


Եր ևա նի Մխիթար Հե րա ցու անվան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի հա մար մե  ծա գույն պա-
տիտիվ վ էէ կակազ զ մամա կ կերեր պ պեել լ ««ՆոՆոբբելել յ յանան օօ ր րերեր ԵԵր ր ևաևա ն նուու մմ գգի ի տատա կ կանան միմի  ջոջոցցա առոռու ւ մըմը ևև մե մե կ կ հահարրկիկի տտակակ հհյոյու ւ րըրըն-ն
կա լե լ նո բել յան հինգ մրցա նա կա կիր նե րի: Այս ե զա կի ի րա դար ձութ յու նը նպա տակ ու նի ներ կա յաց նե լ
փաս տեր այն պի սի գի տա կան նվա ճումն  ե րի մա սին, ո րոնք ար ժա նա ցել են նո բել յան մրցանակների:
« Նո բել յան օ րեր Եր ևա նու մ մի  ջո ցա ռու մը  Հա յաս տա նում երբ ևէ կազ մա կերպ ված ա մե  նան շա նա-

վոր գի տա կան մի ջո ցա ռումն  երից է: Այն ա ռաջին հնա րա վո րութ յունն է մե ր տա րա ծաշր ջա նի փոր ձա-
ռոռոռոռոււ ււ ևևևև եեեեր րր րիիի ի տատատատաս սս սարարարարդդդ դ գիգիգիգիտտտ տ նանանանակ կկ կանանանաննն ն նեե եե րիրիրիրի,, ինինինինչչչ չ պեպեպեպեսսսս նանանանաևևև և ուուուու սսս սաաա ա նոնոնոնողղղ ղ նենենեներրրրիի իի հահահահամմմմարարարար կկկկենենենենդ դդ դաաաանինինինի շշշշփոփոփոփումւմւմւմ ոոոոււ ւ ւնենենենենն ն նա աաա լլ լ լ գիգիգիգի----
տոտութւթ յյանան աաս սպապա րրեեզոզումւմ աա մեմե  նանաբբարարձրձր պպարարգգևիևի աարր ժաժան նա ացացած ծ անան հհաա տ տնեներրիի հեհետ:տ:  ՍաՍա ննաևաև գգի իտատակ կանան
երկ խո սութ յան հնա րա վո րութ յուն է տար բեր մշա կույթ ներ և  ա վան դույթ ներ կրող, տար բեր գի տա կան
դպրոց ներ ներ կա յաց նող անձանց մի ջև:
ՕգՕգտ տ վիվի՛րր աայսյս բբա ա ցացա ռ ռիկիկ հհնանա ր րա ա վովո ր րուութ թ յոյու ւ նինիցց և և ս ս տատա ց ցի՛իրր հնհնաարարա վ վոորորութւթ յ յուուն՝ն լլսեսելլ աար ր ժեժե ք քա ա վովոր ր կակար ր ծիծիք-ք-

ներ և  խորհր դատ վութ յուն քո կող մի ց ի րա կա նաց վող հե տա զո տութ յուն նե րի և դ րանց արդ յու նա վետ
պլա նա վոր ման վե րա բեր յալ:  Սո վո րի՛ր՝ ինչ պես անցնել դե պի հա ջո ղութ յուն տա նող ճա նա պար հը:
 Միա ցի՛ր մե զ և շփ վի՛ր մե  ծա գույն գիտ նա կան նե րի հետ, ո րոնց հայտ նա գոր ծութ յուն նե րը դարձ րել են
տիե զերքն ա ռա վել ըմբռ նե լի:
ԵրԵրևևա ա նինի պպե ե տատա կ կանան բբժշժշկակակկանան հհաամամալլ սասարրաանինի ևև «« Ն Նո ո բեբելլյայան ն օօրերեր ր ԵրԵր և ևա ա նոնու ւ մմ գգիիտատա կ կանան միմի  ջոջոցցառառ--

ման հա մա կար գող հանձ նա ժո ղո վի ա նու նից ու րախ ենք ող ջու նել բո լոր  նո բել յան մրցա նա կա կիր նե-
րին և  մի  ջո ցառ ման մաս նա կից նե րին: Վս տա հեց նում ենք, որ այս ի րա դար ձութ յու նը նոր գա ղա փար-
ներ կծնի և կն պաս տի ձեր հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի ո րա կի բարձ րաց մա նը:
Ակն կա լում ենք արդ յու նա վետ մաս նակ ցութ յուն ըն կե րա կան մթնո լոր տում:
ՈԳԵՇՆՉՎԻ՛Ր ԵՎ ՍՏԵՂԾԻ՛Ր

ԿԿ. ԲԲ. ԵՆԵՆԿ ԿՈՈ ՅԱՅԱՆՆ
պրո ֆե սոր, հա մա կար գող հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ

Մ. Զ.  ՆԱ ՐԻ ՄԱՆ ՅԱՆ
պրո ֆե սոր, հյ*  րըն կա լող հա մալ սա րա նի ռեկ տոր

ԲԱՐԻ ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏԳԱԼՈՒՍՏ



WELCOMEWELCOME
It is a great honor for Yerevan State Medical University to host fi ve Nobel Laureates under one 

roroofof iinn ththee frframameses ooff aa ununiqiqueue sscicienentitififi cc evevenentt “N“Nobobelel ddayayss inin YYererevevanan”” whwhicichh isis aaimimeded aatt didiscscovovereriningg 
facts about the scientifi c achievements worth sharing the Nobel Prize.
This event is a distinguished one ever organized in Armenia. It is the fi rst opportunity for the

experienced and young scientists, as well as for students of the region, to interact and get to know
ououououtststststatatatandndndndininining g g g pepepepersrsrsrsononononalalalalititititieieieies s s s whwhwhwhoooo hahahahaveveveve bbbbeeeeeeeen n nn awawawawarararardedededed d d d ththththe e e e hihihihighghghghesesesest t t prprprprizizizize e e e fofofoforr r r scscscscieieieientntntntifiifiifiificccc aaaachchchchieieieievevevevemememementntntnts.s.s.s.
ThThisis iis s alalsoso aann opoppoportrtununitityy fofor r a a didialalogogueue bbetetweweenen sscicienentitiststss ofof ddiffiffeererentnt bbacackgkgrorounundsds, rereliligigiononss anand d
traditions.
Take the opportunity to hear valuable opinion about your scientifi c interests! Be advised on eff ec-

titiveve pplalannnnining g ofof yyouour r rereseseararchch pprorojejectctss anand d leleararn n hohow w toto mmakake e aa waway y ththatat lleaeadsds tto o susuccccesess!s! JJoioin n usus ttoo 
have offi  cial and personal contacts with great scientists whose discoveries have made our Universe
more comprehensible!
On behalf of Yerevan State Medical University and the Organizing Committee we are glad to wel-

come all the Laureates and the pparticipants of “Nobel Daysy  in Yerevan”. We assure that this event 
iwillll givi e riise tto new idideas andd prom tote ththe quallitity off your resear hch acttiivititiies.

We look forward to eff ective communication in a friendly atmosphere.
BE INSPIRED AND CREATE!

K.B. YENKOYAN
Professor, Head of Organizing Committee

M.Z. NARIMANYAN
Professor, Rector of hosting University



Ապ րի լի 11-16-ը  Հա յաս տանն ա ռա ջին ան գամ կհյու րըն կա-
լի մի ա ժա մա նակ  նո բել յան հինգ դափ նե կիր նե րի, ով քեր 
« Նո բել յան օ րե ր» մի  ջո ցառ ման շրջա նակ նե րում մաս նա-
գի տա կան և  լայն հա սա րա կա կան շրջա նակ նե րի հա մար 
կներ կա յաց նեն կեն սա քի մի ա յի, ֆի զի կա յի և բժշ կա գի տու-
թյան թե մա նե րով բաց դա սա խո սութ յուն ներ և հան դես 
կգան հա սա րա կա կան թե մա նե րի քննար կումն  ե րով։
Հարավային Կովկասում նա խա դե պը չու նեցող այս 

մի ջոցառման  առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, 
որ «Ո գեշն չվի՛ր և ս տեղ ծի՛ ր խորագրով իրականացվելիք 
նոբելյան շաբաթին կմասնակցեն հա մաշ խար հա յին գի-
տութ յան ա ռա ջա տար դեմ քե ր, ով քեր կփոր ձեն հայ ե րի-
տա սար դութ յա նը  ցույց տալ, թե որ քան շո շա փե լի է գի տու-
թյունն այ սօր: Տա րա ծաշր ջա նում դեռ չի հա ջող վել մի և նույն 
ժա մա նա կա հատ վա ծում մե կ տե ղել մի ան գա մի ց նո բել յան 
հինգ մրցա նա կա կիր նե րի։
Անվանի գիտնականներին հրավիրելու հիմն  ա կան նպա-

տա կը հատ կա պես ե րի տա սարդ նե րին ո գեշն չելն է, որի 
արդ յուն քում հնա րա վոր է հաս նել նո րա նոր ձեռք բե րումն  ե-
րի, գի տա կան նվա ճումն  ե րի։ Միջոցառման նպատակներից 
մե կը մե ր երկիրն անվանի գիտնականներին ներկայացնելն 
է։ 
 «Նոբելյան օրերի ընթացքում դա սա խո սութ յուն նե րով 

հան դես կգան կեն սա բան Աա րոն  Չիհա նո վե րը (Իս րա յել), 
բյուրեղագետ Ա դա  Յո նա թը (Իս րա յել), քի մի  կոս և  ֆի զի կոս 
 Դան  Շեխտ մա նը (Իս րա յել), պա թո լո գիստ  Ջոն  Ռո բին Ո ւո-
րե նը (Ավստ րա լիա) և  քի մի  կոս Է յ-ի չի  Նե գի շին  (Ճա պո նիա)։
Չնայած այն հանգամանքին, որ մի  ջո ցառ ման թի րա խա յին 

խում բը բժշկա գի տութ յան, քի մի ա յի և  ֆի զի կա յի ո լորտ նե րի 
մաս նա գետ ներն ու ու սա նող ներն են՝ դա սա խո սութ յուն նե րը 
բաց են լի նե լու բո լո րի հա մար։
Հ յու րե րը մե կ շա բաթ լի նե լու են  Հա յաս տա նում և  հան դես 

են գա լու հան րա յին և  մաս նա գի տա կան բնույ թի դա սա խո-
սութ յուն նե րով։ 
 Դա սա խո սութ յուն նե րը կանց կաց վեն անգ լե րեն՝  զուգահեռ 

հայերեն թարգ մա նութ յամբ։
 Մի ջո ցառ մա նը գրանց վե լու և  մաս նակ ցե լու, ինչ պես նաև 

հա վել յալ տե ղե կութ յուն ներ ստա նա լու հա մար կազ մա կեր-
պող կողմն  ա ռա ջար կում է այ ցե լել պաշ տո նա կան www.
nobeldays.am  վեբ կայք, ինչ պես նաև՝ պար բե րա բար թար-
մաց ված տե ղե կութ յուն ների համար մի ա նալ  Nobel Days in 
Yerevan ֆեյս բուք յան է ջին։
Բա ցի դա սա խո սութ յուն նե րից գիտ նա կան նե րը կմաս-

նակ ցեն նաև մաս նա գի տա կան «Կլոր սե ղան նե րի, կայ-
ցե լեն  Հա յաս տա նի տե սար ժան վայ րեր։  Նա խա տես վում 
է նաև հյու րե րի հան դի պում Ա մե  նայն  Հա յոց կա թո ղի-
կոսի, ինչ պես նաև ՀՀ բարձ րաս տի ճան պաշ տոն յա նե-
րի հետ: Հրավիրյալները ողջունեցին կազմակերպիչների 
առաջարկը՝ հանդիպել ա վագ դպրոց ի ա շա կերտ նե րի հետ:
Միջոցառումը գի տա կան երկ խո սութ յան հնա րա վո րու-

թյուն կստեղծի տար բեր մշա կույթ ներ և  ա վան դույթ ներ 
կրող, տար բեր գի տա կան դպրոց ներ ներ կա յաց նող ան-
հատ նե րի մի ջև:  Սա ան նա խա դեպ հնա րա վո րութ յուն է՝ մի  
քա նի օր շա րու նակ վա յե լե լ նո բել յան մրցա նա կա կիր նե րի 
ըն կե րակ ցութ յու նը և լ սե լ նրանց տպա վո րիչ դա սա խո սու-
թյուն նե րը։

1 16 Հ նն ին ն մ կհ նկ խ մ ժ կ ի ն իմի ի և ֆի իկ ի

ԱՆՆԱԽԱԴԵՊ ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ ՀԵՂԻՆԱԿԸ ԱՆՆԱԽԱԴԵՊ ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ ՀԵՂԻՆԱԿԸ 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆ ԷԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆ Է

Հա յաս տա նը կհյու րըն կա լի  նո բել  յան հինգ դափ նե կիր նե րիՀա յաս տա նը կհյու րըն կա լի  նո բել  յան հինգ դափ նե կիր նե րի

Yerevan State Medical University will 
host  fi ve Nobel laureates on April 11-
16,who will represent open lectures on Bio-
chemistry, Physics and Medical Science, 
topics for specialists and for public in gen-
eral and will have debates on some public 
topics , in the frameworks of  “Nobel Days 
in Yerevan” 
The uniqueness of this event which is un-

precedented In the South Caucasus is that 
world famous people in science will try to 
show the Armenian youth how tangible 
the science is today, in the scopes of Noble 
Days “Be inspired and Create” event.. The 
Region has not yet succeeded in combining  
fi ve Nobel laureates in the same period.
The utmost objective of inviting the lead-

ing scientists is mainly to inspire the youth  
which will result in achieving new scien-
tifi c peaks .One of  the main goals of the 
“Nobel Days” is to represent our country to 
the leading scientists.
Biologists Aaron Ciechanover (Israel), 

Ada Yonath (Israel), chemist and physicist 
Dan Shechtman(Israel), Pathologist  John 
Robin Warren (Australia) and chemist Ei-

ichi Negishi (Japan) will deliver their le-
cures during the “Nobel Days”.
Despite the fact that the target group of 

the event are the specialists and students 
of the Medicine, Chemistry and Physics 
spheres, the lectures will be open to all.
The guests will stay in Armenia for a 

week and will give lectures on professional 
and public topics.
The lectures will be delivered in English 

with armenian translation.
This event is a distinguished one ever or-

ganized in Armenia. It is the fi rst opportu-
nity for the experienced and young scien-
tists, as well as for students of the region, 
to interact and get to know outstanding 
personalities who have been awarded the 
highest prize for scientifi c achievements. 
This is also an opportunity for a dialogue 
between scientists of diff erent backgrounds, 
religions and traditions.
Take the opportunity to hear valuable 

opinion about your scientifi c interests! Be 
advised on eff ective planning of your re-
search projects and learn how to make a 
way that leads to success! Join us to have 

offi  cial and personal contacts with great 
scientists whose discoveries have made our 
Universe more comprehensible!
On behalf of Yerevan State Medical Uni-

versity and the Organizing Committee we 
are glad to welcome all the Laureates and 
the participants of “Nobel Days in Yere-
van”. We assure that this event will give 
rise to new ideas and promote the quality 
of your research activities.
The scientifi c event will take place at Big 

Hall of Administrative Building of Yerevan 
State Medical University a� er M. Heratsi.
You should visit the offi  cial event webpage 

www.nobeldays.am and register online.
The selection is made based on the Grad-

uate Point Average (for students), scientifi c 
interests, the content of published works 
and the motivation letter. The selection re-
sults will be announced via email. You will 
receive a notifi cation on the details of your 
participation before March 20.
Anyone who has scientifi c interests irre-

spective of activity fi eld, age, nationality, 
religion and residence can take part.

Armenia will host five Nobel Laureates Armenia will host five Nobel Laureates 
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Ինչպես գիտենք՝ 2010-ի ապ րի լի 12–14-ը Եր ևա նի 
պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նում հյու րըն կալ-
վել էր ակ անավոր գիտ նա կան, բիո քի մի  կոս, նո բել-
յան դափ նե կիր Աա րոն  Չիհա նո վե րը, ո վ, բժշկա կա-
նի պատ վա վոր հյու րը լի նե լուց բա ցի, հան դի սա նում 
էր ԵՊԲՀ 90-ամ յա կի հո բել յա նա կան հան դի սու-
թյուն նե րի շրջա նակ նե րում կա յա ցած ե րի տա սարդ 
 գիտ նա կան նե րի  մի  ջազ գա յին  հա մա ժո ղո վի զե կու-
ցող: Համալսարանականներին ըն ձեռվեց բա ցա ռիկ 
հնա րա վո րութ յուն՝ ունկնդ րել նրա գի տա կան զե կույց-
նե րը՝ նվիր ված դե ղա գոր ծութ յան զար գաց մա նը 21-րդ 
 դա րում և «Ու բիկ վի տին-պրո տեո լի տիկ հա մա կար գ» 
թե մա յին:  Զե կույց նե րը բա վա կա նին տե ղե կատ վա-
կան էին և  լու սա բա նում էին մի  շարք հիմն  ախն դիր-
ներ:  Ունկնդիրները ոգևորված էին ա կա նա վոր բիո-
քի մի  կո սի հետ շփման ե զա կի հնարավորությունից:
ԵՊԲՀ գի տա կան խորհր դի ո րոշ մամբ պրո ֆե սո րին 

շնորհ վեց « Երևանի բժշկական հա մալ սա րա նի պատ-
վա վոր դոկ տո ր» կոչումը և ԵՊԲՀ ոս կե հու շա մե  դալը: 

On 12 – 14 ,April 2010 Yerevan State Medical Uni-
versity received the outstanding scientist, biochem-
ist Nobel laureate Aaron Ciechanover, who was the 
honorary guest and  lecturer in the International 
Congress of Young Scientists, being held within the 
frameworks of YSMU 90th anniversary celebration. 
We all were granted a unique opportunity to attend 
the scientifi c reports delivered by Dr. Ciechanover on 
drug development in the 21st century and the ubiq-
uitin proteolytic system. The reports were highly in-
formative and illustrative highlighting many current 
issues. The audience was deeply impressed by the ex-
perience of interacting with the great biochemist.
By the resolution of the YSMU Scientifi c Council 

«YSMU Honorary Doctor Award» and YSMU Gold 
Medal were conferred to Prof. Ciechanover for his 
outstanding achievements in the fi led of sciences as 
well as for the signifi cant contributions to the Univer-
sity educational and scientifi c life. 

  ԲԺՇԿԱ ԿԱ ՆԸ ԲԺՇԿԱ ԿԱ ՆԸ 

2010 ԹՎԱԿԱՆԻՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻՆ 

ՀՅՈՒ ՐԸՆ ԿԱ ԼԵԼ Է  ՀՅՈՒ ՐԸՆ ԿԱ ԼԵԼ Է  

 ԱԱ ՐՈՆ  ՉԻՀԱ ՆՈ ՎԵ ՐԻՆ ԱԱ ՐՈՆ  ՉԻՀԱ ՆՈ ՎԵ ՐԻՆ

NOBEL LAUREATE NOBEL LAUREATE 
AARON CIECHANOVER AARON CIECHANOVER 

WAS WELCOME TO WAS WELCOME TO 
YEREVAN STATE YEREVAN STATE 

MEDICAL UNIVERSITYMEDICAL UNIVERSITY
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ՄԱՀՎԱՆ ԱՌԵՎՏՐԱԿԱՆՆ ՈՄԱՀՎԱՆ ԱՌԵՎՏՐԱԿԱՆՆ Ոււ ԳՅՈ ԳՅՈււՏԱՐԱՐԸՏԱՐԱՐԸ
 Նո բել յան մրցա նա կը գի տութ յան 

ո լոր տում տրվող աշ խար հի ա մե  նա հե-
ղի նա կա վոր մրցա նակն է, ո րին ար-
ժա նա նա լը խիստ պատվաբեր է: Այդ 
մրցա նա կի տրման ա րա րո ղա կար գի 
հա մա ձայն`  Նո բել յան կո մի  տեի հաս-
տա տած կար գով հա տուկ լիա զոր ված 
ան ձինք և  հաս տա տութ յուն ներ, ըստ 
մաս նա գի տութ յուն նե րի, ա ռա ջադ րում 
են տար վա լա վա գույն արդ յունք ներն 
ար ձա նագ րած թեկ նա ծու նե րին, ա պա 
փակ-գաղտ նի քվեար կութ յամբ ո րոշ-
վում է դափ նե կի րը: Արդ յունք նե րը հրա-
պա րա կե լուց հե տո քվեա թեր թիկ նե րը 
ոչն չաց վում են:
Շ վեդ խաղարար (պա ցի ֆիստ), գյու-

տա րար և  քի մի  կոս Ալֆ րեդ  Նո բե լը 
հնա րեց դի նա մի  տը, որ պես զի դրա-
նով վերջ դնի պա տե րազմն  ե րին:  Բայց 
ստաց վեց հա կա ռա կը:  Շա տե րի հա-
մար նրա գյուտն ա ռա վել քան ճա կա-
տագ րա կան էր: 1888-ին, երբ մա հա-
ցավ նրա եղ բայ րը` Լ յուդ վիգ  Նո բե լը, 
ֆրան սիա կան մի  հան դես սխալ մամբ 
Ալֆ րե դին վե րագ րեց վախ ճա նը և  իր 
մա հա խո սա կա նում  Նո բե լին ան վա-
նեց «մահ վան առևտ րա կա ն:  Նո բե լը 
կար դաց «իր հա մա ր գրված դա ժան 
տո ղե րը և ցնց վեց մի նչև հո գու խոր քը. 
«Ու րեմն  իմ ի րա կան մահ վան դեպ քում 
ես ա՞յս գնա հա տա կա նին եմ ար ժա նա-
նա լո ւ:
Չ ցան կա նա լով պատ մութ յան մե ջ 

մն ալ նման սար սա փե լի ա ծա կա նով` 
 Նո բե լը 7 տա րի հե տո ո րո շեց իր ողջ 
ու նեց ված քը կտա կել սե րունդ նե րին: 
Այս պես ծնվեց մարդ կութ յան պատ-
մութ յան մե ջ ահ ռե լի դեր խա ղա ցող 
 նո բել յան մրցա նա կա բաշ խութ յու նը, 
ո րը տրվում է գրա կա նութ յան, ֆի զի-
կա յի, քի մի ա յի, ա ռող ջա պա հութ յան, 
ֆի զիո լո գիա յի և  խա ղա ղութ յան ամ-
րապնդ ման ո լորտ նե րում: Իսկ 1969-ից, 
շ վե դա կան բան կի ա ռա ջար կով՝ մրցա-
նա կը շնորհ վում է նաև տնտե սա գի-
տութ յան ո լոր տում:
  Գո յութ յուն ու նի վարկած, ըստ որի 

նո բել յան մրցա նա կը չի շնորհ վում մա-
թե մա տի կա յի բնա գա վա ռում, քա նի 
որ Ալֆ րե դի կի նը լքել է ա մուս նուն և 
գ նա ցել է մա թե մա տի կո սի մոտ: Ի րա-
կա նում  Նո բե լը եր բեք չի ա մուս նա ցել 
և  մա թե մա տի կան հա մա րել է շատ վե-
րա ցա կան գի տութ յուն:  Գիտ նա կա նը 
ցան կա ցել է մրցա նա կը շնոր հել մի այն 
նրանց, ով քեր օգ տա կար գործ են ա րել 
մարդ կութ յան հա մար:
Խա ղա ղութ յան նո բել յան  մրցա նակ 

ստա նա լու հա մար հինգ ան գամ ա ռա-
ջադր վել է  Մա հաթ մա  Գան դին, բայց 
այդ պես էլ չի ստա ցել: 1948-ին՝ նրա 
սպա նութ յու նից հե տո,  Նո բել յան խոր-
հուր դը հաս կա ցավ իր սխա լը և  այդ 
տա րի իր մրցա նա կը չշնոր հեց  ոչ ո քի:
20-րդ  դա րի 30-ա կան թվա կան նե րին 

գեր մա նա ցի  ֆի զի կոս ներ  Ջեյմս Ֆ րան-
կը և  Մաքս ֆոն  Լաո ւեն, վա խե նա լով, 
որ նո բել յան ոսկ յա մրցա նակ նե րը կա-
րող են բռնագ րա վել նա ցիստ նե րը, 
դրանք փո խան ցե ցին մե կ այլ մրցա նա-
կակ րի՝ դա նիա ցի  Նիլս  Բո րին: 1940-ին, 
երբ  Դա նիան օ կու պաց րին գեր մա նա-
կան զոր քե րը,  Ն.  Բո րը մրցա նակ նե րը 
փո խան ցեց Դ յորդ Հ ևե շիին, ով քի մի ա-
յի բնա գա վա ռում նույն պես մրցա նա-
կա կիր էր: Դ . Հ ևե շին թա գա վո րա կան 
օ ղու մե ջ լու ծեց մրցա նակ նե րը: Այս 
լու ծույ թով տա րան ոչ մե  կի մոտ կաս-
կած չա ռա ջաց րեց, և  պա տե րազ մի ց 
հե տո Հ ևե շին ոս կին ա ռանձ նաց րեց: 
 Քի մի  կո սը « նո բել յան ոս կին փո խան-
ցեց Շ վե դիա յի թա գա վո րա կան ա կա-
դե մի ա յին, որ տեղ էլ գեր մա նա ցի ֆի զի-
կոս նե րի հա մար նո րից ձու լե ցին ի րենց 
մրցա նակ նե րը:
1971-ին չի լիա ցի պոետ  Պաբ լո 

 Նե րու դան նո բել յան մրցա նակ ստա-
ցավ գրա կա նութ յան ոլորտում: 
 Կար ճա տե սութ յան պատ ճա ռով ե րե-
կույ թի ժա մա նակ գրողն աս տի ճա նի 
վրա սայ թա քեց և  ըն կավ, և  երբ շնոր-
հա կա լութ յուն հայտ նե լու հա մար մո-
տե նում էր Շ վե դիա յի թա գա վո րին, 
ով նստած էր մյուս հյու րե րի շար քում, 

շփոթ վեց և  խո նարհ վեց պա լա տի պա-
հա կի առջև: Ա յս մի  ջա դե պից հե տո 
մի ա պե տը նստում է բե մում:
1921-ին ֆի զի կա յի ոլորտում մրցա նակ 

ստա ցավ Ալ բերտ Էյնշ տեյ նը: Էյնշ տեյ նի 
և  իր նախ կին կնոջ ա մուս նութ յան պայ-
մա նագ րում գրված էր, որ ե թե նա նո-
բել յան մրցա նակ ստա նա, պետք է այն 
հանձ նի իր կնո ջը:  Շատ գիտ նա կան ներ 
և  պատ մա բան ներ պնդում են նույ նիսկ, 
թե Էյնշ տեյ նի բա ցա հայ տումն  ե րի մե ծ 
մա սի հա մա հե ղի նակն է ե ղել իր նախ-
կին կի նը:  Բայց վկա յութ յուն նե րը ծան-
րակ շիռ չեն. չկան փաս տեր:
 Մեն դե լե ևի պար բե րա կան աղ յու սա կի 

102-րդ  տար րը  կոչ վում է « Նո բե լիու մ:
Ալֆ րեդ  Նո բե լը նաև դրա մա տուրգ 

էր:  Մահ վան շե մի ն նա ա վար տեց 
« Նե մե  սի ս ող բեր գութ յու նը, ո րը բաղ-
կա ցած էր 4 ա րա րից:  Կա թո լիկ ե կե ղե-
ցին դեմ էր այդ ստեղ ծա գոր ծութ յա նը` 
այն հա մա րե լով աստ վա ծընդ դեմ, և 
հ րա տա րակ վե լուց հե տո ամ բողջ տպա-
քա նա կը ոչն չաց վեց՝ բա ցա ռութ յամբ 3 
օ րի նա կի: Ող բեր գութ յու նը տպագր վեց 
մի այն 2003-ին, և  հե ղի նա կի մահ վա նից 
109 տա րի անց՝ 2005-ին, Ս տոկ հոլ մում 
կա յա ցավ « Նե մե  սի սի պրե մի ե րան:

Nobel Prize is the most prestigious prize in the science fi eld 
and to receive one is extremely honorable. Each year, thou-
sands of members of academies, university professors, scien-
tists, previous Nobel Laureates and members of parliamenta-
ry assemblies and others, are asked to submit candidates for 
the Nobel Prizes for the coming year. These nominators are 
chosen in such a way that as many countries and universities 
as possible are represented over time.
On 27 November 1895, Alfred Nobel signed his last will 

and testament, giving the largest share of his fortune to a se-
ries of prizes in Physics, Chemistry, Physiology or Medicine, 
Literature and Peace - the Nobel Prizes. There are diff erent 
versions why the prize isn't given in Maths, and it is believed 
that Nobel's wife had le�  him for a mathematician, but in 
fact Nobel hever married and he considered Mathematics a 

very abtstract science.
 On 27 November 1895, Alfred Nobel signed his last will 

and testament, giving the largest share of his fortune to a se-
ries of prizes in Physics, Chemistry, Physiology or Medicine, 
Literature and Peace - the Nobel Prizes. In 1968, Sveriges 
Riksbank (Sweden’s central bank) established The Sveriges 
Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred 
Nobel. 
When the will was opened and read a� er his death, the will 

caused a lot of controversy both in Sweden and internation-
ally, as Nobel had le�  much of his wealth for the establish-
ment of a prize. His family opposed the establishment of the 
Nobel Prize, and the prize awarders he named refused to do 
what he had requested in his will. 

