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ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՌԵԿՏՈՐ

ՌԵԿՏՈՐԱՏ
ԳԻՏԱԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԳԾՈՎ ՊՐՈՌԵԿՏՈՐ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ԵՎ
ԿՐԹԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ
ԳԾՈՎ ՊՌՈՌԵԿՏՈՐ
Միջազգային կապերի դեպարտամենտ

Որակի գնահատման
և ապահովման
կենտրոն
Կրթական բարեփոխումների բաժին
Որակի կառավարման բաժին
Ագրոտեխնոլոգիական ինկուբատոր

Ռեկտորի գրասենյ ակ
Իրավաբանական
բաժ ին

Հաշվապահություն

Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
կենտրոն

Գնումների բաժին

Տեղեկատվական
համակարգերի կառավարման բաժին

Աշխատակազմ

ՏՏ գիտելիքի բաժին

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժին
Ընդհանուր բաժին

Կենսատեխնոլոգիական ինկուբատոր

Արխիվային բաժին

Լեզվի ուսուցման
կենտրոն

Լրատվության և
հասարակայնության հետ կապերի
բաժին
Առաջին բուժօգնության կետ
Հրատարակչական
խմբագրական բաժին

Տպագրական բաժին
Մարք ետինգի և
զարգացման բաժին

ՏՏ համակարգերի
սպասարկման
բաժին
Ուսումնական գ ործընթացի ավտոմատացման բաժին
Ոսկեհատի ուսումնափորձնական
տնտեսություն
Գինու գիտաուսումնական կենտրոն
Բալահովիտի ուսումնափորձնական
տնտեսություն
Կաթնամթերքի
ուսումնական
արտադ րամաս

Ագրոգիտասփյ ուռ
դեպարտամենտ

ՀԱԱՀ Վանաձորի
մասնաճյուղ

Ընդունող
հանձնաժողով

ՀԱԱՀ Սիսիանի
մասնաճյուղ

Հանրակրթական
ծրագրերի ուսուցման
վարժարան

ՀԱԱՀ-ի «Շիրակի
ակադեմիկոս Մ.Թումանյանի անվան
գյուղատնտեսական
քոլեջ» մասնաճյուղ

Տնտեսական
վարչություն
Բանվորական
խումբ

Կաթսայատուն
Մատակարարման
բաժին
Ավտոպարկ
Թանգարանային
սեկտոր
Ուսանողական
սննդի սեկտոր

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ-ՆԵՐԻ
ԳԾՈՎ ՊՐՈՌԵԿՏՈՐ

Ուսումն ական
գործընթացի
կառավարման
վարչություն

Ուսումնական
գործընթացի
համակարգման բաժին
Ուսումնամեթոդ ական
բաժին
Կարիերայի
զարգ ացման և
շարունակական կրթության բաժին
Ագրոբիզնեսի
դեպարտամենտ

Աղավնաձորի
«Զարթոնք»
հանգստյան տուն

Հեռակա
ուսուցման
դեպարտամենտ

Հանրակացարան

ՀԱԱՀ
գյուղատնտեսական քոլեջ

ԱԳՐՈՆՈՄԻԱԿԱ Ն
ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Անտառագիտության և ագրո էկ ոլոգիայի ամբիոն
Այգե պտղ աբուծ ության և բույսե րի
պաշտպանության
ամբիոն
Բուսաբուծության
և հողագիտության
ամբիոն
Կենսաբանության
և կենսատեխնոլոգիաների ամբիոն
Հայոց և օտար
լեզուների ամբիոն

Պահակային
ծառայություն

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱ-ԿԱՆԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒ-ԹՅԱՆ
ԵՎ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ
ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ
ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննության, սննդամթերքի անվտանգության և հիգիենայի
ամբիոն

