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Հաստատված է` 

«ՀՈՒՄԿ» ԿՀ Գիտական խորհրդի 

2016 թ. հունվարի 26-ի թիվ 1 նիստում  

«ՀՈՒՄԿ» ԿՀ Գիտական խորհրդի նախագահ՝ 

  

_____________________Հ.Մ. Սահակյան 

 

«ՀԱՇՎԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐԱՆ»  

ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 

 

«ՀՈՒՄԿ» ԿՀ գրադարանային ռեսուրսները նախատեսված են Կենտրոնում 

իրականացվող տարբեր կրթական ծրագրերով ուսումնառության պրոցեսի 

օժանդակման համար: Գրադարանից օգտվելու համար սահմանված են հետևյալ 

կանոնները: 

1. Գրադարանից կարող են օգտվել Կենտրոնի բոլոր ուսանողները՝ Կենտրոնում 

իրենց դասընթացների սկզբից մինչև ավարտն ընկած ժամանակահատվածում՝ հաշվի 

առնելով Կետ 3-ում և 4-ում նշված սահմանափակումները: 

2. Գրադարանը բաց է 10:30-ից 19:00՝ գրքերի դուրս տրման, հանձնման և տեղում 

ընթերցելու համար:  

3. Գրադարանից օգտվել կարող են միայն այն ուսանողները, ովքեր բարեխղճորեն 

կատարում են իրենց պայմանագրային պարտավորությունները Կենտրոնի 

նկատմամբ (չունեն ֆինանսական պարտքեր): 

4. Կարճաժամկետ դասընթացների մասնակիցներին գրադարանից դուրս է 

տրվում մեկից ոչ ավել գիրք՝ անձնագիրը թողնելու պայմանով, 10 օր ժամկետով: 

5. Մագիստրական դասընթացի ուսանողներին գրադարանից դուրս է տրվում 

երեքից ոչ ավել գիրք՝ չհաշված տվյալ ժամանակահատվածում ընթացող 

դասընթացների համար նախատեսված դասագրքերը, 10 օր ժամկետով:  

6. Գրադարանային ֆոնդում ներառված գրքերի վերջին օրինակները 

գրադարանից դուրս չեն տրվում: 

7. Տվյալ ժամանակահատվածում ընթացող դասընթացների համար 

նախատեսված դասագրքերը ենթակա են վերադարձման այդ դասընթացի քննության 

կամ ստուգարքի օրը:  
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8. Քննությունից կամ ստուգարքից կտրված ուսանողներին համապատասխան 

առարկայի դասագրքեր տրվում են քննության վերահանձնման օրից հաշված ոչ շուտ, 

քան մեկ ամիս առաջ: 

9. Կենտրոնի բոլոր ուսանողներին պատճենահանված ուսումնական նյութեր 

տրվում են միայն ուսումնական գծով փոխտնօրենի գիտությամբ: 

10. Գրադարանային ռեսուրսների փչացման կամ կորստի, ինչպես նաև 

վերադարձման ժամկետների խախտման դեպքում նախատեսված են տույժեր: 

11. Գրադարանի գրքերի կորստի կամ փչացման դեպքում ուսանողը պարտավոր է 

կատարել դրամական փոխհատուցում՝ գրքի արժեքի կրկնակի չափով: 

12. Գրքերի վերադարձման համար նախատեսված ժամկետների խախտման 

դեպքում ուսանողը պարտավոր է վճարել տույժ՝ յուրաքանչյուր ուշացրած օրվա 

համար 100 դրամի չափով: 

13. Գրքերի վերադարձման համար նախատեսված ժամկետից մեկ ամիսը գերա-

զանցող ուշացման դեպքում 12 կետում նշված տույժից բացի՝ ուսանողը զրկվում է 

գրադարանից օգտվելու հնարավորությունից մեկ ամիս ժամկետով: 

Կենտրոնի տնօրինությունը խնդրում է բոլոր օգտվողներին առանձնահատուկ 

խնամքով վերաբերվել գրադարանային ռեսուրսներին՝ հաշվի առնելով դրանց 

բազմակի օգտագործումը: 

 

  

 