ոթվվեեց ևև խխոննարհհվեվեց պալա իտի պա

DEATH TRADER AND INVENTORDEATH TRADER AND INVENTOR
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 Նո բել յան մրցա նա կա բաշ խութ յու-
նը ա մե  նամ յա մի  ջո ցա ռում է, ո րի ժա-
մա նակ շվե դա կան և  նոր վե գա կան 
հանձ նա ժո ղովն  ե րի կող մի ց տրվում 
են մրցա նակ ներ մի  շարք ան վա նա-
կար գե րում՝ ի ճա նա չումն  ա կա դե-
մի ա կան, մշա կու թա յին և գի տա կան 
նվա ճումն  ե րի:  Նո բել յան մրցա նակն 
ա ռա ջին ան գամ շնորհ վել է 1895-ին՝ 
հա մա ձայն շվեդ գյու տա րար Ալֆ-
րեդ  Նո բե լի կամ քի:  Քի մի ա յի, գրա-
կա նութ յան, խա ղա ղութ յան, ֆի զի-
կա յի և  ֆի զիո լո գիա յի (բժշկութ յան) 
բնա գա վառ նե րում մրցա նակ ներն 
ա ռա ջին ան գամ շնորհ վել են 1901 -
ին: 1901-2015 թվա կան նե րի ըն թաց-
քում  նո բել յան մրցա նա կը շնորհ-
վել է 573 ան գամ՝ 900 մարդ կանց և 
 կազ մա կեր պութ յուն նե րի, ո րոն ցից 
ո մանք մրցա նա կը ստա ցել են մի  
քա նի ան գամ: 
Յուրաքանչյուր տարի՝ դեկտեմբերի 

10-ին, մրցա նա կա կիրները ստա նում 
են ոս կե մե  դալ, դիպ լոմ և  գու մար, 
ո րը նա խօ րոք ո րոշ վում է  Նո բել յան 
հիմն  ադ րա մի  կող մի ց:

ՀԵ ՏԱՔՐ ՔԻՐ ՓԱՍ ՏԵՐ

Ալֆ րեդ  Նո բե լի կտա կը
1895 -ի նո յեմ բե րի 27-ին Ալֆ րեդ 

 Նո բե լը ստո րագ րում է իր եր րորդ 
և  վերջ նա կան կտա կը  Փա րի զի շվե-
դա նոր վե գա կան ա կում բում: Ն րա 
մա հից հե տո բաց վում է կտա կը, ո րը 
բազ մա թիվ բա նա վե ճե րի պատ ճառ 
է դառ նում, քան զի  Նո բելն իր կա-
րո ղութ յան մե ծ մա սը նվի րա բե րել 
էր մրցա նա կի հիմն  ադր մա նը: Ն րա 
կամ քին դեմ էր նույ նիսկ իր ըն տա-
նի քը, և  այս պի սով պա հանջ վում է 
5 տա րի, որ պես զի 1901 -ին կազ մա-
կերպ վի ա ռա ջին մրցա նա կա բաշ-
խութ յու նը:

 
 Նո բել յան մրցա նա կի կին 

դափ նե կիր նե րը
1901-2015 թվականներին նո բել յան 

մրցա նա կը շնորհ վել է 48 կնոջ՝ 49 
ան գամ:  Միակ կի նը, ով մրցա նա կը 
ստա ցել է եր կու ան գամ,  Մա րի Կ յու-
րին էր՝ 1903-ին ֆի զի կա յի, իսկ 1911-
ին՝ քի մի ա յի բնա գա վառ նե րում:

Ն րանք հրա ժար վել են 
նոբելյան մրցանակից

 Ժան- Պոլ  Սարտրը  պարգ ևատր վել 
է 1964-ին՝ գրա կա նութ յան բնա գա-
վա ռում: Հ րա ժար վել է մրցա նա կից 
այն պատ ճառով, որ ընդհանրապես 
մե ր ժում էր ցան կա ցած պաշ տո նա-
կան պարգ ևատ րում:
 Լե  Դուք  Թոն պարգ ևատր վել է 

1973-ին,  խա ղա ղութ յան  նո բել յան 
մրցա նա կով՝ ԱՄՆ պետ քար տու-
ղար  Հեն րի  Քիս սին գե րի հետ մի ա-
սին: Մր ցա նա կը նրանց էր շնորհ վել 
 Վիետ նա մում խա ղա ղութ յան հա մա-
ձայ նագ րի վե րա բեր յալ բա նակ ցու-
թյուն նե րի անց կաց ման հա մար:  Լե 
 Դուք  Թոն իր մե ր ժու մը բա ցատ րել 
է այն փաս տով, որ խա ղա ղու թյունն 
ա մե ն ևին էլ հաս տատ ված չէր, և  
եր կու կող մե  րը շա րու նա կում էին 
խախ տել հա մա ձայ նա գի րը:

 
Նո բել յան մրցա նա կա-
կիրներ, ով քեր ե ղել են 

բան տարկ ված
պարգ ևատր ման ժա մա նակ

Ն րանք եղել են  խա ղա ղութ յան 
 նո բել յան մրցա նա կի դափ նե կիր-
ներ:
 Կառլ վոն Օ սիետս կի՝  գեր մա նա ցի 

լրագ րող և  խա ղա ղա սեր,
Աունգ  Սան  Սու Կ յի՝  բիր մա ցի քա-

ղա քա կան գոր ծիչ,
Լ յու  Սյաո բո՝  չի նա ցի, մար դու ի րա-

վունք նե րի պաշտ պան:

Իսկ ին չ$ ՞  Նո բել յան 
դափ նե կիր

 Լի նել դափ նե կիր՝ նշա նա կում է լի-
նել մատ նանշ ված դափ նու պսա կով: 
Ըստ հու նա կան դի ցա բա նութ յան՝ 
Ա պոլ լոն աստ վա ծը ներ կա յաց ված 
էր մի շտ դափ նեպսա կը գլխին, ո րը 
պատ վի և  հաղ թա նա կի խորհր դա-
նիշ էր:  Դափ նու պսակն ի րե նից 
ներ կա յաց նում է դափ նու ծա ռի (լա-
տի նե րեն՝ Laurus nobilis) տերև նե րից 
պատ րաստ ված շրջա նաձև թագ: 
 Հին  Հու նաս տա նում դափ նեպ սա-
կով պարգ ևատ րում էին ինչ պես 
սպոր տա յին, այն պես էլ բա նաս տեղ-
ծա կան մրցույթ նե րի հաղ թող նե րին:

  

Նո բել յան մե  դալ
 Մե դալ նե րն ա մե  նայն ճշգրտու-

թյամբ պատ րաստ ված ձեռ քի աշ-
խա տանքներ են՝ 18 կա րա տա նոց 
կա նաչ ոս կուց՝ պատ ված 24 կա րա-
տա նոց ոս կով:  Ֆի զի կա յի, քի մի ա յի, 
ֆի զիո լո գիա յի կամ բժշկութ յան և 
գ րա կա նութ յան բնա գա վա ռներում 
 նո բել յան մե  դալ նե րը մի օ րի նակ 
են. նրանց վրա պատ կեր ված են 
Ալֆ րեդ  Նո բե լը և ն րա ծննդյան ու 
մահ վան տա րեթ վե րը (1833-1896): 
 Նո բե լի դի ման կա րը պատկերված է 
նաև խա ղա ղութ յան և տն տե սա գի-
տութ յան մրցա նակ նե րի մե  դալ նե րի 
վրա՝ մի  փոքր տար բեր վող դի զայ-
նով:  Հա կա ռակ ե րե սի պատ կեր նե-
րը տար բեր վում են՝ ըստ մրցա նա կը 
հանձ նող հաս տա տութ յան:

 Նո բել յան դիպ լոմ
 Յու րա քանչ յուր  դիպ լո մ ար վես տի 

յու րօ րի նակ գործ է՝ պատ րաստ ված 
շվե դ և  նոր վե գա ցի լա վա գույն նկա-
րիչ նե րի և  կա լիգ րա ֆեր նե րի կող-
մի ց:

 Նո բել յան դրա մաշ նորհ
 Նո բել յան մրցա նա կի ամ բող ջա-

կան դրա մաշ նոր հը 2015-ի դրու-
թյամբ կազ մում է 8 մի  լիոն շվե դա-
կան կրո նա:  Նույն ան վա նա կար գում 
մե  կից ա վե լի դափ նե կիր նե րի դեպ-
քում գու մա րը բա ժան վում է նրանց 
մի ջև:

 ՆՈ ԲԵԼ ՅԱՆ  ՆՈ ԲԵԼ ՅԱՆ ՄՐՑԱ ՆԱ ԿԻ ՄՐՑԱ ՆԱ ԿԻ 

ՊԱՏ ՄՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸՊԱՏ ՄՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ

Նոբելյան մեդալ
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The Nobel Prize is a set of annual 
international awards bestowed in a 
number of categories by Swedish and 
Norwegian committees in recognition 
of academic, cultural and/or scientifi c 
advances. The will of the Swedish in-
ventor Alfred Nobel established the 
prizes in 1895. The prizes in Chemistry, 
Literature, Peace, Physics, and Physiol-
ogy or Medicine were fi rst awarded in 
1901. Between 1901 and 2015, the Nobel 
Prizes and the Prize in Economic Sci-
ences were awarded 573 times to 900 
people and organizations. With some 
receiving the Nobel Prize more than 
once, this makes a total of 870 individ-
uals (821 men and 49 women) and 23 
organizations. Each recipient, or laure-
ate, receives a gold medal, a diploma 
and a sum of money, which is decided 
by the Nobel Foundation.

Alfred Nobel’s Will
On November 27, 1895, Alfred No-

bel signed his third and last will at 

the Swedish-Norwegian Club in Paris. 
When it was opened and read a� er his 
death, the will caused a lot of controver-
sy both in Sweden and internationally, 
as Nobel had le�  much of his wealth for 
the establishment of a prize. His family 
opposed the establishment of the Nobel 
Prize, and the prize awarders he named 
refused to do what he had requested in 
his will. It was fi ve years before the fi rst 
Nobel Prize could be awarded in 1901.

Interesting facts about
 Nobel Laureates

573 Nobel Prizes!
Between 1901 and 2015, the Nobel 

Prizes and the Prize in Economic Sci-
ences were awarded 573 times.

Nobel Prize 
Awarded Women

The Nobel Prize and Prize in Eco-
nomic Sciences have been awarded 
to women 49 times between 1901 and 
2015. Only one woman, Marie Curie, 
has been honoured twice, with the 1903 
Nobel Prize in Physics and the 1911 No-
bel Prize in Chemistry. This means that 
48 women in total have been awarded 
the Nobel Prize between 1901 and 2015.

Two Nobel Laureates 
Declined the Prize

Jean-Paul Sartre, awarded the 1964 
Nobel Prize in Literature, declined the 
prize because he had consistently de-
clined all offi  cial honours.
Le Duc Tho, awarded the 1973 Nobel 

Peace Prize jointly with US Secretary 
of State Henry Kissinger. They were 
awarded the Prize for negotiating the 
Vietnam peace accord. Le Doc Tho said 
that he was not in a position to accept 
the Nobel Peace Prize, citing the situa-
tion in Vietnam as his reason.

Nobel Laureates under 
Arrest at the Time

 of the Award
Three Nobel Laureates were under 

arrest at the time of the award of the 
Nobel Prize, all of them Nobel Peace 
Prize Laureates:
German pacifi st and journalist Carl 

von Ossietzky
Burmese politician Aung San Suu Kyi
Chinese human rights activist Liu 

Xiaobo

The Nobel Prize Insignias
At the Nobel Prize Award Ceremonies 

on 10 December the Nobel Laureates 
receive three things: a Nobel Diploma, 
a Nobel Medal and a document con-
fi rming the Nobel Prize amount. Each 
Nobel Diploma is a unique work of art, 
created by foremost Swedish and Nor-
wegian artists and calligraphers. The 
Nobel Medals are handmade with care-
ful precision and in 18 carat green gold 
plated with 24 carat gold.
The Nobel Medals in Physics, Chemis-

try, Physiology or Medicine and Liter-
ature are identical on the face: it shows 
the image of Alfred Nobel and the years 
of his birth and death (1833-1896). No-
bel’s portrait also appears on the No-
bel Peace Prize Medal and the Medal 
for the Prize in Economic Sciences, but 
with a slightly diff erent design. The im-
age on the reverse varies according to 
the institution awarding the prize.

The Nobel Diplomas
Each Nobel Diploma is a unique work 

of art, created by foremost Swedish and 
Norwegian artists and calligraphers.

The Nobel Prize Amount
Alfred Nobel le�  most of his estate, 

more than 31 million (today approxi-
mately 1,702 million) to be converted 
into a fund and invested in “safe securi-
ties.” The income from the investments 
was to be “distributed annually in the 
form of prizes to those who during 
the preceding year have conferred the 
greatest benefi t to mankind.”
The Nobel Prize amount for 2015 is 

set at Swedish kronor 8.0 million per 
full Nobel Prize.

Why are the individuals 
and organisations awarded 
a Nobel Prize called Nobel 

Laureates?
The word “Laureate” refers to be-

ing signifi ed by the laurel wreath. In 
Greek mythology, the god Apollo is 
represented wearing a laurel wreath on 
his head. A laurel wreath is a circular 
crown made of branches and leaves of 
the bay laurel (in Latin: Laurus nobilis). 
In Ancient Greece, laurel wreaths were 
awarded to victors as a sign of honour 
- both in athletic competitions and in 
poetic meets.

The Nobel Prize is a set of annual

WHAT IS NOBEL PRIZEWHAT IS NOBEL PRIZE
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Ա Ա ՐՈՆ  ՉԻ ՀԱ ՆՈ ՎԵ Ր

AARON CIECHANOVERAARON CIECHANOVER

2004-ին ս տա ցել է  նո բել յան մրցա նակ քի մի ա յի 
ո լոր տ$ մ (Ավ րաամ  Հերշ կո յի և Իր վին  Ռո $ զի հետ)՝

$  բիք վի տին կախ յալ պրո տեո սո մալ դեգ րա դա-
ցիոն հա մա կար գը բա ցա հայ տե լ$  հա մա ր

 
Կենսաբան Ա ա րոն  Չի հա նո վե րը ծնվել է 1947-

ի հոկ տեմ բե րի 1-ին,  Հայ ֆա յում: Նրա ընտանիքի 
անդամն երը եղել են Երկրորդ համաշխարհային 

պատերազմի ց առաջ Լեհաստան գաղթած հրեաներ:
1971-ին ստա ցել է մա գիստ րո սի կո չում գի տութ յան 

աս պա րե զում, իսկ 1974-ին ա վար տել է Ե րու սա ղե մի  
 Հա դաս սահ բժշկա կան դպրո ցը: Ա . Չի հա նո վե րը 1981-ին 

կեն սա քի մի ա յի բնա գա վա ռում ստա ցել է իր դոկ տո րա կան 
աս տի ճա նը  Իս րա յե լի տեխ նո լո գիա կան Տեխ նիոնի հա մալ սա րա նի կողմի ց՝ նախ քան  1981-1984 
թվականներին Մա սա չու սեթ սի տեխ նո լո գիա կան հա մալ սա րա նի  Հար վեյ  Լո դիշ լա բո րա տո րիա-
յում անց կաց րած իր հե տա զո տութ յու նը:
 Այժմ նա  Տեխ նիո նի հա մալ սա րա նի  Ռութ և Բր յուս  Ռա պա պորտ ֆա կուլ տե տում հե տա զո տու-

թյուն նե րի վաս տա կա վոր պրո ֆե սոր է:
 Չի հա նո վե րը Իս րա յե լի բնա կան և  հու մա նի տար գի տութ յուն նե րի ա կա դե մի ա յի,  Գի տութ յուն նե րի 

հայ րա պե տա կան ա կա դե մի ա յի և Ա մե  րի կա յի  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի ազ գա յին ա կա դե մի ա յի 
օ տա րերկր յա աշ խա տա կից է:
Որ պես Իս րա յե լի ա ռա ջին գի տա կան  նո բել յան մրցա նա կա կիր՝ Ա ա րոն  Չի հա նո վե րը մե ծ դեր է 

խա ղում Իս րա յե լի տեխ նո լո գիա կան հա մալ սա րա նի և Իս րա յե լի պատ մութ յան մե ջ:
 Նա նաև հան դի սա նում է նո րա րա րա կան խորհր դատ վա կան կենտ րո նի ան դամ:

Born: 1 October 1947
Country: Israel

Nationality: Israeli
Field: Biology

Institution: Technion – Israel Institute 
of Technology

Known for: Ubiquitin-mediated protein 
degradation

Notable awards: Nobel Prize in Chemistry 
2004 “For the discovery of ubiquitin-mediated 
protein degradation” with Avram Hershko and 

Irwin Rose

Aaron Ciechanover is an Israeli biologist, who 
won the Nobel Prize in Chemistry for characteriz-
ing the method that cells use to degrade and recy-
cle proteins using ubiquitin. Ciechanover was born 
in Haifa, a year before the establishment of Israel. 
His family was Jewish immigrants from Poland be-
fore World War II.
He earned a master’s degree in science in 1971 and 

graduated from Hadassah Medical School in Jeru-
salem in 1974. He received his doctorate in biochem-
istry in 1981 from the Technion - Israel Institute of 
Technology in Haifa before conducting postdoc-
toral research in the laboratory of Harvey Lodish 
at the Whitehead Institute at MIT from 1981-1984. 
He is currently a Technion Distinguished Research 
Professor in the Ruth and Bruce Rappaport Faculty 
of Medicine and Research Institute at the Technion.
Ciechanover is a member of the Israel Academy of 

Sciences and Humanities, the Pontifi cal Academy 
of Sciences, and is a foreign associate of the United 
States National Academy of Sciences.
As one of Israel’s fi rst Nobel Laureates in Science, 

he is honored in playing a central role in the history 
of Israel and in the history of the Technion - Isra-
el Institute of Technology. Ciechanover is a mem-
ber of the Advisory Board of Patient Innovation, 
a nonprofi t, international, multilingual, free venue 
for patients and caregivers of any disease to share 
their innovations.
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2011-ին ս տա ցել է  նո բել յան մրցա նակ 
քի մի ա յի բնա գա վա ռ$ մ՝ ք վա զիբ յ$  րեղ նե րը 

հայտ նա բե րե լ$  հա մա ր
  

 Բյուրեղագետ Դան  Շեխտ մա նը ծնվել է 1941-ի 
հուն վա րի 24-ին,  Թել Ա վի վում:
 Սո վո րել է  Ռայթ- Փե թըր սեն ա վիա բա զա յում,  Ջոն 

 Հոփ քին սի հա մալ սա րա նում, Ս տան դարտ նե րի և 
 տեխ նո լո գիա յի ազ գա յին ինս տի տու տում և Ա յո վա յի 

պե տա կան հա մալ սա րա նում:
Հայտ նի է որ պես կի սաբ յու րեղ նե րի ( քվա զիբ յու րեղ նե-

րի) հայտ նա գործ ման ա ռա ջա մար տիկ:
1998-ին ստա ցել է Իս րա յե լի մրցա նակ, 1999-ին՝ Ո ւոլ ֆի 

մրցա նակ՝ ֆի զի կա յի ո լոր տում, 2000-ին՝ Գ րե գո րի Ա մի  նոֆ 
մրցա նակ, իսկ 2011-ին՝  նո բել յան մրցա նակ քի մի ա յի ո լոր տում:

 Նա այժմ  Տեխ նիո նի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր է:
1982-ի ապ րի լի 8-ին  Շեխտ մա նը հայտ նա բե րեց ի կո սաեդ րի փու լը, ո րը քվա զիբյու րեղ նե րի աս պա րե-

զում նոր փուլ բա ցեց՝ դառ նա լով քի մի ա յի ո լոր տում իս րա յել ցի նո բել յան վեց մրցա նա կա կիր նե րից մե  կը:
2014-ից նա  Տոմս կի պո լի տեխ նի կա կան հա մալ սա րա նի մի  ջազ գա յին գի տա կան խորհր դի ղե կա վարն է:

Born: 24 January 1941
Country: Israel

Nationality: Israeli
Field: Materials science

Institutions: Wright-Patterson Air Force Base; 
Johns Hopkins University; National Institute of 

Standards and Technology; Iowa State University; 
Technion

Known for: Quasicrystals
Notable awards: Nobel Prize in Chemistry 2011 

“For the discovery of quasicrystals”

Dan Shechtman (Hebrew, born January 24, 1941) is the 
Philip Tobias Professor of Materials Science at the Tech-
nion - Israel Institute of Technology, an Associate of the 
US Department of Energy’s Ames Laboratory, and Pro-
fessor of Materials Science at Iowa State University. On 
April 8, 1982, while on sabbatical at theU.S. National 
Bureau of Standards in Washington, D.C., Shechtman 
discovered the icosahedral phase, which opened the new 
fi eld of quasiperiodic crystals. Shechtman was awarded 
the 2011 Nobel Prize in Chemistry for the discovery of 
quasicrystals, making him one of six Israelis who have 
won the Nobel Prize in Chemistry.
Dan Shechtman was born in Tel Aviv, Israel. He is mar-

ried to Prof. Tzipora Shechtman, Head of the Depart-
ment of Counseling and Human Development at Haifa 
University, and author of two books on psychotherapy.
They have a son Yoav Shechtman (a postdoctoral re-
searcher in the lab of W. E. Moerner) and three daugh-
ters: Tamar Finkelstein (an organizational psychologist 
at the Israeli police leadership center), Ella Shecht-
man-Cory. (a PhD in clinical psychology), and Ruth 

Dougoud-Nevo (also a PhD in clinical psychology).
A� er receiving his Ph.D. in Materials Engineering 

from the Technion in 1972, where he also obtained his 
B.Sc. in Mechanical Engineering in 1966 and M.Sc. in 
Materials Engineering in 1968, Prof. Shechtman was an 
NRC fellow at the Aerospace Research Laboratories at 
Wright Patterson AFB, Ohio, where he studied for three 
years the microstructure and physical metallurgy of ti-
taniumaluminides. In 1975 he joined the department of 
materials engineering at Technion. In 1981-1983 he was 
on Sabbatical at Johns Hopkins University, where he 
studied rapidly solidifi ed aluminum transition metal al-
loys, in a joint program with NBS. During this study he 
discovered the Icosahedral Phase which opened the new 
fi eld of quasiperiodic crystals.
In 1992-1994 he was on sabbatical at National Institute 

of Standards and Technology (NIST), where he studied 
the eff ect of the defect structure of CVD diamond on its 
growth and properties. Shechtman’s Technion research 
is conducted in the Louis Edelstein Center, and in the 
Wolfson Centre which is headed by him. He served on 
several Technion Senate Committees and headed one of 
them.Shechtman joined the Iowa State faculty in 2004. 
He currently spends about fi ve months a year in Ames 
on a part-time appointment.
Since 2014 he has been the head of the International 

Scientifi c Council of Tomsk Polytechnic University.
A quasiperiodic crystal, or, in short, quasicrystal, is a 

structure that is ordered but not periodic. A quasicrys-
talline pattern can continuously fi ll all available space, 
but it lacks translational symmetry. “Aperiodic mosaics, 
such as those found in the medieval Islamic mosaics of 
the Alhambra palace in Spain and the Darb-i Imam 
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shrine in Iran, have helped scientists understand what 
quasicrystals look like at the atomic level. In those 

mosaics, as in quasicrystals, the patterns are regular 
-- they follow mathematical rules -- but they never re-
peat themselves. An intriguing feature of such patterns, 
which are also found in Arab mosaics, is that the math-
ematical constant known as the Greek letter tau, or the 
“golden ratio”, occurs over and over again. Underlying 

it is a sequence worked out by Fibonacci in the 13th 
century, where each number is the sum of the preceding 
two.”
Quasicrystalline materials could beused in a large num-

ber of applications, including the formation of durable 
steel used for fi ne instrumentation, and non-stick insu-
lation for electrical wires and cooking equipment, but 
presently have no technological applications.

ԷՅ-ԻՉԻ ՆԵԳԻՇԻ
2010-ին ս տա ցել է  նո բել յան մրցա նակ քի մի ա յի 

բնա գա վա ռ$ մ (Ա կի րա  Ս$  զ$  կիի և  
Ռի չարդ  Հե քի հետ)՝ պա լա դի$  մով կա տա լիզ վող

 խա չաձև օր գա նա կան սին թե զի
 ռեակ ցիա նե րը բա ցա հայ տե լ$  հա մա ր

 
Ճապոնացի քիմի կոս Էյ-ի չի  Նե գի շին ծնվել է 

1935-ի հու լի սի 14-ին,  Չի նաս տա նում, ման կութ յունն 
անց է կաց րել  Կո րեա յի  Սեուլ քա ղա քում: 
Իր կա րիե րա յի մե ծ մասն անց է կաց րել ԱՄՆ-ի 

 Պուր դո ւա յի հա մալ սա րա նում: 1958-ին ա վար տել է 
 Տո կիո յի հա մալ սա րա նը, ո րից հե տո ուսումը շա րու նա կել 
է ԱՄՆ-ում, որ տեղ էլ 1963-ին  Փեն սիլ վա նիա յի հա մալ սա րա-
նում քի մի ա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տո րի կո չում է ստա ցել:
1966-ին  Նե գի շին դար ձել է Պուր դո ւա յի հա մալ սա րա նի հե տա զո տող, իսկ 1968-ին՝ պրո ֆե սո-

րի օգ նա կան՝ աշ խա տե լով նո բել յան մրցա նա կա կիր  Հեր բերտ Բ րաու նի հետ: Ո րոշ ժա մա նա կ 
 Սի րա կու զա յի հա մալ սա րա նում աշ խա տե լուց հե տո՝ նա վե րա դար ձավ  Պուր դո ւա յի հա մալ սա րան:
Հայտ նի է որ պես իր ա նու նը կրող սին թե զի տա րա տե սա կի հե ղի նակ:

Born: 14 July 1935
Country: United States
Nationality: Japanese

Field: Chemistry
Institutions: Teijin; Purdue University; 

Syracuse University; Hokkaido University
Known for: Negishi coupling

Notable awards: Nobel Prize in Chemistry 2010 
“For palladium-catalyzed cross couplings 

in organic synthesis” with Richard F. Heck
 and Akira Suzuki

Negishi Ei-ichi, (born July 14, 1935, Xinjing, Man-
chukuo [now Changchun, China]), Japanese chemist 
who was awarded the 2010 Nobel Prize for Chemis-
try for his work in using palladium as a catalyst in 
producing organicmolecules. He shared the prize with 
fellow Japanese chemist Suzuki Akira and American 
chemist Richard F. Heck.
Negishi received a bachelor’s degree from the Uni-

versity of Tokyo in 1958. He was a research chemist 
at the Japanese chemical company Teijin from 1958 to 
1960. From 1960 to 1963 he studied at the University 

of Pennsylvania in Philadelphia, where he received 
a doctorate. He returned to Teijin as a research chem-
ist from 1963 to 1966. In 1966 he became a postdoc-
toral associate at Purdue University in West Lafay-
ette, Indiana, where he was an assistant to American 
chemist Herbert C. Brown. Negishi was an assistant 
professor and later an associate professor at Syracuse 
University from 1972 to 1979.
In 1977 Negishi further developed Heck’s technique 

of palladium catalysis by using a zinc atom to trans-
fer a carbon atom to the palladium atom. The carbon 
atom then joins to another carbon atom to form a 
new molecule. This became known as the Negishi re-
action.
Dr. Negishi joined the faculty at Purdue in 1979-the 

same year Brown was awarded the Nobel Prize in 
Chemistry-and has been a researcher in this building 
for more than thirty years.
In 1999, he was named the Inaugural Herbert C. 

Brown Distinguished Professor of Chemistry. Dr. Neg-
ishi has won many awards, authored several books, 
and published more than 400 research papers.
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ԱԴԱ ՅՈՆԱԹԱԴԱ ՅՈՆԱԹ

2009-ին ս տա ցել է  նո բել յան մրցա նակ քի մի ա յի 
բնա գա վա ռ$ մ (Վեն կատ րա ման  Ռա մակ րիշ մա նի 

և  Թո մաս Ա. Ս թեիթ զի հետ)՝ ռի բո սոմն  ե րի 
կա ռ$ ց ված քը և  ֆ$ նկ ցիան 

$  ս$ մն  ա սի րե լ$  հա մա ր
 

Բյուրեղագետ Ա դա  Յո նա թը ծնվել է 1939-ի հու նի սի 
22-ին, Ե րու սա ղե մում:

 Նա ա վար տել է Ե րու սա ղե մի  հրեա կան հա մալ սա րա նը՝ 
1962-ին ստա նա լով բա կա լավ րի կո չում քի մի ա յի ո լոր տում, 

1964-ին ստա ցել է մա գիստ րո սի կո չում կեն սա քի մի ա յի բնա-
գա վա ռում: 1968-ին նա  Վայց մա նի գի տութ յուն նե րի ինս տի-

տու տի կողմի ց ստա նում է դոկ տո րի կո չում՝ կո լա գե նի կա ռուց-
ված քի վե րա բեր յալ ռենտ գեն յան ճա ռա գայթ նե րի բյու րե ղա գի տութ յան մա սով: 1969-ին  Կար նե գիի 
 Մել լոն հա մալ սա րա նում և 1970-ին  Մա սա չու սեթ սի տեխ նո լո գիա յի հա մալ սա րա նում նա սկսեց դոկ տո-
րա կան հե տա զո տութ յու նը:
1970-ին Իս րա յե լում հիմն  եց ա ռա ջին՝ պրո տեի նով բյու րե ղա գի տութ յան լա բո րա տո րիան: Հայտ նի է որ-

պես կրիոբիոբ յու րե ղա գի տութ յան հիմն  ա դիր:
1979-1984 թվականներին նա  Բեռ լի նում մո լե կուլ յար գե նե տի կա յի  Մաքս Պ լանկ ինս տի տու տում  Հայնց 

Գ յուն տեր Ո ւիթ մա նի հետ խմբի ղե կա վար էր, 1977-1978 թվականներին այ ցե լու պրո ֆե սոր՝  Չի կա գո յի 
հա մալ սա րա նում, իսկ 1986-2004 թվականներին Ո ւայց մա նի ինս տի տու տում իր հե տա զո տա կան գոր ծու-
նեութ յա նը զու գա հեռ՝  Համ բուր գում  Մաքս Պ լանկ ինս տի տու տի հե տա զո տա կան կենտ րո նի ղե կա վարն 
էր:
 Նա դար ձել է ա ռա ջին կին  նո բել յան մրցա նա կա կի րը Իս րա յե լում և  Մի ջին Ար ևել քում, և  մի ակ կի նը, 

ով ար ժա նա ցել է այդ բարձր պարգ ևին քի մի ա յի ո լոր տում վեր ջին 45 տար վա ըն թաց քում:  Ա. Յո նա թը 
այժմ հան դի սա նում է բիո մո լե կուլ յար կա ռուց ված քի  «Հե լեն և  Միլ թըն  Կիմ մե լ ման կենտ րո նի տնօ րե նը: 

Born: 22 June 1939
Country: Israel

Nationality: Israeli
Field: Crystallography

Institution: Weizmann Institute of Science
Known for: Cryo bio-crystallography

Notable awards: Nobel Prize in Chemistry 2009 
“For studies of the structure and function of the 

ribosome” with Venkatraman Ramakrishnan
 and Thomas A. Steitz

Ada E. Yonath is an Israeli crystallographer best known 
for her pioneering work on the structure of the ribo-
some. She is the current director of the Helen and Mil-
ton A. Kimmelman Center for Biomolecular Structure 
and Assembly of the Weizmann Institute of Science. In 
2009, she received the Nobel Prize in Chemistry along 
with Venkatraman Ramakrishnan and Thomas A. Ste-
itz for her studies on the structure and function of the 
ribosome, becoming the fi rst Israeli woman to win the 
Nobel Prize out of ten Israeli Nobel laureates, the fi rst 
woman from the Middle East to win a Nobel prize in 
the sciences, and the fi rst woman in 45 years to win the 
Nobel Prize for Chemistry.
Yonath was born in the Geula quarter of Jerusalem. 

