝ 

1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝ նշելով այն աշխատատեղը, որին 

հավակնում է(Ձև 1), 

2. Փաստաթուղթ(դիպլոմ)՝ <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 26-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման 

վերաբերյալ, 

3. Անձնագրի պատճենը, 

4. Ինքնակենսագրություն(Ձև 4),  

5. Թափուր աշխատատեղն զբաղեցնելու համար մասնագիտական 

գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող 

պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի 

պատճենները(դրանց առկայության դեպքում), 

6. Մեկ լուսանկար՝ 3x4 չափի, 

7. Այլ պետությունների քաղաքացիները՝ Հայաստանի Հանրապետությունում 

աշխատելու իրավունք,  

8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ: 



ՆԶՊ-ի ուսուցչի մրցույթին մասնակցողը պարտադիր պետք է ունենա 

պահեստազորի սպայի կոչում: 

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ: 

Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից 

մինչև դեկտեմբերի 13-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10-ից մինչև 15-ը՝ բացի շաբաթ, 

կիրակի և ոչ աշխատանքային այլ օրերից: 

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի: 

Մրցույթները տեղի կունենան դեկտեմբերի 18-ին՝ ժամը 15-ին Ալավերդու Մ. 

Թանդիլյանի անվան թիվ 10 հիմնական դպրոցում: Հասցեն՝ ք. Ալավերդի, 

Շահումյան 2 ա: Հեռ՝.   (077) 70-16-89, (093) 73-44-43: 

 

3.<<ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ը հայտարարում 

է մրցույթներ՝ հայոց լեզվի և գրականության (19 դասաժամ), տղաների 

տեխնոլոգիայի (4 դասաժամ),  աղջիկների տեխնոլոգիայի (3 դասաժամ),  

կենսաբանության (12 դասաժամ) և երգ-երաշտության (2 դասաժամ) 

ուսուցիչների թափուր տեղերի համար 

Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է ըստ 

դասաբաշխման: Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական 

կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝ գրավոր և բանավոր՝ 

ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի: 

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում՝ 

1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝ նշելով այն աշխատատեղը, որին 

հավակնում է(Ձև 1), 

2. Փաստաթուղթ(դիպլոմ)՝ <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 26-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման 

վերաբերյալ, 

3. Անձնագրի պատճենը, 

4. Ինքնակենսագրություն(Ձև 4),  

5. Թափուր աշխատատեղն զբաղեցնելու համար մասնագիտական 

գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող 



պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի 

պատճենները(դրանց առկայության դեպքում), 

6. Մեկ լուսանկար՝ 3x4 չափի, 

7. Այլ պետությունների քաղաքացիները՝ Հայաստանի Հանրապետությունում 

աշխատելու իրավունք,  

8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ: 

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ: 

Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից 

մինչև դեկտեմբերի 13-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10-ից մինչև 15-ը՝ բացի շաբաթ, 

կիրակի և ոչ աշխատանքային այլ օրերից: 

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի: 

Մրցույթները տեղի կունենան դեկտեմբերի 18-ին, ժամը 12-ին, Թումանյանի 

միջնակարգ դպրոցում: Հասցեն՝ ք. Թումանյան, Կենտրոնական 7: Հեռ՝. (094) 55-

40-60: 

 

4.<<ՀՀ Լոռու մարզի Խնկոյանի հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է 

մրցույթներ՝ հայոց լեզվի և գրականության (12 դասաժամ), ֆիզիկայի (2 

դասաժամ),  մաթենատիկայի (5 դասաժամ) և ՆԶՊ-ի (1 դասաժամ) ուսուցիչների 

թափուր տեղերի համար(ռուսերենի իմացությունը բոլոր առարկաների համար 

պարտադիր է) 

Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է ըստ 

դասաբաշխման: Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական 

կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝ գրավոր և բանավոր՝ 

ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի: 

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում՝ 

1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝ նշելով այն աշխատատեղը, որին 

հավակնում է(Ձև 1), 

2. Փաստաթուղթ(դիպլոմ)՝ <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 26-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման 

վերաբերյալ, 



3. Անձնագրի պատճենը, 

4. Ինքնակենսագրություն(Ձև 4),  

5. Թափուր աշխատատեղն զբաղեցնելու համար մասնագիտական 

գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող 

պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի 

պատճենները(դրանց առկայության դեպքում), 

6. Մեկ լուսանկար՝ 3x4 չափի, 

7. Այլ պետությունների քաղաքացիները՝ Հայաստանի Հանրապետությունում 

աշխատելու իրավունք,  

8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ: 

ՆԶՊ-ի ուսուցչի մրցույթին մասնակցողը պարտադիր պետք է ունենա 

պահեստազորի սպայի կոչում: 

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ: 

Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից 

մինչև դեկտեմբերի 13-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10-ից մինչև 15-ը՝ բացի շաբաթ, 

կիրակի և ոչ աշխատանքային այլ օրերից: 

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի: 

Մրցույթները տեղի կունենան դեկտեմբերի 18-ին, ժամը 13-ին, Խնկոյանի հիմնական 

դպրոցում: Հասցեն՝ գ. Խնկոյան, 1-ին փողոց, շենք 21: Հեռ՝.  (093) 45-04-19: 

 

5.<<ՀՀ Լոռու մարզի Ամրակիցի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է 

մրցույթներ՝ մաթեմատիկայի (23 դասաժամ), երգ-երաժշտության (2 դասաժամ), 

ֆիզկուլտուրայի (21 դասաժամ), կերպարվեստի (1 դասաժամ), աղջիկների 

տեխնոլոգիայի (4 դասաժամ) և տղաների տեխնոլոգիայի (4 դասաժամ) 

ուսուցիչների թափուր տեղերի համար 

Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է ըստ 

դասաբաշխման: Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական 

կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝ գրավոր և բանավոր՝ 

ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի: 

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում՝ 



1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝ նշելով այն աշխատատեղը, որին 

հավակնում է(Ձև 1), 

2. Փաստաթուղթ(դիպլոմ)՝ <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 26-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման 

վերաբերյալ, 

3. Անձնագրի պատճենը, 

4. Ինքնակենսագրություն(Ձև 4),  

5. Թափուր աշխատատեղն զբաղեցնելու համար մասնագիտական 

գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող 

պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի 

պատճենները(դրանց առկայության դեպքում), 

6. Մեկ լուսանկար՝ 3x4 չափի, 

7. Այլ պետությունների քաղաքացիները՝ Հայաստանի Հանրապետությունում 

աշխատելու իրավունք,  

8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ: 

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ: 

Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից 

մինչև դեկտեմբերի 13-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10-ից մինչև 15-ը՝ բացի շաբաթ, 

կիրակի և ոչ աշխատանքային այլ օրերից: 

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի: 

Մրցույթները տեղի կունենան դեկտեմբերի 18-ին, ժամը 12-ին, Ամրակիցի 

միջնակարգ դպրոցում: Հասցեն՝ գ. Ամրակից, 2-րդ փողոց, շենք 12: Հեռ՝.  (0256) 2-

44-68, (095) 01-68-59: 

 

6.<<ՀՀ Լոռու մարզի Ծաղկաշատի հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ը հայտարարում 

է մրցույթներ՝ ռուսաց լեզվի (9 դասաժամ), ֆիզիկայի (2 դասաժամ), 

ֆիզկուլտուրայի (6 դասաժամ),  մաթեմատիկայի (10 դասաժամ), 

ինֆորմատիկայի (2 դասաժամ), հայոց լեզվի և գրականության (12 դասաժամ), 

կերպարվեստի (1 դասաժամ), քիմիայի (2 դասաժամ), աշխարհագրության (2 

դասաժամ), աղջիկների տեխնոլոգիայի (3 դասաժամ)  և տղաների 

տեխնոլոգիայի (3 դասաժամ) ուսուցիչների թափուր տեղերի համար 



Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է ըստ 

դասաբաշխման: Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական 

կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝ գրավոր և բանավոր՝ 

ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի: 

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում՝ 

1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝ նշելով այն աշխատատեղը, որին 

հավակնում է(Ձև 1), 

2. Փաստաթուղթ(դիպլոմ)՝ <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 26-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման 

վերաբերյալ, 

3. Անձնագրի պատճենը, 

4. Ինքնակենսագրություն(Ձև 4),  

5. Թափուր աշխատատեղն զբաղեցնելու համար մասնագիտական 

գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող 

պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի 

պատճենները(դրանց առկայության դեպքում), 

6. Մեկ լուսանկար՝ 3x4 չափի, 

7. Այլ պետությունների քաղաքացիները՝ Հայաստանի Հանրապետությունում 

աշխատելու իրավունք,  

8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ: 

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ: 

Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից 

մինչև դեկտեմբերի 13-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10-ից մինչև 15-ը՝ բացի շաբաթ, 

կիրակի և ոչ աշխատանքային այլ օրերից: 

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի: 

Մրցույթները տեղի կունենան դեկտեմբերի 18-ին, ժամը 15-ին, Ծաղկաշատի 

հիմնական դպրոցում: Հեռ՝.  (0253) 6-07-15, (093) 92-85-80: 

 

7.<<ՀՀ Լոռու մարզի Դեբեդի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է 

մրցույթներ՝ ռուսաց լեզվի (14 դասաժամ), կերպարվեստի(1 դասաժամ), 



տղաների տեխնոլոգիայի (4 դասաժամ)   և երգ-երաժշտության (2 դասաժամ) 

