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Ուրախ� թյամբ եմ նշ� մ, որ  դ� ք Մխիթար Հերաց�  
անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարանի 
� սանող եք, որը մի ևն� յն ժամանակ և՛ պատվավոր, և՛ 
պարտավորեցնող կոչ� մ է:
Սիրելի առաջին կ� րսեցիներ, այս� հետև դ� ք պետք 

է զինվեք տեսական և գործնական  գիտելիքներով,
որպեսզի ավարտել� ց հետո մ� տք գործեք կյանք՝ 
որպես իր � ժերին վստահ հմ� տ մասնագետներ: 
Կյանքը պիտի տա գնահատականը ձեր ստացած 
գիտելիքների, իսկ ձեր հաջող� թյ� նները 
կարտացոլվեն մարդկանց  ճակատագրեր� մ:
Ես ավելի քան վստահ եմ, որ դ� ք  չեք բավարարվի 

ընդ� նել� թյան քնն� թյ� նների ընթացք� մ շահած հաղթանակով, այլ կանեք ամե ն 
ինչ, որպեսզի ավելի խորացնեք ձեր գիտելիքները, որոնք կօգնեն ձեզ հետագայ� մ 
հաղթահարել բազ� մ դժվար� թյ� ններ:
Եզակի է բժշկի մասնագիտ� թյ� նը. դ� ք, լավ մասնագետ լինել� ց բացի, պետք է լինեք 

նաև մարդասեր` ահա այն հիմն ական սկզբ� նքը, որը պետք է � ղղորդի ձեզ կյանքի 
դժվարին � ղիներ� մ:
Ուրեմն  կատարեք ձեզ տրվելիք բոլոր հանձնարար� թյ� նները: Համալսարան� մ  

սովորելը և բժշկի ս� րբ կոչմանն արժանանալը դյ� րին գործ չէ, դ� ք ընտրել եք դժվար, 
բայց չափազանց մարդասիրական մասնագիտ� թյ� ն:
Մաղթ� մ եմ ձեզ � ժ �  եռանդ, որպեսզի � սման ընթացք� մ  ձեռք բերեք  բոլոր այն 

անհրաժեշտ � նակ� թյ� նները, որոնցով հետագայ� մ հնարավոր� թյ� ն կ� նենաք 
կատարել  հիպոկրատյան երդման պատվիրանները:

Մ. Զ. ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ
ԵՊԲՀ ռեկտոր



Բարի գալ� ստ, առաջին կ� րսեցի: 
 Բժշկական համալսարան� մ քեզ արդեն հանդիսավոր 

պայմաններ� մ ընդ� նել են, ողջ� նել քո մ� տքը,
ծանոթացրել կարգապահական այն կանոններին, 

որոնց դ�  պարտավոր ես ենթարկվել: Ուս� մն ական 
կառ� յցների ղեկավարները նշել են նաև այն 

հանգամանքը, որ դ�  ընտրել ես դժվարագ� յն 
մասնագիտ� թյ� ններից մե կը, որին տիրապետել�  

համար քեզ անհրաժեշտ են լինել�  կայ� ն գիտելիքներ:
Քեզ օգնել� մտադր�թյամբ ենք ներկայացն�մզ գ լ տ դր թյ բ ք րկ յ ցՔեզ օգնել�  մտադր� թյամբ ենք ներկայացն� մ 

հատ� կ թողարկման այն նյ� թերը, որոնք օգտակար 
կլինեն քեզ՝ կողմն որոշվել�  բարձրագ� յն բժշկական 

կրթական համակարգին ներգրավվել� ն:



 Սի րե լի՛ ու սա նող ներ, ա ռա ջին կուր սե ցի ներ, շնոր հա վո րում եմ 
ձեզ նոր ու սումն  ա կան տար վա մե կ նար կի կա պակ ցութ յամբ: 
 Կա տար վեց ձեր նվի րա կան ե րա զան քը:  Դուք ըն դուն վե ցիք չա փա-
զանց հե ղի նա կա վոր մի  ու սումն  ա կան հաս տա տութ յուն, ո րը կոչ վում 
է Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ-
սա րան:  Նոր ու սումն  ա կան տար վա սկիզ բը մե ծ նշա նա կութ յուն կա-
րող է ու նե նալ ձեր հե տա գա գոր ծու նեութ յան` որ պես մարդ, ան հատ 
և  մաս նա գետ ձևա վոր վե լու ա ռու մով:  Մի գու ցե ձեր ու սումն  ա ռութ 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 ցութ 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, դուք 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 նութ յամբ: Ես
ինձ վրա եմ վերց նում ձեր լա վա գույն և  մե ր ձա վոր բա րե կա մը դառ-
նա լու պար տա կա նութ յու նը և վս տա հեց նում, որ յու րա քանչ յուր այ ցե-
լութ յուն իմ խմբագ րա կազ մի ն ձեզ հա մար կդառ նա շա հա վետ:  Մեր 
բա րե կա մութ յու նից կշա հենք եր կուս տեք` և՛ ես, և՛ դուք:
Այն պես որ` բա րո՛վ եք ե կել, իմ նոր ըն թեր ցող ներ, հա տուկ ձեզ հա-

մար է այս թո ղարկ ման նյու թե րի մե ծ մա սը:
 Թույլ տուր ներ կա յա նալ` «ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ»: Ա նունս ան գամ հստակ 

հու շում է, թե ով է լի նե լու գլխա վոր ըն թեր ցողս:  Խոս տա նում 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 շումն  ե րը, ո րոնք կկողմն  ո րո շեն քեզ, 
կջա նամ իմ թո ղար կումն  ե րի հե րոս ներ դարձ նել այն պի սին նե րին, ում 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-
ծում, որ ու սումն  ա ռութ յան տա րի ներ ա նունն է կրում: Այ սօր այդ տա րի նե րը քեզ թվում են
չա փա զանց եր կար ժա մա նա կա հատ ված:
 Մինչ դեռ, ե թե հիմք ըն դու նենք յու րա քանչ յուր տա րե վեր ջին իմ է ջերում տպագր վող մայր 

կրթօ ջա խին հաս ցեագր ված շրջա նա վարտ նե րին հրա ժեշ տի հու զումն  ա ռատ խոս քե րը` 
ու սա նո ղա կան տա րի ներն ակն թար թի տևո ղութ յուն ու նեն: 
Հի մա սա ան հա վա նա կան է թվում 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 րումն  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 ցուն…
 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 րուք, ո րի 

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

 Հա վա տա, դա շատ պատ վա բեր է: Դ րա նում կհա մոզ վես ինքդ, երբ ա նունդ հայտն վի ուս ման գե րա զան ցիկ նե րի, 
խորհր դա րա նա կան նե րի, հա սա րա կա կան ակ տի վութ յամբ աչ քի ըն կած նե րից լա վա գույն նե րի ցու ցա կում:  Քո անձ-
նա կան ար խի վում եր կա՜ր տա րի ներ պահ պա նե լու ես իմ այն թո ղար կու մը, ո րի է ջե րում քո մա սին հոդ ված կլի նի: 
Եվ ես ու դու հա վերժ բա րե կամն  եր կմն անք:
 Կար ծում եմ` ծա նո թութ յու նը ստաց վեց: Մ նում է սպա սել իմ ու քո ա ռա ջին հան դիպ մա նը, ո րին ես սպա սում եմ 

մե ծ ան համ բե րութ յամբ` լա բո րա տոր մաս նա շեն քի 4-րդ  հար կում` «ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ» թեր թի խմբագ րութ յու նում:

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

 բա րե կամն  ու խորհր դա տուն

ԾԱՆՈԹԱՆԱՆՔ. ԱՅՍՕՐՎԱՆԻՑ ԵՍ ՆԱԵՎ 
ՔՈ՛ ԹԵՐԹՆ ԵՄ, ԱՌԱՋԻՆ Կ� ՐՍԵՑԻ
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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:

ՔԵԶ ՀԱՄԱՐ,

ԱՌԱՋԻՆ

ԿՈՒՐՍԵՑԻԿՈՒՐՍԵ

 Աջակողմյան ստուգարքը 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 յու-
թյան 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 եր 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:

կի ից ը կ

ն
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ՔԵԶ ՀԱՄԱՐ,

ԱՌԱՋԻՆ

ԿՈՒՐՍԵՑԻԿՈՒՐՍԵ

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:

ՁԱ ԽԱ ԿՈՂՄ ՅԱՆ ՍՏD  ԳԱՐՔ
Դա սա վանդ վող մի  քա նի ա ռար կա նե-

րից (դրանք նշված են դա սա ցու ցա կում)
ու սա նո ղը պետք է հանձ նի ստու գարք ներ,
դրանք նշա նակ վում են տե ղե կագ րում և 
ս տու գման գրքույ կի ձախ կող մում:
Իր նշա նա կութ յամբ այն հա վա սա րա զոր

է քննութ յան: Ձա խա կողմ յան ստու գար-
քի նպա տակն է ու սա նո ղի գի տե լիք նե րի
ստու գու մը: Նշա նակ վում է այն դեպքում,
երբ ուսանողը ստացել է այդ առարկայի
աջակողմյան ստուգարքը և կիսամյակի

ընթացքում ըն-
թացիկ հար-
ցումի ց (կամ
բոլոր հարցումն ե-
րից) ստացել
է առնվազն
բավարար գնա-
հատական(ներ):

Ա ՋԱ ԿՈՂՄ ՅԱՆ ՍՏD  ԳԱՐՔ
Ու սումն  ա կան կի սամ յա կի ա վար տին, իսկ բարձր

կուր սե րում` ցիկ լա յին պա րապ մունք նե րից հե-
տո, ստու գման գրքույ կի աջ կող մում նշա նակ վում
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 վում է բո-
լոր այն դեպ քե րում, երբ ու սա նո ղը ներ կա է ե ղել բո-
լոր դա սե րին և  կա տա րել է ու սումն  ա կան ծրագ րի
բո լոր պա հանջ նե րը:
Ստուգման գրքույկում ա ջա կողմ յան բո լոր ստու-

գարք նե րի առ կա յութ յան դեպ քում «ստուգ ման
գրքույ կը փակ վում է»
դե կա նա տի կող մի ց, և
ու սա նո ղը թույ լատր վում է 
քննաշր ջա նին:  Ցիկ լա յին
ձևով ու սումն  ա սիր վող 
ա ռար կա նե րի դեպ քում
ա ջա կողմ յան ստու գար-
քի բա ցա կա յութ յու նը չի
թույ լատ րում ու սա նո ղին
հանձ նե լու մի այն տվյալ 
ա ռար կա յի քննութ յու նը
կամ ձա խա կողմ յան ստու-
գար քը:

աջակողմյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյան ստուգարք
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ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆD Մ D ՍD ՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՌԱՋԱԴԻՄD ԹՅԱՆ 
ԱՐԴՅD ՆՔՆԵՐՈՎ D ՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՄՐՑD ՅԹՆ 

ԱՆՑԿԱՑՆԵԼD  ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՄՐՑD ՅԹԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

● 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 -
թյու 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 մն  ե 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 մ-
նա 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` վվ 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-վ 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-վ 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 ցույթն անց կաց նե լու հա մար ստեղծ-
վում է ման դատային հանձ նա ժո ղով, ո րի 
կազ մում ընդգրկ վում են հա մալ սա րա նի
ու սումն  ա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տո րը, 
ու սումն  ամե թոդական վար չութ յան պե տը, ֆա կուլ-
տետ նե րի դե կան նե րը, ու սա նո ղա կան խոր հուրդ նե-
րի նա խա գահ նե րը` ի պաշ տո նե, ինչ պես նաև` ֆա-
կուլ տե տի պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մի  ներ-
կա յա ցու ցիչ ներ:
Մր ցույթն անց կաց վում է յու րա քանչ յուր ու սումն  ա-

