
 
 

 

«ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

 
«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի կառուցվածքային ստորաբաժանում-

ներն են ֆակուլտետները, գիտահետազոտական ինստիտուտները, մասնաճյուղերը, ամբիոն-
ները, կենտրոնները, լաբորատորիաները, վարչությունները, բաժինները, հաշվապահությունը, 
գիտական գրադարանը, թանգարանը, արխիվը, խմբագրությունները, ինժեներատեխնիկա-
կան, օժանդակ և այլ ստորաբաժանումները:   

ԵՊՀ-ում գործում են ուսանողական կազմակերպություններ: 
 

I.  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ, ԱՄԲԻՈՆՆԵՐ, ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԱՅԻՆ ԱՅԼ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ 
 
1. Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ 
 
 Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն 
 Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոն 
 Երկրաֆիզիկայի ամբիոն  
 Երկրաֆիզիկայի ամբիոնի ուսումնական լաբորատորիա 
 Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոն 
 Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոնի ուսումնական լաբորատորիա 
 Օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման ամբիոն 
 Ռեգիոնալ երկրաբանության, պետրոլոգիայի և օգտակար հանածոների ամբիոն  
 Ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն 

Ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոնի 
ուսումնական լաբորատորիա 

 Սերվիսի ամբիոն 
 Սերվիսի ամբիոնի ուսումնական լաբորատորիա 
 Կայուն զարգացման կենտրոն 
 Կիրառական երկրաբանության գիտահետազոտական լաբորատորիա 
 
2. Աստվածաբանության ֆակուլտետ 
 

 Աստվածաբանության ամբիոն 
 Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոն 
 Հայ եկեղեցու պատմության և եկեղեցաբանության ամբիոն 
 
3. Արևելագիտության ֆակուլտետ 
 
 Արաբագիտության ամբիոն 
 Թյուրքագիտության ամբիոն 
 Իրանագիտության ամբիոն 
 Իսլամագիտության կենտրոն 
 Ղազախական մշակույթի, պատմության և լեզվի կենտրոն 



4. Դեղագիտության և քիմիայի ֆակուլտետ 
 
 Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոն 

Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոնի ուսումնական լաբորատորիա 
 Օրգանական քիմիայի ամբիոն 

Ակադեմիկոս Աիդա Ավետիսյանի անվան ուսումնական լաբորատորիա 
 Ֆիզիկական և կոլոիդների քիմիայի ամբիոն 

 Ֆիզիկական և կոլոիդների քիմիայի ամբիոնի ուսումնական լաբորատորիա 
 Դեղագիտության ամբիոն 

Դեղագիտության ամբիոնի ուսումնական լաբորատորիա 
 Դեղերի տեխնոլոգիայի և էկոնոմիկայի ամբիոն 

Դեղերի տեխնոլոգիայի և էկոնոմիկայի ամբիոնի ուսումնական լաբորատորիա 
 Դեղագործական քիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոն 
 Էկոլոգիական անվտանգության կենտրոն 
 Ազոտ, թթվածին և ծծումբ պարունակող միացությունների քիմիայի գիտահետազոտա-

կան լաբորատորիա  
 Կենսաբանական նշանակություն ունեցող համակարգերում մոլեկուլային փոխազդեցու-

թյունների գիտահետազոտական լաբորատորիա  
 Անօրգանական նյութերի սինթեզի և հետազոտության գիտահետազոտական լաբորա-

տորիա  
 Հետերոցիկլիկ ամինաթթուների սինթեզի գիտահետազոտական լաբորատորիա 

 
5. Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ 
  
 Մամուլի պատմության և տեսության ամբիոն  
 Ռադիոհեռուստատեսային ժուռնալիստիկայի ամբիոն 
 Գառնիկ Անանյանի անվան մուլտիմեդիայի ուսումնական լաբորատորիա 
 
6. Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ 
 
 Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոն 
 Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն 
  Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն 
 
7. Իրավագիտության ֆակուլտետ 
 
 Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոն 
 Սահմանադրական իրավունքի ամբիոն 
 Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոն 
 Քրեական իրավունքի ամբիոն  
 Քաղաքացիական դատավարության ամբիոն  
 Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոն   
 Կրիմինալիստիկայի ուսումնական լաբորատորիա 
 Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոն 
 Էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոն 