Her parents, Hillel and Esther Lifshitz, were Zion-

ist Jews who immigrated to Palestine from Zduńska 
Wola, Poland in 1933 before the establishment of Israel. 
She returned to Jerusalem for college, graduating from 
the Hebrew University of Jerusalem with a bachelor’s 
degree in chemistry in 1962, and a master’s degree in 
biochemistry in 1964. In 1968, she obtained her Ph.D. 
from the Weizmann Institute of Science for X-ray crys-
tallographic studies on the structure of collagen, with 
Wolfi e Traub as her Ph.D. advisor. She has one daugh-
ter, Hagit Yonath, a doctor at Sheba Medical Center, 
and a granddaughter, Noa.
Yonath accepted postdoctoral positions at Carnegie 

Mellon University (1969) and MIT (1970). While a post-
doc at MIT she spent some time in the lab of subse-
quent 1976 chemistry Nobel Prize winner William N. 
Lipscomb, Jr. of Harvard University where she was in-
spired to pursue very large structures.
In 1970, she established what the only protein crystal-

lography laboratory in Israel was for nearly a decade. 
Then, from 1979 to 1984 she was a group leader with 
Heinz-GՖnter Wittmann at the Max Planck Institute 
for Molecular Genetics in Berlin. She was visiting pro-
fessor at the University of Chicago in 1977-78. She 
headed a Max-Planck Institute Research Unit at DESY 
in Hamburg, Germany (1986–2004) in parallel to her 
research activities at the Weizmann Institute.
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Born: 11 June 1937
Country: Australia

Nationality: Australian
Field: Pathologist

Institutions: Royal Perth Hospital
Known for: discovery of Helicobacter pylori

Notable awards: Nobel Prize in Physiology or Medi-
cine 2005 “For their discovery of the 

bacterium Helicobacter pylori and its role 
in gastritis and peptic ulcer disease” 

with Barry J. Marshall

John Robin Warren AC (born 11 June 1937 in Ad-
elaide) is an Australian pathologist,Nobel Laureate 
and researcher who is credited with the 1979 re-dis-
covery of thebacterium Helicobacter pylori, together 
with Barry Marshall. The duo proved to the medical 
community that the cause of bacterium Helicobacter 
pylori (H. pylori) is the cause of most peptic ulcers.
Warren received his M.B.B.S. degree from the Uni-

versity of Adelaide, having completed his high school 
education at St Peter’s College, Adelaide.
Warren trained at the Royal Adelaide Hospital and 

became Registrar in Clinical Pathology at the Institute 
of Medical and Veterinary Science (IMVS), where he 
worked in laboratory haematology which generated 
his interest in pathology.
In 1963, Warren was appointed Honorary Clinical 
Assistant in Pathology and Honorary Registrar in 

Haematology at Royal Adelaide Hospital. Subse-
quently he lectured in pathology at Adelaide Univer-
sity, then took up the position of Clinical Pathology 
Registrar at the Royal Melbourne Hospital. In 1967, 
Warren was elected to the Royal College of Patholo-
gists of Australasia and became a senior pathologist at 
the Royal Perth Hospital where he spent the majority 
of his career.
At the University of Western Australia, with his 

colleague Barry J. Marshall, Warren proved that the 
bacterium is the infectious cause of stomach ulcers. 
Warren helped develop a convenient diagnostic test 
(14 C-urea breath-test) for detecting H. pylori in ulcer 
patients. In 2005, Warren and Marshall were awarded 
the Nobel Prize in Medicine.
In 2005, Warren and Marshall were awarded the-No-

bel Prize in Medicine.
An Australian documentary was made in 2006 

about Warren and Marshall’s road to the Nobel Prize, 
called “The Winner’s Guide to the Nobel Prize”. He 
was appointed a Companion of the Order of Australia 
in 2007.
Personal life
Warren married Winifred Theresa Warren (nee Wil-

liams) in the early 1960s and together they had fi ve 
children. Winifred Warren went on to become an ac-
complished psychiatrist. Following her death in 1997, 
Warren retired from medicine.

ՋՈՆ ՌՈԲԻՆ ՈՋՈՆ ՌՈԲԻՆ ՈււՈՐԵՆ

2005-ին ս տա ցել է  նո բել յան մրցա նակ 
ֆի զիո լո գիա յի բնա գա վա ռ$ մ  (Բար րի 

 Մար շա լի հետ)՝ հե լի կո բակ տեր պի լո րիի դե րը 
ստա մոք սի խո ցա յին հի վան դ$ թ յան ա ռա-

ջաց ման մե ջ 
բա ցա հայ տե լ$  հա մա ր

  
Քիմի կոս-ֆիզիկոս  Ջոն  Ռո բին Ո ւո րե նը ծնվել է 

1937-ի հու նի սի 11-ին, Ա դե լաի դա յում: 
Ավստ րա լա ցի բժիշկ և  հե տա զո տողը 1979-ին կրկնա բա-

ցա հայ տել է հե լի կո բակ տեր պի լո րին  Բեր րի  Մար շա լի հետ 
մի ա սին: Ն րանք ա պա ցու ցե ցին բժշկա կան հան րութ յա նը, որ 
հե լի կո բակ տեր պի լո րի բակ տե րիան շատ մար սո ղա կան խո ցե րի պատ ճառ է դառ նում:
Ռ. Ո ւո րենը ստա ցել է բժշկա կան գի տութ յուն նե րի բա կա լավ րի աս տի ճա ն Ա դե լաի դա յի հա մալ-

սա րա նում՝ մի նչ այդ ա վար տե լով  Սուրբ  Պետ րո սի քո լե ջը:
 Նա վե րա պատ րաստ վել է Ա դե լաի դա յի թա գա վո րա կան հի վան դա նո ցում, ո րից հե տո՝ բժշ կա կան 

և  ա նաս նա բու ժա կան գի տութ յուն նե րի ինս տի տու տում, որ տեղ նա ար յու նա բա նութ յան աս պա րե-
զում էր աշ խա տում, որն էլ ա ռա ջաց րեց նրա հե տաքրքր վա ծութ յու նը պա թո լո գիա յի ո լոր տում:
1967-ին Ո ւո րե նը ընտր վեց  Փըր թի թա գա վո րա կան հի վան դա նո ցի գլխա վոր պա թո լոգ, որ տեղ էլ 

անց կաց րեց իր կա րիե րա յի մե ծ մա սը:
2006-ին նա նկա րա հան վեց ավստ րա լա կան վա վե րագ րա կան ֆիլմում, ո րը կոչ վում է «Հաղթողի 
ուղեցույցը դեպի նոբելյան մրցանակ:

JOHN ROBIN WARRENJOHN ROBIN WARREN

ը 

ել է 

կրկնա բա-
Մար շա լի հետ 
անրությանը, որ
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- Ակն կա լիք նե րը մե ծ են, քա նի որ այս հան դի պու մը լայն հնա րա վո-
րու թյուն է տա լիս ու սա նող նե րին, ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րին շփվե լ 
այն անձանց հետ, ով քեր ար ժա նա ցել են գի տութ յան ո լոր տի, թերևս, 
ա մե  նա բարձր մրցա նա կին:  Կար ծում եմ՝ ցան կա ցած գիտ նա կան հո գու 
խոր քում ե րա զում է մի  օր ստա նալ նո բել յան մրցա նակ:
 Նո բել յան մրցա նա կա կիր նե րի հետ շփու մը թույլ կտա ծա նո թա նալ 

նրանց հա ջո ղութ յան գաղտն իք նե րին, մտա ծե լա կեր պին և  հաս կա նալ, 
որ նրանք  սո վո րա կան մար դիկ են, ով քեր ժա մա նա կին ե ղել են հա սա-
րակ գիտ նա կան ներ, ով քեր ի րենց փոք րիկ լա բո րա տո րիա նե րում ու նե-
ցել են բազ մա թիվ խնդիր ներ, դժվա րութ յուն ներ՝ թե ֆի նան սա կան, թե 
տար բեր հար ցե րի հետ կապ ված, սա կայն չեն դա դա րել հա վա տալ ի րենց 
ու ժե րին և  հաղ թա հա րե լով այդ ա մե  նը՝ հա սել են այն պի սի հա ջո ղու-
թյան, ո րը թույլ է տվել ստա նալ բաղ ձա լի մրցա նա կը:  Սա շատ կար ևոր 
է, քա նի որ մե ր երկ րում ևս  կան նմա նա տիպ խնդիր ներ՝ ֆի նան սա կան 
ռե սուրս նե րի և  սար քա վո րումն  ե րի հետ կապ ված: Եվ այս հան դի պու մը 
հնա րա վո րութ յուն կտա հաս կա նա լ, որ ե թե կա մե ծ ցան կութ յուն, ե թե 
ու նենք պո տեն ցիալ (իսկ հա յե րի գլխու ղեղն ու նի այդ պո տեն ցիա լը), 
ա պա անհ նա րին ո չինչ չկա և  կա րե լի է տար բեր գի տա կան գրան տնե րի, 
հա մա գոր ծակ ցութ յուն նե րի մի  ջո ցով հաս նել լուրջ հա ջո ղութ յուն նե րի:
 Նո բել յան մրցա նա կա կիր նե րին հրա վի րե լու գա ղա փա րը պատ կա նում 

է ԵՊԲՀ գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր, պրո ֆե սոր  Կոնս տան տին Են-
կո յա նին, ում ա ռա ջար կով ու սա նո ղա կան գի տա կան ըն կե րութ յու նն իր 
վրա վերց րեց կազ մա կերպ չա կան աշ խա տանք նե րի բա վա կա նին լուրջ 
հատ ված, ին չը մե զ հա մար ան չափ պար տա վո րեց նող է և  ու րա խա լի:
Այս մի  ջո ցառ ման մի  ջո ցով մե նք փոր ձում ենք կապ հաս տա տել ար-

տա սահ մա նի լուրջ գիտ նա կան նե րի,  տե ղա ցի և  տա րա ծաշր ջա նա յին 
ու սա նող նե րի, գիտ նա կան նե րի, ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րի մի ջև: 
 Հենց այս գա ղա փարն էր ըն կած մե ր կայ քի և  լո գո յի ստեղծ ման աշ խա-
տանք նե րի հիմ քում: Կայ քի դի զայ նը և  լո գոն պա տա հա բար չեն ընտր-
ված:  Լո գո յի մի  ջո ցով ստա ցել ենք «ԵՊԲՀ հա մաս տե ղութ յու ն, ո րը 
կար ծես նո բել յան մրցա նա կա կիր նե րի մի  ջո ցով ա պա հո վում է կա պը 
տիե զեր քի գի տա կան հա մայն քի մյուս աստ ղե րի և  ե րի տա սարդ գիտ-
նա կան նե րի մի ջև:  Կայ քը ստեղծ վել է ՈւԳԸ-ի եր կու ակ տիվ ու սա նող-
նե րի` ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի մա գիստ րա տու րա յի 1-ին 
կուր սի ու սա նող  Դա վիթ  Ղու կաս յա նի և  հին գե րորդ կուր սի ու սա նող 
 Սե նիկ  Մա տին յա նի կող մի ց, թեև այդ աշ խա տանք նե րին մաս նակ ցել է 
մի  ամ բողջ թիմ՝ կազմված ու սա նո ղա կան գի տա կան ըն կե րութ յան ան-
դամն  ե րից և  գի տութ յան վար չութ յան աշ խա տա կից նե րից: Իսկ լո գո յի 
հե ղի նա կը ու սա նո ղա կան գի տա կան ըն կե րութ յան դի զայ ներ Էմ մա նո-
ւել  Ղան դիլ յանն է, ով ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի երկ րորդ 
կուր սի ու սա նող է: Ինչ պես տես նում եք՝ մի  ջո ցառ ման կազ մա կերպ չա-
կան աշ խա տանք նե րում մե ծ է ու սա նող նե րի մաս նակ ցութ յու նը՝ ի դեմս 
ու սա նո ղա կան գի տա կան ըն կե րութ յան, ին չը խրախուսվում է՝ դրա նով 
իսկ ոգե վո րե լով ու սա նող նե րին:
Ապ րի լին կա յա նա լիք մի  ջո ցա ռումն  ե րի ընթացքում, բացի դա սա խո-

սութ յուններից, կկայանան նաև մա մլո ա սու լիս և  հան դի պում ա վագ 
դպրո ցի ա շա կերտ նե րի հետ:  Հան դի պու մը տե ղի կու նե նա  Դի լի ջա նի 
մի  ջազ գա յին դպրո ցում, և  հան րա պե տութ յան ա վագ դպրոց նե րի լա-

Ար դեն իսկ մե ծ ար ձա գանք ձեռք բե րած նո բելյան մրցանա կա կիր նե րի ա ռա-
ջի կա այ ցի առն չութ յամբ է ԵՊԲՀ ու սա նո ղա կան գի տա կան ըն կե րութ յան ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րի հետ մե ր հան դի պու մը: Ն րանց ա ռա ջադր վե ցին հար ցեր, ո րոնց 
սպա ռիչ պա տաս խան նե րը մե զ կրկին վստա հեց նում են, որ կազմակերպչական 
աշխատանքները ընթանում են բարձր մակարդակով: Ձեզ ենք ներ կա յաց նում 
մե ր հար ցե րը և հն չեց րած պա տաս խան նե րը:
Ի՞նչ սպա սե լիք ներ ու նեք նո բել յան դափ նե կիր նե րի հետ հան դի պու մի ց:
 Ե թե հնա րա վո րութ յուն տրվեր՝ ի՞նչ հար ցեր կուղ ղեիք նրանց:
 Դափ նե կիր նե րի հետ հան դի պու մը սահ մա նա փակ վե լու է մի այն ի րենց ուղղ-

ված հար ցե րո՞վ, թե՞ դա կկրի շա րու նա կա կան բնույթ:
Կգ նա՞ք, արդ յոք, վե րա պատ րաս տումն  ե րի նրանց մոտ:
 Ինչ պե՞ս եք նա խա պատ րաստ վում այդ հան դիպ մա նը:

Student Scientifi c Society is getting ready for the phenomenal visit and on that 
occasion we have met with the representativies of the society.They have been 
given some questions, the answers of which entrusted us that the organizational 
works are on a high level.

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
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վա գույն ա շա կերտ նե րը ևս հ նա րա վո րութ յուն կու նե նան շփվե լ մե -
ծա նուն գիտ նա կան նե րի հետ և  ի րենց հար ցե րը հղե լ նրանց: Այս 
հան դի պու մը կօգ նի նրանց կողմն  ո րոշ վե լ նաև ի րենց հե տա գա 
մաս նա գի տա կան ուղ ղութ յունն ընտ րե լիս: 
Մեր կար գա խո սը՝ «Ո գեշնչ վիր և ս տեղ ծիր,  պա տա հա բար չի 

ընտր վել, դա ար վել է այն նպա տա կով, որ ու սա նող նե րը, դպրո ցա-
կան նե րը և  ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րը, տես նե լով և լ սե լով ան-
վա նի գիտ նա կան նե րին, ո գեշնչ վեն և  ա վե լի վստահ ա ռաջ գնա ն:
 Նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րը սկսվել են դեռ նա խորդ 

կի սամ յա կի ըն թաց քում: Ինչ պես գի տեք, այս բնա գա վա ռի մարդ-
կանց ժա մա յին գրա ֆի կը բա վա կա նին ծան րա բեռն ված է, և ն րանց 
հետ պայ մա նա վոր վա ծութ յուն պետք է ձեռք բե րել նա խօ րոք՝ 8-9 
ա մի ս ա ռաջ:  Մենք այս ա ռու մով հա ջո ղակ ենք, քա նի որ կա րո ղա-
ցանք 1 տար վա ըն թաց քում ստա նալ նո բել յան հինգ մրցա նա կա կիր-
նե րի հա մա ձայ նութ յու նը:  Նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե-
րը կա տար վում են տար բեր ուղ ղութ յուն նե րով, տվյալ մի  ջո ցառ ման 
հա մար շատ կար ևոր բա ղադ րիչ է մե ր կայ քի առ կա յութ յու նը և  օն-
լայն գրանց ման հնա րա վո րութ յու նը, քա նի որ մի  ջո ցառ մա նը հնա-
րա վոր է մաս նակ ցել մի այն օն լայն գրանց վե լուց և  ընտր վե լուց հե տո: 
Օն լայն գրան ցու մի ց հե տո հանձ նա ժո ղո վի կող մի ց կա տար վե լու է 
ընտ րութ յուն, և  մի այն ա ռա վել հե տաքրքր ված ներն ու մե ր պա հանջ-
նե րին հա մա պա տաս խա նող նե րը կմաս նակ ցեն այս մի  ջո ցառ մա նը: 
Գ րանց ման հա մար ու սա նող նե րին անհ րա ժեշտ փաս տաթղ թե րից 
են մի  ջին ո րա կա կան գնա հա տա կա նը հա վաս տող փաս տա թուղ թը, 
ո րով մե նք պատ կե րա ցում կկազ մե նք նրա ա ռա ջա դի մութ յան մա-
սին, կար ևոր է նաև նա խորդ տա րի նե րի ըն թաց քում նրանց մաս-
նակ ցութ յու նը տար բեր գի տա կան կոն ֆե րանս նե րի, գի տա ժո ղովն  ե-
րի և  մաս նա գի տա կան այլ մի  ջո ցա ռումն  ե րի:
Ե թե կան տպագր ված աշ խա տանք ներ, դրանք կդիտ վեն որ պես 

ա ռա վե լութ յուն:  Բո լոր մաս նա կից նե րը պետք է գրեն նաև մո տի-
վա ցիոն նա մակ, ո րի մի  ջո ցով մե նք կհաս կա նանք, թե տվյալ ան-
ձը ին չու է շա հագրգռ ված մաս նակ ցե լու այդ մի  ջո ցառ մա նը: Ե թե 
խո սենք դա սա խո սա կան անձ նա կազ մի  մա սին, ա պա կար ևոր են 
նրանց գի տա կան ձեռք բե րումն  ե րը՝ վեր ջին տա րի նե րին ար ված 
տպագ րութ յուն նե րը և  հե տաքրքր վա ծութ յու նը տվյալ ո լոր տով: 
 Նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րը շա րու նակ վում են տար-
բեր ուղ ղութ յուն նե րով` քայլ առ քայլ մե զ մո տեց նելով սպաս ված 
ի րա դար ձութ յա նը: 

ՄԱՐԻԱՄ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ
ԵՊԲՀ ուսանողական գիտական ընկերության նախագահ,

ալերգոլոգիայի և կլինիկական իմունոլոգիայի 
ամբիոնի 2-րդ կուրսի օրդինատոր

ՊԱՏՐԱՍՏՎՈՒՄ Է ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎՈՒՄ Է ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅԱՆԸԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅԱՆԸ

STUDENT SCIENTIFIC STUDENT SCIENTIFIC 
SOCIETY AWAITS THE SOCIETY AWAITS THE 

PHENOMENAL VISITPHENOMENAL VISIT
The representatives stated that the expectations are great as the 

meeting gives the students the opportunity to meet and communicate 
with the people who have been given the highest  award in the fi eld 
of science.They thought that each scientist, deep in his heart, hopes to 
get the prize one day.
The representatives noted that it is very important to realize that all 

those scientists who  received the prize , once were simple scientists 
with full human problems, the problems which we also have here in 
Armenia.And those people didn’t lose their hope, overcame all that 
problems and won ,which gives us the motivation that if you really 
want something  you can achieve it and nothing is impossible.
The students also represented the upcoming agenda and various de-

tails and preparation activities of the event and till now preparations 
on diff erent directions are being done, bringing us close to the greatest 
event step by step.
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 - Ես ցան կա նում եմ տես նել մե ր ու սա-
նո ղութ յա նը՝ ոգ ևոր ված ու գա ղա փար-
նե րով լի, գի տութ յան հան դեպ ա վե լի 
մե ծ հե տաքրք րութ յամբ լցված, հույ սով 
ու աշ խար հը ա վե լի լա վը դարձ նե լու 
ե ռան դով: Ու զում եմ տես նել, թե ինչ պես 
է մե ր մե ջ ծնվում ձգտում՝ գի տութ յան 
մե ջ մե ր խոս քը ա սե լու, ոչ մի այն ար դի 
մե  թոդ նե րով բու ժե լու, այլև նո րը ստեղ-
ծե լու առումով, թե ինչ պես ենք մե նք 
ա վե լի խո րը գի տակ ցում բժշկա գի տու-
թյան կար ևո րութ յու նը և ուժ ստա նում 
ան հաղ թա հա րե լի թվա ցող պայ ման նե-
րի ու մի  ջոց նե րի հետ կապ ված խո չըն-
դոտ նե րը հաղ թա հա րե լիս:

Կ ցան կա նա յի նրանց հարց նել, թե ինչ պես են հաղ թա հա րել դժվա րու-
թյուն նե րը և չ են հանձն վել, երբ եր կար աշ խա տան քից հե տո, պարզ վել է, 
որ փոր ձը  առ հա սա րակ սխալ ուղ ղութ յամբ է գնա ցել, և  ա մե ն ինչ պետք 
է նո րից սկսել: Ինչ պե՞ս են կա րո ղա ցել հաղ թա հա րել տեխ նի կա կան և 
 ֆի նա ն սա կան խնդիր նե րը: Ի՞նչ են ա րել, երբ ոչ ոք չի հա վա տա ցել ի րենց 
գոր ծին, երբ փոր ձել են խո չըն դո տել ուղ ղա կի ո րեն կամ ա պա ցու ցե լ են, որ 
դա այդքան էլ  կար ևոր չէ:
 Մենք բո լորս հույս ու նենք, որ մե ր հյու րե րը, գա լով ԵՊԲՀ և շփ վե լով 

մե ր ու սա նո ղութ յան հետ, կնկա տեն մե ր ու սա նող նե րի «պո տեն ցիա լը, 
և դ րա նով մե զ հա մար հնա րա վո րութ յուն կստեղծ վի շա րու նա կա կան հա-
մա գոր ծակ ցութ յուն ու նե նալ նրանց հետ և,  ին չու ոչ՝ ա մա ռա յին պրակ տի-
կա անցնել նրանց լա բո րա տո րիա նե րում և  սո վո րել նրան ցից: Ես, ի հար-
կե, կցան կա նա յի վե րա պատ րաստ վել նման մարդ կանց մոտ, աշ խա տել 
նրանց մի  ջա վայ րում և  նոր հմտութ յուն ներ ձեռք բե րել, սա կայն դա ինք-
նան պա տակ չէ:  Կար ևոր է սո վո րել այն, ինչն ի րոք ակ տո ւալ է մե ր երկ րի և 
 հա մալ սա րա նի հա մար:  Հա մալ սա րա նում կա րիք կա մի  շարք  գի տա կան 
մե  թոդ նե րի ներդր ման և  զար գաց ման,  և հ րա շա լի կլի ներ, որ ու սա նող նե-
րին հնա րա վո րութ յուն տրվեր վե րա պատ րաստ վել հենց այն ուղ ղութ յուն նե-
րով, ո րոնք պա հանջ ված են և խ րա խուս վում են: 
 Նախապատրաստվելու նպատակով կար դում եմ նրանց մա սին տպա-

գրված աշ խա տութ յուն նե ր, փոր ձում եմ պատ կե րաց նել՝ ում հետ ինչ պի սի 
խո սակ ցութ յուն կա րող եմ ու նե նալ, ինչ հար ցեր տալ կամ մտքեր քննար կել: 
 Մի գու ցե այդ պի սի մի  խո սակ ցութ յան արդ յուն քում ես նույնպես հան գեմ իմ 
«նո բել յա ն գա ղա փա րին: 

Լ6 ՍԻՆԵ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ԵՊԲՀ ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ,

4-րդ կուրս

- I want to see our students excited and 
full of ideas, with more great interest 
towards science, with hope, and with 
the energy to make the world a better 
place. I would like to ask them how to 
overcome diffi  culties and not give up 
when a� er long work, it becomes clear 
that the experience in general went 
in the wrong direction, and one must 
begin everything again. How to over-
come technical and fi nancial problems. 
What, if no one believed in their will 
power,even tried to interfere directly 
or to prove that it is not so important?
We all hope our guests will notice our 
students potential and thus we will have 
the chance to do permanent coopera-
tion with them and, why not, summer 
internship in their laboratories and to 
learn from them.I certainly would like 
to be trained by these people, to work 
in their environment and to acquire new 
skills, but it is not an end itself. It is im-
portant to learn what is really import-
ant and true for our country and for our 
University.The University has the need 
of a number of scientifi c methods of im-
plementation and development, and it 
would be great to give students the oppor-
tunity to be retrained in the areas which 
are in demand and are encouraged: 
To prepare for the event I read about 
them, the published works, trying to 
imagine what kind of conversation I can 
have, ask questions, or discuss ideas. 
Maybe as a result of such a conversation 
I will also come to my "Nobel" idea.

LUSINEH HOVHANNISYAN
YSMU General Medicine Faculty, 

4th year student

ն
ն
մե
ո
ե
է
մե
մե
ծ
ա
թ
ա
ր

ԱԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ  Մարտ-Ապրիլ 2016 N 21-22 (1332-1333)116



-  Լի նե լով կազ մա կերպ չա կան խմբի 
ան դամ՝ ինձ մե ծ հնա րա վո րութ յուն է 
տրվում ձեռք բե րել ինչ պես գի տե լիք, 
այն պես էլ փորձ:  Կար ևոր հան գա մանք 
է նաև նոր շրջա պա տի, նոր ըն կեր նե-
րի ձեռք բե րու մը:  Ցա վոք՝ ոչ բո լո րին է 
դա հա սա նե լի և  բո լո րը չէ, որ այս պի-
սի հնա րա վո րութ յուն  կու նե նան ի րենց 
գի տե լի քը, փոր ձը և ս տեղ ծա գոր ծա-
կան մի տ քը ներդ նե լ այս ծրագ րի մե ջ 
և  ինչ-որ չա փով հան դի սա նալ դրա մի  
մաս նի կը:  Նո բել յան դափ նե կիր նե րի 

հետ հան դի պու մի ց սպա սե լիք նե րը շատ մե ծ են ա ռա ջին հեր թին ո գեշնչ-
ման ա ռու մով, նրանց հետ խո սե լը, շփվե լը ար դեն մե ծ բա վա կա նութ յուն 
կպատ ճա ռի մե զ: Բ նա կա նա բար նրանց ան ցած ու ղին հեշտ չի ե ղել, և  այ-
սօր վա մե ր ե րի տա սարդ գիտ նա կան ներն ու ու սա նող նե րը, ի մա նա լով այդ 
մա սին, կա րող են խրախուսվել նրանց օ րի նա կով և, իմ կար ծի քով, նրանք 
նույնպես  պետք է անց նեն այդ դժվար ճա նա պար հով՝  արդ յուն քի հաս նե լու 
հա մար: Շ նոր հա կա լութ յուն եմ հայտնում ԵՊԲՀ ղե կա վա րող անձ նա կազ-
մի ն՝ հան ձինս  Կոնս տան տին Են կո յա նի, ով մե զ նման բա ցա ռիկ հնա րա վո-
րութ յուն է տվել:
Հարցեր շատ կան, որոնք կցանկանայի նրանց ուղղել, օրինակ՝ ինչ պես են 

նրանք հա սել գի տութ յան մե ջ այդ աս տի ճա նին և  ինչ ճա նա պարհ են ան ցել:
Իմ կար ծի քով՝ այս հան դի պու մը կկրի շա րու նա կա կան բնույթ, և  դա կախ-

ված է նաև ամ բողջ հա յութ յան և  մե ր կող մի ց նրանց ուղղ ված ու շադ րու-
թյու նից: Որ քան մե ծ լի նի ու շադ րութ յու նը նրանց հան դեպ, այն քան նրանք 
ա վե լի հե տաքրքր ված կլի նեն և կ ցան կա նան նո րից այ ցե լել մե ր եր կիր:
 Վե րա պատ րաս տումն  ե րի ա ռու մով ցանկանում եմ ա սել, որ ու սա նող նե-

րը պետք է ու նե նան հա մա պա տաս խան ստա տուս, քա նի որ ոչ բո լորն են 
պատ կե րաց նում այդ վե րա պատ րաս տումն  ե րի ի մաս տը: Այն ու սա նող նե րը, 
ում գի տե լիք նե րը և  գի տա կան ո լոր տում ձեռք բեր ված  փոր ձը  կա րող են 
հա մա պա տաս խա նել այդ ա մե  նին, կարծում եմ՝ շատ չեն լի նի:
 Նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րը վա ղուց սկսվել են: Ան ձամբ ես 

ամ բողջ օրս տրա մադ րում եմ նրան, թե ինչ պես կա րե լի է անց կաց նել հե-
տաքր քիր մի  ջո ցա ռումն  ե ր, թե ինչ նոր կազ մա կեր պութ յուն ներ և  ան հատ-
ներ կկա րո ղա նան մե զ հետ հա մա գոր ծակ ցել:  Բա ցի դրա նից՝ զբաղ վում եմ 
նաև  Հա յաս տա նի դպրոց նե րի ա շա կերտ նե րի հետ նո բել յան մրցա նա կա-
կիր նե րի հան դիպ ման կազ մա կերպ չա կան հար ցե րով, ո րը տե ղի է ու նե նա-
լու  Դի լի ջա նի UWC մի  ջազ գա յին դպրո ցում:

ՏԻՏԱՆ ԱՍԱՏՐՅԱՆ
ԵՊԲՀ ռազմաբժշկական ֆակուլտետ,

մագիստրատուրա, 1-ին կուրս

- Being a member of the organizing team, I 
am provided with the  greatest opportunity to 
acquire both knowledge and experience. An 
important circumstance is also the acheivement 
of a new surroundings and new friends. Unfor-
tunately, not all of us  will have the opportu-
nity to implement their knowledge, experience 
and creative thoughts into this programme 
and to some extent become a part of it as well.
 The expectations from Nobel prize laureates 
are very high, primarily in terms of inspiration, 
to talk to them, to communicate is already a 
great pleasure.Naturally the road has not been 
easy for them, and today our young scientists 
and students, knowing this, can be encouraged 
by their example and, in my opinion, they have 
to walk the diffi  cult path to achieve the result.
I thank the University management in 
the person of Constantine Yenkoyan who  
gave us such a unique opportunity, be-
come the organiser and the participant.
There are many questions that we would like to 
ask them , for example, how they have achieved   
the peak  and  what  a way they  passed.
In my opinion, this meeting will be of con-
tinuous nature, and it also depends on 
all Armenians, and on the attention giv-
en to them. The more attention and pre-
paredness, the more they will be interest-
ed and will want to visit our country again.
On  training issues, I want to say that students 
must have the appropriate status, as not all 
of them get the meaning of this retraining.
Preparatory work has already begun. Per-
sonally, I spend the whole day on it, how we 
can conduct interesting events and what new 
organizations and individuals will be able to 
cooperate with us. In addition, I also deal with 
organizational issues on the meeting of the 
laureats with the school students which will be 
held in Dilijan UWC internation School.

