
02.03-03.04. ժամանակահատվածի լրացման ժամանակացույց
8-րդ կիսամյակի տևողությունը՝ 20.01 - 22.05.2020թթ.

Պրակտիկա՝ 25․05-30․06․2020թթ․
Պետական քննություն՝     01-07․07․2020 թթ․

Ֆիզ․ դաստիարակության դասերը կանցկացվեն ըստ ամբիոնի կազմած ժամանակացույցի

4-8.V 20-24.IV 6-10.IV

Պետական քննություն՝     22․06-03․07․2020 թթ․

ԳՈՐԾՈՂ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

02.03-03.04 Ժամանակահատվածի լրացման ժամանակացույց

ԳՈՐԾՈՂ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

ԳՈՐԾՈՂ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

02.03-03.04 Ժամանակահատվածի լրացման ժամանակացույց
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Քույրական գործ 

վիրաբուժությունում
Քույրական գործ 
գինեկոլոգիայում

Քույրական գործ 
հոգեբուժությունում

Քույրական գործ 
մանկաբարձությունում

Աղիքային Ինֆեկցիոն 
հիվանդություններ

Քույրական գործ 
վարակիչ 

հիվանդութ 
ժամանակ

Աղետների 
բժշկություն

Քույրական գործ 
վերականգնողական 

և ավանդական 
բժշկությունում

Կլինիկական 
դեղաբանություն

Ամաքիչ/ պոլիատիվ/ 
խնամք

Քույրական գործ 
թերապիայում՝     

շնչառական 
համակարգի 
հիվանդութ․

Քույրական գործ 
թերապիայում՝     սիրտ-
անոթային հիվանդութ․

Քույրական գործ 
թերապիայում՝     
մարսողական 
համակարգի 
հիվանդութ․

402-12        

Քույրական գործ
11-15.V

8-րդ կիսամյակի տևողությունը՝ 03.02-19.06.2020թթ․

Ամաքիչ/ 
պոլիատիվ/ խնամք

401-9        բուժակ 18-22.V
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Բուժական գործ 

մանկաբարձու-թյունում

Բուժական գործ 
վարակիչ 

հիվանդութ․

Բուժական գործ 
հոգեբուժությունում

Բուժական գործ 
ակնաբուժությունում

Բուժական գործ 
վերականգնողական և 

ավանդական 
բժշկությունում

Կլինիկական 
դեղաբանություն

Դիետոլոգիա 
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Խումբ ՌԴԹ ՌԴՎ
Ռազմական 

համաճարակ․

Բուժական գործ 
թերապիայում՝ սիրտ-

անոթային հիվանդութ․

Բուժական գործ 
թերապիայում՝ 

շաքարային դիաբետ

Բուժական գործ 
մանկաբուժու-

թյունում

Բուժական գործ 
մանկաբուժու-

թյունում՝ 
տուբերկուլյոզ

401-9        բուժակ 6-10.IV 20-24.IV

8-րդ կիսամյակի տևողությունը՝ 03.02-19.06.2020թթ․
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401-9        բուժակ

8-րդ կիսամյակի տևողությունը՝ 03.02-19.06.2020թթ․

Պետական քննություն՝     22․06-03․07․2020 թթ․

Բուժական գործ 
մանկաբարձու-թյունում

Բուժական գործ 
վարակիչ 

հիվանդութ․

Բուժական գործ 
հոգեբուժությունում

Բուժական գործ 
ակնաբուժությունում

Բուժական գործ 
վերականգնողական և 

ավանդական 
բժշկությունում

20-24.IV 27.IV-1.V 4-8.V 15-19.VI

Քույրական գործ 
վիրաբուժությունում

Քույրական գործ 
գինեկոլոգիայում

Քույրական գործ 
հոգեբուժությունում

Քույրական գործ 
մանկաբարձությունում

Կլինիկական 
դեղաբանություն

3-7.II 10-14.II 17-21.II

Բուժական գործ 
թերապիայում՝ սիրտ-

անոթային հիվանդութ․
ՌԴՎ

Ռազմական 
համաճարակ․
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20.I-7.II

Պետական քննություն՝     01-07․07․2020 թթ․

Պետական քննություն՝     22․06-03․07․2020 թթ․

18-22.V

Բուժական գործ 
թերապիայում՝ 

շաքարային դիաբետ

Բուժական գործ 
մանկաբուժու-

թյունում

Բուժական գործ 
մանկաբուժու-

թյունում՝ 
տուբերկուլյոզ

Բուժական գործ 
աղիքային 

ինֆեկոցիան 
հիվանդութ․

Ամաքիչ/ պոլիատիվ/ 
խնամք

Քույրական գործ 
թերապիայում՝     

շնչառական 
համակարգի 
հիվանդութ․

Քույրական գործ 
թերապիայում՝     սիրտ-
անոթային հիվանդութ․

4-8․V 11-15.V 10-21.II

8-րդ կիսամյակի տևողությունը՝ 20.01 - 22.05.2020թթ.

Ամաքիչ/ 
պոլիատիվ/ խնամք

11-15.V

Բուժական գործ ինտենսիվ 
թերապիա և ռեանիմացիա

18-22.V

Դիետոլոգիա 

8-12.VI

25-29.V 6-17.IV

Բուժական գործ 
աղիքային 

ինֆեկոցիան 
հիվանդութ․

Բուժական գործ 
վիրաբուժությունում․

Բուժական գործ ինտենսիվ 
թերապիա և ռեանիմացիա

4-8.V

8-րդ կիսամյակի տևողությունը՝ 03.02-19.06.2020թթ․

Պետական քննություն՝     22․06-03․07․2020 թթ․

Կլինիկական 
դեղաբանություն

1-5.VI

9-13.III

Աղիքային Ինֆեկցիոն 
հիվանդություններ

Քույրական գործ 
վարակիչ 

հիվանդութ 
ժամանակ

Աղետների 
բժշկություն

Քույրական գործ 
վերականգնողական 

և ավանդական 
բժշկությունում

Բուժական գործ 
վիրաբուժությունում․

Պրակտիկա՝ 25․05-30․06․2020թթ․

Ֆիզ․ դաստիարակության դասերը կանցկացվեն ըստ ամբիոնի կազմած ժամանակացույցի

402-12        

Քույրական գործ
9-13.III 6-17.IV 20.IV-1.V24-28.II

401-9        բուժակ

Քույրական գործ 
թերապիայում՝     
մարսողական 
համակարգի 
հիվանդութ․


