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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Ղեկավարվելով «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածով, Հայաստանի Հանրապետության առաջին 

փոխվարչապետի 2018 թվականի հուլիսի 31-ի «Մինչև «Քաղաքացիական ծառայության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված էլեկտրոնային ծրագրերի կազմումը ոչ 

էլեկտրոնային եղանակով քաղաքացիական ծառայության գրասենյակին վերապահված 

գործընթացների կազմակերպման և գործառույթների իրականացման կարգը սահմանելու 

մասին» N 29-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 4-րդ կետով և հիմք ընդունելով 

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության 

գրասենյակի 2019 թվականի նոյեմբերի 27-ի N 02/45.7/52855-2019 գրությամբ ներկայացված 

համաձայնությունը՝ 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ   ԵՄ. 

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի 

քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկը՝ համաձայն հավելվածի. 

         «1.1 Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի 

գլխավոր քարտուղարի 2018 թվականի օգոստոսի 29-ի N 81-Ա հրամանով հաստատված 

հավելվածի 2.2 բաժնի 7-10, 3.1 բաժնի 1-4, 3.3 բաժնի 1-3 կետերը.»: 

(փոփ. 12.12.2019թ. Հր. N 125-Ա) 

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից: 

Լ. ՄԱՐԴՈՅԱՆ 

 

 



ՀԱՎԵԼՎԱԾ 

ՀՀ գիտության կոմիտեի 

գլխավոր քարտուղարի 

2019 թ. դեկտեմբերի 9–ի  

N 115-Ա հրամանի 

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ 

(18-1) ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ 

«Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի գլխավոր քարտուղար – ծածկագիր՝                  

18-1-Ղ2-1» 

                                (Լրաց.23.09.2020թ. Հր. N 96-Ա) 

«01-ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ 

Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի գիտության քաղաքականության 

վարչության պետ – ծածկագիր՝ 18-1-27.1-Ղ3-1 

Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի գիտության քաղաքականության 

վարչության գիտության քաղաքականության և զարգացման ծրագրերի բաժնիպետ - 

ծածկագիր՝ 18-1-27.1-Ղ4-1 

Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի գիտության քաղաքականության 

վարչության գիտության քաղաքականության և զարգացման ծրագրերի բաժնի գլխավոր 

մասնագետ - ծածկագիր՝ 18-1-27.1-Մ2-1 

Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի գիտության քաղաքականության 

վարչության գիտության քաղաքականության և զարգացման ծրագրերի բաժնի գլխավոր 

մասնագետ - ծածկագիր՝ 18-1-27.1-Մ2-2 

Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի գիտության քաղաքականության 

վարչության գիտության քաղաքականության և զարգացման ծրագրերի բաժնի ավագ 

մասնագետ - ծածկագիր՝ 18-1-27.1-Մ4-1 

Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի գիտության քաղաքականության 

վարչության գիտական մշակումների պատվերի ձևավորման և ինովացիոն ծրագրերի բաժնի 

պետ - ծածկագիր՝ 18-1-27.1-Ղ4-2 

Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի գիտության քաղաքականության 

վարչության գիտական մշակումների պատվերի ձևավորման և ինովացիոն ծրագրերի բաժնի 

գլխավոր մասնագետ - ծածկագիր՝ 18-1-27.1-Մ2-3 

Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի գիտության քաղաքականության 

վարչության գիտական մշակումների պատվերի ձևավորման և ինովացիոն ծրագրերի բաժնի 

ավագ մասնագետ - ծածկագիր՝ 18-1-27.1-Մ4-2 



Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի գիտության քաղաքականության 

վարչության գիտության բնագավառի տվյալների հավաքագրման և վերլուծության բաժնի պետ - 

ծածկագիր՝ 18-1-27.1-Ղ4-3 

Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի գիտության քաղաքականության 

վարչության գիտության բնագավառի տվյալների հավաքագրման և վերլուծության բաժնի 

գլխավոր մասնագետ - ծածկագիր՝ 18-1-27.1-Մ2-4 

Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի գիտության քաղաքականության 

վարչության գիտության բնագավառի տվյալների հավաքագրման և վերլուծության բաժնի ավագ 

մասնագետ - ծածկագիր՝ 18-1-27.1-Մ4-3»: 

                                (Լրաց.14.07.2020թ. Հր. N 44-Ա) 