TITAN ASATRYAN
 YSMU Military Faculty, 
Master's 1st year student
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Իրանի Իսլամական Հանրապե-
տութ յան ա ռողջապահության
նա խա րա րի տեղակալ Ռասոուլ
Դի նար վան դի գլխավորած պատվի-
րա կութ յունը վերջերս հյուրընկա-
լվեց ԵՊԲՀ ղեկավարության կող-
մի ց:
ԵՊԲՀ մի  ջազ գա յին գոր ծու նեու-

թյան և  ար տա քին կա պե րի գծով
պրո ռեկ տոր Եր վանդ  Սա հակ յա նը

նշեց, որ դրա կան է գնա հա տում
 Հա յաս տա նի և Ի րա նի հա մա գոր-
ծակ ցութ յու նը և  շատ ու րախ է, որ
այս այցն ա վե լի է նպաս տե լու դրա
խո րաց մա նը:  Նա հյուրերին ներ կա-

յաց րեց բժշկա կան հա մալ սա-
րա նի պատ մութ յու նը, տե ղե-
կութ յուն ներ հա ղոր դեց ԲՈւՀ-ի 
կրթա կան, ու սումն  ա կան, գի-
տա կան և կ լի նի կա կան ուղ-
ղութ յուն նե րի ա ռանձ նա հատ-
կութ յուն նե րի մա սին:
Պ րո ռեկ տորն իր խոս քում  նշեց 

ԵՊԲՀ-ի մի  ջազ գա յին գոր ծու-
նեութ յան մա սին՝ ընդգ ծե լով 
Ի րա նի տար բեր շրջան նե րից 175 
ու սա նող նե րի՝ մե զ մոտ ու սա-
նե լու փաս տը:
Ի րա նի ա ռող ջա պա հութ յան 

նա խա րա րի տե ղա կալը շնոր հա կա-
լութ յուն հայտ նեց ԵՊԲՀ ղե կա վա-
րութ յա նը ըն դու նե լութ յան հա մար և 
 հույս հայտ նեց, որ այս այցն ա վե լի 
կխո րաց նի  Հա յաս տա նի և Ի րա նի 
մի ջև ե ղած ջերմ հա րա բե րութ յուն-
նե րը:
Նա տե ղե կաց րեց, որ ի րենք 

 Հա յաս տա նում են՝ նա խա պատ րաս-
տե լու Ի րա նի ա ռող ջա պա հութ յան 
նա խա րա րի այ ցը և  ար դեն հան դի-
պել են ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա-
խա րար Ար մե ն  Մու րադ յա նի հետ ու 
ձեռք բե րել ո րոշակի հա մա ձայ նու-

թյուն ներ:
« Մեր նպա տակն է ծա նո թա նալ 

 Հա յաս տա նի ա ռող ջա պա հա կան 
հա մա կար գին՝ հա մա գոր ծակ ցու-
թյան շա րու նա կութ յան հա մար:  Մեր 
այս այ ցին կհետ ևի  Հա յաս տա նի 
պատ վի րա կութ յան այ ցը Ի րան, ո րը 
հնա րա վո րութ յուն կտա մե ր երկր-
նե րին շա րու նա կե լու հա մա գոր ծակ-
ցութ յու նը կրթա կան, գի տա կան, 
ա ռող ջա պա հա կան ո լորտ նե րում»: 
Հյուրերն այցելեցին նաև « Հե րա ցի» 

թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին հա մա լիր և 
 սի մուլ յա ցիոն կենտ րո ն:

ԵՊԲՀ-ՈՒՄ ՀՅՈՒ ՐԸՆ ԿԱԼ ՎԵՑ ԵՊԲՀ-ՈՒՄ ՀՅՈՒ ՐԸՆ ԿԱԼ ՎԵՑ 

Ի ՐԱ ՆԻ ԻՍ ԼԱ ՄԱ ԿԱՆ  Ի ՐԱ ՆԻ ԻՍ ԼԱ ՄԱ ԿԱՆ  

ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹ ՅԱՆ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹ ՅԱՆ 

ՊԱՏ ՎԻ ՐԱ ԿՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸՊԱՏ ՎԻ ՐԱ ԿՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ

The Deputy Health Minister of Iran Islamic Republic Ra-
soul Dinarvandy and his delegation was recently hosted by 
the management staff  of YSMU. The Vice Rector for Exter-
nal Aff airs and International Partnerships of the University 
Yervand Sahakyan  noted that he assesses the collaboration 
of Armenia and Iran positively and is happy that the visit 
will profound the collaboration. He represented the guests the 
history of the university and informed them about the educa-
tional, scientifi c and clinical specifi cations of the University.
The Vice Rector represented the international activities of the 
University in  his speech, stating the fact of having 75 students 
from Iran. The Deputy Minister thanked for the hospitality 
and hoped that the visit would strengthen the warm relations 
between Armenia and Iran. He informed that they were there 
to prepare the visit of the Health Minister and had already met 
Armen Mouradyan, Health Minister of RA and had agreed 
upon some issues.
“Our goal is to get acquainted with the health system of RA 

for continuing the collaboration. The visit of the delegation of 
Armenia will follow our visit which will give us the opportu-
nity to continue the collaboration in the spheres of education, 
science and health”. The guests also visited “Heratsi”N 1 Clin-
ic and Simulation Center.

THE DELEGATION OF IRAN ISLAMIC THE DELEGATION OF IRAN ISLAMIC 
REPUBLIC WAS HOSTED BY YEREVAN STATE REPUBLIC WAS HOSTED BY YEREVAN STATE 
MEDICAL UNIVERSITYMEDICAL UNIVERSITY
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The delegation of Rocco Belantone, the Dean of the Medical Faculty of 
the Italian “Saint Heart” University, was hosted by Yerevan State Medical 
University, the aim of which was to sign the memorandum of collaboration. 
Yervand Sahakyan, the Vice Rector for External Aff airs and International 
Partnerships of YSMU greeted the guests,noting that at the end of 2015 the 
sides had met and agreed upon signing memorandum. The Vice Rector in-
formed that the agreement has to do with the improvement of medical edu-
cation, development of health programs and public health. The agreement 
will include exchange programs for lecturers, students and young doctors.
The head of the delegation Rocco Belantone represented “Saint Heart” 

University and the activites of the university. “I am extremely happy for 
this collaboration as we follow the goal to motivate the education. I think 
the exchange of both lecturers and students will be mutually benefi cial in 
the scopes of this collaboration as the representatives of our nationas are 
very much alike.”
At the end of the meeting the sides signed the agreement and exchanged 

souvenirs.

Բժշկա կան հա մալ սա րա նում հյուր-
ըն կա լվե ց Ի տա լիա յի « Սուրբ սիր տ
հա մալ սա րա նի բժշկութ յան ֆա կուլ-
տե տի դե կան  Ռոկ կո  Բե լան տո նեի 
գլխա վո րած պատ վի րա կութ յունը, 
որի նպա տա կը հա մա գոր ծակ ցու-
թյան հու շագ րի ստո րագ րումն  էր:
ԵՊԲՀ մի  ջազ գա յին գոր ծու նեու-

թյան և  ար տա քին կա պե րի գծով 
պրո ռեկ տոր Եր վանդ  Սա հակ յա նը, 
ող ջու նե լով հյու րե րին, հի շեց րեց, որ 
2015-ի տա րե վեր ջին կա յա ցած հան-
դիպ ման ժա մա նակ կող մե  րը բա-
նա վոր հա մա ձայ նութ յան էին ե կել՝ 
հա մա գոր ծակ ցութ յան հու շա գիր 
ստո րագ րե լու վե րա բեր յալ: Պ րո ռեկ-
տո րը տե ղե կաց րեց, որ հա մա գոր-
ծակ ցութ յու նը կվե րա բերի բժշկա-
կան կրթութ յան բա րե լավ մա նը, 
ա ռող ջա պա հա կան ծրագ րե րի զար-
գաց մա նը, հան րա յին ա ռող ջութ յան 
ո լոր տին: Հա մա գոր ծակ ցութ յու նը 
ընդգր կե լու է նաև դա սա խոս նե րի, 
ու սա նող նե րի և  ե րի տա սարդ բժիշկ-
նե րի փո խա նա կում, ինչ պես նաև 
կա ռա վար ման մե  թոդ նե րի կա տա-
րե լա գործ ման ո լոր տը:

Ի տա լիա յի պատ վի րա կութ յան ղե-
կա վար  Ռոկ կո  Բե լան տո նեն ներ-
կա յաց րեց « Սուրբ սիր տ հա մալ-
սա րա նը, ծա նո թաց րեց ԲՈւՀ-ի 
գոր ծու նեութ յա նը:
« Շատ ու րախ եմ այս հա մա գոր-

ծակ ցութ յան հա մար, քա նի որ մե նք 
նույն նպա տակն ենք հե տապն դում՝ 
խթա նել կրթութ յու նը:  Կար ծում եմ՝ 
թե՛ ու սա նող նե րի, թե՛ ե րի տա սարդ

բժիշկ նե րի ու դա սա խոս նե րի փո-
խա նա կութ յու նը այս հա մա գոր ծակ-
ցութ յան շրջա նակ նե րում փոխ շա-
հա վետ կլի նի, քա նի որ մե ր եր կու 
ազ գե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը նման 
են ի րա ր:
 Հան դիպ ման ա վար տին կող մե  րը 

ստո րագ րե ցին փո խըմբռն ման հու-
շա գիր և  փո խա նա կե ցին հու շան-
վեր ներ:

 ՀԱՅ-Ի ՏԱ ԼԱ ԿԱՆ  ՀԱՅ-Ի ՏԱ ԼԱ ԿԱՆ 

ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ՝ ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ՝ 

ԲԺՇԿԱ ԿԱՆԲԺՇԿԱ ԿԱՆ

ԲԱՐՁ ՐԱ ԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹ ՅԱՆ ԲԱՐՁ ՐԱ ԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹ ՅԱՆ 

ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ԽԹԱՆԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ԽԹԱՆ

Իտալիայի պատվիրակության ղե բժիշկների ու դասախոսների փո

ARMENIANARMENIAN−−ITALIAN COLLABORATION AS ITALIAN COLLABORATION AS 
MOTIVATION FOR DEVELOPING MEDICAL MOTIVATION FOR DEVELOPING MEDICAL 

HIGHER EDUCATIONHIGHER EDUCATION
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Բժշկա կան հա մալ սա րա-
նի « Հե րա ցի ա վագ դպրո-
ցում կնքվեց հա մա գոր ծակ-
ցութ յան հու շա գիր ՀՀ-ում 
 Ճա պո նիա յի դես պա նա տան 

և «Ա պա գան քոնն է ՀԿ-ի մի ջև, ո րով տրվեց « Հե րա ցի
ա վագ դպրո ցի բա րե լա վման ծրագ րի մե կ նար կը:
Ող ջու նե լով ներ կա նե րին և շ նոր հա կա լութ յուն հայտ նե-

լով օ ժան դա կութ յան հա մար՝ « Հե րա ցի ա վագ դպրո-
ցի տնօ րեն  Նա րի նե  Սարգս յա նը նշեց, որ սա դպրո ցի 
հա մար լա վա գույն նվերն է, և  ա մե  նա մե ծ շնոր հա կա-
լութ յու նը դրա հա մար  Ճա պո նիա յի կա ռա վա րութ յա նը 
հայտ նում են հենց ա շա կերտ նե րը:  Նա տե ղե կաց րեց, 
որ ՀՀ-ում  Ճա պո նիա յի դես պա նա տան ֆի նան սա կան 
ա ջակ ցութ յամբ դպրո ցը կհա մալր վի տեխ նի կա կան 
սար քա վո րումն  ե րով և  նոր կա հույ քով:

Կր թօ ջա խի ա շա կերտ նե րին և  ման կա վարժ նե րին ող-
ջու նե լով՝ ՀՀ-ում  Ճա պո նիա յի ար տա կարգ և  լիա զոր 
դես պան Էյ ջի  Տա գու չին ընդգ ծեց մարդ կա յին ռե սուրս-
նե րի զար գաց ման կար ևո րութ յու նը ցան կա ցած հա մա-
կար գում, կրթութ յան մե ջ՝ ա ռա վել ևս:

« Մեր երկր նե րի ընդ հան րութ յունն այն է, որ ա ռաջըն-
թա ցի գրա վա կա նը մարդ կա յին կա պի տա լի զար գա-
ցումն  ենք հա մա րու մ, - իր խոս քում նշեց դես պա նը և 
հա վաս տիաց րեց, որ  Ճա պո նիա յի կա ռա վա րութ յու նը 
շա րու նա կե լու է հա մա գոր ծակ ցել  Հա յաս տա նի կա ռա-
վա րութ յան հետ՝ հնա րա վոր բո լոր ո լորտ նե րում:
ԵՊԲՀ մի  ջազ գա յին գոր ծու նեութ յան և  ար տա քին կա-

պե րի գծով պրո ռեկ տոր Եր վանդ  Սա հակ յա նը նշեց, որ 
այն օր վա նից, ինչ այս դպրո ցը դար ձել է մե ր ԲՈւՀ-ի մի  
մա սը, մե նք փոր ձում ենք ա նել հնա րա վոր ա մե ն ինչ՝  
կրթական պայ ման նե րի բա րե լա վման ուղղությամբ, սա-
կայն դեռևս անելիքներ կան, և առկա է անհ րա ժեշ տու-
թյուն՝ լրաց նե լու այդ բա ցը, ինչն արվում է այսօր:  
 Հան դի սա վոր մի  ջո ցա ռումն  ամ փոփ վեց « Հե րա ցի

ա վագ դպրո ցի ա շա կերտ նե րի ու ժե րով կազ մա կերպ-
ված հա մե ր գա յին ծրագ րով:

հ մ

ՏՐ ՎԵՑ ՆՈՐ ՏՐ ՎԵՑ ՆՈՐ 

ԾՐԱԳ ՐԻ ՄԵԿ ՆԱՐ ԿԸԾՐԱԳ ՐԻ ՄԵԿ ՆԱՐ ԿԸ

«Մեր երկրների ընդհանրությունն այն է որ առաջըն-

Կ խի կե նե ին և մ նկ վ ժնե ին

ն

THE START OF A NEW PROGRAMTHE START OF A NEW PROGRAM
At  YSMU "Heratsi" high school 

,a Memorandum of cooperation was 
signed between the Embassy of Japan 
and  "Future is yours" NGO which 
gave the start of the improvement 
program of   "Heratsi" high school.
Welcoming the attendees and express-
ing gratitude for the assistance the Di-
rector of High school Narine Sargsyan 
noted that it is the best present and 
the students give the greatest gratitude 
for this to the government of Japan. 
She said that with the fi nancial sup-
port of the Embassy of Japan in Ar-
menia the school would be equipped 

with equipment and new furniture.
"Our countries are united by the fact 
that the key to progress is the develop-
ment of human capital", - said  the Am-
bassador assuring that the Government 
of Japan will continue to cooperate with 
the government in all possible areas.
The Deputy Minister of Education 
and Science Manuk Mkrtchyan, ex-
pressed gratitude to the Government of 
Japan for the assistance and instruct-
ed the students to build their future 
not on competition, but cooperation.
and Vice-Rector for international Re-
lations and External Aff airs Yervand 

Sahakyan noted that from the day this 
school was part of  University they tried 
to do everything possible for improving 
the educational conditions for the stu-
dents, but there was always a need to 
improve, and that today that gap was 
fi lled. He stated that we must always 
remember that the highest score we can 
get is to invest for younger generation.
The solemn event was summed up  by 
the concert program organized by the 
"Heratsi"high school students.
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 « ՄՈՒ ՐԱ ՑԱ Ն « ՄՈՒ ՐԱ ՑԱ Ն»»  

ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԱ ԿԱՆ 

ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆՈ ՑՈՒՄՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆՈ ՑՈՒՄ
Բժշկական համալսարանի «Մու րա-հ մ նի Մ

ցա ն հի վան դա նո ցա յին համա լի րում 
կա յա ցած քաղց կե ղով հի վանդ ե րե-
խա նե րի աշ խա տանքնե րի ցու ցա-
հան դես-վա ճառքին մաս նակ ցում էին 
ԲՈւՀ-ի ղե կավարութ յու նը և ՀՀ-ում 
Հնդ կաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 
ար տա կարգ և  լիա զոր դես պան  Սու րեշ 
 Բա բուն:

 Բաց ման խոս քով հան դես ե կավ 
« Մու րա ցա ն հի վան դա նո ցա յին հա-
մա լի րի քի մի ա թե րա պիա յի կլի նի կա-
յի ղե կա վար  Սամ վել  Դա նիել յա նը: 
«Այսօր աշ խար հը նշում է քաղց կե-
ղով հի վանդ ե րե խա նե րի օ րը, սա-
կայն մե զ հա մար այն քաղց կե ղի դեմ 
պայ քա րի օրն է:  Հենց այս օր վա կա-
պակ ցու թյամբ է կազ մա կերպ վել այս 
ցու ցա հան դես-վա ճառ քը, ո րի ողջ հա-
սույ թը կփո խանց վի քաղց կե ղով հի-
վանդ ե րե խա նե րի բուժ մա նը, - ա սաց 
նա:  Ս.  Դա նիել յա նը ընդգ ծեց, որ մի -
ջո ցառ մա նը ներ կա բո լոր մար դիկ 
ան մի  ջա կան կապ ու նեն քաղց կե ղով 
հի վանդ ե րե խա նե րի և ն րանց բուժ-
ման հետ, ուս տի շնոր հա կա լութ յուն է 

հայտ նում նրան ցից յու րա քանչ յու րին՝ հ ն մ ն ն ի
ա ջակ ցութ յան և ն վի րու մի  հա մար՝ 
հա տուկ նշե լով Հնդ կաս տա նի ար-
տա կարգ և  լիա զոր դես պան  Սու րեշ 
 Բա բո ւի և  դես պա նա տան մշտա կան 
ա ջակ ցութ յան մա սին: Այ նու հետև նա 
ըն թեր ցեց բուժ վող ե րե խա նե րի շնոր-
հա կա լագ րերն՝ ուղղ ված Հնդ կաս տա-
նի դես պա նին:

ՀՀ-ում Հնդ կաս տա նի ար-
տա կարգ և  լիա զոր դես պան 
 Սու րեշ  Բա բուն, շնոր հա կա լութ-
յուն հայտ նե լով նման կար ևոր 
և  հու զիչ մի  ջո ցառ մանն ի րեն 
հրա վի րե լու հա մար, ա սաց. 
«Հ պարտ եմ գտնվե լ այս հի-
վան դա նո ցում, քա նի որ այս-
տեղ բու ժանձ նա կազ մը իր ողջ 
ու ժերն է ներ դնում հի վանդ 
ե րե խա նե րին բու ժե լու հա մար: 
 Մենք ևս մե ր լու ման ենք ու զում 
ու նե նալ այս կար ևոր գոր ծում, 
և  իմ ու մե ր դես պա նա տան 
ա նու նից հա վաս տիաց նում եմ, 
որ մե ր հա մա գոր ծակ ցութ յու նը 

կլի նի շա րու նա կա կան՝ հա նուն այս 
ե րե խա նե րի կյան քե րի փրկութ յան:
Այ նու հետև դես պանն իր անձ նա կան 

մի  ջոց նե րից ե րե խա նե րի բուժ ման հա-
մար տրա մադ րեց 500 հազար դրամ 
գու մար:

 Մի ջո ցառ մա նը ներ կա  Բագ րատ 
սրբա զանն օրհ նեց ներ կա նե րին, ինչ-
պես նաև հու սադ րող խոս քեր ա սաց 
բուժ վող ե րե խա նե րին և ն րանց ծնող-
նե րին
Ոգ ևո րիչ խոս քով հան դես ե կավ նաև 

ԵՊԲՀ կլի նի կա կան աշ խա տանք նե րի 
գծով պրո ռեկ տոր Ար մե ն  Մի նաս յա նը. 
« Ման կա կան քաղց կեղ բա ռա կա-
պակ ցութ յունն ինք նին անբ նա կան և  
անտ րա մա բա նա կան է: Աշ խար հը, 
մար դիկ այ սօր խիստ շերտավորված 
են, սա կայն սա այն քիչ եր ևույթ նե րից 
է, որ մի ա վո րում է ցան կա ցած դիր-
քի, պաշտո նի, հնա րա վո րութ յան տեր 
մարդ կանց՝ այդ հի վան դութ յան դեմ 
պայքա րում: Եվ բո լո րիս նպա տակն 
այն է, որ պես զի այդ բա ռա կա պակ-
ցութ յու նը վե րա նա:
Հյու րե րը նկար ներ գնե ցին ցու ցա-

հան դես-վա ճառ քից, իսկ վեր ջում ծաղ-
րա ծուն զվար ճաց րեց հա վաք ված ե րե-
խա նե րին և նվերներ հանձնեց նրանց:
Օրվա առիթով նմանատիպ ցուցա-

հանդես-վաճառք էր կազմակերպվել 
նաև ԵՊԲՀ վար չա կան մաս նա շեն քի 
ճեմասրահում:
Ցու ցա հան դե սը բա րե գոր ծա կան էր, 

և ն կար նե րի վա ճառ քից գո յա ցած ողջ 
հա սույ թը տրա մադր վեց « Մու րա ցա ն
հա մալ սա րա նական հի վա նդա նո ցի 
խա ղա թե րա պիա յի կա բի նե տին՝ ե րե-
խա նե րի հա մար անհ րա ժեշտ պա րա-
գա ներ ձեռք բե րե լու հա մար:
Ցու ցա հան դես-վա ճառ քը կազ մա-

կերպ ել էին « Մու րա ցա ն հի վան-
դա նո ցա յին հա մա լի րի խա ղա թե րա-
պիա յի բա ժան մուն քը և « Հե րա ցի
ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր պու-
թյու նը:

AT AT  ̏ ̏MURATSANMURATSAN ̈́ ̈́ UNIVERSITY HOSPITAL UNIVERSITY HOSPITAL
At YSMU hospital complex "Muratsan" an ex-h l l

hibition-sale of works made by children with can-
cer was organized, which was attended by the 
management of the University and extraordinary and Pleni-
potentiary Ambassador of India in Armenia Suresh Babu.
Welcoming remarks were made by the head of the clinic of che-
motherapy of hospital complex "Muratsan" Samvel Daniely-
an."Today the world celebrates the day of children with cancer 
but for us it’s the day against cancer.In regard to this very day 
this exhibition-sale has been organized the income of which 
will be donated to the treatment of children with cancer", he 
said. S. Danielyan stressed that all the present people are of di-
rect relevance to children with cancer and their treatment, so he  
thanked each of them for their support and dedication, noting 
the continuous support of the extraordinary and Plenipotentia-
ry Ambassador of India Suresh Babu. He then read the thank-

ful notes of the children  aimed at the Indian Ambassador.f l f h h ld d h d b d
The extraordinary and Plenipotentiary Ambossador Suresh 
Babu expressed gratitude for this important and touching 
event, for inviting him, saying. "I’m proud to be in this hos-
pital because the staff  here does his best for the treatment 
of  sick children. We do our part in this important matter, 
and I assure that our cooperation will be continuous for sav-
ing these children,because they are our hope and future".
Then the Ambassador provided his personal fi nanc-
es-500 thousand AMD for treating the children.
The event was attended by  Archbishop Bagrat,Vice 
Rector for Clinical Aff airs Armen Minasyan.
The guests bought pictures from exhibition-sale, and at the end 
the clown amused the children gathered and presented gi� s to 
them.
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Recently, at YSMU 6th room YSMU International Student 
Conference” was held, organized by Student Scientifi c Council 
which was aimed at international students in YSMU and was 
the fi rst one in the history of the University. The conference was 
competativee and the elected jury was to choose the winners at 
the end. The nominations were “Best Presentation” and “Best 
Report”. At the same time the students were given the chance to 
choose the best participant who was to get Grand Prix award.For 
that reason the participants were given hand outs for choosing the 
participant they liked most.
12 participants made their speeches during the conference.Inter-

esting and actual reports were made which interested the present 
people. Numerous questions were given both by the audience and 
the jury.
A� er long and intense discussions the jury chose Divetia Khan-

dujyan as “Best Presentation” nomination winner and Deborah 
Polly as “The Best Report” nomination winner. Salman Riaz 
was chosen for Grand Prix by the audience.The rest of the partic-
ipants were given certifi cates for participation.
Our special thanks to Magda Osipyan and the international stu-

dents of the Student Scientifi c Council for organizing and sup-
porting the conference.

 Վեր ջերս ԵՊԲՀ 6-րդ լ սա րա նում տե ղի ու նե ցավ 
ու սա նո ղա կան գի տա կան ըն կե րութ յան կող մի ց կազ-
մա կերպ ված «ԵՊԲՀ մի  ջազ գա յին ու սա նող նե րի կոն-
ֆե րան ս, ո րը նա խա տես ված էր ԵՊԲՀ-ում սո վո րող 
օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի հա մար, և  իր բնույ-
թով ա ռա ջինն էր հա մալ սա րա նի պատ մութ յան մե ջ։ 
 Կոն ֆե րան սը մրցու թա յին էր, և  ընտր ված ժյու րիի 
ան դամն  ե րը վեր ջում պետք է ընտ րեին հաղ թող ներ 
« Լա վա գույն ներ կա յա ցում և « Լա վա գույն զե կույց
ան վա նա կար գե րում։  Միև նույն ժա մա նակ ունկն-
դիր նե րին նույնպես հնա րա վո րութ յուն էր ըն ձեռ վել 
ընտ րել ի րենց դուր ե կած մաս նակ ցին, ում բա ժին էր 
հաս նե լու «Գրան պրի մրցա նա կը: Այդ նպա տա կով 
ներ կա նե րին բա ժան վել էին թեր թիկ ներ, որոնցով 
պետք է քվեար կեին լա վա գույն մաս նակ ցի օգ տին:
 Կոն ֆե րան սին ե լույթ ու նե ցան տաս ներ կու մաս նա-

կից ներ։ Հն չե ցին հե տաքր քիր և  ար դի թե մա նե րի շուրջ 
զե կու ցումն  եր, ո րոնք մե ծ հե տաքրք րութ յուն ա ռա ջաց-
րին ներ կա նե րի շրջա նում: Տր վե ցին բա զում հար ցեր 
թե՛ ունկն դիր նե րի,  թե՛ ժյու րիի ան դամն  ե րի կող մի ց։
Եր կար և դժ վարին քննար կու մի ց հե տո ժյու րին 

« Լա վա գույն ներ կա յա ցում ան վա նա կար գում ընտ րեց 
 Դի վե թիա  Խան դու ջա յին,  իսկ « Լա վա գույն զե կույց
ան վա նա կար գում՝  Դե բո րա  Պո լին:  Հան դի սա տե սի 
կող մի ց «Գրան պրի մրցա նա կը շնորհ վեց  Սալ ման 
 Ռիա զին։ Մ յուս մաս նա կից նե րը ստա ցան հա վաս-
տագ րեր՝ ի րենց մաս նակ ցութ յան հա մար։
 Հա տուկ շնոր հա կա լութ յուն  Մագ դա Օ սիպ յա նին և 

ու սա նո ղա կան գի տա կան ըն կե րութ յան օ տա րերկ րա-
ցի ու սա նող նե րին՝ կոն ֆե րան սի կազ մա կերպ մանն ու 
 կա յաց մանը մե  ծա պես ա ջակ ցե լու հա մար։

ԵՊԲՀ ՄԻ ՋԱԶ ԳԱ ՅԻՆ 

ՈՒ ՍԱ ՆՈՂ ՆԵ ՐԻ 

ԿՈՆ ՖԵ ՐԱՆՍ

YSMU INTERNATIONAL 
STUDENT CONFERENCE

Բժշ կա կան հա մալ սա րա ն� մ անց կաց վեց Եվ րա-
մի �  թյան կող մի ց ի րա կա նաց վող Twinning project-ի 
«Learning objectives – teaching methods – assessment and 
evolution in Medical Studies թե մա յով ե ռօր յա սե մի  նա-
րը, ո րը նա խա տես ված էր ԲՈւՀ-ի աշ խա տա կից նե րի 
հա մար և  անց կաց վ� մ էր  բո լոն յան բա րե փո խ� մն  ե րի 
ըն թաց ք� մ ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի ներդր ման նպա-
տա կով:
Եվ րա մի � թ յան կող մի ց  Հա յաս տա ն� մ ի րա կա նաց վ� մ 

է «Twinning project-ի « Հա յաս տա նի  Հան րա պե տ� թ յան 
բարձ րա գ� յն կրթ� թ յան մա կար դա կի բարձ րա ց�  մը Եվ-
րո պա կան բարձ րա գ� յն կրթ� թ յան տա րածք ին տեգր-
ման շրջա նակ նե ր�  մմմ  խո րագ րով ծրա գի րը: Ծ րագ րի 
գլխա վոր նպա տակն է՝ նա խա պայ ման ներ ստեղ ծել 
 Հա յաս տա նի բարձ րա գ� յն կրթ� թ յ�  նը եվ րո պա կան 
բարձ րա գ� յն կրթ� թ յա նը հա մա պա տաս խա նեց նե լ�  
և  �  սա նող նե րի, շրջա նա վարտ նե րի �  աշ խա տա կից-
նե րի հա մար ա պա հո վե լ�  շար ժ�  ն� թ յ� ն, ո րա կա վոր-
ման մի  ջազ գա յին ճա նա չ� մ և  հա մա գոր ծակ ց� թ յան 
հե ռան կար ներ Եվ րո պա կան բարձ րա գ� յն կրթ� թ յան 
տատատատատարրրրածածածածածք ք ք քիիի ի ի 4646464646 եեեեե կրկրկրկրկրր ր ր նենենենենե րր ր րիիի ի ի հեհեհեհեհետ:տ:տ:տ:տտ րր քքիիի րկրկրր րրիի տտ

 Սե մի  նա րը վա ր� մ էին Դ յ�  սելդորֆի  Հենրիխ  Հայ նեի 
ան վան հա մալ սա րա նի և Դ յ�  սել դոր ֆի հա մալ սա-
րա նա կան հի վան դա նո ցի մաս նա գետ ներ  Թո մաս 
 Ռոթ հո ֆը և Կ լա� ս- Դիտ րիխ Կր յոն խեն:
 Սե մի  նա րի երկ րորդ փ� լն ի րա կա նաց վեց մար տին, 

որն անց կաց րին  Ֆին լան դիա յից ժա մա նած փոր ձա գետ-
նե րը, ով քեր ի րենց փոր ձը փո խան ցե ցին աշ խա տա ժո-
ղո վի մաս նա կից նե րին: Սե մի  նա րի ա վար տին մաս նա-
կից նե րը ստա ցան հա վաս տագ րեր:

ն մ ն վե Եվ

Ե ՌՕՐ ՅԱ ՍԵ ՄԻ ՆԱՐ ԲՈՒ ՀԻ 

ԱՇ ԽԱ ՏԱ ԿԻՑ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ

Սեմինարը վար�մ էին Դյ�սելդորֆի Հենրիխ Հայնեի

Recently at YSMU 6th room"YSMU International Student
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ØÇç³ÙµÇáÝ³Ï³Ý ·Çï³·áñÍÝ³Ï³Ý 

ë»ÙÇÝ³ñÝ»ñ Ì³ÕÏ³ÓáñáõÙ 

êáóÇ³É³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý 

Íñ³·ñ»ñ  

ºä´Ð ³ßË³ï³ÏÇó ÍÝáÕÝ»ñÇ ³Ûó ÈÔÐ 

½áñ³Ù³ë»ñ 

äñáý»ëÇáÝ³É ³Ý·É»ñ»ÝÇ ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ  

 Î³ñ¹³ó»ù ³Ûë Ñ³Ù³ñáõÙ 

àÕçáõÛÝÇ Ëáëù 

§Ð»ñ³óÇ¦ ³ñÑ»ëï³Ïó³Ï³Ý 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ýáñ³ëï»ÕÍ 

ÉÇÝ»Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ Ï³ñáÕ³ó»É ¿ 

Ï³ñ× Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ 

í³Û»É»É ºä´Ð ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ 

íëï³ÑáõÃÛáõÝÝ áõ Ñ³ñ·³ÝùÁ... 

