


200015151 թթվավ  կա նը չա փա զաննց հեհե տտաքաքրրքիքիրր տատարրիի էէ Երե-
վա նննիիի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի կյանն քքուում:մ:
 95 տտա րի ա ռաջ՝ 1920 թվա կա նի հոկ տեմ բե րինն, ՀաՀա յ յասաս-
տա նի ի Ա ռա ջին Հան րա պե տութ յան կա ռա ա վավա ր րուութթ յու նը 
ըն դու ննուո մ է Հա մալ սա րա նում բժշկա կկանան ֆֆաա կկուլ տե տի 
բաց մանն մա սին օ րեն քը հետև յալ լ բոբո վ վանան դդա ակութ յամբ՝

Հոդ ված ծ 1. Բա նալ ս/թ նո յեյեմ մ բեբե ր րիի 1-ից բժշկա կան ֆա կ� լ-
տե տի ա ռառա ջին և չորոր ր րորորդ դ կ�կ� ր սե րը հետև յալ շտա տով՝ 
պրոֆ.՝ 6, դդո ցեննտ՝տ՝ 33, , ընըն թե րա կա՝ 8, դե կան՝ 1, քար տ� -
ղար՝ 1 (նշվ��մմ էէ ննաևաև նրանց ամ սա կան աշ խա տա վար ձի 
չա փը):
Հոդ ված 2.. ՀաՀան րա յին կրթ� թ յանն ևև աարր վեվեսս տիտի ննաա խախա-

րա ր� թ յան ա ն��  նոն վ հա մալ սա րա նի բժշկա կան ֆա կ� լ-
տե տի անձձ նա կազզմմը ռո ճիկ նե րով բա վա րա րե լ�  հա մար 
բա նալ 76868320 ռ� բ լ� �  վարկ:

ՆաՆա խա րա րա պետ՝ Հ. Օ հահան ն ջաջան յան
Հաան րա յին կրթ� թ թյայ ն նա խա րար՝ր ԳԳ. Ղազզաար յան

Այս օօրրեն քի ըն դուն մա նը նա ա խոխոորր րդեդեդել է բա վա կա նինին արդ-
յու նաա վվետ աշ խա տանք, ո րը նպնպնպա տատա կաուղւղղ ղվավ ծ էրէր ԵԵր ևա-
նի հհաա մալ սա րա նի կազզմմուոււմմ բժբժբժշկա կան բաժ նի բացմա ննը:
ՊաՊատ մութ յու նը վկվկկաա յյում է, որոոր Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տոտութ յան նա խախար րար նե րի խոր հհհուր դը 1919 թվա կա նի մա-
յիյի սի 16-իինն հահաս տա տում է Հա յաաս տա նում հա մալ սա րանան 
բաբ  նա ա լոլու հա մար 300.000 ռուբ լիի հատ կաց նե լու մաա սսինին 
օ օ րերեն քը: 
ՕՕրերենն քիքի աա ռա ջին կե տը նշում է. 
ՀՀիմն  ել Եր ևա ն�ն�մմ հհա մալ սա րան՝ հեհետև յալալ 44 բբա ա աժիժիժ ն նննե-

րով՝վ  ա) պատ մա լեզ բա վավ ն նաա կական,ն,  բ)բ) տտտնտնտնտեե ե սասաի րա վա-
բաննաա կան, գ) բժշկա կան, դ) ֆի զի կամմմմա աաթեթեմմա տի կա կան՝ 
տեխ նինի կա կան ստո րա բա ժա ն�  մովվ::
Ա ռա ջիին հեր թին բա նալ պատ մամա լեզ վա բաա ն� թ յան բա-

ժի նը:
Մ նա ցածծ բբա ժին նե րը բա նա ա լ�լ�  ժա մա նա կը և հեեր րթը սահա -

մա ն� մ է հաան րա պե տ� թ յանան նա խա րար նե րի խորրհհհ� �ր րդըդը՝ 
ըսըսըստ հան րա յինի  կրթ� թ յայան նա խա րա րի ա ռա ջ ջարարկկ� � թթ յան:ն  

Հա մալ սա աարարարա նի ի բաբաց ման ն հիհիշ շար ժան ի րա դար ձոձութւթ յյուո  նը 
տետետե ղղիի ուու ննե եցացավ վ 19191920202  թվավ  կա նի հուն վա րի 31-իին:ն: 
Սա կայն մի նչև բժշկկաա կական բաժ նին  բա ցոու ւ մըմը ՀՀաա յայաս տատ -

նում լու ծար վում մ է Ա ռա ջին ՀՀանան րա պե տտուութ թ յոյու ւ նընը, և և ս կիիզ զ բը 
դրվում Հա յաս տտա նի Երկ րորդ ՀՀանան ր րա ապեպե տտուութ յան պատ-
մութ յա նը: Հաանն րա պե տութ յան հեղ կկոոմի մի  1920 թվա կա ննի ի
դեդ կ տեմ բե րրի ի 22-ի դեկ րե տով ստեղծ վովումւմ էէ աա ռող ջա պապ -
հոութւ  յան ժժողող կո մատ, ո րի ստեղծ մաան ն ա ռա ջինն տտաարի նե--

րրին նրա աշ խա տա կազ մում աշ խա տան քի եենն հրա վիվիր վում 
բժիշկ ներ Գ րի գոր Ա րեշ յա նը, Ե ղի շե Տեեր- Հով սեփփ յյա անը, 
Ներ սես Հա կոբ յա նը և  ու րիշ ներ, ովվք քեր Հա յաս տաա ն նի
ժող կոմխ  որ հի ո րոշ մամբ Եր ևա նի քքաա ղա քա յին հի վանն--
դա նո ցին ա ռըն թեր բժշկա կան կադդրրե րի պատ րաստ ման 
դպրո ցում սկսում են իրականացցննել  բժիշկ ների պատ-
րաստման՝ ժամանակի համար չաչափազանց կարևոր գործի
իրականացումը: Եվ քա նի որ ր այս դպրո ցի ծրագ րերն ու 
ու սումն  ա կան աշ խա տանք նեե րի պլան նե րը կազմ ված էիէինն
բժբ շկա կան բարձ րա գոգ ււյն ոու սումն  ա կան հհասաս տտա տութ յուն-
նե րի պա հանջ նեե րրին հա ա մամա պպա ատաս խան, այն ի րա վամբ 
մե մենք կա րող ենք ք հահամմա րեել ՀաՀա յաս տա նում բժշկա կան կադ-
րերե րրի ի պապատ րաստ ման բաարձ րաագգույն դպրոց, ո րի 95-ամ յա
պպատ մութ յու նը գա լիս էէ փաս տե ելոլու,ւ, որ բժշկա կան բարձ-
րաա գույն կրթութ յան ի րաա կա նա ցու մը կակա յա ցել է:
ԹԹեև Եր ևա նի բժշկա կկան դպրո ցի բա ազազա յի վրա 1 տա-

րիի անց հիմն  վում է ԵԵր ևա նի հա մալ սա րաա ն նի ի բժշկա կան
ֆաա կուլ տե տը, կար ծումմ եմ՝ ճշմար տութ յան դեմեմ մե  ղան-
չածծ չենք լի նի, ե թեթե բժշժշժշկաակկկանանա բբարձ րա գույն կրթթուութ թյան, 
նույւյնն է, թե՝ ԵրԵրև ևա նի պեե ետտա կան բժշժշկակա կ կան հա մալ սաա ր րա-
նի ծծնուննդ դըը հաշվենք 192000 թվա կա նից:
ԱյԱյս ս ննկա տառ մամբ 2015 թթվթվա կա նի հոկ տեմ բեերրըը մե ր կրթօ-

ջաջա խ խի հա մար դառ նում է հհոհո բել յա նա կան տաա րերե թիվ՝ հնա-
րարա վ վո րութ յուն տա լով նշել լլ Հա յաս տա նում բբաարձրագույն 
կրկրթոթությամբ  բժշկա կան կաադդ դրե րի պատ րաստտմման 95-ամ-
յայա կը:ը  
ՀոՀոկ կ տետ մ բե րի 12-15-ը հա մալալ սա րա նում կկկկաա յա նան հի-

շար ժաան ն տա րեթ վին նվիր վաած մի  ջո ցացառ ռումն  եր, ո րոնք, 
ըստ էութւթ յան, շա րու նա կոութթ յուու նըը կդկդառ նան այս ի րա-
դադ ր ձութ յաա նը նվիր ված նաախոխորդր  մի  ջո ցա ռումն  ե րի, 
կոնֆերանսնսների…
Քա նի որ առռջ ևում 100-ամ յակկն է (5 տա րինն պապատ մութ յանն  

հա մար ակն թաարթ է), ո րին մե մենք պետք է պատ րաստտվ վենենք ք
նույն հաան նդիդի սա վովո րութ յամբ,, ինչ հան րա պե տութ յան հնա-
գոգույւյն ն ա ռող ջա պաահահ  կան հհիմն  ար կի՝ Հե րա ցի հա մալ-
սա րա նա կան հի վաան նդադ  նոոցի 100-ամ յա կին, ո րը նշե ցինք 
անանցցածա  տա րի, հրա վիրրուո մմ եմ բո լո րինի աայյսօսօր րվավա ննիցից ակ կտի-
վո րեն ներգ րավ վվեվել այա նն մե մե ծծաա ծած  վվալ աշ խա տանք նե րին ու 
գոր ծըն թաց նե րին, ո րորոնքք սկսուում մ ենք ի րա կա նաց նել:
Իսկ մի նչ այդ շնոորր հա վոո րում եմ բո լո որիրիս 95-ամ յա կի կա-

պակ ցութ յամբ ևև հ րա վի րրում ակ տի վո րեն մամաս նակ ցե լու 
այդ ա ռի թովվ կկազ մա կերպպվվող բազ մա զան մի  ջո ցաա ռռուո մն  ե-
րին, հատտկկա պես գի տապ րրակ տիկ կոն ֆե րան սին:

ՄԻ ՔԱ ՅԵԼ ՆԱ ՐԻ ՄԱՆ ՅԱՆ

ԵՊԲՀ ռեկ տոր, պրո ֆե սոր 



 Ինչ պես բո լոր դպրոց նե րու մ՝ ԵՊԲՀ « Հե րա ցի ա վագ 
դպրո ցու մ ևս  օ րը տո նա կան էր: Դպ րո ցի ա շա կերտ նե-
րին  գի տե լի քի, գրի և դպ րու թ յան օր վա կա պակ ցու թ յամբ 
շնոր հա վո րե լու  էր ե կել բժշկա կան հա մալ սա րա նի ռեկ-
տորը, ով, դի մե  լով ա շա կերտ նե րին, ա սաց. «Ե թե գի տե լի-
քը մի այն կու  տակ վու մ է, ա ռա ջա նու մ է այն խլե լու  գայ-
թակ ղու թ յու  նը:  Գի տե լի քը ստա նա լու  հետ մի ա սին դու ք 
պետք է այդ գի տե լիք նե րը բա ժա նեք՝ ձեր ու  սու  ցիչ նե րի 
օ րի նա կով, դնեք աշ խա տան քի մե ջ, ստա նաք արդ յու նք, և  
այդ ժա մա նակ մի այն այն կդառ նա ձեր մտա վոր սե փա-
կա նու թ յու  նը:  Մեկ ան գամ ևս շ նոր հա վո րու մ եմ բո լո րիդ և 
 մաղ թու մ նո րա նոր հա ջո ղու թ յու ն ներ ու  ձեռք բե րու մն  ե ր:
 Այնու հետև դպրո ցի տնօ րեն  Նա րի նե  Սարգս յանն ըն-

թեր ցեց ՀՀ ԿԳ նա խա րար Ար մե ն Ա շոտ յա նի՝  գի տե լի քի 
օր վա շնոր հա վո րա կան ու  ղեր ձը, ո րից հե տո դպրո ցի 
բա կու մ բա ցվեց մե ծ բժշկա պետ, փի լի սո փա, հայ դա սա-
կան բժշկու թ յան հիմն  ա դիր Մ խի թար  Հե րա ցու  հու  շա-
տախ տա կը:
Այս սեպ տեմ բե րի 1-ը կրկնա կի տո նա կան էր « Հե րա ցի 

ա վագ դպրո ցի ա շա կերտ նե րի և  ու  սու ց չա կան անձ նա-
կազ մի  հա մար, քա նի որ դպրո ցու մ վե րա նո րո գու  մի ց 
հե տո բաց վեց զոհ ված ա զա տա մար տիկ  Վար դան Ս տե-
փան յա նի՝  Դու շ մա նի պատ վին ան վա նա կոչ ված դա սա-
սեն յակը:  Բաց մա նը ներ կա էին նաև  Վար դա նի ըն կեր-
նե րը և  մայ րը՝ տի կին  Զա րու  հին, ով ռեկ տոր  Մի քա յել 
 Նա րի ման յա նի հետ կտրեց ժա պա վե նը:
Ար դեն դա սա սեն յա կու մ ներ կա նե րը խո սե ցին  Դու շ մա նի 
կյան քից, ան ցած ու  ղու ց, տե սա ֆիլմ դի տե ցին նրա մա-
սին, ո րու մ կար մի ր թե լի պես անց նու մ էր նրա հայ րե-
նա սի րու թ յու  նը և  անձ նու  րաց նվի րու  մը իր ըն տա նի քին, 
ազ գին, իր հող ու  ջրին: Ինչ պես նշեց դպրո ցի տնօ րե նը՝ 
անհ նար է, որ  Դու շ մա նի ա նու  նը կրող դա սա սեն յա կու մ 
սո վո րող ա շա կեր տը չցան կա նա նման վել նրան: Այ նու -
հետև նո րա բաց դա սա սեն յա կը և  բո լոր ներ կա նե րին 

օրհ նեց  Տեր  Կո մի  տաս վար դա պետ  Հովն  ան յա նը:
 Հան դի սա վոր մի  ջո ցառ ման ա վար տին  Վար դա նի մայ րը 
շնոր հա կա լու թ յու ն հայտ նեց ներ կա նե րին՝ որ դու  գործն 
ու  հի շա տա կը հար գե լու  հա մար և  մա տաղ սերն դին հոր-
դո րեց ազ գի նվիր յալ դառ նա լու  հա մար նախ և  ա ռաջ 
զին վել գի տե լիք նե րով:

ՍԵՊ ՏԵՄ ԲԵ ՐԻ 1ՍԵՊ ՏԵՄ ԲԵ ՐԻ 1‒‒Ը ԿՐԿՆԱ ԿԻ ՏՈՆ Ը ԿՐԿՆԱ ԿԻ ՏՈՆ 
ԴԱՐՁԱՎ ԴԱՐՁԱՎ  ՀԵ ՐԱ ՑԻ ՀԵ ՐԱ ՑԻ Ա ՎԱԳ ԴՊՐՈ Ց- Մ Ա ՎԱԳ ԴՊՐՈ Ց- Մ

ՀՀ կրթու թ յան և  գի տու թ յան նա խա րար Ար մե ն Ա շոտ յա-
նի հրա մա նով հաս տատ վել են բարձ րա գու յն ու  սու մն  ա-
կան հաս տա տու թ յու ն նե րի մի  ջոց նե րի հաշ վին ու ս ման 
վար ձի փոխ հա տու ց ման են թա կա մաս նա գի տու թ յու ն-
նե րի և  տե ղե րի ցան կը: Ինչ պես «Ար մե նպ րե ս ին տե ղե-
կաց րին ՀՀ կրթու թ յան և  գի տու թ յան նա խա րա րու թ յան 
հա սա րա կայ նու թ յան հետ կա պե րի և  տե ղե կատ վու թ յան 
վար չու թ յու  նից՝ ու  սա նող նե րի սո ցիա լա կան ա ջակ-
ցու  թյան բարձ րաց մա նը մի տ ված այս նո րա մու  ծու -
թյու նն ի րա կա նաց վու մ է այս ու  սու մն  ա կան տար վա նից` 
«Կրթու թ յան մա սի ն ՀՀ օ րեն քի փո փո խու թ յան շրջա նա-
կու մ, ո րի հա մա ձայն անվ ճար ու  սու ց ման հա մա կարգ 
ըն դու ն ված ու  սա նող նե րի թվի 10 տո կո սի չա փով վճա-

րո վի ու  սու ց ման հա մա կարգ ըն դու ն ված ու  սա նող նե րի 
ու ս ման վար ձը փոխ հա տու ց վու մ է ԲՈւՀ-ի մի  ջոց նե րի 
հաշ վին՝ ըստ ԿԳ նա խա րա րու թ յան հաս տա տած մաս-
նա գի տու թ յու ն նե րի և  տե ղե րի քա նա կի:

 Նա խա րա րի հրա մա նը ՀՀ ԲՈւՀ-ե րի վճա րո վի հա մա-
կար գի վճա րո վի բա ժին ներ ըն դու ն ված 151 ու  սա նող նե րի 
հնա րա վո րու թ յու ն կըն ձե ռի օգտ վել ու ս ման վար ձի 100 
տո կոս զեղ չի ի րա վու ն քից:
ՀՀ ԿԳ նա խա րա րի հրա մա նով մի ա ժա մա նակ սահ ման-
վել է, որ հաս տատ ված տե ղե րը են թա կա են փո խա տեղ-
ման (ռո տա ցիա)՝ հա մա ձայն ՀՀ կա ռա վա րու թ յան 2006 
թվա կա նի հու  լի սի 27 -ի 1183 Ն ո րոշ մամբ հաս տատ ված 
կար գի պա հանջ նե րի:

ՀՀ ԲՈՒ ՀՀՀ ԲՈՒ Հ‒‒Ե ՐԻ 151 ՈՒ ՍԱ ՆՈՂ ՆԵՐ ԿՕԳՏ ՎԵՆ Ե ՐԻ 151 ՈՒ ՍԱ ՆՈՂ ՆԵՐ ԿՕԳՏ ՎԵՆ 

ՈՒՍ ՄԱՆ ՎԱՐ ՁԻ 100 ՏՈ ԿՈՍ ԶԵՂ ՉԻ Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԻՑՈՒՍ ՄԱՆ ՎԱՐ ՁԻ 100 ՏՈ ԿՈՍ ԶԵՂ ՉԻ Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԻՑ

Ի գիտություն ուսանողների
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Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նը հեր-
թա կան ան գամ սիրով և մե ծ հանդիսավորու թյամբ 
իր հյու  րըն կալ դռները բա ցեց ա ռա ջին կու ր սե ցի նե րի 
առջև:   Գի տե լի քի, գրի և դպ րու թ յան օր վա՝ սեպ տեմ-
բե րի 1-ի կա պակ ցու թ յամբ  ԲՈւՀ-ի ղե կա վա րու թ յան 
կողմի ց նրանց շնոր հա վո րանքի խոսքեր հղեց ռեկ-
տոր  Մի քա յել  Նա րի ման յա նը:

« Սի րե լի ու  սա նող ներ, ա պա գա գոր ծըն կեր ներ, այ-
սօր ի րա կա նա ցել է ձեր և  ձեր ծնող նե րի ե րա զան քը: 
 Դու ք ընտ րել եք բժշկի մաս նա գի տու թ յու  նը, հե տա գա-
յու մ, երբ անց նեք բա վա կա նին ծանր, պար տադ րող, 
բայց շատ հե տաքր քիր 6 տա րի նե րը, կընտ րեք նաև 
ձեր նեղ մաս նա գի տա ցու  մը:  Ձեր ու  սու մն  ա ռու թ յան 
ողջ ըն թաց քու մ դու ք կկու  տա կեք գի տե լիք ներ, ձեռք 
կբե րեք ու  նա կու թ յու ն ներ և ն վի րու մ այդ ա մե  նա մար-
դա սի րա կան մաս նա գի տու թ յան մե ջ: Իսկ ԲՈւՀ-ի 
ղե կա վա րու թ յու  նը և պ րո ֆե սո րա դա սա խո սա կան 
կազ մը, ա ռաջ նորդ վե լով բազ մա թիվ տա րի նե րի բա-
րի ա վան դու յթ նե րով, կա ջակ ցի ձեզ այս դժվա րին և 
 հե տաքր քիր ճա նա պար հին:  Շ նոր հա վո րու մ եմ ձեզ և 
 մաղ թու մ հա ջո ղու թ յու ն նե ր»:
Ստո մա տո լո գիա կան ֆա կու լ տե տի ա ռա ջին կու ր սե ցի նե-

րին դիմե լով՝ ռեկտորն ա սաց. «Ցանկանու մ եմ նշել, որ երբ 
ես էի ու  սա նու մ այս ԲՈւՀ-ու մ, ստո մա տո լո գիա կան ֆա կու լ-
տետ ըն դու ն վող նե րի թի վը մոտավորապես 25 էր, իսկ այ սօր 
այս տեղ ըն դու ն ված նե րի մե ծ թի վը կա րող է փաս տել մի այն 
մե կ բան, որ մե ր երկ րու մ զար գա նու մ է ստո մա տո լո գիան, 
ինչն ու  րա խա լի է: Ես շնոր հա վո րու մ եմ ձեզ, քա նի որ ձեռք եք 
բե րե լու  շատ կար ևոր, շատ հե տաքր քիր և  մի  ջա ռար կա յա կան 
մաս նա գի տու թ յու ն, ո րի մե ջ կա և՛  վի րա բու  ժու թ յու ն, և՛ 
 թե րա պիա, և՛  գի տու թ յու ն: Մաղ թու մ եմ բոլորիդ ու  սա նո ղա-
կան հե տաքր քիր տա րի ներ և  լավ մաս նա գե տի ա պա գա»:
Ա պա գա դե ղա գետ նե րին շնոր հա վո րե լով և ն րանց ներ-
կա յաց նե լով ԲՈւՀ-ի ղե կա վա րու թ յա նը՝ ռեկ տո րը նշեց, որ 
նրանք ըն դու ն վել են կար ևո րա գու յն մի  ֆա կու լ տետ, 
որն իր ու  րու յն տեղն ու  նի բժշկա գի տու թ յան մե ջ. « Դու ք 
ընտ րել եք մի  մաս նա գի տու թ յու ն, որն ա նընդ հատ զար-
գա նու մ է, ո րը «սպա սար կու  մ» է բու  ժա կան գոր ծը, որն 
ու ղղ ված է ոչ մի այն հի վան դու թ յան բու ժ մա նը, այլև 
կան խար գել մա նը և  վաղ ախ տո րոշ մա նը:
Ռազ մաբժշ կա կան ֆա կու լ տե տի ա ռա ջին կու ր սե ցի նե-

րին ռեկ տորը մաղթեց. « Մենք ցանկանու մ ենք, որ բա-
նա կու մ գտնվող մար դիկ, նրանց ըն տա նիք նե րը լի նեն 
ա ռողջ և  ա մու ր, քա նի որ նաև դա է հզոր բա նա կի, հետ-
ևա պես նաև՝ ա մու ր պե տու թ յան հիմ քը»:

 Այնու հետև դի մե  լով ընդ հա նու ր բժշկու թ յան ֆա կու լ տետ 
ըն դու ն ված ա ռա ջին կու ր սե ցի նե րին՝ ֆա կու լ տե տի դե-
կան  Նու  նե  Շահ վերդ յա նը իր խոս քու մ ա սաց. « Դու ք այ սօր 
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու թ յան հպարտ ու  ար ժա նա վոր 
քա ղա քա ցի ներն եք, իսկ վաղ վա՝ զար գա ցած, բա նի մաց, 
բարձ րո րակ բժիշկ մաս նա գետ նե ր:  Տո նա կան այս օ րը մե զ 
մե կ ան գամ ևս  ա ռիթ է տա լիս ար ժևո րե լու  մի ակ կա յու ն և 
 չար ժեզրկ վող հարս տու թ յու  նը՝ գի տե լի քը. կու  տա կեք այն 
ողջ կյան քի ըն թաց քու մ՝ հար թե լով կյան քի ճա նա պար հը 
որ պես մաս նա գետ, քա ղա քա ցի, մարդ: Շ նոր հա վո րու մ եմ 
նաև ձեզ, սի րե լի ծնող ներ, քան զի այ սօր ի րա կա նա ցել է ձեր 
ա մե  նան վի րա կան ե րա զան քե րից մե  կը՝ տես նել, թե ինչ պես 
է կերտ վու մ ձեր զա վա կի ա պա գա ն»:
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ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ նե րի արդեն ավանդույթ դարձած 
ա վար տա կան հան դի սութ յունը այս տարի կայացավ Գ. Սուն-
դուկ յա նի ան վան ազ գա յին ա կա դե մի ա կան  թատ րո նում:
Շրջանավարտներին նվիրված գիտական  խորհրդի նիս տի 

բաց մա նը շնոր հա վո րա կան խոս քով հան դես ե կավ ԵՊԲՀ 
ռեկ տոր  Մի քա յել  Նա րի ման յա նը. « Սի րե լի՛ շրջա նա վարտ-
ներ, տա րի ներ ա ռաջ դուք ներ քին մղու մով կամ ծնող նե րի 
խորհր դով, ո մանք էլ՝ ծնող նե րի օ րի նա կով ընտ րել եք մե ր 
հա մալ սա րա նը՝ բարձ րա գույն բժշկա կան կրթութ յուն ստա-
նա լու նպա տա կով: Եվ այ սօր կա րող ենք փաս տել, որ ձեր 
ընտ րութ յու նը, ձեր ցան կութ յու նը, ձեր ե րա զան քը կա տար-
վեց. շնոր հա վո րում եմ ձեզ: Որ պես ռեկ տոր՝ ձեր ա նու նից այ-
սօր ցանկանում եմ շնոր հա կա լութ յուն հայտ նել մե ր պրո ֆե-
սո րա դա սա խո սա կան կազ մի ն, ադ մի նիստ րա ցիա յին, բո լոր 

նրանց, ով քեր փո խան ցել են ձեզ գի տե լիք ներ, ի րենց ու նա-
կութ յուն նե րը, բժշկա կան է թի կա յի նոր մե  րը, շնորհ քը, ով քեր 
մարմն  ա վո րում են այն ա մե  նը, ին չը կրում է բժշ կա կան հա-
մալ սա րան բարձր ա նու նը: Շ նոր հա վո րում եմ նաև ձեր ծնող-
նե րին, քա նի որ պատ կե րաց նում եմ, թե ինչ հուզ մուն քով և 
սր տի թրթի ռով են նրանք սպա սել այս օր վա ն»:
 Բարի ճանապարհի մաղթանքը բժշկական համալսարանի 

շրջանավարտների համար հարաբերական է, քանի որ  
վերջիններիս  ա ռջև բաց վում են նոր դռներ, քա նի որ այժմ 
նրանք ընտ րե լու են ի րենց նեղ մաս նա գի տաց ման ու ղին և  
այ սօր ար տերկ րում աշ խա տող մե ր հայ բժիշկ նե րի ա ջակ-
ցութ յամբ ու նեն հնա րա վո րութ յուն ներ այդ մաս նա գի տաց-
ման մի  մասն անց նե լու ար տա սահ ման յան ա ռա ջա տար 
ԲՈւՀ-ե րում. « Ձեր սերն դի օգ նութ յամբ մե նք պետք է ի րա-
կա նաց նենք, լու ծենք նաև մի  շատ կար ևոր խնդիր՝ մար զե րի 
հա մալ րու մը բարձ րո րակ մաս նա գետ նե րով, բժիշկ նե րով, ին-
չը, հա մոզ ված եմ, մե զ կհա ջող վի»: 
 Մ.  Նա րի ման յա նը շրջա նա վարտ նե րին խոր հուրդ տվեց 

շա րու նա կել մաս նա գի տա նալ և  կա տա րե լա գործ վել ամ բողջ 
կյան քում, քա նի որ հա ջո ղութ յու նը նկա տում է և ընտ րում է 
պատ րաստ ված նե րին. «Եվ երբ դուք հաս նեք հա ջո ղութ յան, 
մի շտ հի շեք, որ ցան կա ցած բժշկի մաս նա գի տա կան ա մե  նա-
մե ծ հա ջո ղութ յու նը իր պա ցիեն տի կյանքն ու ա ռող ջութ յունն 
է: 
 Ռեկ տո րի շնոր հա վո րա կան խոս քից հե տո շրջա նա վարտ-

նե րը երդ վե ցին լի նել  Հի պոկ րա տի, Մ խի թար  Հե րա ցու և  մե -
ծա նուն այլ բժշկա պե տե րի ար ժա նի հետ ևորդ ներ:
 Գի տա կան խորհր դի հան դի սա վոր նիստն ա վարտ վեց 

ու սա նող նե րի ու ժե րով պատ րաստ ված հա մե ր գա յին ծրագ-
րով:

ysmu.am
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ՀՀ կրթու թ յան և  գի տու թ յան նա խա րար Ար մե ն Ա շոտ-
յա նը հրա ման է ստո րագ րել « Պե տու թ յան կող մի ց 
ու  սա նո ղա կան նպաս տի ձևով ու ս ման վճա րի մաս-
նա կի փոխ հա տու  ցու մ տրա մադ րե լու  նպա տա կով 
բարձ րա գու յն ու  սու մն  ա կան հաս տա տու թ յու ն նե րու մ 
ու  սու մն  ա ռող ու  սա նող նե րի մի  ջին ո րա կա կան գնա-
հա տա կա նի նվա զա գու յն շե մը հաս տա տե լու  մա սի ն»: 
 Հա մա ձայն հրա մա նի` բա կա լավ րի կրթա կան ծրագ րի 
հա մար նվա զա գու յն շեմ է սահ ման վել` 75%-ը (ՄՈԳ), 
մա գիստ րո սի կրթա կան ծրագ րի հա մար` 80%-ը 
(ՄՈԳ):
Ուսանողները փաս տաթղ թերը պետք է ներ կա յաց նեն 

հա մա պա տաս խան ու  սու մն  ա կան հաս տա տու թ յու ն 
մի նչև ս.թ. սեպ տեմ բե րի 11-ը:
 Միա ժա մա նակ բարձ րա գու յն ու  սու մն  ա կան հաս տա-

տու թ յու ն նե րի ղե կա վար նե րին հանձ նա րար վել է մի նչև 
սեպ տեմ բե րի 18-ը ՀՀ կրթու թ յան և  գի տու թ յան նա խա-
րա րու թ յու ն ներ կա յաց նել պե տու թ յան կող մի ց ու  սա-
նո ղա կան նպաս տի ձևով ու ս ման վճա րի մաս նա կի 
փոխ հա տու ց ման նպա տա կով` ու  սա նո ղի մի  ջին ո րա-

կա կան գնա հա տա կա նի նվա զա գու յն շե մը հաղ թա հա-
րած և  ըն տա նիք նե րի ա նա պա հո վու թ յան գնա հատ-
ման հա մա կար գու մ հաշ վառ ված` ՀՀ կա ռա վա րու թ յան 
կող մի ց սահ ման ված ա նա պա հո վու թ յան սահ մա նա յին 
մի ա վո րից բարձր մի ա վոր ներ ու  նե ցող ու  սա նող նե րի 
ան վա նա ցան կը:

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 
ՆԱԽԱՐԱՐԸ ՀՐԱ ՄԱՆ Է ՍՏՈ ՐԱԳ ՐԵԼ...

 ԲՈՒ ՀԵ ՐՈՒՄ ՆՈՐ ԶԵՂ ՉԵՐ ԿՍԱՀ ՄԱՆ ՎԵՆ
ՀՀ կրթու թ յան և  գի տու թ յան նա խա րա րու թ յու  նու մ տե-

ղի ու  նե ցած ՀՀ ԲՈւՀ-ե րի ռեկ տոր նե րի խորհր դակ ցու թ յան 
ընթացքու մ անդ րա դար ձ եղավ այս տար վա նո րա մու  ծու -
թյա նը՝ անվ ճար ու  սու ց ման հա մա կարգ ըն դու ն ված ու  սա-
նող նե րի թվի 10%-ի չա փով վճա րո վի ու  սու ց ման հա մա-
կարգ ըն դու ն ված ու  սա նող նե րի փոխ հա տու ց մա նը ԲՈւՀ-ի 
մի  ջոց նե րի հաշ վին՝ ըստ նա խա րա րու թ յան հաս տա տած 
մաս նա գի տու թ յու ն նե րի և  տե ղե րի քա նա կի: « Հատ կաց ված 
տե ղե րը պետք է նա խա տե սել մի նչև ու  սու մն  ա ռու թ յան 
ա վարտը՝ ըստ ռո տա ցիոն սկզբու ն քի»:
Անդ րա դառ նա լով օ րա կար գի մյու ս՝ օ րեն քից բխող ու ս ման 

վար ձավ ճար նե րի զեղ չե րի ամ բող ջա կան ի րա կա նաց ման 
խնդրին՝ ԿԳ նախարարն ասել է. «ՀՀ կա ռա վա րու թ յու  նը 
հա ջորդ տա րի 2.500 ու  սա նո ղի հա մար նա խա տե սել է բյու -
ջե տա յին մի  ջոց ներ, որ պես զի ա նա պա հով ըն տա նիք նե րի 
հա մա կար գու մ ընդգրկ ված և ՄՈԳ-ի հա մա պա տաս խան 
նիշ ու  նե ցող ըն տա նիք նե րի ու  սա նող նե րը ստա նան 50-100% 
զեղչ՝ որ պես պե տու թ յան կող մի ց փոխ հա տու  ցու  մ»:
Սահ մա նա պահ հա մայնք նե րի ու  սա նող նե րի ու ս ման վար-

ձի զեղ չի  և  վեր ջին նե րիս ան հա տա կան մու ծ ման գրա ֆի-
կի հնա րա վո րու թ յան հար ցի շու րջ խոսելիս Ա.Աշոտյանը 
նշեց. «Ներ կա յու մս նա խա րա րու թ յու  նը հե տա զո տու թ յու ն է 
ի րա կա նաց նու մ՝ պար զե լու , թե  ինչ պես է այս նոր հա մա-
կար գը աշ խա տու մ ԲՈւՀ-ե րու մ և  ինչ պես է պահ պան վու մ 
7% զեղ չա յին ֆո նի շե մը:  Պա տա հա կան չէ, որ մե ր հան-
դիպ ման օ րա կար գի ա ռա ջին հինգ հար ցե րը սո ցիա լա կան 
բնու յ թի են, քա նի որ ար վու մ է հնա րա վո րը՝ սո ցիա լա պես 
ա նա պա հով ըն տա նիք նե րի ե րե խա նե րին ու ղղ ված պե տա-
կան քա ղա քա կա նու թ յու նն ա վե լի նպա տա կա յին դարձ նե-
լու , կրթու թ յան ի րա վու ն քի ի րա կա նաց ման նպա տա կով 
նրանց հա մար բո լոր նա խադր յալ նե րը ստեղ ծե լու  հա մար: 
 Կա ռա վա րու թ յու  նը կփոր ձի ա նել հնա րա վո րը՝ բոլոր լավ 
սո վո րող ու  սա նո ղներին օգ նե լու  հա մա ր»:
Ըստ ԿԳ նախարարի տե ղե կաց ման ՝ այս տա րի ևս ՀՀ կա ռա-

վա րու թ յու  նը սահ մա նա մե րձ հա մայնք նե րու մ կի րա կա-
նաց նի նպա տա կա յին քա ղա քա կա նու թ յու ն: Նա խորդ 
տա րի սահ ման ված 14 սահ մա նա մե րձ հա մայնք նե րի 
թի վը կընդ լայն վի՝ հաս նե լով 31-ի:  Բա ցի այդ՝ ա ռա ջին 
կու ր սու մ վե րոնշ յալ սահ մա նա մե րձ հա մայնք նե րի 
ու  սա նող նե րի հա մար ու ս ման վար ձավ ճա րի զեղ չը 
կկազ մի  10%, մն ա ցած կու ր սե րու մ՝ 20%, ե թե ու  սա նո-
ղը հաղ թա հա րու մ է ՄՈԳ-ի շե մը:

 Անդ րա դար ձ եղավ նաև ԲՈւՀ-ե րու մ ներ քին աու  դի-
տի ի րա կա նաց մա նը՝ ռեկ տոր նե րին հանձ նա րա րվեց 
ԲՈւՀ-ե րի ներ քին կա նո նա կարգ ման ի րա վա կան ակ-
տե րը հա մա պա տաս խա նեց նել ՀՀ օ րենսդ րու թ յա նը: 

 Խոսվեց նաև հա ջորդ տար վա բու  հա կան ըն դու -
նե լու թ յան կազ մա կերպ մա ն՝ ըստ նոր մաս նա գի-
տու թ յու ն նե րի ցան կի և կր թա կան ծրագ րե րի մասին, 
ինչ պես նաև ռեկ տոր նե րի խորհր դի ան դամն  երը և 
ՀՀ ԲՈւՀ-ե րի ղե կա վար ները պետք է կար ծիք ներ կա-
յաց նեն «Կր թու թ յան զար գաց ման պե տա կան  ծրագ րի 
2016-25թթ .» նա խագ ծի վե րա բեր յալ:

 Խորհր դակ ցու թ յան ըն թաց քու մ քննարկ վել է ԵԲԿՏ 
2020 հիմն  ա կան սկզբու նք նե րի ներդր ման մի  ջո ցա-
ռու մն  ե րի ցան կի մշակ ման և  հաս տատ ման հար ցը՝ 
հիմք ըն դու  նե լով ՀՀ  նա խա գա հի և  կա ռա վա րու թ յան 
հաս տա տած ՀՀ-ԵՄ ընդ լայն ման ծրա գի րը:

 Հան դիպ ման ա վար տին անդ րա դարձ է ե ղել նաև 
ԲՈւՀ-ե րու մ ու  սա նող նե րի կրթա կան ի րա վու նք նե րի 
և  պար տա կա նու թ յու ն նե րի վե րա բեր յալ տե ղե կատ-
վու  թյան բարձ րաց ման, ու  սա նող նե րի հետ հա մա պա-
տաս խան ման կա վար ժա կան աշ խա տանք ի րա կա-
նաց նե լու  և  պատ շաճ շփու մ ա պա հո վե լու  հար ցին: 
Այդ հա մա տեքս տու մ նա խա րա րը ռեկ տոր նե րին 
ա ռա ջար կել է ա մե  նօր յա հան դի պու մն  ե րին զու  գա հեռ 
ա մի  սը մե կ ան գամ ու  սա նող նե րի հա մար սահ մա նել 
ռեկ տո րի ըն դու  նե լու թ յան օր:
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ՀՀ ա ռող ջա պա հու թ յան նա խա րա րու թ յան և  Հայ կա կան 
բժշկա կան մի  ջազ գա յին կո մի  տեի կող մի ց կազ մա կերպ-
ված  Հա յաս տա նի 4-րդ  մի  ջազ գա յին բժշկա կան հա մա գու -
մա րին մաս նակ ցե ցին ԱՄՆ-ից,  Կա նա դա յից, Ֆ րան սիա-
յից,  Ռու  սաս տա նից,  Մեծ Բ րի տա նիա յից, Ար գեն տի նա յից, 
 Լի բա նա նից և  այլ երկր նե րից ժա մա նած 500 մաս նա գետ ներ։ 
Ա ռա ջին ան գամ հա մա գու  մա րին ի րենց մաս նակ ցու թ յու նը 
բե րեցին  Կա տա րի, Ավստ րա լիա յի,  Թու ր քիա յի մե ր հայ րե-
նա կից բժիշկ նե րը: 
Սա թե լի տա յին  17 սիմ պո զիու մն  ե րը  հնա րա վո րու թ յու ն 

տվեցին մար զա յին բժիշկ նե րին փո խան ցել ո լոր տի նո րա-
գու յն մո տե ցու մն  ե րը՝  նպաս տե լով մի  ջազ գա յին հա մա գոր-
ծակ ցու թ յան ընդ լայն մա նը:  1.500-2.000 բու  ժաշ խա տող ներ 
այդ սիմ պո զիու մն  ե րին մաս նակ ցե ցին  անվ ճար: 

 Հա մա գու  մա րու մ քննարկ վե ցին  ընդ հա նու ր բժշկու թ յանը, 
վի րա բու  ժու թ յա նը, ա տամն  ա բու  ժու թ յա նը, բու ժ քու յ րա կան, 
ա ռող ջա պա հա կան, կրթա կան, է թի կա յի, այ լընտ րան քա յին 
բժշկու թ յան ո լորտ նե րին առնչ վող հար ցեր։ 

 Հա մա գու  մա րի մե կ օ րը նվիր վեց  Հա յաս տան-Սփ յու ռք 
ծրագ րե րի և  ա պա գա հա մա գոր ծակ ցու թ յան ռազ մա վա-
րու թ յա նը: 
Հա մա գու  մա րի շրջա նակ նե րու մ, ո րի կար գա խոսն էր 

« Միա սին՝ հա նու ն ա ռողջ ազ գի», տե ղի ու  նե ցավ քննար կու մ, 
ո րը վե րա բեր ու մ էր ա ռող ջա պա հու թ յան քա ղա քա կա նու -
թյա նը, բարձ րա գու յն բժշկա կան կրթու թ յան բա րե փո խու մ-
նե րին՝ ինչ պես բա զա յին, այն պես էլ հետ դիպ լո մա յին կրթու -
թյան և բ ժիշկ նե րի կա տա րե լա գործ ման մա կար դա կով:

«Այս տե սանկ յու  նից մե ծ հե տաքրք րու թ յու ն են ներ կա յաց-
նու մ մե ր հյու  րե րի ա ռա ջար կու թ յու ն նե րը:  Խոս քը գնու մ է 
մե  թո դա բա նու թ յան մա սին՝ ինչ պես մշա կել այս ա մե  նը, 
ինչ պես ռազ մա վա րու թ յու ն ստեղ ծել և  ինչ պես ան մի  ջա-
կան շփու մ հաս տա տել ու  սա նող նե րի, դա սա խոս նե րի և 
բ ժիշկ նե րի շար ժու  նա կու թ յան վերաբերյալ», - նշեց Եր ևա-
նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի ռեկ տոր  Մի քա յել 
 Նա րի ման յա նը: 
Ն րա խոս քով՝ այ սօր Եր ևա նի բժշկա կան հա մալ սա րա նը 

ակ տիվ աշ խա տու մ է մի  ջազ գա յին համագործակցու թյան 
ընդ լայն ման հա մար:
Ար դեն իսկ կապեր են հաս տատ վել մի  շարք եվ րո պա կան 

ու  ռու  սաս տան յան բու ժ հաս տա տու թ յու ն նե րի հետ: Դ րան-
ցից են Ի.Մ.  Սե չե նո վի ան վան  Մոսկ վա յի ա ռա ջին պե տա-
կան բժշկա կան հա մալ սա րա նը,  Մագ դե բու ր գի հա մալ սա-
րա նա կան կլի նի կան:  Բա ցի այդ՝  Մ. Նա րի ման յա նը նշեց, 

որ Եր ևա նի բժշկա կան հա մալ սա րա նու մ դա սա վան դու մն  
ի րա կա նաց վու մ է ե րեք լե զու  նե րով: «Շ նոր հիվ Հնդ կաս տա-
նից ժա մա նող ու  սա նող նե րի հետ աշ խա տան քի կա յա ցած 
պրակ տի կա յի՝  մե նք անգ լե րե նով դա սա վան դե լու  հմտու -
թյու ն ձեռք բե րե ցին ք», - ընդգ ծեց ռեկտորը: 

 Հա մա գու  մա րի ամ փո փիչ նիս տին ներ կա էր ՀՀ ա ռող ջա-
պա հու թ յան նա խա րարը։ Ամ փո փե լով 4 տա րին մե կ ան գամ 
 Հա յաս տա նու մ անց կաց վող հա մա գու  մա րի աշ խա տանք նե-
րը` նա բո լո րին շնոր հա վո րեց փայ լու ն աշ խա տան քի հա-
մար։

«Այս հա մա գու  մա րը ևս  մե կ ան գամ հնա րա վո րու թ յու ն 
տվեց մե զ ամ փո փե լու  ան ցած ճա նա պար հը, վեր լու  ծե լու  
հա ջո ղու թ յու ն նե րը, բա ցա հայ տե լու  մե ր առջև ծա ռա ցած 
հիմն  ախն դիր նե րը և գ նա հա տե լու , թե ա ռող ջա պա հա կան 
հա մա կար գի ընտ րած ճա նա պար հը որ քա նով է հա մա հու նչ 
մի  ջազ գա յին մար տահ րա վեր նե րի ն»։  
Նա խա րարն ամ փոփ ներ կա յաց րեց  Հա յաս տա նի ա ռող-

ջա պա հու թ յան հա մա կար գու մ տե ղի ու  նե ցող զար գացու մ-
նե րը, ո լոր տու մ առ կա հիմն  ախն դիր նե րը և դ րանց լու ծ-
ման ու ղ ղու թ յամբ ի րա կա նաց վող ծրագ րե րը։  Նա նշեց, որ 
 Հա յաս տա նու մ ար ձա նագր վու մ է մի  ջազ գա յին չա փո րոշ-
չին հա մա պա տաս խա նող մի  ջին կյան քի տևո ղու թ յու ն և 
 տա րեց տա րի նվա զող ման կա կան ու  մայ րա կան մա հա-
ցու թ յու ն։  Ցու  ցա նիշ եր, ո րոնք աշ խար հու մ բնու  թագ րու մ են 
ո լոր տու մ ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի արդ յու  նա վե տու թ յու  նը։

« Մեզ հա մար դեռևս մտա հո գիչ շատ հար ցեր կան»,-շեշ տեց 
Ա. Մու րադյանը` անդ րա դառ նա լով առ կա մի  շարք հիմ-
նախն դիր նե րի։  Կարևորելով մի ջազգային մոտեցու մն երի 
ապահովու մը՝ նա մաս նա վո րա պես ընդգ ծեց, թե  մի այն  հի-
վան դա նո ցա շի նու թ յամբ և բժշ կա կան օգ նու թ յան ո րա կի բա-
րե լա վու  մով հա մա կարգն այ սօր ի վի ճա կի  չէ հաղ թա հա րե-
լու   ծա ռա ցած բո լոր մար տահ րա վեր նե րը։

 « Հա յաս տանն իր բժշկա կան և բժշ կա գի տա կան նե րու  ժով 
ի զո րու  է առ կա մա րտահ րա վեր ներն ըն դու  նե լու  և  ի րա կա-
նաց նե լու  բազ մա թիվ ծրագ րեր։ Իսկ կրթա կան ծրագ րե րը 
մշտա պես յու  րա քանչ յու ր բժշկի կյան քու մ լի նու մ են հիմ-
նա րար։ Այ սօր շեշ տու մ ենք, որ այս հա մա գոր ծակ ցու թ յան 
կար ևո րա գու յն բա ղա դրի չը կրթա կանն է»,-ա սաց նա խա րա-
րը` բո լո րին շնոր հա կա լու թ յու ն հայտ նե լով արդ յու  նա վետ 
աշ խատա ն քի հա մար։  

ԿԱՅԱՑԱՎ ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ 4-ՐԴ  ՄԻ ՋԱԶ ԳԱ ՅԻՆ 
ԲԺՇԿԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱ ԳՈՒ ՄԱ ՐԸԱ ԿԱՆ ՀՀԱ ՄԱ ԳՈՒ ՄԱ ՐԸԸ

1980-ից հայ բժիշկ նե րի հա մաշ-
խար հա յին կո մի  տեն` AMIC-ը, չորս 
տա րին մե կ ան գամ հայ բժիշկ նե րի 
հա մա գու  մար ներ է կազ մա կեր պու մ 
աշ խա րհի տար բեր երկր նե րու մ։ 
2003-ից ի վեր մի  ջազ գա յին բժշկա-
կան հա մա գու  մար նե րը յու  րա քանչ-
յու ր 2 տա րին մե կ հա ջոր դա բար 
տե ղի են ու  նե նու մ  Հա յաս տա նու մ 
և սփ յու ռ քու մ։ Դ րանց նպա տակն 
է շա րու  նա կա բար զար գաց նել աշ-
խար հասփ յու ռ հայ բժիշկ նե րի հա-
մա գոր ծակ ցու թ յու  նը, ինչ պես նաև 
նպաս տել  Հա յաս տա նի ու  Ար ցա խի 
ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գե րի 
ա ռան ձին ո լորտ նե րի ու  բու ժ հիմ-
նարկ նե րի զար գաց մա նը, բժիշկ նե-
րի վե րա պատ րաստ մա նը։
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 Հա յաս տա նի ե րի տա սար դա կան հիմն  ադ րա-
մը (ՀԵՀ) նոր ու սումն  ա կան տար վա նից կշա րու-
նա կի ու սա նող նե րի հա մար նա խա տես ված իր 
սո ցիա լա կան ծրագ րե րը։ Դ րանք կլի նեն մի  քա նի ուղ-
ղութ յուն նե րով, ո րոնց նպա տա կը սո ցիա լա կան տար-
բեր խմբե րի ե րի տա սարդ նե րին ի րենց կրթութ յան ի րա-
վունքն ի րականաց նե լու հնա րա վո րութ յան ըն ձե ռումն  է:
 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 յա նը 
նշում է, որ պահ պան վել են ար դեն ա վան դա կան դար-
ձած և  ու սա նող նե րի կող մի ց մե ծ պա հան ջարկ ու նե ցող 
նա խա ձեռ նութ յուն նե րը։ Հիմն  ադ րա մը կշա րու նա կի 
փոխ հա տու ցել պե տա կան ԲՈւՀ-ե րի առ կա ու սուց ման 
հա մա կար գի բա կա լավ րիա տում սո վո րող եր կու և  ա վե-
լի ե րե խա ու նե ցող ու սա նող նե րի ուս ման վարձն ամ բողջ 
ու սումն  ա ռութ յան ըն թաց քում։ 
Այս նա խա ձեռ նութ յու նը մե կ տար վա պատ մութ յուն 

ու նի, և 2014-15 ու սումն  ա կան տա րում այս ծրագ րից 
ար դեն իսկ օգտ վել է մոտ 20 ե րի տա սարդ։  Կ. Ա վագ-
յա նը կոչ ա րեց բո լոր այն ու սա նող-ծնող նե րին, ով քեր 
ու նեն եր կու և  ա վե լի ե րե խա ներ, դի մե լ երի տա սար դա-
կան հիմն  ադ րա մի ն։ 
Ըստ նրա՝ հիմն  ադ րա մի  կող մի ց ի րա կա նաց վող այս 

ծրա գի րը նպա տակ ու նի սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յուն 
ցու ցա բե րել ե րի տա սարդ ըն տա նիք նե րին, նպաս տել 
ե րի տա սարդ նե րի կրթութ յան շա րու նա կե լիութ յա նը, երկ-
րորդ մաս նա գի տութ յուն ստա նա լուն և ին չու ոչ՝ նաև 
խթա նել ծնե լիութ յու նը։
ՀԵՀ ա վան դա կան սո ցիա լա կան ծրագ րե րից է ա ռա ջին 

կուր սե ցի նե րի և  սահ մա նա մե րձ հա մայնք նե րի ու սա նող-

նե րի ուս ման վար ձե րի փոխ հա տու ցու մը։ Ե թե ա ռա ջին 
կուր սե ցի նե րի հա մար նա խա տես ված ծրա գի րը մրցու-
թա յին է, և դ րա նից կա րող են օգտ վել բարձր ա ռա ջա-
դի մութ յուն ու նե ցող, սո ցիա լա կան տար բեր խմբե րին 
պատ կա նող, ինչ պես նաև հա սա րա կա կան ակ տի վու-
թյուն ցու ցա բե րող ե րի տա սարդ նե րը՝ ստա նա լով ուս ման 
վար ձի ո րո շա կի փոխ հա տու ցում, ա պա սահ մա նա մե րձ 
հա մայնք նե րի ու սա նող նե րի ուս ման վար ձը փոխ հա-
տուց վում է ամ բող ջութ յամբ և  ա ռանց մրցույ թի՝ բո լո րի նը 
անխ տիր։ Ուս ման վար ձի փոխ հա տու ցումն  ի րա կա նաց-
վում է ՀՀ կա ռա վա րութ յան ա ջակ ցութ յամբ։ 
Նշված խմբե րի ու սա նող նե րին կոչ է ա րվում հետ ևել 

 Հա յաս տա նի ե րի տա սար դա կան հիմն  ադ րա մի  պաշ տո-
նա կան կայ քին, քանի որ հա մա պա տաս խան հայ տա րա-
րութ յուն նե րը կտրվեն այս տար վա դեկ տեմ բերին։ 2011-
ից ի վեր՝ ՀԵՀ-ն  ամ բող ջութ յամբ կամ մաս նա կիո րեն 
փոխ հա տու ցել է մոտ 4.000 ու սա նո ղի ուս ման վարձը։
 Շա րու նակ վում է նաև ՀՀ  նա խա գա հի հո վա նու ներ քո 
ի րա կա նաց վող ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րի ա ջակ-
ցութ յան ծրա գի րը, ո րի շրջա նակ նե րում գի տութ յամբ 
զբաղ վող ե րի տա սարդ նե րի հա մար հնա րա վո րու թյուն 
է ըն ձեռ վում մաս նակ ցել մի  ջազ գա յին գի տա ժո ղովն  ե-
րի, գի տա կան սար քե րի և ն յու թե րի ձեռք բեր ման հա մար 
ստա նալ ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յուն։
Հիմն  ադ րա մի ց տե ղե կաց նում են նաև ՀԵՀ նոր նա-

խա ձեռ նութ յան մա սին. այս տար վա նից երկ կող մա նի 
ծնո ղա զուրկ ու սա նող նե րը կկա րո ղա նան օգտ վել ՀԵՀ 
կող մի ց հատ կաց վող անվ ճար սննդի ծրագ րից։ Ծ րագ րի 
դրույթները դեռևս հստա կեց վում են, և  ա ռա ջի կայում այն 
կներ կա յաց վի ա ռա վել ման րա մասնորեն։

ՀԵՀ սո ցիա լա կան ծրագ րե ր 
ե րի տա սարդ նե րի հա մար
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ՀՀ ա ռող ջա պա հու թ յան նա խա րար Ար մե ն Մու -
րադ յա նի հան դի պու մը այս տա րի մար զե րից նպա-
տա կա յին կլի նի կա կան օր դի նա տու  րա ըն դու ն ված 
ու  սա նող նե րի հետ ընդգծեց ՀՀ պե տա կան բյու  ջեի 
մի  ջոց նե րի հաշ վին օր դի նա տու  րա յու մ ու  սա նե-
լու ց հե տո Եր ևա նի Մ. Հե րա ցու  ան վան պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նու մ տար բեր մաս նա գի-
տու թ յու ն նե րով սո վո րող ա վե լի քան ե րեք տասն յակ 
ե րի տա սար դների առջև դրված մի նչև հինգ տա րի 
մար զու մ աշ խա տե լու  պայ մանը, որն ամ րագր ված 
է պայ մա նագ րով:
Ող ջու  նե լով ա պա գա բժիշկ նե րին` նա խա րա րը 

կար ևո րեց մար զե րի ա ռող ջա պա հա կան խնդիր-
նե րի լու  ծու  մը, մար զա յին բժշկա կան կազ մա կեր-
պու թ յու ն նե րի ե րի տա սարդ, ո րակ յալ կադ րե րով 
ա պա հո վու  մը: Նշ վեց, որ կլի նի կա կան օր դի նա-
տոր նե րը պայ մա նագ րա յին հա րա բե րու թ յու ն նե րի 
ողջ ըն թաց քու մ լի նե լու  են ՀՀ ա ռող ջա պա հու թ յան 
նա խա րա րու թ յան ու  շադ րու թ յան կենտ րո նու մ:
Օգտվելով նախարարի հետ 
հանդիպման առիթից՝ օր դի նա-
տոր նե րը ներ կա յաց րել էին նեղ 
մաս նա գի տաց ման հետ կապ ված 
ի րենց մտա հո գու թ յու ն ներն ու  
ա ռա ջարկ նե րը: Հան դիպ ման ըն-
թաց քու մ քննարկ վեցին նաև ար-
տերկ րու մ վե րա պատ րաստ վե լու  
հնա րա վո րու թ յու ն նե րը:
Անդ րա դարձ կա տար վեց նաև 
մար զա յին բժշկա կան կենտ րոն նե-
րը նո րա գու յն սար քա վո րու մն  ե րով 
հա գեց ման խնդրին:
Ամ փո փե լով հան դի պու  մը` նա-
խա րա րը շնոր հա կա լու թ յու ն 
հայտ նեց մաս նա կից նե րին ան-
կաշ կանդ քննարկ ման հա մար՝ 
մե  ծա պես կար ևո րե լով ե րի տա-

սարդ նե րի շա րու  նա կա կան բժշկա կան 
կրթու թ յան զար գաց մանն ու ղղ ված աշ խա-
տանք նե րի անհ րա ժեշ տու թ յու  նը, մաղ թե-
լով ե րի տա սարդ նե րին նո րա նոր մաս նա-
գի տա կան հա ջո ղու թ յու ն ներ:
Ա. Մու  րադ յա նը հոր դո րեց ու  սա նող նե րին 
նեղ մաս նա գի տա կան ու ղ ղու թ յու ն ընտ-
րե լիս ճիշտ գնա հա տել սե փա կան կա րո-
ղու թ յու ն ներն ու  գի տե լիք նե րը: Նաև նշեց, 
որ մար զը ևս պետք է շա հագրգռ ված լի նի, 
որ պես զի ո րակ յալ բժիշ կը վե րա դառ նա և  
ամ րապնդ վի այն տեղ, նրա խոս քով` մաս-
նա գի տա կան գոր ծու  նեու թ յան սկզբու մ 
մար զու մ աշ խա տե լը ե րի տա սար դի կյան-
քու մ կար ևոր հետք է թող նու մ` ա պա հո վե-
լով կա յա նա լու , հմտու թ յու ն նե րը զար գաց-
նե լու  հնա րա վո րու թ յու ն: 
Ա վան դա կան այս հան դիպ ման նպա տակն 
էր մար զե րի ռե զի դենտ նե րի և կ լի նի կա կան 
օր դի նա տոր նե րի հետ քննար կել նրանց հե-

տա գա աշ խա տան քի, մաս նա գի տաց ման պայ ման նե րի, 
ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի վե րա բեր յալ մի  շարք հար ցեր:

 ՀԱՆ ԴԻ ՊՈՒՄ Ա ՊԱ ԳԱ  ՀԱՆ ԴԻ ՊՈՒՄ Ա ՊԱ ԳԱ 
ՄԱՐ ԶԱ ՅԻՆ ԲԺԻՇԿ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏՄԱՐ ԶԱ ՅԻՆ ԲԺԻՇԿ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ

տ 
-
ղ 
ծ
ու

-
-

ու

և 
-
վ 

-
ն
-
՝ 
-

ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ  Սեպտեմբեր 2015 N 11-12 (1322-1323) 9



Պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նում ըն դու նե ցին 
 Բեռ լի նի օն կո լոգ նե րի մի ութ յան փոխ նա խա գահ, պրո ֆե-
սոր Ք լաուս Պե տեր  Հելլ րի գե լի գլխա վո րած պատ վի րա-
կութ յա նը:  Պատ վի րա կութ յան կազ մում ընդգրկ ված էին 
 Բեռ լի նի « Վի վան տե ս» հի վան դա նո ցա յին ցան ցի գի նե-
կո լո գիա յի և  մա մո լո գիա յի կլի նի կա յի տնօ րեն, պրո ֆե սոր 
Անդ րե  Ֆա րի դին,  Բեռ լի նի « Բու խ» կլի նի կա յի գի նե կո լո-
գիա կան և  ման կա բար ձա կան կենտ րո նի տնօ րեն, պրո ֆե-
սոր  Մի խա յել Ուն չը, Ռոս տո կի հա մալ սա րա նա կան կլի նի-
կա յի գի նե կո լո գիա յի բաժ նի ղե կա վար  Բերնդ  Գեր բե րը և 
գեր մա նա ռու սա կան « Քոխ- Մեչ նի կո վ» ֆո րու մի  հա մա նա-
խա գահ, պրո ֆե սոր  Հել մուտ  Հա նը, ով քեր կոն ֆե րանս-սե-
մի  նար ներ անց կաց րին ԵՊԲՀ-ում:
Ող ջու նե լով հյու րե րին՝ ԵՊԲՀ ռեկ տոր  Մի քա յել 

 Նա րի ման յա նը խոսեց գեր մա նա ցի բժիշկ նե րի այ ցի կար-
ևո րութ յան մա սին և  ընդգ ծեց, որ բժշկա կան հա մալ սա-
րա նի ստեղծ ման հիմ քում ըն կած է բժշկութ յան գեր մա-
նա կան դպրո ցը, քա նի որ հենց Գերմանիայում սո վո րած 
հայ բժիշկ նե րը դրե ցին  Հա յաս տա նում բժշկա կան բարձ-
րա գույն կրթութ յա ն հիմքը:  Նա շնոր հա կա լութ յուն հայտ-
նեց հյու րե րին՝ 7 տա րի նե րի սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յան 
հա մար և  հույս հայտ նեց, որ այն կլի նի շա րու նա կա կան ու 
փո խարդ յու նա վետ:
ԵՊԲՀ « Մու րա ցա ն» հի վանդա 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 
ներկայաց րեց հայ-գեր մա նա կան այս հա մա գոր ծակ ցու-
թյան պատ մութ յու նը՝ նույն պես շնոր հա կա լութ յուն հայտ-

նե լով և ն շե լով դրա կար ևո րութ յան մա սին: Այ նու հետև 
ռեկ տորը Ք լաուս Պե տեր  Հելլ րի գե լին շնոր հեց ԵՊԲՀ 
պատ վա վոր դոկ տո րի կո չում:
 Մի ջո ցառ ման հան դի սա վոր մա սից հե տո գեր մա նա-

ցի բժիշկ նե րը ներ կա յաց րին ի րենց դա սա խո սութ յուն նե-
րը, ո րի ա վար տից հե տո այ ցե լե ցին  Ծի ծեռ նա կա բերդ՝ 
 Ցե ղաս պա նութ յան թան գա րան և  հու շա հա մա լիր:
Գեր մա նա ցի բժիշկ նե րի պատ վի րա կութ յան այ ցը ԵՊԲՀ 

տևեց մի  քա նի օր, ո րի ըն թաց քում նրանք եղան հա մալ սա-
րա նա կան կլին իկա նե րում:

Բժշ կա կան հա մալ սա րան այ ցե լած  Հոր դա նա նի  Հա շիմ յան 
 Թա գա վո ր� թ յան բարձ րա գ� յն կրթ� թ յան և  գի տա կան 
հե տա զո տ� թ յ� ն նե րի նա խա րար  Լա բիբ ալ- Խադ րան 
հանդիպեց ԲՈւՀ-ի ղեկավար� թյան հետ:  Հան դիպ ման ըն-
թաց ք� մ  Լա բիբ ալ- Խադ րա յին ծա նո թա ցրին հա մալ սա-
րա նի պատ մ� թ յա նը և  գոր ծ�  նե� թ յա նը, տե ղե կաց րին, 
որ հայ-հոր դա նան յան եր կա րատև հա մա գոր ծակ ց� թ յան 
արդ յ� նք � մ այ սօր բժշկա կա ն համալսարան� մ սո վո ր� մ 
է հոր դա նան ցի 11 �  սա նող: 

Նա խա րա րը նշեց, որ իր այ ցի նպա տակն է 
քննար կել հա մա գոր ծակ ց� թ յան նոր հե ռան կար-
նե ր, մաս նա վո րա պես՝ փո խա նա կա յին ծրագ-
րե րով մե ր ԲՈւՀ-� մ հոր դա նան ցի �  սա նող նե րի 
�  ս� ց ման հնա րա վո ր� թ յ� ն նե րը:
Այ ն�  հետև  Լա բիբ ալ- Խադ րան շրջեց ԵՊԲՀ կլի-

նի կա նե ր� մ և  սի մ� լ յա ցիոն կենտ րո ն� մ, ծա նո-
թա ցավ դրանց գոր ծ�  նե� թ յա նը:

ն 
ն 
ն 
-
-
 

ն 
մ 

թ ցց վ դր ց գ ր թյ ը

 ԳԵՐ ՄԱ ՆԱ ՑԻ ՀԱՅՏ ՆԻ ՕՆ ԿՈ ԼՈԳ 
ՎԻ ՐԱ ԲՈՒՅԺ ՆԵ ՐԸ ԵՊԲՀ-ՈՒՄ

 ՀՈՐ ԴԱ ՆԱ ՆԻ  ՀԱ ՇԻՄ ՅԱՆ  ԹԱ ԳԱ ՎՈ ՐՈՒԹ ՅԱՆ

 ԲԱՐՁ ՐԱ ԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ  ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ 
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Վերջերս կա յա ցած « Հա յաս տա նի գլո բալ ա ռող ջու -
թյու ն. հիմն  ախն դիր նե ր» խո րագ րով գի տա ժո ղո վը կազ-
մա կերպ վել էր Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան և Յու -
տա յի հա մալ սա րան նե րի սերտ հա մա գոր ծակ ցու թ յան 
արդյու նքու մ: 
Խոսելով  կանխարգելիչ բժշկու թյան մասին և շնոր-

հակալու թյու ն հայտնելով արտասահմանյան մե ր գոր ծըն-
կեր նե րին հա մա գոր ծակ ցու թ յան հա մար՝ համալսարանի 
ռեկտորը նշեց. «Այ սօր տրվու մ է գլո բալ ա ռող ջու թ յա նը վե-
րա բեր ող նոր, մե ծ ծրագ րի մե կ նար կը, ին չի հա մար ես շատ 
ու  րախ եմ և շ նոր հա կալ եմ բո լո րին: Տա րի ներ ա ռաջ մե ր 
ԲՈւՀ-ու մ բաց վեց հան րա յին ա ռող ջու թ յան ֆա կու լ տետ, 
ո րը նպա տակ ու  ներ լու րջ հե տա զո տա կան աշ խա տանք-
նե րի և կր թա կան ծրագ րե րի մի  ջո ցով հա մախմ բել այն 
մարդ կանց, ու մ գի տա կան հե տաքրք րու թ յու  նը գտնվու մ 
է «հան րա յին ա ռող ջու թ յու  ն» կոչ վող այս պտղա բեր դաշ-
տու  մ»:   
Գի տա ժո ղո վի մաս նա կից նե րին ող ջու  նեցին և կա տա-
րած աշ խա տանք նե րի հա մար շնոր հա կա լու թ յու ն հայտ-
նեցին նաև « Հա յաս տան. գլո բալ ա ռող ջու թ յու  ն» ծրագ րի 
տնօ րեն Հ ռիփ սի մե  Զա տիկ յա նը, ՀՀ ա ռող ջա պա հու թ յան 
փոխ նա խա րար Սեր գեյ Խա չատր յա նը, ԱՀԿ հա յաս տան-
յան գրա սեն յա կի ղե կա վար Թա թու լ Հա կոբ յա նը, ո րից 
հե տո մաս նա կից ներն ան ցան գի տա ժո ղո վի գործ նա կան 
մա սին՝ զե կու յց նե րին:
Սու յն գիտաժողովը Հայաստանու մ հան-

րային ա ռող ջա պա հա կան խնդիր ներն 
ու  սու մն  ասիրե լու  ե զակի մի ջոցառու մ է, որը հնա րա-
վո րու թ յու ն կընձեռ ի ու  սու մն  ա սի րել գլո բալ հան րա յին 
ա ռող ջա պա հա կան խնդիր նե րը ա ռա ջա տար ա ռող ջա-

պա հա կան կազ մա կեր պու թ յու ն նե րի, մաս նա գետ նե րի և 
փոր ձա գետ նե րի մի  ջո ցով, ով քեր կներ կա յաց նեն ի րենց 
փոր ձը և կքն նար կեն ըն դու ն ված ռազ մա վա րու թ յու ն նե-
րը, ի րա զեկ ման, գործ նա կան հա մա գոր ծակ ցու թ յան, հե-
տա զո տու թ յան խնդիր նե րը և  այլն: 
Բացի դրանից՝ գի տա ժո ղո վը ծա ռա յեց հան րա յին ա ռող-

ջա պա հու թ յան ո լոր տի մաս նա գետ նե րի հետ հա մա գոր-
ծակ ցա կան կա պեր ստեղ ծե լու  և տար բեր կազ մա կեր-
պու թ յու ն նե րի հետ հնա րա վոր հա մա գոր ծակ ցու թ յան 
եզ րեր գտնե լու ն:

ysmu.am

Գիտաժողով ԵՊԲՀ-ում

Հիմնախնդիրներ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԼՈԲԱԼ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ



 - Խնդ ր� մ եմ խո սեք այն մա սին, թե ե՞րբ և  � ՞մ կող մի ց 

ե ղավ մտահ ղա ց� մ՝ ստեղ ծե լ�  ման կա կան էն դոկ րի նո լոգ-

նե րի հայ կա կան ա սո ցիա ցիա:

-  Մոտ 1 տա րի ա ռաջ ես սկսե ցի մտա ծել  Հա յաս տա նում 
ման կա կան էն դոկ րի նո լոգ նե րի ա սո ցիա ցիա ստեղ ծե-
լու մա սին, ո րի գոր ծու նեութ յու նը պետք է ուղղ ված լի ներ 
 Հա յաս տա նում ման կա կան էն դոկ րի նո լո գիա յի զար գաց-
մա նը: Այ նու հետև այդ հար ցը քննար կե ցի մե ր կլի նի կա յի 
բժիշկ նե րի հետ, ով քեր մի ա ժա մա նակ  նաև ԵՊԲՀ էն դոկ-
րի նո լո գիա յի ամ բիո նի դա սա խոս ներն են, և մե նք մի ա ձայն 
ո րո շե ցինք ձեռ նա մուխ լի նել այդ ոչ հեշտ, բայց մի ա ժա մա-
նակ խիստ պա տաս խա նա տու գոր ծըն թա ցի ի րա կա նաց-
մա նը: « Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցա յին 
հա մա լի րի էն դոկ րի նո լո գիա կան կլի նի կան հան դի սա նում 
է ՀՀ մի ակ ման կա կան էն դոկ րին բա ժան մուն քը, ո րին կից 
գոր ծում է նաև  Հան րա պե տա կան ման կա կան էն դոկ րին 
դիս պան սե րը: Եվ տրա մա բա նա կան էր, որ ման կա կան էն-
դոկ րի նո լոգ նե րի հայ կա կան ա սո ցիա ցիա յի գա ղա փա րը 
ա ռա ջա ցել է հենց այս տեղ:  Եվ հի մա տես նում ենք, որ գա-
ղա փա  րը դար ձավ ի րա կա նութ յուն: 
-  Ո՞րն է դրա նպա տա կը:

-  Ման կա կան էն դոկ րի նո լոգ նե րի հայ կա կան ա սո ցիա ցիա-
յի գլխա վոր նպա տակը  Հա յաս տա նում ման կա կան էն դոկ-
րի նո լո գիա յի զար գաց մա նը նպաստելն է: Պ լա նա վոր վում է   
կազ մա կեր պել գի տա կան կոն ֆե րանս ներ ման կա բույժ նե րի 
և  էն դոկ րի նո լոգ նե րի հա մա տեղ մաս նակ ցութ յամբ,  ի րա-
կա նաց նել կլի նի կա կան դեպ քե րի քննար կումն  եր, ար տա-
սահ ման ցի բժիշկ նե րի դա սա խո սութ յուն ներ: Ա սո ցիա ցիա յի  
բաց ման նիս տին հրա վիր վել էր  Բել գիա յի Լ յեժ քա ղա քի հա-
մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի գի տա կան աշ խա տող, մե ր 
հայ րե նա կից ՝  Լի լիթ  Ռոս տոմ յա նը:  Նա կար դաց « Հի պո ֆի զի 
ա դե նո մա նե րի գե նե տի կան» թե մա յով բո վան դա կա լից զե-
կույց՝ Հա յաս տա նի էն դոկ րի նո լոգ նե րին ներ կա յաց նե լով   
մի  ջազ գա յին գի տութ յան վեր ջին տա րի նե րի նվա ճումն  ե րը 
այդ աս պա րե զում:  

 Ա սո ցիա ցիա յի կար ևո րա գույն նա պա տակն է  մաս նա գի-
տա կան ու ղե ցույ ցե րի ստեղ ծու մը, ին չը կնպաս տի ման կա-
կան էն դոկ րի նո լոգ նե րի ա վե լի հստա կեց ված և  ճիշտ աշ խա-
տան քին: 
Բուժ ման ստան դարտ նե րը  հնա րա վո րութ յուն են տա լիս 

բժշկին հի վանդ նե րի վա րու մը կազ մա կեր պել ճիշտ չա փո-
րո շիչ նե րին հա մա պա տաս խան  և՛ ստա ցիո նար, և՛ ամ բու լա-
տոր պայ ման նե րում:  Դա զգա լի պա կա սեց նում է բժշկա կան 
սխալ նե րի քա նա կը և  թեթ ևաց նում մաս նա գե տի աշ խա-
տան քը, չնա յած չպետք է մո ռա նալ, որ գի տութ յու նը զար-
գա նում է, ի հայտ են գա լիս ախ տո րոշ ման և  բուժ ման նոր 
մե  թոդ ներ, և  այդ ստան դարտ նե րը  մշտա պես պետք է վե-
րա նայ վեն ու կա տա րե լա գործ վեն:
- Ո՞վ քեր են ա սո ցիա ցիա յի հիմն  ա դիր նե րը:

-  Ման կա կան էն դոկ րի նո լոգ նե րի հայ կա կան ա սո ցիա-
ցիա յի հիմն  ա դիր ներն ենք ես և  մե ր կլի նի կա յի  բժիշկ նե րը՝ 
բ.գ.թ.  Գ. Մ.  Բայ բուրդ յա նը, բ.գ.թ Ռ. Լ.  Մար կոս յա նը և Լ. Վ. 
 Նա վա սարդ յա նը, Լ. Մ. Ա ռա քել յա նը, Ս. Վ.  Հա կոբ յա նը և Ֆ. 
Ս.  Իս սան:
- Ի՞նչ սպա սե լիք ներ �  նեք այս ա սո ցիա ցիա յի ստեղ ծ�  մի ց:

- Ս պա սե լիք նե րը շատ են:   Ման կա կան էն դոկ րի նո լո գիան 
բժշկա գի տութ յան բա վա կա նին ինքնատիպ ճյու ղե րից  է,  
ո րը պա հան ջում է  հա տուկ մո տե ցում թե՛ մաս նա գետ նե րի 
պատ րաստ ման, թե՛ նրանց աշ խա տան քի հար ցում:  Ինչ-
պես բո լոր երկր նե րում, այն պես էլ  Հա յաս տա նում, էն դոկ րին 
պա թո լո գիա ու նե ցող ե րե խա նե րը  շատ են: Ն րանց վա րու մը 
պա հան ջում է մե ծ ֆի նան սա կան ծախ սեր, ո րը և բ նո րո շում 
է էն դոկ րին հի վան դութ յուն նե րը ե րե խա նե րի մոտ  ոչ մի այն 
որ պես կար ևոր բժշկա-սո ցիա լա կան, այլ նաև ժա մա նա կա-
կից հա սա րա կութ յան տնտե սա կան խնդիր:  Մեր նպա տա կը 
կլի նի կա տա րե լա գոր ծել այդ ե րե խա նե րի բուժս պա սար կու-
մը և, հետ ևա բար, լա վաց նել նրանց կյան քի ո րա կը:  Վեր ջին 
հինգ տա րի նե րի ըն թաց քում ման կա կան էն դոկ րի նո լո գիան 
 Հա յաս տա նում բուռն զար գա ցում է ապ րել: « Մու րա ցան» 
հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի  էն դոկ-
րի նո լո գիա յի կլի նի կա յի  բժիշկ նե րը վե րա պատ րաս տում են 
ան ցել ար տա սահ ման յան կլի նի կա նե րում, և 2009-ից կլի նի-
կա յում կի րառ վում են տար բեր էն դոկ րին հի վան դութ յուն նե-
րի ախ տո րոշ ման և  բուժ ման ժա մա նա կա կից մե  թոդ նե րը և 
ս խե մա նե րը:  Բայց մե նք դեռ շատ ա նե լիք ներ ու նենք, շատ 
պետք է սո վո րենք և  սո վո րեց նենք:
- Արդ յո՞ք ար տա սահ ման յան երկր նե րի փոր ձը ձեզ հա մար 

չա փա նիշ կլի նի:

- Ի հար կե, կաշ խա տենք ա ռա վե լա գույնս կի րա ռել ար տա-
սահ ման յան երկր նե րի  փոր ձը: Ա սեմ ա վե լին՝ մե նք հա-
մա գոր ծակ ցում ենք մի  շարք ար տա սահ ման յան երկր նե րի 
( Ռու սաս տա նի  Դաշ նու թյուն,  Գեր մա նիա, Վ րաս տան, Ուկ-
րաի նա) ա սո ցիա ցիա նե րի  և  կենտ րոն նե րի հետ:
- Շնորհակալ� թյ� ն հարցազր� յցի համար: Մաղթ� մ ենք 

նոր ձեռքբեր� մն եր:

Հարցազր� յցը՝ ԱԻԴԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Ինչ պես գի տենք՝ մարդ կանց և, հատ կա պես, ե րե-
խա նե րի ա ռող ջ� թ յ� նն �  դրա պահ պա ն�  մը մե զ 
հա մար ա ռանձ նա հա տ� կ նշանակ� թյ� ն �  նի: Այդ 
ա մե  նի կար ևո ր� թ յ�  նը, թերևս, ա վե լի շատ կախ ված 
է մե ր բժիշկ նե րից: Ն րանք ստեղ ծ� մ են նո րա գ� յն 
մե  թոդ ներ �  սար քա վո ր� մն  եր՝ հի վանդ նե րին ա վե լի 
ո րակ յալ բ�  ժօգ ն� թ յ� ն ց� յց տա լ�  և, ին չ�  ոչ՝ նաև 
ա վե լի շատ թվով կյան քեր փրկե լ�  հա մար:
 Վեր ջերս ԵՊԲՀ « Մ�  րա ցան» հի վան դա նո ցա յին 

հա մա լի ր� մ ստեղծ վեց ման կա կան էն դոկ րի նո լոգ նե-
րի հայ կա կան ա սո ցիա ցիա: Այդ ա ռի թով է իմ հար-
ցա զր� յ ցը ա սո ցիա ցիա յի հիմն  ա դիր, բ.գ.դ., դո ցենտ 
Ե լե նա Ա ղա ջա նո վա յի հետ:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ 

ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԱՄԵՆԱԹԱՆԿՆ Է...



