
Փորցուսուց. 
բաժին

Ուսումնական
գործընթացի

վերահսկման բաժին

Ուսումնական
գործընթացի

կազմակերպման
բաժին

ՏՏ և ՀՍ բաժին Գիտական
գրադարան

Հայագիտական
կենտրոն

Գիտության, 
ասպիրանտուրայի և

միջազգային
համագործակցությա

ն բաժին

Ուսանողների
հետ տարվող

աշխատանքների
և կարիերայի

բաժին

Լրատվության և
հասարակայնու

թյան հետ
կապերի բաժին

Հոգեբանական
կենտրոն
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Պրոռեկտոր 

ուսումնական 

աշխատանքների  գծով  

                 Ռ ե կ տ ո ր 

Պրոռեկտոր 

վարչական  

աշխատանքների 

գծով  

 

Պրոռեկտոր ուսանողների, 

շրջանավարտների և 

հասարակայնության հետ 

տարվող աշխատանքների գծով 

Բնագիտական Պատմության և 

իրավագիտության 
Մանկավարժության  և 

սպորտի 

Տնտեսագիտության Բանասիրական 

      Ֆակուլտետներ 

Անձնակազմի
սպասարկման

բաժին

Հրատարակ. 
բաժին

Պրոռեկտոր գիտական և 

միջազգային 

համագործակցության գծով 

Հաշվապահակ.
հաշվառման

բաժին

Կադրերի
բաժին

Ընդհանուր
բաժին

Վարչական
անձնակազմ

ՈԱԿ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ֆիզ. Աշխ. 

կաբինետ 

Բնագիտական ֆակուլտետ 

Կենսաբանության  և 

քիմիայի ամբիոն. 
Աշխարհագրության ամբիոն 

Կենսաքիմիայի 

լաբորատորիա 
Կենդաբան. 

լաբորատորիա Հյուսվածք. 

լաբորատորիա 

Բջջաբանութ. 

կաբինետ 
Բուսաբանութ.

կաբինետ 
Մարդ. և կենդ. 

Ֆիզ. կաբինետ 

քաղ. 

Գիտահետազ. 

լաբորատորիա 

Ան. և օրգ. քիմ. 

լաբորատորիա 
Բն. մ. և դեղ. 

լաբորատորիա 

Ընդ. և անօրգ. 

քիմիայի 

լաբորատորիա  

Դեղաբանութ. 

լաբորատորիա 

Ֆիզ. և կոլ. Քիմ. 

լաբորատորիա 

Տնտես. Աշխ. . 

կաբինետ 
Երկրաբ. 

կաբինետ 

Ընդհանուր և կիրառական 

ֆիզիկայի ամբիոն 

Մաթեմատիկայի ամբիոն 

Կիրառ. մաթեմատիկայի  և 

ինֆորմատիկայի ամբիոն 

Ընդհ, ֆիզիկ. 

լաբորատորիա 
Մոլեկ. Ֆիզ. 

լաբորատորիա 

Ս. Բաղդասարյանի 

անվան ֆիզիկայի 

կաբինետ 

Աստղադիտարան 



 

 

 

 

 

  

Պատմության և  

իրավագիտության 

Պատմության  և 

քաղաքագիտության 

ամբիոն 

Քաղաքագ.  

կաբինետ 

Համաշխ. պատ. 

կաբինետ Կերպարվեստի 

ամբիոն 

Արվեստանոց 1 Արվեստանոց 2 

 

Արվեստանոց 3 

 

Արվեստանոց 4 

 

Կրիմինալ. 

կաբինետ 

Իրավունքի 

ամբիոն 

Դատ. նիստ. 

դահլիճ 

Հայագիտական 

կենտրոն 
Ազգագրական 

սրահ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տնտեսագիտության 

ֆակուլտետ 

Տնտես. և կառ .  

ամբիոն 

Ֆինան.-հաշ. 

ամբիոն 

Տնտ. պատ. 

տես. կաբինետ 
Ֆինան.-հաշ. 

կաբինետ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Բանասիրական  ֆակուլտետ 

Մանկավարժության և սպորտի 

ֆակուլտետ 

Մանկավարժ.  

կաբինետ Հոգեբանութ. 

կաբինետ 

Ռոմանագերման

անական 

լեզուների 

ամբիոն 

Ռուսաց լեզվի 

ամբիոն 

Անգլ. լեզվի 

կենտրոն 

Ռուս մշակ. 

բար. կենտրոն 

Ֆրան. և գեր.  

լեզ. կենտրոն 

Ֆիզդաստիարակությա

ն և ՆԶՊ ամբիոն 

Մարտավարու

թյան կաբինետ 

ՌՀԴ կաբինետ 

Օդամղիչ հր. 

հրաձգարան 

Զենքի 

պահասենյակ 
Քաղ. Պաշպ. 

կաբինետ 

Մեծ 

մարզադահլիճ 
Փոքր 

մարզադահլիճ 

Սեղանի 

թենիսի սենյակ 

Համզ. Կանոն. 

կաբինետ 
ՆԶՊ 

մեթոդիկայի 

կաբինետ 

Հայ գրականության և 

ժուռնալիստիկայի ամբիոն 

Հայոց լեզվի 

կաբինետ 

Գրականության  

կաբինետ 
Լրագրության 

կաբինետ 
Լրագրության 

ստուդիա 

Ակադ. Ս.Աբրահամյանի 

անվան հայոց լեզվի 

ամբիոն 

Մանկ. և հոգ. 

ամբիոն 


