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ՊԱՇՏՈՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Տեխնոլոգիական պրոցեսի ինժեները (ԱԴՎ կայան) գտնվում է Գլխավոր մետալուրգի ենթակայության ներքո: 

Տեխնոլոգիական պրոցեսի ինժեները (ԱԴՎ կայան) Վայոց ձորում Լիդիանի տարեկան 10 մլն.տ ծավալով 

Կույտային տարրալվացման աշխատանքների շրջանակներում Ադսորբցիոն, Դեսորբցիոն Վերամշակման 

տարածքների համար պատասխանատու տեխնիկական մասնագետ է: ԱԴՎ կայանում կիրառվում է «ածուխը 

սյունակում» AARL (Անգլո-Ամերիկյան հետազոտությունների լաբորատորիայի) մեթոդը և  դեսորբցիոն մեթոդը 

(ածխի վերականգմամբ և թթվային լվացմամբ): Էլյուատը խառնվում է ցինկային փոշու հետ, ինչի արդյունքում 

տվյալ լուծույթից առանձնանում և այնուհետև կորզվում է ոսկին: 

Այս մասնագետի ներկայությունը պահանջվում է թե տեղամասում և թե գրասենյակում: Տվյալ պաշտոնը 

պահանջում է ակտիվ աշխատանք և հատուկ ուշադրության ցուցաբերում կայանին վերաբերող հարցերում:  

Տեխնոլոգիական պրոցեսի ինժեներից պահանջվում է նաև կանխարգելիչ մոտեցում կայանի շահագործման հետ 

կապված խնդիրներին, ինչպես նաև գործընթացի շարունակական բարելավում: Կայանի օպտիմալացումը 

արդյունավետության և ծախսերի կրճատման առումով կարևորագույն պարտականություներից է:  Կայանում 

առաջացող խնդիրների լուծումը, կայանի շահագործման և աշխատանքի բարելավման ծրագրերը, այդ թվում՝ 

բաշխված կառավարման համակարգի (DCS) բարելավումը, նույնպես հանդիսանում են տվյալ մասնագետի 

գործունեության մի մաս:   

Տվյալ պաշտոնի մեկ այլ կարևոր մաս է հանդիսանում փաստաթղթերի հետ աշխատանքը և հաշվետվությունների 

կազմումը: ԱԴՎ տեխնոլոգիական պրոցեսի ինժեները պատասխանատու է մետալուրգիական արտադրանքի 

հաշվառման, շահագործման և անվտանգության գործընթացի զարգացման և կիրառման,  ռեագենտների 

կառավարման համար, ինչպես նաև  պարտավոր է աջակցել (ըստ անհրաժեշտության) օպերատորների 

ուսուցմանը:   

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ԱԴՎ կայանի տեխնոլոգիական պրոցեսի ինժեներից պահանջվում է աջակցել նախաշահագործման փուլի 

աշխատանքների իրականացմանը, ինչն անհրաժեշտ է կայանը 2018թ. 3-րդ եռամսակում շահագործման 

մեկնարկին պատրաստելու համար: Տվյալ փուլում տեխնոլոգիական պրոցեսի ինժեներից պահանջվող 

հիմնական գործողություններն են.   

 

➢ Ընթացակարգեր. Ուսուցողական դասնըթացների խորհրդատուի հետ համատեղ և Գլխավոր մետալուրգի 

ուղղորդմամբ մշակել կոնկրետ առաջադրանքների իրականացմանն ուղղված Օպերատորի աշխատանքային 

ընթացակարգեր ԱԴՎ կայանի բոլոր հատվածների համար:  

➢ Ուսուցում. Աջակցել Ուսուցողական դասընթացների խորհրդատուին ուսուցողական նյութերի, այդ թվում՝ 

անհատական աշխատանքային ընթացակարգերի վերաբերյալ հրահանգավորումների մշակման և 

ներկայացման հարցում: 

➢ Անվտանգություն.  Տեխնոլոգիական պրոցեսի վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնել ԱԴՎ կայանի 

անվտանգության ընթացակարգերի մշակման գործընթացում՝ միաժամանակ ապահովելով, որ 

անվտանգության վերաբերյալ պատշաճ հրահանգներ ներառվեն աշխատանքային աշխատանքային 

ստանդարտ ընթացակարգերում:   



 
➢ Կայանի նախապատրաստում.    Ուղղորդել և աջակցել օպերատորներին ԱԴՎ կայանի տարածքում 

համապատասխան պիտակների և ցուցանակների, այդ թվում՝ անվտանգության ցուցանակների տեղադրման 

հարցում:   

 

2018 թ. -ի 4-րդ եռամսյակում գործարանի շահագործման պահից Տեխնոլոգիական պրոցեսի ինժեների 

առանցքային պարտականություններն են լինելու.  