Շ նոր հա վո րում եմ «Եր ևա նի հա մալ սա րան» թեր թի նախ կին և  ներ կա 
բո լոր աշ խա տա կից նե րին, բո լոր նրանց, ով քեր մաս նա կիցն են ե ղել 
 Հա յաս տա նի բուհա կան թեր թե րի ա ռաջ նե կի լույս տես նե լուն՝ փա ռա-
հեղ տա րե դար ձի ա ռի թով:
 Հա յաս տա նի մայր կրթօ ջա խի տա րե գի րը իր գո յութ յան 95 տա րի նե րի 

ըն թաց քում պատ վով է ի րա կա նաց րել ջա հա կի րի իր դե րը՝ հայ կա կան 
ու սա նո ղա կան մա մու լի եր թում: 
Հս տակ գի տակ ցե լով իր խնդիր նե րը՝ «Եր ևա նի հա մալ սա րա նը» 

լրատ վա կան մի  ջոց լի նե լուց զատ նաև ի րա կա նաց րել է պատ մագ րի իր 
ա ռա քե լութ յու նը՝ ներ կա յաց նե լով լրատ վութ յուն այ սօր վա մա սին, այն 
ժա մա նա կագ րա կան հենք է ստեղ ծել և  շա րու նա կում է ստեղ ծել, հենք, 
ո րը ար խի վա յին նյու թի վե րած վե լով՝ դառ նում է պատ մութ յուն:
 Հա մալ սա րա նի բո լոր շրջա նա վարտ նե րի նման ես ևս  սի րով եմ հի-

շում այն ան համ բե րութ յու նը, ո րով հա մալ սա րա նում ու սա նե լու տա րի-
նե րին սպա սում էինք թեր թի յու րա քանչ յուր հա մա րի լույս տեսնելուն:
Վս տահ եմ, որ նույն ան համ բե րութ յամբ այ սօր վա ըն թեր ցողն է սպա-

սում իր թեր թին:
 Բա րի երթ քեզ, «Եր ևա նի հա մալ սա րան», մո տե ցող 100-ամ յակդ թող 

ա ռա ջի նը լի նի այն  հար յու րամ յակ նե րի շար քում, ո րը սպա սում է քեզ…

ՍԵԴԱ ԽԱՉԱՏ- ՐԻ ԹՈՐՈՍՅԱՆ
Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան

 բժշկա կան հա մալ սա րա նի «Ա պա գա բժիշկ»
թեր թի գլխա վոր խմբա գիր,

ժուռնալիստների մի ջազգային մի ության անդամ

լ 
-

ի 
ն 

»
ր 
ն 

ք, 

-
-

-

ղ 
…

Ն

Հղում «Երևանի Հղում «Երևանի 
համալսարան» համալսարան» 

թերթին՝ 95-ամյակի թերթին՝ 95-ամյակի 
առիթովառիթով





 Սի րե լի ա ռա ջին կու ր սե ցի, ա հա և  դու  
բժշկա կան հա մալ սա րա նի ու  սա նող ես: 
Ու սա նո ղա կան ա ռա ջին օրդ սկսվեց հա մալ-
սա րա նի ղե կա վա րու թ յան, հա մա պա տաս խան 
դե կա նատ նե րի ներ կա յա ցու  ցիչ նե րի, դա սա-
խոս նե րիդ հետ հան դիպ մամբ, ով քեր շնոր հա-
վո րե ցին քեզ, բա ցատ րու թ յու ն ներ տվե ցին 
հա մալ սա րա նու մ գոր ծող կար գերի մա սին, ներ-
կա յաց րին ի րենց պա հանջ նե րը, նաև` քո պար-
տա կա նու թ յու ն նե րը:
 Հա մոզ ված եմ` ա ռա ջին օ րը  մի ան գա մի ց ա մե ն 
ինչ չըն կա լե ցիր: Վս տահ եմ, որ դու  հե տա գա յու մ 
նու յն պես ա ռիթ ներ կու  նե նաս դե կա նատ նե րից 
և  ամ բիոն նե րից ի մա նա լու  քեզ հու  զող բա զու մ 
հար ցե րի պա տաս խան նե րը:
Ես ա ռա ջար կու մ եմ իմ օգ նու թ յու  նը` հնա րա-
վո րինս քեզ ներ կա յաց նել այն հար ցե րի պա-
տաս խան նե րը, ո րոնք չա փա զանց կար ևոր են, 
ո րոնց դու  պետք է տեղ յակ լի նես ու  սու մն  ա ռու -
թյանդ ա ռա ջին իսկ օ րե րից, այ լա պես հե տա գա-
յու մ կա րող ես բար դու թ յու ն ներ ու  նե նալ:
Այս ա ռի թով է մե ր խնդրան քը Եր ևա նի Մ խի-
թար  Հե րա ցու  ան վան պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի ու  սու մն  ա կան աշ խա տանք-
նե րի գծով պրո ռեկ տոր, պրո ֆե սոր   Սամ վել 
Արծ րու  նու  Ա վե տիս յա նին՝  ներ կա յաց նել 
ու  սու մն  ա կան գոր ծըն թա ցի հետ կապ ված այն 
դրու յթ նե րը, ո րոնք կօգ նեն քեզ կող մն ո րոշ վել 
ու  սու մն  ա ռու թ յան սկզբնա կան շրջա նու մ:
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  Սի րե լի ա ռա ջին կ� ր սե ցի ներ, այն ոգ ևո ր� -
թյ� նն �  ե ռան դը, ո րով հա մակ ված եք, թող 
�  ղե կից լի նի  ձեզ մշտա պես, քա նի որ նոր սպա-
սե լիք նե րով, ա պա գա յի հան դեպ մե ծ հա վա տով 
ոտք եք դրել Եր ևա նի Մ.  Հե րա ց�  ան վան պե-
տա կան բժշկա կան հա մալ սա րան:  
Մայր կրթօ ջա խը հեր թա կան ան գամ սի րով �  

ջեր մ� թ յամբ ըն դ�  նեց իր նոր ըն ծա սա նե րին: 
Այ սօր վա նից սկսած՝  ձեր կյան ք� մ սկսվ� մ է նոր 
փ� լ, ո րը դառ նա լ�  է յ�  րա քանչ յ�  րիդ կյան քի 
հիմն  ա քա րը:  Դ� ք ար դեն �  սա նող ներ եք, մե կ 
կար ևոր նվա ճ� մ ար դեն գրանց վել է  ձեր կեն-
սագ ր� թ յան մե ջ: 
Ընտ րել եք ա մե  նա գե ղե ցիկ, սա կայն ա մե  նա պա տաս խա նա տ�  և  ա մե  նադժ վա-

րին մի  ճա նա պարհ, որն ան վերջ պա հան ջ� մ է քրտնա ջան աշ խա տանք, անմն  ա-
ցորդ նվի ր� մ և  հո գ�  ծա ռա յ� թ յ� ն: 
Բժշ կի մաս նա գի տ� թ յ�  նը, բ�  ժե լ�  կա րո ղ� թ յ� նն Աստ ծո շ նորհք է, և  այն պետք 

է ծա ռա յեց նել մի  մի այն մարդ կ� թ յան բա րօ ր� թ յա նը:  
Նոր կյանք թևա կո խե լով՝ պահ պա նեք  ձեր ընտ րած մաս նա գի տ� թ յա նը հա րիր 

հա վա սա րակշռ ված կեց վածքն �  կազ մա կերպ վա ծ� թ յ�  նը, քա նի որ գի տե լի քի 
հա ր� ստ պա շար �  նե ցող մարդն է կյան ք� մ քայ լ� մ հպարտ, հաս ն� մ հա ջո ղ� -
թյ� ն նե րի, գրան ց� մ հաղ թա նակ ներ:
Այ սօր վա նից հետ ևեք  ձեր տես քին,  ձեզ ա ռա ջադր վող պա հանջ նե րին, ամ բող-

ջ� թ յամբ ներգ րավ վեք �  ս� մն  ա կան գոր ծըն թա ց� մ և  դար ձեք Եր ևա նի պե տա-
կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի մե ծ ըն տա նի քի լիի րավ ան դամ: 
Սի րե լի �  սա նող ներ, ևս  մե կ ան գամ շնոր հա վոր և  բա րի գա լ� ստ ԵՊԲՀ:

ՍԱՄՎԵԼ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ, 
ԵՊԲՀ � ս� մն ական աշխատանքների 

գծով պրոռեկտոր, պրոֆեսոր

-
ղ 
-
վ 
-

�
: 
ր 
ի 
կ 
-

ԹՈՂ ԲԱՐԻ ԼԻՆԻ 
ՁԵՐ ՆՈՐԱՄՈՒՏԸ
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Եր ևա նի պե տա կան բժշկա-
կան հա մալ սա րա նում, բա ցի 
դե ղա գի տա կան և  հան րա յին 
ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տետ նե րի, 
գոր ծում է ա նընդ հատ և  ին տեգ-
րաց ված կրթա կան ծրա գի րը:
 Դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե-

տում գոր ծում է ուս ման եր կաս-
տի ճան հա մա կարգ՝ բա կա-
լավ րիատ և  մա գիտ րա տու րա: 
 Բա կա լավ րիա տի տևո ղութ յու նը 4 
տա րի է, իսկ մա գիստ րա տու րա յի-
նը՝ 1:

Ընդ հա նուր բժշկութ յան 
և  ռազ մաբժշ կա կան ֆա-
կուլ տետ նե րում կրթութ յան 
տևո ղութ յու նը 6 տա րի է, 
իսկ ստո մա տո լո գիա կան 
ֆա կուլ տե տում՝ 5: Նա խա-
դիպ լո մա յին կրթութ յա նը 
հա ջոր դում է կլի նի կա կան 
օր դի նա տու րան կամ հան-
րա յին ա ռող ջութ յան մա-
գիստ րա տու րան: Կլ ինի կա-
կա կան օր դի նա տու րա յի 
տևո ղութ յու նը պայ մա նա-
վոր ված է ընտր ված մաս նա-
գի տութ յամբ:

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ

ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՍՏՈՒԳԱՐՔՆԵՐ

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ

ՕՐԴԻՆԱՏՈՒՐԱ

< Ս< ՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ

 Ձա խա կողմ յան 

ստ�  գարք

 Դա սա վանդ վող մի  քա նի ա ռար-

կա նե րից (դրանք նշված են դա-

սա ցու  ցա կու մ) ու  սա նո ղը պետք 

է հանձ նի ստու  գարք ներ, դրանք 

նշա նակ վու մ են տե ղե կագ րու մ և 

ս տու  գման գրքու յ կի ձախ կող-

մու մ:
Իր նշա նա կու թ յամբ այն հա-

վա սա րա զոր է քննու թ յան: 

 Ձա խա կողմ յան ստու  գար-

քի նպա տակն է ու  սա նո ղի 

գի տե լիք նե րի ստու  գու -

մը: Ն շա նակ վու մ է այն 

դեպքում, երբ ուսանողը 

ստացել է այդ առարկայի 

աջակողմյան ստուգարքը 

և կիսամյակի ընթացքում ընթացիկ 

հարցումի ց (կամ բոլոր հարցումն երից) 

ստացել է առնվազն բավարար 

գնահատական(ներ):

Ա ջա կողմ յան ստ�  գարք
Ու սու մն  ա կան կի սամ յա կի ա վար տին, իսկ բարձր կու ր սե րու մ` ցիկ լա յին պա-րապ մու նք նե րից հե տո, ստու  գման գրքու յ կի աջ կող մու մ նշա նակ վու մ է ստու  գարք: Ա ջա կողմ յան ստու -գար քը` ու  սա նո ղի լեզ վով ա սած` կա տա րո ղա կա նը, նշա նակ վու մ է բո լոր այն դեպ քե րու մ, երբ ու  սա նո-ղը ներ կա է ե ղել բո լոր դա սե րին և  կա տա րել է ու  սու մն  ա կան ծրագ րի բո լոր պա հանջ նե րը: Ստու գման գրքու յկու մ ա ջա կողմ-յան բո լոր ստու  գարք նե րի առ-կա յու թ յան դեպ քու մ «ստու գ ման գրքու յ կը փակ վու մ է» դե կա նա տի կող մի ց, և  ու  սա նո ղը թու յ լատր վու մ է քննաշր ջա նին:  Ցիկ լա յին ձևով ու  սու մն  ա սիր վող ա ռար կա նե րի դեպ քու մ ա ջա կողմ յան ստու  գար քի բա ցա կա յու թ յու  նը չի թու յ լատ րու մ ու  սա-նո ղին հանձ նե լու  մի այն տվյալ ա ռար կա-յի քննու թ յու  նը կամ ձա խա կողմ յան ստու -գար քը:
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ՍՏՈՒԳԱՐՔՆԵՐԻ ԵՎ 
ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ 

ԵՎ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Ի՞ՆՉ Է ՍՊԱՍՎՈՒՄ ՔԵԶ, ԵԹԵ ՈՒՆԵՍ 
ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՏԵՂՅԱԿ ԵՂԻՐ ՍՏՈւԳԱՐՔՆԵՐԻ ԵՎ ՔՆՆՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԵՎ 

ՀԱՆՁՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՆ, ՈՐ ՀԵՏՈ ՉԱՍԵՍ` «ՉԳԻՏԵԻ...»

●  Յու րա քանչ յուր կի սամ յա կի ա վար տին ռեկ տո րի հրա մա նով սահ ման վում 
է տվյալ կի սամ յա կում նա խա տես ված քննութ յուն նե րի և ստուգարքների ու 
եր կու մար ման շրջան նե րի ժա մա նա կա ցույց: 
 ● Ցիկ լա յին ա ռար կա յի քննութ յուն նե րը և ս տու գարք ներն անց կաց վում են 

յու րա քանչ յուր ցիկ լա յին պա րա պմուն քի վեր ջին կամ հա ջորդ օ րը, իսկ եր կու 
մար ման շրջան նե րը՝ ռեկ տո րի կող մի ց հաս տատ ված ժա մա նա կա ցույ ցով:
● Ին տեգ րաց ված և  ա նընդ հատ կրթա կան ծրագ րով սո վո րող ու սա նող նե-

րը քննութ յուն նե րը հանձ նում են հա մա կարգ չա յին թես տա յին ե ղա նա կով՝ 10 
բա լա յին հա մա կար գով:
 ● Բա կա լավ րիա տում և  մա գիստ րա տու րա յում հիմն  ա կան մաս նա գի տա-

կան ա ռար կա նե րի քննութ յուն նե րը կազ մա կերպ վում են «Բա նա վոր քննութ-
յուն նե րի անց կաց ման կար գի» հա մա ձայն:
 ● Ձա խա կողմ յան ստու գարք նշա նակ վում է կի սամ յա կի ըն թաց քում նա-

խա տես ված հար ցումն  ե րից դրա կան գնա հա տա կան ստա նա լու դեպ քում: 
Ս տու գարք չստա ցած ու սա նո ղին հնա րա վո րութ յուն է տրվում այն հանձ նե-
լու մի այն մար ման շրջան նե րում:

 Կա տա րո ղա կա նը ստա նա լու հա մար ու սա նո ղը պար տա-
վոր է կի սամ յա կի ըն թաց քում մաս նակ ցել դա սա խո սութ յուն-
նե րին և  գործ նա կան (սե մի  նար ներ, լա բո րա տոր) պա րապ-
մունք նե րին:
Ու սումն  ա կան պլա նով նա խա տես ված կրե դիտ ներն ու սա-

նո ղին տրվում են կի սամ յա կի ըն թաց քում դա սա խո սութ յուն-
նե րին, գործ նա կան կամ ցիկ լա յին պա րապ մունք նե րին մաս-
նակ ցե լու և ս տու գարք ներն ու քննութ յուն նե րը հանձ նե լու 
դեպ քում: Ոչ ցիկ լա յին կեր պով ու սումն  ա սիր վող յու րա քանչ-
յուր ա ռար կա յին հատ կաց ված ժա մա քա նա կի 15%-ից ա վե լի 
բա ցա կա յութ յան դեպ քում ու սա նո ղի կող մի ց ու սումն  ա կան 
ծրա գի րը հա մար վում է չկա տար ված, չի թույ լատր վում ստու-
գարք նե րին ու քննութ յուն նե րին և  ներ կա յաց վում է հա մալ-
սա րա նից հե ռաց ման:
Ոչ ցիկ լա յին կեր պով ու սումն  ա սիր վող ա ռար կա յից կամ 

ա ռար կա նե րից գու մա րա յին 36-56 ժամ ան հար գե լի բա ցա-
կա յութ յան դեպ քում ու սա նո ղին դե կա նի կար գադ րութ յամբ 
հայ տա րար վում է նկա տո ղութ յուն, 58-70 ժա մի  դեպ քում` 
նկա տո ղութ յուն է տրվում ռեկ տո րի կող մի ց, իսկ 72 ժա մի ց 
ա վե լի բա ցա կա յութ յան դեպ քում` ներ կա յաց վում է հա մալ-
սա րա նից հե ռաց ման:
 Ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի կուր սանտ նե րը կի սամ յա-

կի ըն թաց քում ինչ պես ցիկ լա յին, այն պես էլ ոչ ցիկ լա յին պա-
րապ մունք նե րից 30 ժամ ան հար գե լի բա ցա կա յե լու դեպ քում 
ներ կա յաց վում են հա մալ սա րա նից հե ռաց ման:
Ոչ ցիկ լա յին պա րապ մունք նե րից բաց թողն ված դա սա ժա-

մե  րը չեն լրաց վում:
 Ցիկ լա յին կեր պով ու սումն  ա սիր վող ա ռար կա յից կամ 

ա ռար կա նե րից գու մա րա յին մի նչև 120 ժամ հար գե լի բա ցա-
կա յութ յան դեպ քում ու սա նո ղին հնա րա վո րութ յուն է տրվում 
բաց թողն ված ժա մե րն ամ բող ջութ յամբ լրաց նե լու հա մալ-
սա րա նի հաշ վին՝ ըստ ռեկ տո րի հրա մա նով սահ ման ված 

ժա մա նա կա ցույ ցի, իսկ մար ման շրջան նե րում ու սա նո ղը 
կա րող է օգտ վել քննութ յու նը եր կու ան գամ հանձ նե լու ի րա-
վուն քից:
 Ցիկ լա յին կեր պով ու սումն  ա սիր վող ա ռար կա յից կամ 

ա ռար կա նե րից գու մա րա յին մի նչև 120 ժամ ան հար գե լի 
բա ցա կա յութ յան դեպ քում ու սա նո ղին հնա րա վո րութ յուն է 
տրվում ամ բող ջութ յամբ լրաց նե լու բաց թողն ված ժա մե  րը 
վճա րո վի սկզբուն քով՝ ըստ ռեկ տո րի հրա մա նով սահ ման-
ված ժա մա նա կա ցույ ցի, իսկ մար ման շրջան նե րում ու սա նո-
ղը կա րող է օգտ վել քննութ յու նը եր կու ան գամ հանձ նե լու 
ի րա վուն քից:
Ա վար տա կան կուր սե րում 2-րդ  կի սամ յա կում ու սումն  ա կան 

պլա նով նա խա տես ված ա ռար կա յից կամ ա ռար կա նե րից 
գու մա րա յին մի նչև 120 ժամ հար գե լի բա ցա կա յութ յան դեպ-
քում ու սա նո ղին հնա րա վո րութ յուն է տրվում մի նչև ամ փո-
փիչ ա տես տա վոր ման երկ րորդ փու լի սկիզ բը՝ կի սամ յա կի 
ըն թաց քում, դե կա նի կող մի ց սահ ման ված ժա մա նա կա ցույ-
ցով ամ բող ջութ յամբ լրաց նե լու բաց թողն ված ժա մե  րը հա-
մալ սա րա նի հաշ վին և  օգտ վել քննութ յու նը եր կու ան գամ 
հանձ նե լու ի րա վուն քից:
Ա վար տա կան կուր սե րում 2-րդ  կի սամ յա կում ու սումն  ա կան 

պլա նով նա խա տես ված ա ռար կա յից կամ ա ռար կա նե րից 
գու մա րա յին մի նչև 120 ժամ ան հար գե լի բա ցա կա յութ յան 
դեպ քում ու սա նո ղին հնա րա վո րութ յուն է տրվում մի նչև ամ-
փո փիչ ա տես տա վոր ման երկ րորդ փու լի սկիզ բը՝ կի սամ յա-
կի ըն թաց քում, դե կա նի կող մի ց սահ ման ված ժա մա նա կա-
ցույ ցով ամ բող ջութ յամբ լրաց նե լու բաց թողն ված ժա մե  րը 
վճա րո վի սկզբուն քով և  օգտ վել քննութ յու նը եր կու ան գամ 
հանձ նե լու ի րա վուն քից:
Ու սումն  ա կան պլա նով նա խա տես ված եր կու և  ա վե լի 

ա ռար կա յա կան բա ղադ րի չից կազմ ված ա ռար կա յից բա ցա-
կա յած ու սա նո ղը լրաց նում է մի այն տվյալ բա ղադ րի չը:
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ՍՏՈՒԳԱՐՔՆԵՐԻ ԵՎ 
ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ 

ԵՎ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 

ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՈՎ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ 

ՄՐՑՈՒՅԹՆ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

● I-III կու ր սե րու մ դա սա-
վանդ վող ա ռար կա նե րի հար-
ցու մն  ե րը և ս տու  գարք նե րը
անց կաց վու մ են նշա նակ ված
օ րե րին` գրա վոր, թես տա յին
ե ղա նա կով:  Բա կա լավ րիա տի
և  մա գիստ րա տու  րա յի մի այն
մաս նա գի տա կան ա ռար կա նե-
րի քննու թ յու ն ներն անց կաց-
վու մ են թես տե րով՝ հա մա-
կարգ չա յին ե ղա նա կով, իսկ
հիմն  ա կան մաս նա գի տա կան
ա ռար կա նե րի քննու թ յու ն նե րը
կազ մա կերպ վու մ են բա նա վոր
ե ղա նա կով:  Վերջ նա կան գնա-
հա տա կա նը ձևա վոր վու մ է տա րե կան (հանձ նած հար ցու մ-
նե րի մի  ջին գնա հա տա կան) և քն նա կան գնա հա տա կան նե-
րի մի  ջի նից: 
Քն նու թ յու ն նե րից «ան բա վա րար» գնա հա տա կան ստա նա-

լու  դեպ քու մ տա րե կան գնա հա տա կա նը հաշ վի չի առն վու մ: 
● Ու սա նո ղը պար տա վոր է յու  րա քանչ յու ր կի սամ յա կու մ 

ու  սու մն  ա կան պլա նով նա խա տես ված քննու թ յու ն նե րը և 
ս տու  գարք նե րը հանձ նել հա մա պա տաս խան ա ռար կա նե րի 
դա սըն թաց ներն ու նկնդ րե լու ց հե տո: 
● Քն նու թ յու ն նե րը և  ձա խա կողմ յան ստու  գարք ներն անց-

կաց վու մ են մի այն թես տե րով` գնա հատ ման 10 մի ա վո րա-
նոց հա մա կար գով:
● Կի սամ յա կի ըն թաց քու մ ձա խա կողմ յան ստու  գար քա յին 

ա ռար կա յից ու  սա նո ղը պետք է հանձ նի 1 հար ցու մ: Ու սա-

նո ղը ստա նու մ է ձա խա կողմ-
յան ստու  գար քը`  հար ցու  մի ց 
դրա կան գնա հա տա կան ստա-
նա լու  դեպ քու մ: 
● Հարց ման (տար բե րա կը 

բաղ կա ցած է 50 հար ցից) գնա-
հա տա կա նը ձևա վոր վու մ է` 
ճիշտ պա տաս խա նած հար ցե րի 
քա նա կը բազ մա պատ կե լով 0.2-
ով:  Հարց ման և  կի սամ յա կա յին 
գնա հա տա կան նե րը չեն ամ-
բող ջաց վու մ:
Օ րի նակ` 1-ին հար ցու մ (46 x 

0.2 = 9.2) 
2-րդ  հար ցու մ (43 x 0.2 = 8.6)

Գ կի սամ յակ= (Գ 1-ին հար ցու մ + Գ 2-րդ  հար ցու մ : 2)
Գ կի սամ յակ= (9.2 + 8.6) : 2 = 17.8 : 2 = 8.9
● Քն նա կան (տար բե րա կը բաղ կա ցած է 100 հար ցից) գնա-

հա տա կա նը ձևա վոր վու մ է` ճիշտ պա տաս խա նած հար ցե րի 
քա նա կը բազ մա պատ կե լով 0.1-ով:
Օ րի նակ` 95 x 0.1 = 9.5
●  Վերջ նա կան գնա հա տա կա նը ձևա վոր վու մ է կի սամ յա-

կա յին և քն նա կան գնա հա տա կան նե րի մի  ջի նա ցու  մի ց: Այս 
դեպ քու մ արդ յու նքն ամ բող ջաց վու մ է`
Գ վերջ նա կան= (Գ կի սամ յակ + Գ քննա կան) : 2
Օ րի նակ` Գ վերջ նա կան = (8.9 + 9.5) : 2= 9
● 50 հար ցից բաղ կա ցած քննա կան տար բե րակ նե րի դեպ-

քու մ գոր ծու մ է հաշ վար կի հար ցու  մա յին տար բե րա կը:

Մր ցու յթն անց կաց նե-

լու  հա մար ստեղծ վու մ է ման դա-

տա յին հանձ նա ժո ղով, ո րի կազ-

մու մ ընդգրկ վու մ են հա մալ սա րա նի 

ու  սու մն  ա կան աշ խա տանք նե րի գծով 

պրո ռեկ տո րը, ու  սու մն  ամե թոդական 

վար չու թ յան պե տը, ֆա կու լ տետ-

նե րի դե կան նե րը, ու  սա նո ղա կան 

խոր հու րդ նե րի նա խա գահ նե րը` ի 

պաշ տո նե, ինչ պես նաև` ֆա կու լ-

տե տի պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան 

կազ մի  ներ կա յա ցու  ցիչ ներ:

Մր ցու յթն անց կաց վու մ է յու  րա-

քանչ յու ր ու  սու մն  ա կան տար-

վա վեր ջու մ:

Մր ցու յ թի ա ռաջ նա հերթ պայ ման ներն են`● մե կ ու  սու մն  ա կան տար վա քննու թ յու ն նե րի արդ յու նք նե րով ա ռա վել բարձր ա ռա ջա դի մու թ յու ն:  Հա վա սար մի ա վոր նե րի դեպ քու մ՝ հաշ վի է առն վու մ նա խորդ ու  սու մ-նա կան տար վա ա ռա ջա դի մու թ յու -նը:
Մր ցու յ թի լրա ցու  ցիչ պայ ման ներն են`
● տպագր ված գի տա կան աշ խա-տանք ներ, կար դաց ված զե կու  ցու մ-ներ, ռե ֆե րատ ներ:

դա-
կազ-
րա նի
ի գծով
ական
տետ-
կան
րը` ի
կու լ-
սա կան

յու  րա-
ար-

Մր
պայ մա
● մե կ

քննու թ յու 
ա ռա վել բ
 Հա վա ս

հաշ վի է
նա կան տ
նը:
Մր ցու յ թի

են`
● տպագ

տանք ներ, 
ներ, ռե ֆ
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 Խո րու թ յամբ ու  բազ մա կող-
մա նիո րեն տի րա պե տել ընտ րած 
մաս նա գի տու թ յան տե սա կան գի-
տե լիք նե րին, գործ նա կան հմտու թ-
յու ն նե րին և  հե տա զո տու թ յու ն նե րի 
ժա մա նա կա կից ե ղա նակ նե րին:
  Պար տա դիր հա ճա խել գործ-
նա կան պա րապ մու նք նե րին և 
դասախոսու թյու ններին:

  Սահ ման ված ժամ կետ նե-
րու մ կա տա րել ու  սու մն  ա կան 
պլան նե րով և ծ րագ րե րով նա-
խա տես ված բո լոր ա ռա ջադ-
րանք նե րը:
 Մշ տա պես ձգտել ընդ հա նու ր 

մա կար դա կի բարձ րաց ման, ֆի-
զի կա կան և  բա րո յա կան կա-
տա րե լա գործ ման:
 Խս տո րեն են թարկ վել հա-

մալ սա րա նի ներ քին կար գա-
պա հու թ յան կա նոն նե րին:
 Խ նամ քով վե րա բեր վել հա մալ սա րա նի ու  նեց ված-
քին, ճիշտ օգտ վել կա ռու յց նե րից, սար քա վո րու մն  ե րից, 
շեն քե րից, տնտե սել նյու  թա կան մի  ջոց նե րը:

 Ընտ րել և  ընտր վել հա մալ սա րա նի (ֆա կու լ տե տի) 
խոր հու րդ նե րու մ:
  Հա մալ սա րա նա կան կազ մա կեր-

պու թ յու ն նե րի մի  ջո ցով (ու  սա նո ղա-
կան խորհր դա րան, արհ մի ու թ յու ն 
և  այլն) մաս նակ ցել հա մալ սա րա-
նի գոր ծու  նեու թ յան կար ևո րա-
գու յն խնդիր նե րի, ու  սա նո ղու թ յանն 
առնչ վող հար ցե րի լու ծ մա նը:
 Անվ ճար օգտ վել հա մալ սա րա-

նի գրա դա րա նի, ու  սու մն  ա կան, գի-
տա կան, սպոր տա յին և մ յու ս ստո-
րա բա ժա նու մն  ե րի տա րածք նե րից, 
ու  նեց ված քից:
  Մաս նակ ցել ու  սա նո ղա կան գի տա կան աշ-

խա տանք նե րին:
  Դե կա նա տի հա մա ձայ նու թ յամբ` ու  սու մ-

նա կան պլա նի սահ ման նե րու մ՝ խոս քը վե-
րա բե րու մ է է լեկ տիվ ա ռար կա նե րին, ո րո շել 
դա սա վանդ վող ա ռար կա նե րի ցան կը` ըստ 
մաս նա գի տու թ յու ն նե րի:
 Լ րա ցու  ցիչ հա ճա խել հա մալ սա րա նու մ 

անց կաց վող ցան կա ցած ու  սու մն  ա կան պա րապ մու ն-
քի, հարց բարձ րաց նել փո խե լու  այն դա սա խոս նե րին, 
ով քեր չեն ա պա հո վու մ բարձ րո րակ ու  սու մն  ա կան պա-
րապ մու նք ներ:

ՃԱՆԱՉԻՐ ՔՈ

Դու իրավունք ունես... Դու պարտավոր ես...

