
                                              Տեղեկատվություն                          01.07.2020 

ՀՀ Լոռու մարզային ենթակայության հանրակրթական ուսումնական  

հաստատությունների պաշտոնների թափուր տեղերի համար հայտարարված 

մրցույթների վերաբերյալ 

 
 

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ Մ.ԹԱՆԴԻԼՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ  N 10 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» 
ՊՈԱԿ-Ը ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ (12 ԴԱՍԱԺԱՄ) ԵՎ 

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:   

Մրցույթներին 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 

հուլիսի 29-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 օգոստոսի 3-ին՝ ժամը 12-ին, Ալավերդու Մ. Թանդիլյանի 

անվան N 10 հիմնական դպրոցում: Հասցեն՝ ք. Ալավերդի, Շահումյան 2 ա: Հեռ.՝ (055) 15-84-67:   

 

 

 

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԾԱԹԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 

ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ ՖԻԶԻԿԱՅԻ (5 ԴԱՍԱԺԱՄ), ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ (3 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՆԶՊ_Ի (0,5 

ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓ), ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ (3 ԴԱՍԱԺԱՄ), ԱՂՋԻԿՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ (1 

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)՝ ՙՀանրակրթության 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 հուլիսի 29-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 օգոստոսի 3-ին՝ ժամը 12-ին, Ծաթերի հիմնական դպրոցում:  

Հեռ.՝ (0253) 6-24-69, (091) 19-92-07:    
 
 
 

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՄԵԾԱՎԱՆԻ N 1 ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 

ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ (5 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ (8 

ԴԱՍԱԺԱՄ), ՏՂԱՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ (7 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՖԻԶԻԿԱՅԻ (15 ԴԱՍԱԺԱՄ),  

ՆԶՊ_Ի  (5 ԴԱՍԱԺԱՄ) ԵՎ ԵՐԳ_ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ (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:   

Մրցույթներին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում՝   
1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝ նշելով այն աշխատատեղը, որին 

հավակնում է (Ձև 1),   

 2. Փաստաթուղթ (դիպլոմ)՝ ՙՀանրակրթության 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 հուլիսի 29-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 օգոստոսի 3-ին՝ ժամը 12-ին, Մեծավանի N 1 միջնակարգ 

դպրոցում: Հասցեն՝ գ. Մեծավան, Զորավար Անդրանիկի 48:  Հեռ.՝ (077) 26-47-25:   

 

 

 

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՋԻԼԻԶԱՅԻ ՄՈՒՐԱԴ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ»  

ՊՈԱԿ-Ը ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է  ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ ԴԱՍՎԱՐԻ (22 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ 

(11 ԴԱՍԱԺԱՄ), ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ (3 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՖԻԶԻԿԱՅԻ (6 ԴԱՍԱԺԱՄ), 

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ (4 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ (9 ԴԱՍԱԺԱՄ), 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ (2 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ                         
(2 ԴԱՍԱԺԱՄ), ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ (8 ԴԱՍԱԺԱՄ) ԵՎ  ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ (2 ԴԱՍԱԺԱՄ) 

ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

 

Ուսուցիչների պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է ըստ 

դասաբաշխման: Մրցույթների 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)՝ ՙՀանրակրթության մասին՚ ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ,        
3. Անձնագրի պատճենը,       

4. Ինքնակենսագրություն (Ձև 4),       

5. Թափուր աշխատատեղը 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 հուլիսի 29-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 օգոստոսի 3-ին՝ ժամը 12-ին, Ջիլիզայի Մուրադ Մուրադյանի 

անվան միջնակարգ դպրոցում: Հեռ.՝ (094) 51-69-77:       

  
 
 



«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱԽԹԱԼԱՅԻ N 2 ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է  

ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ (6 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ (22 ԴԱՍԱԺԱՄ), 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ (6 ԴԱՍԱԺԱՄ) ԵՎ ՏՂԱՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ (3 ԴԱՍԱԺԱՄ) 

ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

 

Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է ըստ 

դասաբաշխման: Մրցույթների 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)՝ ՙՀանրակրթության 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 հուլիսի 29-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 օգոստոսի 3-ին՝ ժամը 12-ին, Ախթալայի N 2 միջնակարգ 

դպրոցում: Հասցեն՝ ք. Ախթալա, Թումանյան 44: Հեռ.՝ (077) 59-54-58:       

 

 

 

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՂՈՒՐՍԱԼԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 

ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ ՆԶՊ_Ի (0,5 ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓ) ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ (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:   

Մրցույթներին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում՝  
1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝ նշելով այն աշխատատեղը, որին 

հավակնում է (Ձև 1),   

2. Փաստաթուղթ (դիպլոմ)՝ ՙՀանրակրթության 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 հուլիսի 29-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 օգոստոսի 3-ին՝ ժամը 12-ին, Ղուրսալի միջնակարգ դպրոցում: 

Հեռ.՝ (098) 24-55-00:     

 
 

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍԱՐԱՏՈՎԿԱՅԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է  

ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ ՖԻԶԻԿԱՅԻ (15 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ (5 

ԴԱՍԱԺԱՄ), ՏՂԱՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ (3 ԴԱՍԱԺԱՄ), ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԻ (2 ԴԱՍԱԺԱՄ), 

ԵՐԳ_ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ (1 ԴԱՍԱԺԱՄ), ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ (5 ԴԱՍԱԺԱՄ) ԵՎ 

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ (6 ԴԱՍԱԺԱՄ) ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

 

Ուսուցիչների պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է ըստ 

դասաբաշխման: Մրցույթների 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)՝ ՙՀանրակրթության 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 հուլիսի 29-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 օգոստոսի 3-ին՝ ժամը 12-ին, Սարատովկայի միջնակարգ 

