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  Բարի գալուստ Երևանի պետական բժշկական համալսարան

   Բարի գալուստ Երևանի պետական բժշկական համալսարան, ուր դասավանդվող 
նյութերի մանրակրկիտ ընտրության, բարձրորակ կրթության, կլինիկական 
ռեսուրսների և ջերմ միջավայրի պայմաններում կրթվում են անհատներ, ովքեր 
իրենց մեծ ավանդն են ունենում բժշկության ոլորտի զարգացման մեջ: 

ԵՊԲՀ-ն համաշխարհային ճանաչում ունեցող բժշկական համալսարանների շարքում 
է և իր պատվավոր տեղն ունի Առողջապահության համաշխարհային 
կազմակերպության կողմից ներկայացվող հաշվետվություններում: Կարևոր է նշել  
նաև, որ ԵՊԲՀ դիպլոմը ճանաչվում և ընդունվում է Եվրոպայի և Ասիայի մի շարք 
երկրներում, ինչպես նաև ԱՄՆ-ում:

Արդեն մոտ մեկ դար է ինչ մեր առաքելությունը կրթված և որակյալ մասնագետներ 
պատրաստելն է, ովքեր ինչ-որ կերպ կկարողանան օգնել աշխարհին: Մենք վստահ 
ենք, որ ներդնում կատարելով մեր ուսանողների մեջ մենք նպաստում ենք 
առողջապահական համակարգի բարելավմանը: 

Բժշկությունը բազմաշերտ մասնագիտություն է, որում օրեցոր աճում են 
մասնագիտական ուղղվածությունները: Դուք կստանաք բժշկությանը վերաբերող 
գիտելիքների հիմնական շտեմարան, որը մեծապես կօգնի ձեզ հետագա  գործնական 
և կլինիկական գործունեության մեջ: Կրթության ողջ ընթացքում ուսանողների 
պրակտիկան ամենաիմաստալից և կրթական տեսանկյունից ամենաանհրաժեշտ 
փուլն է, որի ընթացքում դուք կբացահայտեք բժշկության ողջ աշխարհը: Հենց այս 
տարիների ընթացքում դուք կսկսեք ընտրել ձեր մասնագիտացումը և ձեզ 
կուղղորդեն դեպի բժշկական շարունակական կրթության փուլ: 

Շատ կարևոր է ընտրել այնպիսի բժշկական կրթական հաստատություն, որն 
ապահովում է անձնական և մասնագիտական զարգացման ճիշտ համակցում, որի 
շնորհիվ էլ դուք ավարտում է հաստատությունը որպես լիովին իրազեկ և սրտացավ 
բժիշկ: Դուք կարող եք ծանոթանալ մեր հաստատությանը ուսումնասիրելով կայքէջը, 
կամ կապվելով մեզ հետ էլեկտրոնային փոստով և հեռախոսով: 

Սիրով սպասում ենք Ձեզ ԵՊԲՀ-ում:

Արմեն Մուրադյան
ԵՊԲՀ ռեկտոր

Բժշկական գիտությունների
 դոկտոր



Մեր առաքելությունը 

Արդեն մետ մեկ դար է ինչ մեր առաքելությունը կրթված և 
որակյալ մասնագետներ պատրաստելն է, ովքեր ինչ-որ 
կերպ կկարողանան օգնել աշխարհին: Մենք մեծապես 
կարևորում ենք հետազոտական աշխատանքները, մեր 
ուսանողների գործնական գիտելիքները և բժշկության՝ 
որպես գիտության զարգացումը: Մենք վստահ ենք, որ 
ներդնում կատարելով մեր ուսանողների մեջ մենք 
նպաստում ենք առողջապահական համակարգի 
բարելավմանը: 

Մեր տեսալականը 

Ունենալով գրեթե 100 տարվա փորձ, մենք ցանկանում 
ենք օգտագործել մեր ողջ ներուժը և դառնալ 
աշխարհում հայտնի համալսարան: Մենք արդեն իսկ 
ունենք բազմաթիվ միջազգային ուսանողներ, ովքեր 
ԵՊԲՀ համայնքի կարևոր մասն են: Եվ այժմ մենք 
ցանկանում ենք ստեղծել մի հարթակ ուր խելացի 
երիտասարդները կհամախմբվեն բժշկության ոլորտի 
համար հեղափոխական գաղափարների շուրջ:



Facts and Figures

- 8000-ից ավելի ուսանող
- 24% միջազգային 
ուսանողներ
- Ուսանողներ աշխարհի 26 
երկրներից
- 39 կլինիկա, լաբորատորիա 
և ախտորոշման կենտրոն 
- 1100 պրոֆեսոր 
- 50-ից ավելի 
համատեղությամբ աշխատող 
պրոֆեսորներ աշխարհի 
առաջնակարգ 
համալսարաններից



Համալսարանն ընդգրկում է նաև 3 
համալսարանական հիվանդանոցներ և 
համագործակցում է 30 այլ հիվանդանոցների 
հետ: 
Համալսարանին պատկանող ուսանողական 
հանրակացարանը գտնվում է բավականին մոտ, 
որպեսզի ուսանողները կարողանան հեշտորեն և 
արագ հասնել համալսարան: Ընթերցանության, 
հանդիպումների և քննարկումների համար 
հասանելի են բազմաթիվ սենյակներ, այդ թվում 
ճաշարանը և համակարգչային սենյակը: 

Մեր համալսարանն ունի չորս մասնաշենք՝ գլխավոր, 
վարչական, լաբորատոր և անատոմիական: 
Մեր շենքային պայմանները մեզ թույլ են տալիս 
ապահովել ավելի քան 8000 ուսանողի և 1100-ից ավել 
դասախոսական անձնակազմի և աշխատակազմի 
ներկայությունը: 
Գրադարանը միշտ պատրաստ է ընդունել 
ուսանողների ինչպես ընթերցանության այնպես էլ 
թիմային աշխատանքի և նոր մտքերի զարգացման 
համար: 

Շենքային պայմաններ



ԵՊԲՀ-ին են պատկանում 3 հիվանդանոցային համալիրներ՝ Հերացի 
հիվանդանոցային համալրիը, Մուրացան հիվանդանոցային 
համալիրը և Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտը: Հերացի 
հիվանդանոցային համալիրը Հայաստանում ամենահին կենտրոնն է: 
ԵՊԲՀ-ի կլինիկական բազաները թույլ են տալիս ուսանողներին 
գործնական գիտելիքների մեծ պաշար կուտակել: Դասախոսական 
անձնակազմը համադրում է տեսականն ու գործնականը: 

Համալսարանական հիվանդանոցներ



ԵՊԲՀ-ն համագործակցում է Հայաստանում գործող ավելի քան 30 հիվանդանոցների հետ, որոնք 
համալսարանի ամենատարբեր ֆակուլտետների կլինիկական բազաներն են համարվում: 
Համագործակից բոլոր հիվանդանոցները մատուցում են բարձրորակ առողջապահական 

ծառայություններ, զինված են ոլորտի նորագույն տեխնիկայով և ունեն փորձառու բժիշկներ, ովքեր 
համատեղում են նաև դասավանդումը: Ուսումնական պրակտիկաների ընթացքում ուսանողները 

այցելում են վերոնշյալ հիվանդանոցները և ստանում են գործնական գիտելիքներ իրենց 
մասնագիտությունների վերաբերյալ: Սա շատ մեծ քայլ է ոչ միայն փորձի ձեռքբերման, այլև 

ապագա աշխատատուին ճանաչելու տեսանկյունից:
 

Համագործակից հիվանդանոցներ



Ֆակուլտետներ                               Ծրագիր                      Տևողություն                Ուսման       Կրեդիտ
                                                                                                                                         տեսակ  

