
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի 2014թ. 

գործունեության մասին 

 

1. Հիմնադրամի լրիվ անվանումը` «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ: 

1.1. Հիմնադրամի գրանցման համարը` 222.160.840081 

1.2. Գրանցման ամսաթիվը` 22 դեկտեմբեր 2014թ. 

1.3. Հիմնադրամի գտնվելու վայրը` ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1 

1.4. Գործունեության հասցեներ` ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, ք. Երևան, Աբովյան 

52 և 52ա, ք. Երևան, Կիևյան 1ա, ք. Երևան, Ծարավ Աղբյուր 55ա, ք. Երևան, 

Մաշտոցի 52, ք. Երևան, Ղուկասյանի այգու աստղադիտարան, ք. Իջևան, 

Ուսանողական 1,  ք. Իջևան, Ուսանողական 3, ք. Իջևան, Ուսանողական, 

հյուրատուն, ք. Իջևան, Սպանդարյան 4/40, Կոտայքի մարզ, ք. Ծաղկաձոր 

«Համալսարանական» ուսումնաարտադրական բազա, Կոտայքի մարզ, գ. 

Արտավազ, ԵՊՀ ուսումնաարտադրական բազա, Արագածոտնի մարզ, գ. 

Բյուրական, ԵՊՀ ուսումնաարտադրական բազա, Տավուշի մարզ, ք. Դիլիջան, 

Աբովյան 9/1 և 9/2 մարզաառողջարանային ճամբար: 

1.5. Հեռախոս` (060) 710170, ֆաքս` (010) 555490, կայք` www.ysu.am, էլ. փոստ` 

rgrig@ysu.am  

2. Հիմնադրամի գործադիր մարմնի ղեկավարը` Արամ Հրաչիկի Սիմոնյան, 

ամսական աշխատավարձի չափը` 808500 (ութ հարյուր ութ հազար հինգ հարյուր) 

ՀՀ դրամ ներառյալ հարկերը:  

3. Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամների թիվը 32 է, որի 25 տոկոսը 

կազմում են պրոֆեսորադասախոսական կազմից ընտրված անդամները, 25 

տոկոսը`  սովորողների կողմից ընտրված անդամները, 25 տոկոսը`  ՀՀ 

վարչապետի կողմից առաջադրված պետական պաշտոն զբաղեցնող անձինք, 25 

տոկոսը` կրթության, գիտության, մշակույթի և տնտեսության տարբեր ոլորտների 

ճանաչված ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև Հիմնադրամի հետ համագործակցող 

գործատուներ:  

4. Աշխատակազմի ընդհանուր թիվը 31 դեկտեմբեր 2014 թվականի դրությամբ 

կազմել է 2920 մարդ: Աշխատավարձի գծով ծախսերը կազմել են 6,733,208,000 

(վեց միլիարդ յոթ հարյուր երեսուներեք միլիոն երկու հարյուր ութ հազար) ՀՀ 

դրամ: Հիմնադրամի միջոցներից և ծառայություններից օգտվել են անձնակազմի 

թվով 208 (երկու հարյուր ութ) աշխատակիցներ, իրենց ուսանող երեխաների 

ուսման վարձի զեղչի իրավունքից օգտվելով, որը 2014 թվականին կազմել է 

50,256,000 (հիսուն միլիոն երկու հարյուր հիսունվեց հազար) ՀՀ դրամ: Թվով 101 

(մեկ հարյուր մեկ) աշխատակիցներ բացի ամենամսյա աշխատավարձից ստացել 

են դրամական օգնություններ և խրախուսման գումարներ, որը տարեկան 

կտրվածքով կազմել է 16,153,000  (տասնվեց միլիոն մեկ հարյուր հիսուներեք 

հազար) ՀՀ դրամ:  

5. Իրականացված ծրագրեր`  

5.1. Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթական ծրագրեր` 

իրականացվել են  բակալավրի, մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի 

կրթական աստիճաններով առկա և հեռակա ուսուցմամբ ընդհանուր 67 
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(վաթսունյոթ) մասնագիտությունների գծով ՀՀ և օտարերկրյա քաղաքացիների 

ուսուցում:  

5.2. Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ծրագրեր` իրականացվել 

են պետական բազային (գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 

ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում), թեմատիկ, միջազգային 

համագործակցության, նպատակային հետազոտությունների 

դրամաշնորհային, ազգային արժեք ներկայացնող գիտական օբյեկտների 

պահպանման, գիտական ծրագրերում ընդգրկված գիտաշխատողների 

աստիճանների համար հավելավճարների վճարման, գիտաժողովների և 

կոնֆերանսների կազմակերպման ծրագրեր:  

5.3. Կրթական, գիտահետազոտական և այլ տեղական և միջազգային 

դրամաշնորհային ծրագրեր` իրականացվել են ուսանողական 

միջոցառումների կազմակերպման, ուսանողներին կրթաթոշակների 

տրամադրման, բակալավրի և մագիստրատուրայի մասնագիտական 

կրթական ծրագրերի ուսուցման, ամառային դպրոցի կազմակերպման, 

օտարերկրյա ԲՈՒՀ-երի հետ համագործակցության, հետազոտական 

աշխատանքների ծրագրեր: 

5.4. Վճարովի ծառայություններ` իրականացվել են լրացուցիչ կրթական 

դասընթացներ, ԵՊՀ աշխատակիցների և նրանց ընտանիքի անդամների 

հանգստի կազմակերպման ծառայություններ Ծաղկաձորի  

«Համալսարանական» ուսումնաարտադրական բազայում, ԵՊՀ հյուրերի 

կեցության ապահովում հյուրերի տանը, օտարերկրյա ուսանողների կեցության 

ապահովում հանրակացարանում, ատամնաբուժական, մարզադահլիճների, 

սպասարկման, փաստաթղթերի ձևակերպման, քննությունների 

կազմակերպման ծառայություններ, տարածքի վարձակալություններ: 

6. Ֆինանսական աղբյուրներ` իրականացված ծրագրերի շրջանակներում 

հավաքագրվել են հետևյալ դրամական միջոցները. 