 

 

Անվտանգություն. Աշխատել Անվտանգության բաժնի հետ ԱԴՎ կայանին վերաբերող Անվտանգության 

ընթացակարգերի մշակման և թարմացման նպատակով  

Ռեագենտների կառավարում. ԱԴՎ կայանի Տեխնոլոգիական պրոցեսի ինժեները պատասխանատու է ԱԴՎ 

կայանում ռեագենտների, այդ թվում՝ մանրահատիկ ածխի կառավարման համար. Դա կարող է պահանջել 

հետևյալ գործողությունները. 

Տեխնիկական աջակցություն հերթափոխի վերահսկիչներին. Տեխնոլոգիական պրոցեսի ինժեները պետք է լինի 

կոնտակտային առաջին անձը, ում կդիմեն հերթափոխի պետերը որևէ տեխնիկական կամ շահագործման հետ 

կապված խնդրի հետ առնչվելու դեպքում 

Կայանի օպտիմալացում (օրինակ՝ Մետալուրգիական արտադրանքի արդյունավետությունը,  արտադրական 

գործընթացի վիճակագրական վերահսկման համակարգը, ծախսերը և այլն.). ԱԴՎ տեխնոլոգիական պրոցեսի 

ինժեների հիմնական նպատակներից մեկն է բարելավել ԱԴՎ տեխնոլոգիական պրոցեսի իրականացումը 

արտադրության, վերականգնման և ծախսերի առումով  

Կայանի խնդիրների լուծում. Տեխնոլոգիական պրոցեսի ինժեների պարտականությունների մեջ է մտնում 

հետազոտել և լուծում տալ կայանի շահագործման և արտադրական ցուցանիշների հետ կապված խնդիրներին, 

որոնք առաջանում են նորմալ շաhագործման ընթացքում 

Ընթացակարգեր. Տեխնոլոգիական պրոցեսի ինժեներները Գլխավոր մետալուրգի ուղղորդմամբ պարտավոր են 

պատրաստել և պարբերաբար թարմացնել բոլոր անհրաժեշտ աշխատանքային ստանդարտ ընթացակարգերը 

իրենց պատասխանատվության տակ գտնվող ոլորտում:  

Ծրագրեր. Տեխնոլոգիական պրոցեսի ինժեների ժամանակի զգալի մասը հատկացվում է ծրագրերին, որոնք 

կարող են ներառել ոչ միայն կայանի բարելավման և ձևափոխման հարցերը, այդ թվում՝ սարքավորումների 

տեղադրումը, այլև ծրագրերի և  բաշխված կառավարման համակարգի (DCS)  օպտիմալացումը: 

Ուսուցում. ԱԴՎ Տեխնոլոգիական պրոցեսի ինժեներից պահանջվում է ժամանակ առ ժամանակ մշակել և 

տրամադրել ուսուցողական դասնըթացների նյութեր, օրինակ՝ բացատրելու հիմնական մետալուրգիական 

սկզբունքները կամ օպերատորի աշխատանքի նկարագրության մանրամասները  

Զեկուցում. Օրական, շաբաթական, ամսական և եռամսյակային կտրվածքով զեկուցում մետաղագործության և 

արտադրության վերաբերյալ  

 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ 

➢ Առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ Հայաստանում կամ այլ երկրում ոսկու և ազնիվ մետաղների 

արտադրության ոլորտում 

➢ Բարձրագույն կրթություն հանքարդյունաբերության կամ հարակից ոլորտներում 

➢ Հայերեն և  ռուսերեն լեզուների վարժ տիրապետում. Անգլերեն լեզվի մասնագիտական մակարդակով 

տիրապետում  

➢ Համակարգչային հատուկ գիտելիքների բարձր մակարդակ. AutoCAD ծրագրի իմացությունը կդիտվի 

որպես առավելություն  

➢ Տեխնոլոգիական պրոցեսի վերահսկման համակարգերի (Բաշխված վերահսկման համակարգ DCS) հետ 

աշխատելու փորձ  

➢ Մետալուրգիական արտադրանքի հաշվառման փորձը կդիտվի որպես առավելություն  

 

ԴԻՄՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ 

Հետաքրքրված բոլոր թեկնածուները կարող են իրենց ինքնակենսագրությունն  (ռեզյումեն) ուղարկել հետևյալ 

հասցեով՝hr@lydianinternational.co.uk Նամակի ՛Subject՛ տողում անհրաժեշտ է նշել պաշտոնը: Միայն վերջին փուլ 

անցած (կարճ ցուցակում ընդգրկված) թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՆԱԺԱՄԿԵՏ 

mailto:hr@lydianinternational.co.uk


 

8-ը նոյեմբերի, 2017թ. 

ԴԻՄՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ 

22-ը նոյեմբերի, 2017թ. 

 