«02 - ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ 

Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի գիտական գործունեության 

կազմակերպման վարչության պետ - ծածկագիր՝ 18-1-27.2-Ղ3-1 

Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի գիտական գործունեության 

կազմակերպման վարչության գիտական ծրագրերի իրականացմանն աջակցության բաժնի 

պետ - ծածկագիր՝ 18-1-27.2-Ղ4-1 

Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի գիտական գործունեության 

կազմակերպման վարչության գիտական ծրագրերի իրականացմանն աջակցության բաժնի 

գլխավոր մասնագետ - ծածկագիր՝ 18-1-27.2-Մ2-1 

Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի գիտական գործունեության 

կազմակերպման վարչության գիտական ծրագրերի իրականացմանն աջակցության բաժնի 

ավագ մասնագետ - ծածկագիր՝ 18-1-27.2-Մ4-1 

Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի գիտական գործունեության 

կազմակերպման վարչության գիտական փորձաքննության կազմակերպման բաժնի պետ - 

ծածկագիր՝ 18-1-27.2-Ղ4-2 

Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի գիտական գործունեության 

կազմակերպման վարչության գիտական փորձաքննության կազմակերպման բաժնի գլխավոր 

մասնագետ - ծածկագիր՝ 18-1-27.2-Մ2-2 

Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի գիտական գործունեության 

կազմակերպման վարչության գիտական փորձաքննության կազմակերպման բաժնի գլխավոր 

մասնագետ - ծածկագիր՝ 18-1-27.2-Մ2-3 

Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի գիտական գործունեության 

կազմակերպման վարչության գիտական փորձաքննության կազմակերպման բաժնի ավագ 

մասնագետ - ծածկագիր՝ 18-1-27.2-Մ4-2 



Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի գիտական գործունեության 

կազմակերպման վարչության միջազգային համագործակցության բաժնի պետ - ծածկագիր՝                

18-1-27.2-Ղ4-3 

Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի գիտական գործունեության 

կազմակերպման վարչության միջազգային համագործակցության բաժնի գլխավոր մասնագետ - 

ծածկագիր՝ 18-1-27.2-Մ2-4 

Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի գիտական գործունեության 

կազմակերպման վարչության միջազգային համագործակցության բաժնի ավագ մասնագետ - 

ծածկագիր՝ 18-1-27.2-Մ4-3» 

                                (Լրաց.23.09.2020թ. Հր. N 96-Ա) 

 «03-ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԲԱԺԻՆ 

Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի  ֆինանսատնտեսագիտական                     

և հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ-գլխավոր հաշվապահ - ծածկագիր` 18-1-28.1-Ղ4-1 

Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի  ֆինանսատնտեսագիտական                   

և հաշվապահական հաշվառման բաժնի ավագ հաշվապահ - ծածկագիր` 18-1-28.1-Մ3-1 

Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի  ֆինանսատնտեսագիտական                  

և հաշվապահական հաշվառման բաժնի ավագ ֆինանսիստ - ծածկագիր` 18-1-28.1-Մ3-2 

Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի  ֆինանսատնտեսագիտական                    

և հաշվապահական հաշվառման բաժնի ավագ ֆինանսիստ - ծածկագիր` 18-1-28.1-Մ3-3 

Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի  ֆինանսատնտեսագիտական                 

և հաշվապահական հաշվառման բաժնի ավագ մասնագետ - ծածկագիր` 18-1-28.1-Մ4-1 

                                (Փոփ.17.06.2020թ. Հր. N 29-Ա) 

04-ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ԲԱԺԻՆ 

Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի տեղեկատվության                                         

և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ - ծածկագիր` 18-1-28.2-Ղ4-1 

Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի տեղեկատվության                                       

և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ավագ մասնագետ - ծածկագիր` 18-1-28.2-Մ4-1 

                                (Փոփ.17.06.2020թ. Հր. N 29-Ա) 

05-ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱԺԻՆ 

Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի անձնակազմի կառավարման բաժնի 

պետ - ծածկագիր` 18-1-28.3-Ղ4-1 



Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի անձնակազմի կառավարման բաժնի 

բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչ - ծածկագիր` 18-1-28.3-Մ3-1 

                                (Փոփ.17.06.2020թ. Հր. N 29-Ա) 

06-ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի քարտուղարության պետ - ծածկագիր` 

18-1-28.4-Ղ4-1 

Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի քարտուղարության ավագ մասնագետ 

- ծածկագիր` 18-1-28.4-Մ4-1»: 

                                (Փոփ.17.06.2020թ. Հր. N 29-Ա) 