կան տար վա վեր ջում:
Մր ցույ թի ա ռաջ նա հերթ պայ ման ներն են`
● մե կ ու սումն  ա կան տար վա քննութ յուն նե րի արդ-
յունք նե րով ա ռա վել բարձր ա ռա ջա դի մութ յուն:

  Հա վա սար մի ա վոր-
նե րի դեպ քում՝ հաշ-
վի է առն վում նա խորդ 
ու սումն  ա կան տար վա 
ա ռա ջա դի մութ յու նը:
Մր ցույ թի լրա ցու ցիչ 

պայ ման ներն են`
● տպագր ված գի տա-

կան աշ խա տանք ներ,
կար դաց ված զե կու ցում-
ներ, ռե ֆե րատ ներ:

ՔԵԶ ՀԱՄԱՐ,

ԱՌԱՋԻՆ

ԿՈՒՐՍԵՑԻԿՈՒՐՍԵ
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ՔԵԶ ՀԱՄԱՐ,

ԱՌԱՋԻՆ

ԿՈՒՐՍԵՑԻԿՈՒՐՍԵ
ՃԱՆԱՉԻՐ ՔՈ 

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ 
ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

֍ Ընտ րել և  ընտր վել հա մալ սա րա նի (ֆա-
կուլ տե տի) խոր հուրդ նե րում:
֍  Հա մալ սա րա նա կան կազ մա կեր պութ յուն-

նե րի մի  ջո ցով (ու սա նո ղա կան խորհր դա րան, 
արհ մի ութ յուն և  այլն) մաս նակ ցել հա մալ սա-
րա նի գոր ծու նեութ յան կար ևո րա գույն խնդիր-
նե րի, ու սա նո ղութ յանն առնչ վող հար ցե րի լուծ-
մա նը:
֍ Անվ ճար օգտ վել հա մալ սա րա նի գրա դա-

րա նի, ու սումն  ա կան, գի տա կան, սպոր տա յին 
և մ յուս ստո րա բա ժա նումն  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 նութ յամբ` ու սումն  ա կան 

պլա նի սահ ման նե րում՝ խոս քը վե րա բե րում 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 տութ յուն նե րի:
֍ Լ րա ցու ցիչ հա ճա խել հա մալ սա րա նում անց-

կաց վող ցան կա ցած ու սումն  ա կան պա րապ մուն քի, 
հարց բարձ րաց նել փո խե լու այն դա սա խոս նե րին,
ով քեր չեն ա պա հո վում բարձ րո րակ ու սումն  ա կան 
պա րապ մունք ներ:

֍ Խո րութ յամբ ու բազ մա-
կող մա նիո րեն տի րա պե տել
ընտ րած մաս նա գի տութ յան
տե սա կան գի տե լիք նե րին,
գործ նա կան հմտութ յուն նե րին
և  հե տա զո տութ յուն նե րի ժա-
մա նա կա կից ե ղա նակ նե րին:
֍  Պար տա դիր հա ճա խել

գործ նա կան պա րապ մունք նե-
րին և դասախոսություններին:
֍  Սահ ման ված ժա  ետ նե-

րում կա տա րել ու սումն  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 նուր 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 հութ 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 ռույց նե րից, սար քա վո-
րումն  ե րից, շեն քե րից, տնտե սել նյու թա կան մի  ջոց-
նե րը:

Դ�  իրավ� նք � նես... Դ�  պարտավոր ես...

