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¶Æî²²ðî²¸ð²Î²Ü ÊàðÐàôð¸

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ
ԵՎ ԿՐԹԱԿԱՆ
ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ
ԳԾՈՎ ՊՐՈՌԵԿՏՈՐ

Միջազգային
կապերի
դեպարտամենտ
Որակի գնահատման և ապահովման կենտրոն

îÜîºê²Î²Ü
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԳԾՈՎ ՊՐՈՌԵԿՏՈՐ

Ռեկտորի
գրասենյակ
Իրավաբանական
բաժին
Հաշվապահություն

Կրթական բարեփոխումների
բաժին

Գնումների
բաժին

Որակի կառավարման բաժին

²ßË³ï³Ï³½Ù

Ագրոտեխնոլոգիական
ինկուբատոր
Կենսատեխնոլոգիական
ինկուբատոր
Լեզվի ուսուցման
կենտրոն
Ճշգրիտ գյուղատնտեսության
կենտրոն
Դրոնների լաբորատորիա

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժին
Ընդհանուր բաժին
Արխիվային բաժին
Լրատվության և
հասարակայնության հետ կապերի
բաժին
Առաջին բուժօգնության կետ
Հրատարակչական բաժին
Կարիերայի
զարգացման և
շարունակական
կրթության բաժին

Մարքետինգի և
զարգացման
բաժին
Ընդունող
հանձնաժողով
Հանրակրթական
ծրագրերի ուսուցման վարժարան

Քաղպաշտպանության շտաբ

Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
կենտրոն
Տեղեկատվական
համակարգերի
կառավարման
բաժին
ՏՏ գիտելիքի
բաժին
ՏՏ համակարգերի սպասարկման
բաժին
Ուսումնական
գործընթացի ավտոմատացման
բաժին

Ոսկեհատի ուսումնափորձնական
տնտեսություն
Գինու գիտաուսումնական
կենտրոն

Բանվորական
խումբ
Կաթսայատուն
Մատակարարման
բաժին

²íïáå³ñÏ
Թանգարանային
սեկտոր
Ուսանողական
սննդի սեկտոր
Աղավնաձորի
§Զարթոնք»
հանգստյան տուն

àôêàôØÜ²Î²Ü
²ÞÊ²î²ÜøÜºðÆ
¶Ìàì äðàèºÎîàð

Ուսումնական
գործընթացի
կառավարման
վարչություն
Ուսումնական
գործընթացի
համակարգման
բաժին
Պրակտիկաների
համակարգման և
ուսումնական
վերլուծությունների բաժին:

Ագրոբիզնեսի
դեպարտամենտ
Հեռակա
ուսուցման
դեպարտամենտ

Հանրակացարան
Պահակային
ծառայություն

Ð²²Ð-Ç ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý
ùáÉ»ç

Անտառագիտության և ագրոէկոլոգիայի ամբիոն

Բուսաբուծության
և հողագիտության
ամբիոն
Կենսաբանության
և կենսատեխնոլոգիաների ամբիոն
Հայոց և օտար
լեզուների ամբիոն

Բալահովիտի
ուսումնափորձնական
տնտեսություն

Անասնաբուժական
սանիտարական
փորձաքննության,
սննդամթերքի
անվտանգության
և հիգիենայի
ամբիոն
¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ
ÙáñýáÉá·Ç³ÛÇ,
ýÇ½ÇáÉá·Ç³ÛÇ ¨
³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý
³Ý³ïáÙÇ³ÛÇ
³ÙµÇáÝ
Թերապիայի,
վիրաբուժության
և ծննդագիտության ամբիոն

¶ÆîàôÂÚ²Ü
ԳԾՈՎ ՊՐՈՌԵԿՏՈՐ

²¶ð²ð²ÚÆÜ
Ö²ðî²ð²¶ÆîàôÂÚ²Ü
ü²ÎàôÈîºî

²¶ðà´Æ¼ÜºêÆ ºì
îÜîºê²¶ÆîàôÂÚ²Ü
ü²ÎàôÈîºî

Բարձրագույն
մաթեմատիկայի և
ֆիզիկայի ամբիոն

Ագրոբիզնեսի
կառավարման և
քաղաքականության ամբիոն

Ավտոտրակտորների և գյուղատնտեսական մեքենաների ամբիոն

Տվյալագիտության
ամբիոն

Գյուղատնտեսական մեքենաշինության, ավտոմատացման և տեխնիկայի շահագործման ամբիոն

Ագրարային էկոնոմիկայի ամբիոն

Կենսագործունեության անվտանգության ամբիոն
Ջրային ռեսուրսների կառավարման ամբիոն

Ֆինանսահաշվային ամբիոն

Հասարակական
գիտությունների
ամբիոն
Կիրառական մեխանիկայի և գրաֆիկայի ամբիոն

Հողաշինարարության և հողային
կադաստրի
ամբիոն

Î³ÃÝ³ÙÃ»ñùÇ
áõëáõÙÝ³Ï³Ý
³ñï³¹ñ³Ù³ë

Ð²²Ð ì³Ý³ÓáñÇ
Ù³ëÝ³×ÛáõÕ

Անասնաբուծության ամբիոն

Ð²²Ð êÇëÇ³ÝÇ
Ù³ëÝ³×ÛáõÕ

²Ý³ëÝ³µáõÅ³Ð²²Ð ·ÛáõÕ³Ï³Ý
ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý
ïÝï»ë³Ï³Ý
É³µáñ³ïáñÇ³
ùáÉ»ç

Ð²²Ð-Ç §ÞÇñ³ÏÇª
³Ï³¹»ÙÇÏáë
Ø. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ
³Ýí³Ý ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ùáÉ»ç¦
Ù³ëÝ³×ÛáõÕ

Գիտական
գրադարան
Գյուղատնտեսական կենդանիների սելեկցիայի,
գենետիկայի և
կերակրման հետ.
կենտրոն
Անասնաբուժության և անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննության
հետ. կենտրոն

Ð²²Ð-Ç
§Ð. ä»ïñáëÛ³ÝÇ
³Ýí³Ý
ÑáÕ³·ÇïáõÃÛ³Ý
¨ ³·ñáùÇÙÇ³ÛÇ
·Çï³Ï³Ý
Ï»ÝïñáÝ¦
Ù³ëÝ³×ÛáõÕ

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

ÆÜøÜ²Î²è²ì²ðìàÔ Î²èàôÚòÜºð
àõë³ÝáÕ³Ï³Ý ·Çï³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ

²ñÑ»ëï³Ïó³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ

Þñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ
ÙÇ³íáñáõÙ

Գյուղատնտեսության մեքենայացման և ավտոմատացման ԳՀԻ
Դաշտավարության և
անասնապահության
մեքենայացման
բաժին

Սննդագիտության և կենսատեխնոլոգիաների
ԳՀԻ

Ագրարային
քաղաքականության և տնտեսագիտության
հետազոտական
կենտրոն

ՀԱԱՀ-ի §Ոսկեհատի խաղողագինեգործության
գիտական կենտրոն» մասնաճյուղ

Ակունքի օրգանական գյուղատնտեսության ուսումնափոորձնական
կենտրոն

àõë³ÝáÕ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹

Գիտական
աշխատանքների
համակարգման
բաժին

êÝÝ¹Ç
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ¨ Ï»Ýë³ï»ËÝáÉá·Ç³ÛÇ
µ³ÅÇÝ
Բու սական
ծագման մթերքի
և հումքի
վերամշակման
տեխնոլոգիայի
բաժին