ուսուցիչների թափուր տեղերի համար 

Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է ըստ 

դասաբաշխման: Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական 

կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝ գրավոր և բանավոր՝ 

ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի: 

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում՝ 

1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝ նշելով այն աշխատատեղը, որին 

հավակնում է(Ձև 1), 

2. Փաստաթուղթ(դիպլոմ)՝ <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 26-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման 

վերաբերյալ, 

3. Անձնագրի պատճենը, 

4. Ինքնակենսագրություն(Ձև 4),  

5. Թափուր աշխատատեղն զբաղեցնելու համար մասնագիտական 

գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող 

պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի 

պատճենները(դրանց առկայության դեպքում), 

6. Մեկ լուսանկար՝ 3x4 չափի, 

7. Այլ պետությունների քաղաքացիները՝ Հայաստանի Հանրապետությունում 

աշխատելու իրավունք,  

8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ: 

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ: 

Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից 

մինչև դեկտեմբերի 13-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10-ից մինչև 15-ը՝ բացի շաբաթ, 

կիրակի և ոչ աշխատանքային այլ օրերից: 

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի: 

Մրցույթները տեղի կունենան դեկտեմբերի 18-ին, ժամը 13-ին, Դեբեդի միջնակարգ 

դպրոցում: Հեռ՝.  (093) 50-20-19: 

 



8. <<ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի Ս. Շահումյանի անվան թիվ 6 հիմնական 

դպրոց>> ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ՝ ֆիզիկայի (10 դասաժամ) ուսուցչի 

թափուր տեղի համար 

Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է ըստ 

դասաբաշխման: Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական 

կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝ գրավոր և բանավոր՝ 

ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի: 

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում՝ 

1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝ նշելով այն աշխատատեղը, որին 

հավակնում է(Ձև 1), 

2. Փաստաթուղթ(դիպլոմ)՝ <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 26-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման 

վերաբերյալ, 

3. Անձնագրի պատճենը, 

4. Ինքնակենսագրություն(Ձև 4),  

5. Թափուր աշխատատեղն զբաղեցնելու համար մասնագիտական 

գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող 

պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի 

պատճենները(դրանց առկայության դեպքում), 

6. Մեկ լուսանկար՝ 3x4 չափի, 

7. Այլ պետությունների քաղաքացիները՝ Հայաստանի Հանրապետությունում 

աշխատելու իրավունք,  

8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ: 

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ: 

Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից 

մինչև դեկտեմբերի 13-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10-ից մինչև 15-ը՝ բացի շաբաթ, 

կիրակի և ոչ աշխատանքային այլ օրերից: 

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի: 

Մրցույթը տեղի կունենա դեկտեմբերի 18-ին, ժամը 14:30-ին, Վանաձորի Ս. 

Շահումյանի անվան թիվ 6 հիմնական դպրոցում: Հասցեն՝ ք. Վանաձոր, Գրիգոր 

Լուսավորիչ 47: Հեռ՝.   (0322) 2-02-91: 



 

9. <<ՀՀ Լոռու մարզի Դսեղի Հ. Թումանյանի անվան միջնակարգ դպրոց>> 

ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ՝ մաթեմատիկայի (15 դասաժամ) ուսուցչի 

թափուր տեղի համար 

Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է ըստ 

դասաբաշխման: Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական 

կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝ գրավոր և բանավոր՝ 

ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի: 

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում՝ 

1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝ նշելով այն աշխատատեղը, որին 

հավակնում է(Ձև 1), 

2. Փաստաթուղթ(դիպլոմ)՝ <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 26-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման 

վերաբերյալ, 

3. Անձնագրի պատճենը, 

4. Ինքնակենսագրություն(Ձև 4),  

5. Թափուր աշխատատեղն զբաղեցնելու համար մասնագիտական 

գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող 

պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի 

պատճենները(դրանց առկայության դեպքում), 

6. Մեկ լուսանկար՝ 3x4 չափի, 

7. Այլ պետությունների քաղաքացիները՝ Հայաստանի Հանրապետությունում 

աշխատելու իրավունք,  

8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ: 

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ: 

Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից 

մինչև դեկտեմբերի 13-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10-ից մինչև 15-ը՝ բացի շաբաթ, 

կիրակի և ոչ աշխատանքային այլ օրերից: 

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի: 



Մրցույթը տեղի կունենա դեկտեմբերի 18-ին, ժամը 14-ին, Դսեղի Հ. Թումանյանի 

անվան միջնակարգ դպրոցում: Հասցեն՝ գ. Դսեղ 3-րդ փողոց, շենք 16: Հեռ՝.   (093) 

04-55-14: 

 