դպրոցում: Հեռ.՝ (099) 61-48-19:             



«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՆԻՍԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 

ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ ԴԱՍՎԱՐԻ (15 ԴԱՍԱԺԱՄ), ԱՂՋԻԿՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ (2 ԴԱՍԱԺԱՄ),  

ՏՂԱՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ (3 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՖԻԶԻԿԱՅԻ (2 ԴԱՍԱԺԱՄ), ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 

(2 ԴԱՍԱԺԱՄ), ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ  (3 ԴԱՍԱԺԱՄ) ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԵՎ ԶԻՆՂԵԿԻ (1 

ԴԱՍԱԺԱՄ) 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)՝ ՙՀանրակրթության մասին՚ ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ,          
3. Անձնագրի պատճենը,          

4. Ինքնակենսագրություն (Ձև 4),         

5. Թափուր աշխատատեղը 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:      

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 հուլիսի 29-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 օգոստոսի 3-ին՝ ժամը 12-ին, Արմանիսի հիմնական դպրոցում: 

Հեռ.՝ (0256) 6-07-81, (094) 71-52-73:     

 
 

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԿԱՃԱՃԿՈՒՏԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 

ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ (3 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ (6 

ԴԱՍԱԺԱՄ), ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ (6 ԴԱՍԱԺԱՄ),  ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ (9 

ԴԱՍԱԺԱՄ),  ՏՂԱՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ (3 ԴԱՍԱԺԱՄ) ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԵՎ ԶԻՆՂԵԿԻ 

(0,5 ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓ) 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)՝ ՙՀանրակրթության մասին՚ ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ,   
3. Անձնագրի պատճենը,   

4. Ինքնակենսագրություն (Ձև 4),   

5. Թափուր աշխատատեղը 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:   

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  

հուլիսի 29-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 օգոստոսի 3-ին՝ ժամը 13-ին, Կաճաճկուտի հիմնական 

դպրոցում: Հեռ.՝ (093) 62-54-65:        

  

 

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՍՈՒՐԲ ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՎՈՐՉԻ ԱՆՎԱՆ N 2 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ (24 

ԴԱՍԱԺԱՄ) ԵՎ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ (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)՝ ՙՀանրակրթության մասին՚ ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ,         
3. Անձնագրի պատճենը,        

4. Ինքնակենսագրություն (Ձև 4),         

5. Թափուր աշխատատեղը 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 հուլիսի 29-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 օգոստոսի 3-ին՝ ժամը 13-ին, Ստեփանավանի սուրբ 

Գրիգոր Լուսավորչի անվան N 2 հիմնական դպրոցում:  Հասցեն՝ Սուրբ Նշանի 39: Հեռ.՝ (093) 

18-81-15:             

 
 

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՈՒՌՈՒՏԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 

ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ ՔԻՄԻԱՅԻ (12 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ (21 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՀԱՅՈՑ 

ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ (3 ԴԱՍԱԺԱՄ) ԵՎ 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)՝ ՙՀանրակրթության 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 հուլիսի 29-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 օգոստոսի 3-ին՝ ժամը 12-ին, Ուռուտի միջնակարգ դպրոցում:  

Հեռ.՝ (094) 75-98-92, (0256) 6-22-10:  

   

 

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒԼԱԳԱՐԱԿԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է  

ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ (22 ԴԱՍԱԺԱՄ), ԵՐԳ_ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ (2 ԴԱՍԱԺԱՄ) 

ԵՎ ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԻ (2 ԴԱՍԱԺԱՄ) ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

 

Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է ըստ 

դասաբաշխման:  Մրցույթների 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)՝ ՙՀանրակրթության 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 հուլիսի 29-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 օգոստոսի 3-ին՝ ժամը 14-ին, Գյուլագարակի միջնակարգ 

դպրոցում: Հեռ.՝ (093) 59-35-43:        

 

 
«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԼՈՌԻ ԲԵՐԴԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 

ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ ՏՂԱՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ (4 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ (10 

ԴԱՍԱԺԱՄ) ԵՎ ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ (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)՝ ՙՀանրակրթության մասին՚ ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ,         
3.Անձնագրի պատճենը,         

4.Ինքնակենսագրություն (Ձև 4),         

5.Թափուր աշխատատեղը 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 հուլիսի 29-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 օգոստոսի 3-ին՝ ժամը 14-ին, Լոռի Բերդի հիմնական դպրոցում:  

Հեռ.՝ (094) 96-16-18:         

 

 

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՁՈՐԱՄՈՒՏԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 

ՄՐՑՈՒՅԹ՝ ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ (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)՝ ՙՀանրակրթության 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 հուլիսի 29-ը 

ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10-ից մինչև 15-ը՝ բացի շաբաթ, կիրակի և ոչ աշխատանքային այլ 
օրերից:  Փաստաթղթերի ընդունումը կանց կացվի ըստ կարգի:  Մրցույթը տեղի կունենա 

օգոստոսի 3-ին՝ ժամը 15-ին, Ձորամուտի միջնակարգ դպրոցում: Հեռ.՝ (093) 81-64-12:       

  
 

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԾԱՂԿԱԲԵՐԻ Դ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ 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)՝ ՙՀանրակրթության 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 հուլիսի 29-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 օգոստոսի 3-ին՝ ժամը 13-ին, Ծաղկաբերի Դ. Մարտիրոսյանի անվան 

միջնակարգ դպրոցում: Հեռ.՝ (093) 11-20-50:    


