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Հավելված 1 
 

Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր 
պարոն Ա. Հ. Սիմոնյանին 

 
 

Զ Ե Կ Ո Ւ Ց Ա Գ Ի Ր 
Օտարերկրյա գործուղման մեկնելու թույլտվություն ստանալու մասին 

 
 
1.  Գործուղման մեկնողի ազգանուն, անուն, հայրանուն _______________________________ 
 
2.  Կառուցվածքային ստորաբաժանումը և պաշտոնը _________________________________ 
 
3.  Հեռախոսահամարը ____________________________________________________________ 
 
4.  Մեկնման երկիրը և քաղաքը_____________________________________________________ 
 
5.  Մեկնման ժամանակահատվածը _________________________________________________ 
 
6.  Մեկնման նախատեսվող ամսաթիվը _____________________________________________ 
 
7.  Հրավիրող բուհը (կազմակերպությունը) ___________________________________________ 
 
8.  Գործուղման նպատակը (նշել կետը կամ լրացնել) 
ա. Միջբուհական համագործակցություն «                                                    » թեմայով 
բ. Մասնակցություն սեմինարի, կոնֆերանսի  
գ. Գիտական աշխատանքի և/կամ դասախոսություններ կարդալու 
դ. Գիտական և/կամ մասնագիտական ստաժավորում 
ե. Այլ ____________________________________________________________________________ 
 
9.  Տեղեկատվություն գործուղման ծախսերի փոխհատուցման վերաբերյալ:  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________: 
 

 

Ֆակուլտետի  դեկան` 

Ամբիոնի վարիչ / բաժնի վարիչ` 

Գործուղման մեկնող աշխատող`                                                          

 
Ես՝ ___________________________________ս, տեղեկացված եմ և պարտավորվում եմ օտարերկրյա գործուղումից 
վերադառնալուց հետո՝ 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում ԵՊՀ միջազգային համագործակցության 
վարչությանը ներկայացնել գործուղման վերաբերյալ հաշվետվություն, որի համար ստորագրում 
եմ________________________: 
 
« »    20    թ. 
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Հավելված 2 
 

ԵՊՀ ուսումնական աշխատանքների գծով 
պրոռեկտոր պարոն Մ. Սողոմոնյանին 

 
 

ԶԵԿՈՒՑԱԳԻՐ 
 

Հայտնում ենք ՁԵզ, որ ________________________________ ֆակուլտետի 
_____________________________ ամբիոնի ________________________________________ ը 
«____» _______ 20  թ-ից մինչև «____» _______ 20  թ-ը ցանկանում է մեկնել գիտական 
(ուսումնական) գործուղման  ___________________________________      քաղաք:  
Ընթացիկ ուսումնական տարում նրա ________________________ գործուղումն է:  
Խնդրում ենք թույլատրել գործուղման ժամանակահատվածում 
___________________________________-ի ուսումնական դասաժամերը պարապեն 
ներքոհիշյալ դասախոսները: 
 
Ֆակուլտետը, 

կուրսը 

Առարկան Շաբաթվա օրը Ժամը Փոխարինող 

դասախոսի ԱԱՀ 

Փոխարինող 

դասախոսի 

ստորագրությունը՝ 

համաձայն լինելու 

մասին 

      

      

      

      

      

    
     
Ֆակուլտետի դեկան՝ 
 
Ամբիոնի վարիչ՝ 
 
 
 
 
 
 
« »    20   թ. 
 

 



Հավելված 3  
 

Հաստատում եմ՝ 
 

Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր 
                            _____________________ Ա. Հ. Սիմոնյան 

 
« »   20   թ. 

 
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԳՈՐԾՈՒՂՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ 
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 
1. Գործուղման մեկնողի ազգանուն, անուն, հայրանուն _______________________________ 
 
2. Կառուցվածքային ստորաբաժանումը և պաշտոնը _________________________________ 
 
3. Մեկնման երկիրը և քաղաքը   _________________________________________________ 
 
4. Մեկնման ժամանակահատվածը   _____________________________________________ 
 
5. Հրավիրող բուհը (կազմակերպությունը)__________________________________________ 
 
Օտարեկրյա գործուղման ժամանակ իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________: 
 
 



Օտարերկրյա գործուղման հետ կապված ծախսերը փոխհատուցվել են 
____________________________________________________________________ի հաշվին: 
 
 
Եզրակացություններ և առաջարկություններ:    
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________: 
 
 
Աշխատող՝ 
                      
Կառուցվածքային ստորաբաժանման ղեկավար՝ 
 
 
 
« »    20  թ. 
 