Ընդանուր բժշկություն                    Շարունակական             6 տարի     12 կիսամյակ      առկա             360

Ստոմատոլոգիա                            Շարունակական             5 տարի     10 կիսամյակ
   

Դեղագիտություն

Ռազմաբժշկություն                       Շարունակական             6 տարի     12 կիսամյակ

Հանրային առողջություն

Մասնագիտական և 
շարունակական 
կրթություն

    Բակալավրիատ              4 տարի      8 կիսամյակ
   
Մագիստրատուրա             1 տարի      2 կիսամյակ

 Մագիստրատուրա          1,5 տարի     3 կիսամյակ

Կլինիկական օրդինատուրա   1-4 տարի   2-8 կիսամյակ

Ասպիրանտուրա                        3 տարի      6 կիսամյակ
        

4 տարի      8 կիսամյակ

առկա             300

առկա            240

առկա             60

առկա            360

առկա             90

առկա              -

առկա           180

հեռակա         180

Երևանի պետական բժշկական համալսարանը 
բակալավրիատի, մագիստրատուրայի, շարունակական 
կրթական ծրագրերի ինչպես նաև կլինիկական 
օրդինատուրայի և ասպիրանտուրայի համար ունի 
մասնագիտացումների լայն ընտրություն: 
Այն ներառում է մեկ բակալավրիատի, երկու շարունակական 
կրթական ծրագրի և մագիստրատուրայի հինգ ծրագիր: 
Համալսարանն առաջարկում է նաև ասպիրանտական 
ծրագիր և կլինիկական պրակտիկա ավելի քան 80 
մասնագիտացումների համար: 

Ուսումնական տարին բաղկացած է երկու 
կիսամյակից: Առաջին կիսամյակը սկսվում է 
սեպտեմբերի 1-ին և վերջանում է դեկտեմբերին 
կամ հունվարին: Առաջինից երրորդ կուրսերում 
ձմեռային քննաշրջանն անցկացվում է հունվար 
ամսին, իսկ բարձր կուրսերում՝ ուսումնական 
տարվա ընթացքում: 
Երկրորդ կիսամյակը սկսվում է փետրվար ամսվա 
սկզբին և ավարտվում մայիս կամ հունիս ամսին: 
Առաջինից երրորդ կուրսերում ամառային  
քննաշրջանն անցկացվում է հունիս ամսին, իսկ 
բարձր կուրսերում՝ ուսումնական տարվա 
ընթացքում: Ամառային արձակուրդների ընթացքում 
անցկացվում է ուսանողների պրակտիկան: 

Կրթական ծրագիր



Ընդհանուր բժշկություն

Շարունակական 
6 տարի

Ստոմատոլոգիա 

Դեղագիտություն

 4 տարի բակալավրիատ
1 տարի մագիստրատուրա

Հանրային առողջություն

Ռազմաբժշկություն Հետբուհական

Մեր ֆակուլտետները 

Շարունակական 
6 տարի

Շարունակական 
5 տարի

Շարունակական
1,5 տարի մագիստրատուրա

կլինիկական օրդինատուրա, 
ասպիրանտուրա, 

3-4 տարի



Ուսանողները սովորում են և՛ տեսական և՛ 
մասնագիտական ու գործնական առարկաներ, ծրագրի 
ավարտին ստանում են բժշկի որակավորում: Ծրագրի 
տեսական մասն իրականացվում է համալսարանում 
(կենսաքիմիական, վարչական, լաբորատոր և 
անատոմիական մասնաշենքերում): Կլինիկական 
դասընթացներն անցկացվում են համալսարանին կից 
սիմուլյացիոն կենտրոնում, համալսարանական 
հիվանդանոցներում (Հերացի, Մուրացան, Միքայելյան), 
պոլիկլինիկաներում, կլինիկական ախտորոշման 
կենտրոններում, լաբորտատորիաներում և 
համալսարանի կլինիկական բազաներում, որոնք 
տեղակայված են տարբեր բժշկական 
հաստատություններում: 
Կրթական ողջ ծրագիրն ավարտելուց հետո 
ուսանողները կարող են կատարել հետևյալ 
գործառույթները՝
- Կանխարգելում
- Ախտորոշում
- Վերակենդականցում 
- Հետազոտություն 

Կանխարգելման, ախտորոշման և թերապևտիկ 
գործառույթներ իրականացնելու համար ուսանողը 
պետք է մասնակցի առնվազն մեկամյա 
ասպիրանտուրայի ծրագրի:

Ընդհանուր բժշկություն 

1-ին տարի

Կենսաօրգանական քիմիա
Կենսաբանություն
Մարդու անատոմիա

Հյուսվածքաբանություն

Վիճակագրություն
Բժշկական ֆիզիկա

Հայ ժողովրդի պատմություն
Բժշկության պատմություն

Հայոց լեզու և բժշ. տերմինաբանություն

Առաջին
բժշկական
օգնություն

Տեսական Կլինիկական

Ֆիզիկական դաստիարակություն

Ընդհանուր քիմիա

Մաթեմատիկա և բժշ. ինֆորմատիկա

Լատիներեն լեզու և տերմինաբանություն

Օտար լեզու (ընտրովի)
Ռուսաց լեզու (ընտրովի)

Տեսական

Մարդու անատոմիա

Հյուսվածքաբանություն

Տեղագրական անատոմիա

ԲԾԿՄ
Փիլիսոփայություն

Բժշկական հոգեբանություն

Բիոէթիկա

Օտար լեզու (ընտրովի)

Ուսումնական
պրակտիկա

Նորմալ ֆիզիոլոգիա

Ռուսաց լեզու (ընտրովի)

2-րդ տարի

Կենսաքիմիա

Մանրէաբանություն

Ֆիզիկական դաստիարակություն

Կլինիկական



Ներքին հիվանդություններ
Վիրաբուժական հիվանդություններ

Մանկաբուժություն
Գինեկոլոգիա
Էնդոկրինոլոգիա

Համաճարակաբանություն
Հոգեբուժություն

Ուռուցքաբանություն
Ֆթիզիատրիա

Վարակիչ հիվանդություններ
Նյարդավիրաբուժություն

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա
Մաշկավեներաբանություն

Կլինիկական ֆարմակոլոգիա

Ախտաբանական անատոմիա

Ախտաֆիզիոլոգիա

Մանրէաբանություն

Օպերատիվ վիրաբուժություն

Ֆարմակոլոգիա

Ընդհանուր հիգիենա և էկոլոգիա

Առողջապահական իրավունք

Ռուսաց լեզու (ընտրովի)

Ֆիզիկական դաստիարակություն

Ներքին հիվանդությունների
պրոպեդևտիկա
Ընդհանուր վիրաբուժություն
Ուսումնական պրակտիկա

Օտար լեզու (ընտրովի)