 

Ø. Ü³ñÇÙ³ÝÛ³Ý 

Ø»ñ ÃÇÙÁ 

Ø»ñ ÃÇÙÁ Ï³½Ùí³Í ¿ Ýå³ï³-
Ï³ëÉ³ó, Ý³Ë³Ó»éÝáÕ ¨ ³Ï-
ïÇí »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇó: ²Ûëáõ-
Ñ»ï ¹áõù ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ 
áõÝ»ù ³Ù»Ý ³ÙÇë Í³ÝáÃ³Ý³É 
Ýñ³ÝóÇó Ù»ÏÇ Ñ»ïª Ñ»ï¨»Éáí 
§Ø»ñ ÃÇÙÁ¦ Ëáñ³·ñÇÝ: 

Ø»ñ ³ßË³ï³ÝùÁ 
Ãí»ñáí 
Øáï Ù»Ï³ÙÛ³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
ÁÝÃ³óùáõÙ Çñ³Ï³óí»É »Ý 
µ³½Ù³ÃÇí ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ, 
áñáÝóÇó ³é³í»É Ñ³ïÏ³Ýß³-
Ï³ÝÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ýù 
ëïáñ¨:  

 ä³ßïáÝ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïáõ №1  



 

 

à ô Þ ² ¸ ð à ô Â Ú à ô Ü  àÕçáõÛÝÇ Ëáëù 

Ø.Ð. êÆØàÜÚ²Ü 
§Ð»ñ³óÇ¦ ³ñÑ»ëï³Ïó³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ 

´áÉáñ ³ÛÝ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÁ, áõÙ 
áñ¹ÇÝ»ñÁ Í³é³ÛáõÙ »Ý ÈÔÐ 
å ³ ß ïå ³ Ýáõ Ã Û ³ Ý µ³ Ý³ Ï áõ Ù , 
Ï³ñáÕ »Ý ¹ÇÙ»É §Ð»ñ³óÇ¦ ³ñ-
Ñ»ëï³Ïó³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ-
ÛáõÝ ¨ ëï³Ý³É ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ 
³Ûó»É»É ÈÔÐª Çñ»Ýó ½ÇÝíáñÝ»ñÇÝ 
ï»ë³ÏóáõÃÛ³Ý: 

Ð³ñ·»ÉÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñ, ï»Õ»-
Ï³óÝáõÙ »Ýù, áñ  ·áñÍáõÙ »Ý 
³Ý·É»ñ»ÝÇ ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇ ÙÇ 
ù³ÝÇ ËÙµ»ñ, áñáÝó Ï³ñáÕ »ù 
ÙÇ³Ý³É Ý³¨ ¹áõù: Þï³å»°ù, 
ù³ÝÇ áñ ï»Õ»ñÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï 
»Ý: 

´áÉáñ ÙÇÙÛ³Ýó Ñ³ñ³ÏÇó ³ÙµÇáÝ-
Ý»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ¹ÇÙ»É §Ð»ñ³óÇ¦ 
³ñÑ»ëï³Ïó³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñ -
åáõÃÛáõÝª ÙÇç³ÙµÇáÝ³Ï³Ý ·Ç-
ï³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý áõÕÕí³-
ÍáõÃÛ³Ùµ ë»ÙÇÝ³ñÝ»ñ ¨ ¹³ëÁÝ-
Ã³óÝ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ ³ç³Ï-
óáõÃÛ³Ý Ýå³ï³Ïáí: ØÇçáó³-
é á õ Ù Ý » ñ Ý  ³ Ý ó  » Ý  Ï ³ ó í áõ Ù 
Ì³ÕÏ³ÓáñáõÙ: 

Ð³ñ·»ÉÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñ, »Ã» 
áõÝ»ù Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ï³Ù ³ÛÉ 
µÝáõÛÃÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñ ³ßË³ï³ -
í³ÛñáõÙ ¨ ã·Çï»ùª áõÙ ¹ÇÙ»É, 
§ Ð » ñ ³ ó Ç ¦  ³ ñ Ñ » ë ï ³ Ï ó ³ Ï ³ Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ÙÇßï å³ï-
ñ³ëï ¿ Éë»Éáõ ¨ ³ç³Ïó»Éáõ: ¸Ç-
Ù»ù Ù»½ Ñ»é³Ëáëáí, ¿É-÷áëïáí 
Ï³Ù ³ÝÓ³Ùµ ³Ûó»É»Éáí Ù»ñ ·ñ³-
ë»ÝÛ³Ï: ÈÇ³Ï³ï³ñ ·³ÕïÝÇ-
áõÃÛáõÝÝ ³å³ÑáíáõÙ »Ýù: 

Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áÕç 
ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ·áñÍ»É »Ý µ³½Ù³ÃÇí 
³ñÑ»ëï³Ïó³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ£ 
¸ñ³Ýù µáÉáñÝ ¿É áõÕÕí³Í »Ý »Õ»É Ù»Ï 
Ýå³ï³ÏÇª  å ³ ß ï å ³ Ý » É  º ä ´ Ð 
³ßË³ï³ÏóÇ ß³Ñ»ñÁ, û·Ý»É ¹Åí³ñÇÝ 
Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ, ÉáõÍáõÙÝ»ñ ·ïÝ»É 
ËÝ¹ñ³Ñ³ñáõÛó Ñ³ñó»ñáõÙ: ä³ñ½íáõÙ ¿, áñ 
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ù³Õ³ù³ÏÇñÃ ³ßË³ñÑáõÙ 
Ù»ñ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÁ ÝáõÛÝå»ë ³éÝãíáõÙ »Ý 
³ÛÝåÇëÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ñ»ï« áñáÝó ÉáõÍÙ³Ý 
ÁÝÃ³óùáõÙ û·ÝáõÃÛ³Ý Ï³ñÇù »Ý áõÝ»ÝáõÙ£ 
Ð»Ýó ³Ûë ·³Õ³÷³ñÇ ßáõñç ¿É Ñ³í³ùí»óÇÝ 
Ù Ç  ß ³ ñ ù  ³ Ï ï Ç í  » ñ Ç ï ³ ë ³ ñ ¹ 
³ ß Ë ³ ï ³ Ï Ç ó Ý » ñ «  ¨  » ñ Ï ³ ñ ³ ï ¨ 

ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ áñáßáõÙ Ï³Û³óí»ó ëï»ÕÍ»É 
§Ð»ñ³óÇ¦ ³ñÑ»ëï³Ïó³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ£ Þ³ñáõÝ³Ï»Éáí 
Ý³ËÏÇÝáõÙ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Í³í³É³Í ÝÙ³Ý³ïÇå Ï³éáõÛóÝ»ñÇ 
É³í³·áõÛÝ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÁ ¨ ·áõÙ³ñ»Éáí Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó 
Ýáñ³·áõÛÝ Ùïù»ñÁ áõ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÷áñÓÁª ëï»ÕÍí»ó ÙÇ åñá¹áõÏï« 
áñáí Ù»Ýù ³ñ¹»Ý Ï³ñáÕ »Ýù Ñå³ñï³Ý³É£ ¶ñ»Ã» Ù»Ï ï³ñí³ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåí»óÇÝ åñáý»ëÇáÝ³É 
³Ý·É»ñ»ÝÇ ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ« µ³½Ù³ÃÇí ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñ ëï³ó³Ý 
ëáóÇ³É³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ£ Æñ³Ï³Ý³óí»óÇÝ Ý³¨ ÙÇ ß³ñù 
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñª áõÕÕí³Í ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ³ÏïÇí Ñ³Ý·ëïÇ 
Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³ÝÁ ¨ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ³é³çË³Õ³óÙ³ÝÁ£ ²éç¨áõÙ 
»Ý Ý³¨ µ³½Ù³ÃÇí Íñ³·ñ»ñ« áñáÝù Ýáñ ßáõÝã ÏÑ³Õáñ¹»Ý ºä´Ð 
³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ¨ ³éûñÛ³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ£  

ºí ³Ûëûñ« ³Ù÷á÷»Éáõí ³Ûë ³Ù»ÝÁ« §Ð»ñ³óÇ¦ ³ñÑ»ëï³Ïó³Ï³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ áÕçáõÝáõÙ ¿ Ó»½ Çñ å³ßïáÝ³Ï³Ý 
ï»Õ»Ï³·ñÇ ³Ý¹ñ³ÝÇÏ Ñ³Ù³ñáõÙ£ ²ÛëáõÑ»ï Ù»½ Ï³ñáÕ »ù ·ïÝ»É 
§²å³·³ µÅÇßÏ¦ ³Ùë³Ã»ñÃÇ ³Ù»Ý Ñ³Ù³ñáõÙª Ýáñ Ùïù»ñáí« Ýáñ 
Íñ³·ñ»ñáí ¨ Ýáñ ³é³ç³ñÏÝ»ñáí£ Ð»ï¨»ù Ù»ñ ÃáÕ³ñÏáõÙÝ»ñÇÝ 
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ÙÇë ¨ í³Û»É»ù ³ñÅ³Ý³å³ïÇí ³ßË³ï³ÝùÇ 
Ñ³×áõÛùÁ Ñ³ñ³½³ï ´àôÐ-áõÙ: Ð»ï¨»ù Ù»ñ ÝáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ý³¨ 
Facebook-áõÙ ¨ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ï³Ûù¿çáõÙ: 

§ Ð » ñ ³ ó Ç ¦  ³ ñ Ñ » ë ï ³ Ï ó ³ Ï ³ Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ, Ýáñ³ëï»ÕÍ ÉÇÝ»Éáí 
Ñ ³ Ý ¹ » ñ Ó ,  Ï ³ ñ á Õ ³ ó » É  ¿  Ï ³ ñ × 
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ í³Û»É»É ºä´Ð 
³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ íëï³ÑáõÃÛáõÝÝ áõ 
Ñ³ñ·³ÝùÁ: ÆÙ Ï³ñÍÇùáí ¹³ ß³ï Ï³ñ¨áñ ¿ 
ÝÙ³Ý³ïÇå Ï³éáõÛóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: §²å³·³ 
µÅÇßÏ¦ ³Ùë³·ñáõÙ Çñ Ùßï³Ï³Ý ï»ÕÝ 
áõÝ»Ý³ÉÁ ¨ë Ù»Ï ù³ÛÉ ÏÉÇÝÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ 
Ñ»ï Ï³åÇ ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý ¨ ³ßË³ï³ÝùÁ 
³é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¹³ñÓÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 

Ø.¼. Ü²ðÆØ²ÜÚ²Ü 
ºä´Ð é»Ïïáñ 

²Ù³ÝáñÁ Ï³Ë³ñ¹³Ï³Ý ïáÝ ¿ Ñ³ïÏ³å»ë »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ: 

§Øáõñ³ó³Ý¦ Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý ÏÉÇÝÇÏ³ÛáõÙ µáõÅáõÙ ëï³óáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÇ 

ïáÝÁ Ï³Ë³ñ¹³Ï³Ý ¹³ñÓÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ 

§ Ð » ñ ³ ó Ç ¦  ³ ñ Ñ » ë ï ³ Ï ó ³ Ï ³ Ý 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ 2016-Ç ï³ñ»ÙáõïÇÝ 

ºä´Ð àõë³ÝáÕ³Ï³Ý ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ¨ 

Ð ³ Û ³ ë ï ³ Ý Ç  » ñ Ç ï ³ ë ³ ñ ¹ ³ Ï ³ Ý 

ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñå»ó 

§²Ù³ÝáñÁ §Øáõñ³ó³ÝáõÙ¦ Ù³ÝÏ³Ï³Ý 

ÙÇçáó³éáõÙÁ: Ðñ³íÇñí³Í Í³Õñ³ÍáõÝ ¨ 

ÒÙ»é ä³åÁ ûñÁ ¹³ñÓñÇÝ ³ÝÙáé³Ý³ÉÇ ¨ ¹ñ³Ï³Ý ÑáõÛ½»ñ å³ñ·¨»óÇÝ 

»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ áõ Ýñ³Ýó Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇÝ: 

²Ù³ÝáñÁ §Øáõñ³ó³ÝáõÙ¦  



 

 

Ø»ñ ÃÇÙÁ 
²ÛëáõÑ»ï Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³Ù³ñáõÙ Í³ÝáÃ³ó»ù Ýñ³ÝóÇó áñ¨¿ Ù»ÏÇ Ñ»ïª Ñ»ï¨»Éáí 
§Ø»ñ ÃÇÙÁ¦ Ëáñ³·ñÇÝ: ²Ù»Ý ³Ý·³Ù Ýáñ Ñ³ñó³½ñáõÛó, Ýáñ Ï³ñÍÇùÝ»ñ, Ýáñ Ùïù»ñ 
¨ ³é³ç³ñÏÝ»ñ: ÆëÏ ÁÝÃ»ñó»Éáõó Ñ»ïá áõÕÕ»ù Ó»ñ Ñ³ñó»ñÁ ÃÇÙÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ Fa-

cebook-Û³Ý Ù»ñ ¿çÇ ÙÇçáóáí: 

§ ² é á Õ ç ³ å ³ Ñ á õ Ã Û á õ Ý ¦   

³ Ù ë ³ · Ç ñ Á  Ù » ñ  Ù ³ ë Ç Ý  
§Ð»ñ³óÇ¦ ³ñÑ»ëï³Ïó³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ºä´Ð-áõÙ 
·áñÍáõÙ ¿ ßáõñç Ù»Ï ï³ñÇ: ²Ûë Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ³ó»É ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ, 
áñáÝó Ù³ëÇÝ µ³½ÙÇóë Ëáëí»É ¿ ï³ñµ»ñ ³ïÛ³ÝÝ»ñáõÙ: âÝ³Û³Í 
Ï³éáõÛóÁ Ýáñ ¿ª ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí ³ÛÝ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ µ³ñÓ 
Ù³Ï³ñ¹³Ïáí Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Çñ Ý³Ëáñ¹Ý»ñÇ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ: 
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ýå³ï³Ï áõÝÇ Ù»Ï Ñ³ñÏÇ ï³Ï ÙÇ³íáñ»É 
ºä´Ð áÕç ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÁª ³ÝÏ³Ë Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÇó ¨ ½µ³Õ»óñ³Í 

å³ßïáÝÇó, ÇÝãå»ë Ý³¨ ºä´Ð Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý 2 ÏÉÇÝÇÏ³Ý»ñÇ, 

§Ð»ñ³óÇ¦ ³í³· ¹åñáóÇ ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÁ: Ìñ³·ñ»ñÁ µ³½Ù³ÃÇí »Ýª 
áõëáõÙÝ³·Çï³Ï³Ý, ëáóÇ³É³Ï³Ý, Å³Ù³Ýó³ÛÇÝ: ØÇ ß³ñù Íñ³·ñ»ñ 

áõÕÕí³Í »Ý ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ µ³ñ»É³íÙ³ÝÁ, ÙÛáõëÝ»ñÁª µáõÅíáÕ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ ¨ 
Ýñ³Ýó Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇ Ñá·ë»ñÁ Ã»Ã¨³óÝ»ÉáõÝ: Î³ñ¨áñíáõÙ ¿ Ý³¨ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ 
ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨ ³éáÕç³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ, Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý ÙÇ ß³ñù Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ ³Û¹ 
áõÕÕáõÃÛ³Ùµ:  

Ðá¹í³ÍÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÁ Ï³ñáÕ »ù Ï³ñ¹³É 
§²éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ¦ ³Ùë³·ñÇ Ñáµ»ÉÛ³Ý³Ï³Ý 

Ñ³Ù³ñáõÙ Ï³Ù www.healthcare.am Ï³ÛùáõÙ 

Ø³ñÃ³ 
êÇÙáÝÛ³Ý 

Î³ñ»Ý 
²ÏáåÛ³Ý 

²ÝÇ  
è³÷Û³Ý 

²ñï»Ù 
¶ñÇ·áñÛ³Ý 

²ÝÇ  
Ô³Ý¹ÇÉÛ³Ý 

Î³ñ»Ý 
¸ÇÉµ³ñÛ³Ý 

¼³ñáõÑÇ 
²Ûí³½Û³Ý 

Ê³ã³ïáõñ 
Ø³ñ·³ñÛ³Ý 

¾¹·³ñ 
²¹ÇÉË³ÝÛ³Ý 

Ø³Ý»  
ä³åÛ³Ý 

 
øÝ³ñÇÏ 

¶ÇÝáëÛ³Ý 
ÐáíÑ³ÝÝ»ë 

ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³Ý 

Ø³ñÇ³Ù 
ÂáñáëÛ³Ý 

ê³Ñ³Ï 
ê³Ñ³ÏÛ³Ý 



 

 

Ø»ñ ³ßË³ï³ÝùÁ Ãí»ñáí... 
§Ð»ñ³óÇ¦ ³ñÑ»ëï³Ïó³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ßáõñç Ù»Ï³ÙÛ³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ 
Çñ³Ï³Ý³óñ»É ¿ µ³½Ù³ÃÇí ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ, áñÝáóÇó ³é³í»É Ñ³ïÏ³Ýß³Ï³ÝÝ»ñÁ 
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ýù ëïáñ¨: Üß»Ýù, áñ ³Ûë Ý³Ë³·Í»ñÁ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý »Ý, ¨ ³ÛÅÙ ¿É ÑÝ³ñ³íáñ 
¿ Ù³ëÝ³Ïó»É Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇÝ: 

Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí, áñ Ù»ñ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÁ ³å³ÑáíáõÙ ¿ 
»é³É»½áõ ÏñÃáõÃÛáõÝª áñáßáõÙ Ï³Û³óí»ó Ï³½Ù³Ï»ñå»É 
åñáý»ëÇáÝ³É ³Ý·É»ñ»ÝÇ ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ µáÉáñ 
³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ¸³ëÁÝÃ³óÝ»ñÝ ³ÝóÏ³óíáõÙ 

»Ý  2015Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇó ³é ³Ûëûñ: ²é³çÇÝ ÷áõÉÇ 

³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí ßáõñç 50 ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñ ³í³ñï»É »Ý 

É»½íÇ ³é³çÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í 
¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÁ ¨ ëï³ó»É »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
íÏ³Û³Ï³ÝÝ»ñ: 

¶»ñ³Ï³ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó Ù»ÏÁ Ù»ñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ 
»Õ»É ¨ ÙÝáõÙ ¿ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇÝ Ñ³ïÏ³óíáÕ ëáóÇ³É³Ï³Ý 

³ç³ÏóáõÃÛáõÝÁ: ²Û¹ Ýå³ï³Ïáí áñáßáõÙ Ï³Û³óí»ó  2016 Ã. 

ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 1-Çó  Ù»ÏÝ³ ñÏ»É  § êáó Ç³É ³ Ï³ Ý 

å³ßïå³Ýí³ÍáõÃÛáõÝ¦ Íñ³·ÇñÁ, áñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ 

Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ßáõñç 500 ³ßË³ï³ÏÇó 

ëï³ó»É ¿ ëáóÇ³É³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝª ³éáÕç³Ï³Ý, 
ÁÝï³Ý»Ï³Ý, ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ  ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ 
Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ: 

ì»ñçÇÝ ÙÇ ù³ÝÇ ³ÙÇëÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, Ñ³Ù³¹ñ»Éáí 
û·ï³Ï³ñÁ ¨ Ñ³×»ÉÇÝ, §Ð»ñ³óÇ¦ ³ñÑ»ëï³Ïó³Ï³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ùµ Ï³½Ù³Ï»ñåí»É 

»Ý 7 ÙÇç³ÙµÇáÝ³Ï³Ý ·Çï³·áñÍÝ³Ï³Ý 

ë»ÙÇÝ³ñÝ»ñ Ì³ÕÏ³ÓáñáõÙ: Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ 
í»ñ³¹³ñÓ»É »Ý ¹ñ³Ï³Ý ÑáõÛ½»ñáí ¨ Ã³ñÙ 
·Çï»ÉÇùÝ»ñáí Ñ³ñëï³ó³Í: 

´³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï»Éáí Ùß³ÏáõÛÃÇ ¹»ñÁ Ù³ñ¹áõ ¨ 
Ñ ³ ï Ï ³ å » ë  µ Å ß Ï Ç  Ï Û ³ Ý ù á õ Ù ª  Ù » ñ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ å³ñµ»ñ³µ³ñ ³Ýí×³ñ 
ïáÙë»ñ ¿ ïñ³Ù³¹ñáõÙ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùáõÙ 
³ÝóÏ³óíáÕ Ñ³Ù»ñ·Ý»ñÇÝ ¨ Ã³ï»ñ³Ï³Ý 
Ý»ñÏ³Û³óáõÙÝ»ñÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ, áñÇ 

Ñ³Ù³ñ Ñ³ïÏ³óí»É ¿ ßáõñç 6200 ïáÙë : 

Ð»ï¨»ù Ù»½ Facebook-áõÙ - Heratsi Trade Organization - Հերացի արհեստակցական 

կազմակերպություն (ëå³ë³ñÏíáõÙ ¿ www.doctors.am Ï³ÛùÇ ÏáÕÙÇó) 

ä³ßïáÝ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ºä´Ð Ï³ÛùáõÙ - www.ysmu.am 
¶ñ»ù ¿É-÷áëïáí - tradeunion@ysmu.am 

¼³Ý·³Ñ³ñ»ù - (060) 62 13 13 

²Ûó»É»ù Ù»½ - ÐÐ ù. ºñ¨³Ý, ÎáñÛáõÝÇ 2, ·ÉË³íáñ Ù³ëÝ³ß»Ýù 3-ñ¹ Ñ³ñÏ 

 

ÊÙµ³·ñ»óª ¶³ñÇÏ º·³ÝÛ³ÝÁ - tradeunion@ysmu.am 



Հա յաս տա նի ե րի տա սար դա կան հիմն  ադ րա մի  կազ մա կեր-
պած ա մե  նամ յա՝ թվով 15-րդ « Հայկ յա ն մրցա նա կա բաշ խու-
թյան ժա մա նակ Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա-
րա նի ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նը ՀՀ նա խա գա հի կող մի ց 
պարգ ևատր վեց « Լա վա գույն մի ջ բու հա կան ծրա գի ր ան վա-
նա կար գում՝ ԵՊԲՀ 95-ամ յա կի շրջա նակ նե րում անց կաց րած 
«Ու սա նո ղա կան գի տա կան օ ր գի տա ժո ղո վի հա մար:
Ա մե  նամ յա մրցա նա կաբաշ խութ յու նը նպա տակ ու նի խրա-

խու սել ե րի տա սար դա կան կազ մա կերպութ յուն նե րի, ո րո շա կի 
հա ջո ղութ յուն նե րի հա սած երի տա սարդ քա ղա քացի նե րի, այդ 
թվում՝ ու սա նող նե րի ձեռք բե րումն  ե րը, ով քեր տար վա ըն թաց-
քում ա ռանձ նա ցել են ի րենց ակ տի վութ յամբ և  տար բեր ո լորտ-
նե րրրում ի իիրարր  կկկա նացցցրարր ծ ծրրրագգգ րրրե րիրիրի բբբո վավվ ն դադդ  կկկութ թթյայյ մբբբ:

During the annual 15th “Haykyan” award ceremony held 
by Youth Foundation in Armenia, Yerevan State Medical 
University Student Parliament was awarded “Best Inter-
university Program” in the scopes of “Student Sceintifi c 
days"Conference organized during the 95th anniversary of 
the University. “Haykyan” Annual Award  aims at moti-
vating young organizations, societies, citizens who achived 
some peaks including students who have stood out for their 
activities and programs realized in diff erent spheres.

