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ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 

Հանձնաժողովը՝ իր լիազորությունների շրջանակներում իրականաց 

նում է էթիկական և բարեվարքության նորմերի, իրավունքների 

պաշտպանության նկատմամբ վերահսկում՝ ըստ սահմանված գործող կարգի:  

Հանձնաժողովը՝ 

1. մշակում և «Հայբուսակ» համալսարանի Խորհրդի հաստատմանն է 

ներկայացնում «էթիկայի կանոնները»՝ միջազգային էթիկական կանոններին 

համապատասխան, որը սահմանում է ԲՈՒՀ-ի անձնակազմի և 

ուսումնառողների վարվելակարգի բարոյական սկզբունքները, 

2. քննում է բարեվարքության նորմերի ենթադրյալ խախտումների 

վերաբերյալ դիմումները և եզրակացություն է  ներկայացնում «Հայբուսակ» 

համալսարանի Խորհրդին՝ խախտման առկայության կամ դրա 

բացակայության մասին, առաջարկություն է ներկայացնում խախտման համար 

նախատեսվող կարգապահական տույժի վերաբերյալ, 

3. վերահսկում է հակակոռուպցիոն քաղաքականության իրականացումը, 

4. Համալսարանի ստորաբաժանումներից, աշխատակիցներից ու 

ուսումնառողներից պահանջում է քննվող վարքի դրսևորմանը վերաբերող 

տեղեկություններ և նյութեր, ինչպես նաև ընդունում և քննում  է 

Հանձնաժողովին անմիջականորեն ներկայացված բողոքները։ 

5. Ուսումնասիրում և կիրառում է կենսաբժշկական հետազոտությունների 

ազգային առողջապահության ոլորտում առկա էթիկական կարգավորումն ու 

միջազգային փորձը,  

6. Համալսարանի գործունեության ընթացքում անվերապահորեն 

ապահովում է համալսարանի անձնակազմի, ուսումնառողների 

իրավունքների պաշտպանությունը, 

7. Վերահսկում է բժշկական հաստատությունների, նրանց 

աշխատակիցների կողմից իրականացվող գիտահետազոտական 

աշխատանքները, կենսաբժշկական հետազոտությունների պատշաճ, 

համապատասխան պայմաններում անցկացումն ու Հանձնաժողովի կողմից 

կայացված որոշումների անաչառ կատարումը,  

8. Հետևողականորեն տալիս է փորձագիտական գնահատական բոլոր 

հետազոտությունների ու փորձաքննությունների արձանագրությունների և 

եզրակացությունների վերաբերյալ, 

9. Կազմակերպում է Համալսարանի սուբյեկտների էթիկական կանոնների 

կիրառման, պահպանման և վերահսկման գործընթացների  զարգացմանն 

ուղղված   վերապատրաստումները՝  առնվազն մեկ անգամ յուրաքանչյուր 

կիսամյակի ընթացքում, 

10. Հանրայնացնում է Հանձնաժողովի գործունեության, նպատակների և 

ընթացիկ գործընթացների, ինչպես նաև քննարկման արդյունքների 

վերաբերյալ տեղեկատվությունը՝ ըստ անհրաժեշտության և 
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թույլատրելիության սահմաններում, ակտիվորեն մասնակցում ուսանողների և 

հետազոտվողների շրջանում էթիկական հարցերի և առողջապահական 

իրավունքների լուսաբանմանը: 

 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

1. Հանձնաժողովը հանդիսանում է մասնագիտական գործունեություն 

իրականացնող անկախ մարմին: Հանձնաժողովն իր մասնագիտական 

գործունեությունը ծավալում է անկախ հետազոտությունների, 

փորձաքննությունների, հարցումների, խորհրդատվության, 

վերլուծությունների իրականացման, ինչպես նաև օրենսդրությանը 

համապատասխան բոլոր միջոցներով:  

2. Հանձնաժողովը գործում է՝ առաջնորդվելով արդարացիության, 

հավասարության և սոցիալական արդարության, օբյեկտիվության, 

թափանցիկության, հաշվետվողականության սկզբունքներով: 

3. Հանձնաժողովն իրավասու է հաստատել, զարգացնել  և պահպանել 

համագործակցային կապեր ներքին և արտաքին շահակիցների 

շրջանակներում: 

