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ՓՈՐՁՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 

       «Կոմպասս» գիտահետազոտական, կրթական և խորհրդատվական կենտրոն» 

ՀԿ-ն (այսուհետ՝ Կենտրոն) իր գործունեության տարբեր ուղղություններում 

ներգրավում է փորձնակներ, ովքեր ստանում են աշխատանքային փորձառություն՝ 

ընդգրկվելով Կենտրոնի կողմից իրականացվող աշխատանքներում: 

Յուրաքանչյուր փորձնակ կարող է ընդգրկվել Կենտրոնի մեկ կամ մի քանի 

ուղղություններում իրականացվող ծրագրերում, հետազոտություններում, 

կազմակերպվող միջոցառումներում կամ ադմինիստրատիվ աշխատանքներում: 

Կենտրոնի ղեկավարության կողմից յուրաքանչյուր փորձնակի ամրակցվում է մեկ 

փորձագետ-մենթոր, ով տալիս է համապատասխան հանձնարարություններ, 

հետևում է դրանց կատարման ընթացքին և աջակցում է փորձնակի աշխատանքին: 

Փորձնակների աշխատանքները համակարգվում են Կենտրոնի գրասենյակի 

համակարգողի կողմից: Փորձնակների աշխատանքները գնահատվում են 

Կենտրոնի խորհրդի կողմից՝ մենթորի և գրասենյակի համակարգողի 

առաջարկությամբ, որոնց վերաբերյալ ընդունվում են խրախուսման որոշումներ: 

    «Կենտրոնի փորձնակներ կարող են դառնալ  18 տարին լրացած այն անձիք, 

ովքեր ունեն. 

 բակալավրի աստիճան  կամ հանդիսանում են որևէ ԲՈՒՀ-ի կամ ՄՄՈՒՀ-ի  

ուսանող, 

 կենտրոնի կողմից իրականացվող բազմաբնույթ աշխատանքներում 

ներգրավման հետաքրքրվածություն և բարձր պատրաստակամություն, 

 արագ ընկալելու և սովորելու կարողություն, 

 հանձնարարություններն արդյունավետորեն և կարճ 

ժամանակահատվածում կատարելու կարողություն, 

 բարձր մոտիվացիա, նպատակասլացություն և պատասխանատվության 

բարձր զգացում, 

 թիմում և սթրեսային իրավիճակներում աշխատելու կարողություն:  

 

Փորձնակի և Կենտրոնի միջև աշխատանքային հարաբերությունները 

կարգավորվում են  կողմերի միջև կնքվող հուշագրի միջոցով: 
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Կենտրոնի փորձնակի իրավունքները: 

Կենտրոնի փորձնակը իրավունք ունի՝ 

 հանգամանալից ծանոթանալ Կենտրոնի գործունեությանն ու 

աշխատանքներին, 

 հանձնարարությունների կատարման նպատակով օգտվել 

կազմակերպության գույքից,  սարքավորումներից, գրադարանից և այլ 

ռեսուրսներից,  

 ներկա գտնվել կազմակերպության աշխատանքային քննարկումներին,  

 կատարել գործունեության բարելավման առաջարկություններ՝ Կենտրոնի 

աշխատակազմի և խորհրդի անդամներին, կառավարման մարմիններին,  

 հանդես գալ սեփական  գաղափարներով և նախաձեռնություններով, 

ներկայացնել դրանք Կենտրոնի աշխատակազմի և Խորհրդի քննարկմանն 

ու հաստատմանը,  

 երկկողմանի համաձայնությամբ երկարացնել փորձնակության ժամկետը, 

 ստանալ փորձնակությունը հաստատող փաստաթղթեր և 

երաշխավորագրեր Կենտրոնի կառավարման մարմիններից: 

 

Կենտրոնի փորձնակի պարտականությունները: 

Կենտրոնի փորձնակը պարտավոր է՝ 

 ծանոթանալ  և հետևել Կենտրոնի կանոնադրության դրույթներին, 

 հետևել պայմանագրային  հարաբերությունների պատշաճ կատարմանը,  

 պատշաճ և ժամանակին կատարել փորձագետ-մենթորների կողմից տրվող 

բոլոր հանձնարարությունները, 

 ակտիվորեն ներգրավվել  Կենտրոնում իրականացվող տարաբնույթ  

աշխատանքներին, 

 Կենտրոնում ապահովել հուշագրով սահմանված ներկայություն, 

 գրասենյակի համակարգողին ներկայացնել ամսական հաշվետվություն 

կատարված աշխատանքների վերաբերյալ: 

 

 

 