« ՀԱՅԿ ՅԱ Ն» ՄՐՑԱ ՆԱ Կ՝

 « ԼԱ ՎԱ ԳՈՒՅՆ 

ՄԻՋ ԲՈՒ ՀԱ ԿԱՆ ԾՐԱ ԳԻ Ր»

ԱՆՎԱՆԱԿԱՐԳՈՒՄ

YSMU SCIENTIFIC 
STUDENT PARLIAMENT 

WAS AWARDED 
“HAYKYAN” AWARD AS 
BEST INTERUNIVERSITY 

PROGRAM NOMINEE

« Լա վա գ� յն �  սա նո ղ» մրցա նա կա բաշ խ� թ յան 
ընթացք� մ բժշկա կան հա մալ սա րա նի �  սա նող ներ 
 Լ� սինե Հով հան նիս յանը  (ընդ հա ն� ր բժշկ� թ յան ֆա-
կ� լ տետ, 4-րդ  կ� րս) և  Արեգ Գալստ յանը (դե ղա գի-
տա կան ֆա կ� լ տե տի մա գիստ րա տ�  րա, 2-րդ  կ� րս) 
արժանացան ի րենց մրցա նակ նե րին:
Այս տա րի ըստ ո լորտ նե րի հաղ թող ճա նաչ ված 

�  սա նող նե րը պարգ ևատր վել են հա վաս տագ րե րով և 
 մե  կան գամ յա ան վա նա կան կրթա թո շակ նե րով. 1-ին 
տեղ՝ 440 հա զար դրամ, 2-րդ  տեղ` 228.5 հա զար դրամ, 
3-րդ  տեղ՝ 200 հա զար դրամ:
« Լա վա գ� յն �  սա նո ղ» մրց� յթն ի րա կա նաց վ� մ է 

2013-ից՝ հետև յալ ո լորտ նե ր� մ՝ բնա գի տ� թյ� ն, բժշկ� -
թյ� ն, հ�  մա նի տար գի տ� թ յ� ն ներ, հա սա րա կա գի-
տ� թ յ� ն, ճար տա րա գի տ� թ յ� ն, մշա կ� յթ, սպորտ 
և  հա յա գի տ� թ յ� ն: Մր ց� յ թին կա րող են մաս նակ-
ցել առ կա �  ս� ց մամբ բա կա լավ րի կրթա կան ծրագ րի 
2-4-րդ  կ� ր սե րի, իսկ մա գիստ րո սի կրթա կան ծրագ-
րով՝ ա ռա ջին կի սամ յակն ա վար տած ՀՀ պե տա կան և 
 հա վա տար մագր ված կրթա կան ծրագ րեր ի րա կա նաց նող 
ոչ պե տա կան բարձ րա գ� յն �  ս� մն  ա կան հաս տա տ� -
թյ� ն նե րի �  սա նող նե րը:

ԿՐԿԻՆ ԼԱ ՎԱ ԳՈՒՅՆ ՆԵ ՐԻ 

ԹՎՈՒՄ 
AGAIN AMONG THE BEST 

At Armenian National Polytechnic University  the “Best 
student” award ceremony took place where  YSMU stu-
dents Lusine Hovhannisyan (Department of General Med-
icine, 4 th year), and Areg Galstyan (faculty of Phar-
macy master's program 2nd year) received their prizes.
This year the winner students  were awarded certifi cates 
and scholarship. 1st place - 440 thousand AMD, 2nd 
place-228.5 thousand AMD, 3rd place-200 thousand AMD.
“Best student” contest has been held since 2013 in the 
spheres of  Science, Medicine, Humanities, Social Science, 
Engineering, Culture, Sports and Patriotism .
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202002 151515-ի-ին ն ԵՊԵՊԲՀԲՀ հհետետ բ բուու հ հա ա կական ն ֆաֆա կ կուուլ լ տետե տ տուում մ սոսո վ վո ո րերել լ ենեն 
1.1.1.989889 7 7 7 կլկլի ի նինի կ կա ա կականն օրօր դ դի ի նանա տ տորորնեներ,ր, ոո ր րոնոն ց ցիցից 445353-ը-ը աամ մ ռառա--
նընընը աաա վ վարարտտելել եեն,ն, 550-0-ըը հեհե ռ ռացաց վ վելել եեն ն հահա մ մալալ ս սա ա րարա ն նիցից տտարար--
բեբեբեր ր ր պապապ տ տ ճաճառ ռ նենե ր րովով:: ՆեՆեր ր կակա յ յուումսմս սսոովովո ր րուում մ ենեն 11.4.48484 օօր ր դիդի ն նա-ա-
տոտոտոորնրնրներեր: : ԻնԻնտտերեր ն նա ա տոտու ւ րարա յ յուում մ սոսո վ վո ո րերել լ ենեն 117575 հհո ո գիգի, , ո ո րորոն ն ցիցիցց
888888-ը-ը-ը աա վ վարար տ տելել եեն,ն, իիսկսկ 66-ը-ը՝՝ հեհե ռ ռացաց վ վելել::     ՆեՆեր ր կակա յ յուումսմս սսո ո վովո ր րուում մ 
էէէ 818811 հհհոոգիգի::
  ՄՄաՄաՄաս ս նանա գ գի ի տատա ց ցուում մ անանցցելել եեն ն 27271 1 հոհո գ գի՝ի՝ սսրարանքնք կկարար ճ ճատատև և մամաս-ս-

նանանաա գ գ գի ի իտատա ց ցուումն մն եերնրն եեն,ն, ոո ր րոնոնցց տևտևո ո ղողութւթ յ յուու ն նը ը չիչի հհասաս ն նուում մ 1 1 տատար-ր-
վավավաա, , , քաքաք  ն նի ի որոր 11 տտաարորուցւց աա վ վե ե լիլի տտևոևողղուութ թ յոյունւն ոու ւ նենե ց ցողող դդա ա սըսըն-ն-
թաթաթաացցցնենեն րնրն աարրդեդեն ն հահա մ մարարվվուում մ ենեն օօր ր դիդի ն նա ա տոտու ւ րարա::
    ԿաԿԿաԿա տ տտա ա րերե լ լա ա գոգործրծ վ վելել եեն ն 4.4.23237 7 հոհոգգի,ի, ոո ր րոնոն ց ցիցից 11.8.83030-ը-ը բբժիժիշկշկ ն ներեր 

ենենեն::
    ՀՀեՀեետ տ տբոբու ւհահա կ կանան ֆֆա ա կոկուլւլտտե ե տոտումւմ սսո ո վովո ր րողող ն նե ե րիրի ըընդնդ հ հա ա նոնուրւր թթի-ի-

վըվըվը կկկազազա  մե մելլ էէ 66.6.67070 հհո ո գիգի:: ԱյԱյ ս սօրօր վ վա ա դրդրուութ թ յայամբմբ սսո ո վովո ր րուում մ է է 1.1.56565 5 
հոհոհոգգգի:իի:  
Ե ԵԵ Ե թեթեթե վվերեր լ լուու ծ ծենենք ք ըսըստտ տատա ր րի ի նենե ր րի՝ի՝ աայսյս տտաարիրի կկտրտրուուկ կ աաճեճել լ է է 

սոսոսո վ վվոոորորող ղ նենե ր րի ի թիթի վ վը:ը: 2201013-3-1414 թթվավա կ կանան ն նե ե րիրին ն այայդ դ թիթիվվը ը 5.5.00000-0-ի ի 
շրշրշրջաջաջջա ն նակակ ն նե ե րորումւմ էէր,ր, իիսկսկ 2201015-5-ինին՝՝ 6.6.67670-0-ի:ի: 
ԲԲժԲժԲժշ շ շկակակ  կ կանան հհա ա մամալ լ սասարրա ա նինի շշրջրջա ա նանա վ վարարտ տ նենե ր րիցից 2201015-5-ինին օօր-ր-

դիդիդի ն ննա ա ատոտու ւ րարա ըըննդոդունւն վ վելել էէ 774 4 տոտո կ կո ո սըսը: : Մ Մ նանա ց ցա ա ծըծը կկամամ եերկրկ ր րիցից 
դոդոդուրւրւրսսս ենեն եե կ կելել,, կակամ մ չեչենն ցացաննկակա ց ցելել շշա ա րորու ւ նանակկելել իի ր րենենցց կրկրթոթու-ւ-
թյթյթյուուուո  ն ն նը:ը: ԸԸստստ ֆֆա ա կոկուլւլ տ տետետ ն նե ե րիրի աայդյդ թթի ի վըվը կկազազ մ մուում մ է է 21211-1-ը՝ը՝ ըընդնդ--
հահահաա ն ն նուուո ր ր բժբժշկշկուութ թ յայան,ն, 778-8-ը՝ը՝ սստոտո մ մա ա տոտո լ լո ո գիգիա ա կական,ն, 77-ը-ը՝՝ դեդեղղա-ա-
գոգոգոր ր ր ծածած  կ կանան,, 1-1-ը՝ը՝ հհանան ր րա այիյին ն ա ա ռոռող ղ ջոջութւթ յ յանան ֆֆա ա կոկուլւլ տտետետ ն նե ե րիրից:ց: 
  ՌաՌաՌաազ զզ մամաբժբժշշկակա կ կանան ֆֆա ա կոկուլւլ տ տե ե տիտի բբո ո լոլոր ր շրշրջաջա ն նա ա վավարտրտ ն նե ե րըրը 
գնգնգնա աա ցեցեց լ լ ենեն իիննտետեր ր նանատտուու ր րա:ա: 
ԵՊԵՊԵԵՊԲՀԲԲՀ աար ր տատա ս սահահմմանան ց ցի ի 6464 շշրջրջա ա նանա վ վարարտ տ նենե ր րիցից ըըն ն դադա մե մե նընը 

5 5 5 հոհոհոհ գգգիի ենեն ըըն ն դոդունւնվվելել հհետետ բ բուու հ հա ա կականն ֆաֆակկուուլ լ տետետ՝տ՝ կկրթրթուութ թ յոյու-ւ-
նընընը շշշա ա արորու ւ նանա կ կե ե լոլոււ հահամամար,ր, իին ն չըչը կկազազմմուում մ է է 9.9.4 4 տոտո կ կոսոս, , ո ո րըրը շշատատ 
փոփոփոքրքրքր թթիվիվ էէ::
ԸսԸսԸԸստ տ տ տատա ր րի ի նենե ր րի՝ի՝ մեմերր շշրջրջա ա նանա վ վարարտ տ նենե ր րի ի ընըն դ դուու ն նեելոլութւթ յ յուու ն նը ը 

գրգրգրե ե ե թեթեթ պպահահ պ պանան վ վուում մ է է նոնույւյն ն թվթվովով: : ԱյԱյն ն շրշրջաջա ն նա ա վավարտրտ ն նե ե րըրը, , ովով--
քեքեքեր ր ր մե մե մեզ զ մոմոտ տ չեչեն ն ընըն դ դուուն ն վեվել,լ, կկազազ մե մելլ էէ 114-4-2525 տտո ո կոկոս:ս: ԻԻսկսկ օօ տ տա-ա-
րերերերկրկրկ ր րա ա ցիցի ն նե ե րիրի ըըննդոդու ւ նենե լ լուութ թ յոյու ւ նընը ևև    ՛՛ օրօր դ դի ի նանա տ տուու ր րա,ա, ևև  ՛՛ ինին տ տերեր--
նանանաա տ տտուու ր րա՝ա՝ գգնանա լ լովով իիջ ջ նոնումւմ էէ:: Ե Ե թեթե ննա ա խոխորդրդ տտա ա րիրի ն նե ե րիրին՝ն՝ 2201013-3-1414 
թվթվթվվա ա ա կակակ ն ն նեներրինին աայդյդ թթի ի վըվը կկազազ մ մուում մ էրէր 221-1-3232 տտոոկոկոս,ս, աա պ պա ա 20201515--
ինինին աաայնյնյ կկազազ մե մելլ էէ ըըն ն դադամեմե  նընը 66 տտո ո կոկոս:ս:   
 Ա Ա ԱԱր ր ր տատատ  ս սահահմմանան ց ցի ի սոսո վ վո ո րորող ղ նենե ր րիի թվթվի ի ա առոռոււմոմով վ մե մե ր ր հիհիմն մն աա--

կակակաան ն ն շոշոււկականեներնրն եենն     ՌոՌու ւսասաս ս տատա ն նիի     ԴաԴաշշնոնութւթ յ յուունընը ևև ՀՀնդնդ կ կասաս--
տատատաա ն ն նը,ը, ոոր ր տետե ղ ղիցից օօր րդիդի ն նա ա տոտու ւ րարա յ յուում մ հահա մ մաապապատտասասխխա ա նանաբբարար 
սոսոսո վ վվոոորորումւմ էէ 337 7 և և 3636 հհո ոգիգի:: Վ Վ րարաս ս տատա ն նիցից ոու ւ նենենքնք 221,1, ԻԻրրա ա նինից՝ց՝ 113,3, 
  ՍիՍիՍի ր րրիաիաի  յ յիցից՝՝ 1010, ,   ՄաՄալ լ դիդիվն վն եե ր րիցից ևև  Լ Լի ի բաբա ն նա ա նինից՝ց՝ 33-ա-ակկանան, , ԻԻրարա ք քիցից 
և և և ԱՄԱՄԱՄՆ-Ն-իցից՝՝ 1-1-ակականան սսովովորորողող:: ԱրԱր տ տա ա սասահ հ մամաննցիցի կկլիլի ն նի ի կակակկանան 
օրօրօր դ դդիի ի նանա տ տորոր ն նե երիրի ըընդնդ հ հա ա նոնուրւր թթի ի վըվը կկազազ մ մուում մ է է 12125 5 հոհո գ գի:ի: 
  ՊեՊՊեՊե տ տ տա ա կական ն այայլ լ ԲՈԲՈւՀւՀ-ե-երրիցից ((ԵրԵր և ևա ա նինի պպե ե տատակկանան, , հահայ-յ-ռոռոււսասա--

կակակաան՝ն՝ն՝ ՍՍ լ լաավովո ն նա ա կական,ն,  ՌՌուու ս սասաս տ տա ա նինի պպե ե տատակկանան բբժշժշկակա կ կանան,,
Գ Գ Գ յոյոյումւմւմ ր րիիիի ևև   Վ Վա ա նանա ձ ձո ո րիրի պպե ե տատակկանան մմանան կ կա ա վավար ր ժաժա կ կանան ևև ԱԱր-ր-
ցացացաա խխ խի ի ի պեպե տ տա ա կականն հահա մ մալալ ս սա ա րարան ն նենե ր րիցից) ) մե մե զ զ մոմոտ տ ընըն դ դուուն ն վեվել լ է է 
323232 հհհո ո ոգիգիգի,,, իսիսիսկ կ կ ոչոչոչ պպպե ե ետատատա կ կ կանանան բբբժշժշժշկակակա կ կ կանանան ԲԲԲՈւՈւՈ Հ-Հ-Հ ե ե ե րիրիրիցցց քնքնքննոնոնութւթւթ յ յ յուուու ն ն նը ը ը 
կակակա ր րրրո ո ո ղաղաղղացցցելելելել եեեեն ն նն հահահահանձնձնձնձ ն նննելելելել ևևևև    ընընընըն դ դդ դուուուն նն նվեվեվեվել լ լ 1515151500 0 0 հոհոհոհո գ գգ գի:ի:ի:ի:

  ՊեՊետ տ պապատ տ վեվե ր րիի տետե ղ ղե ե րըրը մեմեննք ք լրլրացաց ր րելել եենքնք աամ մ բոբող ղ ջոջութւթ յ յամամբ,բ, 
պեպետ տ պապատ տ վեվե ր րովով ըըն ն դոդու ւ վեվել լ է է 9393 հհո ո գիգի՝՝ 9595 տտե ե ղիղի հհա ա մամար,ր, ոո ր րոնոն--
ցիցիցց 3535-ը-ը ննպապա տ տա ա կակա յ յինին պպետետ պ պատատ վ վե ե րորով վ ընըն դ դուուն ն վաված ծ նեներնրն եեն,ն, 
ովով ք քերեր աա ռ ռողող ջ ջա ա պապա հ հուութ թ յայան ն նանա խ խա ա րարա ր րուութ թ յայան ն հեհետտ պապայյմամա ն նա-ա-
գիգիր ր ենեն կկնքնքելել, , որոր հհե ե տատագգա ա յոյումւմ 55 տտա ա րիրի պպետետք ք է է աշաշ խ խա ա տետեն ն ըսըստտ
նշնշա ա նանակ կ մաման:ն: ԿԿր ր թոթութւթ յ յանան ևև  գիգի տ տուութ թ յայան ն նանա խ խա ա րարա ր րուութ թ յայան ն կոկող-ղ-
մի մի ցց հահատ տ կակացցրարած ծ 22 տետեղ ղ մն մն ա ա ցեցել լ է է թաթա փ փուուր:ր: 
    ՄիՄի ջ ջազազ գ գա ա յիյին ն ծրծրագագ ր րեերիրի ևև  պապայ յ մամա ն նագագ ր րե ե րիրի հհի ի մաման ն վրվրա ա մե մե նքնք 

ուու ն նենենք ք արար տ տա ա սասահ հ մամա ն նուում մ սոսովվո ո րորող ղ նեներ,ր, ոո ր րոնոնցց թիթի վ վըը այայնքնքանան էէլ լ 
մե մե ծծ չէչէ, , մե մե նքնք եեր ր բեբեք ք դեդեմ մ չեչենքնք լլիինոնումւմ,, որոր  մե մե ր ր շրշրջաջա ն նա ա վավարտրտ ն նե-ե-
րըրը գգնանան ն արարտտա ա սասահ հ մամա ն նուում մ սոսովվո ո րերե լ լուու ևև  ո ո րորոշշ ժաժա մ մա ա նանակ կ հեհե տ տոո
վեվե ր րաադադառռնանան՝ն՝ աայսյս տ տեղեղ շշա ա րորոււնանա կ կե ե լոլու ւ ի ի րերենցնց ոու ւ սոսու ւ մըմը: :     ՏեՏե ղ ղաացիցի 
օրօր դ դի ի նանա տ տորոր ն նե ե րիրիցց 1212 հհոոգիգի սսո ո վովո ր րուում մ ենեն ԳԳերեր մ մա ա նինիա ա յոյումւմ, , ԱՄԱՄՆ-Ն-
ուում,մ, ՖՖ ր րանանսսիաիա յ յուում,մ,   Բ Բելել գ գիաիա յ յուում,մ, ԻԻ տ տա ա լիլիա ա յոյումւմ ևև ՀՀուու ն նասաստտա անոնումւմ,,
այայ ս սինինքնքն՝՝ հիհիմն մն աա կ կանան մմա ա սըսը սսո ո վովո ր րուում մ է է ԵվԵվ ր րո ո պապա յ յուում:մ: ԻԻսկսկ աար-ր-
տատա ս սահահ մ մանան ց ցիինենե ր րիի մե մե ծ ծ մամա ս սը ը սոսո վ վոորորումւմ էէ ԱԱ ս սիաիա յ յուում,մ, միմի մամասնսն 
էլէլ՝՝ ԱֆԱֆ ր րի ի կակա յ յուում:մ: ԱԱյդյդ եերկրկր ր նեներնրն եեն ն ՀնՀնդդկակաս ս տատա ն նը,ը, ԻԻ ր րա ա նընը,,
  ՍիՍիրրիաիան,ն,   Ս Սաոաուդւդ յ յանան ԱԱ ր րա ա բիբիանան, ,   ՔոՔոււվեվեյյթըթը ևև  Ս Սո ո մամա լ լինին::
20201515-ի-ին ն ինին տ տերեր ն նաատոտու ւ րարա ըըն ն դոդունւն վ վելել էէ ըըն ն դադա մե մե նընը 881 1 հոհո գ գի,ի, 

ո ո րորոն ն ցիցիցց ռառազ զ մամաբժբժշ շ կակա կ կանան ֆֆա ա կոկուլւլ տ տե ե տիտից՝ց՝ 77,, ստստո ո մամա տ տո ո լոլո գ գիաիա--
կակա ն նիցից՝՝ 7171, , ուու ն նենենք ք 2 2 արար տ տա ա սասահ հ մաման ն ցիցի իիննտետերնրն,, ովով ք քերեր աա վ վարար--
տետել լ ենեն ըընդնդհհա ա նոնուրւր բբժշժշկոկութւթ յ յանան ֆֆա ա կոկուլւլտտե ե տըտը::
Ե Ե թեթե վվերերլլուու ծ ծենենք ք սոսո վ վոորորող ղ նենե ր րի ի թիթի վ վը ը հեհետ տ բոբու ւ հահա կ կանան ֆֆա ա կոկուլւլ--

տետետտուում մ ըսըստ տ տատար ր բեբեր ր ԲՈԲՈւՀւՀ-ե-երրի՝ի՝ կկտետես ս նենենքնք,, որոր 11.0.05050 հհո ո գիգինն
(6(66.6.4 4 %)%) ԵԵՊԲՊԲՀ Հ շրշրջաջա ն նա ա վավարտրտ ն ներերն ն ենեն,, 6666 հհոոգիգին ն (4(4.1.1%)%) պպե ե տատա--
կական ն այայլ լ ԲՈԲՈւՀւՀ-ե-ե ր րիցից եեն,ն, իիսկսկ 112525 հհոոգիգին ն արար տ տա ա սասահ հ մամաննցիցի ն ներերնն
ենեն::
  ՄեՄեզ զ մոմոտ տ մե մե ծ ծ խնխնդիդիր ր էէ ընըն դ դուու ն նե ե լոլութւթ յ յուու ն նիցից հհե ե տոտո օօր ր դիդի ն նա ա տոտոր-ր-

նենե ր րինին ըըստստ աամ մ բիբիոնոն ն նե ե րիրի տտե ե ղաղա վ վոորերե լ լուու հհարար ց ցը,ը, քքա ա նինի ոորր շաշատտ
մե մե ծծ թիթիվ վ է է կակազ զ մոմումւմ իիրրենենց ց դիդի մ մուումն մն եե ր րի ի հահամամաձաձայնյն մմասաս ն նա ա գիգի--
տոտութւթ յ յուուն ն և և աամ մ բիբիոնոն փփոոխոխող ղ նենե ր րի ի թիթիվվը:ը: ԵԵ թ թե ե մամաս ս նանա գ գի ի տոտութւթ յ յուունն
փոփոխխողող ն նե ե րիրին ն կակա ր րե ե լիլի էէ հհասաս կ կա ա նանալ,լ, աայյսիսինքնքն՝ն՝ ննրարանքնք կկաա րորող ղ 
ենեն սսկզկզբիբիցց սխսխալալ ըընտնտ ր րուութ թ յոյունւն կկա ա տատա ր րելել ևև հեհետտո ո փոփո խ խելել իի ր րենենցց
մամաս ս նանա գ գի ի տոտութւթ յ յուու ն նը ը և և  տ տեեղաղա փ փոխոխ վ վելել հհա ա մամա պ պաատատաս ս խախան ն ամամ-
բիբիոնոն, , ա ա պապա 667 7 հոհոգգինին, , ովով ք քերեր փփո ո խեխել լ ենեն իիրրենենց ց ամամ բ բիոիո ն նը,ը, մեմեզզ 
հահամմարար խխնդնդիրիր ն ներեր եենն ա ա ռառա ջջացաց ն նուում մ և՛և՛ ժաժա մե մե  րիրի,, և՛և՛ ֆիֆի ն նանան ս սա ա կականն
հոհոս ս քեքե ր րի ի ա ա ռոռու ւ մոմով:վ: ԴԴ ր րա ա հեհետ տ ևաևան ն քոքով վ ո ո րորոշշ ամամ բ բիոիոնննեներր գեգեր-ր-
ծածան ն րարաբբեռեռն ն վաված ծ ենեն լլի ի նոնումւմ, , ևև  դ դրարանցնց կկողողքիքին ն կական ն ամամ բ բիոիոն ն նեներ,ր, 
ո ո րորոնցնց ծծանանրրա ա բեբեռնռն վ վաածոծութւթ յ յուու ն նը ը շաշատ տ ցացածրծր էէ::
  ՄեՄեզ զ մոմոտ տ մամաս ս նանագգի ի տատացցուում մ անան ց ցելել էէ 114444 բբժիժիշկշկ ևև 112727 բբուուժ ժ քոքույւյր,ր, 

ո ո րորոն ն ցց մե մե ծ ծ մամասսը ը սոսո վ վո ո րերել լ է է վճվճա ա րորո վ վի ի հիհի մ մուունքնք ն նե ե րորով:վ: ԸԸնդնդ հ հա-ա-
նոնուրւր աառ ռ մամամբմբ մմասաս ն նա ա գիգի տ տա ա ցոցումնւմն    ե ե րըրը բբժիժիշկշկ ն նեերիրի հհա ա մամարր տևտևուում մ 
ենեն 33-9-9 աա մի միսս,, իսիսկ կ բոբուժւժ ք քուույ յ րերերրի ի հահա մ մարար՝՝ 3-3-66 ա ա մի մի ս:ս:  Մ Մենենք ք նպնպա-ա-
տատակ կ ուու ն նենենք ք մամաս ս նանա գ գի ի տատա ց ցուումն մն եե ր րի ի շրշրջաջա ն նակակ ն նե ե րըրը ըընդնդ լ լայայ ն նելել ևև    
ա ա վեվե լ լի ի շաշատ տ մամաս ս նանագգի ի տոտութւթ յ յուուն ն նենե ր րի ի գծգծովով կկաատատարրելել մմասաս ն նա ա գիգի--
տատա ց ցուումն մն եեր,ր, ոո ր րը,ը, մեմերր կկարարծծի ի քոքով,վ, կկբաբարձրձ ր րացաց ն նի ի մամաս ս նանագգի ի տատա--
ցոցող ղ նենե ր րի ի թիթի վ վը:ը: 
ԱյԱյս ս տատա ր րի ի բաբա վ վա ա կակա ն նինին աավվե ե լալա ց ցելել եեն ն կակա տ տա ա րերե լ լա ա գոգոր ր ծոծումւմ--

նեներըրըրը՝՝ 4.4.23237 7 հոհո գ գգի ի ի կակակ  տ տա ա րերե լ լա ա գոգոգ րծրծր  վ վելելլ եենն մե մե զ զ զ մոմոտ,տ, ոո ր րոնոն ց ցիցիցի  
1.1.1.2020203-3-3-ըը ը ը պեպեպեպ տտ տ պապապապ տտ տ վեվեվեվ  րր րրի իի ի շրշրշրշրջաջաջաջ  նն նակակակկ նն նե եե րորորոր ւմւմւմ, , իսիսիսի կ կկ կ 3.3.3.0303034-4-4-ը՝ը՝ը՝ը վվվվճաճաճա րր րրո ոո վիվիվիվի 
հիհիհիի մ մ մուուունքնքնքք ն ն նե ե ե րորորով:վ:վ:վ

ՀԵՏ ԲՈՒ ՀԱ ԿԱՆ ԵՎՀԵՏ ԲՈՒ ՀԱ ԿԱՆ ԵՎ

  ՇԱ ՐՈՒ ՆԱ ԿԱ ԿԱՆ   ՇԱ ՐՈՒ ՆԱ ԿԱ ԿԱՆ 

ԿՐԹՈՒԹ ՅԱՆ ՖԱ ԿՈՒԼ ՏԵ ՏԻԿՐԹՈՒԹ ՅԱՆ ՖԱ ԿՈՒԼ ՏԵ ՏԻ

 2015 ԹՎԱ ԿԱ ՆԻ  2015 ԹՎԱ ԿԱ ՆԻ 

ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ ՆԵ ՐԻ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ ՆԵ ՐԻ 

ՎԵՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ ՎԵՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ 

ԹՎԵ ՐԻ ԵՎ  ՓԱՍ ՏԵ ՐԻ ԼԵԶ ՎՈՎԹՎԵ ՐԻ ԵՎ  ՓԱՍ ՏԵ ՐԻ ԼԵԶ ՎՈՎ

Ներ կա յաց նում Ներ կա յաց նում է պրո ֆե սոր Ար մեն   Ձո նի կի   Համ բար ձում յա նըէ պրո ֆե սոր Ար մեն   Ձո նի կի   Համ բար ձում յա նը



  ԴեԴեԴեԴե կ կկ կա ա ա նանանա տ տ տի ի իի և և և ոոու ւ ւ սոսոսումնւմնմնւմն  ա ա ա կակակկան ն նն բաբաբաժ ժ ժժ նինինի կկկկա ա ա տատատա ր ր րածածծած աաաշշշխախախխա տ տ տանանանանք-ք-ք-
նենենեներրրի ի իի շնշնշնորորոր հ հհ հիվիվիվիվ բբբա ա ա վավվավա կ կկ կա ա ա նինինինին ն նն բաբաբարձրձձրձ ր ր րա ա ա ցեցեեցել լ լ է է էէ նանաննաև և ևև արարար տ տտագագագա նանանաան
կակա տ տա ա րերեե լ լա ա գոգոր ր ծոծումնւմնմն  ե ե երիրիի թթի ի վըվը: :   ԴաԴա հհհիմնիմնիմն  ա ա կակա նն նուում մ տետետե ղ ղղ ղի իի է է էէ 
ուու ն նե ե ցեցել լ մե մե ր ր մե մե ծ ծ մամարրզեզե ր րուում՝մ՝  ՇՇի ի րարակկ,,   ԼոԼոռռի,ի, ԱԱ ր րաարարա տ տ, , ՍՍՍյոյոյոու ւ ւ նինինիի ք ք ք, , , 
  ԿոԿո տ տայայ ք ք, , ինինչպչպեսես ննաևաև ՂՂա ա րարաբբաղաղուում,մ, ոորրտետեղ ղ կակա տ տա ա րերեե լ լ լա ա ա ագոգոգոոր-ր-ր-
ծոծումնւմն  երերը ը հիհիմն մն աա կ կա ա նոնումւմ աանցնց կ կացաց վ վելել եեն ն անանվ վ ճաճար ր հիհի մ մուունքնքք ն ն նեեերրորոով:վ:վ:
  ՆաՆախխորորդ դ տատա ր րի ի նեներրի՝ի՝ հհատատ կ կա ա պեպես ս 20201414-ի-ի հհետետ հհա ա մե մե  մ մա ա տատաածծ՝ծ՝ծ՝ աաաար-րր--
տատագգնանա կկա ա տատա ր րե ե լալագգորոր ծ ծուումն մն եերրըը շաշատ տ ենեն բբարարձ ձ րարա ց ցելել՝՝ 2727555 հոհոհոգգգուուուց ց ց ց
հահաս ս նենե լ լովով 770000-ի-ի: :
20201515-ի-ին ն ոորորոշ շ չաչա փ փովով հհաաջոջող ղ վեվել լ է է նանաև և ի ի ջեջեցցնենել լ ֆաֆա կ կուուլ լ տետե տ տ տիիի աշաշաշա --

խախա տ տա ա վավար ր ձիձի ֆֆոնոնդդը:ը: ԵԵ թ թե ե 20201313-ի-ին ն այայնն կակազ զ մոմումւմ էէրր մե մե ր ր աշաշ խ խխա ա աատատտաած ծ ծծ 
գոգոււմամար ր նենե ր րի ի գրգրե ե թեթե 6699 տոտո կ կո ո սըսը,, ա ա պապա 2201014-4-ինին աայնյն կկազազ մե մելլ էէէ 6666333 տոտոտոտ --
կոկոս,ս, իիսկսկ 2201015-5-ինին՝՝ 6060 տտոոկոկոս:ս: 
20201414-ի-ին ն մե մե ր ր ֆաֆա կ կուուլ լ տետե տ տը ը ուուսսա ա նոնո ղ ղաակական ն խոխորհրհրրդադա ր րա ա նինինի հհհետետետտ

մի մի ա ա սիսին ն մե մե կ կ նենել լ էրէր ԻԻջ ջ ևաևա ն նի ի «Ս«ՍՕՍՕՍ մմանանկկա ա կական ն գյգյուուղ ղ կոկոչ չ վովոող ղ ղ մամամաան-ն-ն--
կակա տ տուուն,ն, ոոր ր տետեղ ղ հեհե տտաազոզո տ տելել էէինին բբո ոլոլոր ր ե ե րերե խ խաանենե ր րինին::
20201515-ի-ին՝ն՝ շշնոնոր ր հիհիվ վ ԵՊԵՊԲՀԲՀ ռռեկեկ տ տորոր ՄՄ. .   ՆաՆա ր րի ի մաման ն յայա ն նի ի և և կ կ լիլիլի ն նննի ի ի կակակակ ---

կական ն աշաշ խ խա ա տատանքնք ն նե ե րիրի գգծոծով վ պրպրո ոռեռեկ կ տոտոր ր Ա.Ա.  Մ Մի ի նանաս ս յայա ն նի,ի, կկկաաատատատաար-ր-ր
վեվեցց բոբո լ լորոր եե ր րեեխախա ն նեերիրի աանվնվ ճ ճարար բբուու ժ ժուու մմըը մե մե ր ր կլկլիինինի կ կա ա նենե ր րուուում:մ:մմ: 
20201515-ի-ին ն ուու ն նե ե ցեցել լ ենենք ք 2 2 գոգորրծոծու ւ ղողումւմ::   ԴրԴրանանցիցիցց մե մե  կ կըը կակաայայայաացացցաավ վ վ վ

  ԿոԿուրւրսկսկ քքա ա ղաղա ք քուում,մ, ոոր ր տետեղ ղ բժբժշկշկա ա կականն հահա մ մալալ ս սաարարա ն նը ը իրիր չչաաափեփփեփե ր րր րովովովվ
գրգրե ե թեթե ննուույնյնն ն է,է, իինչնչ մեմե րըրը::   ԳոԳոր ր ծոծուղւղ մ մանան ննպապա տ տա ա կըկը ննրարանցնց հհհեետետետ օօօօր-ր-ր--
դիդի ն նա ա տոտոր ր նենե ր րի,ի, ննաևաև ոու ւ սասա ն նողող ն նե ե րիրի փփոոխախա ն նա ա կակա յ յինին գգորործծընընըն թ թթթաա ա ացըցըցըը
կակազ զ մամա կ կերեր պ պելելն ն էրէր, , որորն ն արար դ դենեն ոո ր րոշոշ չչա ա փոփով վ կակա տ տարար վ վելել էէ::  
ԳոԳորրծոծու ւ ղողումւմ եենքնք ոու ւ նենե ց ցելել ննաևաև ԱԱլ լ մամա թթի,ի, ոոր ր տետեղ ղ կակա յ յաա ցացաավ վ վ հեհեհեետ-տտ--

բոբու ւ հահա կ կանան կկրթրթուութ թ յայան ն գծգծովով կկոնոնգգրերես,ս, ոոր ր տետեղ ղ նեներ ր կակա յ յացաց վ վեցեցեց նննաևաևաևևա
ԵՊԵՊԲՀԲՀ-ի-ի հհետետ բ բուու հ հա ա կական ն ամամբբողողջջ գոգոր ր ծըծըն ն թաթացցը:ը: ԱԱ մե մե  նանա կ կարարարր և և ևորորորո ն ն նն 
այայն ն էրէր,, որոր ոո ր րո ո շոշումւմ ըըն ն դոդունւն վ վեցեց սստետեղ ղ ծեծել լ կոկոն ն սոսոր րցիցիուում մ ԵԱԵԱՄ Մ Մ բոբոբո լ լլորորորր
երերկրկր ն նեերիրի մմասաս ն նակակցցուութ թ յայամբմբ,, ո ո րիրին ն մի մի ա ա ցացավ վ նանաև և ԱդԱդր ր բեբեբե ջ ջջ ջա ա անընընը: : : 
ԸնԸնտ տ րորութւթ յ յուուն ն նեներ ր անանց ց կակացցվեվեցցինին,, և և  կ կոնոնսսորոր ց ցիոիոււ մի մի ղղե ե կակա վ վվաաարորորումւմւմըը ը ը 
հահանձնձ ն նա ա րարարրվեվեցց   ՌոՌու ւ սասաս ս տատա ն նի ի հեհետ տ բոբու ւհահա կ կանան կկրթրթուութ թ յայան ն ն գծգծգծծովովովվ
ա ա կակա դ դե ե մի մի ա ա յիյի ռռեկեկ տ տո ո րիրին,ն, աա կ կա ա դեդե մի մի  կոկոս ս   ՄոՄո շ շե ե տոտովվա ա յիյին:ն: 

YYYSSMMMU “Muratsan” clinic has acquired a new ambu-
laaannncce car and the basic car has been repaired and up-
gggrrraaaddedd according to the standards.
TTTThhe sservice is responsible for transporting the newborns 

wwwiitthh dddiff erent health problems from the hospitals in RA 
tooo “MMMuuratsan” newborn reanimation department which 
isss tthhe oonly one in Armenia.
DDDDuuriinng the 1.5 month of the year 56 calls were realized , 

333000 oouutt of which to RA regions including Kapan, Alaver-
ddii,, AAbbovyan and other directions.
AAAAnnd d despite the though weather conditions and bad 

ssttaaatee oofof roads, the medical staff  and the drivers continue 
tooo rreeaallize their hard and very responsible job in a heroic 
wwwaaayy. 

