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ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը (այսուհետ` ՀՀ ՊՆ) հայտարարում է 

մրցույթ` մարշալ Ա. Խանփերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն համալսարանի 

(այսուհետ` ՌԱՀ) դասախոսական հետևյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար 

 

 ՀՀ ՊՆ ՌԱՀ-ի ավիացիոն ֆակուլտետի ավիացիոն տեխնիկայի շահագործման 

ամբիոնի ավագ դասախոս (հաստիքային դասակարգումը` փոխգնդապետ, խումբ` 25)  

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`  

▪  բարձրագույն կրթություն և վերապատրաստում լրացուցիչ ռազմակրթական 

ծրագրի շրջանակներում, 

▪  առնվազն «մայոր» զինվորական կոչում, 

▪  առնվազն պաշտոնավարած լինի հիմնական կամ հարակից զինվորական 

մասնագիտությանը համապատասխանող` դասախոսի կամ էսկադրիլիայի 

հրամանատարի տեղակալի, կամ դրան հավասարեցված և մասնագիտությանը (կամ 

հարակից մասնագիտությանը) համապատասխանող «մայոր» հաստիքային 

դասակարգումով պաշտոններում, ունենա զինվորական ծառայության առնվազն 12 

տարվա ընդհանուր ստաժ, որից 3-ը` վերջին զբաղեցրած և/կամ հավասարազոր 

պաշտոնում: 

 

2. ՀՀ ՊՆ ՌԱՀ-ի ավիացիոն ֆակուլտետի ավիացիոն տեխնիկայի շահագործման 

ամբիոնի դասախոս (հաստիքային դասակարգումը` մայոր, խումբ` 20)   

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`  

▪  բարձրագույն կրթություն, 

▪  առնվազն «կապիտան» զինվորական կոչում, 

▪  առնվազն պաշտոնավարած լինի ավիացիոն օղակի ավագ տեխնիկի կամ դրան 

հավասարեցված և հիմնական կամ հարակից զինվորական մասնագիտությանը 

համապատասխանող «կապիտան» հաստիքային դասակարգումով պաշտոններում, 

ունենա զինվորական ծառայության առնվազն 9 տարվա ընդհանուր ստաժ, որից 2-ը` 

վերջին զբաղեցրած և/կամ հավասարազոր պաշտոնում: 

 

3. ՀՀ ՊՆ ՌԱՀ-ի ավիացիոն ֆակուլտետի անօդաչու թռչող սարքերի շահագործման 

և կիրառման ամբիոնի դասախոս (հաստիքային դասակարգումը` մայոր, խումբ` 20) 

 

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`  

▪   բարձրագույն կրթություն, 

▪   առնվազն «կապիտան» զինվորական կոչում, 

▪   առնվազն պաշտոնավարած լինի անօդաչու թռչող սարքերի ջոկատի 

ղեկապետ-ծրագրավորողի կամ դրան հավասարեցված և հիմնական կամ 

հարակից զինվորական մասնագիտությանը համապատասխանող «կապիտան» 

հաստիքային դասակարգումով պաշտոններում, ունենա զինվորական 

ծառայության առնվազն 9 տարվա ընդհանուր ստաժ, որից 2-ը` վերջին զբաղեցրած 

և/կամ հավասարազոր պաշտոնում: 
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4. ՀՀ ՊՆ ՌԱՀ-ի ավիացիոն ֆակուլտետի ռազմաօդային ուժերի մարտավարության 

և սպառազինության ամբիոնի դասախոս (հաստիքային դասակարգումը` կապիտան, 

խումբ` 14) 

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`  

▪  բարձրագույն ռազմամասնագիտական կամ բարձրագույն քաղաքացիական 

կրթություն (վերջինի դեպքում՝ նաև սպայական դասընթացներ), 

▪   առնվազն «ավագ լեյտենանտ» զինվորական կոչում, 

▪   նվազագույնը 2 տարի պաշտոնավարում զորամասային օղակի տեխնիկի 

պաշտոնում: 

 

5. ՀՀ ՊՆ ՌԱՀ-ի կապի ֆակուլտետի կապի մարտավարության ամբիոնի պետ 

(հաստիքային դասակարգումը` փոխգնդապետ, խումբ` 29) 

 

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է` 

▪ մագիստրոսի աստիճանին հավասարազոր բարձրագույն ռազմական կամ 

քաղաքացիական կրթություն, 

▪ առնվազն «մայոր» զինվորական կոչում, 

▪ առնվազն պաշտոնավարում հիմնական կամ հարակից զինվորական 

մասնագիտությանը համապատասխանող ավագ դասախոսի, կամ գումարտակի 

հրամանատարի տեղակալի, կամ դրան հավասարեցված և մասնագիտությանը 

(կամ հարակից մասնագիտությանը) համապատասխանող «մայոր» հաստիքային 

դասակարգումով պաշտոններում, ունենա զինվորական ծառայության առնվազն 12 

տարվա ընդհանուր ստաժ, որից 3-ը` վերջին զբաղեցրած և/կամ հավասարազոր 

պաշտոնում: 

 

1-5 կետերում նշված պաշտոնների համար պահանջվում է նաև` 

▪  ռուսերենի ազատ տիրապետում,  

▪  համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու 

ունակություն,  

▪  դասավանդվող առարկայի շրջանակներում` սպառազինության և ռազմական 

տեխնիկայի շահագործման, ոլորտին վերաբերող իրավական ակտերի 

իմացություն:  

 

Մրցույթը կկայանա 2021 թ. նոյեմբերի 10-ին, ժամը 15:00-ին: 

 

ՀՀ քաղաքացիները հետևյալ փաստաթղթերը պետք է ներկայացնեն ՀՀ ՊՆ մարշալ 

Ա. Խանփերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն համալսարան (ք. Երևան, Արշակունյաց 

89) . 

▪ գրավոր զեկուցագիրը, դիմումը` ՀՀ ՊՆ Կ և ՌԿՔ գլխավոր վարչության պետի 

անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս), 

▪ տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքները և 

աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող 

պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), 

վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում 

անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` 

բնօրինակների հետ, 



3 

 

▪ արական սեռի քաղաքացիական թեկնածուները` նաև զինվորական գրքույկի 

կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման 

վկայականի պատճենը կամ համապատասխան տեղեկանք, 

▪ գիտական աստիճանը կամ կոչումը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները 

(առկայության դեպքում), 

▪ հրապարակված գիտական և մեթոդական աշխատանքների ցուցակը 

(առկայության դեպքում), 

▪ տվյալներ պարգևատրումների, մրցանակների և պատվավոր ու այլ կոչումների 

վերաբերյալ (առկայության դեպքում), 

▪ ինքնակենսագրություն, 

▪ քաղաքացիական թեկնածուները՝ անձնագրի պատճենը, 

▪ քաղաքացիական թեկնածուները՝ մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի: 

 

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է՝ 2021 թ. հոկտեմբերի 29-ը ներառյալ:  

 

Մրցույթներին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ 

տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին 

ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ ՊՆ մարշալ Ա.Խանփերյանցի անվան 

ռազմական ավիացիոն համալսարան (ք. Երևան, Արշակունյաց 89, հեռ. 48-86-51): 

Միաժամանակ տեղեկացվում է, որ մրցույթներին մասնակցելու համար ՀՀ 

քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի պատճենները հետ չեն վերադարձվում: 

Մրցույթի մասնակիցները պետք է ներկայանան ՀՀ ՊՆ մարշալ Ա.Խանփերյանցի 

անվան ռազմական ավիացիոն համալսարանի անցագրային կետ մրցույթն սկսվելուց 30 

րոպե առաջ: 