Հանրային առողջություն
և առողջապահության
կազմակերպում
Հիգիենա
Էկոլոգիա

Ներքին հիվանդություններ
Վիրաբուժական հիվանդություններ

Դիմածնոտային վիրաբուժություն

Ռազմական թունաբանություն
Մանկաբարձություն

Աչքի հիվանդություններ
Ճառագայթային ախտորոշում

Նյարդաբանություն
Քիթ-կոկորդ-ականջի հիվանդություններ

Կլինիկական իմունոլոգիա և ալերգոլոգիա 

Բժշկական գենետիկա
Արյունաբանություն

Ընդհանուր ֆիզիոթերապիա
Ուրոլոգիա
Անդրոլոգիա

Ներքին հիվանդություններ

Վիրաբուժական հիվանդություններ

Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա

Արտակարգ իրավիճակների բժշկություն

Մանկական վիրաբուժություն

Ռազմադաշտային թերապիա

Ռազմադաշտային վիրաբուժություն

Սեկցիոն կուրս

Կլինիկական պաթոլոգիա

Սպորտային բժշկություն

Ռեաբիլիտոլոգիա

Պրոկտոլոգիա

Վարակիչ հիվանդություններ

Դատական բժշկություն

Արյունաբանություն

Տրանսֆուզիոլոգիա

Ընտանեկան բժշկություն

Ինտենսիվ թերապիա

Ընդհանուր բժշկություն 

3-րդ տարի
Տեսական Կլինիկական

4-րդ տարի
Տեսական Կլինիկական

5-րդ տարի
Կլինիկական

6-րդ տարի
Կլինիկական



Ծրագիրը դասավանդվում է հայերեն, ռուսերեն, 
անգլերեն և բաղկացած է տեսական ու գործնական 
մասերից: Ծրագրի ընթացքում մեծ կարևորություն է 
տրվում ուսանողների ինքնուրույն կատարած 
աշխատանքներին, որն իրականացվում է դասախոսի 
անմիջական ղեկավարությամբ: 
Ստոմատոլոգիայի ֆակուլտետն ավարտած 
ուսանողները ստանում են բժիշկ-ստոմատոլոգի 
որակավորում: Մասնագիտական հիմնական 
ուղղվածություններն են՝ թերապիան, օրթոպեդիան, 
վիրահատական միջամտությունները և մանկական 
ստոմատոլոգիան: Երկրորդ և երրորդ ուսումնական 
տարիներից հետո՝ ամռանը, ուսանողները պրակտիկա 
են անցնում Հայաստանում, Ռուսաստանում կամ որևէ 
Եվրոպական երկրում: Պրակտիկան անցնում է 
ստոմատոլոգիական կլինիկաներում, որտեղ ապագա 
մասնագետները ծանոթանում են օգտագործվող 
սարքերի, նյութերի և մատուցվող ծառայությունների 
հետ: 
ԵՊԲՀ-ում տեղակայված ստոմատոլոգիական 
գերազանցության կենտրոնը միտված է խթանել մեր 
ուսանողների գործնական հմտությունների 
զարգացումը: Այն ամբողջովին զինված է անհրաժեշտ 
նորարարական տեխնոլոգիաներով: 

Մարդու անատոմիա
Գլխի և պարանոցի անատոմիա

Ընդհանուր քիմիա
Բիոօրգանական քիմիա

Կենսաբանություն

Մաթեմատիկա և բժշ. ինֆորմատիկա

Բժշկական ֆիզիկա

Լատիներեն լեզու և տերմինաբանություն
Հայ ժողովրդի պատմություն

Բժշկության պատմություն
Հայոց լեզու և տերմինաբանություն

Օտար լեզու (ընտրովի)

Ռուսաց լեզու (ընտրովի)

Առաջին 
բժշկական
օգնություն

Տեսական Կլինիկական

Հյուսվածքաբանություն

Ֆիզիկական դաստիարակություն

Վիճակագրություն

Հյուսվածքաբանություն
Բերանի խոռոչի հյուսվածքաբանություն

Նորմալ ֆիզիոլոգիա
Դիմածնոտային շրջանի ֆիզիոլոգիա

ԲԾԿՄ

Տեղագրական անատոմիա
Բերանի խոռոչի կենսաքիմիա

Մանրէաբանություն

Ստոմ. նյութաբանություն
Թերապևտիկ

ստոմատոլոգիայի
պրոպեդևտիկա
Վիրաբուժական

ստոմատոլոգիայի
պրոպեդևտիկա

Օրթոպեդիկ
ստոմատոլոգիայի
պրոպեդևտիկա

Ստոմ. հիվանդությունների
կանխարգելում

Ուսումնական պրակտիկա
 

Կենսաքիմիա

Օպերատիվ վիրաբուժություն 

Բերանի խոռոչի մանրէաբանություն
Բիոէթիկա

Ռուսաց լեզու (ընտրովի)
Ֆիզիկական դաստիարակություն

Օտար լեզու (ընտրովի)

Ստոմատոլոգիա

1-ին տարի

2-րդ տարի
Տեսական Կլինիկական

Բժշկական հոգեբանություն



Ախտաբանական անատոմիա
գլխի և պարանոցի 

ախտաբանական անատոմիա

Ախտաֆիզիոլոգիա

Բերանի խոռոչի ախտաֆիզիոլոգիա

Ֆարմակոլոգիա

Առողջապահական իրավունք
Օտար լեզու (ընտրովի)

Ընդհանուր վիրաբուժություն
Ներքին հիվանդությունների պրոպեդևտիկա

Թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի
պրոպեդևտիկա

Թերապևտիկ ստոմատոլոգիա
Վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի

պրոպեդևտիկա
Վիրաբուժական ստոմատոլոգիա

Ստոմատոլոգիական հիվանդությունների
կանխարգելում

Օրթոպեդիկ
Ստոմատոլոգիայի պրոպեդևտիկա

Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիա
Ճառագայթային ախտորոշում

Ուսումնական պրակտիկա
 

Հիգիենա և էկոլոգիա

Ֆիզիկական դաստիարակություն
Ռուսաց լեզու (ընտրովի)

Վիրաբուժական ստոմատոլոգիա

Մանկական ստոմատոլոգիա
Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիա
Թերապևտիկ ստոմատոլոգիա

Վիրաբուժական հիվանդություններ

Ներքին հիվանդություններ
Մանկաբուժություն

Հոգեբուժություն
Քիթ-կոկորդ-ականջաբանություն

Մաշկավեներաբանություն

Նյարդաբանություն
Էնդոկրինոլոգիա

Դատական բժշկություն
Համաճարակաբանություն
Կլինիկական իմունոլոգիա

Ուսումնական պրակտիկա

Վիրաբուժական ստոմատոլոգիա
Մանկական ստոմատոլոգիա

Թերապևտիկ ստոմատոլոգիա

Օրթոդոնտիա
Ստոմ. հիվանդությունների ֆիզիոթերապիա

Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիա
Ռազմական թունաբանություն

Ռազմադաշտային դիմածնոտային վիրաբուժություն

ԱԻԲ
Վարակիչ հիվանդություններ

Արյունաբանություն
Ուռուցքաբանություն

Կլինիկական ֆարմակոլոգիա

Աչքի հիվանդություններ
Ռեանիմացիա, ինտենսիվ թերապիա

Ֆթիզիատրիա

Ստոմատոլոգիա

3-րդ տարի
Տեսական Կլինիկական

Կլինիկական

4-րդ տարի 5-րդ տարի
Կլինիկական



Դեղագիտության ֆակուլտետի դասերն անցկացվում 
են հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն: Կրթական 
ծրագիրն իրականացվում է հանրապետության 
բազմաթիվ դեղագործական և առողջապահական 
կազմակերպությունների, դեղատների, 
դեղագործական գործարանների և հետազոտական 
ինստիտուտների հետ: 
Ծրագրի շրջանակներում ուսանողները ձեռք են 
բերում դեղագիտության ոլորտին առնչվող հիմնական 
գիտելիքներ և ծրագրի շրջանավարտը կարող է 
կատարել հետևյալ գործառույթները՝
Ընդհանուր դեղագիտություն 
Նորարարական մարքեթինգ
Տեղեկատվական արշավներ
Գիտական հետազոտություններ
Կազմակերպչական աշխատանքներ 

Վերջնական ատեստավորում անցած 
շրջանավարտները ստանում են բակալավրի կոչում 
դեղագիտության ոլորտում: Այս կրթական աստիճանը 
ստացած ուսանողն իրավասու է դեղագիտական 
գործունեություն ծավալել լիցենզավորված դեղագետի 
վերահսկողությամբ ինչպես նաև շարունակել 
մասնագիտական կրթությունը մագիստրատուրայում: 