 Իրավական ուսումնասիրությունների կենտրոն  
 Ուսանողական իրավաբանական խորհրդատվության (իրավաբանական կլինիկա)    

կենտրոն  
 
8. Կենսաբանության ֆակուլտետ 
 

 Կենսաֆիզիկայի ամբիոն 
 Կենսաֆիզիկայի ամբիոնի ուսումնական լաբորատորիա 
 Կենսաքիմիայի ամբիոն 
 Կենսաքիմիայի ամբիոնի ուսումնական լաբորատորիա 
 Կենդանաբանության ամբիոն 
 Կենդանաբանության ամբիոնի ուսումնական լաբորատրիա    
 Բուսաբանության և սնկաբանության ամբիոն 
 Բուսաբանության և սնկաբանության ամբիոնի ուսումնական լաբորատրիա    
 Գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոն 
 Գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոնի ուսումնական լաբորատորիա 
 Էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն   
 Էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոնի ուսումնական լաբորատորիա 
 Մանրէաբանության, բույսերի և մանրէների կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն   

Մանրէաբանության, բույսերի և մանրէների կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի ուսումնա-
կան լաբորատորիա   

 Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն  
 Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի ուսումնական լաբորատորիա  
 Կենսաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ   

Մանրէաբանության, կենսաէներգետիկայի և կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիա 
Ենթաբջջային կառուցվածքների կենսաֆիզիկայի լաբորատորիա 
Կենսաքիմիայի լաբորատորիա 
Ընդհանուր և մոլեկուլային գենետիկայի լաբորատորիա 
Կենդանաբանության լաբորատորիա 
Բուսաբանության և սնկաբանության լաբորատորիա 
Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի լաբորատորիա 
Սնկերի կենսաբանության և կենսատեխնոլոգիաների լաբորատորիա 
Կառուցվածքային կենսաֆիզիկայի միջֆակուլտետային լաբորատորիա 
Կիրառական կենսաբանության և էկոլոգիական լաբորատորիա 

 Կենսաէթիկայի կաբինետ   
 
9. Հայ բանասիրության ֆակուլտետ 
 

 Հայոց լեզվի ամբիոն 
 Հայոց լեզվի պատմության ամբիոն 
 Ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոն 
 Ակադեմիկոս Հրանտ Թամրազյանի անվան հայ գրականության պատմության ամբիոն 
 Հայ նորագույն գրականության ամբիոն 
 Գրականության տեսության և գրաքննադատության ամբիոն 
 Մանկավարժության ամբիոն 
 



10. Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ 
 
 Մաթեմատիկական անալիզի և ֆունկցիաների տեսության ամբիոն 
 Դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոն 
 Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոն 
 Հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության ամբիոն  
 Ընդհանուր մաթեմատիկայի ամբիոն  
 Ակտուարական մաթեմատիկայի և ռիսկերի կառավարման ամբիոն 
 Ֆինանսական մաթեմատիկայի ամբիոն 
 Մեխանիկայի ամբիոն 
 Միքայել Մանուկյանի անվան մեխանիկայի ուսումնական լաբորատորիա   
 Մաթեմատիկական հետազոտությունների կենտրոն  
 Մեխանիկայի տեսական հարցերի և կիրառությունների գիտահետազոտական լաբորա-

տորիա   
 
11. Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ 
 
 Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոն 
 Հանրային կառավարման ամբիոն 
 Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոն 
 Քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոն 
 Քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոն 
 Չինարենի և չինական մշակույթի կենտրոն 
 
12. Պատմության ֆակուլտետ 
 
 Հայոց պատմության ամբիոն  
 Հայաստանի հարակից երկրների պատմության ամբիոն 
 Համաշխարհային պատմության ամբիոն  
 Հնագիտության և ազգագրության ամբիոն 
 Հայ արվեստի պատմության և տեսության ամբիոն  
 Մշակութաբանության ամբիոն 
 Սփյուռքագիտության ամբիոն 
 
13. Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ 
 
 Գերբարձր հաճախությունների ռադիոֆիզիկայի և հեռահաղորդակցության ամբիոն 

Գերբարձր հաճախությունների ռադիոֆիզիկայի և հեռահաղորդակցության ամբիոնի 
ուսումնական լաբորատորիա   

 Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոն 
Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոնի ուսումնական լաբորատորիա   

 Կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի և միկրոէլեկտրոնիկայի ամբիոն  



Կիսահաղորդչային սարքերի և նանոտեխնոլոգիաների կենտրոն   
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի և միկրոէլեկտրոնիկայի ամբիոնի ուսումնական  
լաբորատորիա   

 Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն 
 Ենթամիլիմետրային ալիքների գիտահետազոտական լաբորատորիա   
 Նյութի էքստրեմալ վիճակների և դրանց աստղաֆիզիկական 

դրսևորումների գիտահետազոտական լաբորատորիա   
 
14. Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ 
 
 Անգլիական բանասիրության ամբիոն 

Անգլալեզու հակահայկական քարոզչական դիսկուրսի հետազոտությունների լաբորա-
տորիա   

 Անգլերեն լեզվի թիվ 1 ամբիոն   
 Անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոն  
 Ֆրանսիական բանասիրության ամբիոն 
 Ռոմանական բանասիրության ամբիոն 
 Գերմանական բանասիրության ամբիոն 
 Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն 
 Արտասահմանյան գրականության ամբիոն 
 Միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն 
 Բայրոնագիտության կաբինետ 
 
15. Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ 
 
 Ռուսաց լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոն 
 Ռուս գրականության ամբիոն 
 Ռուսաց լեզվի ամբիոն (բնագիտական ֆակուլտետների համար) 
 Ռուսաց լեզվի ամբիոն (հումանիտար ֆակուլտետների համար) 
 Հունագիտության գիտաուսումնական կենտրոն-գրադարան 
 Լեհերենի կաբինետ 
 
16. Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ 
 
 Կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոն 
 Սոցիոլոգիայի տեսության և պատմության ամբիոն 
 Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոն 
 Միգրացիայի ուսումնասիրությունների կենտրոն 
 Տարածաշրջանային ինտեգրման և կոնֆլիկտների վերլուծության կենտրոն  
 Կիրառական սոցիոլոգիայի գիտահետազոտական լաբորատորիա   
 Հեռաուսուցման լաբորատորիա   
 
 
 
 



17. Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ 
 
 Տեսական և ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոն 
 Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն 
 Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն 
 Կառավարման և գործարարության ամբիոն 
 Ֆինանսահաշվային ամբիոն 
 
18. Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ 
 
 Տեսական փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոն 
 Սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոն 
 Փիլիսոփայության պատմության ամբիոն 
 Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն 
 Սոցիալական հոգեբանության ամբիոն 
 Անձի հոգեբանության ամբիոն 
 Սեյրան Ամիրյանի անվան ուսումնական լաբորատորիա   
 Անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբանության գիտահետազոտական լաբո-

րատորիա   
 Փորձարարական հոգեբանության գիտահետազոտական լաբորատորիա  
 Անձի և սոցիալական միջավայրի գիտահետազոտական լաբորատորիա  
 
19.  Ֆիզիկայի ֆակուլտետ 
 
 Ակադեմիկոս Վիկտոր Համբարձումյանի անվան ընդհանուր ֆիզիկայի և 

աստղաֆիզիկայի ամբիոն 
Ընդհանուր ֆիզիկայի ուսումնական լաբորատորիա  
Աստղաֆիզիկայի ուսումնական լաբորատորիա  

 Ակադեմիկոս Գուրգեն Սահակյանի անվան տեսական ֆիզիկայի ամբիոն 
 Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն 
     Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոնի ուսումնական լաբորատորիա 
 Օպտիկայի ամբիոն 

Օպտիկական երևույթների ֆիզիկայի ուսումնական լաբորատորիա 
Ծրագրավորման և ֆիզիկական գիտափորձի ավտոմատացման ուսումնական 
լաբորատորիա  

 Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոն 
 Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի ուսումնական լաբորատորիա 
 Միջուկային ֆիզիկայի ամբիոն 
 Միջուկային ֆիզիկայի ամբիոնի ուսումնական լաբորատորիա 
 Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն 
 Պինդ մարմնի ֆիզիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիա  
 Թաղանթների ձևագոյացման գիտահետազոտական լաբորատորիա  
 Գծային և ոչ գծային մոտարկումների ու դրանց կիրառման գիտահետազոտական 

լաբորատորիա  
 Գերարագ օպտիկայի և ֆոտոնիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիա  