ԳՐԱԴԱՐԱՆԻՑ ԵՎ ԸՆԹԵՐՑԱՍՐԱՀՆԵՐԻՑ ՕԳՏՎԵԼ<  ԿԱՐԳԸ

 Սի րե լի ու  սա նող ներ, մի  մո ռա ցե՛ք, որ մի այն 
դու ք չեք օգտ վու մ դա սագր քե րից, այն պետք է փո-
խանց վի ձե զա նից հե տո ե կող նե րին, ու ս տի աշ-
խա տեք չվն ա սե՛լ, չկորց նե՛լ, չպատ ռե՛լ` հա կա ռակ 
դեպ քու մ ստիպ ված կլի նեք հա տու  ցել: 
 Դա սագր քե րը տրվու մ են ու  սու մն  ա կան ծրագ րե-րին հա մա պա տաս խան, մի նչև ա ռար կա յի ա վար-տը:  Ժա մա նա կին չվե րա-դարձ նե լու  դեպ քու մ նոր գիրք չեք կա րող ստա նալ: Գիր քը կորց նե լու  կամ վն ա սե լու  դեպ քու մ ձե զա նից կպա հանջ վի նու յն գրքից կամ գրա դա րա նին անհ րա-ժեշտ հա մար ժեք գիրք:

 Կա րող եք օգտ վել նաև ըն թեր ցաս րա հի ծա-

ռա յու թ յու ն նե րից, որ տեղ դա սագր քե րից, տե ղե-

կա տու  հրա տա րա կու թ յու ն նե րից բա ցի կա րող եք 

պատ վի րել լրա ցու  ցիչ գրա կա նու թ յու ն: 

Ըն թեր ցաս րա հու մ սպա-

սար կու  մը կա տար վու մ է 

ու  սա նո ղա կան նու յ նա կա-

նաց ման  քար տե րով (ID 

քար տե րով), չի թու յ լատր վու մ 

գրքե րը դու րս տա նել:

 Մի՛ մո ռա ցեք, որ ըն թեր ցաս-

րա հու մ պար տա վոր եք` 

  պահ պա նել լռու թ յու ն,

  ան ջա տել բջջա յին հե ռա խոս-

նե րը,
 քն նար կու մն  եր չանց կաց նել:

Ըն թեր ցաս րա հը ժա մադ րա-

վայր չէ:

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
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ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 
ԿԱՐԳԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ

 Հա մալ սա րա նու մ ու  սու մն  ա կան պա րապ մու նք ներն 
անց կաց վու մ են դա սա ցու  ցա կով` ու  սու մն  ա կան ծրագ-
րե րին հա մա ձայն: Ու սու մն  ա կան դա սա ցու  ցա կը կազմ-
վու մ է կի սամ յա կի հա մար և  փակց վու մ է ոչ ու շ, քան 
յու  րա քանչ յու ր կի սամ յա կի սկսվե լու ց տաս օր ա ռաջ: 
 Յու  րա քանչ յու ր ու  սու մն  ա կան պա րապ մու ն քից ա ռաջ 
(և  պա րապ մու նք նե րի ընդ մի ջ ման ժա մա նակ) լսա րան-
նե րու մ, լա բո րա տո րիա նե րու մ և  կա բի նետ նե րու մ լա բո-
րանտ ներն ու  աս պի րանտ նե րը նա խա պատ րաս տու մ են 
ու  սու մն  ա կան պի տու յք ներն ու  սար քա վո րու մն  ե րը:
Ու սու մն  ա կան գործ նա կան պա րապ մու նք ներն անց նե-
լու  հա մար յու  րա քանչ յու ր կու րս բա ժան վու մ է խմբե րի: 

 Յու  րա քանչ յու ր խմբու մ ու  սա նող նե րից դե կա նի կար-
գադ րու թ յամբ նշա նակ վու մ է խմբի կազ մա կեր պիչ: Խմ բի 
կազ մա կեր պիչն ան մի  ջա կա նո րեն են թարկ վու մ է ֆա-
կու լ տե տի դե կա նին և խմ բու մ ի րա գոր ծու մ է վեր ջի նիս 

բո լոր հրա հանգ ներն ու  ցու  ցու մն  ե րը:
 Հար գե լի պատ ճա ռով պա րապ մու նք նե րին չներ կա-

յա նա լու  դեպ քու մ ու  սա նո ղը պար տա վոր է ոչ ու շ, քան 
հա ջորդ օ րը, տեղ յակ պա հել ֆա կու լ տե տի դե կա նին և  
ու  սու մն  ա կան հաս տա տու թ յու ն ներ կա յա նա լու  ա ռա ջին 
իսկ օ րը ներ կա յաց նել փաս տարկ ներ` պա րապ մու նք նե-
րը բաց թող նե լու  պատ ճառ նե րի մա սին:  Հի վան դու թ յան 
դեպ քու մ ու  սա նո ղը ֆա կու լ տե տի դե կա նին ներ կա յաց-
նու մ է սահ ման ված ձևի տե ղե կանք` հա մա պա տաս խան 
բու  ժա կան հիմն  ար կից:
 Դա սա խո սի լսա րան մտնե լու  ժա մա նակ ու  սա նող նե րը 
պար տա վոր են ոտ քի կանգ նել:
Ու սա նող նե րը պար տա վոր են խնամ քով և 

 հո գա տա րու թ յամբ վե րա բեր վել հա մալ սա րա նի ու  նեց-
ված քին:

ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈւՄՆԵՐ
 Բարձր ա ռա ջա դի մու թ յան և 
հա մալ սա րա նի հա սա րա կա կան կյան-
քին ակ տիվ մաս նակ ցու թ յան հա մար 
սահ ման վու մ են ու  սա նող նե րի խրա-
խու ս ման հետև յալ մի  ջոց նե րը`
ա) շնոր հա կա լու թ յան հայ տա րա րու մ,
բ)  ան վա նա կան կրթա թո շա կի նշա-

նա կու մ, 
գ) պարգ ևատ րու մ:

ՏՈւՅԺԵՐ
Ու սու մն  ա կան կար գա պա հու թ յան, ներ քին կարգ 

ու  կա նո նի խախտ ման դեպ քու մ ու  սա նող նե րի 
նկատ մամբ կի րառ վու մ են հետև յալ տու յ ժե րը`
ա) դի տո ղու թ յու ն,
բ) նկա տո ղու թ յու ն,
գ) խիստ նկա տո ղու թ յու ն,
դ) մա սամբ կամ ամ բող ջա պես կրթա թո շակ նե րից 
զրկու մ` ո րո շա կի ժամ կե տով,
ե) վտա րու մ:

ԱՌԱՋԻՆ ԶԳ- ՇԱՑ- ՄԸ Յ- ՐԱՔԱՆՉՅ- ՐԻԴ

●  Հա մալ սա րա նու մ և  հատ կա պես 
լսա րան նե րի մոտ ար գել վու մ է 
աղմ կել, բարձր խո սել, դա սե րի 
ժա մա նակ ան հար կի ան ցու  դարձ 
ա նել, բա ցել լսա րան նե րի դռնե-
րը:
●  Դա սե րի ժա մա նակ բջջա յին 

հե ռա խոս նե րը պետք է ան ջատ-
վեն:  Խիստ ար գել վու մ է դա սե րի 

ժա մա նակ բջջա յին հե ռա խո սով 
խո սել կամ այլ կերպ օգ տա գոր ծել, 
ինչ պես նաև` այն դնել լսա րա նի տե-

սա նե լի վայ րու մ: 
● Քն նու թ յու ն նե րի ըն թաց քու մ ար գել վու մ 

է օգտ վել բջջա յին հե ռա խո սից կամ ար տա քին կապ 
ա պա հո վող տեխ նի կա կան այլ մի  ջոց նե րից:

 Մեզ մոտ չեն ծխու մ:
 Մե կընդ մի շտ հի շե՛ք` լսա-
րան նե րու մ, մի  ջանցք նե-
րու մ, գրա դա րա նու մ, 
ըն թեր ցաս րահ նե րում, 
հան րա կա ցա րան նե-
րու մ, հա մալ սա րա նա-
կան կլի նի կա նե րու մ 
ձեր ծխե լը նկատ վե լու  
դեպ քու մ կա րող եք հե-
ռաց վել հա մալ սա րա-
նից:   Ճա կա տագ րա-
կան մի  դարձ րեք այդ 
վատ սո վո րու թ յու  նը: 
Ա ռա վել ևս, որ պատ րաստ վու մ եք բժիշկ դառ-
նալ, իսկ ծխելն ան հա րիր է ձեր ընտ րած մաս-
նա գի տու թ յա նը:

● 
լս

խո
ինչ
նե

:
` լսա-
ք նե-
մ,
,

-
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 Հա մալ սա րա նի դա սա խոս նե րը ու  սա նող նե րի 
նկատ մամբ դրսևո րու մ են օբ յեկ տիվ, հար գա լից, 

ու  շա դիր և  բա րե կիրթ ման կա վար ժա կան 
վե րա բեր մու նք:

 Ու սա նող նե րը հա մալ սա րա նի դա սա խոս նե րի և  
այլ աշ խա տող նե րի նկատ մամբ ցու  ցա բե րու մ են 
հար գա լից վե րա բեր մու նք, ճշտա պա հու թ յու ն ու  

հան դու ր ժո ղա կա նու թ յու ն, ինչ պես նաև` 
քա ղա քա վա րի վար քա գիծ:

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ

Դ�  տեղ յա՞կ ես հա մալ սա րա նի �  սա նող նե րի ներ քին կար գա պա հա կան 

և  �  ս� ց ման ընդ հա ն� ր կա նոն նե րին: Ե թե ոչ` մե նք կօգ նենք քեզ:

Ու սու մն  ա ռու թ յան ըն-
թաց քու մ գե րա զանց
ա ռա ջա դի մու թ յու ն, հա-
սա րա կա կան բարձր ակ-

տի վու թ յու ն ու  պատ շաճ վար քա գիծ ու  նե ցող ու  սա նող նե-
րի հա մար հա մալ սա րա նու մ սահ ման վու մ
են Մ խի թար  Հե րա ցու ,  Վա հան Արծ-
րու  նու ,  Հա կոբ  Հով հան նիս յա նի, Լ ևոն
Հով հան նիս յա նի, Գ րի գոր Ա րեշ յա նի, 
Ռու  բեն  Յոլ յա նի,  Բար դու  ղի մե ոս
Ֆա նարջ յա նի, Լ ևոն Օր բե լու  ան-
վան կրթա թո շակ ներ: 

Մ խի թար  Հե րա ցու  ան վան
հա վակ նորդ կա րող են լի նել
բա ցար ձակ գե րա զանց ա ռա-
ջա դի մու թ յամբ, վար կա նի շա յին
ա ռա ջին ե րեք տե ղը զբա ղեց րած
ու  սա նող նե րը: Կր թա թո շա կի չափ
սահ մա նել ամ սա կան 45.000 դրամ:
Մ նա ցած ան վա նա կան կրթա թո շակ նե րի
հա վակ նորդ կա րող են լի նել բարձր ա ռա ջա դի մու թ յամբ
ու  սա նող նե րը՝ ել նե լով տվյալ կու ր սի վար կա նի շա յին
ցու  ցա նի շե րից (լավ գնահա տա կան նե րի քա նա կը չպետք

է գե րա զան ցի 3-ը): Կր թա թո շա կի չափ սահ մա նել ամ սա-
կան 30.000 դրամ:
Ան վա նա կան կրթա թո շա կի հա վակ նորդ նե րի մրցու յ թի 
հա մար սահ մա նել հետև յալ չա փո րո շիչ նե րը. 
գե րա զանց ա ռա ջա դի մու թ յու ն (քննա կան ա ռար կա նե-

րի գնա հա տա կա նի ընդ հա նու ր գու  մար),
ամ բիո նի պլա նա յին գի տա կան աշ խա տանք նե րի շրջա-
նա կու մ տպագր ված գի տա կան աշ խա տանք ներ,

օ տար լեզ վի ի մա ցու թ յու ն (մրցու յ թին թու յ-
լատր վու մ են մի այն օ տար լեզ վի քննու թ յու -
նից առն վազն լավ գնա հա տա կան ստա ցած
ու  սա նող նե րը),

մաս նակ ցու թ յու ն ա ռար կա յա կան հան-
րա պե տա կան, մի  ջազ գա յին մրցու յթ նե-
րին, օ լիմ պիա դա նե րին, ու  սա նո ղա կան
գի տա կան նստաշր ջան նե րին,
մաս նակ ցու թ յու ն ֆա կու լ տետ նե րի, 

հա մալ սա րա նի ու  սա նո ղա կան, հա սա-
րա կա կան աշ խա տանք նե րին,
հա մա պա տաս խան կու ր սի ե րաշ խա վո-
րու թ յամբ մրցու յ թին մաս նակ ցե լու  թու յլտ-
վու թ յու ն:

  Հա մալ սա րա նի և  ու  սա նո ղի մի ջև հա րա բե րու թ յու ն նե րը 
կար գա վոր վու մ են օ րենսդ րու թ յան հա մա ձայն կնքված 
պայ մա նագ րով:  Ֆա կու լ տետ նե րի դե կա նատ նե րը և 

 բա ժին նե րը, մի նչև ու  սա նո ղի հետ պայ մա նագ րի կնքու  մը, 
ծա նո թաց նու մ են գոր ծող կա նո նա կար գին, հա մալ սա րա նի 
այլ կա նոն նե րին, օ րենսդ րու թ յամբ սահ ման ված ու ս ման 
տա րե կան վար ձի մա սամբ կամ լրիվ փոխ հա տու ց ման

 կար գին, ինչ պես նաև` ու  սա նո ղի 
ի րա վու նք նե րին և  պար տա կա նու թ յու ն նե րին:

Ու սու ց ման կա նոն նե րի նկատ մամբ ան մի  ջա կան վե րահս կո-
ղու թ յու ն ի րա կա նաց նու մ են ու  սու մն  ա կան աշ խա տանք նե րի գծով 
պրո ռեկ տո րը, ֆա կու լ տետ նե րի դե կան նե րը և  բաժ նի պե տե րը:
Ու սա նող նե րը դա սե րին պետք է ներ կա յա նան սահ ման ված ժա-
մա նա կին: 
Ու շաց ման դեպ քու մ ու  սա նո ղը մատ յա նու մ պետք է ստա նա 

«բա ցա կա»:
  Դա սե րի ժա մա նակ լսա րա նից դու րս գալ ու  սա նո ղը կա րող է 
մի այն դա սա խո սի թու յլտ վու թ յամբ:
Ու սա նո ղի բա ցա կա յու թ յու ն նե րը հա մար վու մ են հար գե լի, ե թե 

ներ կա յաց վու մ են հա մա պա տաս խան փաս տաթղ թեր:
Ու սա նող նե րը դա սե րին հա ճա խու մ են բժշկա կան խա լաթ նե րով:

Արծ-
Լ ևոն

նի, 
ս

փ
մ:

ամ բիո նի պլա
նա կու մ տպագ

օ տ
լա
նի
ու 

 ՆԵՐ ԿԱ
ԲԱ ՑԱ ԿԱ

ՈՒ ՇԱ ՑՈՒՄ...
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- ՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԵՌԱՑ- Մ ԱԶԱՏ- Մ

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ԵՎ 
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 Ու սա նո ղը կա րող է ա զատ վել

 հա մալ սա րա նից՝ 
ա) իր դի մու  մի  հա մա ձայն,
բ) այլ ԲՈւՀ տե ղա փոխ վե լու  կա պակ ցու թ յամբ:

 Ու սա նո ղը կա րող է հե ռաց վել

 հա մալ սա րա նից՝ 
ա) ու ս ման վար ձը սահ ման ված ժամ կե տու մ չվճա րե լու  

պատ ճա ռով,
բ) ան բա վա րար ա կա դե մի ա կան ա ռա ջա դի մու թ յան 
պատ ճա ռով,
գ) մե  ծա թիվ ան հար գե լի բա ցա կա յու թ յու ն նե րի դեպ քու մ,
դ) հա մալ սա րա նի ներ քին կար գա պա հա կան կա նոն նե-

րը խախ տե լու  դեպ քու մ:
ԲՈւՀ-ից ու  սա նո ղի ա զատ ման հրա մանն իր դի մու  մի  
հա մա ձայն չի կա րող տրվել, ե թե նա են թա կա է հե ռաց-
ման:

 Ու սա նո ղի �  ս� մն  ա ռ� թ յ�  նը 

 դա դա րեց վ� մ է`
ա) զին վո րա կան ծա ռա յու թ յան անց նե լու  կա պակ ցու թ-
յամբ` զո րացր վե լու ց հե տո ու  սա նո ղա կան ի րա վու նք նե-
րի վե րա բեր յալ վե րա կանգն ման ի րա վու ն քով,
բ) ա ռող ջա կան վի ճա կի պատ ճա ռով`
բժշկա փոր ձա գի տա կան հանձ նա ժո ղո վի եզ րա կա ցու թ-

յան հի ման վրա ա կա դե մի ա կան ար ձա կու ր դի ձևա-
կերպ մամբ, որն ա վար տե լու ց հե տո ու  սա նո ղը կա րող է 
շա րու  նա կել ու  սու  մը,
գ) հղիու թ յան և ծնն դա բե րու թ յան, ինչ պես նաև մի նչև 3 
տա րե կան ե րե խա յի խնամ քի դեպ քու մ:
● ԲՈւՀ-ից հե ռաց ման հրա ման նե րը տրվու մ են 

քննաշր ջա նի ա կա դե մի ա կան պարտ քե րի մար ման արդ-
յու նք ներն ամ փո փե լու ց հե տո՝ 5 աշ խա տան քա յին օր վա 
ըն թաց քու մ, ո րի մա սին ու  սա նո ղը նա խա պես տե ղե կաց-
վու մ է:
● ԲՈւՀ-ից հե ռաց վե լու  (ա զատ վե լու ) դեպ քու մ ու  սա նո-

ղի դի մու  մի  հա մա ձայն 3 աշ խա տան քա յին օր վա ըն թաց-
քու մ նրան տրվու մ է հե ռաց ման (ա զատ ման) հրա մա նի 
պատ ճե նը, ա կա դե մի ա կան տե ղե կան քը և  մի ջ նա կարգ 
կրթու թ յան կամ մի  ջին մաս նա գի տա կան կրթու թ յան 
ա վար տա կան վկա յա կա նը: ԲՈւՀ-ի կող մի ց հաս տատ-
ված ա վար տա կան վկա յա կա նի պատ ճե նը պահ վու մ է 
ու  սա նո ղի գոր ծու մ:

● Ըն թա ցիկ «ան բա վա րար» ա ռա ջա դի մու թ յու ն ցու  ցա-
բե րած ու  սա նող նե րին, բա ցա ռու թ յամբ պար տա դիր զին-
վո րա կան ծա ռա յու թ յու  նից տար կետ ման ի րա վու ն քով 
ըն դու ն ված ու  սա նող նե րի, ի րա վու նք է վե րա պահ վու մ 
մի նչ ա վար տա կան ու  սու մն  ա կան տար վա սկիզ բը լրաց-
նել ա ռա վե լա գու յ նը 12 կրե դիտ կազ մող ա կա դե մի ա կան 
պարտ քե րը` վե րա հանձ նե լով ա ռար կա նե րը` ևս 2 ան գամ 
կրկնե լով դրանք:
● Ու սու մն  ա ռու թ յու նն ընդ հա տած ու  սա նող նե րը շա-

րու  նա կու մ են ու  սա նո ղա կան ի րա վու նք նե րը մի նչև 
ու  սու մն  ա ռու թ յան ընդ հա տու  մը` ու  նե ցած կար գա վի ճա-
կը պահ պա նե լով:
● Ու սա նո ղա կան ի րա վու նք նե րի վե րա կանգ նու  մը 
թու յ լատր վու մ է սկսած ա ռա ջին կու ր սի երկ րորդ կի սամ-
յա կից:
●  Հա մալ սա րա նից հե ռաց ված (ա զատ ված) ա րա կան 

սե ռի ու  սա նող նե րի վե րա բեր յալ հրա ման նե րը ե ռօր յա 
ժամ կե տու մ ներ կա յաց վու մ են զին կո մի  սա րիատ ներ:
●  Հա մալ սա րա նից հե ռաց ման հրա ման նե րը ձևա կերպ-

վու մ են ըն թա ցիկ և  եզ րա փա կիչ ա տես տա վո րու մն  ե րի, 
ստու  գարք նե րը հանձ նե լու , քննա կան և  ա կա դե մի ա կան 
պարտ քե րի մար ման շրջան նե րը ա վար տե լու ց հե տո, յո-
թօր յա ժամ կե տու մ: Հ րա մա նը տա լու  մա սին ու  սա նո ղին 
տե ղե կաց նե լը պար տա դիր է, բա ցա ռու թ յամբ ան հար գե-
լի պատ ճա ռով բա ցա կա յու թ յան առ կա յու թ յան, ո րը հրա-
մա նի ձևա կերպ ման գոր ծըն թա ցի կա սեց ման հիմք չէ:
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● Ու սա նո ղա կան ի րա վու նք նե րի վե րա կագ նու  մը թու յ-
լատր վու մ է` սկսած ա ռա ջին կու ր սի երկ րորդ կի սամ յա-
կից:
● Ու սա նո ղա կան ի րա վու նք նե րը վե րա կանգ նե լու  դի-
մու մն  ե րը ներ կա յաց վու մ են կի սամ յակ նե րի ու  սու մն  ա-
կան պա րապ մու նք նե րին նա խոր դող և  հա ջոր դող եր կու  
շա բաթ նե րի ըն թաց քու մ:
● Ու սու մն  ա կան պլան նե րի փո փո խու թ յան պատ ճա-

ռով ա ռա ջա ցած ա ռար կա յա կան տար բե րու թ յու ն նե րը 
ու  սա նո ղը պետք է հանձ նի ռեկ տո րի հրա մա նով հաս-
տատ ված ան հա տա կան ժա մա նա կա ցու յ ցով, բայց ոչ 
ու շ, քան մի նչև տվյալ կի սամ յա կի քննաշր ջա նի սկիզ բը:
● ԲՈւՀ-ից հե ռաց ված (ա զատ ված) ու  սա նող նե րը վե-

րա կանգն վու մ են ԲՈւՀ-ի ռեկ տո րի հրա մա նով:
●  Վե րա կանգն վող ու  սա նողն ա զատ վու մ է նախ կի-
նու մ ու  սու մն  ա սի րած և  հա մա պա տաս խան կրե դիտ ներ 
հա վա քած ա ռան ձին ա ռար կա նե րի ու  սու մն  ա կան պա-
րապ մու նք նե րից և  ա տես տա վո րու  մի ց: Ու սա նո ղը պար-
տա վոր է վճա րել մի այն այն ա ռար կա նե րի ու  սու մն  ա կան 
պա րապ մու նք նե րի հա մար, ո րոնց հա ճա խե լու  է` ըստ 
ԲՈւՀ-ու մ մաս նա գի տու թ յան հա մար գոր ծող մե կ կրե դի-
տի ար ժե քի:
● ԲՈւՀ-ը քննար կու մ է ու  սա նո ղի վե րա կանգն ման դի-
մու  մը և  ո րո շու մ նրա ու  սու մն  ա ռու թ յան կու ր սը և մ յու ս 
պայ ման նե րը կամ հիմն  ա վո րու մ է մե ր ժե լու  մա սին իր 
ո րո շու  մը: 
● Ար տա սահ ման ցի ու  սա նող նե րին վե րա կանգ նե լիս 

հաշ վի են առն վու մ ու  սա նո ղի կար գա վի ճա կի ա ռանձ-
նա հատ կու թ յու ն նե րը: 
● Ա ռար կա յա կան տար բե րու թ յու ն նե րը և  ա կա դե մի ա-
կան պարտ քե րը հանձ նե լու ց հե տո կցագր ման հրա մա նը 
փո խա րին վու մ է ու  սա նո ղի հրա մա նագ րու  մով: 
●  Զո րա կոչ վե լու  կա պակ ցու թ յամբ և  ա ռող ջա կան վի-

ճա կի պատ ճա ռով ա կա դե մի ա կան ար ձա կու րդ ձևա-
կեր պած, ու  սու մն  ա ռու թ յու նն ընդ հա տած ու  սա նող նե րը 
ու  սու մն  ա ռու թ յու  նը շա րու  նա կու մ են այն պա հից, ո րից 
ընդ հա տել են` ան կախ ծրագ րա յին տար բե րու թ յու ն նե րի:
● Վ ճա րո վի հա մա կար գու մ ու  սա նող նե րի հրա մա նագ-
րու  մը կա տար վու մ է ու ս ման վար ձը վճա րե լու ց հե տո:
● ԲՈւՀ-ից հե ռաց ված (ա զատ ված) ու  սա նող նե րը վե րա-

կանգն վու մ են այն կի սամ յա կու մ, ո րից նրանք հե ռաց վել 
(ա զատ վել) են, ե թե վե րա կանգն ման պա հին ա ռար կա յա-
կան ան հա մա պա տաս խա նու թ յու ն նե րով պայ մա նա վոր-
ված կրե դիտ նե րի գու  մա րա յին քա նա կը չի գե րա զան-
ցու մ 20 կրե դի տը: 20 կրե դի տը գե րա զան ցե լու  դեպ քու մ 
ու  սա նո ղին ա ռա ջարկ վու մ է վե րա կանգն վել նա խորդ 
կի սամ յակ, ո րի հա մար ա ռար կա յա կան ան հա մա պա-
տաս խա նու թ յու ն նե րի սու յն կե տու մ նշված պա հան ջը 
բա վա րար վու մ է, բա ցա ռու թ յամբ ա ռա ջին կի սամ յա կի:
● ԲՈւՀ-ից հե ռաց ված ու  սա նող նե րը վե րա կանգ նու մ են 

ի րենց ու  սա նո ղա կան ի րա վու նք նե րը առն վազն 1 կի սամ-
յակ հե տո: 

●  Հա մալ սա րա նից հե ռաց ված ու  սա նո ղը վե րա կանգն-
վու մ և  շա րու  նա կու մ է ու  սու  մը վճա րո վի սկզբու նք նե րով:
●  Վե րա կանգն ված ու  սա նո ղի անձ նա կան գոր ծու մ 

պահ վու մ են ու  սա նո ղի դի մու  մը, ա կա դե մի ա կան տե ղե-
կան քը, վե րա կանգն ման մա սին հրա մա նի պատ ճե նը, 
ԲՈւՀ-ի հետ կնքած պայ մա նա գի րը և  մի ջ նա կարգ կամ 
մի  ջին մաս նա գի տա կան կրթու թ յան ա վար տա կան վկա-
յա կա նը, ու ս ման վար ձի վճար ման ան դոր րա գի րը, ե թե 
ու  սա նո ղը վե րա կանգն վել է վճա րո վի սկզբու ն քով:
●  Ռազ մաբժշ կա կան ֆա կու լ տե տից հե ռաց ված և  նու յն 

ֆա կու լ տե տու մ վե րա կանգն վե լու  ի րա վու ն քը կորց րած 
նախ կին կու ր սան տը կա րող է վե րա կանգն վել հա մալ-
սա րա նի որ ևէ ֆա կու լ տե տու մ մի այն վճա րո վի հի մու նք-
նե րով` վճա րե լով նաև ռազ մաբժշ կա կան ֆա կու լ տե տու մ 
ու  սա նած բո լոր տա րի նե րի ու ս ման վար ձը` տե ղա փոխ-
ված ֆա կու լ տե տի հա մար սահ ման ված ու ս ման տա րե-
կան վար ձի չա փով:
● Անվ ճար սկզբու ն քով ու  սու  ցու  մը կա րող են շա րու  նա-
կել հետև յալ ան ձինք.
- անվ ճար սկզբու ն քով ու  սու մն  առ վող ու  սա նող նե րը, 
ով քեր վե րա կանգն վել են ա ռող ջա կան վի ճա կի պատ ճա-
ռով ձևա կեր պած ա կա դե մի ա կան ար ձա կու ր դը ա վար-
տե լու ց հե տո,
- երկ կող մա նի ծնո ղա զու րկ ու  սա նող նե րը,
- 1-ին և 2-րդ  կար գի հաշ ման դամ ու  սա նող նե րը,
- հղի կամ մի նչև 3 տա րե կան ե րե խա ու  նե ցող ու  սա նող-
նե րը, ով քեր մի նչև վե րա կանգն վե լը սո վո րել են ու  սու ց-
ման անվ ճար հա մա կար գու մ,
- զին ծա ռա յու թ յու  նից զո րացր ված այն ու  սա նող նե րը, 
ով քեր մի նչև զո րացր վե լը սո վո րել են ու  սու ց ման անվ-
ճար հա մա կար գու մ,
- ՀՀ և ԼՂՀ պաշտ պա նու թ յան մար տե րու մ վի րա վոր ված 

ու  սա նող նե րը կամ զոհ ված զին ծա ռա յող նե րի և  ա զա տա-
մար տիկ նե րի ըն տա նի քի ան դամն  ե րը:
Վ ճա րո վի սկզբու ն քով վե րա կանգն ված ու  սա նող նե րին 
ու  սա նո ղա կան կրթա թո շակ չի նշա նակ վու մ:

ց

-

-
լ
-
-
-
մ
դ
-
ը

ն
-
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Համալսարանի ուսանողները և 
աշխատակիցները պարտավոր են ենթարկվել 
համալսարանի անվտանգության կանոններին

 Հա մալ սա րա նի աշ խա տող նե րը և  ու -
սա նող նե րը բա րե խիղճ օգ տա գոր ծու մ և 
 պահ պա նու մ են հա մալ սա րա նի գու յ քը, 
սար քա վո րու մն  ե րը և  այլ ու  նեց ված քը` 
ի րենց բո լոր պատ կա նե լիք նե րով, հա տու -
ցու մ են ի րենց մե ղ քով պատ ճա ռած վն աս-
նե րը:
Անվ տան գու թ յան բաժ նի աշ խա տող ներն 
ի րա վու նք ու  նեն ու  սա նող նե րից և  աշ-
խա տող նե րից պա հան ջե լու  պահ պա նել 
հա մալ սա րա նի անվ տան գու թ յան կա նոն-
նե րը, անհ րա ժեշ տու թ յան դեպ քու մ ստու -
գե լու  աշ խա տող նե րի վկա յա կան նե րը և  ու  սա նող նե րի ID 
քար տե րը:

 Հա մալ սա րա նի տա րած քու մ ու  սա նող նե րը պար տա վոր 
են ու  նե նալ ID քարտ:

 Հա մալ սա րա նի ու  սա նող նե րը և  աշ խա-
տող նե րը պար տա վոր են են թարկ վել հա-
մալ սա րա նի անվ տան գու թ յան կա նոն-
նե րին, անվ տան գու թ յու  նից թե լադր վող
դեպ քե րու մ են թարկ վել անվ տան գու թ յան
աշ խա տող նե րի ցու  ցու մն  ե րին, աշ խա-
տան քա յին օր վա ա վար տից հե տո և  աշ-
խա տան քա յին օր վա ըն թաց քու մ սեն յա կից
կամ լսա րա նից ժա մա նա կա վոր բա ցա կա-
յե լու  դեպ քու մ ան ջա տել լամ պե րը և մ յու ս
է լեկտ րա սար քե րը, փա կել պա տու  հան նե-
րը և  կող պել դռները, ծա նո թա նալ հա մալ-

սա րա նի անվ տան գու թ յան կա նոն նե րին: 
Ոչ աշ խա տան քա յին օ րե րին մու տ քը հա մալ սա րան ար-

գել վու մ է:

 Հան րա կա ցա րան

Անհ րա ժեշ տու թ յան դեպ քու մ հա մալ սա րա-

նը ու  սա նո ղին տրա մադ րու մ է  հան րա կա ցա-

րան:  Հան րա կա ցա րա նու մ բնակ վե լու  պայ-

ման նե րը սահ ման վու մ են հա մա պա տաս խան 

պայ մա նագ րով:

Ու սա նո ղի կող մի ց հան րա կա ցա րա նու մ 

բնակ վե լու  մա սին պայ մա նա գի րը մի ա կող մա-

նի լու  ծա րե լու  և  ու  սա նո ղի` հա մալ սա րա նից 

կամ հան րա կա ցա րա նից հե ռաց նե լու  դեպ-

քու մ տվյալ ու  սու մն  ա կան տար վա վճար ված 

բնա կու թ յան վար ձը չի վե րա դարձ վու մ, բա-

ցա ռու թ յամբ ա ռող ջա կան վի ճա կի պատ ճա-

ռով ու  սու մն  ընդ հատ վե լու  դեպ քի:

ՑԱՆԿԱՆՈՒ՞Մ ԵՍ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ 
ՍՏԱՆԱԼ, ՈՒՐԵՄՆ՝ ԻՄԱՑԻՐ...

 Գի տե՞ս` ի՞նչ է նշա նա կ� մ ռո տա ցիա
Ուս ման վար ձի փոխ հա տու ց ման նպաս տի հա մա կար գու մ ընդգրկ վե լու  հա մար (վճա րո վի հա մա կար գից անվ-

ճար հա մա կարգ անց նե լը) ու  սա նո ղը պար տա վոր է ու  սու մն  ա կան ծրագ րով սահ ման ված ստու  գարք նե րը և քն-
նու թ յու ն նե րը հանձ նել մի այն քննաշր ջա նի ըն թաց քու մ:  Մար ման շրջան նե րու մ ստու  գարք ներ և քն նու թ յու ն-
ներ հանձ նած՝ ան կախ ստա ցած գնա հա տա կա նից, ու  սա նո ղը չի մաս նակ ցու մ ու ս ման վար ձի փոխ հա տու ց ման 
նպաս տի մրցու յ թին: 
Ա ռա ջին կու րս ըն դու ն ված ու  սա նո ղի նպաս տի ձևով ու ս ման վճա րի լրիվ փոխ հա տու  ցու մ տրվու մ է ՀՀ պե տա-

կան ԲՈւՀ-ե րի ըն դու  նե լու թ յան կա նոն նե րով սահ ման ված կար գով հա մալ սա րան ըն դու ն ված ու  սա նող նե րին: 
 Հա ջորդ կու ր սե րու մ ու  սա նո ղա կան նպաս տի ձևով ու ս ման վճա րի լրիվ փոխ հա տու  ցու մ տրվու մ է մե կ ու  սու մ-
նա կան տար վա քննու թ յու ն նե րի և ս տու  գարք նե րի արդ յու նք նե րով ա ռա վել բարձր ա ռա ջա դի մու թ յու ն ու  նե ցող 
ու  սա նող նե րին` մրցու  թա յին հի մու նք նե րով:  Պե տու թ յան կող մի ց տրվող ու ս ման վճա րի լրիվ փոխ հա տու ց ման 
նպաստ նե րի քա նա կը սահ ման վու մ է ՀՀ կա ռա վա րու թ յան կող մի ց, ո րը տե ղա փոխ վու մ է կու ր սից կու րս:
Ու սա նող նե րին պե տա կան կրթա թո շակ է տրվու մ գե րա զանց և  լավ ա ռա ջա դի մու թ յան, հա սա րա կա կան ակ-

տի վու թ յան, պատ շաճ վար քա գիծ դրսևո րե լու  հա մար:  Պե տա կան կրթա թո շա կի տրման կար գը և  չա փը սահ մա-
նու մ է ՀՀ կա ռա վա րու թ յու  նը:



Ինչ պես փաս տեց Եր ևա նի Մ խի թար   Հե րա ցու 
ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի ըն-
դու նող հանձ նա ժո ղո վի պա տաս խա նա տու քար-
տու ղար   Մա րի նա   Հայ րա պետ յա նը՝ բժշկա կան 
հա մալ սա րա նում  այս տարի թա փուր տե ղեր չեն 
մն ա ցել: 
Պատճառը թերևս այն է, որ բժշ կա կան հա մալ-

սա րա նը դի մորդ նե րի քա նա կի ա ռու մով խնդիր-

ներ չի ու նե նում, քա նի որ այս տեղ դի մորդ ներն 
ար դեն գա լիս են կողմն  ո րոշ ված: 
Ըստ Մ.   Հայ րա պետ յա նի ներ կա յաց րած տե ղե-

կատ վութ յան՝ այս տա րի ԵՊԲՀ-ում դի մորդ նե րի 
թի վը ե ղել է 1.048, ըն դուն վել է 839 դի մորդ, ո րից 
27-ը՝ ԼՂՀ քա ղա քա ցի ներ:      

ԸՍՏ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ  
ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ

Այս հրա հանգ-ո րո շ� մն  ե ր� մ եր բեմն  

փո փո խ� թ յ� ն ներ են կա տար վ� մ: 

 Նախ նա կան ծա նո թ� թ յ�  նից հե տո քեզ հ�  զող 

հար ցե րի պա տաս խան նե րն ա ռա վել 

ման րա մաս ն� թ յամբ կա րող ես պար զա բա նել 

հա մա պա տաս խան դե կա նա տ� մ կամ 

հա մալ սա րա նի �  ս� մն  ա մե  թո դա կան 

վար չ� թ յ�  ն� մ:

ԶԳՈՒՇԱՑԻՐ՝ ԾԽԵԼՈՒ 
ՊԱՏՃԱՌՈՎ ՉՀԵՌԱՑՎԵՍ

Ի ԴԵՊ...

