
                                         Տեղեկատվություն                         11.07.2020 
ՀՀ Լոռու մարզային ենթակայության հանրակրթական ուսումնական  

հաստատությունների պաշտոնների թափուր տեղերի համար 
հայտարարված մրցույթների վերաբերյալ 

 
 

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՔԱՐԻՆՋԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ  ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը 
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ ԵՐԿՈՒ ԴԱՍՎԱՐՆԵՐԻ (20-ԱԿԱՆ 

ԴԱՍԱԺԱՄ), ՏՂԱՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ (3 ԴԱՍԱԺԱՄ), 
ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԻ  (1 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ (6 ԴԱՍԱԺԱՄ) ԵՎ  

ԵՐԳ-ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ (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)՝ 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 օգոստոսի 7-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 12-ին՝ ժամը 12-ին, 
Քարինջի միջնակարգ դպրոցում: Հեռ.՝ (077) 73-42-32:   
 
 
 
«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՄԻԽԱՅԼՈՎԿԱՅԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ»ՊՈԱԿ-Ը 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ                          
(18 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՏՂԱՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ (4 ԴԱՍԱԺԱՄ), 

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ (10 ԴԱՍԱԺԱՄ), ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆԻ                                
(16 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ (16 ԴԱՍԱԺԱՄ), ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԻ  
(4 ԴԱՍԱԺԱՄ) ԵՎ ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ (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 օգոստոսի 7-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 12-ին՝ ժամը 14-ին, 
Միխայլովկայի միջնակարգ դպրոցում:  Հեռ.՝ (093) 52-32-37:   
 
 

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՇՆՈՂԻ ՀՈՎԻԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ 
ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹ՝ 

ԵՐԳ_ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ   (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)՝ 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  օգոստոսի 7-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 12-ին՝ ժամը 12-ին, Շնողի Հովիկ 

Մելիքյանի անվան միջնակարգ դպրոցում: Հասցեն՝ գ. Շնող, 1-ին փողոց, 
շենք 6: Հեռ.՝ (091) 06-48-88, (077) 84-94-63:           
 
 



«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱԳԱՐԱԿԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը 
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹ՝ ԴԱՍՎԱՐԻ (18 ԴԱՍԱԺԱՄ) 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 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 օգոստոսի 7-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 12-ին՝ ժամը 13-ին, Ագարակի 

միջնակարգ դպրոցում: Հեռ.՝ (094) 04-42-88:         
 
 
«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԾՈՎԱԿԱԼ ԻՍԱԿՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ԹԻՎ 23 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ 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 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:   
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 օգոստոսի 7-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 12-ին՝ ժամը 12-ին, Վանաձորի 

Ծովակալ Իսակովի անվան թիվ 23 հիմնական դպրոցում: Հասցեն՝ ք. 
Վանաձոր, Իսահակյան 1-ին նրբ., շենք 3-1: Հեռ.՝ (0322) 2-66-52:         
 
 

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿԻ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ N 4 ՀԻՄՆԱԿԱՆ  
ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ը ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝ 
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ (4 ԴԱՍԱԺԱՄ), ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԵՎ 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ (7 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)՝ 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 օգոստոսի 7-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 12-ին՝ ժամը 11-ին, 

Սպիտակի Վարդանանց N 4 հիմնական դպրոցում: Հասցեն՝ ք. Սպիտակ, 
Այգեստան 53: Հեռ.՝ (0255) 2-24-88, (055) 02-24-11:   
 
 
 

«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ N 1 ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ԴՊՐՈՑ» 
ՊՈԱԿ-Ը ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹ՝ ԱՂՋԻԿՆԵՐԻ 

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ(8 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, հավաստագր
  երի 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 օգոստոսի 7-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 12-ին՝ ժամը 12-ին, 

Ստեփանավանի N 1 հիմնական դպրոցում: Հասցեն՝ ք. Ստեփանավան, Մ. 
Բաղրամյան 67:  Հեռ.՝ (0256) 2-25-72:   