ԴD  ՏԵՂ ՅԱ՞Կ ԵՍ ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԻ D  ՍԱ ՆՈՂ ՆԵ ՐԻ ՆԵՐ ՔԻՆ
ԿԱՐ ԳԱ ՊԱ ՀԱ ԿԱՆ և  D  ՍD Ց ՄԱՆ ԸՆԴ ՀԱ ՆD Ր ԿԱ ՆՈՆ ՆԵ ՐԻՆ:

 Ե ԹԵ ՈՉ` ՄԵՆՔ ԿՕԳ ՆԵՆՔ ՔԵԶ:
Հա մալ սա րա նի և ու սա նո ղի 

մի ջև հա րա բե րութ յուն նե րը կար-
գա վոր վում են օ րենսդ րութ յան 
հա մա ձայն կնքված պայ մա նա-
գրով: Ֆա կուլ 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 նում են գոր-
ծող կա նո նա կար գին, հա մալ սա-
րա նի այլ կա նոն նե րին, օ րենսդ-
րութ յամբ սահ ման ված ուս ման
տա րե կան վար ձի մա սամբ կամ 
լրիվ փոխ հա տուց ման կար գին, 
ինչ պես նաև` ու սա նո ղի ի րա-
վունք նե րին և պար տա կա նու-
թյուն նե րին:

Հա մալ սա րա նի դա սա խոս-
նե րը ու սա նող նե րի նկատ մամբ
դրսևո րում են օբ յեկ տիվ, հար-
գա լից, ու շա դիր և բա րե կիրթ
ման կա վար ժա կան վե րա բեր-
մունք:
 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 րում են հար գա լից վե րա-
բեր մունք, ճշտա պա հութ յուն ու
հան դուր ժո ղա կա նութ յուն, ինչ-
պես նաև` քա ղա քա վա րի վար-
քա գիծ:
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 Հա մալ սա րա նում ու սումն  ա կան պա րապ մունք-
ներն անց կաց վում են դա սա ցու ցա կով` ու սումն  ա կան
ծրագ րե րին հա մա ձայն: Ու սումն  ա կան դա սա ցու ցա-
կը կազմ վում է կի սամ յա կի հա մար և  փակց վում է ոչ 
ուշ, քան յու րա քանչ յուր կի սամ յա կի սկսվե լուց տաս
օր ա ռաջ:  Յու րա քանչ յուր ու սումն  ա կան պա րապ-
մուն քից ա ռաջ (և  պա րապ մունք նե րի ընդ մի ջ ման
ժա մա նակ) լսա րան նե րում, լա բո րա տո րիա նե րում և
 կա բի նետ նե րում լա բո րանտ ներն ու աս պի րանտ նե րը 
նա խա պատ րաս տում են ու սումն  ա կան պի տույք ներն
ու սար քա վո րումն  ե րը:
Ու սումն  ա կան գործ նա կան պա րապ մունք ներն անց-

նե լու հա մար յու րա քանչ յուր կուրս բա ժան վում է
խմբե րի:
 Յու րա քանչ յուր խմբում ու սա նող նե րից դե կա նի 

կար գադ րութ յամբ նշա նակ վում է խմբի կազ մա կեր-
պիչ: Խմ բի կազ մա կեր պիչն ան մի  ջա կա նո րեն են-

թարկ վում է ֆա կուլ տե տի դե կա նին և խմ բում ի րա-
գոր ծում է վեր ջի նիս բո լոր հրա հանգ ներն ու ցու ցում-
նե րը:
 Հար գե լի պատ ճա ռով պա րապ մունք նե րին չներ կա-

յա նա լու դեպ քում ու սա նո ղը պար տա վոր է ոչ ուշ, քան 
հա ջորդ օ րը, տեղ յակ պա հել ֆա կուլ տե տի դե կա նին 
և  ու սումն  ա կան հաս տա տութ յուն ներ կա յա նա լու
ա ռա ջին իսկ օ րը ներ կա յաց նել փաս տարկ ներ` պա-
րապ մունք նե րը բաց թող նե լու պատ ճառ նե րի մա սին:
 Հի վան դութ յան դեպ քում ու սա նո ղը ֆա կուլ տե տի դե-
կա նին ներ կա յաց նում 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 րութ յամբ վե րա բեր վել հա մալ սա րա նի
ու նեց ված քին:

ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈւՄՆԵՐ
 Բարձր ա ռա ջա դի մութ յան և 

 հա մալ սա րա նի հա սա րա կա կան 
կյան քին ակ տիվ մաս նակ ցութ յան
հա մար սահ ման վում են ու սա նող նե-
րի խրա խուս ման հետև յալ մի  ջոց նե-
րը`
ա) շնոր հա կա լութ յան հայ տա րա-

րում,
բ)  ան վա նա կան կրթա թո շա կի 

նշա նա կում,
գ) պարգ ևատ րում:

ՏՈւՅԺԵՐ
Ու սումն  ա կան կար գա պա հութ յան, ներ-

քին կարգ ու կա նո նի խախտ ման դեպ քում
ու սա նող նե րի նկատ մամբ կի րառ վում են
հետև յալ տույ ժե րը`
ա) դի տո ղութ յուն,
բ) նկա տո ղութ յուն,
գ) խիստ նկա տո ղութ յուն,
դ) մա սամբ կամ ամ բող ջա պես կրթա թո-

շակ նե րից զրկում` ո րո շա կի ժա  ե տով,
ե) վտա րում:

ԱՌԱՋԻՆ ԶԳ� ՇԱՑ� ՄԸ Յ� ՐԱՔԱՆՉՅ� ՐԻԴ
● Հա մալ սա րա նում և հատ կա-

պես լսա րան նե րի մոտ ար գել վում 
է աղ  ել, 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  և ցանկացած

ատեստավորման ժամանակ  բջջա-
յին հե ռա խոս նե րը պետք է ան ջատ-
վեն: Խիստ ար գել վում 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 րում:
● Քն նութ յուն նե րի ըն թաց քում ար-

գել վում 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 ծխ& մ:
Մե կընդ մի շտ հի շե՛ք` լսա րան նե-

րում, մի  ջանցք նե րում, գրա դա-
րա նում, ըն թեր ցաս րահ նե րում, 
հան րա կա ցա րան նե րում, հա մալ-
սա րա նա կան կլի նի կա նե րում ձեր 
ծխե լը նկատ վե լու դեպ քում կա րող 
եք հե ռաց վել հա մալ սա րա նից: Ճա-
կա տագ րա կան մի  դարձ րեք այդ 
վատ սո վո րութ յու նը: Ա ռա վել ևս, որ 
պատ րաստ վում եք բժիշկ դառ նալ, 
իսկ ծխելն ան հա րիր է ձեր ընտ րած 
մաս նա գի տութ յա նը:

ՔԵԶ ՀԱՄԱՐ,

ԱՌԱՋԻՆ

ԿՈՒՐՍԵՑԻԿՈՒՐՍԵ

ք
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ՔԵԶ ՀԱՄԱՐ,

ԱՌԱՋԻՆ

ԿՈՒՐՍԵՑԻԿՈՒՐՍԵ

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ
Ու սումն  ա ռութ յան ըն թաց քում գե րա զանց ա ռա-

ջա դի մութ յուն, հա սա րա կա կան բարձր ակ տի-
վութ յուն ու պատ շաճ վար քա գիծ ու նե ցող
ու սա նող նե րի հա մար հա մալ սա
րա նում սահ ման վում են Մ խի թա
Հե րա ցու,  Վա հան Արծ րու նու,  Հա կո
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 զան
ա ռա ջա դի մութ յամբ, վար կա նի շա յին ա ռա
ջին ե րեք տե ղը զբա ղեց րած ու սա նող նե ր
Կր թա թո շա կի չափ սահ մա նել ամ սա կա
45.000 դրամ:
Մ նա ցած ան վա նա կան կրթա թո շակ նե

հա վակ նորդ կա րող են լի նել բարձր ա ռ
ջա դի մութ յամբ ու սա նող նե րը՝ ել նե լով տվյալ 
կուր 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
մրցույ թի հա մար սահ մա նել հետև յալ չա փո րո շիչ նե-
րը

