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89-2.3-47

Հեռահաղորդակցության
վարչության ռեսուրսների
կառավարման և
տեխնոլոգիական
զարգացման բաժնի գլխավոր
մասնագետ

քաղաքացիական

ծառայության

առաջատար

պաշ-

տոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու
տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական
ծառայության ստաժ եւ քաղաքացիական ծառայության 2-րդ
դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ
վերջին

հինգ

տարվա

հայեցողական,

ընթացքում

բացառությամբ

քաղաքական
ՀՀ

կամ

համայնքների

ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի
քարտուղարների,
պաշտոնների,
առնվազն

օգնականների

կամ

երկու

եւ

ռեֆերենտների

քաղաքացիական

պաշտոններում

տարվա

աշխատանքային

ստաժ

կամ

համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն
երեք

տարվա

աշխատանքային

ստաժ,

կամ

գիտական

աստիճան եւ առնվազն երեք տարվա մասնագիտական
աշխատանքային
ընթացքում

ստաժ,

առնվազն

աշխատանքային

կամ
երեք

ստաժ,

որից

վերջին
տարվա

տասը

տարվա

մասնագիտական

առնվազն

մեկ

տարին

ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում, կամ մինչեւ 2020
թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի
առնվազն

երեք

տարվա

աշխատանքային

առնվազն

մեկ

տարին

ստորաբաժանման

պաշտոնում.

ստաժ,

որից

ղեկավարի
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89-2.3-68

Հեռահաղորդակցության
վարչության կարգավորման
քաղաքականության բաժնի
գլխավոր մասնագետ

áõÝÇ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ë³ñù»ñ ¨
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ Ï³Ù é³¹Çáï»ËÝÇÏ³ Ï³Ù
Ï³åÇ ó³Ýó»ñ ¨ ÏáÙáõï³óÇ³ÛÇ
(÷áË³ñÏÙ³Ý) Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ Ï³Ù
µ³½Ù³×ÛáõÕ Ñ»éáõëï³Ï³å³ÛÇÝ
Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ Ï³Ù é³¹Çá¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ Ï³Ù é³¹ÇáÏ³å Ï³Ù
é³¹ÇáÑ³Õáñ¹áõÙÝ»ñ ¨ Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛáõÝ
Ï³Ù Ï³é³í³ñáõÙÁ ¨ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñáõÙ Ï³Ù
Ñ³ßíáÕ³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ, Ñ³Ù³ÉÇñÝ»ñ ¨
ó³Ýó»ñ Ï³Ù ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ùß³ÏÙ³Ý ¨
Ï³é³í³ñÙ³Ý ³íïáÙ³ï³óí³Í
Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùµ
µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ
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89-3.2-52

Իրավաբանական և
լիցենզավորման վարչություն
իրավաբանական և
դատական սպասարկման
բաժնի առաջատար
մասնագետ

ունի իրավագիտություն մասնագիտությամբ
բարձրագույն կրթություն

քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ
համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ
տարվա

ստաժ,

քաղաքական,

կամ
կամ

համայնքների

վերջին

հինգ

հայեցողական,

տարվա

ընթացում

բացառությամբ

ղեկավարների

ՀՀ

տեղակալների,

խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների
և

ռեֆերենտների

պաշտոնների,

կամ

քաղաքացիական

պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային
ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական
աշխատանքային

ստաժ,

կամ

մինչեւ

2020

թվականի

հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն
մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ.
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89-3.2-33

Սակագնային
քաղաքականության
վարչության առաջատար
մասնագետ

áõÝÇ ïÝï»ë³·ÇïáõÃÛáõÝ
(¿ÏáÝáÙÇÏ³) ¨ Ï³é³í³ñáõÙ
(Ù»Ý»çÙ»ÝÃ) Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
·Íáí Ï³Ù Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³
Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùµ µ³ñÓñ³·áõÛÝ
ÏñÃáõÃÛáõÝ,
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89-3.2-42