Բարձրագույն
մաթեմատիկայի և
ֆիզիկայի ամբիոն

Գյուղատնտեսական կենդանիների մորֆոլոգիայի,
ֆիզիոլոգիայի և
ախտաբանական
անատոմիայի
ամբիոն
Թերապիայի, վիրաբուժության և
ծննդագիտության
ամբիոն
Համաճարակաբանության և
մակաբուծաբանության ամբիոն
Անասնաբուծության ամբիոն
Անասնաբուժական կլինիկական
լաբորատորիա

Ավտոտրակտորների և գյուղատնտեսական
մեքենաների
ամբիոն
Գյուղատնտե սական մեքենաշինության, ավտոմատացման և
տեխնիկայի
շահագործ ման
ամբիոն
Կենսագործունեության
անվտանգության
ամբիոն

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԾՈՎ
ՊՐՈՌԵԿՏՈՐ

ՊԱՐԵՆԱՄԹԵՐՔԻ
ՏԵԽՆՈԼՈ-ԳԻԱՆԵՐԻ
ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ԱԳՐՈԲԻԶՆԵՍԻ ԵՎ
ՏՆՏԵՍԱ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Անասնաբուծական մթերքների
վերամշակման
տեխնոլոգիաների
ամ բիոն

Ագրոբիզնեսի
կառավարման և
քաղաքականության ամբիոն

Բուսաբուծական
մթերքների
վերամշակման
տեխնոլոգիաների
ամ բիոն

Տվյալագիտության ամ բիոն
Ֆինանսահաշվային ամբիոն

Ընդհանուր
քիմիայի ամբիոն

Ագրարային
էկոնոմիկայի
ամբիոն

Կիրառական
մեխանիկայի և
գրաֆիկայի
ամ բիոն

Հասարակական
գիտությունների
ամբիոն

Ֆիզիկական
կուլտուրայի
ամ բիոն

Ջրային
ռեսուրսների
կառավարման
ամբիոն
Հողաշինարարության և հողային
կադաստրի
ամբիոն

Գիտական
աշխատանքների
համակարգման
բաժին
Գիտական
գրադարան
Գյուղատնտեսական
կենդանիների
սելեկցիայի, գենետիկայի և կերա-կրման
հետ.կենտրոն

Պեստիցիդների
սինթեզի և փորձաքննության հետ.
կենտրոն
Էկոլոգիայի և օրգանական գյուղատնտեսության
հետ. կենտրոն
Անասնաբուժության
և
անասնաբուժական
սանիտարական
փորձաքննության
հետ․ կենտրոն

Ագրարային քաղաքականության և

Նոր Արեշի
միջամբիոնային
անասնաբուժական կլինիկա

տնտեսագիտության

հետազոտական
կենտրոն

ՀԱԱՀ-ի
«Հ․Պերոսյանի
անվան
հողագիտության
ևագրոքիմիայի
գիտական
կենտրոն»
մասնաճյուղ

Ակունքի օրգանական
գյուղատնտեսության
ուսումնափորձնական
կենտրոն

ՀԱԱՀ-ի «Ոսկեհատի
խաղողագինեգործության
գիտական
կենտրոն»
մասնաճյուղ

ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՎՈՂ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ

Ուսանողական խորհուրդ

Ուսանողական գիտական
ընկերություն

Արհեստակցական
կազմակերպություն

Շրջանավարտների
միավորում

ՀԱԱՀ-ի «Ագրոկենսատեխնոլոգիայի գիտական
կենտրոն»
մասնաճյուղ

Գյուղատնտեսության մեքենայացման և
ավտոմատացման
ԳՀԻ
Դաշտավարու-թյան
և անասնապահության մեքենայացման բաժին
Ավտոմոբիլային
փոխադրումների
բաժին
Սննդագիտության և
կենսատեխնոլոգիաների ԳՀԻ

Կենդանական
ծագման հումքի և
մթերքի վերամշակման տեխնոլոգիաների բաժին
Սննդի
անվտանգության
և կենսատեխնոլոգիայի բաժին

Բուսական ծագման մթերքի և
հումքի վերամշակման տեխնոլոգիայի բաժին