2

Ընդհանուր քիմիա

Օրգանական քիմիա
Կենսաբանություն

Ֆիզիոլոգիա անատոմիայի հիմունքներով

վիճակագրություն

Բժշկական ֆիզիկա

Լատիներեն լեզու և տերմինաբանություն
Հայ ժողովրդի պատմություն

Ֆարմացիայի պատմություն

Հայոց լեզու և տերմինաբանություն

Առաջին 
բժշկական
օգնություն

Տեսական Մասնագիտական

Մաթեմատիկա, բժշ. ինֆորմատիկա,

Ֆիզդաստիարակություն

Ռուսաց լեզու (ընտրովի)

Օտար լեզու (ընտրովի)

ԸԶՊ

Ֆիզիոլոգիա անատոմիայի հիմունքներով

Ֆիզկոլոիդալ քիմիա

Անալիտիկ քիմիա

Օրգանական քիմիա

Բուսաբանություն

Կենսաքիմիա

Բիոէթիկա
Ախտաբանություն

Բժշկական հոգեբանություն

Ուսումնական
պրակտիկա

Փիլիսոփայություն

Մանրէաբանություն

Դեղագիտություն 

1-ին տարի

2-րդ տարի

Ռուսաց լեզու (ընտրովի)

Օտար լեզու (ընտրովի)

Ֆիզդաստիարակություն

Տեսական Մասնագիտական
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Տեսական Մասնագիտական

Ախտաբանություն

Հիգիենա և էկոլոգիա

Առողջապահական իրավունք

Ֆարմակոլոգիա
Ֆարմակոգնոզիա

Դեղերի քիմիա
Դեղագործական

Տեխնոլոգիա
Դեղագործական

Քիմիա
ԴԷԿ

Պրակտիկա

Անհետաձգելի բժշկություն
Էկոլոգիա

Թունաբանություն

Ֆարմակոլոգիա

Կլինիկական ֆարմակոլոգիա

Դեղագործական տեխնոլոգիա

Դեղագործական կենսատեխնոլոգիա

Դեղագործական քիմիա

Թունաբանական քիմիա

Պրակտիկա

ԴԷԿ

Կլինիկական ֆարմակոլոգիա

Կլինիկական ֆարմացիա

Դեղագործական տեխնոլոգիա

Դեղագործական քիմիա

Ֆարմակոկինետիկա

ԴԷԿ

Դեղագործական ապրանքագիտություն

Դեղաբույսերի պաշարագիտություն

Ֆիտոթերապիա պրակտիկա

ԱԻԲ
Կլինիկական իմունոլոգիա,
Ալերգոլոգիա

Դեղագիտություն 

3-րդ տարի

Օտար լեզու (ընտրովի)

Ռուսաց լեզու (ընտրովի)

Ֆիզդաստիարակություն

Տեսական Մասնագիտական

4-րդ տարի

Մագիստրատուրա
ՄասնագիտականՏեսական



Մագիստրատուրայի ծրագրերը տրամադրում են հանրային առողջության ոլորտի ամենատարբեր 
ուղղությունների վերաբերյալ համապարփակ գիտելիքներ: Հանրային առողջության ֆակուլտետը 

զբաղվում է առողջապահական խնդիրների գրանցմամբ, ուսումնասիրմամբ և վերլուծությամբ: Այն 
միտված է գտնել ուղիներ, որոնք կնպաստեն տվյալ խնդիրների արդյունավետ լուծմանը: Ծրագիրը 

ներառում է մեթոդային մոտեցումներ առողջապահական համակարգի զարգացման համար, 
մոտեցումները հիմնված են համակարգի տրամադրած ծառայությունների գնահատման և 

վերլուծության վրա: 

Հանրային առողջության ֆակուլտետի մագիստրոսական ծրագրերն ավարտվում են երկու տարբեր 
որակավորմամբ` հանրային առողջապահության մագիստրոս (MPH) և կառավարման մագիստրոս 

(Executive MBA):

Կառավարման մագիստրոս 

- Համագործակցություն Management Mix միջազգային խորհրդատվական կազմակերպության հետ

- Տալիս է ուսանողներին գործնական կառավարման հմտություններ և գիտելիքի մեծ պաշար 

-Ապահովում է փորձի փոխանակում ՀՀ-ում կայացած առողջապահական և ոչ առողջապահական 
հաստատությունների ղեկավարների միջև

- Տալիս է գիտելիք առողջապահական և ոչ առողջապահական հաստատությունների կառավարման միջազգային 
ստանդարտների և մոդելների մասին 

- Տալիս է ուսանողին անհրաժեշտ հմտություններ ու գիտելիքներ առողջապահական և ոչ առողջապահական 
հաստատությունների գործունեության ուսումնասիրման և վերլուծման համար 

Հանրային առողջություն



1) Առողջապահության կազմակերպում
- Զարգացնել հմտություններ ու կարողություններ, որոնց շնորհիվ հնարավոր կլինի ընտրել և 
աշխատել որևէ կազմակերպությունում և կառավարել մարդկային ռեսուրսները
- Հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են անհատի և բնակչության առողջական վիճակի 
բարելավմանն ուղված առողջապահական ծրագրերի գնահատմանը և իրականացմանը 
- Առողջապահական համակարգի խնդիրների բացահայտման, գնահատման և դրանց 
կարգավորման սկզբունքները 
2) Համաճարակաբանություն 
- Բազային գիտելիքներ պաթոգեն, վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների, ռիսկային 
գործոնների, կանխարգելիչ և հակահամաճարակային քայլերի, հիվանդանոցային վարակների, 
իմունային համակարգի բարելավման և վարակիչ ու ոչ վարակիչ հիվանդությունների և 
համաճարակների վերահսկողության վերաբերյալ
- Զարգացնում է գիտական հետազոտությունների կազմակերպման, անցկացման, 
մոնիթորինգի և գնահատման համար անհրաժեշտ հմտություններ 
3) Շրջակա մկիջավայրի հիգիենա 
- Հիմնական գիտելիքներ և հմտություններ շրջակա և աշխատանքային միջավայրի բնական, 
սոցիալական և անթրոպոգեն գործոնների, օրգանիզմների վրա գործող երևույթների և դրանց 
ազդեցությունն իրականացնող մեխանիզմների, դրանց պատճառահետևանքային կապի, 
նպաստավոր և վնասակար կողմերի և հնարավոր կարգավորումների մասին
- Զարգացնում է անհրաժեշտ հմտություններ  շրջակա միջավայրի ամենատարբեր 
պայմանների և ռիսկային գործոնների, ինչպես նաև դրանց հիգիենայի վերլուծության համար

Հանրային առողջություն



3

Ֆակուլտետն ունի Բժշկական ծառայության և 
մարտավարության, Անհապաղ բուժօգնության, Ռազմական 
թունաբանության, Ռազմական վիրաբուժության, Ռազմական 
թերապիայի, և Բանակային նախապատրաստական 
բաժիններ: Բժշկական ծառայության և մարտավարության, 
Անհապաղ բուժօգնության, Ռազմական թունաբանության և 
Բանակային նախապատրաստական բաժինների 
ամբիոնները գտնվում են ԵՊԲՀ վարչական մասնաշենքում, 
իսկ Ռազմական վիրաբուժության և Ռազմական թերապիայի 
բաժինների ամբիոնները՝ ՀՀ պաշտպանության 
նախարարության կենտրոնական կլինիկական զինվորական 
հոսպիտալում: 