 Հա մալ սա րա նի տա րած քու մ ար գել վու մ է  ծխել:
Ար գել վու մ է հա մալ սա րա նու մ օգ տա գոր ծել ո գե լից խմի չք ներ, բա ցա ռու թ-

յամբ հա մալ սա րա նի ղե կա վա րու թ յան կող մի ց մի  ջո ցա ռու մն  ե րի հա մար նա խա-
տես ված դեպ քե րի:  Կար գա պա հա կան կա նոն նե րի կո պիտ խախ տու մ է ո գե լից 
խմի չք նե րի, թմրա մի  ջոց նե րի կամ հո գե ներ գոր ծող նյու  թե րի ազ դե ցու թ յամբ հա-
մալ սա րա նու մ գտնվե լը:
 Սու յն կա նո նա կար գով սահ ման ված կար գա պա հա կան կա նոն նե րը խախ տե լու  

դեպ քե րը, ինչ պես նաև հա մալ սա րա նու մ այն գոր ծո ղու թ յու ն նե րը, ո րոնք զու -
գորդ վու մ են հա կաի րա վա կան ա րարք նե րով, պետք է կանխ վեն հա մա պա տաս-
խան կա ռու ց ված քա յին ստո րա բա ժան ման կող մի ց, իսկ մե  ղա վոր նե րը են թա կա 
են պա տաս խա նատ վու թ յան:
Օ րենսդ րու թ յամբ, հա մալ սա րա նի կա նո նադ րու թ յամբ և  ներ քին կար գա պա-
հա կան կա նոն նե րով սահ ման ված պար տա կա նու թ յու ն նե րը չկա տա րե լու  կամ 
խախ տե լու  դեպ քու մ աշ խա տո ղի և  ու  սա նո ղի նկատ մամբ կա րող են կի րառ վել 
կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թ յան մի  ջոց ներ` դի տո ղու թ յու ն, նկա տո-
ղու թ յու ն, խիստ նկա տո ղու թ յու ն, հա մալ սա րա նից հե ռա ցու մ:
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 Սի րե լի՛ ու  սա նող ներ, ա ռա ջին կու ր սե ցի ներ, շնոր հա վո րու մ եմ ձեզ 
նոր ու  սու մն  ա կան տար վա մե կ նար կի կա պակ ցու թ յամբ:  Կա տար վեց 
ձեր նվի րա կան ե րա զան քը:  Դու ք ըն դու ն վե ցիք չա փա զանց հե ղի նա կա-
վոր մի  ու  սու մն  ա կան հաս տա տու թ յու ն, ո րը կոչ վու մ է Մ խի թար  Հե րա ցու  
ան վան Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րան:  Նոր ու  սու մն  ա-
կան տար վա սկիզ բը մե ծ նշա նա կու թ յու ն կա րող է ու  նե նալ ձեր հե տա գա 
գոր ծու  նեու թ յան` որ պես մարդ, ան հատ և  մաս նա գետ ձևա վոր վե լու  ա ռու -
մով:  Մի գու  ցե ձեր ու  սու մն  ա ռու թ յան ա ռա ջին օ րե րին շատ են լի նե լու  
ան սո վոր ու  ան ծա նոթ հան գա մանք ներ: Ի նկա տի ու  նե նա լով, որ ո րոշ 
հար ցե րի չի մա ցու թ յու  նը կա րող է ճա կա տագ րա կան դառ նալ՝ ես ո րո-
շե ցի հենց սկզբից հնա րա վո րինս տե ղե կաց նել ձեզ:
  Սի րե լի՛ ու  սա նող ներ, դու ք հա մալ սա րան ոտք եք դրել նոր գի տե լիք-

ներ ստա նա լու  և  լավ մաս նա գետ դառ նա լու  հա վակ նու թ յամբ: Ես ինձ 
վրա եմ վերց նու մ ձեր լա վա գու յն և  մե ր ձա վոր բա րե կա մը դառ նա լու  
պար տա կա նու թ յու  նը և վս տա հեց նու մ, որ յու  րա քանչ յու ր այ ցե լու թ յու ն իմ 
խմբագ րա կազ մի ն ձեզ հա մար կդառ նա շա հա վետ:  Մեր բա րե կա մու թ յու -
նից կշա հենք եր կու ս տեք` և՛ ես, և՛ դու ք: 
Այն պես որ` բա րո՛վ եք ե կել, իմ նոր ըն թեր ցող ներ, հա տու կ ձեզ հա մար է

այս թո ղարկ ման նյու  թե րի մե ծ մա սը:
 Թու յլ տու ր ներ կա յա նալ` «ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ»: Ա նու նս ան գամ հստակ հու -

շու մ է, թե ով է լի նե լու  գլխա վոր ըն թեր ցողս:  Խոս տա նու մ եմ ու  սա նո ղա կան 
տա րի նե րին քեզ հետ լի նել` աշ խա տե լով որ քան հնա րա վոր է օգ տա կար լի-
նել քեզ: Կ ներ կա յաց նեմ հա մալ սա րա նա կան այն ո րո շու մն  ե րը, ո րոնք կկողմն  ո րո շեն քեզ, 
կջա նամ իմ թո ղար կու մն  ե րի հե րոս ներ դարձ նել այն պի սին նե րին, ու մ օ րի նա կը կա րող է
ոգ ևո րել քեզ որ պես բժիշկ ու  դե ղա գետ կա յաց ման տևա կան ճա նա պար հիդ մի  հատ վա ծու մ, 
որ ու  սու մն  ա ռու թ յան տա րի ներ ա նու նն է կրու մ: Այ սօր այդ տա րի նե րը քեզ թվու մ են չա փա-
զանց եր կար ժա մա նա կա հատ ված:

 Մինչ դեռ, ե թե հիմք ըն դու  նենք յու  րա քանչ յու ր տա րե վեր ջին իմ է ջե րու մ տպագր վող մայր 
կրթօ ջա խին հաս ցեագր ված շրջա նա վարտ նե րին հրա ժեշ տի հու  զու մն  ա ռատ խոս քե րը` 
ու  սա նո ղա կան տա րի ներն ակն թար թի տևո ղու թ յու ն ու  նեն:  
Հի մա սա ան հա վա նա կան է թվու մ քեզ:  Բայց կգա օ րը, և  ես այս մա սին կհի շեց նեմ: Իսկ այդ օ րը կլի նի հու  զիչ, գե ղե ցիկ 

ապ րու մն  ե րով, սպա սե լիք նե րով լի` ա պա գա յի հան դեպ, ո րին ար դեն այն քան մոտ ես լի նե լու , մե ծ հա վա տով առ լե ցու ն…
 Բայց, սպա սիր, ես մո ռա ցա ա մե  նա կար ևո րը: Այս ա մե  նի հա մար հար կա վոր է լի նե լու  անն շան մի  ման րու ք, ո րի մա սին, 

ինձ թվու մ է` հի շե ցու մ պետք չէ:  Դու  լավ գի տես, որ ե կել ես սո վո րե լու : Ու րեմն ` ՍՈՎՈՐԵԼ, ՍՈՎՈՐԵԼ, ՍՈՎՈՐԵԼ…
 Մաղ թու մ եմ քեզ դառ նալ այն պի սի ու  սա նող, ու մ հա մար հա մալ սա րա նի պաշ տո նա թեր թի է ջե րու մ տեղ կգտնվի: 

 Հա վա տա, դա շատ պատ վա բեր է: Դ րա նու մ կհա մոզ վես ինքդ, երբ ա նու նդ հայտն վի ու ս ման գե րա զան ցիկ նե րի, խորհր-
դա րա նա կան նե րի, հա սա րա կա կան ակ տի վու թ յամբ աչ քի ըն կած նե րից լա վա գու յն նե րի ցու  ցա կու մ:  Քո անձ նա կան ար խի-
վու մ եր կա՜ր տա րի ներ պահ պա նե լու  ես իմ այն թո ղար կու  մը, ո րի է ջե րու մ քո մա սին հոդ ված կլի նի: Եվ ես ու  դու  հա վերժ
բա րե կամն  եր կմն անք:

 Կար ծու մ եմ` ծա նո թու թ յու  նը ստաց վեց: Մ նու մ է սպա սել իմ ու  քո ա ռա ջին հան դիպ մա նը, ո րին ես սպա սու մ եմ մե ծ ան-
համ բե րու թ յամբ` լա բո րա տոր մաս նա շեն քի 4-րդ  հար կու մ` «ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ» թեր թի խմբագ րու թ յու  նու մ: 

«ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ» 
այ սօր վա նից նաև քո՛ լա վա գու յն

 բա րե կամն  ու  խորհր դա տու ն

ԾԱՆՈԹԱՆԱՆՔ. ԱՅՍՕՐՎԱՆԻՑ ԵՍ ՆԱԵՎ 
ՔՈ՛ ԹԵՐԹՆ ԵՄ, ԱՌԱՋԻՆ Կ- ՐՍԵՑԻ
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ԱՐԴԵՆ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ 
ԿՐԹԱԹՈՇԱԿԱՌՈՒՆԵՐԸ

Սիրելի առաջին կուրսեցի, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի լավագույն 
ուսանողների մասին նյութերը քեզ նվիրված թողարկման մե ջ տեղադրելն ամե նևին 

պատահական չէ: Այս ուսանողներին անցյալ տարի մե նք ներկայացրել ենք անվանական 
կրթաթոշակառուների կարգավիճակում: Այսօր նրանք արդեն դարձել են շրջանավարտներ և 
իրենց բարեմաղթանքներն են հղում քեզ: Օրինակ վերցրու նրանցից: Միգուցե մե ր հաջորդ 

թողարկումն երում մե նք ներկայացնենք հենց քեզ: Մի քանի հարցերի մի ջոցով, որոնք 
ուղղված են շրջանավարտներին, մե նք կփորձենք պարզել նրանց հետագա անելիքները և 

նպատակները: 

ԵՊԲՀ  ու  սա նող նե րը ու  նեն բա ցա ռիկ հնա-
րա վո րու թ յու ն ստա նա լու  տար բեր ան վա-
նա կան կրթա թո շակ ներ:
Ան վա նա կան կրթա թո շա կի հա վակ նորդ-
նե րի մրցու յ թի հա մար սահ ման վու մ են 
հետև յալ չա փո րո շիչ նե րը՝ բա ցար ձակ գե-
րա զանց ա ռա ջա դի մու թ յու ն, տպագր ված 
գի տա կան աշ խա տանք ներ, օ տար լեզ-
վի ի մա ցու թ յու ն, մաս նակ ցու թ յու ն ա ռար-
կա յա կան հան րա պե տա կան, մի  ջազ-
գա յին մրցու յթ նե րի, օ լիմ պիա դա նե րի, 
ու  սա նո ղա կան գի տա կան նստաշր ջան նե-
րի, մաս նակ ցու թ յու ն ֆա կու լ տետ նե րի, հա-
մալ սա րա նի ու  սա նո ղա կան, հա սա րա կա-
կան աշ խա տանք նե րին:
 Հա մալ սա րա նու մ ան վա նա կան կրթա թո-
շակ նե ր են նշանակված բժշկագիտու թյան 
այնպիսի երախտավորների անու ններով, 
ինչպիսիք են Մ խի թար  Հե րա ցին,  Ռու  բեն 
Ս ևա կը,  Հա կոբ  Հով հան նիս յա նը, Գ րի-
գոր Ա րեշ յա նը,  Վա հան Արծ րու  նին, 
Լ ևոն  Հով հան նիս յա նը,  Ռու  բեն  Յոլ յա նը, 
 Բար դու  ղիմե ոս  Ֆա նարջ յա նը, Լևոն 
Օրբելին: 
Բա ցի վե րո հիշ յալ 

կրթա թո շակ նե րից, 
ու  սա նող նե րին 
տրվու մ են նաև 
խրա խու  սա կան 
այլ կրթա թո շակ-
ներ: Ու սա նող նե րը 
մրցու յ թի կա րող 
են մաս նակ ցել 

մի այն ի րենց կու ր-
սի ե րաշ խա վո րու -
թյան դեպ քու մ:

Գիտե՞ս՝ ինչ է նշանակում 

անվանական 

կրթաթոշակ և ով կարող 

է լինել անվանական 

կրթաթոշակառու

Եվ այսպես՝ մեր հարցերին 

պատասխանում են 

արդեն շրջանավարտ 

դարձած անվանական 

կրթաթոշակառուներ

 Անի Սարգսյանը,

Միլենա Սիմոնյանը,

Հռիփսիմե Պողոսյանը,

Անի Տավարացյանը,

Անի Միխայելյանը,

Ալեքսանդր Ներսեսյանը,

Մարիա Գասպարյանը և

Աիդա Հարությունյանը։         

1.  Ի՞նչ կմաղթեիր ա ռա ջին կուր սե ցի նե րին:

2. Մ նաս բա րով, ու սա նո ղա կան կյանք. մի  քա նի 
խոսք՝ ուղղ ված քո դա սա խոս նե րին, ԲՈւՀ-ին:

3. Ի՞նչ մաս նա գի տութ յուն ես ընտ րել:

4. Ի՞նչ նպա տակ ներ ու նես, ո րոնք
 կցան կա նա յիր ի րա գոր ծել մոտ ա պա գա յում:
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Անի Սարգսյան
Մխիթար Հերացու անվան 

կրթաթոշակառու

 Հար գե լի ա ռա ջին կու ր սե ցի ներ, այժմ ձեր կյան քում շատ պա-
տաս խա նա տու շրջան է։ Ու սա նո ղա կան տա րի նե րը, եր ևի, մար-

դու կյան քի ա մե  նաու րախ և  գոր ծուն յա ժա մա նա կաշր ջանն են։  Դուք 
ար դեն կար ևոր քայլ եք կա տա րել՝ ընտ րե լով բժշկի մաս նա գի տու-
թյունը։ Այժմ պետք է զին վեք գի տե լիք նե րով, որ պես զի հե տա գա յում 
հա ջո ղութ յամբ կի րա ռեք դրանք ձեր գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում։ 
 Հա ջո ղութ յուն եմ մաղ թում ձեզ դժվար և  հա ճե լի գոր ծում։

 Հա մալ սա րա նում ես ձեռք բե րե ցի գի տե լիք ներ, ըն կեր ներ, ձևա-
վոր վեց իմ ան հա տա կա նութ յու նը և  աշ խար հա յաց քը։ Շ նոր հա-

կա լութ յուն եմ հայտ նում իմ ԲՈւՀ-ին և  դա սա խոս նե րին՝ տրված գի-
տե լիք նե րի և  խոր հուրդ նե րի հա մար, ո րոնց շնոր հիվ ես ար ժա նա ցա 
Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան կրթա թո շա կի։

 Մաս նա գի տութ յան հար ցում դեռ վերջ նա կա նա պես չեմ կողմ-
նո րոշ վել։  Կար ծում եմ՝ մա գիստ րա տու րա յի տա րի նե րին կկա-

րո ղա նամ ընտ րել ինձ հո գե հա րա զատ մաս նա գի տութ յուն։ Ան կախ 
նրա նից, թե ինչ մաս նա գի տութ յուն կընտ րեմ՝ հու սով եմ իմ գի տե-
լիք նե րը կծա ռա յեն մարդ կանց ա ռող ջութ յան պահ պան մա նը և 
 բա րե լավ մա նը։ 

Ա պա գա յում նպա տակ ու նեմ շա րու նա կել ու սումս, ձեռք բե-
րել նեղ մաս նա գի տա կան գի տե լիք ներ, զբաղ վել պրակ տիկ և 

 գի տա կան գոր ծու նեութ յամբ, մաս նակ ցութ յուն ու նե նալ երկ րի հա սա-
րա կա կան կյան քին։

Միլենա 

Սիմոնյան
Լևոն Հովհաննիսյանի 

անվան կրթաթոշակառու

 Շատ ե րի տա սարդ ներ և  աղ ջիկ ներ՝ մե ծ հույ սով ու հա վա տով հաղ թա-
հա րե լով ըն դու նե լութ յան քննութ յուն նե րը, դար ձան իմ սի րե լի հա-

մալ սա րա նի ար ժա նի ու սա նող ներ: Ես հա մոզ ված եմ, որ դուք գի տակ ցա-
բար եք ընտ րել այս ու ղին, որն այն քան ուժ և  ե ռանդ է պա հան ջում, ինչ պես 
նաև՝ համ բե րութ յուն և  պայ քար: Իմ մե  ծա գույն ցան կութ յունն է, որ պես զի 
ձեր ոգ ևո րութ յու նը եր բեք ձեզ չլքի, կշռա դատ ված և  ըմբռ նու մով հաղ թա-
հա րեք այն բո լոր դժվա րութ յուն նե րը, ո րոնք կհան դի պեն ձեր ճա նա պար-
հին:  Մենք բո լորս էլ անց նում ենք այդ ա մե  նի մի  ջով` դուրս գա լով կոփ ված, 
հարս տա ցած և  վե րա փոխ ված: Ուս ման ըն թաց քում, հու սով եմ, ձեռք կբե րեք 
հա րուստ գի տե լիք ներ, նոր տպա վո րութ յուն ներ, հա վա տա րիմ ըն կեր ներ:
   Փոր ձեք լի նել ա ռա ջի նը, դա այն քան էլ դժվար չէ, քան զի մե նք գե նե տիկ նա-
խատ րա մադր վա ծութ յուն ու նենք լա վա գույ նը լի նե լու:  Թող որ ձեր ու սա նո ղա-
կան կյան քը հա գե ցած լի նի ու րախ և  հի շար ժան պա հե րով: Դ րանք, հա վա-
տա ցեք, ե րի տա սար դութ յան եր ջա նիկ և  լա վա գույն պա հերն են:  Բայց եր բեք 
չմո ռա նաք ու սման մա սին՝  դա ձեր հիմն  ա կան և  կար ևո րա գույն պար տա կա-
նութ յունն է:

Դժ վար է հա վա տալ, որ ուսանողական 4 տա րի ներն ար դեն հետ ևում են... 
 Դեռ ե րեկ էր,  որ ա ռա ջին կուր սե ցի ներ էինք՝ կյան քի նոր ս պա սումն  ե-

րով լի: Իսկ այ սօր հաս կա նում ենք, որ այս տա րի նե րի ըն թաց քում ձեռք բե րած 
գի տե լիք նե րը եր կա րատև աշ խա տան քի և  համ բե րութ յան արդ յունք են, ին չում 
հսկա յա կան դեր ու նեն իմ սի րե լի դա սա խոս նե րը: Ն րանք օգ նել են ինձ սի րել 
ի րենց ա ռար կան, չհու սա հատ վել, և  ես իմ խո րին շնոր հա կա լութ յունն եմ հայտ-
նում նրանց՝ ի րենց նվի րու մի , մարդ կա յին ջերմ վե րա բեր մուն քի և  նույ նիսկ 
խստութ յան հա մար: Ն րանք ինձ օգ նե ցին հա վա տալ իմ ու ժե րին,  ինք նադրս-
ևոր վել և դ րեցին իմ մե ջ այս հրաշք մաս նա գի տութ յան սաղ մե  րը:

Ես ա պա գա ստո մա տո լոգ եմ: Ընտ րել եմ մի  մաս նա գի տութ յուն, որն իս կա-
պես հո գե հա րա րա զատ է ինձ:  Կար ծում եմ, որ սերն իմ մաս նա գի տութ յան 

հան դեպ կօգ նի ինձ մի  քիչ ա վե լի հեշտ հաղ թա հա րել այն դժվա րութ յուն նե րը, 
ո րոնք սպաս վում են ա պա գա յում:

Ն պա տակ նե րիս մա սին այն քան էլ չեմ սի րում բարձ րա ձայ նել, ո րով հետև 
կյան քը ա նակն կալ նե րով լի է, և  ա մե ն պա հի ինչ որ բան փոխ վում է, 

սա կայն հաս տատ գի տեմ, որ այս 
շրջա նը,  ո րը սկսվում է իմ կյան քում, 
ա վե լի մե ծ պա տաս խա նատ վութ յուն 
է պա հան ջում, և  ես պետք է աշ խա-
տեմ հաղ թա հա րել նաև սա, ինչն ինձ 
ա վե լի է մո տեց նում իմ վերջ նա կան 
նպա տա կին:



Առաջին կուրսեցի, քեզ խոր հուրդ կտամ հնա րա վո րինս շատ սո վո րել, 
քա նի որ այդ քան է ներ գիա ու սո վո րե լու կա րո ղութ յուն այլևս չեք ու նե-

նա լու:  Պետք չի ամ բողջ օրն անց կաց նել ըն թեր ցաս րա հում՝ դա սագր քե րը 
ան գիր ա նե լով:  Կար դա ցեք կլի նի կա կան դեպ քեր, նա յեք հե տաքր քիր հա-
ղոր դումն  եր, ե ղեք տե ղե կաց ված բո լոր ո լորտ նե րում՝ ոչ մի այն բժշկա կան: 
 Մի սահ մա նա փա կեք ձեզ հար ցումն  ե րի հա մար նա խա տես ված նյու թե րով՝ 
զուտ բարձր գնա հա տա կան ստա նա լու հա մար:  Դա չէ, որ ձեզ լավ բժիշկ 
կամ կրթված մարդ է դարձ նե լու:

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի ու սա նո ղի հա մար դեռ շատ ժա մա նակ կա 
ու սա նո ղա կան կյան քին «մն աս բա րով» ա սե լուն:  Դեռ անց նե լու եր կար 

ճա նա պարհ ու նենք:  Բա կա լավ րի 5 տա րի նե րի ըն թաց քում շատ հրա շա լի 
դա սա խոս ներ եմ ու նե ցել, ով քեր մե ծ դեր են ու նե ցել այն ա մե  նի մե ջ, ին չին  
հա սել եմ: Իսկ ինչ վե րա բե րում է մե ր ԲՈւՀ-ին՝ կցան կա նա յի, որ հե տա գա 
սե րունդ նե րի հա մար ա վե լի լավ պայ ման ներ ա պա հով վեն, քան զի մե նք մե ր 
մաշ կի վրա զգա ցինք ուս ման գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման բազ մա թիվ 
թույլ ու սխալ կող մե  րը:

Բժշ կա կան հա մալ սա րան ե կել եմ վի րա բույժ դառ նա լու հա մար և  երբ 
ա ռա ջին ան գամ վի րաս րա հում ձեռքս վերց րե ցի նշտա րը, աք ցան նե րը, 

ա սե ղը, երբ դրե ցի ա ռա ջին կա րը, հաս կա ցա, որ ճիշտ ընտ րութ յուն եմ ա րել: 
Ինձ հա մար ա մե  նա հե տաքր քիր ու չբա ցա հայտ ված օր գա նը գլխու ղեղն է, 
այդ պատ ճա ռով շարժ վում եմ դեպի նյար դա յին վի րա բու ժութ յունը:

Բ ժիշկ դառ նա լուց հե տո ինձ հա մար երկ րորդ տե ղում է ճա նա պար հոր-
դե լու ե րա զան քը: Պ լա նա վո րում եմ մոտ ա պա գա յում սկսել նաև այդ 

ե րա զան քի ի րա կա նա ցու մը:

Անի Տավարացյան
Լևոն Օրբելու անվան 

կրթաթոշակառու

Հռիփսիմե

Պողոսյան
Ռուբեն Յոլյանի անվան 

կրթաթոշակառու

Սի րե լի ա ռա ջին կուր սե ցի ներ, սրտանց շնոր հա վո րո ւմ եմ ձեզ 
մե ր հան րա պե տութ յան լա վա գույն հա մալ սա րա նը ըն դուն-

վե լու կա պա ցութ յամբ:  Դուք ար դեն ու սա նող ներ եք, մե կ կար ևոր 
նվա ճում ար դեն գրան ցել եք ձեր կեն սագ րութ յան մե ջ: Այ սու հետ 
ևս  աշ խա տեք հա ջո ղութ յամբ ա ռաջ ըն թա նալ, իսկ ու սա նո ղի հա-
ջո ղութ յու նը նախ և  ա ռաջ լավ սո վո րելն է և  վա յե լուչ կեց ված քը: 
ԵՊԲՀ-ն  այն կրթօ ջախն է, որ տեղ ու սա նե լը բո լոր ժա մա նակ նե րում 
էլ բարձր պա տիվ է հա մար վել, ուս տի հոր դո րում եմ ձեզ բարձր 
պա հել մե ր կրթօ ջա խի ա նու նը: Հա մոզ ված եմ, որ ձեր մե ջ կլի նեն 
մար դիկ, ով քեր ա վե լաց նե լու են մե ր հա մալ սա րա նի փառքն ու 
պա տի վը:  Ցան կա նում եմ, որ դուք բար դութ յուն նե րից չհիաս թափ-
վեք, պահ պա նեք բժշկին հա րիր հա վա սա րակշռ ված կեց վածքն ու 
կազ մա կերպ վա ծութ յու նը:  Մաղ թում եմ ձեզ ու սա նո ղա կան կյանքն 
անց կաց նել այն քան բո վան դա կա լից, որ այն դառ նա քաղցր հուշ:
  Բա րի՛ երթ ձեզ, սի րե լի՛ հա մալ սա րա նա կան ներ:

Հինգ տա րի ա ռաջ ես ան գամ չէի կա րող պատ կե րաց նել, թե որ-
քան կփոխ վի իմ կյան քը բժշկա կան հա մալ սա րա նում, որ քան 

կա րող է գրա վել ինձ բժշկի մաս նա գի տութ յու նը:
Այս 5 տա րի նե րի ըն թաց քում մե նք հաս կա ցանք, թե որ քան ծանր 

է  Հի պոկ րա տի գլխար կը:  Հա մալ սա րա նում սո վո րե լիս յու րա քանչ-
յուր օր հա գե ցած էր նոր տպա վո րութ յուն նե րով և  գի տե լիք նե րով: 
Շ նոր հա կալ եմ մե ր հա մալ սա րա նին ձեռք բեր ված ըն կեր նե րիս 
հա մար, մե նք մի ա սին սո վո րե ցինք հաղ թա հա րել դժվա րութ յուն-
նե րը, ինք նա կա տա րե լա գործ վել և  դառ նալ ա վե լի լա վը: Ինձ հա-
մար ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տը հա րա զատ ըն տա նիք և 
 գի տե լիք նե րի ու նոր ար ժեք նե րի դարբ նոց է դար ձել:
   Ցան կա նում եմ բո լոր շրջա նա վարտ նե րի ա նու նից խո րին շնոր-

հա կա լութ յուն հայտ նել ռեկ տոր Մ.Զ.  Նա րի ման յա նին, մե ր հար-
գար ժան դե կան Ն.Բ.  Շահ վերդ յա նին և  ողջ պրո ֆե սո րա դա սա խո-
սա կան կազ մի ն՝ հիմն  ա րար գի տե լիք ներ փո խան ցե լու, ոգ ևո րե լու 
հա մար:  Պար տա վո րեց նող է լի նել լա վա գույն ԲՈւՀ-ի լա վա գույն 
ու սա նող նե րից մե  կը, խոս տա նում եմ, որ կա նեմ ա ռա վե լա գույ նը՝ 
մե ր սի րե լի դա սա խոս նե րի ե րա զանք ներն ու ցան կութ յուն նե րը շա-
րու նա կե լու ու երկ րի ար ժա նա վոր քա ղա քա ցի դառ նա լու հա մար:

Ընտ րել եմ ա նէս թե զիո լո գի մաս նա գի տութ յու նը:

Ն պա տակ ներն ու ցան կութ յուն նե րը շատ են, 
ո րոնք օգ նում են ինձ ա ռաջ գնալ կյան-

քում:  Ցան կութ յուն կա ու սումս ար տա սահ մա-
նում շա րու նա կե լու, բայց վե րա դառ նա լու և 
 հայ րե նի քում աշ խա տե լու մտքով: Եվ վերջում շ նոր-
հա կա լութ յունս եմ հայտ նում «Ա պա գա բժշկին»՝ 
ու շադ րութ յան հա մար:



 Ցան կա նում եմ սրտանց  շնոր-
հա վո րել ձեզ ՀՀ լա վա գույն 

ԲՈւՀ  ըն դուն վե լու կա պակ ցութ յամբ: 
 Սի րե լի ներս, ձեր կյան քը թևա կո խել է 
մի  նոր փուլ՝ ա շա կեր տա կան նստա-
րա նից ան ցում կա տա րե լով բու հա կան 
կյանք, որ տեղ ըն կե րա կից են հա ճե լի 
ի րա դար ձութ յուն նե րը և  հաղ թա հա րե լի 
դժվա րութ յուն նե րը: Սկզբ նա կան 
շրջա նում փոր ձեք ա ռաջ նա յին տեղ 
հատ կաց նել ըն կե րա կան հա րա բե րու-

Անի Միխայելյան
Բարդուղիմեոս Ֆանարջյանի 

անվան կրթաթոշակառու

 Հար գե լի ա ռա ջին կուր սե ցի ներ, ա ռա ջին հեր թին ցան-
կա նում եմ շնոր հա վո րել ձեզ՝ բժշկա կան հա մալ սա րան 

ըն դուն վե լու կա պակ ցութ յամբ:  Դա ձեր կյան քում նոր շրջան 
և  շատ կար ևոր պահ է:  Հա մալ սա րա նա կան կյան քը շատ հե-
տաքր քիր է: Այս տեղ դուք ձեռք եք բե րում նոր ըն կեր ներ, նոր 
ծա նո թութ յուն ներ, նոր գի տե լիք ներ, ո րոնք ձեզ պետք են գա-
լու հե տա գա յում ձեր ընտ րած մաս նա գի տութ յան մե ջ:  Քա նի 
որ բժշկութ յու նը զար գա նում է բուռն տեմ պե րով, ստեղծ վում 
են նոր սար քա վո րումն  եր, ծնվում են նոր մտքեր՝ բժշկութ յան 
մե ջ ա պա գան ստեղ ծո ղը դուք եք:  Լավ սո վո րեք, դար ձեք լա-
վա գույն մաս նա գետ ներ՝ ձեր հայ րե նի քի և  ժո ղովր դի հա մար:

Հար գե լի ԲՈւՀ և  հար գե լի դա սա խոս ներ, ցան կա նում եմ 
ձեզ շնոր հա կա լութ յուն հայտ նել՝ ինձ խո րը գի տե լիք ներ 

փո խան ցե լու հա մար: Ա ռանց ձեզ ես չէի կա րո ղա նա ձեռք բե-
րել հիմ քա յին գի տե լիք ներ, ո րոնք ինձ պետք են գա լու իմ 
մասնագիտական գոր ծու նեութ յան մե ջ:  Դուք ոչ մի այն ինձ գի-
տե լիք ներ տվե ցիք, այլև սո վո րեց րիք ցան կա ցած ի րա վի ճա-
կում մն ալ ազ նիվ և  քա ղա քա կիրթ:  Մենք մի շտ ձեզ հի շե լու ենք: 
Եվս մե կ ան գամ շնոր հա կա լութ յուն:

Ո րո շել եմ դառ նալ ներ զա տա բան:

Ա պա գա յում՝ մա գիստ րա տու րա յում սո վո րե լու ըն թաց քում, 
պլա նա վո րում եմ հոդ ված ներ գրել, զբաղ վել գի տա կան 

աշ խա տանք նե րով:

Ալեքսանդր 

Ներսեսյան
Լևոն Հովհաննիսյանի անվան 

կրթաթոշակառու

թյուն նե րին՝ ձեր հա մա կուր սե ցի նե րին լա վա գույնս  ճա նա չե լու և  հա րա զատ 
մի  ջա վայ րում հե տա գա ու սումն  ա ռութ յան հա մար, հա վա տա ցեք՝ դա շատ 
կարևոր է: Չ մո ռա նա լով մե ր խիստ գրա ֆի կի մա սին՝ ու շա դիր ե ղեք  ա ռա-
ջադր վող նյու թե րին, ժա մա նակ չկորց նե լով՝ փոր ձեք սո վո րել հենց դա սա-
պրո ցե սի ըն թաց քում:  Գի տակ ցեք մե ր մաս նա գի տութ յան կար ևո րութ յու նը և  
պա տաս խա նատ վութ յու նը:  Ձեր գի տե լիք նե րի ար մատ նե րը թող խո րը լի նեն, 
կա յուն ու հաս տա տուն:  Ցան կա նում եմ ձեզ բա րի երթ  ու հե տաքր քիր ու սա-
նո ղա կան կյանք:

Մ նաս բա րով ու սա նո ղա կան կյանք: Մ նաք բա րով սի րե լի դա սա խոս ներ, 
մն աս բա րով ինձ այդ քան հա րա զատ դար ձած  հա մալ սա րան:  Այս 5 

տա րի նե րի ըն թաց քում շատ բան եմ սո վո րել, ա վե լի  ու ա վե լի հա մոզ վել  ճիշտ  
մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յան կա պակ ցութ յամբ: Շ նոր հա կալ եմ բո լոր դա-
սա խոս նե րից՝ նրանց ցու ցա բե րած մե ծ համ բե րա տա րութ յան ու խոր գի տե-
լիք ներ ու սու ցա նե լու հա մար:  Սե փա կան փոր ձից կա րող եմ ա սել՝ սի րե լով դա-
սա խո սին՝ հեշտ ես ըն կա լում տվյալ ա ռար կան: Այս տա րի նե րի ըն թաց քում 
հա մոզ վել եմ, որ մե ր ԲՈւՀ-ում  բո լո րը գի տեն ի րենց ա նե լիք ը, որը կա տա րում 
են մե ծ պա տաս խա նատ վութ յամբ: Շ նոր հա կալ  եմ բո լո րիցդ, մի շտ կհի շեմ 
ձեզ, և  այս 5 տա րի նե րը կամ րագր վեն հի շո ղութ յանս ա մե  նա վառ  է ջերում:

 Սի րե լով բժշկութ յան բո լոր ո լորտ նե րը՝ դժվա րա նում եմ վերջ նա կան պա-
տաս խա նել այս հար ցին:  Խո րութ յամբ ու սումն  ա սի րե լով և զ բաղ վե լով 

պրակ տիկ գոր ծու նեութ յամբ՝ ինձ շատ հա րա զատ եմ զգում ե րե խա նե րի հետ 
աշ խա տե լիս:  Չի բա ցառ վում, որ ա պա գա յում ընտ րեմ ման կա բու ժութ յունը:

Ն պա տակ ներս շատ են: Իմ կար ծի քով՝  կյանքն ա ռանց  նպա տակ նե րի 
մի ա պա ղաղ կլի ներ:  Մարդն իր գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում իր առջև 

ա նընդ հատ նոր նպա տակ ներ պետք է ա ռա ջադ րի և  ի րա գոր ծի: Ն պա տակ նե-
րը մար դուն ա վե լի ու ժեղ են դարձ նում և  ա ռաջ մղում:
Ա ռա ջին հերթին ինձ հա մար շատ կար ևոր է դառ նալ ո րակ յալ մաս նա գետ, 

խոր գի տե լիք նե րով և պ րակ տիկ գոր ծու նեութ յա նը լա վա գույնս տի րա պե տող: 
 Սա կայն այս ա մե  նով հան դերձ՝ եր բեք չկորց նե լով մարդ կա յին Ե սը՝ մն  ա լ 
նույն քան մար դա սեր ու պատ րաս տա կամ բո լո րին օգ նե լու հա մար:
Ինչ պես շա տե րը՝ ես չեմ պատ րաստ վում իմ աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ յու նը 

շա րու նա կել ար տերկ րում: Կմն  ամ իմ հայ րե նի քում ու իմ փոք րիկ ներդ րու մը կու-
նե նամ ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան ա վե լի կա տա րե լա գործ ման և  բար գա վաճ ման 
գոր ծում: Իմ կար ծի քով՝ պե տութ յան ա ռողջ հիմ քը ա ռողջ հա սա րա կութ յունն է:                                                                                                                                               
                                                                      



Հար գե լի ա ռա ջին կու ր սե ցի ներ, շնոր հա-
վո րու մ եմ ձեզ դպրոցն ա վար տե լու , ձեր 

կյան քի պա տաս խա նա տու  քայ լե րից մե  կը 
ա նե լու , այդ քան կամ քի ու ժ գտնե լու  և  մե ր 
շար քե րին մի ա նա լու  հա մար:
 Դուք հանձն եք ա ռել մի  եր կար ճա նա պար-

հոր դութ յուն, ո րի ըն թաց քում ձեզ հան դի-
պե լու են դժվա րութ յուն ներ, հիաս թա փութ-
յուն ներ, երկմ տանք, ա նո րո շութ յուն ներ: 
 Հա վա տա ցե՛ք, Հի պոկ րա տի գլխա կը կրե լը 
իս կա պես պա տաս խա նա տու քայլ է:  Բայց 
այդ նույն ուղ ևո րութ յան ըն թաց քում դուք 

Մարիա 

Գասպարյան
Գրիգոր Արեշյանի անվան 

կրթաթոշակառու

ձեռք եք բե րում բազ մա թիվ ըն կեր ներ, հնա րա վո րութ յուն եք ու նե նում 
շփվել վառ ան հա տա կա նութ յուն նե րի հետ, կա րո ղա նում եք ճա նա չել 
ինք ներդ ձեզ, ընդ լայ նում եք ձեր մտա հո րի զո նը և  եր ևա կա յութ յան սահ-
ման նե րը, ա վե լի խո րութ յամբ և  հան գա մա նո րեն եք հաս կա նում կյան քի 
հիմ քում ըն կած հիմն  ա րար օ րենք նե րը, մե ր Alma Mater-ը ձեզ հնա րա վո-
րութ յուն է ըն ձե ռում թող նել ձեր ու րույն ձե ռա գի րը  բժշկա գի տութ յան և, 
ընդ հան րա պես, գի տութ յան աս պա րե զում…
Արդ յու ն քի հաս նե լու  հա մար ձեր բնա վո րու թ յան հիմն  ա կան գծե րը 

պետք է դառ նան ա չալր ջու թ յու  նը, հետ ևո ղա կա նու թ յու  նը, անձ նա կան 
կար գա պա հու թ յու  նը, աշ խա տա սի րու թ յու  նը և  բարձր կա մա յին հատ կա-
նի շե րի դրսևո րու  մը:

 Մեզ՝ բժիշկ նե րիս, բախտ է վի ճակ վել գործ ու  նե նալ բնու թ յան բարձ րա-
գու յն ստեղ ծա գոր ծու թ յան` մարդ կա յին օր գա նիզ մի  հետ, իսկ ու ս ման 
տա րի նե րը,   պատ կե րա վոր ա սած, «գոր ծիք ներ» են մե զ տա լիս այդ բարդ 
ու  կա տար յալ մե  խա նիզ մի  մե ջ թա փան ցե լու  հա մար:
Իմ կրտսեր բա րե կամն  եր, ան կեղ ծո րեն ձեզ ցան կա նու մ եմ ա մե  նայն 

լավն  ու  բա րին, թող այս տա րի նե րը ձեզ հա մար լի նեն մի  մի այն ձեռք բե-
րու մն  ե րի և  վե րելք նե րի տա րի ներ: 

Ա հա և  վերջ… Ա վար տում ենք՝ մե զ հետ տա նե լով գե ղե ցիկ ու վառ 
հու շեր, վաղ ու սա նո ղութ յան ջեր մութ յու նը, հի շո ղութ յուն ներ, 

ո րոնք մի շտ մե զ հետ են լի նե լու և  հա մոզ ված եմ՝ ուժ են տա լու մե ր հե-
տա գա գործ նա կան կյան քում: Այս հինգ տա րի նե րի ընթացքում մի շտ 
մե զ հետ են ե ղել մե ր շատ սի րե լի դա սա խոս նե րը: Եր ջա նիկ եմ, որ պա-
տիվ եմ ու նե ցել շփվել ձեզ հետ և  օ րի նակ վերց նել ձե զա նից:
Ու զու մ եմ ձեզ իմ շնոր հա կա լու թ յու  նը հայտ նել՝ կյան քից ար դեն անց յալ 