Հանձնաժողովը մշակում և  ընդունում է իր աշխատանքնային կանոններն ու 

ընթացակարգերը, վերահսկում դրանց պատշաճ իրականացումը՝ 

համալսարանի սուբյեկտների հետ սերտորեն համագործակցելով,  ինչպես 

նաև էթիկայի հանձնաժողովի անդամների պարտականությունների 

սահմանման, բաշխման միջոցով, մասնակցելով դասալսումներին, 

համագործակցելով ՈՒԽ–ի հետ, դեպքի քննությունից հետո 

հետևողականության և հետադարձ կապի վերլուծության իրականացմամբ, 

դասընթացների և թեմատիկ քննարկումների ընթացքում ՊԴ կազմի և 

ուսանողների կողմից հետադարձ կապի վերլուծությամբ, ինչպես նաև 

ԿՈԱԿ-ի հարցումների բաժնի էթիկական հարցերի վերաբերյալ հետադարձ 

կապի վերլուծությամբ։ 

4. Հանձնաժողովն իր աշխատանքը կազմակերպում է նիստերի միջոցով, 

որոնք հրավիրվում են ըստ անհրաժեշտության: 

5. Քննվող հարցում ներգրավված կողմերը պետք է պատշաճ կերպով 

տեղեկացված լինեն Հանձնաժողովի նիստի տեղի ու ժամի վերաբերյալ: 

6. Հանձնաժողովի նիստերն իրավազոր են, եթե դրանց մասնակցում է 

հանձնաժողովի անդամների երկու երրորդը: 

7. Հանձնաժողովում որոշումներն ընդունվում են հանձնաժողովի նիստին 

ներկա անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ՝ բաց քվեարկությամբ: 

 

ԷԹԻԿԱՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻՆ ԴԻՄԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 

 

 Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի գրավոր դիմում ներկայացնի 

Հանձնաժողովին Էթիկայի կանոնակարգով սահմանված վարքագծի 

կանոնների խախտման վերաբերյալ՝ խախտումն իրականացնելուց հետո 
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առնվազն մեկ ամսվա ընթացքում։  

 Դիմումը ներկայացվում է առցանց (մեյլով կամ կայքի միջոցով՝ 

<<Էթիկայի Հանձնաժողովին հարց>> բաժնում) կամ գրավոր կերպով, հետևյալ 

բովանդակությամբ․ 

1․ դիմողի անունը, ազգանունը և հասցեն, 

2․ այն աշխատողի ազգանունն ու պաշտոնը, ով, ըստ դիմողի, 

իրականացրել  է վարքագծի սահմանված կանոնների խախտումը, 

3․ այն ուսանողի անունը, ազգանունը, մասնագիտությունն ու կուրսը, ով, 

ըստ դիմողի, իրականացրել  է վարքագծի սահմանված կանոնների 

խախտումը, 

4․ դիմումի առաչկան, որը պետք է ներառի վիճարկվող խախտման հակիճ 

նկարագիրը,  

5․ դիմումին կից փաստաթղթերի ցանկը, եթե այդպիսիք առկա են, 

6․ դիմումի ներկայացման ամսաթիվը։ 

 Ներկայացված պայմանների թերի լինելու դեպքում, եթե դրանք 

հնարավոր չէ ուղղել, էթիկայի հանձնաժողովը  դիմումը չի քննում։ 

  Դիմում ստանալուց հետո հանձնաժողովն այն քննության է առնում 15-

օրյա ժամկետում, անհրաժեշտության դեպքում ժամկետը երկարացնելով ոչ 

ավել քան 7 օր։ 

 Եթե անձը, ով ներկայացրել քննարկման հարցը Հանձնաժողովին, 

բացակայում է հարցի քննարկմանը, ապա Հանձնաժողովը հարցը քննում է 

նրա բացակայությամբ։  

Ազնիվ ձևով բողոք ներկայացնելը չի նշանակում, որ դիմողն իրավացի է, 

սակայն վերջինս պետք է համոզված լինի, որ իր կողմից տրված տեղեկությունը 

ճշգրիտ է: 

 

 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ, ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼԻ, ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ 

ԵՎ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅԹՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Հանձնաժողովի նախագահին նշանակում է Համալսարանի Խորհուրդը՝ 

նույն հանձնաժողովի անդամների շարքից: 