ԲԲԲժժշշկկա կան համալսարանի « Մու րա ցա ն» հի վան դա-
նննոոոցցաաային հա մա լի րի նո րած նա յին վե րա կեն դա նաց-
մմմաաանն սսա նա վիա ցիոն ծա ռա յութ յու նը հա մալր վեց նոր 
աաաամեմե մե նննագ նաց շտապօգ նութ յան մե  քե նա յով, իսկ բա-
զզզաաա յյիինն մե  քե նան վե րա սար քա վոր վել և  վե րա զին վել 
էէ ննո րրրած նա յին սա նա վիա ցիա յի պա հանջ նե րին ու 
չչաաաա փփաաա նիշ ե րին հա մա պա տաս խան:
ՎՎՎեերրրոնշյալ ծա ռա յութ յունն ի րա կա նաց նում է ա ռող-

ջջաաա կկաաան տար բեր խնդիր ներ ու նե ցող նո րա ծին նե րի 
տտտտեե ղղաաա փո խու մը  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 
բբբոոո լոորրր ծննդատ նե րից «Մուրացան հա մա լիրի ման-
կկկաաա կկաաան և  նո րած նա յին վե րա կեն դա նաց ման բա-
ժժժաաաննմմմունք, ո րը մի ակն է  Հա յաս տա նում:
ԸԸԸննթթթա ցիկ տար վա 1,5 ա մի ս նե րի ըն թաց քում ի րա-

կկկաաա ննաաաց վել է 46 կանչ, ո րից 30-ը՝ ՀՀ մար զեր, այդ 
թթթվվվոումմմ՝  Կապան, Ա լա վերդի, Ա խուրյան և  այլ ուղ-
ղղղոոութթ յյոուն նե րով:
ԵԵԵվվ չչնա յած ձմե  ռա յին ան բա րեն պաստ ե ղա նա կին 

ոոոււ ճճաաա նա պարհ նե րի դժվա րան ցա նե լիութ յա նը՝ ծա-
ռռռաաա յյոոււթ յան բու ժանձ նա կազ մը և  վա րորդ նե րը շա րու-
նննաաա կկոոում են հե րո սա բար ի րա կա նացնել ի րենց դժվա-
րրրիիինն ոոու ան չափ պա տաս խա նա տու աշ խա տան քը:

ՎԵ ՐԱ ԿԵՆ ԴԱ ՆԱՑ ՄԱՆ ՎԵ ՐԱ ԿԵՆ ԴԱ ՆԱՑ ՄԱՆ 

ԾԱ ՌԱ ՅՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ ԾԱ ՌԱ ՅՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ 

ՀԱ ՄԱԼՐ ՎԵՑ ՀԱ ՄԱԼՐ ՎԵՑ 

ՇՏԱՊՕԳ ՆՈՒԹ ՅԱՆՇՏԱՊՕԳ ՆՈՒԹ ՅԱՆ

 ՆՈՐ ՄԵ ՔԵ ՆԱ ՅՈՎ ՆՈՐ ՄԵ ՔԵ ՆԱ ՅՈՎ
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Հա յաս տա նի ե րի տա սար դա կան 
հիմն  ադ րա մը և Մ խի թար  Հե րա ցու 
ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ-
սա րա նի ու սա նո ղա կան խորհր դա
նը կազ մա կեր պել էին « Դար ձիր իմ ա
ևը բա րե գոր ծա կան մի  ջո ցա ռում,
նպա տակ ու ներ օգ նել օն կո լո գիա կան պրոբ լեմն  եր 
ու նե ցող ե րե խա նե րին։  Միջոցառմանը մաս նակ ցում 
էին ա ռող ջա կան խնդիր ներ ու նե ցող ե րե խա ներ, նրանց բու ժող 
բժիշկ նե ր, հյու րեր, որի ըն թաց քում ներ կա յաց վեց բե մադ րու-
թյուն: Դրա մե ջ ընդգրկ ված էին ու սա նող ներ, բուժ վող ե րե խա-
ներ, Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի ա կա դե-
մի ա կան երգ չա խում բը։ 
ԵՊԲՀ ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի «Մ շա կույթ և  ա զատ ժա-

մանց հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ  Տիգ րան  Սա հակ յա նը տե-
ղե կաց րեց, որ ծրագ րի շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց վել է հան-
գա նա կութ յուն, և  հա վաք ված  գու մա րը կհատ կաց վի «Ն վի րիր 
կյանք հիմն  ադ րա մի  շա հա ռու նե րին։  Նա նաև նշեց, որ բա րե-
գոր ծա կան մի  ջո ցա ռումն  եր բժշկա կան հա մալ սա րա նում կազ-
մա կերպ վում են պար բե րա բար։ 
 Հա յաս տա նի ե րի տա սար դա կան հիմն  ադ րա մի  հո գա բար ձու-

նե րի խորհր դի հա մա կար գող  Կա րեն Ա վագ յանն ընդգ ծեց, որ 
Ե րի տա սար դա կան հիմն  ադ րա մը կյան քի է կո չում բազ մա թիվ 
սո ցիա լա կան ծրագ րեր, ո րոնց նպա տա կը տար բեր կա րիք ներ 
ու նե ցող մարդ կանց կող քին կանգ նելն է։ Ըստ նրա՝ հիմն  ադ րա-
մի  ծրագ րե րի մոտ 50 տո կո սը սո ցիա լա կան բնույ թի են։
Կ. Ա վագ յա նը հատ կա պես ա ռանձ նաց րեց այն փաս տը, որ այդ 

ծրագ րերն ի րա կա նաց վում են ու սա նող նե րի մի  ջո ցով, քա նի որ 
ի րենց նպա տակն է ե րի տա սար դութ յան շրջա նում սեր մա նել բա-
րե գոր ծութ յան, օգ նե լու, լավ գործ ա նե լու մշա կույ թը։  Բա ցի այդ՝ 
ա ռող ջա կան խնդիր ներ ու նե ցող մարդ կանց պետք է հի շել ոչ 
մի այն օ րա ցու ցա յին օ րե րին, այլ ամ բողջ տա րին։ 
 Յոլ յա նի ան վան ար յու նա բա նա կան կենտ րո նի տնօ րեն Սմ բատ 

 Դաղ բաշ յա նի տե ղե կաց մամբ՝  Հա յաս տա նում կան բազ մա թիվ 
ե րե խա ներ, ով քեր բուժ վել և պ րակ տի կո րեն ա ռողջ են. «Այ սօր 
ու նենք լեյ կե մի ա յով հի վանդ ա վե լի քան 500 ե րե խա ներ, ով քեր 
ա ռող ջա ցել են, և ն րանց թի վը տա րեց տա րի ա վե լա նում է։ 
8-ամ յա Ար փի նեն, ով խա ղում էր ներ կա յաց ման մե ջ, ա սում 

է՝ շատ ու րախ է հան դես գալ այս մե ծ բե մում, ու կու զե նար, որ 
շատ շուտ՝ մե կ օ րում, բուժ վեր։  Բուժ վող տղա նե րից մե կն էլ, 
ով նպա տակ ու նի դաշ նա կա հար դառ նալ, ա սում է, որ ցան կա-
նում է մի շտ մա ժո րա յին ե րաժշ տութ յուն հնչեց նել ու մարդ կանց 
պարգևել լու սա վոր տրա մադ րութ յուն։ 
 Մի ջո ցառ ման ըն թաց քում ցու ցադր վել է նաև տե սան յութ, ո րը 

ներ կա յաց նում էր մի  շարք բժիշկ նե րի ձեռք բե րած փոր ձը և  ան-
ցած ճա նա պարհն օն կո հե մա տո լո գիա կան բնա գա վա ռում։

 ԴԱՐՁԻՐ ԻՄ 
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BE MY

SUN
The Youth Foundation of Armenia and th F d ti f A
Yerevan State Medical University Stu-
dent Parliament organized “Be my 

” charity event,which aims at helping chil-
th cancer problems.Children with health 

problems and their doctors participated in the 
event.
A performance took place during the event which 

included children with health problems,students and 
YSMU academic choir.
Tigran Sahakyan,the head of YSMU Student Par-

liament “Culture and Leisure” commission  informed 
that in the scopes of the program a fundraising was 
carried out and the raised sum will be allocated to 
“Give Life” Foundation benefi ciaries. He also not-
ed that the charity events at Yerevan State Medical 
University will be organized periodically.
Karen Avagyan, the coordinator of the board of 

trastees of Youth Foundation of Armenia noted that 
Youth Foundation is implementing numerous social 
programs targeting at diff erent needs of people and 
standing by them. According to him the 50%of the 
programs is of social background. K.Avagyan also 
stated the fact the programs are carried out by the 
students as their main goal is to instill the culture of 
charity,help and kindness among young people. Be-
sides, people with health problems should be remem-
bered not only on calendar days but also throughout 
the year. 
By the iformation given by Smbat Daghbashy-

an,the Director of the Hematology Center named 
a� er Yolyan,there were many children in Armenia 
who were treated  and are practically healthy now. 
Today we have more than 500 children who have 
leukemia who have recovered and their number is 
increasing.
8-year-old Arpineh who participated in the play 

said that she was very happy to play on the stage 
and would like to be treated in a day. One of the 
guys who is being treated now,would like to become 
a pianist and says that always wants to play music 
and to give people a bright mood.
The event also included a video which represented 

the acquired experience and the overcome path of the 
physicians dealing with oncohematological shpere.
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Դա րե րի խոր քից ե կող ոս կե ղե նիկ 
հա յոց լե զուն գո վեր գել են ոչ մի այն 
մե ր մե  ծե րը, այլև օ տա րազ գի նե րը: 
Հի շենք անգ լիա ցի բա նաս տեղծ   Ջորջ 
Բայ րո նին. «Աստ ծո հետ խո սե լու մի ակ 
լե զուն հա յե րենն է, իսկ ֆրան սիա ցի 
գրող   Վիկ տոր Հ յու գոն  հետև յալ խոս-
քե րով է գո վեր գել հա յե րե նը. «  Ձեր հնա-
մե  նի լե զուն ես չգի տեմ, բայց սի րում եմ 
այն: Դ րա մե ջ Ար ևելքն եմ զգում, դա-
րերն եմ նշմա րում այն տեղ, տես նում եմ 
անց յա լի խորհր դա վոր նշույ լի շո ղար-
ձա կու մը: Ինձ հա մար պար ծանք է հա-
յե րեն թարգ ման վե լը:

Հո գիդ հպար տութ յամբ լցնող այս 
խոս քե րի շղթան կա րե լի է ան վերջ շա-
րու նա կել:   Գու ցե հենց այս խոս քերը  
Հա յաս տա նի ԲՈւՀ-ե րում սո վո րող 
օ տա րազ գի ու սա նող նե րի հա մար հա յե-
րե նը սեր տե լու ո գեշնչ ման աղբ յուր են:
 Մայ րե նիի օր վա կա պակ ցութ յամբ ՀՀ 

սփյուռ քի նա խա րա րութ յան նա խա ձեռ-
նութ յամբ Օ շա կա նում և Եր ևա նում անց-
կաց վեցին մի  շարք մի  ջո ցա ռումն  եր, 
ո րոնց մաս նակ ցեցին նաև հա յաս տան-
յան ԲՈւՀ-ե րում սո վո րող օ տա րազ գի 
ու սա նող նե րը: Ու շադ րութ յան է ար ժա-
նի հատ կա պես նրանց՝ ա կանջ շո յող 

հա յե րե նը: Ն րանք բո լորն էլ բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի ու սա նող ներ են, որոնք 
հա յե րե նը սո վո րել են ե րեք տա րում:
Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի հա յոց լեզ-

վի ամ բիո նը օ տա րազ գի ու սա նող նե րի 
ու սուց ման եր կա րամ յա փորձ ու նի: Այն-
տեղ են հա ճա խում հնդիկ, ա րաբ, պար-
սիկ, հույն, ինչ պես նաև սփյուռ քա հայ
ու սա նող ներ:
Հա յե րե նի ու սու ցման նպա տակն է 

օ տա րազ գի ու սա նող նե րին հնա րա-
վո րինս հա ղոր դա կից դարձ նե լ մե ր 
 մայ րե նիին, ազ գա յին ո գու ա կունք նե-
րին, ազ գա յին ու հա մա մարդ կա յին ար-

ժեք ու նե ցող գոր ծե րին:
Հա յե րե նին չտի րա պեող 

ու սա նող նե րին հա յոց լե զու 
դա սա վան դելն ու նի ոչ մի այն 
ու սումն  ա կան, այլև ճա նա չո-
ղա կան նշա նա կութ յուն: Օ տար-
նե րը հա յե րե նով են ճա նա չում 
  Հա յաս տա նը, այդ նպա տա կով 
անհ րա ժեշտ է օ տա րա խոս ու սա-
նող նե րի մե ջ հե տաքրք րութ յուն 
ա ռա ջաց նել մե ր հնա գույն լեզ վի 
և մ շա կույ թի նկատ մամբ: Եվ որ-

պես զի հա մա լիր ու սու ցու մը նպա տա-
կին ծա ռա յի՝ օ տա րա խոս ու սա նող ները 
պետք է զգան հա յոց լեզ վի ա ռանձ նա-
հատ կութ յունն ու հնչե ղութ յու նը:
Ու սուց ման գոր ծըն թա ցում մե ծ նշա-

նա կութ յուն ու նի նաև էքս կուր սիա նե րի 
կազ մա կեր պու մը:   Փոր ձը ցույց է տա-
լիս, որ օ տա րազ գի ու սա նող նե րը մե ծ 
հե տաքրք րութ յուն ու նեն, սի րով են այ-
ցե լում   Մա տե նա դա րան՝ մե ր դա րա վոր, 
հնա գույն ձե ռա գիր մատ յան նե րին ծա-
նո թա նա լու, հիաց մու նքով են այ ցե լում 
  Գառ նու տա ճար,   Գե ղարդ, Օ շա կան, 
  Մայր աթոռ   Սուրբ Էջ մի ա ծին:

Օտա րազ գի ու սա նող նե րի դաս տիա-
րակ չա կան աշ խա տանք նե րը զու գակց-
վում են գրա կան-ե րաժշ տա կան մի  ջո-
ցա ռումն  ե րի կազ մա կերպ մամբ, ո րոնց 
սի րով մաս նակ ցում են շնոր հա լի ու սա-
նող ները: Նրանք նվի րու մով են հա ճա-
խում դա սե րին, մե ծ հե տաքրք րութ յուն 
ու նեն հա յոց լեզ վի նկատ մամբ: 

On the occasion of Native Language Day, 
at the initiative of the RA Ministry of Dias-
pora, a number of events took place in Os-
hakan and in Yerevan where international 
students from  higher educational institutions 
in Armenia, also took part. Noteworthy is 
especially their ear calming Armenian lan-
guage. They are all Medical University stu-
dents, who learned Armenian in three years.
The Department of Armenian Language has 
long years of experience in training the foreign 
students.  Hindu, Arabic, Persian, Greek 
students and also students from Armenian 
Diaspora and citizens of CIS countries at-
tended the courses.

The Head of the Armenian Language 
Chair Henrieta Sukiassyan noted the pecu-
liarities and specifi cations of the teaching 
Armenian Language to the international 
students, stating that they not only teach the 
communicative language but also the med-
ical one, as the students are going to do the 
practice at hospitals and they have to com-
municate with patients and doctors. She 
assured that they speak Armenian fl uently.

ԵՊԲՀ-ն նշեց մայրենի լեզվի միջազգային օրըԵՊԲՀ-ն նշեց մայրենի լեզվի միջազգային օրը

  ՀԱ ՅԵ ՐԵ ՆԸ   ՀԱ ՅԵ ՐԵ ՆԸ ՀԱՆ ԳԻՍՏ ԵՎ  ՀԱՆ ԴԱՐՏ ԾՈ ՎԻ Է ՆՄԱՆ, ՀԱՆ ԳԻՍՏ ԵՎ  ՀԱՆ ԴԱՐՏ ԾՈ ՎԻ Է ՆՄԱՆ, 

ՉԽԵՂԴ ՎԵ ԼՈՒ ՀԱ ՄԱՐ՝ ՊԵՏՔ Է ԼԱՎ ԼՈ ՂԱԼ ՍՈ ՎՈ ՐԵ ՍՉԽԵՂԴ ՎԵ ԼՈՒ ՀԱ ՄԱՐ՝ ՊԵՏՔ Է ԼԱՎ ԼՈ ՂԱԼ ՍՈ ՎՈ ՐԵ Ս

Լեզվի մի ջազգային օրվան նվիրված մի ջոցառ$ մն  արտասահմանցի 
$ սանողները նշեցին ՀՀ փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանի և ՀՀ սփյ$ ռքի 

նախարար Հրան$ շ Հակոբյանի հետ
RA Deputy Prime Minister Vache Gabrielyan and RA Minister of Diaspora Hra-

nush Hakobyan were present at the event devoted to the International Language Day

«Մենք ոչ մի այն հա մա գոր ծա ծա-
կան լե զ� ն ենք սո վո րեց ն� մ, այլ նաև 
բժշկա գի տա կա նը, քա նի որ նրանք 
հի վան դա նոց նե ր� մ պետք է անց նեն 
պրակ տի կա և  պետք է շփվեն հի վանդ-
նե րի և բ ժիշկ նե րի հետ:  Կա րող եմ ձեզ 
վստա հեց նել, որ նրանք հան գիստ խո-
ս� մ են հա յե րե նով:

  ՀԵՆ ՐԻԵ ՏԱ   ՍՈՒ ՔԻԱՍ ՅԱ Ն
ԵՊԲՀ  հա յոց լեզ վի ամ բիո նի վա րիչ
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 Գաղտ նիք չէ, որ աշ խար հի ցան կա ցած երկ րում հա յեր 
կան, ով քեր հնա րա վո րութ յան դեպ քում ստեղ ծում են հզոր 
գաղ թօ ջախ ներ՝ մի ա վորվե լով նրա շուրջ: Դ րանք այն սերն-
դի հետ նորդ ներն են, ով քեր, հրաշ քով փրկվե լով ե ղեռ նից, 
կորց նե լով տուն ու հայ րե նիք, պատս պար վե ցին օ տար երկր-
նե րում՝ սրտնե րում կա րոտ ու սեր ի րենց կո րուս յալ հայ րե նի-
քի հան դեպ:
 Խորհր դա յին տա րի նե րին այն քան էլ հեշտ չէր մե  ծա հա-

րուստ հա յե րի հա մար կա տա րել ի րենց նվի րա կան ե րա զան-
քը՝ օգ տա կար լի նել հայ րե նի քին, հատ կա պես նրա ե րի տա-
սար դութ յա նը, ո րը օգ նութ յան կա րիք ու ներ: 
 Սա կայն ան կա խութ յան տա րի նե րի առ կա վի ճա կը հնա րա-

վո րութ յուն է տա լիս բո լոր նրանց, ով քեր ցան կութ յուն ու նեն, 
ի րենց ա վան դը ներդ նել  Հա յաս տա նի զար գաց ման գոր ծում: 
Այդ պի սին նե րը շատ են, նրան ցից մե  կը  Նա զար  Նա զար յանն 
է, ում մի  ջոց նե րով  Հա յաս տա նի ան կա խաց ման ա ռա ջին 
տա րի նե րին, իսկ ա վե լի ստույգ՝ 2000 թվա կա նին Եր ևա նի 
բժշկա կան հա մալ սա րա նում բաց վեց ուլտ րա ձայ նա յին ու սու-
ցո ղա կան կենտ րոն, որն ըստ էութ յան հիմք դրեց Եր ևա նի 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի հա մա գոր ծակ ցութ յա նը ԱՄՆ-ի 
Ֆի լա դել ֆիա յի   Թո մաս   Ջե ֆեր սո նի ան վան հա մալ սա րա նի 
ուլտ րա ձայ նա յին և  ռա դիո լո գիա յի հե տազո տա կան ինս տի-
տու տի հետ: Այդ հա մա գոր ծակ ցութ յան շնոր հիվ ԵՊԲՀ-ում 
2000 թվականին բաց ված ուլտ րա ձայ նա յին ու սու ցո ղա կան 
կենտ րո նին 2010 թվականին հա ջոր դեց հա մալ սա րա նա կան 
թիվ 1 հի վան դա նո ցում նոր հա մա կարգ չա յին տո-
մոգ րա ֆիա յի և  մագ նի սա-ռե զո նան սա յին հե տա-
զո տութ յան սար քե րով հա գեցած ռա դիո լոգիա յի 
կենտ րո նի բա ցու մը:   Հայ կա կան բա րե գոր ծա-
կան ընդ հա նուր մի ութ յան և  մաս նա վո րա պես՝ 
Նա զար յան նե րի ըն տա նի քի ֆոն դի ֆի նան սա-
կան ա ջակ ցութ յան շնոր հիվ հա մալ սա րա նա կան 
թիվ 1 հի վան դա նո ցը հա մալր վեց նո րա գույն 1.5 
տես լա հզո րութ յամբ մագ նի սա-ռե զո նան սա յին 
տո մոգ րա ֆով:
 Դեռևս 2000 թվա կա նին՝ ուլտ րա ձայ նա-

յին կենտ րո նի բաց ման ժա մա նակ  Նա զար 
 Նա զար յա նը հայ տա րա րեց. «Ին ձի հա մար ե րազ 

էր՝ տղաս հոս բե րել և  բա րե գոր ծութ յան մաս նա կից ը նիլ: 
Ա ռա ջին ան գամն ըլ լալով՝ հույս ու նիմ, որ ա նոր բա րե գոր-
ծութ յու նը պետք է շա րու նակ վի: Ն պա տակս է, որ այն շա-
րու նակ վի հատ կա պես ին ձա նից հե տո...   Թեև որ դուս լե զուն 
անգ լե րենն է, բայց հո գին հայ կա կան է: 
Այդ պա հին ես մտա բե րե ցի նաև մի  հատ ված   Հայ կա կան 

բա րե գոր ծա կան ընդ հա նուր մի ութ յան եր կա րամ յա նա խա-
գահ  Լո ւիզ   Սի մոն   Մա նուկ յա նի հետ ու նե ցածս հար ցազ րույ-
ցից. «Ես դեռ աղջ նակ էի, երբ հայրս ին ձի   Հա յաս տան բե-
րավ, և  ես հի վան դա ցա   Հա յաս տա նի սի րով...: 
Զ գա ցո ղութ յունս եր կու դեպ քում էլ նույնն էր՝ այս ի՞նչ ժո ղո-

վուրդ ենք, զգա լով, որ տա րի նե րի բե ռը սեղ մում է մե ր ու սե-
րը, մե ր զա վակ նե րին ներ քա շում ենք կո րուս յալ   Հայ րե նի քի 
հան դեպ կա րո տախ տի այն ցա վի մե ջ, ո րը մե ր հո գի նե րում 
առ կա է մի շտ, հա մոզ ված, որ աշ խար հի որ ծայ րում էլ ապ-
րեն՝ այլևս չեն կա րող ա զատ վել կրա կե այն շա պի կից, որ 
ինք նա կամ հագց րել ենք մե ր զա վակ նե րին:
  Հա մալ սա րա նի բա րե կամն  ե րի և  բա րե րար նե րի թի-

վը շատ մե ծ է: Ն րան ցից հի շա տակ ման են ար ժա նի Ա րամ 
 Չո բան յա նը ( Բոս տո նի հա մալ սա րա նի պատ վա վոր նա խա-
գահ),  Ջոն  Բի լե զիկ յա նը ( Կո լում բիա յի հա մալ սա րան, բժիշկ-
ների և  վի րաբույժ նե րի քո լեջ, ԱՄՆ), Էդ գար  Հու սեփ յա նը 
( Կո լում բիա յի հա մալ սա րա նի բժշկա կան ֆա կուլ տե տի դե-
կան, ԱՄՆ), Ար թուր Գ րի գոր յա նը ( Ջոր ջիա յի նյար դա վի րա-
բու ժա կան ինս տի տուտ, ԱՄՆ) և  այ լոք:

Իր զա վա կին  Հա յաս տա նի սի րով վա րա կե լու  Նա զար 
 Նա զար յա նի ծրա գիրն իրա կա նա ցավ, քա նի որ հա մալ սա-
րա նի ռա դիո լո գիա յի կենտ րո նի բաց ման գոր ծում չա փա-
զանց մե ծ էր նրա որ դու՝   Թո մաս   Ջե ֆեր սո նի ան վան ուլտ րա-
ձայ նա յին և  ռա դիո լո գիա յի հե տա զո տա կան ինս տի տու տի 
ղե կա վար, ԱՄՆ-ի ա ռա ջա տար ռա դիո լոգ, պրո ֆե սոր Լ ևոն 
 Նա զար յա նի ներդ րու մը, ով, շ  նոր հա կա լութ յուն հայտ նե լով 
կենտ րո նի բաց ման ա ռիթով ստա ցած պարգև ների և գ նա-
հա տան քի հա մար, իր խոս քում ա սաց, որ այ սու հետ էլ կա նի 
հնա րա վոր ա մե ն ինչ՝ ԲՈւՀ-ի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան խո-
րաց ման և  մե ր երկ րում բժշկութ յան զար գաց մա նը խթա նե լու 
հա մար: 
 Բաց ման ա րա րո ղութ յան մաս նա կից նե րի մե ջ մե ծ թիվ էին 

կազ մում մեր կրթօ ջա խի սփյուռ քա հայ շրջա նա վարտ նե րը, 
ա ռող ջա պա հութ յան բնա գա վա ռի աշ խար հում ճա նաչ ված 
հա յազ գի մաս նա գետ նե րը...
Ն րան ցից շա տե րի նախ նի նե րը ծնվել էին Արևմտ յան 

  Հա յաս տա նում, նրանց բնա կութ յան վայ րը   Բոս տոնն է 
ու   Փա րի զը, Ն յու   Յորքն ու Ա թեն քը, Հ ռոմն  ու   Բեռ լի նը... 
  Բայց բո լո րի հայ րե նի քը   Հա յաս տանն է,   Հա յաս տա նի 
  Հան րա պե տութ յու նը:

Ս. ԹՈՐՈՍՅԱՆ

նի է խ հի նկ ծ ե կ մ հ ե է ՝ հ ե ե և ե ծ ն մ ն կի
ՍՓ ՅՈՒՌ ՔԸ Ե ՂԵՌ ՆԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔ ԷՍՓ ՅՈՒՌ ՔԸ Ե ՂԵՌ ՆԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔ Է

  Թո մաս   Ջե ֆեր սո նի ան վան ուլտ րա ձայ նա յին և 
 ռա դիո լո գիա յի հե տա զո տա կան ինս տի տու տի 

ղե կա վար, ԱՄՆ-ի ա ռա ջա տար ռա դիո լոգ, 
պրո ֆե սոր Լ ևոն  Նա զար յա նը 

ԵՊԲՀ ուլտրաձայնային ուսուցողական կենտրոնի 
բացման ժամանակ

The Head of US Research Institute of Radiology and 
Ultrasound a� er Thomas Jeff erson, a leading radiolo-
gist, professor Levon Nazaryan at the opening ceremo-

ny of YSMU Ultrasound Training Center

ԱԱԱԱՊԱՊԱՊԱԳԱԳԱԳԱԱԱ ԲԺԲԺԲԺԻՇԻՇԻՇԿԿԿ ՄՄՄարարարտ-տտ ԱպԱպԱպրիրիրիլլլ 202020161616 NNN 2221-11 222222 (((131313323232-1113333333)3)3)2828



It is not a secret that in any country of the world there are Ar-
menians  who create a powerful community, being united around 
it. Those are the people who were miraculously saved during the 
genocide, having lost home and homeland, who found protection 
in foreign countries longing for their lost homeland.
In the Soviet period it was not so easy for wealthy Armenians 

to be  helpful to their homeland, especially its youth who needed 
help.
However, over the years of independence, the current situation 

provided an opportunity for all who have a desire to contribute 
to Armenia’s development.Those people were a lot, one of them is 
Nazar Nazarian, by whose means, in the early years, specifi cally 
in 2000, the Medical University opened the Ultrasound Training 
Center, which, in essence, laid the basis for the collaboration be-
tween YSMU and Research Institute of Ultrasound and Radiology 
a� er Thomas Jeff erson in Philadelphia. Thanks to this cooperation, 
YSMU  Ultrasound Training Centre was opened in 2000, followed 
by the establishment of  Radiology Center at University No. 1 Hos-
pital equipped with new computed tomography and magnetic res-
onance equipments in 2010.By means of  Armenian charity  Union 
and, in particular, by the fi nancial support of Nazaryan family 

funds the Construction of the family Fund University No. 
1 hospital was replenished with the latest  magnetic reso-
nance tomography with 1.5 capacity tesla.
In 2000  during the opening ceremony  Nazar Nazaryan said: 

“For me it was a dream to bring my son here and to participate in 
the charity. Being the fi rst time, I hope the charity will continue. 
My goal is that it continues especially a� er me…Though my son’s 
language is English  his soul is Armenian”. 
At this point I remembered also a passage from the interview 

that I had Louise Simone Manoogian, the president of Armenian 
charity ‘’I was still a girl when my father brought me here and I got 
sick with the love of Armenia…’. 
My feelings in both cases were the same, what kind of people we 

are.. feeling that the load on our shoulders is compressing us for 
years, we are involving our children in the  Homeland nostalgic 
pain, which is always in  our hearts, being sure that in whatever 
corner of the world they live, they can not get rid of the fi re cover 
that we voluntarily put on our children’’.
The number of University friends and benefactors is very large. 