դար ձած հինգ տա րի նե րի իմ ձեռք բե րու մն  ե րի հա մար:

Բժշ կու թ յու  նը սի րու մ եմ ամ բող ջու թ յամբ՝ հա մա լիր: Այդ իսկ պատ-
ճա ռով սկզբու մ ընտ րու թ յու ն կա տա րե լը բա վա կան դժվար և շ փո-

թեց նող էր:  Բայց այժմ հա մոզ ված եմ, որ ինձ ու  ժե րիս ա ռա վե լա գու յն 
չա փով կա րող եմ դրսևո րել բժշկա գի տու թ յան «Ման կա բար ձու թ յու ն և 
 գի նե կո լո գիա» բնա գա վա ռու մ:
Իմ կար ծի քով՝ նպաս տել, օ ժան դա կել և  հարկ ե ղած դեպ քու մ օգ նել մո րը 

լու յս աշ խարհ բե րել ման կի կին և, ընդ հան րա պես, ա կա նա տես լի նել նոր 
ծնվող կյան քին՝ պար զա պես հրա շա լի է…

Ու նեմ բա զու մ նպա տակ ներ և  ա նու մ եմ ա մե ն ինչ՝ դրանք կյան քի 
կո չե լու  հա մար:  Չեմ ու  զու մ բարձ րա ձայ նել դրանք, քա նի որ չեմ 

սի րու մ ա պա գա յի մա սին ներ կա յով խո սել:     

 Սի րե լի ա ռա ջին կուր սե ցի ներ, շնոր հա վո րում եմ ձեզ կյան քի կար ևո րա գույն 
է տապ փո խադր վե լու կա պակ ցութ յամբ:  Դուք ընտ րել եք մի  մաս նա գիտւթ-

յուն, ո րի կրո ղը պետք է լի նի ա ռա ջին հեր թին մար դա սեր և  պա տաս խա նա տու: 
 Ռա ցիո նալ օգ տա գոր ծեք ձեր ժա մա նա կը, ընդ լայ նեք գի տե լիք նե րը: Վս տա հո րեն 
կա րող եմ ա սել, որ ԵՊԲՀ պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան անձ նա կազ մը ձեր առջև 
կբա ցի բժշկա կան գաղտ նիք նե րի ան սահ ման օվ կիա նո սը:  Ցան կա նում եմ ձեզ հա-
ջո ղութ յուն ուս ման բնա գա վա ռում:

 Կար ծես ե րեկ էի ոտք դրել Alma Mater, բայց ար դեն ա վար տում եմ բա կա լավ-
րիա տը:  Հինգ տա րի, բա զում հի շո ղութ յուն ներ, ձեռք բե րումն  եր ուս ման բնա-

գա վա ռում:  Ցան կա նում եմ խո րին ե րախ տա գի տութ յունս հայտ նել  գիտության 
գծով պրո ռեկ տոր, պրո ֆե սոր Կ. Են կո յա նին: Մ նաս բա րով, ԵՊԲՀ, բայց դեռ 1 տա-
րով: Ն շեմ, որ շնոր հիվ Եվ րո պա յում ու սու մը շա րու նա կե լու ԵՊԲՀ-ի ընձեռած մե ծ 
հնա րա վո րութ յուն նե րի և  ադ մի  նիստ րա ցիա յի թույլտ վութ յան՝ ի դեմս ԵՊԲՀ ընդ-
հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի դե կան Ն.Բ.  Շահ վերդ յա նի, մաս նակ ցել եմ "Eras-
mus Medea" ծրագ րին: Ս տա նա լով կրթա թո շակ՝  1 տա րով մե կ նում եմ  Գեր մա նիա յի 
 Շա րի տե հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա՝ մաս նա գի տա կան հմտութ յուն ներս կա տա-
րե լա գոր ծե լու նպա տա կով:

Աիդա 

Հարությունյան
Վահան Արծրունու 

անվան կրթաթոշակառու

 Դեռևս հստակ չեմ կողմն  ո րոշ վ ել, բայց հու սով եմ Եվ րո պան կօգ նի ինձ ճիշտ 
ընտ րութ յուն կա տա րե լու:

Ու զում եմ գտնել իմ եր ջան կութ յու նը, կազ մե լ ըն տա նիք, լի նել լավ մայր, լավ 
կին և, ի հար կե, նաև նպաս տել հայ ազ գի ա ռող ջութ յան բա րե լավ մա նը:



- Սի րե լի՛ շրջա նա վարտ ներ, շնոր հա վո րու մ եմ ձեզ 
բժշկի բարձր կոչ մանն ար ժա նա նա լու  հա մար:  Դու ք 
 Հի պոկ րա տի ու  հայ բժշկի երդ մամբ դրոշ մե  ցի՛ք այդ 
պատ վա բեր ցմահ պար տա կա նու թ յու  նը:   Թո՛ղ որ այն 
պա տիվ լի նի ձեզ հա մար ձեր ողջ գի տա կից կյան քու մ: 
 Դու ք կյան քի նոր փու լ եք մտնու մ, ո րը լի է լի նե լու  ձեռք-
բե րու մն  ե րով ու  հիաս թա փու թ յու ն նե րով, վստա հու թ յամբ 
ու  խաբ կան քով, հո գու  հաղ թա նա կով ու , ցա վոք, պար-
տու թ յամբ նու յն պես:  Հոր դորս ձեզ՝ եր բեք չչա րա նաք ու  
հետ չնա յեք, չզղջաք ձեր ընտ րած ու  ղու  հա մար, այլ մի շտ 
սի րեք այն ու  հպարտ ե ղեք:  Ձեր մար դա սի րու թ յամբ ու  
բա րու թ յամբ վա րա կեք բո լո րին ու  հա մոզ ված ե ղեք, որ 
այդ դեպ քու մ հա ջո ղու թ յու  նը եր բեք չի լքի ձեզ:  Բա րի գա-
լու ստ այս «Աշ խար հ»…
-  Ի՞նչ կցան կա նայիք ա սել մե ր ա ռա ջին կ� րսե ցի նե-

րին, ով քեր նոր են ոտք դրել մե ր հա մալ սա րան:

-   Բա րի գա լու ստ, կրտսեր ըն կեր:  Մեկ նարկ ես տվել 
շատ մե ծ ու  հզոր ճա նա պար հի:  Քեզ նից շատ ժա մա նակ 
չի պա հանջ վի, որ պես զի հաս կա նաս, որ ա մե ն ինչ շատ 
ա վե լի մե ծ պա տաս խա նատ վու թ յու ն, աշ խա տա սի րու -
թյու ն ու  համ բե րա տա րու թ յու ն է պա հան ջու մ, քան դու  
մտա ծու մ էիր: Դժ վար ճա նա պարհ ես ընտ րել: Դժ վար, 

բայց ար ժա նա պա տիվ, ե թե ճիշտ քայ լես:  Ճա նա պարհդ 
մի շտ չէ, որ կա նաչ կլի նի, ինչ քան էլ որ ցան կա նանք 
բո լորս:  Խո չըն դոտ ներ մի շտ էլ կլի նեն:  Թող որ պատ-
վով հաղ թա հա րես այդ խո չըն դոտ նե րը ու  հետ նա յե լիս 
հպարտ լի նես թե՛ հաղ թա նա կիդ, և  ո րոշ դեպ քերու մ նաև 
ու  սու  ցո ղա կան պար տու թ յանդ հա մար:   Ճամ փի այդ եզ-
րից նա յե լու ց այն հսկա յա կան է թվու մ, ան վերջ:  Բայց շու -
տով ինքդ կհա մոզ վես, թե ինչ քան ա րագ է անց նու մ այդ 
ճամ փով քայ լե լու դ ժա մա նա կը՝ ակն թար թի պես:   Հե տո 
մի  պահ կու  զե նաս շրջվել ու  հետ գնալ ու  նո րից քայ լել, 
այլ կերպ, այլ հա յաց քով:  Բայց չի հա ջող վի: Այդ պատ-
ճա ռով հնա րա վո րինս գի տակ ցիր ա մե ն քայ լիդ ար ժե-
քը, նպա տա կը, ու ղ ղվածու թ յու  նը: Եր կու  ան փո խա րի-
նե լի բան կա այդ ճամ փին՝ գի տե լիքն ու  ըն կե րու թ յու  նը. 
մե  կը մյու  սից կար ևոր, բայց նաև մե կն ա ռանց մյու  սի՝ 

ա նի մաստ:  Դարձ րու  դրանք քո սե փա կա նու թ յու նն 

  ՆԵՐ ԿԱ ՅԱՑ ՆՈՒՄ ԵՆՔ   ՆԵՐ ԿԱ ՅԱՑ ՆՈՒՄ ԵՆՔ 
ՈՒ ՍԱ ՆՈ ՂԱ ԿԱՆ ԽՈՐՀՐ ԴԱ ՐԱ ՆԻ ՈՒ ՍԱ ՆՈ ՂԱ ԿԱՆ ԽՈՐՀՐ ԴԱ ՐԱ ՆԻ 

ՆՈՐ ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀԻՆՆՈՐ ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀԻՆ

Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի ու  սա նո ղա-
կան խորհր դա րա նը հիմն  ադր վել է 1992-ին։ Այն ԵՊԲՀ ու  սա-
նո ղա կան ինք նա կա ռա վար ման ընտ րո վի ներ կա յա ցու ց չա կան
մար մի ն է։  Կոչ ված է ա պա հո վե լու  ու  սա նո ղա կան ինք նա վա-
րու թ յան և  ինք նա կա ռա վար ման գոր ծըն թաց նե րը, նպաս տե-
լու  ու  սա նող նե րի հա սա րա կա կան, գի տա կան, ին տե լեկ տու  ալ, 
ստեղ ծա գոր ծա կան, մշա կու  թա յին, բա րո յա կան և  հոգ ևոր զար-
գաց մա նը։ Ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի ղե կա վար մար մի ն-
ներն են` խորհր դա րա նի նիս տը, նա խա գա հու թ յու  նը, նա խա-
գա հը։ Խորհր դա րա նի ներ կա յիս  նա խա գահն է Ա նի  Ռափ յա նը։ 
 Հա մոզ ված ենք, որ նա նու յն ջա նա սի րու թ յամբ կշա րու  նա կի իր 
նա խորդ նե րի գոր ծը:  Ա նի  Ռափ յա նին տրված հար ցե րի մի  ջո-
ցով ներ կա յաց րել ենք նրա շնոր հա վո րա կան խոս քը՝ ու ղղ ված 
ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ նե րին և  ա ռա ջին կու ր սե ցի նե րին:

մտա ծու մ էիր: Դժ վար ճա նա պարհ ես ընտ րել: Դժ վար, կ

ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ  Սեպտեմբեր 2015 N 11-12 (1322-1323) 33



ու  կա յու ն պահ պա նիր:  Զար գա ցիր ա մե ն վայրկ յան:  Մի 
սպա սիր, որ դա ա նի ինչ-որ մե  կը: Այդ պա տաս խա նատ-
վու թ յու  նը վերց րու  քո՝ այ սօր դեռ ան զոր ու  թու յլ, վաղն 
ար դեն հզոր դար ձած ու  սե րի վրա: Ըն տե լաց րու  քեզ 
խնդիր նե րին: Ն րանց դու  ա մե  նու ր կհան դի պես:  Բայց 
ա վե լի շատ դաս տիա րա կիր քո մե ջ խնդիր նե րի լու  ծու մ-
նե րը փնտրե լու  հմտու թ յու  նը: Ըն տե լաց րու  քեզ սի րել 
մարդ կանց՝ ան կախ ա մե ն ին չից. մի շտ չէ, որ մարդ կանց 
վե րա բեր մու նքն ու  պա հան ջը ար դար կլի նի քո հան դեպ: 
 Բայց հի շի՛ր՝ կար ևո րը մե  ծա տա ռով  Մարդ լի նելն է:  Դա 
դու  կզգաս հե տա գա յու մ հի վան դի հետ շփման ժա մա-
նակ:  Նե րո ղա մի տ ե ղիր, բայց մի և նու յն ժա մա նակ գնա-
հա տիր ինքդ քեզ, ի մա ցիր քո ար ժե քը: Կ գա մի  պահ, երբ 
որ պես բժիշկ կհաս կա նաս, որ կյան քի ու  մահ վան պայ-
քա րու մ ան զոր ես: Կ հիաս թափ վես ու  նո րից հետ կնա յես: 
 Բայց հի շի՛ր, դա դեռ չի նշա նա կու մ, որ քո «դե րը վատ 
խա ղա ցիր. ա մե ն ինչ չէ, որ քո ձեռ քե րու մ է: Դժ վար ճա-
նա պարհ ես ընտ րել, դժվար, բայց պատ վա բեր, ե թե ճիշտ 
քայ լես…  Քեզ բա րի երթ…
- Այս տա րի Բա զե� մ բժշկա կան հա մալ սա րա նը ներ-

կա յա ն� մ էր կա պ� յտ ճա կա տով:  Խո սեք մի  փոքր ձեր 

հաղ թա նա կի և ս տա ցած տպա վո ր� թ յ� ն նե րի մա սին: 

- Այս տա րի օ գոս տո սի 17 ին «Բա զեն» կրկին մե կ նար կեց 
իր թռիչ քը։  Հա վա քի շրջա նակ նե րու մ հա վաք վել էին շու րջ 
500 ե րի տա սարդ ներ, ով քեր մրցե ցին սպոր տա յին, ին-
տե լեկ տու  ալ և մ շա կու  թա յին մրցու յթ նե րու մ:  Հա րա զատ 
ԲՈւՀ-ը ներ կա յա ցել էր իր 9 հո գիա նոց ջո կա տով  կա-
պու յտ ճա կա տի կազ մու մ։ «Բա զե-2015»-ը սկսվեց գե ղե-
ցիկ  բաց ման ա րա րո ղու թ յամբ, ո րին ներ կա էր ՀՀ վար չա-
պե տը, ՀՀ ԿԳ նա խա րա րը, Եր ևա նի քա ղա քա պե տը և  այլ  
բարձ րաս տի ճան հյու  րեր։  Մեր օ րը նա խա պես ծրագր-
ված էր ժամ առ ժամ։ Ար դեն իսկ օ գոս տո սի  18-
ից սկսվեց մրցու  թա յին մա սը։ Ինչ քան էլ ա սենք 
կար ևո րը մաս նակ ցու թ յու նն է կամ ձեռք բեր ված 
լավ ըն կե րու թ յու  նը՝ մե կ է, մրցակ ցու թ յու  նը մե ծ 
էր թե ներ ճա կա տա յին մրցման մե ջ, թե մի ջ ճա-
կա տա յին։ Ն պա տա կը, ի հար կե, հաղ թա նակն էր, 
և  մե նք ա մե ն օր քայլ առ քայլ գնու մ էինք նրան 
ըն դա ռաջ։  Կազ մա կեր պիչ նե րը նաև մտա ծել էին 
մե ր ժա ման ցի մա սին։ Ա մե ն ե րե կո հա վաք վու մ 
էինք  բա կու մ և պ րո ֆե սիո նալ պա րու  սու յց նե-
րի օգ նու թ յամբ սո վո րու մ մե ր ազ գագ րա կան 
պա րե րը, ո րից ան մի  ջա պես հե տո սկսվու մ էր 
ա մե  նօր յա դիս կո տե կը։  Բա ցի նմա նա տիպ ժա-
մանց նե րից՝ մե նք հան դի պու մն  եր ու  նե ցանք նաև 
քա ղա քա կան և մ շա կու  թա յին գոր ծիչ նե րի՝ ՀՀ ԿԳ 
նա խա րար Ար մե ն Ա շոտ յա նի, ԱԺ նա խա գահ 
 Գա լու ստ  Սա հակ յա նի, ՊՆ նա խա րար  Սեյ րան 

Օ հան յա նի, կոմ պո զիտր Ար մե ն  Մար տի րոս յա նի և  այ լոց 
հետ։   Կա պու յտ ճա կա տը «Բա զե 2015»-ի շրջա նակ նե րու մ 
ճա նաչ վեց ա մե  նաին տե լեկ տու  ա լը։  Բ րեյն  Ռինգի, շախ-
մատի և  «Բա զե բա նա լի» մրցու յթ նե րու մ կրած մե ր հաղ-
թա նա կը մե զ ար ժա նաց րեց այդ կոչ մա նը։ 

 Վեր ջա պես մո տե նու մ էր վեր ջին ո րո շիչ մրցու  թա յին 
օ րը։  Մենք բո լորս գի տակ ցու մ էինք, որ այս տեղ կար ևո-
րը մի աս նու թ յու նն է։ Օ գոս տո սի 22-ին տե ղի ու  նե ցավ 
մե ծ հա մե րգ, ո րին ներ կա էր նաև ՀՀ նա խա գահ  Սերժ 
 Սարգս յա նը։  Կա պու յտ ճա կա տը հաղ թեց  եր գի և  պա րի 
մրցու յթ նե րու մ և  մի ա վոր նե րի զգա լի ա ռա վե լու թ յամբ 
զբա ղեց րեց ա ռա ջին հո րի զո նա կա նը։ Ան տե սե լով ե ղա-
նա կա յին ոչ այնքան լավ պայ ման նե րը՝ մե նք ի սրտե տո-
նու մ էինք հաղ թա նա կը։ Անձր ևի տակ պա րու մ, ու  րա-
խա նու մ էինք. մի  խոս քով է մո ցիա նե րի տե ղա տա րափ էր։  
 Մեր հաղ թա նա կի մի ակ գրա վա կա նը հա վա քա կան լի նե-
լու  մե ջ էր։ Իսկ ի րա կա նու մ կար ևորն այն էր, որ հաղ թեց 
ե ռա գու յ նը։ 
Ի րոք, հաղ թեց ե ռա գու յ նը, հաղ թեց ըն կե րու թ յու  նը…
-Եվ նորից՝ ձեր հղ� մը առաջին կ� րսեցիներին, 

քանի որ նրանք դեռևս չգիտեն, թե ինչ է անհրաժեշտ, 

որպեսզի հնարավորինս շ� տ դառնան � սանողական 

կյանքի անմի ջական մասնակիցը:

- Եկեք ուսանողական խորհրդարան, սիրելի առաջին 
կուրսեցիներ, մե նք ձեզ սպասում  ենք, մե նք կասենք՝ 
ինչպես դառնալ այնպիսին, ինչպիսին այսօրվա 
ավագներն են:
- Շ նոր հա կա լ� թ յ� ն հետաքրքիր և օգտակար հար-

ցազ ր� յ ցի հա մար:  

Հարցազր� յցը՝ Ա. Հակոբյանի ր գր
8-
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ած
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ա-
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րց զր յցը կ բյ ի



ԵՊԲՀ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ 
ԱԿՏԻՎԻՍՏ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԸԱԿՏԻՎԻՍՏ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԸ

2009-ին ընդունվել
 եմ բժշկա կան հա մալ սա-

րան:  Չեմ կա րող ա սել, թե հստ
ակ պատ կե րաց նում

 էի՝ ինչ է ին
ձ սպաս վում

: 

Ինձ հա մար բժշկի 
մաս նա գի տութ յու նը ա մե նա մար դա սի րա կան, պա տաս-

խա նա տու և  ար ժա նա պա տիվ մաս նա գի տութ յուն նե րից է: Ա
յժմ չեմ պատ-

կե րաց նում
 ինձ այլ բն

ա գա վա ռում: 

 Հա մալ սա րա նը ինձ հա մար ե ղել է
 ոչ միայն կրթա կան հա մա լիր, այլ ա վե-

լին՝ վայր, ո
ր տեղ կա րող ես ձեռք բե րել ոչ մի

այն մաս նա գի տա կան հմտութ-

յուն ներ, այլ ն
աև ինք նա զար գա նալ, կա յա նալ, կերտ

 վել որ պես
 ՄԱՐԴ: 

 Սի րում եմ իմ հա մալ սա րա նը, դա սա խոս նե րիս, 
ըն կեր նե րիս, 

նրանք ինձ 

հա մար ե ղել ե
ն այն մար դիկ, ո

վ քեր ոգ ևո րել և  օգ նել են գնալ դե պ
ի նոր 

նպա տակ ներ և  հա վա տալ ու ժե րի
ս՝ այդ նպա տակ նե րին հաս նե լու հ

ա մար: 

Եվ, իս կա պես, մեր հ
ա մալ սա րա նը դար ձավ

 մեզ հա մար ALMA MATER:

Ինչ քան էլ որ ու րա
խ լի նենք ա վար տե լու կ

ա պակ ցութ յամբ, սա կայն մի ան հաս կա նա լի 

տխրութ յուն և  թա խիծ կա, քա նի որ այ սո
ւ հետ էլ չենք լի նե լու ու ս

ա նող, ով ա վե լի  պա կաս պա տաս խա նատ-

վութ յամբ և  իս կա պես ան հոգ «եր ևույ թ» է, այլ  Հի պ
ոկ րա տի եր դումը

 տալուց հե
տո պետք է դառ նան

ք ա վե լի 

զգու շա վոր և  մեծ հո գա տա րութ յուն ցու ցա բե րենք մեր հի վան
դ նե րի հանդ

եպ: 

 Կու զե նա յի մի քա նի խոսք ուղ ղել 1-ին կուր սե ցի ն
ե րին, ով քեր նոր-նո

ր են սկսե լու ան
ց նել այս հա

 ճե լի, պա-

տաս խա նա տու, բայց դ
ժվար ու ղիո

վ:  Սի րե լի ու ս
ա նող ներ, հա վա տա ցեք ձեզ, ձեր ու ժե րի

ն և  մի սպա սեք եր բեք, 

որ ինչ-որ մ
ե կը ձեր փո

 խա րեն կա նի այն, ինչ պետք
 է ձեզ: Ե ղեք ու ժեղ, աշ խա տա սեր և  սի րեք ձեր մաս նա

 գի-

տութ յու նը, ա ռանց սի րո 
և  աշ խա տա սի րութ յան հնա րա վոր չէ դառ

 նալ իս կա կան ԲԺԻՇԿ:

Իսկ ինչ վե
 րա բե րում է ինձ, ու ն

եմ նոր նպա տակ ներ, ե
 րա զանք ներ և կզ բաղ վեմ դրանց ի ր

ա կա նաց մամբ՝ 

հաս տատ ի մա նա լով, որ կող քիս կլի նի 
իմ դա սա խոս նե րի մ

ի մեծ բա նակ, ով քեր պատ րաստ են օգ նութ յան 

ձեռք մեկ նե լու: 
 Շա րու նա կե լու եմ սո վո րել մե

ր հա մալ սա րա նում, բայց ար դ
են ոչ ու սա նո ղի կար գ

ա վի ճա կում, 

այլ կլի նի կա
 կան օր դի նա տո րի: 

 Հա ջո ղութ յուն բո լո րիս և  կա նաչ ճա նա պարհ ցան կա ցած սկսած
 աշ խա տան քում: 

200
րան
Ինձ
խախա
կկե

 Հ
լի
յո
 Ս
հ

Ինչքան էլ 
ո

 Շ նոր հա կա լութ յուն 

եմ հայտ նում այն բո լոր 

դա սա խոս նե րին, ով-

քեր մե զ դա սա վան դել 

և  գի տե լիք են տվել, և 

 նույ նիսկ նրանց եմ շնոր-

հա կալ, ով քեր մե զ չեն 

դա սա վան դել:  Բո լորն էլ 

ե ղել են համ բե րա տար և 

 բար յա ցակամ:
 Ա ռա ջին կուր սե ցի նե-

րին մաղ թում եմ ուս ման մե ջ հա ջո ղութ յուն, խոր հուրդ 

եմ տա լիս մի շտ ա ռաջ նա հերթ կար ևո րել գի տե լիք նե րի 

ձեռք բե րու մը՝ փոր ձե լով այն հա մա տե ղել ու սա նո ղա կան 

ակ տիվ կյան քի հետ:

 Ա պա գա յում ու զում եմ ու սումս շա րու նա կել դի մած նո-

տա յին վի րա բու ժութ յան ամ բիո նում և  դառ նալ հմուտ վի-

րա բույժ:

եմ
դ
քք
ևև
 ն
հ

Ազատ ԿարապետյանԱրմեն Բաղդասարյան

Զարուհի Բագիյան

Սիրելի առաջին կ� րսեցի, քեզ ենք ներկայացն� մ նաև ԵՊԲՀ � սխորհրդի 
ակտիվիստներին: Կարծ� մ ենք՝ նրանցից ևս սովորել�  շատ բաներ կ� նենաս:

ԵՊԲՀ-ն  ինձ շատ բան է տվել, ին չի հա մար իս կա պես ե րախ տա պարտ եմ: Ու նե ցել ենք շատ լավ դա սա խոս ներ, ով քեր այժմ մե ր ա վագ ըն կեր ներն են, ստա ցել ենք կրթութ յուն, ո րը մե ր մաս-նա գի տա կան կա յաց ման ա ռա ջին գրա վա կանն է:  Բա ցի դա սա խոս նե-րից՝ շնոր հա կա լա կան խոսքս ուղ ղում եմ մե ր ԲՈւՀ-ի բո լոր աշ խա տա կից-նե րին, հատկապես ուսանողական խորհրդարանին: Ա ռա ջին կուր սե ցի նե րին մաղ թում եմ, որ կա րո ղա նան ա ռա վե լա գույնս հե տաքր քութ յուն և 
 բազ մա զա նութ յուն ա պա հո վել ու սա նո ղա կան կյան քում, 
սա կայն այն պես, որ ու սու մը դրա նից եր բեք չտու ժի:
  Պատ րաստ վում եմ ու սումս շա րու նա կել օր թո պե դիկ ստո-

մա տո լո գիա յի ամ բիո նում՝ որ պես օր դի նա տոր:  Հե տա գա 
նպա տակ ներս կապ ված են մաս նա գի տա կան ա ճի և 
 կա յաց ման հետ:

 ՆՐԱՆՔ ԲՈԼՈՐԸ ԱՍ< Մ ԵՆ՝ ԱՆՊԱՅՄԱՆ < ՍԱՆՈՂԱԿԱՆ  ՆՐԱՆՔ ԲՈԼՈՐԸ ԱՍ< Մ ԵՆ՝ ԱՆՊԱՅՄԱՆ < ՍԱՆՈՂԱԿԱՆ 

ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ ՀԵՏ ՍԿՍԵՔ ՁԵՐ < ՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԸ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ ՀԵՏ ՍԿՍԵՔ ՁԵՐ < ՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԸ 
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Արամայիս Վարդանյան

Ա ռա ջին ան գամ մանկական տարիքում տես նե լով սրտի վի րա հա տութ յան կադ-

րեր՝ ցան կութ յուն ունեցա բժիշկ դառ նալ:  Ման կութ յան հաս տա տուն ե րա զանք, որ 

դար ձավ ի րա կա նութ յուն, ու այ սօր ե րա զանք նե րի ու ցան կու թյուն նե րի հետ մե կ-

տեղ` պա տաս խա նատ վութ յան ու պար տա վորութ յան նոր սանդ ղակ ներ է ա ռա ջադ-

րում` լի նել ո րա կա վոր ված մաս նա գետ, պայ քա րող ճա կա տա յին զին վոր` հա նուն 

ա ռող ջութ յան, եր կա րա կե ցութ յան, ստեղ ծա գոր ծ կյան քի, հա նուն խա ղա ղութ յան, 

ինչ պես նաև հետ ևել ու հետ չմն ալ բժշկութ յան տեխ նի կա կան ա ռա ջըն թա ցից՝ չ մո-

լո րեց նե լով բժշկի թան կար ժեք ո րա կը` սրտակ ցութ յու նը, սե րը դե պի մար դը:

Ի դեմս ԵՊԲՀ պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան անձ նա կազ մի ՝ շնոր հա կալ եմ բո լո-

րին, որ իմ ման կութ յան ե րա զան քի ի րա կա նաց ման ճա նա պար հին զի նե ցին ինձ 

գի տե լիք նե րով, սո վո րեց րին բժիշկ լի նե լու ար վես տը՝ պահ պա նե լով բժշկա կան 

ան հա տա կա նութ յու նը:

 Սի րե լի ա ռա ջին կուր սե ցի, քո եր կա րու ձիգ, բայց և  ակն թար թո րեն անց նող ու-

սումն  ա կան տա րի նե րի ըն թաց քում որ պես մարդ և  որ պես ա պա գա բժիշկ կտի րա-

պե տես այն նրբութ յուն նե րին, ին չի վրա խարսխ վում են ճշմա րիտ նվա ճումն  ե րը, 

ձեռք կբե րես այն, ինչ կա րե լի է տալ ու րիշ նե րին, կճա նա չես այն, ինչ կա րե լի է 

սո վո րեց նել, կհար թես այն, ին չի վրա կա րե լի է կա ռու ցել։ Ու սա նե լու տա րի նե րից 

դու կհաս կա նաս ու կգնա հա տես  մարդ կա յին կյան քի իս կա կան ար ժե քը՝ ար տա հայ տութ յուն, որ թերևս շա տե րը 

կա րող են ար տա բե րել ա ռօր յա կյան քում՝ այդ պես էլ չըն կա լե լով դրա  բուն էութ յու նը: Իսկ մարդ կա յին կյան քի 

պահ պան ման հա մար կռիվ տա լու ար վես տը քեզ կսո վո րեց նեն մե ր ԲՈւՀ-ի դա սա խոս նե րը , ով քեր ի րենց ո լոր-

տում ան փո խա րի նե լի մաս նա գետ ներ են, և  ո րոնց շնոր հիվ այ սօր ես նույն պես բժիշկ դառ նա լու կես ճա նա պարհն 

ան ցել ու պատ րաստ վում եմ նոր բար ձունք ներ նվա ճել:

Որ պես ԵՊԲՀ ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի ան դամ՝ խոր հուրդս է քեզ՝ բա ցի կրթութ յան վրա սևեռ վե լը` ապրել 

նաև ակ տիվ ու սա նո ղա կան կյան քով, քա նի որ այս տա րի նե րը ա մե  նա քաղցր ու ա մե  նա հիշ վող, ինչ պես նաև ա մե -

նաան հոգ տա րի ներն են: Ով կա րող է յու րա քանչ յուր ակն թար թը լցնել խոր բո վան դա կութ յամբ, նա ան սահ մա նո րեն 

կեր կա րաց նի իր կյան քը։  Հի շի՛ր, որ մար դը ի րա վունք ու նի լի նել վատ նկա րիչ կամ վատ հյուսն, բայց վատ բժիշկ 

լի նելու ի րա վունք չու նի, սա այն մաս նա գի տութ յունն է, ուր մի  ջա կութ յու նը տեղ չու նի: Բ ժիշկ դառ նա լով` պա-

հի՛ր ձեռ քերդ մա քուր, իսկ խիղճդ` ան բիծ:  Հա ջո ղութ յուն եմ մաղ թում քեզ քո նվա ճումն  ե րի ճա նա պար հին:

Արմենակ ՍրոցանցԱյս չորս տա րի նե րի ըն թաց քում բո լո րիս հա մար շատ հա րա զատ դար ձած բժշկա կան 

հա մալ սա րա նը ե ղել է մե ր երկ րորդ տու նը: Այս տեղ մե նք հա ճա խել ենք դա սե րի, լավ օ րեր 

ենք անց կաց րել, սի րա հար վել ենք և  վա րել ակ տիվ հա սա րա կա կան կյանք: Այս տեղ մե նք 

մե  ծա ցել ենք…  Մե ծա ցել և  դաս տիա րակ վել: Եվ ես ան չափ շնոր հա կալ եմ իմ սի րե լի Alma 

Mater-ին, որ այս տեղ ես ոչ մի այն ստա ցել եմ բարձ րա գույն կրթութ յուն, այլև ճիշտ դաս-

տիա րա կութ յուն և  վե րա բեր մունք կյան քի նկատ մամբ: Շ նոր հա կալ եմ, որ կա րո ղա ցել եմ 

ձեռք բե րել շատ լավ և մ տե րիմ ըն կեր ներ ոչ մի այն ու սա նո ղների, այլև դա սա խո սա կան 

անձ նա կազ մի  մե ջ՝ սա կայն ար դեն որ պես իմ ա վագ ըն կեր ներ, ո րոն ցից ևս  ձեռք եմ բե րել 

փորձ և  գի տե լիք:Ա ռա ջին կուր սե ցի ներ, դուք ար դեն կա տա րել եք ձեր կյան քի կար ևոր քայ լե րից մե  կը՝ 

ընտ րել եք ձեր ճա նա պար հը:  Ցան կա նում եմ ձեզ համ բե րութ յուն, քա նի որ ձեր ընտ րած 

ճա նա պար հը եր կար է և  հե տաքր քիր:  Ցան կա նում եմ, որ դուք շատ սի րեք բժշկութ յու նը: 

 Քա նի որ մի այն սի րե լով է, որ ձեր ընտ րած ու ղին ձեզ հա մար կանց նի հա ճե լի և  ու րախ: 

 Ձեր դի մաց դրեք այն պի սի նպա տակ ներ, ո րոնք ի րա գոր ծե լը կթվա ան հաղ թա հա րե լի, 

սա կայն հի շեք, որ այս կյան քում անհ նա րին և  ան հաղ թա հա րե լի ո չինչ չկա:

Ա վար տե լով ԵՊԲՀ ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տը՝ նպա տակ ու նեմ ևս 2 կրթութ յուն 

ստա նալ ար տա սահ մա նում: Եվ ես մի շտ պատ րաստ եմ կիս վել իմ փոր ձով ձե զա նից յու-

րա քանչ յու րի հետ: Վերջին հղումս՝ խորհրդարանի ակտիվիստների հետ համագործակցելու արդյունքում 

դուք ձեռք կբերեք նոր ընկերներ և կապրեք ակտիվ ուսանողական կյանքով: 
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 Յու րա քանչ յուր ան հա տի մաս նա գի տա կան ու նա կութ յուն նե րի ձևա վոր ման 

մե ջ գլխա վոր դե րը պատ կա նում է այն հա մալ սա րա նին, որ տեղ նա սո վո րել 

է: Իսկ երբ այդ հա մալ սա րա նը հա մալր ված է բարձ րա կարգ պրո ֆե սո րա դա-

սա խո սա կան անձ նա կազ մով և  ակ տիվ ու նպա տա կաս լաց ու սա նող նե րով՝ 

ու սումն  ա ռութ յան ամ բողջ գոր ծըն թա ցն անց նում է մի  ակն թար թում:  Վեր հի շե լով 

ու սումն  ա ռութ յանս նա խորդ վեց տա րի նե րը՝ թեև ոչ ամ բող ջութ յամբ բայց, այ-

նո ւա մե  նայ նիվ, մի այն հի մա եմ գի տակ ցում այն ծանր աշ խա տան քը, ո րը կա-

տա րում է յու րա քանչ յուր դա սա խոս՝ կրթե լով ու սա նո ղին: Ու զում եմ շնոր հա կա-

լութ յուն հայտ նել հա րա զատ ԵՊԲՀ-ին, ամ բողջ անձ նա կազ մի ն, ուսանողական 

խորհրդարանին, ո րոնք ուղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի ձևով նպաս տել են իմ մաս-

նա գի տա կան ու նա կութ յուն նե րի ձևա վոր մա նը, մարդ կա յին ու բա րո յա կան ար-

ժեք նե րի էլ ա վե լի ամ րապնդ մա նը: Կր կին ան գամ շնոր հա կա լութ յուն եմ հայտ-

նում բո լո րին, շնոր հա կա լութ յուն, որ դուք պատ րաստ եք նույն ե ռան դով նոր 

սե րունդ ներ ըն դու նե լ  և կր թե լ: 

 Սի րե լի ա ռա ջին կուր սե ցի ներ շնոր հա վո րում եմ ձեզ ՝ ՀՀ լա վա գույն ԲՈւՀ-

ե րից մե կն ըն դուն վելու կա պակ ցութ յամբ: Վս տահ եմ, որ ձե զա նից շա տե րը դառ նա-

լու են հան րա ճա նաչ բժիշկ ներ, գիտ նա կան ներ:  Հա մոզ ված եմ, որ դուք դառ նա լու եք 

մե ր մե ծ ա պա գա յի հիմն  ա կան շար ժիչ ու ժը:  Միա սին հաս նե լու ենք մե ծ բար ձունք նե րի, 

վե րաց նե լու ենք մե ծ և  փոքր թե րութ յուն նե րը, ա վե լի մե ծ հա ջո ղութ յուն ներ ենք գրան-

ցե լու՝ ի բա րօ րութ յուն հայ ժո ղովր դի և  ի փառս  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան:

ի ա
Հրակ Գևորգյան
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սս
ո
ո
ն
տ

Լուսինե ՄարգարյանԵս դեռ ման կուց եմ ե րա զել բժիշկ դառ նա լու մա սին, գու ցե դա նրա նից է, 

որ ծնվել ու մե  ծա ցել եմ բժշկական մի  ջա վայ րում:  Գի տեմ մի այն, որ հա ճույ-

քով եմ սո վո րել այս ԲՈւՀ-ում և  նույն պի սի հա ճույ քով և  ե ռան դով կշա րու նա-