 Քվանտային երևույթների հետազոտման և մոդելավորման գիտահետազոտական 
լաբորատորիա  

 Տեսական ֆիզիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիա  
 Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիա  
 Օպտոէլեկտրոնիկայի և ֆոտոնիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիա  
 Ֆիզիկական էկոլոգիայի միջազգային գիտահետազոտական լաբորատորիա  
 
 

II. ՀԱՄԱՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐ 
 
1. Ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտի ամբիոն 
2. Քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոն 
 

III.  ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐ 
 

1. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ 
 Բնական գիտությունների ֆակուլտետ 

Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն 
Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոն 

 Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ 
Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոն 
Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն  
Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն 
Օտար լեզուների ամբիոն  

 Տնտեսագիտության ֆակուլտետ 
Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոն 
Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոն 

 Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ 
Դեկորատիվ կիրառական արվեստի և դիզայնի ամբիոն 
Գծանկարի, գունանկարի և քանդակի ամբիոն 

 Արտակարգ իրավիճակների, մարմնակրթության և սպորտի ամբիոն 
 Ուսումնամեթոդական վարչություն 

Ուսումնական գործընթացի պլանավորման և վերահսկման բաժին 
Մասնագիտական կողմնորոշման և պրակտիկաների կազմակերպման բաժին 

 Վարչատնտեսական վարչություն 
Տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման և զարգացման բաժին 
Գնումների մատակարարման և պահեստավորման բաժին 
Պահպանության ծառայություն 

 Միջազգային կապերի բաժին 
 Հաշվապահություն 
 Անձնակազմի կառավարման բաժին 
 Հեռակա ուսուցման բաժին 
 Շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոն 
 Գրադարան 
 Արխիվ 



 Քաղաքացիական պաշտպանության շտաբ 
 Բուժկետ 

 
IV. ԳՐԱԴԱՐԱՆ 

 
1.  Սարգիս և Մարի Իզմիրլյանների անվան գրադարան 
 Աբոնեմենտի բաժին 
 Գրականության և մամուլի սպասարկման բաժին 
 Գրապահոցի բաժին 
 Համալրման և մշակման բաժին 
 Համակարգչային ծառայությունների և ավտոմատացման բաժին 
 Հնատիպ, հազվագյուտ և արվեստի գրականության բաժին 

 
V. ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆԵՐ 

 
1. ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ 
 Բաբկեն Հարությունյանի անվան Հայաստանի պատմական  
    աշխարհագրության և քարտեզագրության լաբորատորիա 
 Հայերենագիտության բաժին 
 Հայոց պետականության պատմության հիմնախնդիրների հետազոտության բաժին 
 Հայ-ռուսական հարաբերությունների բաժին 
 Հայ-վրացական հարաբերությունների բաժին 
 Հայ-քրդական առնչությունների բաժին 
 Հայ-օսմանական առնչությունների բաժին 
 Հնագիտական հետազոտությունների լաբորատորիա 
 Սփյուռքագիտական հետազոտությունների բաժին 
 Վիրտուալ հայագիտության և տեղեկատվության բաժին 
 Ցեղասպանագիտության բաժին 
 «Հայագիտության հարցեր» հանդեսի խմբագրություն 

 
VI. ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ, ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐ, ԱՍՏՂԱԴԻՏԱՐԱՆ 

 
1. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական և հետազոտական կենտրոն  
 Տեղեկատվական համակարգերի ամբիոն 
 Տեղեկատվական համակարգերի բաժին 
 Ուսումնական գործընթացի ապահովման բաժին 
 Ուսուցման նոր տեխնոլոգիաների լաբորատորիա 
 ՌԴ ԳԱ hամակարգային ծրագրավորման ինստիտուտի հետ համատեղ համակարգային 

ծրագրավորման լաբորատորիա 
2. Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոն 
3. Մասս-մեդիայի կրթական կենտրոն 
4. Որակի ապահովման կենտրոն 
 Համալսարանական կրթության ինստիտուցիոնալ հետազոտությունների 

լաբորատորիա 
5. Ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների կենտրոն 



6. Շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոն  
7. Մշակույթի կենտրոն 
8. Ձեռներեցության զարգացման կենտրոն 
9. Քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոն 
10. Ռուսական կենտրոն 
11. Կիրառական հոգեբանության կենտրոն 
12. Կիրառական կենսաբանության գերազանցության կենտրոն  
13. Ակադեմիկոս Ալեքսեյ Սիսակյանի անվան հեռանկարային հետազոտությունների 

