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                                                                                                                                                  23. 11. 2017թ. 

 

  1.    Գիտական  և  հետազոտական  աշխատանքների  քննարկում՝   

  
1) ԵՊԲՀ Ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ Ադելինա Լևանի Թորգոմյանի բժշկական 

գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության   քննարկում 

հետևյալ թեմայով՝ «Հիալինային աճառի պրեքոնդրոբլաստների կառուցվածքա-ֆունկցիոնալ 

բնութագրումը և նրանց կատարած դերը աճառի վերականգման գործընթացում»: 

Գիտական    խորհրդատու`                                                պրոֆ. Դ. Ն. Խուդավերդյան   

Գրախոս՝                                                                              պրոֆ. Գ. Ա. Նավասարդյան   

 

2) ԵՊԲՀ էնդոկրինոլագիայի ամբիոնի  դոկտորանտ Ռենատա Լևոնի Մարկոսյանի բժշկական 

գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման  ատենախոսության պլան-

անոտացիայի քննարկում հետևյալ թեմայով՝ «Սեռի զարգազման խանգարումների կլինիկական 

պոլիմորֆիզմը և մոլեկուլյար-գենետիկական հետերոգենությունը»:  

Գիտական  խորհրդատու`                                                      պրոֆ.  Ն. Ն. Վոլևոձ                                          

Գրախոս՝                                                                                  դոց.    Ե. Մ. Աղաջանովա   

 

 3) ԵՊԲՀ Ուռուցքաբանության ամբիոնի դոցենտ Գևորգ Նաիրիի Թամամյանի  կողմից 

իրականացվող հետազոտության  քննարկում հետևյալ թեմայով՝ «Մետալոմիկան և գենոմիկան 

սուր լեյկեմիաների ժամանակ»:  

Գրախոս՝                                                                                  պրոֆ. Մ. Մ. Մելքոնյան   

                                                        

4)  Ս. Վ. Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնի գլաուկոմա բաժանմունքի բժիշկ  Վահան 

Սամվելի Պապոյանի բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման 

ատենախոսության   քննարկում հետևյալ թեմայով՝ «Տրաբեկուլյար միկրոշունտավորման 

արդյունավետության գնահատումը  կատարակտով և առանց կատարակտի բաց անկյուն 

գլաուկոմայի տարբեր աստիճանների բուժման դեպքում»: 

Գիտական    ղեկավար`                                                        դոց.  Լ. Ա. Ոսկանյան  

Գրախոս՝                                                                                պրոֆ. Ա. Հ. Վարդանյան   

 

5)    «Սոմնուս» նյարդաբանական կլինիկայի ղեկավար Սամսոն Խաչատրյանի կողմից 

ներկայացված  հոդվածի  քննարկում հետևյալ թեմայով՝ « Sleep-related complaint distribution among 

patients with epilepsy»:  

Գրախոս՝                                                                               պրոֆ. Գ. Ա.  Հովհաննիսյան  

 

6) «Դիալաբ» ԲԿ-ի  բժիշկ-ռադիոլոգ Աննա  Ռուբիկի Խաչատրյանի բժշկական գիտությունների 

թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման  ատենախոսության պլան-անոտացիայի քննարկում 

հետևյալ թեմայով՝ «Էլաստոգրաֆիայի դերը վահանաձև գեղձի հանգուցավոր գոյացությունների 



համալիր գերձայնային  ախտորոշման մեջ և դրանց պատկերավորման 

առանձնահատկությունները օրգանի դիֆուզ ախտահարման պայմաններում»:  

Գիտական  ղեկավար`                                                                  պրոֆ.  Գ. Ջ. Վարդանյան                              

Գրախոս՝                                                                                       դոց.    Գ. Ա. Ավետիսյան                                              

 

7) ԵՊԲՀ Ուռուցքաբանության ամբիոնի առկա ասպիրանտ Սամվել Գևորգի Բարդախչյանի 

բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման  ատենախոսության 

պլան-անոտացիայի քննարկում հետևյալ թեմայով՝ «Հաստ աղում առաջնային ուռուցքի 

տեղակայման դերը ԿՌՔ-ով հիվանդների ապրելիության և դեղորայքային բուժման 

արդյունավետության մեջ»:  

Գիտական  ղեկավար`                                                                    պրոֆ. Ա. Հ. Տանանյան                                

Գրախոս՝                                                                                         պրոֆ.  Ա. Կ. Հայրապետյան     

                                              

8) «Փայլ-Դենտ» ստոմատոլոգիական կլինիկայի ստոմատոլոգ Ժաննա Ռադիկի Խաչատրյանի 

բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման  ատենախոսության պլան-

անոտացիայի քննարկում հետևյալ թեմայով՝ «Միկոտիկ պարունակությամբ 

արմատախողովակների   ժամանակավոր լեցավորման համար նախատեսված մածուկի        

էֆեկտիվությունը»:  

 

 

Գիտական  ղեկավար`                                                                  դոց.  Լ. Վ. Տատինցյան 

 

Գրախոս՝                                                                                       պրոֆ.  Ա. Յ. Պողոսյան  

 

   

 

  

   

 

   

 

  

   

 