Worth mentioning Boston University  honorary President Aram 
Chobanyan, John Bilezikyan(Columbia University, College of phy-
sicians and surgeons, USA), Edgar Husepyan(Columbia University, 
Medical Faculty Dean, USA), Arthur Grigoryan (GA Neurosurgical 
Institute,USA) and others.

 Nazar Nazarian’s plan to surround his son with love towards  Ar-
menia was realized, as the contribution of the President  of the 
Research Institute of Radiology and Ultrasound a� er Thomas Jef-
ferson , professor, leading radiologist Levon Nazaryan in opening 
YSMU Radiology Center ,was extremely  outstanding. He thanked 
the University for the awards and appreciation during the opening 
ceremony, saying that he would do his best to strengthen the co-

operation with the University and to motivate the development of 
medicine in our country.
At the opening ceremony participants and graduates from Dias-

pora  and leading Armenian specialists from health fi eld were in 
large numbers.
Many of their ancestors were born in Western Armenia, their 

place of residence were Boston and Paris, New York and Athens, 
Rome and Berlin... But the homeland of all is Armenia, The Re-
public of Armenia.

S. TOROSYAN

THE DIASPORA IS THE THE DIASPORA IS THE 
RESULT OF GENOCIDERESULT OF GENOCIDE

Ռադիոլոգիայի կենտրոնի բացման 
արարողության մասնակիցների թվում էին 

Հայաստանի Հանրապետության նախագահը,
Հայ բարեգործական  ընդհանուր մի ության 

նախագահը, բարերար Նազարյանի ընտանիքը, 
հյուրեր հայկական սփյուռքից

RA President, President of Armenian Charity Union, The 
Nazaryans, guests from Armenian Diaspora were present 

at the opening ceremony of Radiology Center
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Կ յան քի 80-րդ տա րում վախ ճան-
վեց բժշկա կան գի տութ յուն նե րի 
դոկ տոր, պրո ֆե սոր, ճա նաչ ված հո-
գե բույժ Մա րիե տա Ալ բեր տի Մե լիք -
Փա շա յա նը։
Մ. Մե լիք-Փա շա յա նը ծնվել է 1936 

թվա կա նին, Լե նի նա կա նում (Գ յում-
րի)։ 1954 թվա կա նին ըն դուն վել և 
1960 թվա կա նին գե րա զան ցութ յան 
դիպ լո մով ա վար տել է Եր ևա նի պե-
տա կան բժշկա կան ինս տի տու տը։
Ողջ կյան քը հո գե բու ժութ յա նը 

նվիր ված ան վա նի բժիշկ-գիտ նա-
կանն իր աշ խա տան քա յին գոր ծու-
նեութ յու նը սկսել է Եր ևա նի պե-
տա կան բժշկա կան ինս տի տու տի 
հո գե բու ժութ յան ամ բիո նում, նախ՝ 
որ պես ա վագ լա բո րանտ, ա պա 
նույն ամ բիո նի աս պի րանտ, այ նու-
հետև՝ ա սիս տենտ, դո ցենտ։
1980-1985 թվա կան նե րին ե ղել է 

բժիշկ նե րի կա տա րե լա գործ ման Եր-
ևա նի պե տա կան ինս տի տու տի հո-
գե բու ժութ յան ամ բիո նի վա րիչ։
1985 թվա կա նին վե րա դար ձել է իր 

հա րա զատ ամ բիո նը, ո րի վա րի չի 
պաշ տո նը վա րել է մի նչև 2008 թվա-
կա նը։ 2008 թվա կա նից ե ղել է նույն 
ամ բիո նի պրո ֆե սոր, ա պա 2011 
թվա կա նից աշ խա տան քի է ան ցել 
ՀՀ հա կա տու բեր կու լո զա յին դիս-
պան սե րում՝ որ պես հո գե բու ժութ յան 
բա ժան մուն քի բժիշկ-օր դի նա տոր։
Ճա նաչ ված գիտ նա կանի և ան-

վա նի բժշկի կազ մա կերպ չա կան 
ու նա կութ յուն նե րը դրսևոր վե ցին 
հատ կա պես 1988 թվա կա նից մի նչև 
2001 թվա կա նը Եր ևա նի Մ խի թար 
  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա-
կան հա մալ սա րա նի ու սումն  ա կան 
աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր 
աշ խա տե լու ըն թաց քում։
Նա 1983-1988 թվա կան նե րին ե ղել 

է ՀՀ ԱՆ գլխա վոր հո գե բույ ժը, 1991-
2009 թվա կան նե րին՝ ՀՀ հո գե բույժ-
նե րի ա սո ցիա ցիա յի նա խա գա հը։

Բժշ կա կան գի տութ յուն նե րի դոկ
տոր, պրո ֆե սոր Մ.Ա. Մե լիք-  Փա շա-
յա նն ա վե լի քան 200 գի տա կան աշ-
խա տութ յուն նե րի, այդ թվում՝ եր կու 
մե  նագ րութ յան, եր կու ու սումն  ա կան 
ձեռ նար կի, մե կ դա սագր քի հե ղի-
նակ է։
Բ նութ յու նը նրան օժ տել էր ան սահ-

մա նա փակ ե ռան դով, պա տաս խա-
նատ վութ յան բարձր գի տակ ցու մով, 
նրբան կա տութ յան մե ծ զգա ցո-
ղութ յամբ, շրջա պա տի նկատ մամբ 
ընդգծ ված բա րե կիրթ վե րա բեր մուն-
քով, զար մա նա լի ա ռույ գու թյամբ։
Ն րա հան կար ծա հաս մահ վան լու-

րը նույն քան ա նակն կալ էր, որ քան 
մա հազ դի ա ռի թով տա րի քը նշե լը։ 
Բ նավ 80 տա րե կա նին հա մա պա-
տաս խան ար տա քին ու շար ժու նու-
թյուն չու ներ, ա վե լին՝ թվում էր այն 
կեն սախն դութ յու նը, ո րը զար մա-
նա լիո րեն չէր լքում նրան ան գամ 
80-ամ յա տա րի քում, տևա կան հնա-
րա վո րութ յուն կստեղ ծի առնչ վե լու 
Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա-
մալ սա րա նի ա վագ սերն դի վեր ջին 
մո հի կան նե րից մե  կի՝   Մա րիե տա 
Ալ բեր տի   Մե լիք-  Փա շա յա նի հետ, 
մարդ, ում դեռ եր կար կհի շեն նրան 
ճա նա չող նե րը, գոր ծըն կեր նե րը, սա-
ներն ու ու սա նող նե րը։

ՄԱՐԻԵՏԱ ԱԼԲԵՐՏԻ ՄԵԼԻՔ-ՓԱՇԱՅԱՆ
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վանի բժշկի կազմակերպչական Բժշկական գիտությունների դոկ-

Մ

Մ. Մելիք-Փաշայանի վերջին լ$ սանկարը` արված ամի սներ առաջ `
հարազատ կրթօջախ$ մ՝ ԵՊԲՀ 95-ամյակի առիթով կազմակերպված 

մի ջոցառման օրը

(1936-2016)
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In this case, unfortunately I can’t use the word colleague. 
We don’t know each other personally but we both do the 

same thing. We ensure our readers in our rightness.
Both me and you write about our nation’s glorious and 

tough history, about its heros, victories and losses…
Both me and you write about Mount Ararat, Lake Van 

and Akhtamar..
What makes the diff erence is  that Mount Ararat is a 

saint biblical peak , an unattainable path of glory ,  a 
mighty mountain where the greatest poet of the Masis 
Mountains is resting..
For you our saint Masis is just a mountain, named Aghr-

dan. Even the view from our sites is diff erent.
Van is the birthplace of the most part of my  nation’s 

intelligentsia’s  ancestors, the name of which wasn’t even 
pronounced without a teardrop by the one’s who aban-
doned and le�  Van in fi res, by the ones who passed their 
homesick longing to their generations…
For you Van is simply a town, nothing else.Recently it 

is also an area seeking profi t from the tourists. And I am 
almost sure that you perfectly know who the tourists are: 
certainly not ordinary visitors, but people who, by the 
tells of their grandparents, come to the town  in the hope 
of fi nding the temples where their ancestors prayed.
Be careful! Those people take small packets of soil from 

their home land for the tombs of their grandparents.
Both me and you write about Costantinople.  For you 

it’s Istanbul . For me it’s Polis, with the Armenian Bera 
region, with the most magnifi cent structures of the Chris-
tian era - Saint Sofi a Temple, with  Karapet Palyan , fa-
ther of 10 sons , architect  of numerous palaces, one of 
which is the residence of your president. And what would 
you write about it? That “without the Palyans Istambul 
wouldn’t be itself”?  Why would you?  Even his tomb 
wasn’t known until recently, wasn’t it? In this case I must 
be writing that recently the cemeteries  of  Karapet Pal-

yan  and other prominent Armenians have been found  
in one of the construction sites of Istanbul with already 
illegible tombstones. You should simply be proud to rep-
resent the tourists the city founded by Roman Emperor  
Costantin  and later developed and renovated  by the Ar-
menian architects… be proud like the way you present 
the “ Happy is he who is turkish”  slogan on the banners  
of airports and main squares.    
Frankly speaking the happiers are not  the ones who 

are ensured that they are happy. Happiness doesn’t like 
and accept rhetorics. You absolutely know that the severe 
assassin, the occupier of others’ regions can’t be happy. 
Today the civilized world brings the facts that your coun-
try paid millions of dollars to burn the documents on the 
genocide in the Egyptian achieves otherwise they could 
put your country in a tough situation in front of the In-
ternational Court .The news website  “Democtrathaber” 
of your country speaks about this..
Now I know, you’d say “The strongest win the war. We 

won but you could also win..”
You weren’t the stronger but the World War released 

your hands which had been scratching long before to 
solve the Armenian Issue.
Your country is proud of the victory in the Gallipoli 

which you celebrate in May. You’ve transferred it to the 
date of April 24 this year, probably to obstruct the partic-
ipation of the leaders of other countries in the centennial 
of Armenian genocide .
The goal of the War was to reattribute the world, to re-

form the political map of the World. England had planned 
to destroy its most dangerous enemy- Germany, to occu-
py Mesopotamia and Palestine , to be fi rm in Egypt and 
keep its colonial empire. And consequently each country 
had its objectives and interests in the war. Turkey  had 
decided to seize the Caucuses , Crimea, Middle East and 
to realize is panturkish plans.

The The letter has been written on the occasion letter has been written on the occasion 
of April 24- Armenian Genocide of April 24- Armenian Genocide 

OPEN LETTER TO THE TURKISH COLLEAGUEOPEN LETTER TO THE TURKISH COLLEAGUE

ԱԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ  Մարտ-Ապրիլ 2016 N 21-22 (1332-1333)334



38 out of 58 countries of the world  were taking part 
in the war. Military activities were taking place  in more 
than ten military stages.
And in that hard time a nation was being annihilated. 

Certainly we were not interesting for those huge countries 
at that very moment, but there were some concerned in-
dividuals who later became the members of our honorary 
book.
In the fi ghts of the strongest my little country was an 

obstacle  for the green light of the panturkish plan.
I know you’d say why current generation should pay for 

the deeds of people realized hundreds of years ago.   
The powerful countries of the world also convince us to 
forget the past, to live with open boarders. But the actions 
of hundred years are still happening today…Otherwise in 
one of the busiest streets, in daytime Hrant Dink wouldn’t 
be killed..
The government of your country  yells all the time about 

the necessity  to reveal the archives . There are photos  in 
those archives which don’t bring honor to your country. 
But now I am not talking about the terrifying scenes but 
if you look more carefully into those photos, you’ll notice 
only women and children in the caravans of refuges. Men 
had been killed beforehand.
Sometimes we come across some facts when some turks 

saved the lives of some children. But they don’t note that 
later Armenians bought those kids to take them to Arme-
nian orphanages. 
So what documents or facts from those historical ar-

chives will  justify the distortion of their fates? Do you 
have an answer for me?

Now much is discussed upon the question why Arme-
nian men didn’t fi ght for their women and children, for 
their country. Firstly they didn’t want to awaken the 
beast in your nation knowing well, like Hugo describes 
“the turk has been here”,  that your nation will revenge 
savagely. What concerns the struggle itself , Musa , Van 
and Zeytun battles are heroic pages in my history.
Depriving us from our homeland you thought we’d  be-

come nomadic and beggar.
No! Moreover. You  deprived yourselves from the indi-

viduals who could bring fame to your country.
As a result of the Genocide many countries of the world 

acquired prominent artists, writers and businessmen. As 
a result of the Genocide “Armenian Land” was formed 
which you can’t ignore now, which has handed over the 
history and events of  the centennial  from generation to 
generation.
Would you like me to reveal some photos from archives 

with my inscription? Try to argue the opposite. If not suc-
cessful, I am not to blame, but the facts which are unde-
niable and relentless.
Read and consider why Armenians don’t rest, don’t for-

get and don’t reconcile.
Looking forward to your answer. 

SEDA KHACHATUR TOROSYAN
Member of the International Union of Journalists,

Chief Editor of  “Apaga bzhisk” Magazine 



YOU MADE US LIKE THIS 
DURING THE GENOCIDE

 It is believed that in hundred years’ time any crime 
is considered to be out of date. Who says? We haven’t be-
come 100 years old. Even if we were able to survive, we 
felt the sense of being an orphan. The revenge of  our lost 
childhood should’t be forgotten ever! The people of our 
age, living today ought to live with the sense that they 
are living instead of us and each drop of our tears should 
be hard on their souls, if they don’t remember us….
Our lost childhood demands, our lost childhood con-

demns….

BEFORE THE GENOCIDE….



I am absolutely sure , there’s 
no other country in the world, 
where the memory of victims 
is honored in such a consistent 
way. I am confi dent that the non 
healing pain of the Armenian 
Holocost will raise the fl ower 
wall which is germinated around 
the eternal fi re of the Armenian 
victims. The marching and the 
fl owering of that day hallows our 
souls making our nation more 
unifi ed. But it’s very much im-
portant that the fl owers are put 
with great honor and don’t turn 
into rubbish in two or three days.
The paper made from dried fl ow-
ers turn into cards or letters of 
gratitude inspiring those who 
feel our pain. And the fl ower 
stems turn into fertilizers by spe-
cial treatment and are used for 
the nutrition of the trees growing 
in the parkway around the area.



A YEAR AGOA YEAR AGO

DURING THE 100-YEAR-OLD ANNIVERSARYDURING THE 100-YEAR-OLD ANNIVERSARY

In St. Peter’s Cathedral in Vatican during the ceremony devoted to the 100th anniversary of the 
Armenian Genocide, Pope Francis of Rome proclaimes the great Armenian medieval philosopher, 
theologian, poet St Gregory of Narek the Archimandrite of the Universal Church.

AS THE RESULT OF GENOCIDE IN THE COLONIES INAS THE RESULT OF GENOCIDE IN THE COLONIES IN
 DIFFERENT PARTS OF THE WORLD THE ANNIVERSARY  DIFFERENT PARTS OF THE WORLD THE ANNIVERSARY 

OF ARMENIAN GENOCIDE IS NOTED ANNUALYOF ARMENIAN GENOCIDE IS NOTED ANNUALY





Gregory was born in 950 to a family of scholarly 
churchmen. His father, Khosrov, was an archbishop. 
He lost his mother very early, so he was educated by 
his cousin, Anania of Narek, who was the founder of 
the monastery and school of the village. At a young 
age, Gregory entered the Narek Monastery known 
as Narekavank on the south-east shore of Lake Van in 
Vaspurakan, Greater Armenia, now Turkey) and led al-
most all of his life in the monastery. Shortly before the 
fi rst millennium of Christianity, Narek Monastery was 
a thriving center of learning. These were the relative-
ly quiet, creative times before the Turkic and Mongol 
invasions that changed Armenian life forever. Armenia 
was experiencing a renaissance in literature, painting, 
architecture and theology, of which St. Gregory was 
a leading fi gure. Gregory also taught at the monastic 
school. The monastery was completely destroyed in the 
20th century a� er the Armenian Genocide.
Written shortly before the fi rst millennium of Chris-

tianity, the prayers of St. Gregory of Narek have long 
been recognized as gems of Christian literature. St. 
Gregory called his book an “encyclopedia of prayer for 
all nations”. It was his hope that it would serve as a guide 
to prayer by people of all stations around the world.

 POPE FRANCIS DECLARES ST. GREGORY OF POPE FRANCIS DECLARES ST. GREGORY OF
 NAREK DOCTOR OF THE  UNIVERSAL CHURCH NAREK DOCTOR OF THE  UNIVERSAL CHURCH

It was extremely exciting and impressive the cere-
mony of declaring St. Narek of Gregory Doctor of the 
Universal Church.
First the President of the Vatican  of Canonization, car-

dinal Angelo Ammato read out the request of numerous 
bishops and their Holiness the high priests who asked 
the Pope to declare St. Gregory of Narek the Doctor of  
Universal Church.
“He preached  the theology of beauty through his life.

the beauty of his words and theological thought has al-
ways been largely valued both by ordinary people and by  
theologians and outstanding theologists. His lasting hu-
manism is connected with his greatest masterpiece “Book 
of Mournful Tragedy” which is just called “Narek” by 
the people, and which is the most popular scrap among 
the Armenians a� er the Bible.”,- said the cardinal.
A� er this, the Pope declared that  taking into account 

the numerous requests of the priests he declares St Greg-
ory of Narek Doctor of Universal Church.

WHO IS ST. GREGORY WHO IS ST. GREGORY 
OF NAREKOF NAREK??

The mosaic of St. Gregory of 
Narek at St Peter’s Vatican 

Church, liturgy day 

A leader of the well-developed school of Armenian 
mysticism at Narek Monastery, at the request of his 
brethren he set out to fi nd an answer to an imponder-
able question: what can one off er to God, our creator, 
who already has everything and knows everything 
better than we could ever express it? To this question, 
posed by the prophets, psalmist, apostles and saints, he 
gives a humble answer – the sighs of the heart – ex-
pressed in his Book of Prayer, also called the Book of 
Lamentations.
In 95 prayers, St. Gregory draws on the potential of 

the Classical Armenian language to translate feelings of 
suff ering and humility into an off ering of words thought 
to be pleasing to God. Calling it his last testament: “its 
letters like my body, its message like my soul”, it is an 
edifi ce of faith for the ages, unique in Christian litera-
ture for its rich imagery, its subtle theology, its Biblical 
erudition, and the sincere immediacy of its communica-
tion with God.
The actual date he wrote the book is not known, but 

he fi nished it around 1001–1002, one year prior to his 
death.
For Narekatsi, peoples’ absolute goal in life should be 

to reach to God, and to reach wherever human nature 
would unite with godly nature, thus erasing the diff er-
ences between God and men. As a result, the diffi  culties 
of earthly life would disappear. According to him, man-
kind’s assimilation with God is possible not by logic, but 
by feelings.
We admire the masterpieces created during the Renais-

sance , not knowing that 6 centuries ago, before that , 
masterpieces were created in Armenian Culture which 
don't concede the artists of the Renaissance period.
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Many countries, states, parliaments, organizations of the world have recognized the Armenian 
Genocide.The present generation of Turkey doesn’t consider the crime committed by their grand-
parents as theirs. I am sure that you are among the latter. I advice you, put down that toughest 
crime  of the history from your shoulders , till when are you going to carry it ? And till when are 
you going to do your best so that the world doesn’t recognize the crime as Genocide? Take example 
from Germany. It recognized, apologized noting  that the genocide of the Jews had been carried out 
taking into account the deeds of your old.

THANKS TO THE COUNTRIES WHICH THANKS TO THE COUNTRIES WHICH 
RECOGNIZED THE ARMENIAN GENOCIDERECOGNIZED THE ARMENIAN GENOCIDE

Ironically enough, the 70th anniversary of one of  
the German camps, Osventsim.I have been to Osventsin 
and seen tones of baby shoes, clothes, false teeth, hair 
le�  a� er the human burns in the gas cabins.
Osventsin wouldn’t have happened if the world reacted 

to the Armenian Genocide and condemned and pun-
ished the criminals in time.In this case Hitler, before the 
invasion, on the occasion of the violent crimes commit-
ted in Poland, wouldn’t have uttered the fatal phrase 
“Who remembers the Armenian Holocost?”
So it turned out the way that following the deeds of 

your ancestors, a� er Hitler’s death, Germany had to pay 
the value of his sins.

WHO REMEMBERS THE GENOCIDE OF ARMENIANSWHO REMEMBERS THE GENOCIDE OF ARMENIANS??
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Having universities and higher educational institutions 
in the Middle Ages and later losing them along with 

the loss of the state, the youth of Armenia had to receive 
education in the leading Universities of the world. In our 
region, the Armenian students were studying at a private 
university in the Transcaucasia in Tbilisi, one of the faculties 
of which was carrying the medical education of the Armenian 
students. But the private University in Georgia was closed 
on the basis of establishing state University in Georgia.

Newly created Armenian government decided to 
establish a University in Yerevan, which would have 4 

faculties - History and Linguistics, Physics and Mathematics, 
Medicine. The base for this event was the approved order by 
the minister’s council on May 19.
The background of the creation of the medical university 

is presented in very dark shades, but because the historic 
facts are the most valuable, the story is presented without 
any bombastic qualities, because information in archives will 
eventually be revealed.
Without getting deep in the centuries, when we had 

universities, schools and institutes – let’s start from 1917 
April 9, when seim decided to proclaim Transcaucasia as 
independent democratic federative republic of Transcaucasia, 
but on 26-th of May Transcaucasian Seim announced about 
its self-destruction. On the same day Georgia announces its 
independence.  On 27-th of May Azerbaijan announced about 
its independence. And fi nally on 28-th of May Armenian 
National council in Tbilisi, as mentioned in documents 
-“forcefully and unwillingly announced themselves as 
supreme authority of Armenian provinces”.
And so Armenia had to have its own building and structures, 

as well as its own university, which was opened in 1920- 
giving the start to the higher medical educational center.
In 1930, on the base of a few faculties of Yerevan State 

University, independent institutes were formed. Medical 
faculty was the base to form the Yerevan State Medical 
University, which was named a� er medieval doctor and 
great thinker Mkhitar Heraci, in 1995 it was reorganized – 
“Yerevan state medical university” a� er Mkhitar Heratsi.

The last decade is of particular importance in the history 
of development of Yerevan State Medical University: in 

this period, despite objective serious diffi  culties for the med-
ical University can be considered as the period of the educa-
tional reform process, the  technical equipment aquirement  
and the expansion of international cooperation:

In 1991 the Republic of Armenia declared its indepen-
dent statehood: the 70-year Communist  community was 

committed to the transition to a new economic system to a 
market economy. As any  newly born state state indepen-
dent Armenia  faced numerous  and varied problems. On 
one hand, the characteristic features  for transitional period, 
on the other hand, the military situation and related neigh-
boring countries from the economic blockade and  extreme-
ly harsh living was created for Armenia. Economy, trans-
port and, of course, also the whole educational system was 
paralized. However, it was encouraging to note that in crisis 
years, these cruel times Yerevan state Medical University 
continued to exist  and even to live an active life. The rise 
of the Medical University also continued in the post-crisis 
years-since 1996, when the socio-economic life began grad-
ually to revive, and the collaborations with other  countries 
and leading medical centers was noticebly active. It is no 
exaggeration to say that the positive tendencies and tangible 
progress was evident in almost all aspects: the improvement 
of educational process, scientifi c research, higher education-
al and research units, in the performance and international 
relations.

The 1999-2000 academic year was the unifi cation of the 
faculties: medical, pediatric and medical prevention 

departments were merged into one-the faculty of General 
Medicine. The opening of Military Medicine Faculty was of 
special impoartance. It is no secret that a� er a long and dif-
fi cult struggle for independence, our country appeared in 
an undeclared war in 1992, and, of course, exept a powerful 
national army, we had to have military doctors. So valueing 
the fact of having physically strong, healthy and effi  cient 
army, and  high-quality military doctors, in 1994, Military 
Medical Faculty was created.

University organization of student work is the role of 
Student Parliament, which was formed in 1992 on the 

initiative of the students acting as the fi rst student organisa-
tion in the University system of the Republic.

YEREVAN STATE MEDICAL UNIVERSITY IN RETROSPECT:YEREVAN STATE MEDICAL UNIVERSITY IN RETROSPECT:

c
m
d
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 FROM 1919 UP TO NOWADAYS
Because of the collapse of the USSR the lecturers were deprived of 

professional training opportunities in the central cities and in 1997 
the medical University starts  the training process of the lecturers.

Since 1996-97 academic year, the University participated in 
transeuropean project in the framework of cooperation in the 

sphere of higher education of the Council of Europe and between the 
countries of the CIS "Tacis-Tempus" program, which targets foreign 
countries medical schools, educational and scientifi c institutions with 
linkages, international University wide recognition of medical spe-
cialists in the preparation of international experience, studying and 
implementing best practices. 

INTERNATIONAL RELATIONS 
THROUGHOUT THE WORLD

YSMU: INTERNATIONAL STUDENTS

Yerevan State Medical University has always put at the forefront 
the importance of shaping intercultural communication with a 

global extension of education. Since its foundation, the University 
has been the only state medical institution in Armenia with the fol-
lowing outline:
Today, more than 1000 students, residents and PhD students are 

from overseas.
We collaborate with colleagues and university alumni around the 

world for realizing academic trainings; develop uptodate content of 
academic materials, summit on medical and healthcare issues of in-
ternational importance through congresses, seminars and workshops.
Our undergraduate and graduate programmes train highly qualifi ed 

physicians and healthcare professionals for CIS, Central Asian, Euro-
pean and many other countries worldwide.
Today our alumni successfully fulfi ll professional practice in various 

top clinics and hospitals around the globe also acting as academic 
leaders in world leading universities.
YSMU in the World

The World Health Organization recognizes YSMU as the only 
state medical university of the Republic of Armenia. The Uni-

versity is included in the World Directory of Medical Schools. YSMU 
is also recognized by the medical councils of diff erent countries.
The University has established various contacts with medical schools 

and healthcare institutions of several countries and international or-
ganizations in the areas of medical education and healthcare. Since 
2000 YSMU has a membership in a number of international organi-
zations.YSMU is also included in various international educational 
and scientifi c programs, such as programs of Tacis-Tempus and World 
Bank.
International Cooperation

As a result of such extensive cooperation worldwide, numerous 
faculty and student exchange programs have been established. 

A great number of students have completed short-term and long-
term internships abroad, which considerably promote the education 
of leaders in this period of globalization and internationalization. The 
university administration does comprehend the importance of inter-
national collaboration and its benefi ts. Therefore, cooperation agree-
ments have been signed and reviewed between YSMU and various 
well-known medical universities in the CIS, Europe, Central Asia and 
the US.
In the future we will continue widening these collaborations and 

putting them on a constant track in addition to establishing new ones 
across the world.



«ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿԸ» հրատարակվում է 
«Զանգվածային լրատվության մասին» 

ՀՀ օրենսգրքի 12-րդ հոդվածի 
համաձայն:Արտադրանքի, ապրանքների, 

աշխատանքների իրացումի ց հասույթը (համախառն 
եկամուտը)` ընդամե նը 0 դրամ: Այդ թվում` ա) եկամուտ 

ամսագրի բաժանորդագրությունից, բ) ամսագրի 
հատավաճառից, գ) գովազդից` 0 դրամ: Նվիրատվության 

մասնաբաժնի չափը` 0 դրամ: 
Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների 

իրացումի ց շահույթը` 0 դրամ: 

YSMU EXPECTS NOBEL PRIZE WINNERS

DEAR ALL,WE INVITE YOU TO BE THE 

PARTICIPANTS IN THIS HISTORICAL EVENT

DEAR EAR ALL,WE INVITE YOU

PPARTICIPANTS INNTS IN THIS HISTORICAL 
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