  7. Հանձնաժողովի նախագահը՝ 

ա)  ղեկավարում է Հանձնաժողովի գործունեությունը, որի համար 

հաշվետու է Համալսարանի Խորհրդին, 

բ)  հրավիրում և վարում է Հանձնաժողովի նիստերը, 

գ) ստորագրում է Հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, 

դ)  զեկուցում է Հանձնաժողովի եզրակացությունը Համալսարանի 

Խորհրդին,  

ե)  անհրաժեշտության դեպքում հրավիրում է մասնագետներ՝ խորհրդակ-

ցական ձայնի իրավունքով, 
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զ)  վարքի նորմերի ենթադրյալ խախտման քննության համար 

անբավարար տեղեկության դեպքում միջնորդությամբ դիմում է ռեկտորին, 

է)  անհրաժեշտության դեպքում հանձնարարում է Հանձնաժողովի 

անդամներին՝ ուսումնասիրել քննվող հարցի առանձին դրվագները և 

ներկայացնել արդյունքները, 

ը)քվեարկության ժամանակ ձայների հավասարության դեպքում ունի 

վճռական ձայնի իրավունք:  

 

 

8. Հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը՝ 

ա)  Հանձնաժողովի նախագահի բացակայության ժամանակ ստանձնում է 

Հանձնաժողովի նախագահի պարտականությունները, որի համար 

առաջադրվում է Հանձնաժողովի համագահի առաջադրմամբ՝ Հանձնաժողովի 

կողմից,  

 բ)  Հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարությամբ ծանոթանում է 

վարքի նորմերի ենթադրյալ խախտման հանգամանքներին և կազմակերպում 

Հանձնաժողովի նիստ հրավիրելու համար անհրաժեշտ տեղեկությունների 

հավաքագրումը, 

գ)  ունի հանձնաժողովի անդամին վերապահված իրավունքներն ու 

պարտականությունները: 

9. Հանձնաժողովի քարտուղարը՝ 

ա)  կազմակերպում է հանձնաժողովի նիստերը, 

բ)  ապահովում է գրությունների և փաստաթղթերի շրջանառությունը, 

գ)  կազմում է նիստերի արձանագրությունները, 

դ) գրանցում, պահպանում և հանձնաժողովի նախագահին է փոխանցում 

գրությունները, վարքի նորմերի խախտման վերաբերյալ դիմումները, 

ե)  ունի հանձնաժողովի անդամին վերապահված իրավունքներն ու 

պարտականությունները: 

10. Հանձնաժողովի անդամը՝ 

ա)  մասնակցում է էթիկայի կանոնակարգի մշակման աշխատանքներին,  

բ)  ներկայացնում է առաջարկություններ կանոնակարգում 

փոփոխություններ իրականացնելու վերաբերյալ, 

գ)  մասնակցում է Հանձնաժողովի աշխատանքներին, ծանոթանում է 

նյութերին և մինչև նիստը կամ նիստի ժամանակ ներկայացնում է կարծիք, 

քննարկվող հարցի վերաբերյալ կարող է ունենալ հատուկ կարծիք և այն 

ներկայացնել Խորհրդին և/կամ ռեկտորին: 

ե) Հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարությամբ քննարկվող նյութի 

վերաբերյալ ներկայացնում է իր ուսումնասիրության արդյունքները, 

ե)  Հանձնաժողովի նիստերին քվեարկում է ընդունվող որոշումները և 

եզրակացությունները: 
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ԱՅԼ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամ պարտավոր է արդարություն 

դրսևորել իր գործողություններում, լինել անաչառ, անկախ՝ իր որոշումները 

կայացնելիս:  

2. Հանձնաժողովի անդամը կարող է դիմում ներկայացնել ցանկացած 

պահի և դուրս գալ Հանձնաժողովի կազմից:  

3. Հանձնաժողովի անդամը կարող է հեռացվել Հանձնաժողովի կազմից, 

եթե որևէ կերպ խոչընդոտում է Հանձնաժողովի բնականոն գործունեությանը, 

չի պահպանում գաղտի տեղեկատվությունը կամ հրաժարվում է կատարել իր 

պարտականությունները: Հեռացման որոշումը ընդունում է Համալսարանի 

Խորհուրդը՝ Հանձնաժողովի նախագահի հիմնավոր առաջարկությամբ:  

 

 