6.1. Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթական ծրագրերից, այդ 

թվում. 

6.1.1. Վճարովի ուսուցման ծառայություններից-5,990,174,000 (հինգ միլիարդ ինը 

հարյուր իննսուն միլիոն մեկ հարյուր յոթանասունչորս հազար) ՀՀ դրամ 

6.1.2. Անվճար համակարգում սովորող ուսանողների ուսման վարձի 

փոխհատուցման նպաստ ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներից-1,545,061,000  

(մեկ միլիարդ հինգ հարյուր քառասունհինգ միլիոն վաթսունմեկ հազար) ՀՀ 

դրամ 

6.2. Ուսանողներին կրթաթոշակների վճարման, գիտական և գիտատեխնիկական 

և այլ դրամաշնորհային ծրագրեր ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներից-

1,119,817,000 (մեկ միլիարդ մեկ հարյուր տասնինը միլիոն ութ հարյուր 

տասնյոթ հազար) ՀՀ դրամ 

6.3. Կրթական, գիտահետազոտական և այլ տեղական և միջազգային 

դրամաշնորհային ծրագրերից-1,087,331,000 (մեկ միլիարդ ութսունյոթ միլիոն 

երեք հարյուր երեսունմեկ հազար) ՀՀ դրամ 

6.4. Վճարովի ծառայություններից, այդ թվում. 

6.4.1. Լրացուցիչ կրթական դասընթացներից-87,121,000 (ութսունյոթ միլիոն մեկ 

հարյուր քսանմեկ հազար) ՀՀ դրամ 

6.4.2. Ծաղկաձորի «Համալսարանական» ուսումնաարտադրական բազայի 

ծառայություններից-31,488,000 (երեսունմեկ միլիոն չորս հարյուր ութսունութ 

հազար) ՀՀ դրամ 



6.4.3. Հյուրերի տան ծառայություններից-43,590,000 (քառասուներեք միլիոն հինգ 

հարյուր իննսուն հազար) ՀՀ դրամ 

6.4.4. Հանրակացարանի ծառայություններից-1,683,000 (մեկ միլիոն վեց հարյուր 

ութսուներեք հազար) ՀՀ դրամ 

6.4.5. Ատամնաբուժական ծառայություններից-13,092,000 (տասներեք միլիոն 

իննսուներկու հազար) ՀՀ դրամ 

6.4.6. Մարզադահլիճների ծառայություններից-2,763,000 (երկու միլիոն յոթ հարյուր 

վաթսուներեք հազար) ՀՀ դրամ 

6.4.7. Փաստաթղթերի ձևակերպման ծառայություններից-4,438,000 (չորս միլիոն չորս 

հարյուր երեսունութ հազար) ՀՀ դրամ 

6.4.8. Քննությունների կազմակերպման ծառայություններից-30,544,000 (երեսուն 

միլիոն հինգ հարյուր քառասունչորս հազար) ՀՀ դրամ 

6.4.9. Տարածքի վարձակալության ծառայություններից-14,660,000 (տասնչորս 

միլիոն վեց հարյուր վաթսուն հազար) ՀՀ դրամ 

6.4.10. Սպասարկման և այլ ծառայություններից-14,179,000 (տասնչորս միլիոն մեկ 

հարյուր յոթանասունինը հազար) ՀՀ դրամ 

6.4.11. Հիմնական միջոցների և ապրանքանյութական պաշարների օտարումից-

628,000 (վեց հարյուր քսանութ հազար) ՀՀ դրամ 

6.4.12. Առևտրային բանկերում ԵՊՀ դրամական միջոցների նկատմամբ հաշվարկված 

և վճարված տոկոսային եկամուտներ-56,725,000 (հիսունվեց միլիոն յոթ 

հարյուր քսանհինգ հազար) ՀՀ դրամ: 

7. Ֆինանսական տարում օգտագործված դրամական միջոցների ընդհանուր չափը` 

9,417,816,000 (ինը միլիարդ չորս հարյուր տասնյոթ միլիոն ութ հարյուր տասնվեց 

հազար) ՀՀ դրամ, 

7.1. Կանոնադրական նպատակների իրականացմանն ուղղված ծախսերի չափը` 

8,770,169,000 (ութ միլիարդ յոթ հարյուր յոթանասուն միլիոն մեկ հարյուր 

վաթսունինը հազար) ՀՀ դրամ:   

8. Ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ աուդիտն իրականացնող 

կազմակերպությունը` «ԹՄ աուդիտ» ՓԲԸ: 

9. Կից ներկայացվում է աուդիտորական եզրակացությունը 2 (երկու) թերթից: 

 

 

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի 

 ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար                                             Ա. Հ. Սիմոնյան 

 

 

 