Ախտաբանական անատոմիա
Ախտաֆիզիոլոգիա

Մանրէաբանություն
Օպերատիվ վիրաբուժություն

Ֆարմակոլոգիա

Ընդհանուր հիգիենա և էկոլոգիա

Առողջապահական իրավունք

Ներքին հիվանդությունների
պրոպեդևտիկա

Ընդհանուր վիրաբուժություն
Ուսումնական պրակտիկա

Բուժական գործ զինված ուժերում

1-ին տարի

Կենսաօրգանական քիմիա
Կենսաբանություն
Մարդու անատոմիա

Հյուսվածքաբանություն

Վիճակագրություն
Բժշկական ֆիզիկա

Հայ ժողովրդի պատմություն
Բժշկության պատմություն

Հայոց լեզու և բժշ. տերմինաբանություն

Առաջին
բժշկական
օգնություն

Տեսական Կլինիկական

Ֆիզիկական դաստիարակություն

Ընդհանուր քիմիա

Մաթեմատիկա և բժշ. ինֆորմատիկա

Լատիներեն լեզու և տերմինաբանություն

Օտար լեզու (ընտրովի)
Ռուսաց լեզու (ընտրովի)

Տեսական

Մարդու անատոմիա

Հյուսվածքաբանություն

Տեղագրական անատոմիա

ԲԾԿՄ
Փիլիսոփայություն

Բժշկական հոգեբանություն

Բիոէթիկա

Օտար լեզու (ընտրովի)

Ուսումնական
պրակտիկա

Նորմալ ֆիզիոլոգիա

Ռուսաց լեզու (ընտրովի)

2-րդ տարի

Ֆիզիկական դաստիարակություն

Կլինիկական

3-րդ տարի
Տեսական Կլինիկական



Բուժական գործ զինված ուժերում

Բժշկական գենետիկա
Հանրային առողջություն
և առողջապահության

կազմակերպում
Հիգիենա, էկոլոգիա

Ներքին հիվանդություններ
Վիրաբուժական հիվանդություններ

Աչքի հիվանդություններ

Ճառագայթային ախտորոշում
Ռազմական թունաբանություն

Կլինիկական իմունոլոգիա
Նյարդաբանություն
Նյարդաբանություն

Քիթ-կոկորդ-ականջի հիվանդություններ

ԴԾՎ

Արյունաբանություն
Ընդհանուր ֆիզիոթերապիա

Ուրոլոգիա, անդրոլոգիա
Մանկաբարձություն, գինեկոլոգիա

Ուսումնական պրակտիկա

4-րդ տարի
Տեսական Կլինիկական

Ներքին հիվանդություններ
Վիրաբուժական հիվանդություններ

Մանկաբուժություն
Մանկաբարձություն, գինեկոլոգիա

Էնդոկրինոլոգիա
Կլինիկական ֆարմակոլոգիա

Մաշկավեներաբանություն
Ռազմական հիգիենա

Համաճարակաբանություն
Հոգեբուժություն

Ուռուցքաբանություն
Ֆթիզիատրիա

Վարակիչ հիվանդություններ
Նյարդավիրաբուժություն

5-րդ տարի
Կլինիկական

Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա
Ուսումնական պրակտիկա

Ներքին հիվանդություններ

Վիրաբուժական հիվանդություններ

ԱԲԱԿ

Արտակարգ իրավիճակների բժշկություն

ԲԾԿՄ

Հեմատալոգիա

Մանկական վիրաբուժություն

Սեկցիոն կուրս

Կլինիկական պաթոլոգիա

Սպորտային բժշկություն

Ռեաբիլիտոլոգիա

Պրոկտոլոգիա

Վարակիչ հիվանդություններ

Դատական բժշկություն

Արյունաբանություն

Տրանսֆուզիոլոգիա

Ընտանեկան բժշկություն

Ինտենսիվ թերապիա

6-րդ տարի
Կլինիկական

Ռազմական պոլիկլինիկական գործ

Ռազմադաշտային թերապիա

Ռազմադաշտային վիրաբուժություն

ՌԴԴԾՎ

Ռազմական համաճարակաբանություն



Համալսարանն առաջարկում է կլինիկական օրդինատուրայի 
պրակտիկա: Մասնագիտական շարունակական կրթությունն 
իրականացվում է բժիշկների, ատամնաբույժերի և դեղագետների 
համար:
Շարունակական կրթության ծրագրերն իրականացվում են 
ինչպես առկա այնպես էլ հեռական ուսուցման կարգով, 
համապատասխանաբար 3 և 4 տարի ժամկետում: Ծրագրին 
մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել օտար լեզվի 
իմացության, ինֆորմատիկայի և համակարգչային 
հմտությունները փաստող հավաստագրեր: 
Ընդունելության կարգը մրցութային է: Ընտրված ուսանողները 
ստանում են սահմանված չափի պետական կրթաթոշակ: 

Մասնագիտական և շարունակական կրթություն



Օտարերկրացի ուսանողների ուսուցումը կատարվում է 
հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն: Նրանք կարող են սովորել 
հետևյալ ֆակուլտետներում՝
- Ընդհանուր բժշկություն
- Ստոմատոլոգիա
- Դեղագիտություն

Մեր ուսանողներն ակտիվորեն մասնակցում են բուհի 
գիտական, կրթական և մշակույթային միջոցառումներին: 
Օտարերկրացիների ուսուցման դեկանատն աջակցում է 
միջազգային  ուսանողներին ազգային և կրոնական 
ամենատարբեր միջոցառումների և տոների կազմակերմպան 
ժամանակ: Դեկանատը զբաղվում է նաև բաժնի և ուսանողների 
առօրյա գործունեության, կրթական, գիտական և 
կազմակերպչական աշխատանքներով:

Համալսարանաում գործում է հատուկ նախապատրաստական 
դասընթացների կուրս այն միջազգային ուսանողների համար, ովքեր 
չունեն բավական լեզվական հմտություններ կամ գիտելիքներ այն 
առարակայից, որն առաջնային կարևորություն ունի ԵՊԲՀ-ում ուսանելու 
համար: Նախապատրաստական դասընթացները սկսվում են ամեն 
տարվա հոկտեմբերի 1ին և տևում են առնվազն 6 ամիս:
Ուսուցանվող առարկաներն են ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն, 
ինչպես նաև հայերեն և օտար լեզու: Դասավանդումն իրականացվում է 
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն: Եթե ուսանողներն ընտրում են անգլերենը 
որպես դասավանդման հիմնական լեզու, ապա մինչև դասընթացների 
սկսվելը պարտավոր են անգլերենի իմացության մակարդակը հաստատող 
քննություն հանձնել: 

Օտարերկրացիների ուսուցման դեկանատ



Համալսարանին կից գործող սիմուլյացիոն կենտրոնը կրթական 
գործընթացում կիրառվող կարևորագույն գործիքներից է: 
Կրթական այս նոր մեթոդը բավականին մեծ ներդրում էր 
մագիստրատուրայի, ասպիրանտուրայի և շարունակական 
կրթական ծրագրերի ուսանողների համար: 
Այն հնարավորություն է տալիս՝
Բարելավել ուսանողների գործնական հմտությունները
Վերլուծել կատարած սխալները 
Նվազեցնել հնարավոր բժշկական սխալների քանակը 
Կենտրոնն ունի նորարար տեխնոլոգիական լաբորատորիաներ և 
լսարաններ: Բացի կլինիկական գործի հիմնական 
հմտություններից ուսանողները ձեռք են բերում նաև շատ այլ 
գործնական հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են  
վերակենդանացման, ինտենսիվ խնամքի, մանկաբարձության, 
գինեկոլոգիայի, մանկաբուժության և վիրահատության 
ուղղվածություններում աշխատելիս: 
Կենտրոնը հագեցած է մասնագիտական գրականության 
լավագույն օրինակներով, որոնք ներկայացված են ուսուցանվող 
բոլոր լեզուներով: Սիմուլյացիոն կենտրոնի դռները բաց են ոչ 
միայն ուսանողների, այլև կլինիկական օրդինատորների, 
բժիշկների և բուժքույրերի համար, ովքեր մասնակցում են 
կենտրոնում կազմակերպված առաջին բուժօգնության և 
մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացներին: 