Իրավաբանական և
լիցենզավորման վարչության
լիցենզավորման բաժնի
առաջատար մասնագետ

ունի իրավագիտություն
մասնագիտությամբ կամ
էներգետիկա և
էներգամեքենաշինություն կամ
տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և
կառավարում (մենեջմենթ)
մասնագիտությունների գծով
բարձրագույն կրթություն,
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89-3.2-43

µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ
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89-3.2-56
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89-3.2-49

Իրավաբանական և
լիցենզավորման վարչության
լիցենզավորման բաժնի
առաջատար մասնագետ
Զարգացման և մոնիթորինգի
վարչության
տնտեսագիտական բաժնի
առաջատար մասնագետ
Հեռահաղորդակցության
վարչության ռեսուրսների
կառավարման և
տեխնոլոգիական
զարգացման բաժնի
առաջատար մասնագետ
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89-3.3-16

Դիմումների քննարկման
բաժնի առաջատար
մասնագետ
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89-3.1-18

Ներքին աուդիտի բաժնի
գլխավոր մասնագետ
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89-3.3-18

Ընդհանուր բաժնի

áõÝÇ ïÝï»ë³·ÇïáõÃÛáõÝ (¿ÏáÝáÙÇÏ³) ¨
Ï³é³í³ñáõÙ (Ù»Ý»çÙ»ÝÃ)
Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí µ³ñÓñ³·áõÛÝ
ÏñÃáõÃÛáõÝ
áõÝÇ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ë³ñù»ñ ¨
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ Ï³Ù é³¹Çáï»ËÝÇÏ³ Ï³Ù
Ï³åÇ ó³Ýó»ñ ¨ ÏáÙáõï³óÇ³ÛÇ
÷áË³ñÏÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ Ï³Ù
µ³½Ù³×ÛáõÕ Ñ»éáõëï³Ï³å³ÛÇÝ
Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ Ï³Ù é³¹Çá¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ Ï³Ù Ï³é³í³ñáõÙÁ ¨
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñáõÙ Ï³Ù Ñ³ßíáÕ³Ï³Ý
Ù»ù»Ý³Ý»ñ, Ñ³Ù³ÉÇñÝ»ñ ¨ ó³Ýó»ñ Ï³Ù
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ùß³ÏÙ³Ý ¨ Ï³é³í³ñÙ³Ý
³íïáÙ³ï³óí³Í Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ
Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù ïÝï»ë³·ÇïáõÃÛáõÝ
¿ÏáÝáÙÇÏ³ ¨ Ï³é³í³ñáõÙ Ù»Ý»çÙ»ÝÃ
Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí µ³ñÓñ³·áõÛÝ
ÏñÃáõÃÛáõÝ
µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ

ïÝï»ë³·ÇïáõÃÛáõÝ (¿ÏáÝáÙÇÏ³) ¨
Ï³é³í³ñáõÙ (Ù»Ý»çÙ»ÝÃ)
Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí Ï³Ù
Çñ³í³·ÇïáõÃÛáõÝ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùµ
µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ
µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ

առաջատար մասնագետ
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89-4.1-17

Հեռահաղորդակցության
վարչության կարգավորման
քաղաքականության բաժնի
առաջին կարգի մասնագետ
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89-4.1-16

Իրավաբանական և
լիցենզավորման վարչության
իրավաբանական և
դատական սպասարկման
բաժնի առաջին կարգի
մասնագետ

ունի էլեկտրոնային սարքեր և
սարքավորումներ կամ ռադիոտեխնիկա
կամ կապի ցանցեր և կոմուտացիայի
(փոխարկման) համակարգեր կամ
բազմաճյուղ հեռուստակապային
համակարգեր կամ ռադիոէլեկտրոնային
համակարգեր կամ ռադիոկապ,
ռադիոհաղորդումներ և
հեռուստատեսություն կամ կառավարումը և
տեղեկատվությունը տեխնիկական
համակարգերում կամ հաշվողական
մեքենաներ, համալիրներ և ցանցեր կամ
տեղեկատվության մշակման և
կառավարման ավտոմատացված
համակարգեր մասնագիտությամբ
բարձրագույն կրթություն
ունի իրավագիտություն մասնագիտությամբ
բարձրագույն կրթություն