միջազգային կենտրոն  
14. Ուժեղ դաշտերի ֆիզիկայի կենտրոն 
 Ոչ գծային էլեկտրոդինամիկայի լաբորատորիա 
 Քվանտային դինամիկայի լաբորատորիա 
 Լազերային ֆիզիկայի կիրառությունների լաբորատորիա 
15. ՀՀ ԳԱԱ և ՀՌՀ հետ համատեղ քվանտային տեխնոլոգիաների և նոր նյութերի 

գիտակրթական կենտրոն 
16. Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոն  
17. Կոսմոլոգիայի գիտահետազոտական կենտրոն 
18. Ռազմավարական հետազոտությունների գիտահետազոտական լաբորատորիա 
19. Միջազգային կրթական կենտրոն (գործում է մինչև 01.09.2016 թ.)   
 Հանրակրթական առարկաների ամբիոն 
20. Աստղադիտարան 

 
VII. ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 
1. Ուսումնամեթոդական վարչություն 
 Բակալավրիատի բաժին 
 Մագիստրատուրայի բաժին 
 Ուսումնական գործընթացի վերահսկման բաժին 
 Կազմակերպչական բաժին 
 Պրակտիկայի բաժին 
2. Մինչհամալսարանական կրթության վարչություն 
 Դիմորդների հետ տարվող աշխատանքների բաժին 
 Նախապատրաստական դասընթացների բաժին 
3. Հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչություն 
 Դասախոսների որակավորման բարձրացման բաժին 
 Մասնագիտական վերապատրաստման բաժին           
4. Գիտակազմակերպական վարչություն 
5. Միջազգային համագործակցության վարչություն 
 Միջազգային կապերի բաժին 
 Օտարերկրյա սովորողների կրթության կազմակերպման բաժին  
 Գրանտների բաժին     
6. Հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչություն 
 Լրատվական բաժին 
 Հասարակայնության հետ կապերի բաժին 
 Ինտերնետային ռեսուրսների սպասարկման և կառավարման բաժին 



 Մեթոդական բաժին 
 Ֆոտո-Կինո կենտրոն (գործում է մինչև 01.03.2016 թ.) 
7. Տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման և զարգացման վարչություն  
 Համակարգչային տեխնիկայի սպասարկման բաժին 
 Տեղեկատվական համակարգերի և ցանցի զարգացման բաժին  
 Հեռախոսային ցանցի սպասարկման բաժին   
8. Գնումների պլանավորման և պահեստավորման վարչություն: 
 

VIII. ՀԱՇՎԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԱԺԻՆՆԵՐ 
  

1. Հաշվապահություն 
2. Ասպիրանտուրայի և դոկտորանտուրայի բաժին  
3. Կադրերի բաժին 
4. Հատուկ բաժին  
5. Ընդհանուր բաժին  
6. Իրավաբանական բաժին 
 

IX. ԹԱՆԳԱՐԱՆ, ԱՐԽԻՎ, ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

1. Պատմության թանգարան 
2. Արխիվ 
3. «Բանբեր Երևանի համալսարանի» հանդեսի խմբագրություն 
4. «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսի խմբագրություն 
 

X.   ԻՆԺԵՆԵՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ 
 
1. Տնտեսական գործունեության կազմակերպման և վերահսկման բաժին 
2. Էլեկտրաէներգիայի շահագործման բաժին  
3. Մեխանիկական արհեստանոց  
4. Կաթսայատուն  
5. Տարածքի բարեկարգման և կանաչապատման բաժին  
6. Ավտոպարկ  
7. Բուժկետ  
8. Ատամնաբուժարան  
9. Հակահրդեհային ծառայություն  
10. Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական պաշտպանության շտաբ 
11. Ծաղկաձորի ուսումնաարտադրական բազա 
12. Հանքավանի ուսումնաարտադրական բազա 
13. Բյուրականի ուսումնաարտադրական բազա 
14. Դիլիջանի մարզաառողջարանային բազա 
15. Ուսումնափորձնական տնտեսություն 
 

XI. ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
1. Ուսանողական խորհուրդ 
2. Ուսանողական գիտական ընկերություն  
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