
 
 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ԱՆՎԱՆՈՒՄ Տեխնիկական անվտանգության պահանջների համապատասխանության թեմայով 

դասընթացների համակարգող  

ՎԵՐԱԴԱՍԻ 

ՊԱՇՏՈՆ 
Առողջության և տեխնիկական անվտանգության բաժնի պետ (հաշվետու է ՄՌ 

Վերապատրաստման Դասընթացների բաժնի պետին) 

ԺԱՄԿԵՏ Մշտական  

ՎԱՅՐ Ամուլսար, Վայոց ձոր 

ՊԱՇՏՈՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  

Ուղղակիորեն հաշվետու լինելով Առողջության և անվտանգության բաժնի պետին՝ վերահսկել 

անվտանգության վերաբերյալ նոր աշխատակիցների պատշաճ հրահանագավորումը՝  օրենսդրությամբ 

սահմանված և տեղամասի չափանիշներին համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով:   

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

• Վերահսկել անվտանգության վերաբերյալ նոր աշխատակիցների պատշաճ հրահանագավորումը՝  

օրենսդրությամբ սահմանված և տեղամասի չափանիշներին համապատասխանություն ապահովելու 

նպատակով, այդ թվում ստուգել ուսուցման գրանցամատյանները 

• Բացահայտել հանքարդյունաբերության ոլորտին վերաբերող ուսուցողական դասընթացները 

կարգավորող օրենսդրության պահանջները և դրանց ազդեցությունը հանքի շահագործման 

աշխատանքների վրա՝ տվյալ պահանջներին համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով   

• Աշխատել վերադասի հետ տեղամասի անվտանգության վերաբերյալ դասընթացների ծրագրերը 

ղեկավարելու և վերահսկելու նպատակով, ինչպես նաև  կառավարել դրանց վերաբերող նյութերի 

մշակումը, տրամադրումը, գրանցումն ու գնահատումը: 

• Անվտանգության թեմայով դասընթացներ իրականացնել տեսական և գործնական ծրագրերի միջոցով 

• Հետևել և վերահսկել անվտանգության թեմայով բոլոր դասընթացների/գիտելիքների ամրապնդման և 

վերապատրաստման դասընթացների վերաբերյալ պահանջները և պատվիրել վերապատրաստման 

դասընթացներ, ըստ անհրաժեշտության 

• Մշակել Անվտանգության թեմայով վերապատրաստման ամենամյա ծրագիր և դասընթացներ, 

Տեխնիկական անվտագնության, բարձրության վրա աշխատանքի, ձմեռային պայմաններում 

աշխատանքի վերաբերյալ և այլ սկզբունքներ  

• Մշակել և վարել Արտակարգ իրավիճակների արագ արձագանքման խմբի համար նախատեսված 

դասընթացներ ամսական կտրվածքով  

• Պատասխանատվություն կրել բոլոր տեսակի անվտանգության սարքերի համար. կայծակի 

դետեկտորներ,  քամու արագության չափիչներ, գազի դետեկտորներ, աղմկաչափեր, ալկոհոլաչափեր, 

այդ թվում նաև արագ արձագանքման խմբի սարքավորումները:  

• Համակարգել և պահպանել ուսուցողական և զարգացման վերաբերյալ փաստաթղթերը 

• Մշակել և Առողջության և տեխնիկական անվտանգության բաժնի ղեկավարությանն ու ՄՌ 

Դասընթացների բաժնի պետին տրամադրել պարբերական հաշվետվություններ անցկացված 

դասընթացների վերաբերյալ  

• Աջակցել Առողջության և տեխնիկական անվտանգության բաժնի պետին և դասընթացների 

պատասխանատուին հատուկ պայմանագրերի պատրաստման հարցում 

• Մասնակցել և աջակցել պատահարների հետաքննության և վերլուծության հարցում և առաջարկել ուղղիչ 

միջոցառումներ, ըստ անհրաժեշտության 

• Հանդես գալ որպես տեղամասի Առողջության և տեխնիկական անվտանգության կոմիտեի անդամ 

• Իրականացնել այլ առաջադրանքներ, ըստ պահանջի 

ՊԱՀԱՆՋՎՈՐ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ/ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ 



 
• Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն 

• Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ տեխնիկական անվտանգության ոլորտում 

• Հանքարդյունաբերական ոլորտին առնչվող դասընթացներ անցկացնելու փաստաթղթավորված փորձ  

• Խորը գիտելիքներ ՀՀ հանքարդյունաբերության և հանքարդյունահանման ոլորտի Առողջության և 

տեխնիկական անվտանգության ակտերի և կանոնակարգրերի վերաբերյալ   

• Microsoft Office ծրագրերի տիրապետում 

• Ուսուցման կառավարման համակարգերի ոլորտում աշխատանքային փորձը կդիտվի որպես 

առավելություն   

• Կազմակերպչական հմտություններ, այդ թվում առաջնահերթ խնդիրների բացահայտման և սեղմ 

ժամկետներում աշխատելու ունակություն 

• Միջանձնային շփման և հաղորդակցման հմտություններ 

• Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների տիրապետում 

ԴԻՄԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 

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: 

ԴԻՄՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՍԿԶԲՆԱԺԱՄԿԵՏ 

Մարտի 21, 2018թ. 

ԴԻՄՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ 

Ապրիլի 04, 2018թ. 
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