կեմ հե տա գա ու սումս և  ա պա գա գործս: Եվ ես կու զե նա յի իմ խո րին ե րախ-

տա գի տութ յու նը հայտ նել իմ դա սա խոս նե րին, ով քեր մե ծ ոգ ևո րութ յամբ և 

 համ բե րա տա րութ յամբ սո վո րեց նում էին ոչ մի այն ա ռար կան, այլ նաև բժիշկ 

լի նե լու և բժշ կե լու գաղտ նիք նե րը: Իսկ  մե ր հա մալ սա րա նի ա ռա ջին կուր սի և  դեռ նոր հա մալ սա րան մուտք 

գոր ծող ու սա նող նե րին կու զե նա յի մաղ թել հա ջո ղութ յուն և  համ բե րութ յուն՝ 

նրանց ընտրած այս եր կար ու ղին ար ժա նա պա տիվ անց նե լու հա մար: 
Ուսման ընթացքում մասնակցեք ուսանողական գարուն, աշուն 

մի ջոցառումն երին և կտեսնեք, թե որքան հետաքրիր կանցնի ձեր 

ուսանողական կյանքը: 

Կարեն Մանուկյան

Ա վար տե լով բժշկա կան հա մալ սա րա նը՝ ու զում եմ իմ խո րին շնոր հա կա լութ յու նը 

հայտ նել իմ այն դա սա խոս նե րին, ով քեր իս կա պես ջանք ու ե ռանդ չեն խնա յել ի րենց 

ու սա նող նե րի հա մար, ով քեր, ի րոք, հա ճույ քով են վե րա բեր վել ի րենց մաս նա գի-

տությա նը և  հան դի սա ցել են իմ ու շա տե րի հա մար ո գեշնչ ման աղբ յուր: Եվս մե կ ան-

գամ շնոր հա կալ եմ ձե զա նից՝ ձեր գոր ծը բա րե խղճորեն կա տա րե լու հա մար:

 Միև նույն ժա մա նակ շնոր հա վո րում եմ այս տա րի ԵՊԲՀ մուտք գոր ծած ա ռա ջին 

կուր սե ցի նե րին:  Ցան կա նում եմ ձեզ, որ պես զի երբ ևի ցե թևա թափ չլի նեք այս դժվար 

ճա նա պար հին, ո րը սպաս վում է ձեզ:  Հույս ներդ դրեք մի այն ձեզ վրա, մի  սպա սեք, 

որ ձեր ձեռ քից բռնած՝ սո վո րեց նե լու են այս կամ այն ա ռար կան:  Մի մի այն աշ խա-

տան քի շնոր հիվ է հնա րա վոր  հաս նել հա ջո ղութ յան:  Վա յե լեք ե րի տա սար դութ յու-

նը, մասնակիցը եղեք ուսանողական բազմազան ու հետաքրքիր մի ջոցառումն երի: 

 Հա ջո ղութ յուն եմ մաղ թո ւմ:

Ն պա տակ նե րիս վե րա բեր յալ կա րող եմ ա սել մի այն այն, որ շա րու նա կե լու եմ աշ-

խա տել ինձ վրա, քան զի դեռ պի տի անց նեմ կլի նօր դի նա տու րա յի ե րեք տա րիները ա մե -

նա բարդ ո լոր տում` ռեա նի մա տո լո գիա յում:  Հույս ու նեմ նաև, որ մի  օր ես ինքս կկա րո ղա նամ դա սա վան դել, քան զի 

դա սա վան դե լը մի շտ ստի պում է քեզ էլ ա վե լի մե ծ պա տաս խա նատ վութ յամբ մո տե նալ մաս նա գի տութ յանդ և, 

ի հար կե, չեմ կա րող չխոս տո վա նել, որ շատ հրա պու րիչ է այն, որ ինչ պես իմ դա սա խոս ներն 

են ինձ շատ օգ նել, նույն կերպ ես կկա րո ղա նամ օգ նել՝ ար դեն իսկ իմ ու սա նող նե րին:

ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ  Սեպտեմբեր 2015 N 11-12 (1322-1323) 37



2007-ից մի նչև հի մա ես ա նընդ մե ջ ա մե ն տա րի բարձ-
րանու մ եմ Ա րա րա տի գա գաթ:   Վե րել քի հա մար ընտ րել 
եմ օ գոս տո սի 10-ը, ո րը Սև րի դաշ նագ րի օրն է, և  ես պար-
տա կա նու թ յու ն եմ վերց րել ինձ վրա այդ օ րը մե ր ե ռա գու յ-
նը ան պայ ման ծա ծա նել Ա րա րա տի գա գա թին: Այս տա րի 
ու ղև որու թ յու  նը բա րե հա ջող ստաց վեց. անձրև ներ չկա յին, 
չնա յած՝ մի  փոքր ցու րտ էր, գա գա թու մ -8 աս տի ճան էր: 
  Սա կայն այս տա րի   Մա սիսի գա գա թի սառ ցա դաշ տը ա հա-
գին հալ վել էր:   Գա գա թը բա վա կա նին փո փո խու թ յու ն ներ 
էր կրել, պատ ճա ռը, թերևս, շոգ կլի մա յա կան պայ ման-
ներ են ե ղել: Ա ռա վոտ յան ժա մը 5-ին ար դեն գա գա թին 
էինք, ա ռա ջի նը ես բարձ րա ցա, տե ղադ րե ցի ե ռա գու յ նը և 
 հայ կա կան կոն յա կը, բա ցե ցի ԵՊԲՀ-ի  95-ամ յա կին նվիր-
ված դրո շը և  զան գա հա րե ցի   համալսարանի ռեկտոր Մի քա-
յել   Նա րի ման յա նին՝ շնոր հա վո րե լով նրան հա մալ սա րա նի 
դրո շը հայոց ե ռա գու յ նի հետ Ա րա րա տի գա գա թին ծա ծան-
վե լու  ա ռ թիվ: Եվ այդ պես մե կ նար կեց հա մալ սա րա նի 95-ամ-
յա կին նվիր ված մի  ջո ցա ռու մն  ե րի շար քը, այդ դրո շը ես փո-
խան ցե լու  եմ համալսարանի թան գա րա նին:   
Գա գա թու մ մն ա ցինք 1 ժա մի ց ա վե լի, տո նե ցինք, այ նու -

հետև մե ր խու մբն ի ջավ ներքև, քա նի որ տար բեր երկր նե րից 
խմբեր կային, ով քեր վերց նու մ էին մե ր ե ռա գու յ նը և  կոն յա կը 
և  լու  սան կար վու մ ինձ հետ: 

  Դ րա նից հե տո գնա ցինք   Վա նա լիճ: Ինչ պես մի շտ՝ Աղ-
թա մար կղզու  Սբ.   Խաչ ե կե ղե ցու մ տե րու  նա կան ա ղոթքը 
հնչեցրինք:

   Քա նի որ այս տա րի   Մու  սա լե ռան հե րո սա կան  պաշտ-
պա նու թ յան 100-ամ յակն է, մե նք պար տա վոր վել էինք 
գնալ   Մու  սա լեռ: Օ գոս տո սի 15-ին գնա ցինք   Մու  սա լեռ, որ-
տեղ գտնվու մ է Վագֆ գյու ղը իր 130 հայ բնակիչներով: 
Ե րե կո յան այն տեղ մե ծ տոնախմբու թյու ն էին կազ մա կեր-
պել, ո րին մաս նակ ցու մ էին տարբեր երկրներից եկած 
հայեր, մասնավորապես՝ Ֆ րան սիա յից, ով քեր ար մատ նե-
րով մու  սա լեռ ցի նե րի թոռ ներ էին, ե կել էին նաև ԱՄՆ-ից, 
  Գեր մա նիա յից:   
Հա ջորդ օ րը, որը զու  գա դի պեց խա ղող օրհ նե քին, Ս տամ-

բու  լից ե կած փոխ պատ րիար քը կա տա րեց պա տա րա գ, այ-

նու  հետև սկսվեց հա րի սա յի պատ րաստ ման ա րա րո ղու  թյու -
նը: Ի դեպ՝ հարիսան այն տեղ հա վով չեն պատ րաս տու մ, այլ 
գա ռան մսով:   
Ճաշ կե րու յ թից հե տո մե նք ու ղ ևոր վե ցինք   Կի լի կիա,   Տար սոն, 

  Խար բերդ, Ա դա նա,   Մա լա թիա:   Մա լա թիա յու մ, որ տեղ կա 
մո տա վո րա պես 480.000 բնակ չու թ յու ն, մե նք չհան դի պե ցինք 
հա յե րի, սա կայն մե զ ա սացին, որ ծպտյալ հա յեր կան: Ինձ 
հա մար հե տաքրք իրն այն էր, որ ողջ քաղաքը պատված էր 
ծի րա նե նի ներով: Այդ քա ղա քը հայ տա րար ված է որ պես «ծի-
րա նի մայ րա քա ղաք»: Այն տեղ մե նք համ տե սե ցինք ծի րա նի 
չի րը: Ամ բողջ եվ րո պա կան շու  կան այս քա ղա քից են ար տա-
հա նու մ և՛  ծի րա նը, և՛  ծի րա նի չի րը: 
Այ նու  հետև՝ թվար կածս բո լոր քա ղաք նե րն ի րենց բեր դե րով 

տես նե լու ց հետո վե րա դար ձանք Հայաստան: 

ԱԻԴԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆԱԻԴԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

  ԲԱՐ ՁՈՒՆՔ ՆԵՐ ՆՎԱ ՃՈ ՂԻ
ՀԵՐ ԹԱ ԿԱՆ ՎԵ ՐԵԼ ՔԸ

«  Հայ րե նա գի տ� թ յ�  նը գլխա վոր � ս մ� նք նե րից մե  կը պետք է լի նի, որ պար տա վոր է սո վո րել 

ա մե ն մի  հա յոր դի։ Ով որ չի ճա նա չ� մ իր հայ րե նի քը, չի կա րող ճշմար տա պես սի րել այ ն»։ 

ՐԱՖՖԻ

Ա ռա ջին ան գամ   Մա սի սի գա գա թը փոր ձել է բարձ րա նալ 
  Հա կոբ Մծ բի նե ցի ճգնա վո րը՝   Նո յան տա պա նը տես նե լու և ն րա-
նից որ ևէ մա սունք բե րե լու նպա տա կով:   Սա կայն ճա նա պար հին 
նա հոգ նել է և նն ջել: Այդ ժա մա նակ Աստ ծո հրեշ տա կը նրան տա-
պա նից մի  խա չաձև փայտ է ու ղար կել:   Հենց նույն տե ղում, որ տեղ 
նա ննջել էր, բխել է մի  աղբ յուր, ո րը կոչ վել է   Հա կո բա աղբ յուր: 
  Մա սի սի հյու սի սար ևել յան լան ջին՝ Ա կո ռի գյու ղում, IV դարում 
հիմն  վել է Ս.   Հա կոբ վան քը: 1829-ին   Դոր պա տի հա մալ սա րա նի 
պրո ֆե սոր Ֆ րիդ րիխ   Պար րո տի հետ, այ նու հետև 1846-ին անգ-
լիա ցի Հ.Դ.  Սեմ յու րի հետ   Մա սի սի գա գաթն է բարձ րա ցել հայ մե ծ 
գրող   Խա չա տուր Ա բով յա նը: Ա սում են, որ նա ևս  մե կ ան գամ էլ 
էր բարձ րա ցել այդ սա րը, որ տեղ էլ մո լոր վեց ու ան հայտ կո րավ: 
  Հայտ նի է նաև, որ 1850-ին ռու սա կան էքս պե դի ցիան բարձ րա-
ցավ   Մա սի սի գա գա թը և  այն տեղ մն աց վեց օր։
Ն մա նա տիպ ար շավն  երն ու էքս պե դի ցիա նե րը բազ մա զան են 

մե ր պատ մութ յան մե ջ:   Սա կայն  ու րա խա լի փաստն այն է, որ ար-
դեն ա վան դույթ դար ձած այս ար շավն  ե րը շա րու նա կում են մե ր 
ազգի հայ րե նա սեր զա վակ նե րը: Ն րան ցից մե կն էլ ԵՊԲՀ տնտե-
սա կան վար չութ յան պետ   Սամ վել   Բա րո յա նն է:   Նա  ար դեն 8-րդ 
 տա րին է, ինչ անց նում է իր ե րա զան քի ճա նա պար հով և  հաս նում 
նո րա նոր բար ձունք նե րի: 



Բժշ կա կան այս մե ծ գեր դաս տա նի հիմ քը դրել է հայտ նի գիտ նա կան 
 Ս�  րեն  Խա չա տ�  րի Ավ դալ բեկ յա նը, ո րին գոր ծըն կեր նե րը տվել էին 
«հայ վի րա բ�  ժ� թ յան և բժշ կ� թ յան նա հա պետ» պատ վա վոր տիտ ղո-
սը: 
 Հենց Ավ դալ բեկ յանն է ա ռա ջի նը  Հա յաս տա ն� մ կա տա րել թո քե-

րի մաս նա հա տ� մն  եր, է լեկտ րասր տախ թա նի չը ներդ րել սրտի մե ջ, 
ինչ պես նաև ԽՍՀՄ-� մ ա ռա ջին ան գամ կի րա ռել թո քե րի խո ռոչ նե-
րի տրանս պա րիեն տալ կա տե տե րա վո ր�  մը. մի  խոս քով հե ղաշր ջ� մ 
կրծքա վան դա կի վի րա բ�  ժ� թ յան պատ մ� թ յան մե ջ:  Վար պե տ� թ յան 
ա ճի հետ զ�  գա հեռ՝  Ս�  րեն Ավ դալ բեկ յա նը հրա շա լի գի տակ ցել է 
բժշկի մշտա պես կա տա րե լա գործ ման անհ րա ժեշ տ� թ յ�  նը:
Եվ պա տա հա կան չէ, որ նա Եր ևա նի բժշկա կան ինս տի տ�  տին կից 

բժիշկ նե րի կա տա րե լա գործ ման ֆա կ� լ տե տի ստեղծ ման նա խա ձեռ-
նող նե րից մե կն էր, ա պա նաև դե կա նը:  Կարճ ժա մա նա կաըն թաց ք� մ 
Ս. Ավ դալ բեկ յա նի ղե կա վա ր� թ յամբ նշված ֆա կ� լ տե տը դար ձել է 
մի �  թե նա կան նշա նա կ� թ յան հզոր գի տա ման կա վար ժա կան կենտ-
րոն, բարձր ո րա կա վոր մամբ կադ րե րի դարբ նոց, որ տեղ կա տա րե-
լա գործ վ� մ և  մաս նա գի տա ց� մ էին ստա ն� մ նախ կին  Խորհր դա յին 
 Մի� թ յան բժիշկ նե րը, դոկ տո րա կան և  թեկ նա ծ�  ա կան թե զեր էին 
պաշտ պա ն� մ մաս նա գետ նե րը:
Ավ դալ բեկ յան նե րի բժշկա կան համ բա վը հայտ նի է ոչ մի այն 

 Հա յաս տա ն� մ, այլև մե ր երկ րի սահ ման նե րից դ� րս:  Կո չ�  մով բժիշկ-
նե րի ե րեք սե ր� նդ, ո վքեր ի րենց ներդ ր� մն  են �  նե ցել և  շա ր�  նա կ� մ 
են �  նե նալ  Հա յաս տա նի ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի զար գաց-
ման գոր ծ� մ: Ս� րեն Ավդալբեկյանը ծնվել է 1920-ի հ�  լի սի 1-ին, 
 Ս�  խ�  մի  քա ղա ք� մ։ 1943-ին ա վար տել է Եր ևա նի բժշկա կան ինս տի-
տ�  տի բ�  ժա կան ֆա կ� լ տե տը: Ան նա խա դեպ բնա կան տա ղան դով և 
 մե ծ աշ խա տա սի ր� թ յամբ օժտ ված  Ս. Ավ դալ բեկ յա նը դեռ �  սա նո ղա-
կան տա րի նե րից էր հե տաքրքր ված վի րա բ�  ժ� թ յամբ: Ան վա նի բժշկի 
մաս նա գի տա կան գոր ծ�  նե� թ յան սկիզ բը հա մըն կել է  Հայ րե նա կան 
մե ծ պա տե րազ մի  դժվար տա րի նե րի հետ:  Լի նե լով  Մոսկ վա յի ռազ-

մա կան շրջա նի է վա կո հոս պի տա լի ա ռա ջա տար 
վի րա բ� յժ` Ս. Ավ դալ բեկ յա նը ց�  ցա բե րել է ծա ռա-
յ� թ յան ղե կա վա րի մե  ծա գ� յն պա տաս խա նատ-
վ� թ յ� ն և  մաս նա գի տա կան բարձր պատ րաստ-
վա ծ� թ յ� ն:
 Պա տե րազ մի ց վե րա դառ նա լ� ց հե տո՝ 1945-ից 

 Ս. Ավ դալ բեկ յանն աշ խա տել է Եր ևա նի բժշկա-
կան ինս տի տ�  տի ֆա կ� լ տա տիվ վի րա բ�  ժ� թ-
յան կլի նի կա յ� մ:  Նա օր դի նա տոր-վի րա բ� յ ժի 
գոր ծ�  նե� թ յան հետ մե կ տեղ նաև դա սա վան դ� մ 
էր, անց կաց ն� մ գի տա կան հե տա զո տ� թ յ� ն ներ: 
1948-ին սկսել է զբաղ վել ին տ�  բա ցիոն նար կո զով` 
դառ նա լով հան րա պե տ� թ յ�  ն� մ էն դոտ րա խեալ 
նար կո զի ներդր ման հիմն  ա դի րը: 
1949-ին նա ա ռա ջին նե րից է ար ձա գան քել հե-

ռա վոր շրջան նե րից մե  կ� մ վի րա բ�  ժա կան ծա-
ռա յ� թ յան զար գաց ման վե րա բեր յալ հայ րե նի քի 
կան չին և  ինք նա կամ մե կ նել  Ղա փա նի շրջան, 

ԱՎ ԴԱԼ ԲԵԿ ՅԱՆ ՆԵ Ր

ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րար Ար մե ն  Մու րադ յա նի 
նա խա ձեռ նութ յամբ ի րա կա նաց վող «Կո չու մով բժիշկ» նա խագ ծի 
այս անդ րա դար ձը նվիր ված է Ավդալ բեկ յան նե րի ըն տա նի քին:
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աշ խա տել որպես գլխա վոր բժիշկ՝ ղե կա վա րե լով վի րա բ�  ժա կան բա-
ժան մ� ն քը: 1951-ին վե րա դար ձել է Եր ևան, ֆա կ� լ տա տիվ թե րա պիա-
յի կլի նի կա, որ տեղ պրո ֆե սոր Ռ.  Յոլ յա նի ղե կա վա ր� թ յամբ ա ռա ջին 
քայ լերն է կա տա րել դեռևս չհե տա զոտ ված կրծքա յին վի րա բ�  ժ� -
թյան ո լոր տ� մ: 1952-ին մրց� յ թով ըն դ� ն վել է Եր ևա նի բժշկա կան 
ինս տի տ�  տի ֆա կ� լ տա տիվ վի րա բ�  ժ� թ յան ամ բիոն:  Մոսկ վա յ� մ 
ՄՈՆԻԿԻ-� մ՝ պրո ֆե սոր Բ.Է. Լիմ բեր գի կլի նի կա յ� մ մաս նա գի տա ց� -
մի ց հե տո նա իր գի տե լիք նե րը և  �  նա կ� թ յ� ն նե րը ներդ րել է հայ րե նի 
բժշկա գի տ� թ յան զար գաց ման գոր ծ� մ: 
Ամ փո փե լով բազ մամ յա գի տա գործ նա կան փոր ձը`  Ս�  րեն Ավ դալ-

բեկ յա նը 1956-ին հա ջո ղ� թ յամբ պաշտ պա նել է թեկ նա ծ�  ա կան ա տե-
նա խո ս� թ յ� ն՝ « Թո քի հի դա տի տոզ է խի նա կո կ», իսկ 1968-ին՝ դոկ-
տո րա կան ա տե նա խո ս� թ յ� ն՝ «Բ րոն խոէկ տազ նե րի ֆ� նկ ցիո նալ 
հե տա զոտ ման և  վի րա բ�  ժա կան բ� ժ ման ժա մա նա կա կից հար ցե րը» 
թե մա նե րով:
 Հայ բժշկա գի տ� թ յան մե ջ մե ծ կշիռ �  նեն ա կա դե մի  կոս Ավ դալ բեկ-

յա նի աշ խա տանք նե րը՝ նվիր ված սրտի է լեկտ րա մե  խա նի կա կան ակ-
տի վ� թ յա նը, սրտի լայ նա կի բլո կա դա յով հի վանդ նե րի է լեկտ րաս տի-
մ� լ յա ցիա յի �  ս� մն  ա սիր մա նը, թո քե րի կոմ պեն սա տոր պրո ցես նե րի 
ձևա բա ն� թ յան, ար յան մա կարդ ման և  ֆիբ րի նո լի տիկ հա մա կար գե րի, 
ան գիո պ� լ մո նոգ րա ֆիա յի ե ղա նա կով ար յան փոքր շրջա նա ռ� թ յան, 
ար տա քին շնչա ռ� թ յան ֆ� նկ ցիա յի հե տա զոտ մա նը և  այլն: Կ յան քի 
92 տա րի նե րից 70-ը նա նվի րել է ազ գա յին բժշկա գի տ� թ յան զար գաց-
մա նը` ոչ մի այն հիմն  ե լով և  կա յաց նե լով ա ռող ջա պա հ� թ յան ազ գա յին 
ինս տի տ�  տը, այլև որ պես նո րա րար հան դես գա լով բար դա գ� յն վի-
րա հա տա կան մի  ջամ տ� թ յ� ն նե րի պատ մ� թ յան մե ջ:
Ս. Ավ դալ բեկ յա նը պարգ ևատր վել է «Աշ խա տան քա յին  Կար մի ր դրո-

շի», « Փառ քի նշա ն» շքան շան նե րով, մե  դալ նե րով, պատ վոգ րե րով, 
ար ժա նա ցել է « Հայ կա կան ԽՍՀ վաս տա կա վոր բժիշ կ» պատ վա վոր 
կոչ ման: Բժշ կ� թ յան ո լոր տ� մ մե ծ վաս տա կի հա մար, ա ռա ջին ան գամ 
մե ր ի րա կա ն� թ յան մե ջ կյան քի օ րոք  Հա յաս տա նի ա ռող ջա պա հ� -
թյան ազ գա յին ինս տի տ�  տը, Ա.Լ.  Մի քա յել յա նի վի րա բ�  ժ� թ յան ինս-
տի տ�  տի կրծքա յին բա ժան մ� ն քը, «Շ տա պօգ ն� թ յա ն» ԳԲԿ-ի կրծքա-
յին և  եր կ�  վի րա բ�  ժա կան բա ժան մ� նք նե րը, որ տեղ նա աշ խա տ� մ 
էր մի նչև կյան քի վեր ջին տա րի նե րը, ան վա նա կոչ վել են ա կա դե մի  կոս 
Ս.Խ. Ավ դալ բեկ յա նի ան վամբ: 
 Հայ բժշկ� թ յան նա հա պե տը կյան քից հե ռա ցել է 2013-ի մար տի 10-

ին, 92 տա րե կան հա սա կ� մ:  Ս. Ավ դալ բեկ յա նի կի նը՝ Լ յ�  սի Ավ դալ-
բեկ յա նը, մաս նա գի տ� թ յամբ կեն սա քի մի  կոս էր:  Նա եր կար տա րի ներ 
աշ խա տել է ար յ�  նա բա ն� թ յան ինս տի տ�  տ� մ՝ ղե կա վա րե լով կեն-
սա քի մի ա յի լա բո րա տո րիա յի գի տա կան խոր հ� ր դը: 
Ավ դալ բեկ յան ազ գա ն� նն այ սօր էլ շա ր�  նա կ� մ է մն ալ «բժշկ� թ-

յան հո մա նի շը»: Այս ըն տա նի քի երկ րորդ սե ր� ն դը ներ կա յաց ն� մ է 
 Ս. Ավ դալ բեկ յա նի որ դին՝ Ար մե ն Ավ դալ բեկ յա նը: Բժշ կա կան գի տ� թ-
յ� ն նե րի թեկ նա ծ� ն 1985-ից Եր ևա նի « Ս� րբ Գ րի գոր  Լ�  սա վո րի չ» 
բժշկա կան կենտ րո նի ախ տո րո շիչ բա ժան մ� ն քի ղե կա վարն է: Բ ժիշկ-
վի րա բ� յժն իր մաս նա գի տա կան գոր ծ�  նե� թ յ�  նը ի րա կա նաց ն� մ է 
1971-ից:
Ավ դալ բեկ յան նե րի բժշկա կան տոհ մի  եր րորդ սե ր� ն դը ներ կա յաց-

ն� մ են Ար մե ն Ավ դալ բեկ յա նի եր կ�  որ դի նե րը՝  Ս�  րեն և  Ռ�  բեն Ավ-
դալ բեկ յան նե րը: Եր կ� սն էլ ա վար տել են Եր ևա նի Մ.  Հե րա ց�  ան վան 
պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նը: Ե րի տա սարդ բժիշկ  Ռ�  բեն 
Ավ դալ բեկ յա նը բժշկա կան մայր ԲՈւՀ-ի թե րապև տիկ նեղ մաս նա գի-
տ� թ յ� ն նե րի ամ բիո նի դո ցենտ է:
Բժշ կա կան գի տ� թ յ� ն նե րի թեկ նա ծ� ն աշ խա տ� մ է « Ս� րբ Գ րի-

գոր  Լ�  սա վո րի չ» բժշկա կան կենտր ո ն� մ՝ որ պես գաստ րոէն տե րո լոգ: 
Կրտ սեր  Ս�  րե նը թեև ընտ րել է բժշկի մաս նա գի տ� թ յ�  նը, բայց այ սօր 
նա ի րա կա նաց ն� մ է այլ գոր ծ�  նե� թ յ� ն. նա ա տամն  ա բ� յժ է:
Ն շենք, որ կո չ�  մով բժիշկ նե րի այս տոհ մա ծա ռ� մ նաև  Ս�  րեն 

 Խա չա տ�  րի Ավ դալ բեկ յա նի եղ բոր դ� ստրն է՝  Նա րի նե Է դ�  ար դի Ավ-
դալ բեկ յա նը:  Նա զար մի կ նե րի՝  Ս�  րե նի և  Ռ�  բե նի հետ մի ա սին շա-
ր�  նա կ� մ է գեր դաս տա նի բժշկա կան գի ծը՝ ներ կա յաց նե լով եր րորդ 
սե ր� ն դը:  Նա րի նե Ավ դալ բեկ յա նը ծնվել է 1946-ին, ա վար տել Եր ևա-
նի պե տա կան բժշկա կան ինս տի տ�  տը: 1970-ա կան նե րին աշ խա տել է 
շտա պօգ ն� թ յ�  ն� մ, հի մա բժշկա կան մայր ԲՈւՀ-ի թե րա պիա յի ամ-
բիո նի դո ցենտ է:

աշա  խա տետ լ ոորպես գլխա վվոր բբժիշկ՝ ղեղ  կկա վա րե լով վի րա բ�բ� ժաժա կ կանան բբա-ա-
ժաժաննմմ�նն քը: 1951-ին վե րա դարա ձ ձեել էէ ԵԵր ևաև ն, ֆա կ�� լ տա տիտիվ վ թեթերրա ա պիպիա-ա-
յիի կլի նիիկկա, որ տեղ պրո  ֆե սոոր Ռ.  ՅոՅ լյա նի ղե կա վվա ր� թթ յայ մբ ա ռա ջիջիիննն
քաքայյլելերնրն էէ կա տա րել դեռեռևսևս չչհեհե տտա ա զզոտ ված կրծքծքաայիյինն վի րա բ�  ժ�ժ�� -
թյթյան ո լլոորտտ� մ: 1952-ինն մրցց� յ թով վ ըն դ� ն վել է Եր ևաաննի բժշկա կաաան 
ինինս տիիտտ� տտի ֆա կ� լ տաա տիվիվ վվի իրարաբբ��  ժ� թ յան աամբբիոիի ն:ն:ն:  ՄոՄոՄոսկսկսկ վվվա յ�մմմ 
ՄՈՄՈՆԻԿԻԿԻ-�� մ՝ պրո ֆե սորր ԲԲ.Է.Է..ԼիԼիմ մ բեբեր րգգի կլի նի կակակայյ յ��� մմ մաս նա գի տաաա ց ց ց� -
մի մի ց հե տտո նա իր գի տե լիիքքնեներրըը և և �� նանակկ� �թթ թ յ�յ�յ�ն նե րը ներդ րել է հայ րեեե նի 
բժբժշկշկաագիգի տտ� �թ յան զար գագացցմամանն գոգոր ր ր ծ�ծ�ծ�մմմ: 
Ամ փո փեփ  լով բազ մամ յաա գիգիգի տտտաաա գործ նա կան փոր ձը`  Ս�  րեն Ավ վ վ դալ-

բեբեկ կ յայան նը ը 1919556-ին հա ջ ջջոոող�ղ�ղ� թ յամբ պաշտ պա նել է թեկ նա ծ�  ա կաննն ա տե-
նանա խխոոս�ս�թթ յ յյ� � � �ն՝նն «««ԹԹԹո քի հի դա տի տոզ է խի նա կո կ», իսկ 1968-իինի ՝ դոկ-
տոտոտորր րաաակակկանն ա տե նա խո ս� թ յ� ն՝ «Բ րոն խոէկ տազ նե րի ֆ� նկ կկցիցիցիոոոնանանալլլ 
հե տա զոտ ման և  վի րա բ�  ժա կան բ� ժ ման ժա մա նա կա կից հար ցե րը»
թեթեթե մա նե րով:
 ՀՀայայ բբբժշժշժշկակկ  գի տ� թ յան մե ջ մե ծ կշիռ �  նեն ա կա դե մի  կոս Ավ դալ բեկ-

յայա ն նի ի աշաշ խ խաաատատատատանքնքնքնք նե րը՝ նվիր ված սրտի է լեկտ րա մե  խա նի կա կան ակ-
տիտիվ վ� �թ թյայան նըը,ը, սսրտր իի լալայ յ յյնանանան կ կ կիիի բլբբ ո կա դա յով հի վանդ նե րի է լեկտ րաս տի-ի-ի-
մ� լ յա ցիա յիի ��  ս�մնմն  աասիսիր մա նը, թո ոոքեքեքերրրրիիի ի կոկոկոկոմ պեպպպ ն սա տոր պրո ցես նննեեե րի 
ձևա բա ն� թթ յան,ն  ար յաան մա կարդ ման ևև  ֆիբբ րի նո լիիտիտիիկկկ հհաամմ մաաակակակարրրգգգե րի, 
անա  գիոպպ� լ մոմո նննոգոգրրա աֆիֆիաայի ե ղղա նակովվ աարր յայանն փոփոոքրքր շշրջրջաա նա ռ� թ յան, 
ար տա քին շշնչաա ռ� թ յաանն ֆ� նկ ցիա յի հհե տաա զոտ մմաանը և  այայայլնլնլն::: ԿԿԿ յայայանննքիքիքի 
92 տա րի նե րիրիցց 70-ըը ննաա նվի րել է ազ գաա յիյին բժբժշկշկա գիգիտտտ��� թ յան զար գագագաց-ց-ց-
մա նը` ոչ մի այնն հիմն եե լովվ և  կա յաց նե լով ա ռոռ ղ ջապպպպաահ�հ�թ յան աաազզզ գա յին 
ինս տի տ� տտը, աայլև որր պպես նո րա րար հհանդդես գգա լով բաբաարրրդդդա գ� յն վի-
րար  հա տաա կանան միմիմի  ջաջամ մտ�տ� թ յ� նննե րի պաատտմ�մ�թթթ յ յյան մեջջ::
Ս. Ավ դալ բբեկ յայա նը պապարրգ ևատր վել է ««Աշ խախ տտտան քա յիին ն  Կար մի ր դրո-

շի», « Փառ քքիի նշնշաան»ն» շշքքան շան նե րով, , , մեմե դդալալնն նեեերորր վ, պատատվվոգ րե րով, 
ար ժա նա ցելլ է « Հայ կաակկան ԽՍՀ վասստա կկա վոր բժբժիշ կ» պատ տվավա վոր 
կոչ ման: Բժշշ կ� �թ յան ոոլոր տ� մ մե ծ վասս տաա կի հա մմամար,ր, աառռա ջին ան գամամ 
մե ր ի րա կաան�ն� թ յ նան մեմեջջ կյան քի օ րոքք  ՀաՀա յաս տաաանինի աառռողղ ջջա ա պապ  հ� -
թյան ազ գայ յին ինս տիիտ�  տը, Ա.Լ.  Մի քքա յեելլ յա նի վվիվիրրաաբ�բ�  ժ� թ յանն իինսնս-
տի տ�  տի կրրծքծքաայիյինն բաբա ժ ժան մ� ն քը, «Շտտաապօպօպ գ գն�ն�թթ յ յա ա ն»ն» ԳԳԲԿ-ի կկրծրծքքա-
յին և  եր կ�  վի րրա բ�  ժաժ կկան բա ժան մ�� նք նեն  րը, որտեղ նա աաշ խա տ� մ 
էր մի նչև կյաան քիքի վվերր ջ ջինին տա րի նե րը, աանվվաանակկոչոչչ վել են ա կկա դե մի մի կ կոս 
Ս.Խ. Ավ դալ բեկկյա նի անան վամբ: 
 Հայ բժշկ�� թ յանա  նա հահա պե տը կյան քիից հեե ռա ցել է 2013-ի մարրտտիի 10-

ին, 92 տա րերեկկանան հհաասասա կ� մ:  Ս. Ավ դաալլ բեբեկկյայա ննիի կի նը՝ Լ յ� �ս սիի Ավ դալլ-
բեկ յա նը, մաաս ննա գի տ� �թթ յամբ կեն սա քիի մի  կոկ ս էր:  Նա եր կաար տա րիրի ներ 
աշ խա տել է է արար յ յ�� ն նաա բաբա ն� թ յան ինս տիտիտ տ� �տ տ�� մմ՝ ղե կավվվաաարերր  լով կկենենեն-
սա քի մի ա յի լա բոբ  րա տոտորրիա յի գի տա կաան խոոր հ� ր դը: 
Ավ դալ բեկ յյանն ազ գաա ն�� նն այ սօր էլ շա ր��  նա կ�� մ է մն ալ «բժժշկկ� ��թ-թ-թ-

յան հո մա նիի շը»ը»: ԱյԱ ս ընըն տա նի քի երկրորորդրդ սե եր�նն դը ներ ր կակա յացաց նն�� � մմմ է 
 Ս. Ավ դալ բեեկ յաանի որ դիդ նն՝ Ար մե ն Ավ դաալ բեկեկ յա նը: Բժշ կա կան գգիիտտտ�� թ-
յ� ն նե րի թեկեկ ն ննա ա ծ�ծ�նն 119985-ից Եր ևա նիի « «Ս�Ս�րրբբ ԳԳ րի գոր  Լ�Լ� սասա վվոորիրիրիրի չչ չչ»
բժշկա կան կկենտն  րո նի ախ տո րո շիչ բա ժժան մմ� ն քի ղե կա վաարն է: Բ ժիշշկ-կ-կ--
վի րա բ� յժն իրր մաս նաա գգի տա կան գոր ծծ�  նեե� թ յ� � նը ի րակկա նացցն�ն�մմ էէ 
1971-ից:
Ավ դալ բեկ յյանն ննե րի բբժշշկա կան տոհ միմի  երր րորդ սսե ր� ն դդը ներ կ կա յաց--

ն� մ են Արմեմենն ԱԱվ վդադալ լ բեբեեկ յա ննի եր կ� � ոոոր րդիդի նննե երըրը՝ ՍՍՍ�  րեն ևևև  Ռ�Ռ�  բեբենն Ավ-
դալ բեկ յան ննե րը:ը  Եր կ�� սն ն էլէլ աա վ վարարտտելել են ԵրԵ  ևա նիի Մ.  Հե րրա ց� աան վանն
պե տա կան բժբժշկշկա կականն համմալալ սա րարա նը:ը ԵԵ րրիիտասսարդ բժբժիշիշկ կ ՌՌ�  բբենն 
Ավ դալ բեկ յաանըը բժշկաա կան մմաայր ԲՈՈւՀ-ի թթե րապևև տիկ նեեղ մասս նա գի--
տ�տ�թթ յ յ� � նննեներրի ամա  բիո ննի դո ցենե տ է:
ԲժԲժշշ կակակկանան գգի ի տ�տ�թթյ յ� � ն ննեներրիի թեթեկ կնանա ծծ�� նն աշաշխխա ատ� մ է «« ՍՍ�� րբրբ ԳԳրրի-ի-

գոգ ր  Լ�  ս սա վո րիիչ» բժշկկա կանն կենտրր ո ն� մ՝ որ պեսս գաստ րրոէն տեե րո լոգ:: 
ԿրԿրտտսեսերր ՍՍ�� րրեենընը թթեևեև ըընտնտրրելել էէ բբժշժշկիկի մմասասն նաագիգիտտ� թ յ�  նըըը,, բաբայցյց աայյսօսօր 
նան  ի րաակկա նացց ն� մ է աայլ գորրծ�  նե� � թ թ թ թ յ�յյ�յ��նննն. նա ա տտամն  ա բբ� յժ է:
Ն շշեշշ նք,, որ կկոո չ�  մով վ բժիշշկկնե րի աաայա ս տոտ հ մածծա ռ� մ նաև  ՍՍ�  րեն 

ԽԽ Խաաաաչա տտ�  րիի ԱվԱվ դալ բեկեկ յա նինի եեղ բոր դդ�դ�դ� ստտտրրտ նն է՝է՝  ՆաՆա րի նե ԷԷ դ�  ար ր իդի ԱԱվ-վ-
դադդդ լլլլ բեկ յաա նը:  ՆաՆ  զարր մի կ նե րրի՝  Ս� ��� րեեեենիննն ևև Ռ�  բեե նի ի հետտ մի ա սիս ն շա--
ր�ր���  նննանակկ� � �մմմմ է է էէ գեգեեր րդադաս ստատա ննի ի բժբժշկշկաաաակակակականն գգիգիգի ծծը՝ը ններերկկա այայացցցնենելլովով եերրրորորդրդ 
սեսեեե ր���� ն դըդըդըդը::::  Ն Ն Ն Նաաարիրրիրիի ն ննե ԱվԱվԱվԱվդդ դալալալալբբբ բեկեկեկեկ յա նընընընը ծծծծնվվվվելեե էէ 1946--իին, ա վավար տել լ Եր ևա--
նինինիի պպպպե ե ե ե տատատատա կկանննն բբբբբժշժշժշժշկակակակակ կկկկկանանանան իիիինննսնս տիիտ�� տըը:::: 19999970-աաակկկկ նննանննն նեեեե րիրիրիրիննն աշաշաշաշխ խ խ խաաաատետետետ լ լ լ էէէ է 
շտշտտտաա պօպօպօպօգգգգ ն� թ յ� �  ն� մ, հհի մա բբժշկա կկան մմմմաաայայա րրրր ԲՈԲՈԲՈՈւՀւՀ-ի թեեեերարարարապպպիաիաիաիայ յիիի ամ--
բիբ ո ոոնիննն դդդդոցենտ է:
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1915-ի հու լի սի 13-ին  Կի լի կիա յի  Սո ւե դիա յի շրջա նի հայ-
կա կան գյու ղե րում տնե րի պա տե րին հայ տա րա րութ յուն 
էր փակց ված, ո րով կար գադր վում էր պատ րաստ լի նել 
8 օ րից ուղ ևոր վե լու  Մի ջա գետք՝   Դեր- Զո րի ա նա պատ, 
ուր իբրև թե պետք է վե րաբ նա կեց վեր ոչ մու սուլ մա նա-
կան ազ գաբ նակ չութ յու նը։  Ի պա տաս խան թուր քա կան 
կա ռա վա րութ յան հրա մա նի`  Մու սա լե ռան և  հա րա կից 
5 գյու ղե րի յու րա քանչ յուր բնա կիչ ո րո շում է  Մու սա լե-
ռան գա գա թին կազ մա կեր պել պաշտ պա նութ յուն։ Տ ղա-
մար դիկ ու կա նայք, ծե րու նի ներն ու ե րե խա նե րը, թող-
նե լով ի րենց տնե րը, բարձ րա նում են լե ռը` վերց նե լով 
մի այն հրա ցան, վա ռոդ, փամ փուշտ, կե րա կուր և  ջուր։ 
 Հար ձակ վող թշնա մու կա նո նա վոր զոր քը պար տութ յուն 
է կրում, և դ րա նից գա զա զած թուր քա կան հրա մա նա-

տ ա  ր ո ւ թ  յ ո ւ  ն ը 
զեն քի է կո չում 
մե ր ձա կա գյու-
ղե րի ողջ մու-
ս ո ւ լ  մ ա  ն ա  կ ա ն 
բնակ չութ յա նը։  
 Ցա մա քի կող մի ց 
կտրե լով մու սա-
լեռ ցի նե րին ար-
տա քին աշ խար-
հից` ո րո շում են 
սո վա մահ ա նել 
նրանց, մյուս 
կող մի ց զա-
ռի թափն էր ու 
ծո վը։  Հա յե րը 
սկսում են փրկու-
թյուն փնտրել 
ծո վի կող մի ց։ 
 Դի մադ րութ յան 
53-րդ  օ րը` 1915-
ի սեպ տեմ բե րի 

12-ին եր ևում է ֆրան սիա կան Գի շե ն» ռազ մա նա վը։ 
 Լո ղա լով նա վին են մո տե նում մի  քա նի մու սա լեռ ցի ներ։ 
 Նա վա պե տը Էս կադ րա յի հրա մա նա տա րին հա ղոր դում 
է հա յե րի օգ նութ յան խնդրան քը։  Շու տով ա փին է մո-
տե նում « Ժան նա դ’Ար կ ռազ մա նա վը` ու րիշ պա հա կա-
նա վե րի ու ղեկ ցութ յամբ։  Մու սա լե ռան ապս տամբ ներն 
ի րենց ըն տա նիք նե րով` ըն դա մե  նը 4.058 մարդ, նավ են 
բարձ րա նում ու փրկվում։ 
Ավստ րիա ցի գրող Ֆ րանց  Վեր ֆե լը, այդ ա մե  նից ոգե-

վոր ված, ո րո շում է գրել վեպ՝ Մու սա լե ռան քա ռա սուն 
օ րը ան վամբ։ Այդ ա մե  նի մա սին նա իր տված հար-
ցազ րույ ցում ա սել է.  Մու սա լե ռան պաշտ պա նութ յու-
նից այն քան ոգ ևոր ված էի, որ ցան կա նում էի օգ նել հա-
յե րին՝ գրե լով վեպ և  պատ մե  լով այդ ի րա դար ձութ յու նը 
ամ բողջ աշ խար հին։
Գր քի ստեղծ ման գա ղա փա րը ծա գել է 1929-ին, երբ նա 

ե ղել է  Դա մաս կո սում,  որ տեղ տես նում է, թե ինչ պես 
են հայ ե րե խա նե րին աշ խա տան քի դնում գոր գի գոր-
ծա րա նում։  Հայ ժո ղովր դի ան հաս կա նա լի ճա կա տա գի-
րը  Վեր ֆե լին ստի պում է գրիչ վերցնել...  Վե պը գրվել է 
1932-ին, գեր մա նե րեն, իսկ մի նչև վե պը գրե լը  Վեր ֆե լը 
ու սումն  ա սի րել է ամ բողջ  Հա յաս տա նի պատ մութ յու նը։
« Մու սա լե ռան 40 օ րը վե պը լույս է տե սել 1933-ին՝  այն 

ժա մա նակ, երբ ամ բողջ մարդ կութ յանը սպառ նում էր 
ֆա շիզ մը:  Գեր մա նիա յում այն ար գել վել է  և հ րա պա րա-
կավ այր վել:
Իսկ ԱՄՆ-ում գրքի լույս տես նելուց հե տո 1934-ին ա ռա-

ջին եր կու շա բա թում այն վա ճառ վել է 34.000 օ րի նա կով։ 
 Նույն տար վա դեկ տեմ բե րին ա մե  րիկ յան "Times" ամ-
սա գի րը գիր քը հա մա րել է ամս վա գիրք։ Այն թարգ ման-
վել է 34 լե զու նե րով: 
 Դա տա պար տե լով հա յե րի ցե ղաս պա նութ յու նը՝ 

 Վեր ֆելն աշ խար հին ա հա զան գում է  Գեր մա նիա յի ռազ-
մա մոլ քա ղա քա կա նութ յան ար յու նա լի հետ ևանք նե րի 
մա սին, մու սա լեռ ցի նե րի հե րո սա կան պայ քա րի օ րի նա-
կով մարդ կութ յա նը կո չում անձ նա զոհ պայ քա րի:

2015 թվականի սեպ տեմ բե րի 10-ը Ֆ րանց  Վեր ֆե լի 125-ամ յակի, իսկ

 սեպ տեմ բե րի 18-ը՝ Մու սա լե ռան հե րո սա կան պաշտ պա նութ յան 100-ամյակի օրերն են

ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ 
ԲԱՐԵԿԱՄՆԵՐԻՑ ՄԵԿԸ

«Ես միշտ սի րել եմ  Ֆ րանց  Վեր ֆե լին, հիա ցել նրա նով՝ որ պես ո գե շունչ 
քնա րեր գո ւի, և  բարձր եմ գնա հա տել նրա հե տաքր քիր ար ձա կը»:

 ԹՈ ՄԱՍ  ՄԱՆ, 
գեր մա նա ցի գրող

կկրում, և դրրա նից գա զաա զած թուր քաէ կկ

Ա նուն ներ կան, ո րոնց եր բեք չի կա րե լի ջնջել հայ ժո ղովր դի հի շո ղութ յու-

նից։ Ն րանք աշ խա տել և  գոր ծել են պատ մութ յան այն ա հա վոր պա հին, երբ 

ա մեն ինչ շուռ էր տրվել, և  աշ խար հը գնում էր մո ռա նա լու  Հա յոց ե ղեռ նը, 

ջար դե րը և Արևմ տա հա յաս տա նի կո րուս տը։  Ճա կա տագ րա կան այդ պա հին 

Ֆ րանց  Վեր ֆելն իր « Մու սա լե ռան քա ռա սուն օ րը» զար մա նահ րաշ վե պով 

ե կավ հոծ գիծ քա շե լու ջար դա րար նե րի ա մեն ինչ մո ռա ցութ յան մատ նե լու 

ուղ ղութ յամբ թա փած ջան քե րի վրա և  ի լուր աշ խար հի հայ տա րա րեց, որ 

ոչ միայն կո տոր վել ու իր բնօր րա նից քշվել է մի ամ բողջ ժո ղո վուրդ, այլ 

այդ սխրա գործ ժո ղո վուր դը ա մե նա հու սա հա տա կան վայրկ յա նին նույ նիսկ 

մարտն չել է գո յատև ման հա մար և  ապ րում է դեռ։
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 Տո նի ստեղծ ման գա ղա փա րը պատ կա նու մ է "CIDESCO" էս-
թե տի կա յի և  կոս մե  տո գո լիա յի մի  ջազ գա յին կո մի  տեին: Սկսած 
1995-ից` պաշ տո նա պես գո յու թ յու ն ու  նի գե ղեց կու թ յան տո նը: 
Այս օրն ամ բողջ աշ խար հու մ ող ջու  նու մ են այն ա մե  նը, ինչն 
առնչ վու մ է գե ղե ցի կին և  գե ղա գի տու թ յա նը:

 Շատ երկր նե րու մ այդ օրն անց են կաց վու մ գե ղեց կու  թյան 
մրցու յթ ներ:  Գե ղեց կու թ յան ա ռա ջին մրցու յ թը տե ղի է ու -
նե ցել 1888-ին  Բել գիա յու մ, իսկ ա ռա ջին « Միսս Աշ խար հը»՝ 
 Լոն դո նու մ, 1951-ին:

«Գե ղեց կու թ յու  նը հա տու կ է բո լոր ա ռողջ նե րին:  Նա է ներ-
դաշ նա կու  թյու  նը, նրա նու մ է հանգս տու թ յան ե րաշ խի քը... 

 Հենց նա է խթա նու մ զար գա ցու մն  ու  ա ռա ջըն թա ցը»: 
 Գե ղեց կու թ յու  նը ժա մա նա կին այս պես է բնո րո շել ռու ս գրող 
Ֆ յո դոր  Դոս տոևս կին:
 Գե ղեց կու թ յու  նը հա րա բե րա կան է, իսկ ճա շա կին ըն կեր չկա, 
այն պես որ, հիա ցեք գե ղեց կու թ յամբ և  ե ղեք գե ղե ցիկ: 

 ՍԵՊ ՏԵՄ ԲԵ ՐԻ 8

 ՍԵՊ ՏԵՄ ԲԵ ՐԻ 9

 ՍԵՊ ՏԵՄ ԲԵ ՐԻ 8

Գ րա գի տութ յան մի ջազ գա յին օր

Գե ղեց կութ յան մի ջազ գա յին օր

Լ րագ րող նե րի հա մաշ խար հա յին օր

 ՅՈՒ ՆԵՍԿՕ-ի կող մի ց  այդ օ րը հայ տա րար վել Է 1966-
ին անգ րա գի տու թ յան վե րաց ման վե րա բեր յալ կրթու -
թյան նա խա րար նե րի հա մաշ խար հա յին խորհր դա ժո ղո-
վի ա ռա ջար կու թ յամբ, ո րը 1965-ի սեպ տեմ բե րին տե ղի է 
ու  նե ցել  Թեհ րա նու մ: «Գ րա գի տու թ յու նն ա զա տու թ յու ն է». այդ 
հաս կա ցու թ յան ի մաստն այդ պես են սահ մա նել ՅՈՒ ՆԵՍԿՕ-
ու մ:  Աշ խար հու մ մի  լիո նա վոր մարդ կանց հա մար գրա գի տու -
թյու  նը, տա ռա ճա նա չու թ յու  նը դեռ ան հա սա նե լի ար ժեք ներ են: 

 Սա կայն ու  րա խա լի փաստ է, որ  Հա յաս տա նու մ այդ ա ռու  մով ի րա վի ճա կը շատ բա րեն պաստ է:
ՄԱԿ-ի տվյալ նե րով՝ աշ խար հու մ մո տա վո րա պես 776 մլն  չա փա հաս մարդ գրել ու  կար դալ 

չգի տի, նրանց մե ծ մա սը կա նայք են: 

Օր վա ընտ րու թ յու  նը ի րա կա նու մ 
պա տա հա կան չէր: 1943-ի հենց այդ 
օ րը  Բեռ լի նու մ ֆա շիստ նե րի կող-
մի ց մա հա պատ ժի են թարկ վեց 
1942-ին գես տա պո յի կող մի ց ձեր-
բա կալ ված չե խ լրագ րող, գրա կան և 
 թա տե րա կան քննա դատ, հրա պա րա-
կա խոս  Յու  լիու ս  Ֆու  չի կը:  Նու յ նիսկ 
բան տու մ  Ֆու  չի կը չթո ղեց մաս նա-
գի տու թ յու  նը և  հասց րեց մի  գիրք 
գրել « Ռե պոր տաժ՝ կա խա ղա նի օ ղա-
կը վզի ն» վերնագրով, ո րի հա մար 
1950-ին հետ մա հու  պարգ ևատր վեց 
 Խա ղա ղու թ յան    մի ջազ գա յին մրցա-
նա կով:
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Օզոնի շերտի պահպանման միջազգային օր

 Յու  րա քանչ յու ր տա րի 
ողջ աշ խար հու մ նշվու մ 
է օ զո նա յին շեր տի պահ-
պա նու թ յան մի  ջազ գա յին 
օ րը: Այն հա մա մարդ կա-
յին խնդիր է, ո րի լու ծ-
ման հա մար չա փա զանց 
կար ևոր է բո լոր պե տու -
թյու ն նե րի դե րը: Օ զո նա-
յին շեր տը թեև կազ մու մ 
է մթնո լոր տի խտու թ յան 
ըն դա մե  նը 1/10000 մա-
սը, սա կայն նրա պաշտ-

պա նիչ նշա նա կու թ յու  նը կեն սո լոր տի հա մար անգ նա հա տե-
լի է, այն կլա նու մ է Արե գա կից դե պի Եր կիր մո լո րակ ե կող 
ու լտ րա մա նու  շա կա գու յն վտան գա վոր ճա ռա գայթ նե րի զգա-
լի մա սը և, կար ծես վա հան՝ պաշտ պա նու մ կեն դա նա կան և 
 բու  սա կան աշ խար հը:  

 Պահ պա նենք օ զո նա յին շեր տը, չէ՞ որ այն պահ պա նու մ է 
մե զ:

Ա մե ն տա րի նշվող այս տո նը, ներգ րա վե լով մի -
լիո նա վոր մարդ կանց, կոչ ված է մարդ կու թ յա նը 
ստի պել ոչ մի այն խոր հել խա ղա ղու թ յան մա սին, 
այլև հա նու ն դրա ինչ-որ բան ա նել:   Խա ղա ղու թ յան 
մի  ջազ գա յին օ րը հրա դա դա րի և բռ նու թ յու  նից զերծ 
լի նե լու  հա մընդ հա նու ր կոչ է:  Հա կա մար տու թ յան 
զո հե րի մե ծ մա սը ան զոր ներ են` ան մե ղ քա ղա քա-
ցի ներ, հայ րեր, մայ րեր, ե րե խա ներ:  Մեզ պետք է 
ոգ ևո րի այն, որ պա տե րազմն  եր ազ գե րի մի ջև ա վե-
լի սա կավ են լի նու մ:  

24 տա րի ա ռաջ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու թ յու  նը հռչակ վեց ան կախ պե-
տու թ յու ն: 1991-ին  Հա յաս տա նու մ տե ղի ու  նե ցավ հան րաք վե: Ընտ րա կան
ի րա վու նք ու  նե ցող բնակ չու թ յան շու րջ 94,5 տո կո սը մաս նակ ցեց, իսկ ա վե-
լի քան 99 տո կոսն «ա յո ա սաց ան կախ, ա զատ և  ինք նիշ խան պե տու  թյու ն
ու  նե նա լու  հայ ժո ղովր դի ե րա զան քին: Դ րանք ե րա նե լի ժա մա նակ ներ
էին, թեև շա տե րի մոտ կա յին լու րջ մտա հո գու թ յու ն ներ երկ րի ա պա գա-
յի հան դեպ: Արդ յո՞ք  Խորհր դա յին  Միու թ յան փլու  զու  մը ան դառ նա լի գոր ծըն-
թաց է: Չ կա՞ր վտանգ, որ մե ռ նող կայս րու թ յու  նը մի  վեր ջին ճի գով կհար վա-
ծեր ան կա խու թ յան ձգտող  Հա յաս տա նին ու  մյու ս հան րա պե տու թ յու ն նե րին: 
Ինչ պե՞ս ա նել, որ  Հա յաս տա նը չմն ար կայս րու թ յան փլա տակ նե րի տակ: 
 Կա րո՞ղ էր  Հա յաս տա նը մի այ նակ ապ րել ա ռանց  Ռու  սաս տա նի:  Կա րո՞ղ 
էր  Հա յաս տա նը մի այ նակ դի մա կա յել Ադր բե ջա նին ու   Թու ր քիա յին: Ինչ-
պե՞ս էր լու ծ վե լու   Ղա րա բա ղի հար ցը:  Կա րո՞ղ էր  Հա յաս տա նը տնտե-
սա պես կեն սու  նակ պե տու թ յու ն դառ նալ:  Հար ցե րը սրան ցով չէին սահ-
մա նա փակ վու մ: Այս հար ցե րը, սա կայն, մի աս նա բար կամ ա ռան ձին, ու  նեին մե կ
պա տաս խան՝ ան կա խու թ յանն այ լընտ րանք չկար:

 Տո նը հաս տատ վել է ՄԱԿ -ի գլխա վոր վե հա ժո ղո վի զբո սաշր ջու թ յան 
հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պու թ յան կող մի ց 1979-ին, իս պա նա կան 
 Տո րե մո լի մոս քա ղա քու մ։
Այս տո նի նպա տա կը զբո սաշր ջու թ յան քա րոզ չու թ յու նն է, հա մաշ խար-

հա յին հան րու թ յան տնտե սու թ յան մե ջ ու  նե ցած ներդր ման լու  սա բա նու -
մը, ինչ պես նաև տար բեր երկր նե րի ժո ղո վու րդ նե րի մի ջև կա պե րի զար-
գա ցու  մը։
Զ բո սաշր ջու թ յան տո նը նշվու մ է աշ խար հի շատ երկր նե րու մ ա վե լի քան 

30 տա րի։  Հե տաքրք րա կան է, որ աշ խար հու մ զբո սաշր ջու թ յան ա ռա ջին 
գոր ծա կա լու թ յու  նը բաց վել է  Թո մաս  Կու  կի կող մի ց 1841-ին։

 ՍԵՊ ՏԵՄ ԲԵ ՐԻ 16

 ՍԵՊ ՏԵՄ ԲԵ ՐԻ 27

 ՍԵՊ ՏԵՄ ԲԵ ՐԻ 19

 ՍԵՊ ՏԵՄ ԲԵ ՐԻ 21

Զբոսաշրջության միջազգային օր

Խաղաղության միջազգային օր

Հայաստանի Հանրապետության անկախության  օր
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ինին: 
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YSMU was founded in 1920. The highest administrative or-
gan is the University Council, which convenes at least twice 
a year. The Council makes decisions about the main activities 
of the University. The Rectorate of the University controls the 
way the decisions are realized during the intervals between the 
University Council sessions. The hospitals, clinics and centers 
are involved in the University Council of Clinics. The Rector of 
YSMU carries out the direct control of the University Council, 
the Rectorate and the Board of Clinics.
The faculties or the departments are the structures organiz-

ing the academic process. These faculties are: General Medicine, 
Stomatology, Pharmacy and Military medicine. A� er graduat-
ing from the University the students enter Internship or Resi-
dency. The main units in the academic process are the chairs, 
where students, interns and residents get their education. Al-
most all the theoretical chairs are located in the 3 blocks of 
the University. The Clinical Chairs are located in the University 
Hospital, and diff erent hospitals and clinics of Yerevan. 
The training is carried out in Armenian, Russian and English 

languages. Students study the theoretical and clinical disciplines 
according to the academic curriculum of the faculty.
The department of International Aff airs, International Stu-

dents' Dean's offi  ce and premedical Department organize the 
study of foreign students.
The educational process is carried on in the Armenian, Rus-

sian and English languages, and the medical students learn the-
oretical and clinical subjects according to the curriculum and 
the duration of the academic course of studies. The education is 
both paid and free of charge.
The educational process of foreign students is organized by 

the Department of International Relations, the Dean's Offi  ce for 

Foreigners and Preparatory Department. Foreign students are 
provided with hostels and dormitories.
Health resorts, camps and rest homes in picturesque regions 

of Armenia provide adequate rest for our teaching staff  and stu-
dents. For foreign students a hostel is provided. It is located in 
the district Nor Zeytun of Yerevan, in the students' town.
The University has got a library, a reading hall which is 

equipped with modern technique, enables in the academic and 
research processes.
Various entertainments organized by the Students' Parlia-

ment, Students' Scientifi c Society and numerous sport and 
culture clubs play an undoubtedly important role in the stu-
dents' life. The newspapers Apaga Bzhishk (Future Doctor) and 
Medicus, with sections in the Armenian, Russian and English 
languages are published.
Students of YSMU have an exclusive chance of acquiring vari-

ous nominal scholarships. Nominees for grants are chosen based 
on demonstrated excellence in academics as well as proven in-
terest and participation in both scientifi c and social activities.
The most prominent local students of YSMU are awarded with 

"Mkhitar Heratsi scholarship" (generally 2 scholarships each 
year), named a� er Mkhitar Heratsi.
Mkhitar Heratsi was the great Armenian scientist and doctor 

of the 12th century is the founder of Armenian classical medi-
cine. Included in his work were the study of feverish and infec-
tious diseases, their etiology, pathogenesis, clinic prophylactics 
and treatment. He also studied the anatomy of the eye, the uri-
nary tract and many other diseases. Since 1989 Yerevan State 
Medical University has been named a� er Mkhitar Heratsi.
For their social activities and best achievments in academic life 

local students are also given some other nominal scholarships 
named a� er armenian well-known scientists There are also 
special nominal scholarships specifi cally rewarding the prog-
ress of the foreign students of YSMU. Those students receiving 
these nominal scholarships also possess privileges in the further 
choice of clinical specialization.

We hereby introduce you  the brief history of YSMU 
and some information that may be helpful for you. 
 Also take into account please that our newspaper is 

your newspaper and we'll welcome you if you actively 
take part in the works of our editorial.

THE UNIVERSITY WHERE THE UNIVERSITY WHERE 
YOU STUDYYOU STUDY

ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ  Սեպտեմբեր 2015 N 11-12 (1322-1323) 45



CAN’T FIND THE CAN’T FIND THE 
NEEDED BUILDING? NEEDED BUILDING? 

HERE’S A COMPACT MAP...HERE’S A COMPACT MAP...

The utmost diffi  culties on the fi rst days for fi rst 
year students is to fi nd their departments, that’s why 
we have included in here a guide to the departments 
of YSMU. We are sure that getting aquainted with 
the building you’ll fi nd the needed department eas-
ily. These guide is a necessary part for the fi rst year 
students. Further you will be informed about other 
departments.

TTTTThhhhhee dddddeeppaarrttttmmeenntttt oofffff SSSSSoocciiiiaalllll SSSSScciiiieenncceess, 
AAArmenian Language and Medical Terminol-

ooooggggggggyyyyyyyy,,,,, tttthhhheeee CCCCoooouuuurrrrsssseeee ooooffff MMMMeeeeddddiiiiccccaaaallll HHHHiiiissssttttoooorrrryyyyyyyy

ThThThThThee ddddedepapa ttrtrtmeme ttntntss fffofof LLLL ttatatiiinin aa dddndnd 
FForeign Languages, Russian Language, 

General and Bioorganic Chemistry,
 Pharmaceutical Chemistry, Normal 
Physiology, Medical and Biological 

PhPhPhysysyyy icicss,,, MMededicicalal BBioiolologygygygyy aandnd GGeneneteticicicsss

LABORATORY LABORATORY 
BUILDING

CENTRAL BUILDINGCENTRAL BUILDING

ADMINISTRATIVE ADMINISTRATIVE 
BUILDINGBUILDING

TTTTTThhhhhee dddddeeppaarrttttmmeenntttt oofffff NNNNNoorrmmaalllll AAAAAnnaattttoommmyyy

ANATOMICUMANATOMICUM

TTTTTTTThhhhhhhee ddddddddeeppaarrtttttmmeennttttt ooffffffff 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPhhhhhhhhyyyyyyyyyyysssiiicccaaalll CCCCuulltttuuurrreee aaannnddd HHHeeeaaaallllltttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhhhh



BE INFORMED ABOUT YOUR  RIGHTS BE INFORMED ABOUT YOUR  RIGHTS 
AND RESPONSIBILITIESAND RESPONSIBILITIES

YOU HAVE THE RIGHT... AND YOU OUGHT TO
· To elect and be elected in the faculty councils of the 
University.
· To take part in the most important issues of the Uni-
versity concerning the students 
·To use the library, educational, scientifi c, sport sec-
tions of the University free of charge.
· To take part in the student scientifi c work.
· To determine the list of the subjects according to the 
specialization in the frames of the curriculum by the 
knowing of the dean's offi ce.
· To attend any classes organized in the University, 
raise the questions to change the lecturers who don't 
give high-quality academic lectures.
· To master the theoretical part of the chosen spe-

cialty thoroughly, practical skills and the innovative 
methods of research.
· To attend the lectures and practical lessons by all 
means.
· To perform all the tasks in time according to the syl-
labus.
· Always do one's best for raising the overall level , 
physical and moral perfection.                                                                                                           
· To obey the rules of the inner disciplinary regula-
tions of the University.
· To use the equipment of the university properly, to 
save material resources and to take care of the prop-
erty of the University.

Dear freshman, here you are- a student of Yerevan State Medical University. Your 
fi rst day started with the mee  ng of University Staff   who welcomed you, gave 
instruc  ons and explana  ons about University rules, introduced the demands and 
your responsibili  es.
  I am certain you didn’t get everything right on the fi rst day. I am confi dent you 
will later have a chance to get  all the needed answers from the deans’ offi  ces  and 
chairs.
  I off er my help to introduce the answers to the ques  ons which are very important 
to you, about  which you must be informed right from the fi rst days of your studies, 
otherwise you’ll have diffi  cul  es later.

   "APAGA BZHISHK" "FUTURE DOCTOR"  NEWSPAPER
   Your friend and advisor from now on

WELCOME  FRESHMANWELCOME  FRESHMAN
YEREVAN STATE UNIVERSITY OPENS ITS DOORS FOR YOU. ENTER HERE 
WITH THE DETERMINATION THAT YOU WILL MAKE  THE YEARS SPENT 

HERE  A PERIOD OF AQUIRING KNOWLEDGE. TAKE CARE ABOUT WHAT YOU 
WILL BE GIVEN IN THE CLASSROOMS, LABORATORIES AND CLINICS.

On this occasion, our request to the Vice Rector on 
educa  onal issues of YSMU, prof. Samvel  Artsrun 

Ave  syan, to introduce  the issues concerning 
educa  on process, which will help you to get 

instructed on the fi rst days of your studies.
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THE EDUCATIONAL THE EDUCATIONAL 
DISCIPLINE DISCIPLINE 

IN THE UNIVERSITYIN THE UNIVERSITY
The educational process in the University is orga-
nized by the timetable according to the syllabus. The 
educational timetable is formed for a semester and is 
posted not later than 10 days before the start of each 
semester. Before each class(during the breaks) in all 
the classes, laboratories and cabinets the assistants 
and postgraduates prepare the educational devices.
For doing the educational practical classes each year 
students are divided into groups.
Out of each group an organizer of the group is ap-
pointed by the order of the Dean.
The organizer of the group is directly exposed to the 

Faculty Dean and realizes all the instructions and or-
ders of the latter.
Having and excused absences the student ought to 
inform the Faculty Dean not later than the next day 
and right on the coming day give the corresponding 
reasoning for not being present at the lessons. In 
case of illness the student gives a reference from the 
corresponding medical institution. 
The students must stand when the lecturer enters the 
classroom.
The students must take care of the property of the 
University.

EDUCATIONAL PROCESSEDUCATIONAL PROCESS
Yerevan State Medical University realizes ongo-
ing and integrated educational program besides 
the Faculties of Public Health and Pharmacy.  
The faculty of Pharmacy realizes two-level sys-
tem of  education Bachelor's and Master's study.
Bachelor's education duration is 4 years.
In the faculties of General Medicine and Military 
Medicine the educational process is 6 years and 
in the faculty of Stomatology it is 5 years.
After the basic education graduates continue 
their education in  clinical ordinatura or the Mas-
ters of Public Health. 
The duration of the Clinical ordinatura is fi xed by 
the chosen specialization.

Awards
For being a high-achiever and for actively tak-
ing part in social life the following awards are 
given.
1. giving thanks
2. nominal scholarship
3. awarding

Penalties
In case of the violation of the inner disciplinary regu-
lations the following penalties are carried out.
1. warning
2. rebuke
3. strong rebuke
4. fully or partly deprivation of the scholarship
5. expulsion
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PRESENT, ABSENT, BEING LATEPRESENT, ABSENT, BEING LATE
The students must be in time for the lessons. On being 

late he/she must get an absent.. During the lessons the 
students is allowed to leave the classroom only by the per-
mission of the lecturer.The absence of the student is con-

sidered an excused one if the corresponding documents 
are presented.
The students attend lessons in medical uniform.

EXAMS, TESTSEXAMS, TESTS

Right -side  check-ups
At the end of the semester, and in the higher grades, 
at the end of the  term  studies, in the right page of the 
check-book the check-up mark is put. The right side 
check –up is put in case the student has been pres-
ent at all the lessons and has done all the tasks of 
the syllabus. In the case of all the presence of all the 
right-side chechk-ups the check-book is "closed" by 
the Dean and the students is allowed to take exams.. 

Left-side check -ups

From some subjects taught the students must 

pass check-ups which are marked in the list 

and in the left side of the check-book. They are 

equal to the exams. The aim of the left-side 

check-ups is to check the students' knowledge. 

It is put in case the student has the check-up 

mark in the right side, attended the lectures or 

covered the missed lessons and has satisfac-

tory marks during the term.
tory marks

For getting the check-ups the student must take part 
in the lectures and in practical lessons(seminars, lab-
oratory works): Not covering the 15 % of the subject 

attendances  the students doesn’t cover the program 
and thus is deprived of the right to pass the check-
ups and exams and is removed from the university.

WHAT TO EXPECT IF YOU HAVE ABSENCES
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REGULATIONS FOR REGULATIONS FOR 
ORGANISING AND FOR ORGANISING AND FOR 

TAKING THE EXAMS TAKING THE EXAMS 
AND CHECK-UPSAND CHECK-UPS

Be aware of the regulations of check-ups and exams , for 
not saying you weren’t aware of them  later.
By the end of each semester, according to  YSMU rec-

tor’s order, the clear dead-
lines for both semester  ex-
aminations , check-ups anf 
2 reexamination sessions  
are announced.
. The exams and check-

ups of the subjects are or-
ganized at the end of each 
studies or the nexd day and 
the 2 reexamination ses-
sions are organized by the 
deadline of the Rector,
. Students studying by the 

programe of Ongoing  and 
Integrated Education and 

pass the exams by computer testing by 10 point assess-
ment system.
. The exams of the main subjects in the Bachelor's and 

Master's are orga-
nized according to 
the "Oral exam  check 
system".
. The left -side 

check-up is put in the 
case of satisfacorty 
mark recieved by the 
quizes during he se-
mester. The students 
not passed th check-
ups are allowed to 
pass only  in the reax-
mination session.

THE REGULATIONS FOR THE LIBRARYTHE REGULATIONS FOR THE LIBRARY
 AND READING HALL USE AND READING HALL USE

Dear students, don’t forget 
that it’s not only you who 
comes to this library and uses 
the books, they must pass on 
to other students too, so try 
not to damage the books , 
lose or tear them, otherwise 
you’ll have to compensate.
The textbooks are given ac-

cording to the syllabus up to 
the end of the subject stud-
ies. In case of book loss or 
damage, you have to return 
back the same book or a book corresponding to it that the 
library needs.

You can also use the reading 
hall , where you can order ad-
ditional literature besides the 
textbooks and other materials.
The service in the reading hall 

is held by means of the student 
cards.You are not allowed to 
take out the textbooks.
Don’t forget that in the read-

ing hall  you ought to 
· Keep silence 
· Switch off the cell phones
· Don’t hold discussions

· Also remember
· The reading hall is not a dating area

THE ORGANIZATION AND PASSING PROCESS OF  CHECK-UPS AND EXAMS
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ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ
(FUTURE DOCTOR)
Գլխավոր խմբագիր

ՍԵԴԱ ԽԱՉԱՏՈՒ ՐԻ ԹՈՐՈՍՅԱՆ
Editor

SEDA TOROSYAN
Թղթակից

ԱԻԴԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Անգլերեն նյու թերի պատասխանատու 

ԱՆԱՀԻՏ ԴԵՄՈՒ ՐՉՅԱՆ
Համակարգչային ձևավորող
ՎԱՐԴՈՒ ՀԻ ՄԵԼԻՔՍԵԹՅԱՆ
Լրատվական գործու նեու թյու ն 

իրականացնող՝
Երևանի Մխիթար Հերացու  անվան 
պետական բժշկական համալսարան 

հիմն ադրամ:
Թերթը գրանցված է ՀՀ 
արդարադատու թյան 
նախարարու թյու նու մ:

Գրանցման վկայական՝ N 299
Տպագրվու մ է

Լեգալ Պլյու ս ՍՊԸ 
հրատարակչու թյու նու մ:

Հասցե՝ Երևան 0025, Կորյու նի փ. 2
Հեռախոս՝ (060) 62-12-46, 2-46, 2-47

E-mail: apagabzhishk@ysmu.am
Ծավալը՝ 52 էջ

Տպաքանակը՝ 500 օրինակ
Անվճար

ALL THE WORKERS AND STUDENTS OF ALL THE WORKERS AND STUDENTS OF 
THE UNIVERSITY MUST FOLLOW THE UNIVERSITY MUST FOLLOW 

THE SAFETY RULESTHE SAFETY RULES

BE CAREFUL, NOT TO BE BE CAREFUL, NOT TO BE 
REMOVED FROM THE UNIVERSITY 

BECAUSE OF SMOKING BECAUSE OF SMOKING 

  HOSTEL  HOSTEL

The students and workers of the University must use the 
equipment , the goods of the university properly and must 
cover the costs of the damage caused by them.
The security staff has the right to demand from the work-

ers and students to keep the rules of safety , if needed 
to check the student cards or documents that state their 
identity.

The workers must obey all the rules of the safety and 
after the working day or being out of the offi ce , they must 
switch off all the lights, electarical equipment , close the 
windows and lock, be aware of the rules of safety of the 
University.
 On days off the entrance to the university is banned.

Be informed: You are not allowed to smoke in the area of 
the university except for the smoking areas.
It is banned to have alcohol in the university except for 

the meetings organized by the University staff. It’s a rude 
violation being under alcohol or drug  infl uence in the uni-
versity area.
The cases of violation of the rules mentioned above and 

also any other activity that is restricted must be prevented 

by the corresponding sections and the violators must be 
infl icted a penalty.
In case violation of the regulations of the university and 

the duties and responsibilities stated by the inner disci-
pline rules,  remarks,rebukes,or removal from the univer-
sity can be carried out for the workers, and students of the 
University.

 If needed the University gives rooms in the hostel. The regulaions 
for living in the hostel are defi ned according to the agreement.In 
the case of dissolving the agreement by the student or for being ex-
pelled from the University the fee for living is not given back except 
if the educational process is stopped in case of health issues.
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