Կենտրոնը միշտ պատրաստ է կազմակերպել նաև այլ 
դասընթացներ ըստ պահանջի:

Գործնականն ամենակարևորն է



ԵՊԲՀ Ուսանողական խորհրդարանը ինքնուրույն 
կառավարվող մարմին է: Այն խթանում է ուսանողների 
սոցիալական, գիտական, մտավոր, ստեղծարար և 
մշակութային զարգացումը: Ուսանողական խորհրդարանի 
անդամները ԵՊԲՀ ակադեմիական, 
պորֆեսորադասախոսական և այլ վարչական մարմինների 
անդամներ են: Խորհրդարանին համատեղ համալսարանում 
գործում են նաև Ուսանողական գիտական ընկերությունը, 
«Մեդիկուս» ամսագիրը և «Մեդունի» երգի և պարի 
անսամբլները: 

Ուսանողական խորհրդարանի գործունեության  շրջանակը 
ներառում է՝

- Իրավունքների պաշտպանություն
- Ուսումնակրթական և գիտական ոլորտ
- Լրատվության և տեղեկատվության ոլորտներ
- Մշակութային և մարզական ոլորտներ
- Սոցիալական և առողջապահական ոլորտներ
- Ուսանողների ազատ ժամանցի և հանգստի 
կազմակերպում

ԵՊԲՀ ուսանողները կարող են դառնալ Ուսանողական խորհրդի անդամ, թեկնածուն պետք է գերազանց առաջադիմություն 
ցուցաբերի, վարի ակտիվ հասարակական կյանք, ունենա լավ կազմակերպչական հմտություններ և լինի ստեղծարար:

Ուսանողական նախաձեռնույթուններ. Ուսանողական խորհուրդ



Հերացի iLab-ը ուսանողական նախաձեռնություն է, որի 
նպատակը հետևյալ գործառույթների իրականացումն է՝
- Առաջատար մասնագետների ներգրավում ծրագրերում, 
որպես ուսանողների մենթորներ
- Համաշխարհային հայտնիության գիտական ամսագրերում 
հոդվածների հրապարակում
- Մասնագիտական ցանցի ստեղծում
- Ուսանողների կողմից առաջարկվող գաղափարների 
իրագործում

Հերացի iLab նախաձեռնության գործունեության 
շրջանակները ներառում են նաև ամենատարբեր ծրագրերի 
իրականացումը, ինչպիսին է օրինակ «Հաջողության 
դպրոց» միջոցառումների շարքը, որտեղ հայտնի մարդիկ 
պատմում են իրենց հաջողության բանաձևի մասին: 

ԵՊԲՀ ուսանողները կարող են դառնալ Հերացի iLab 
նախաձեռնության անդամ, քանի որ այն մեծ 
հնարավորություններ է ստեղծում հետագա կարերայի, 
մասնագիտական զարգացման և ակադեմիական 
հաջողությունների համար: 

Ուսանողական նախաձեռնույթուններ. iLab



ԵՊԲՀ Կարիերայի կենտրոնը ձևավորվել է ուսանողի՝ որպես  
սկսնակ մասնագետի աշխատանքային ուղին առավել 
դյուրին  և ուղղորդված դարձնելու նպատակով: 
Կարիերայի կենտրոնի հիմնական գործառույթն է  
բժշկագիտական կամպուսի ռեսուրսավորումը, բժշկական 
կադրերի նախապատրաստումը աշխատաշուկայի 
պահանջներին, «լավ ուսանողի» և «լավ բժշկի» բրենդի 
ստեղծումը, կարիերայի զարգացման դասընթացների 
կազմակերպումը, բժշկագիտական ոլորտի 
մասնագետների բազմազանության մեջ լավագույնների 
դուրսբերումը:

ԵՊԲՀ Կարիերայի կենտրոնն անցկացնում է են համալսարանի հնդիկ 
ուսանողների համար նախատեսված Հնդկաստանի 
Հանրապետության  արտասահմանյան բժշկական շրջանավարտների 
քննության (Foreign Medical Graduates Examination (FMGE)) 
նախապատրաստական դասընթացները։ Դասընթացներն ուղղված են 
մեր համալսարանի հնդիկ ուսանողների համար քննության 
հաղթահարումն առավել դյուրին դարձնելուն: FMGE քննությունն 
անցկացվում է Հնդկաստանի Հանրապետության բժշկական խորհրդի 
կողմից, որին մասնակցում են արտասահմանյան բուհերում ուսանած 
բոլոր հնդիկ ուսանողները, ինչն անհրաժեշտ է  Հնդկաստանում 
բժշկական գործունեություն ծավալելու համար։ ԵՊԲՀ  
շրջանավարտների 88,5 % բարեհաջող հանձնում են այս քննությունը,  
ինչը բավական բարձր ցուցանիշ է աշխարհի բուհերի շրջանում։ 

ԵՊԲՀ Կարիերայի կենտրոն



Բակալավրիատ

Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական 
համալսարանը առաջարկում է բակալավրիատի կրթական ծրագրեր 
հետևյալ մասնագիտություններով`

1. Բուժական գործ
2. Բուժական գործ զինված ուժերում
3. Ստոմատոլոգիա
4. Դեղագիտություն

Բակալավրիատ ընդունվելու համար անհրաժեշտ է՝
- Լրացնել դիմում-հայտ և ներկայացնել ընտրած ֆակուլտետի կողմից 
պահանջվող փաստաթղթերը
- Թե հայկական և թե օտարերկրյա քաղաքացիություն ունեցող անձիք, 
ովքեր ստացել են միջնակարգ կամ միջին մասնագիտական կրթություն 
կարող են դիմել ԵՊԲՀ
- Անցողիկ գնահատական ստանալ հետևյալ ընդունելության 
քննություններից երկուսում (ըստ դիմորդի ընտրության)՝  ֆիզիկա, 
քիմիա, կենսաբանություն 
- Միջազգային ուսանողները, ովքեր չեն տիրապետում ուսուցման 
լեզվին կամ դուրս են մնացել ընդունելության քննություններից, կարող 
են մասնակցել մեկամյա նախապատրաստական դասընթացների՝ 
կախված հարցազրույցի արդյունքներից
- Օտարերկրյա քաղաքացիություն ունեցող ուսանողները պետք է 
դիմում ներկայացնեն նաև ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարին
- Պետք է բժշկական ապահովագրություն ունենալ այն 
ապահովագրական ընկերություններից մեկից, որոնք 
համագործակցում են ԵՊԲՀ-ի հետ
- Ուսանողի և համալսարանի միջև կնքվում է պայմանագիր

Ընդունելությունն անցկացվում է մայիսից հուլիս ամիսներին 

* Օտարերկրյա ուսանողները կարող են սովորել ԵՊԲՀ-ում ռուսերեն 
կամ անգլերեն դասավանդվող ծրագրերում, որոնք հաստատված են ՀՀ 
օրենքով

Մագիստրատուրա

Կլինիկական օրդինատուրա 

Ասպիրանտուրա

Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանն 
առաջարկում է մագիստրոսական ծրագեր հետևյալ մասնագիտություններով՝
- Բուժական գործ
- Հանրային առողջություն և առողջապահություն 
- Դեղագիտություն 
- Ռազմաբժշկություն 
Բակալավրի աստիճանի առկայությունը պարտադիր է մագիոստրոսական 
ծրագրին դիմելու համար: Ընդունելության կարգը նույնն է ինչ բակալավրիատի 
դեպքում: Առավել մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր 
կայքէջ: 

