Տեղեկատվություն
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ՀՀ Լոռու մարզային ենթակայության հանրակրթական ուսումնական
հաստատությունների պաշտոնների թափուր տեղերի համար հայտարարված
մրցույթների վերաբերյալ
«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՎԱՀԱԳՆԱՁՈՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ ՔԻՄԻԱՅԻ (4 ԴԱՍԱԺԱՄ) ԵՎ
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 1ին 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, հավաստա գրերի 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 հունիսի 26-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
հուլիսի 1-ին՝ ժամը 12-ին, Վահագնաձորի հիմնական դպրոցում: Հասցեն՝ գ.
Վահագնաձոր, 3-րդ փողոց, 1-ին փակուղի,շենք 14: Հեռ.՝ (094) 67-14-84:

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԴԱՇՏԱԴԵՄԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
(13 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՖԻԶԻԿԱՅԻ (2 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ (6 ԴԱՍԱԺԱՄ),
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ (11 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՏՂԱՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ (1 ԴԱՍԱԺԱՄ),
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ (2 ԴԱՍԱԺԱՄ), ԵՐԳ_ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ (1 ԴԱՍԱԺԱՄ),
ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԻ (1 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ (6 ԴԱՍԱԺԱՄ) ԵՎ
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ (7 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 1ին 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, հավաստա գրերի 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 հունիսի 26-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 հուլիսի 1-ին՝ ժամը 12-ին, Դաշտադեմի միջնակարգ
դպրոցում: Հեռ.՝ (098) 08-58-98:

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԼԵՌՆԱՀՈՎԻՏԻ Ս. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ
ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ ԴԱՍՎԱՐԻ (20
ԴԱՍԱԺԱՄ), ՆԶՊ_Ի (5 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՔԻՄԻԱՅԻ (10 ԴԱՍԱԺԱՄ),

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ (12 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՏՂԱՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ (4
ԴԱՍԱԺԱՄ) ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ (1 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 1ին 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, հավաստա գրերի 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 հունիսի 26-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 հուլիսի 1-ին՝ ժամը 15-ին, Լեռնահովիտի Ս.
Կարապետյանի անվան միջնակարգ դպրոցում: Հասցեն՝ գ. Լեռնահովիտ, 9-րդ
փողոց, շենք 10: Հեռ.՝ (094) 01-70-89:

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՈՒՐԱՍԱՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ ԵՐԿՈՒ ԴԱՍՎԱՐՆԵՐԻ (20 ԵՎ 21
ԴԱՍԱԺԱՄ), ՆԶՊ_Ի (2 ԴԱՍԱԺԱՄ), ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ (4 ԴԱՍԱԺԱՄ),
ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ (2 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՀԱՅՈՑԵԿԵՂԵՑՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ
(3 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՏՂԱՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ (3 ԴԱՍԱԺԱՄ), ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ
(11 ԴԱՍԱԺԱՄ), ԱՂՋԻԿՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ (3 ԴԱՍԱԺԱՄ) ԵՎ
ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ(9 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 1ին 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, հավաստա գրերի 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 հունիսի 26-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 հուլիսի 1-ին՝ ժամը 12-ին, Ուրասարի հիմնական
դպրոցում: Հեռ.՝ (093) 96-62-04:

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԴԵԲԵԴԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ
Է ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԻ (1 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՏՂԱՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ
(4 ԴԱՍԱԺԱՄ) ԵՎԵՐԳ_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 1ին 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, հավաստա գրերի 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 հունիսի 26-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 հուլիսի 1-ին՝ ժամը 13-ին, Դեբեդի միջնակարգ
դպրոցում: Հեռ.՝ (093) 50-20-19:

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԽՆԿՈՅԱՆԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
(12 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՏՂԱՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ (2 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՖԻԶԻԿԱՅԻ
(2 ԴԱՍԱԺԱՄ) ԵՎ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ (5 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 1ին 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, հավաստա գրերի 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 հունիսի 26-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 հուլիսի 1-ին՝ ժամը 13-ին, Խնկոյանի հիմնական
դպրոցում: Հասցեն` գ. Խնկոյան, 1-ին փողոց, շենք 21: Հեռ.՝ (093) 45-04-19:

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱՄՐԱԿԻՑԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ (25 ԴԱՍԱԺԱՄ), ԵՐԳԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ (1 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՏՂԱՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ (3 ԴԱՍԱԺԱՄ),
ԱՂՋԻԿՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ (3 ԴԱՍԱԺԱՄ) ԵՎ ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԻ
(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 1ին 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, հավաստա գրերի 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 հունիսի 26-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 հուլիսի 1-ին՝ ժամը 12-ին, Ամրակիցի միջնակարգ
դպրոցում: Հասցեն՝ գ. Ամրակից, 2-րդ փողոց, շենք 12։ Հեռ.՝ (0256) 2-44-68, (095)
01-68-59:

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱՆՏԱՌԱՄՈՒՏԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹ՝ ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ (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 1ին 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, հավաստա գրերի 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 հունիսի 26-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 հուլիսի 1-ին՝ ժամը 12-ին, Անտառամուտի հիմնական
դպրոցում:
Հասցեն՝ գ. Անտառամուտ, 6-րդ փողոց, 10-րդ շենք: Հեռ.՝ (091) 77-22-16:

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ԽԱՉԱԿԱՊԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹ՝ ՔԻՄԻԱՅԻ (7 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 1ին 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, հավաստա գրերի 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 հունիսի 26-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 հուլիսի 1-ին՝ ժամը 12-ին, Նոր Խաչակապի միջնակարգ
դպրոցում: Հեռ.՝ (093) 39-34-94։

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱՐԴՎՈՒ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է
ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ ԶԻՆՂԵԿԻ (0,5 ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓ) ԵՎ ՔԻՄԻԱՅԻ (2 ԴԱՍԱԺԱՄ)
ՈՒՍՈՒՑՉԻ 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 1ին 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, հավաստա գրերի 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:
Զինղեկի մրցույթին մասնակցողը պարտադիր պետք է ունենա պահեստազորի
սպայի կոչում:
Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից
մինչև հունիսի 26-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 հուլիսի 1-ին՝ ժամը 12-ին, Արդվու հիմնական
դպրոցում: Հեռ.՝ (093) 06-80-50:
«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԾԱՂԿԱՇԱՏԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ (10 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՌՈՒՍԱՑ
ԼԵԶՎԻ (9 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՖԻԶԻԿԱՅԻ (2 ԴԱՍԱԺԱՄ), ԱՂՋԻԿՆԵՐԻ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ (3 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՏՂԱՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ (3 ԴԱՍԱԺԱՄ),
ՔԻՄԻԱՅԻ (2 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ (6 ԴԱՍԱԺԱՄ), ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԻ
(1 ԴԱՍԱԺԱՄ), ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ (2 ԴԱՍԱԺԱՄ) ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ (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 1ին 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, հավաստա գրերի 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 հունիսի 26-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 հուլիսի 1-ին՝ ժամը 15-ին, Ծաղկաշատի հիմնական
դպրոցում:
Հեռ.՝ (0253) 6-07-15, (093) 92-85-80:

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՃՈՃԿԱՆԻ ԳՈՌ ԽՈՒԴԻՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ
ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ (17
ԴԱՍԱԺԱՄ), ՏՂԱՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ (4 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ
(21 ԴԱՍԱԺԱՄ) ԵՎ ԱՂՋԻԿՆԵՐԻ 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 1ին 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, հավաստա գրերի 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 հունիսի 26-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 հուլիսի 1-ին՝ ժամը 13-ին, Ճոճկանի միջնակարգ
դպրոցում:Հեռ.՝ (077) 10-50-40:
«ՀՀ
ԼՈՌՈՒ
ՄԱՐԶԻ
ՔԱՐԻՆՋԻ
ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ
ԴՊՐՈՑ»
ՊՈԱԿ-Ը
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ ՏՂԱՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ (3 ԴԱՍԱԺԱՄ),
ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԻ (1 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ (7,5 ԴԱՍԱԺԱՄ) ԵՎ ԵՐԳԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ (1 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 1ին 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, հավաստա գրերի 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 հունիսի 26-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 հուլիսի 1-ին՝ ժամը 12-ին, Քարինջի միջնակարգ
դպրոցում: Հեռ.՝ (077) 73-42-32:

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՎԱՆԱՁՈՐԻ N 28 «ՎԻԴՐՈՋԵՆՅԱ» ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ»
ՊՈԱԿ-Ը ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ (3 ԴԱՍԱԺԱՄ) ԵՎ
ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ (10 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 1ին 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, հավաստա գրերի 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 հունիսի 26-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 հուլիսի 1-ին՝ ժամը 11-ին և 14.30-ին, Վանաձորի N 28
«Վիդրոջենյա» հիմնական դպրոցում: Հասցեն՝ ք. Վանաձոր, Տարոն 2, ՔՇՀ 3, 88/11: Հեռ.՝ (093) 64-33-43:

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԹԻՎ 3 ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹ՝ ԵՐԳ_ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ
(4 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 1ին 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, հավաստա գրերի 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 հունիսի 26-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 հուլիսի 1-ին՝ ժամը 12-ին, Վանաձորի Հ. Թումանյանի
անվան թիվ 3 հիմնական դպրոցում: Հասցեն՝ ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 35:Հեռ.՝
(0322) 4-46-96:

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍԱՐՉԱՊԵՏԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ (21 ԴԱՍԱԺԱՄ) ԵՎ
ՖԻԶԻԿԱՅԻ (13 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 1ին 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, հավաստա գրերի 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 հունիսի 26-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 հուլիսի 1-ին՝ ժամը 12-ին, Սարչապետի միջնակարգ
դպրոցում: Հասցեն՝ գ. Սարչապետ, 2-րդ փողոց, շենք 7: Հեռ.՝ (093) 20-10-26:

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԹԻՎ 3 ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ԲԱՑ
ՄՐՑՈՒՅԹ՝ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆԻ ՊԱՇՏՈՆՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
Հաստատության տնօրենի պաշտոնի
համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու պարտադիր պայմաններն են՝
1. ՀՀ քաղաքացիություն,
2. Բարձրագույն կրթություն,
3. Ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր):
Մրցույթին մասնակցելու համար պահանջվող փաաստաթղթերն են՝
1. Դիմում՝ հաստատության կառավարման խորհրդի նախագահի անունով,
2. ՀՀ քաղաքացու անձնագրի պատճենը,
3. Հաստատության ղեկավարման իրավունքի (հավաստագրի) պատճենը,
4. Տվյալ հաստատության զարգացման ծրագիրը (ներկայացնել մրցույթից առնվազն
3 օր առաջ),

5. Հրապարակված հոդվածների ցանկը կամ գիտական կոչումը հաստատող
փաստաթուղթ (դրանց առկայության դեպքում),
6. Աշխատանքային գրքույկի պատճենը:
Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:
Փաստաթղթերն ընդունվում են մինչև հունիսի 26-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 հուլիսի 7-ին՝
ժամը 12-ին, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան թիվ 3 հիմնական դպրոցում:
Հասցեն՝ ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 35: Հեռ.՝ (0322) 4-46-96:

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԼՈՐՈՒՏԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ
Է ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ ՔԻՄԻԱՅԻ (9 ԴԱՍԱԺԱՄ), ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ
(10 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ (7 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ
(18 ԴԱՍԱԺԱՄ) ԵՎ ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ (5 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 1ին 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, հավաստա գրերի 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 հունիսի 26-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 հուլիսի 1-ին՝ ժամը 12-ին, Լորուտի միջնակարգ
դպրոցում: Հեռ.՝ (093) 84-82-62:
«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԼԵՐՄՈՆՏՈՎՈՅԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ (7 ԴԱՍԱԺԱՄ),
ԱՂՋԻԿՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ (8 ԴԱՍԱԺԱՄ) ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
(3 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 1ին 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, հավաստա գրերի 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 հունիսի 26-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 հուլիսի 1-ին՝ ժամը 12-ին, Լերմոնտովոյի միջնակարգ
դպրոցում: Հեռ.՝ (0322) 6-86-58, (091) 95-32-94:

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ ԷՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ ԴԱՍՎԱՐԻ (18 ԴԱՍԱԺԱՄ), ԱՂՋԻԿՆԵՐԻ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ (4 ԴԱՍԱԺԱՄ), ԵՐԳ-ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ (2 ԴԱՍԱԺԱՄ),
ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԻ (2 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՔԻՄԻԱՅԻ (11 ԴԱՍԱԺԱՄ),
ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ (14 ԴԱՍԱԺԱՄ), ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ (4 ԴԱՍԱԺԱՄ),
ՀԱՅՐԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ (2 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ (10 ԴԱՍԱԺԱՄ),
ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ (2 ԴԱՍԱԺԱՄ) ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
(10 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 1ին 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, հավաստա գրերի 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 հունիսի 26-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 հուլիսի 1-ին՝ ժամը 14-ին, Կաթնաղբյուրի միջնակարգ
դպրոցում: Հեռ.՝ (077) 60-51-38:

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԿՈՂԵՍԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է
ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ ՆԶՊ_Ի (2 ԴԱՍԱԺԱՄ), ԶԻՆՂԵԿԻ (0,5 ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓ),
ԱՂՋԻԿՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ (1 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԵՎ
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ (12 ԴԱՍԱԺԱՄ) ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ (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 1ին 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, հավաստա գրերի 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 մրցույթին մասնակցողը պարտադիր պետք է ունենա պահեստազորի սպայի
կոչում:
Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից
մինչև հունիսի 26-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 հուլիսի 1-ին՝ ժամը 14-ին, Կողեսի հիմնական
դպրոցում: Հասցեն՝ գ. Կողես, 4-րդ փողոց, շենք 3: Հեռ.՝ (093) 02-15-08:

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԲԼԱԳՈԴԱՐՆՈՅԵԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ ՖԻԶԻԿԱՅԻ (4 ԴԱՍԱԺԱՄ),
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ (18 ԴԱՍԱԺԱՄ), ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ (3 ԴԱՍԱԺԱՄ),
ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ (9 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՏՂԱՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ (3 ԴԱՍԱԺԱՄ),
ԱՂՋԻԿՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ (3 ԴԱՍԱԺԱՄ) ԵՎ ՖՐԱՆՍԵՐԵՆԻ
(10 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 1ին 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, հավաստա գրերի 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 հունիսի 26-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 հուլիսի 1-ին՝ ժամը 14-ին, Բլագոդարնոյեի հիմնական
դպրոցում: Հեռ.՝ (093) 02-87-50:

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱՐՋՈՒՏԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹ՝ ՆԶՊ-Ի (1 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 1ին 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, հավաստա գրերի 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 մրցույթին մասնակցողը պարտադիր պետք է ունենա պահեստազորի սպայի
կոչում:
Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից
մինչև հունիսի 26-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 հուլիսի 1-ին՝ ժամը 12-ին, Արջուտի միջնակարգ դպրոցում:
Հեռ.՝ (093) 09-56-78:
«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՀԱՂՊԱՏԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹ՝ ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ (20 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 1ին 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, հավաստա գրերի 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 հունիսի 26-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 հուլիսի 1-ին՝ ժամը 15-ին, Հաղպատի միջնակարգ
դպրոցում: Հասցեն՝ գ. Հաղպատ, 17-րդ փողոց, շենք 1: Հեռ.՝ (093) 91-55-98:

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՇԻՐԱԿԱՄՈՒՏԻ N 1 ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹ՝ ՖԻԶԻԿԱՅԻ (11 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 1ին 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, հավաստա գրերի 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 հունիսի 26-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 հուլիսի 1-ին՝ ժամը 14-ին, Շիրակամուտի N 1 միջնակարգ
դպրոցում: Հեռ.՝ (094) 14-97-79:
«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՁՈՐԱԳՅՈՒՂԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ ՔԻՄԻԱՅԻ (6 ԴԱՍԱԺԱՄ) ԵՎ 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 1ին 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, հավաստա գրերի 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 հունիսի 26-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 հուլիսի 1-ին՝ ժամը 14-ին, Ձորագյուղի հիմնական
դպրոցում: Հեռ.՝ (094) 96-16-18:

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԵՂԵԳՆՈՒՏԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹ՝ ՏՂԱՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ (3 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 1ին 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, հավաստա գրերի 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 հունիսի 26-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 հուլիսի 1-ին՝ ժամը 13-ին, Եղեգնուտի միջնակարգ
դպրոցում: Հեռ.՝ (093) 62-22-60:

