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Ֆինանսական 
վարչություն

îÜîºê²Î²Ü
 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

ԳԾՈՎ ՊՐՈՌԵԿՏՈՐ

 ¶ÆîàôÂÚ²Ü
 ԳԾՈՎ ՊՐՈՌԵԿՏՈՐ

Անասնապա-
հության և 
կերարտադրու-
թյան մեքենա-
յացման բաժին

¶Æî²²ðî²¸ð²Î²Ü ÊàðÐàôð¸

Անասնաբու-
ժական 
սանիտարական 
փորձաքննության, 
սննդամթերքի 
անվտանգության 
և հիգիենայի 
ամբիոն

Թերապիայի, 
վիրաբուժության 
և ծննդագիտու-
թյան ամբիոն

Անասնաբուծու-
թյան ամբիոն

Ագրոբիզնեսի 
կառավարման և 
քաղաքականու-
թյան ամբիոն

Բու սական 
ծագման մթերքի 
և հումքի 
վերամշակման 
տեխնոլոգիայի 
բաժին

Ղեկավարություն

Հաշվապա-
հություն

Գնումների 
բաժին

�ßË³ï³Ï³½Ù

Մարդկային ռե-
սուրսների կառա-
վարման բաժին

Ընդհանուր բաժին

Արխիվային բաժին

Լրատվության և 
հասարակայնութ-
յան հետ կապերի 
բաժին

Առաջին բուժօգ-
նության կետ

Միջազգային 
կապերի 
դեպարտամենտ

Միջազգային 
կապերի համա-
կարգման բաժին

Դրամաշնորհա-
յին ծրագրերի 
համակարգման 
բաժին

Միջազգային գի-
տական ծրագրե-
րի համակարգ-
ման բաժին

Մարքետինգի և 
զարգացման 
բաժին

Որակի գնահատ-
ման և ապահով-
ման կենտրոն

Կրթական բարե-
փոխումների 
բաժին

Որակի կառա-
վարման բաժին

Տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների 
կենտրոն

Տեղեկատվական 
համակարգերի 
կառավարման 
բաժին

ՏՏ գիտելիքի 
բաժին

ՏՏ համակարգե-
րի սպասարկման 
բաժին

Ուսումնական 
գործընթացի ավ-
տոմատացման 
բաժին

Ոսկեհատի ուսում-
նափորձնական 
տնտեսություն

Գինու գիտա-
ուսումնական 
կենտրոն

Բալահովիտի 
ուսումնափորձ-
նական 
տնտեսություն

Ռեկտորի 
գրասենյակ

Ð²²Ð ì³Ý³ÓáñÇ 
Ù³ëÝ³×ÛáõÕ

Ð²²Ð êÇëÇ³ÝÇ 
Ù³ëÝ³×ÛáõÕ

Ð²²Ð-Ç 
§Ð. ä»ïñáëÛ³ÝÇ 
³Ýí³Ý 
ÑáÕ³·ÇïáõÃÛ³Ý, 

Ù»Éիáñ³óÇ³ÛÇ ¨ 
³·ñáùÇÙÇ³ÛÇ 
·Çï³Ï³Ý 
Ï»ÝïñáÝ¦ 
Ù³ëÝ³×ÛáõÕ

ՀԱԱՀ-ի §Ոսկե-
հատի խաղողա-
գինեգործության 
գիտական կենտ-
րոն» մասնաճյուղ

Ð²²Ð-Ç §²·ñá-
Ï»Ýë³ï»ËÝáÉá-
·Ç³ÛÇ ·Çï³Ï³Ý 
Ï»ÝïñáÝ¦ 
Ù³ëÝ³×ÛáõÕ

Ð²²Ð-Ç §ÞÇñ³ÏÇª 
³Ï³¹»ÙÇÏáë 
Ø. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ 
³Ýí³Ý ·ÛáõÕ³ïÝ-
ï»ë³Ï³Ý ùáÉ»ç¦ 
Ù³ëÝ³×ÛáõÕ

Մատակարարման 
բաժին

²íïáå³ñÏ

Թանգարանային 
սեկտոր

Մշակութային 
ակումբ

Ուսանողական 
սննդի սեկտոր

Աղավնաձորի 
§Զարթոնք» 
հանգստյան տուն

Հանրակացարան

Ուսումնական 
գործընթացի 
կառավարման 
վարչություն

Ուսումնական 
գործընթացի 
համակարգման 
բաժին

Ուսումնամեթո-
դական բաժին

Կարիերայի 
զարգացման և 
շարունակական 
կրթության բաժին

Ագրոբիզնեսի 
դեպարտամենտ

Հեռակա 
ուսուցման 
դեպարտամենտ

Ð²²Ð-Ç ·ÛáõÕ³-
ïÝï»ë³Ï³Ý 
ùáÉ»ç

Անտառագիտու-
թյան և ագրոէկո-
լոգիայի ամբիոն

Հայոց և օտար 
լեզուների ամբիոն

²¶ðà´Æ¼ÜºêÆ ºì 
îÜîºê²¶ÆîàôÂÚ²Ü 

ü²ÎàôÈîºî

Տվյալագիտության 
ամբիոն

Ֆինանսահաշ-
վային ամբիոն

Ագրարային էկոնո- 
միկայի ամբիոն

Հասարակական 
գիտությունների 
ամբիոն

²¶ð²ð²ÚÆÜ 
Ö²ðî²ð²¶ÆîàôÂÚ²Ü 

ü²ÎàôÈîºî

Բարձրագույն 
մաթեմատիկայի և 
ֆիզիկայի ամբիոն

Ջրային ռեսուրս-
ների կառավար-
ման ամբիոն

Ավտոտրակտոր-
ների և գյուղատն-
տեսական մեքե-
նաների ամբիոն

Գյուղատնտեսա-
կան մեքենաշինու-
թյան, ավտոմա-
տացման և տեխ-
նիկայի շահագործ-
ման ամբիոն

Կենսագործունեու-
թյան անվտանգու-
թյան ամբիոն

Կիրառական մե-
խանիկայի և գրա-
ֆիկայի ամբիոն

Գիտական 
աշխատանքների 
համակարգման 
բաժին

Գիտական 
գրադարան

Հողաշինարարու-
թյան և հողային 
կադաստրի 
ամբիոն

Գյուղատնտեսու-
թյան մեքենայաց-
ման և ավտոմա-
տացման ԳՀԻ

Սննդագիտութ-
յան և կենսա-
տեխնոլոգիաների 
ԳՀԻ

Գյուղատնտեսա-
կան կենդանի-
ների սելեկցիայի, 
գենետիկայի և 
կերակրման հետ. 
կենտրոն

Պեստիցիդների և 
բույսերի պաշտ-
պանության հետ. 
կենտրոն

Բույսերի գենո-
ֆոնդի և սելեկ-
ցիայի հետ. 
կենտրոն

Էկոլոգիայի և օր-
գանական գյու-
ղատնտեսության 
հետ. կենտրոն

Անասնաբուժու-
թյան և անասնա-
բուժական սանի-
տարական փոր-
ձաքննության 
հետ. կենտրոն

Կենսաբանական 
հետազոտու-
թյունների 
լաբորատորիա

Ագրարային 
քաղաքականու-
թյան և տնտեսա-
գիտության 
հետազոտական 
կենտրոն

Ագրոգիտասփյուռ 
դեպարտամենտ

Ընդունող 
հանձնաժողով

àôêàôØÜ²Î²Ü 
²ÞÊ²î²ÜøÜºðÆ 
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Հանրակրթական 
ծրագրերի ուսուց-
ման վարժարան

Բանվորական 
խումբ

Կաթսայատուն

Լեզվի ուսուցման 
կենտրոն

Հրատարակչա-
կան խմբագրա-
կան բաժին

Պահակային
ծառայություն

Î³ÃÝ³ÙÃ»ñùÇ 
áõëáõÙÝ³Ï³Ý 
³ñï³¹ñ³Ù³ë

Իրավաբանական 
բաժին

Տպագրական 
բաժին

Ակունքի օրգանա-
կան գյուղատնտե-
սության ուսումնա-
փոորձնական 
կենտրոն

Կենսաբանության 
և կենսատեխնոլո-
գիաների ամբիոն

Բուսաբուծության 
և հողագիտության 
ամբիոն
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