Մագիստրոսի կոչում ունեցող ուսանողները կարող են դիմել կլինիկական 
օրդինատուրա (տևողությունը 1-4 տարի): Յուրաքանչյուր տարի 
պետության կողմից սահմանվում է մրցույթ ըստ մասնագիտությունների 
և անհրաժեշտ օրդինատորների թվի: 
ԵՊԲՀ-ն ավարտած միջազգային ուսանողները օրդինատուրայի ծրագրի 
համար վճարում են ավելի քիչ, քան այլ համալսարանների 
շրջանավարտները: Կրթության ողջ ընթացքում տարեկան վճարը մնում 
է անփոփոխ: 
 

ԵՊԲՀ լավագույն շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց 
կրթությունը ասպիրանտուրայում, կրթությունն իրականացվում 
է թե առկա և թե հեռակա կարգով, համապասատխանաբար 3 և 
4 տարի տևողությամբ:    

Ինչպե՞ս դիմել



Միջազգային Համագործակցություն 

Սկսած 2000թ.-ից ԵՊԲՀ-ն անդամակցում է միջազգային մի 
շարք կազմակերպությունների։
Դրանցից են`

- ՍԳրուպ եվրոպական համալսարանների ցանց
- Համալսարանների միջազգային ասոցիացիան
- Բժշկական կրթության համաշխարհային ֆեդերացիան` 
որպես Եվրոպայում բժշկական կրթության ասոցիացիայի 
անդամ
- Եվրոպայում ատամնաբուժական կրթության ասոցացիան
- Ատամնաբույժ ուսանողների ասոցիացիաների միջազգային 
ֆեդերացիան,
- Դեղագետ ուսանողների միջազգային ֆեդերացիան
- Եվրոպայի բժիշկ ուսանողների ասոցիացիան
-Համաշխարհային համալսարանների հեռահար ուսուցման 
ասոցիացիան
- Ատամնաբույժ ուսանողների ասոցիացիաների միջազգային 
ֆեդերացիան

ԵՊԲՀ-ն սերտորեն համագորակցում է ամենատարբեր բժշկական 
համալսարանների, միջազգային առողջապահական 
կազմակերպությունների և մի շարք այլ ընկերությունների հետ, որոնք 
առաջատարներից են բարձրագույն կրթության և առողջապահության 
ոլորտներում: 

- Պոտսդամի Էռնստ ֆոն Բերգման կլինիկա, Գերմանիա
- Ն. Ի. Պիրոգովի անվան Ռուսաստանի ազգային հետազոտական 
բժշկական համալսարան
- Հռոմի Սուրբ Սիրտ բժշկական համալսարան
- Թեսալոնիկեի Արիստոտելի համալսարան, Հունաստան
- Մյունսթերի համալսարան, Գերմանիա
- Յոնշոփինգի համայնական խորհուրդ, Շվեդիա
- Դեյվիդ Գեֆենի անվան բժշկության դպրոց Կոլումբիայի 
համալսարանում, Լոս Անջելես, ԱՄՆ
- Դյուսելդորֆի համալսարանական կլինիկա, Դյուսելդորֆի Հայնրիխ 
Հայնեի համալսարան
- Ռենե Դեկարտի անվան համալսարան, Փարիզ 5, Ֆրանսիա
- Բրյուսելի բաց համալսարան, Բելգիա
- Բեռլինի Շարիտե բժշկական համալսարան, Գերմանիա
- Բոսթոնի բժշկության դպրոց, ԱՄՆ
- Մոսկվայի Ի.Մ. Սեչենովի անվան առաջին պետական բժշկական 
համալսարան,
- Կոլումբիայի համալսարան, Բժիշկների և վիրաբույժների դպրոց, ԱՄՆ
- Ջորջիայի նյարդավիրաբուժական քոլեջ, Մերսեր համալսարանի 
բժշկության դպրոց, ԱՄՆ
- Բաց բժշկական ինստիտուտ (ամերիկյան-ավստրիական ծրագիր)
- Համատեղ ծրագրերի իրականացում Լյուբեկի համալսարանի -
Բորստելի գիտահետազոտական կենտրոնի (Գերմանիա), 
- Թբիլիսիի պետական բժշկական համալսարան
- Ստավրոպոլի պետական բժշկական ակադեմիա, Ռուսաստան

Արտասահմանյան համալսարանների և առողջապահական 
կազմակերպությունների հետ իրականացվող բազում փոխանակման 
ծրագրերը հնարավորություն են տալիս ուսանողներին և կլինիկական 
օրդիանատորներին մասը դառնալու տարբեր կլինիկաների և այլ 
բժշկական հաստատությունների նաև Հայաստանի սահմաններից 
դուրս: 

Համալսարաններ Միջազգային կազմակերպություններ

Միջազգային նախագծեր

ԵՊԲՀ-ն ընդգրկված է մի շարք միջազգայինն գիտական և 
կրթական նախագծերում ինչպիսիք են TEMPUS (VERITAS, 
DIUSAS, ALIGN, MEDGEN, PICQA) ERASMUS MUNDUS (MEDEA), 
ERASMUS + (Mobile + 2, Erasmus + International, USC K107):
Համալսարանն իր ներկայացուցչական գրասենյակներն ունի 
Ռուսաստանի Դաշնությունում, Հնդկաստանում, Շրի 
Լանկայում և Միացյալ Արաբական Էմիրություններում, որոնք 
համալսարանի մասին անհրաժեշտ տեղեկատվություն են 
տրամադորւմ տվյալ երկրների քաղաքացիների համար: 



Մեր ուսանողները

“Ես 2012 թվականին եկա Հայաստան, որպեսզի բժշկական կրթություն ստանամ ԵՊԲՀ-
ում: Համալսարանի շնորհիվ ես ձեռք բերեցի շատ ընկերներ և հիանալի դասախոսներ: 
Այն ազատությունը, որ ես այստեղ ստացա լրիվ տարբերվում էր իմ նախորդ 
փորձառություններից: Ես երբեք ճնշում չեմ զգացել ոչ հասակակիցներիս, ոչ էլ 
հասարակության կողմից, ավելին ամենուր ես ստացել եմ աննկարագրելի ջերմ 
ընդունելություն: ԵՊԲՀ-ի շնորհիվ ես բացահայտեցի մի շարք հնարավորություններ, 
որոնցում ևս մեծ աջակցություն ստացա իմ գործընկերներից: Արտերկրում ուսանելու 
ընթացքում լավագույն պահերը նրանք են, երբ քեզ տանն ես զգում, իսկ Հայաստանն ու 
այս համալսարանն ինձ ողողել են այդ զգացումով:

Դհամոդհարան Ռամասամի, Հնդկաստան
6-րդ կուրս, Ընդհանուր բժշկություն ”

ԵՊԲՀ-ում ուսումնառության առաջին տարին լի է տեսական և գործնական 
դասերով: Մենք բաժանվում ենք խմբերի և աշխատում միասին, ինչը 
ընկերներ ձեռք բերելու հիանալի հնաավորություն է: Համալսարանը ոչ 
միայն դռներ է բացում հետագայում լավ աշխատատեղ ունենալու համար, 
այլև ստեղծում է մի հարթակ որտեղ ուսանողները սովորում և զարգանում 
են: Գիտելիքն ու կյանքի փորձը, որ ես ստանում եմ այս համալսարանում 
մեկ այլ տեղ գտնել չէի կարող, և ես շատ գնահատոմ եմ այն, որ ինձ նման 
հիանալի հնարավորություն է ընձեռվել:

Նատալի Թաշջյան, Քուվեյթ
1-ին կուրս, Ընդհանուր բժշկություն

”

“



Մեր ուսանողները 

ԵՊԲ-ում անցկացրած այս երեք տարիները հիանալի են եղել: Այստեղ ես շատ բան եմ 
սովորել, ծանոթացել եմ շատ մարդկանց հետ ու ընկերներ եմ ձեռք բերել 
ամենատարբեր մշակույթներից, ինչը մեծապես ազդել է իմ աշխարհայացքի վրա: 
Ուսումնառության երրորդ տարին շատ տպավորիչ է, քանի որ արդեն ավելի շատ քեզ 
զգում ես որպես որակավորված բժիշկ: Երբ քո առաջ դրված է խնդիր ու դու դա պետք 
է լուծես և հենց այդպես սովորես, դու սկսում ես զգալ թե ինչպես են փորձառու 
բիժշկներն անում դա, սկսած հիվանդին ախտորոշելուց մինչև բուժման ավարտ: Մեր 
պրոֆեսորադասախոսական կազմը մեզ միշտ քաջալերում է և աջակցում ամեն 
հարցում: Ես գիտեմ, որ եթե այժմ լավ սովորեմ ԵՊԲՀ-ում ապա կկարողանամ 
գերազանց մասնագետ դառնալ և բարի գործ անել մարդկանց համար:

Օմար Մարվան, Հորդանան
3-րդ կուրս, Ընդհանուր բժշկություն

Բժշկական կրթություն ստանալը շատ դժվար գործընթաց է, բայց միանշանակ է այն, 
որ արժի անցնել նման դժվարության միջով: Նրանց, ովքեր դեռ պիտի սովորեն 
խորհուրդ եմ տալիս մշակեն սովորելու կառուցվածքային մի մեթոդ իրենց համար և 
այստեղից քաղեն այն ամենն ինչ կարող են: ԵՊԲՀ-ն գիտելիքի շատ մեծ պաշար է 
մատուցում ուսանողին և պետք է պատրաստ լինել ու այն խելամիտ կերպով ընդունել: 
Այժմ ես սովորում եմ բակալավրիատի վերջին կուրսում և պիտի խոստովանեմ, որ այս 
տարիների ընթացքում ԵՊԲՀ-ն ինձ համար դարձել է հարազատ տուն: Ջերմ ու 
ընկերական մթնոլորտը, ոլորտում առաջատար պրոֆեսորները և կրթության բարձր 
որակը լավագույն համակցումն են, որ ԵՊԲՀ-ն առաջարկում է ուսանողին:

Սաթենիկ Սաֆարյան, Հայաստան
6-րդ կուրս, Ընդհանուր բժշկություն

“

“

”

”



Մեր պրոֆեսորադասախոսական կազմը 

Համալսարանն ունի 1100-ից ավել պրոֆեսորներ, ովքեր պատասխանատու են 
դասերի ացնկացման, մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի ուսանողների 

խորհրդատվության, ինչպես նաև հետազոտությունների իրականցամն 
համար: 171 դասախոսներ բժշկական գիտությունների դեկտորներ են, 504-ը՝ 

բժշկական գիտությունների թեկնածու: ՀՀ ԳԱԱ 7 ակադեմիկոսներ 
համալսարանում ծավալում  են գիտական և մանավարժական 

գործունեություն:Այս գիտական հսկա ներուժը մեծ դեր է խաղում 
Հայաստանում բժշկության և հարակից ոլորտների զարգացման մեջ: 

Աշխարհի առաջատար համալսարանների 50-ից ավելի պրոֆեսորներ 
համարվում են ԵՊԲՀ այցելու և համատեղությամբ պրոֆեսորներ: Նրանք մեր 
պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասն են և միշտ պատրաստ են աջակցել 

մեր ուսանողներինս իրենց կրթության մեջ: 





ԵՊԲՀ շրջանավարտներ

ԵՊԲՀ հարուստ պատմության մեջ եղել են շրջանավարտներ, ովքեր 
մեծ բարձունքների են հասել թե ակադեմիական և թե այլ 

ոլորտներում, ինչպիսիք են քաղաքականությունը և արվեստը: Մեր 
շրջանավարտների շարքերում են տասնյակ նախարարներ և 

փոխնախարարներ, հարյուրավոր հիվանդանոցների տնօրեններ 
Հայաստանում և արտերկրում, հայտնի գիտնականներ և բժիշկներ: 

Մեր շրջանավարտները սփռված են ողջ աշխարհով, բայց նրանք 
միշտ հիշում են իրենց արմատների մասին և իրենց ներդնում են 

ունենում հայրենիքի զարգացման գործում: 



ԵՊԲՀ պատվավոր դոկտորներ

ԵՊԲՀ-ի «Համալսարանի պատվավոր դոկտորի կոչում» մրցանակին արժանացել են շատ մի շարք 
ճանաչված անձիք:

Թոմ Քաթինա - Սուդանի Նուբա լեռների բժիշկ, «Ավրորա» մարդասիրական մրցանակի դափնեկիր
Դինա Միրեդ - Քաղցկեղի Միջազգային Վերահսկողության Միության նորընտիր նախագահ Հորդանանի 
արքայադուստր Նորին Թագավորական Մեծություն
Բհաիրոն Սինգհ Շեխավաթ - Հնդկստանի նախկին փոխնախագահ
Ահարոն Չիխանովեր - Իսրայելի կենսաբան եւ քիմիայի Նոբելյան մրցանակակիր
Հագոփ Քանթարջյան - Թեքսասի ՄԴ Անդերսոն քաղցկեղի կենտրոնի լեյկեմիաների ամբիոնի վարիչ, 
բժշկագիտության պրոֆեսոր
Ագոփ Բեդիկյան - Թեքսասի ՄԴ Անդերսոն քաղցկեղի կենտրոնի մելանոմայի ամբիոնի պրոֆեսոր
Կլաուս Պիտեր Հելրիգել - Բեռլինի քաղցկեղի միության նախագահ, Գերմանայի արյունաբանության եւ 
ուռուցքաբանության միության քարտուղար եւ խորհրդի անդամ
Նիրմալ Կ. Գանգուլի - Ջավահալար Հնդկաստանի հետբուհական բժշկական կրթության եւ 
հետազոտությունների ինստիտուտ նախագահ
Լեո Բոկերիա - Անվանի սրտային վիրաբույժ, պրոֆեսոր, ակադեմիկոս
Ֆիլիպ Ջենթի - Պրենատալ ախտորոշման ասպարեզում ակնառու գիտնական, պտղի 
էխոկարդիոգրաֆիայի հիմնադիր
Էդգար Մ. Հուսեպանյան - հայտնի նյարդավիրաբույժ եւ պրոֆեսոր
Լևոն Նազարյան- Պրոֆեսոր եւ ռադիոլոգիայի ամբիոնի փոխնախագահ և ռեզիդենտուրայի ծրագրերի 
տնօրեն  Ֆիլադելֆիայի Թոմաս Ջեֆերսոնի համալսարանական հիվանդանոցում
Լեոնիդ Ռոշալ - Միջազգային բարեգործական հիմնադրամի նախագահ` օգնելու երեխաներին 
աղետների եւ պատերազմների ժամանակ, Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության 
փորձագետ



Կապ մեզ հետ 
Հասցե` Կորյունի 2, Երևան, 0025, Հայաստան

E-mail:info@ysmu.am 
Հեռ. (+374 10) 58 25 32 
Fax: (+374 10) 58 25 32  

Երևանի պետական բժշկական համալսարանի աշխատակիցները ջանք չեն խնայել, որպեսզի այս 
բրոշյուրում զետեղված տեղեկատվությունը լինի ճշգրիտ: Այնուամենայնիվ, խնդրում ենք, հաշվի 
առնել, որ բրոշյուրի հրապարակումից հետո կատարված փոփոխությունները հասանելի չեն լինի 

վերջինիս կազմում:   
Թարմացված տեղեկություններին կարող եք ծանոթանալ մեր կայքէջում՝ http://ysmu.am/

ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԽԻԹԱՐ 
ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
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