անց ա ռա ջա դի մութ յուն (քննա կան
կա նե րի գնա հա տա կա նի ընդ հա նուր 
ր),
ո նի պլա նա յին գի տա կան աշ խա տանք-

ի շրջա նա կում տպագր ված գի տա կան
խա տանք ներ,

օ տար լեզ վի ի մա ցութ յուն (մրցույ թին 
թույ լատր վում են մի այն օ տար լեզ վի 
քննութ յու նից առն վազն լավ գնա հա-
տա կան ստա ցած ու սա նող նե րը),
մաս նակ ցութ յուն ա ռար կա յա կան հան-

ա պե տա կան, մի  ջազ գա յին մրցույթ նե-
ն, օ լիմ պիա դա նե րին, ու սա նո ղա կան 
տա կան նստաշր ջան նե րին,
աս նակ ցութ յուն ֆա կուլ 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 կուր սի ե րաշ խա վո րութ յամբ
մրցույ թին մաս նակ ցե լու թույլտ վութ յուն:

 Ուս ման վար ձի փոխ հա տուց ման նպաս տի հա-
մա կար գում 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 սումն  ա կան ծրագ րով սահ ման ված
ստու գարք նե րը և քն նութ յուն նե րը հանձ նել մի այն 
քննաշր ջա նի ըն թաց քում:  Մար ման շրջան նե րում
ստու գարք ներ և քն նութ յուն ներ հանձ նած՝ ան կախ 
ստա ցած գնա հա տա կա նից, ու սա նո ղը չի մաս նակ-
ցում ուս ման վար ձի փոխ հա տուց ման նպաս տի
մրցույ թին:
Ա ռա ջին կուրս ըն դուն ված ու սա նո ղի նպաս տի 

ձևով ուս ման վճա րի լրիվ փոխ հա տու ցում տրվում է 
ՀՀ պե տա կան ԲՈւՀ-ե րի ըն դու նե լութ յան կա նոն նե-
րով սահ ման ված կար գով հա մալ սա րան ըն դուն ված
ու սա նող նե րին:  Հա ջորդ կուր սե րում ու սա նո ղա կան 
նպաս տի ձևով ուս ման վճա րի լրիվ փոխ հա տու ցում
տրվում է մե կ ու սումն  ա կան տար վա քննութ յուն նե-
րի և ս տու գարք նե րի արդ յունք նե րով ա ռա վել բարձր 
ա ռա ջա դի մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րին` մրցու-

թա յին հի մունք նե րով:  Պե տութ յան կող մի ց տրվող 
ուս ման վճա րի լրիվ փոխ հա տուց ման նպաստ նե րի
քա նա կը սահ ման վում է ՀՀ կա ռա վա րութ յան կող-
մի ց, ո րը տե ղա փոխ-
վում է կուր սից կուրս:
Ու սա նող նե րին պե-

տա կան կրթա թո շակ
է տրվում գե րա զանց 
և  լավ ա ռա ջա դի մու-
թյան, հա սա րա կա-
կան ակ տի վութ 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 նում է 
ՀՀ կա ռա վա րու թյու-
նը:

ԳԻ ՏԵ՞Ս` Ի՞ՆՉ Է ՆՇԱ ՆԱ ԿD Մ ՌՈ ՏԱ ՑԻԱ
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D ՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԵՌԱՑD Մ ԱԶԱՏD Մ

 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 ցութ յամբ:

 Ու սա նո ղը կա րող է հե ռաց վել
հա մալ սա րա նից՝ 

ա) ուս ման վար ձը սահ ման ված ժա  ե տում չվճա-
րե լու պատ ճա ռով,
բ) ան բա վա րար ա կա դե մի ա կան ա ռա ջա դի մու-

թյան պատ ճա ռով,
գ) մե  ծա թիվ ան հար գե լի բա ցա կա յութ յուն նե րի 

դեպ քում,
դ) հա մալ սա րա նի ներ քին կար գա պա հա կան կա-

նոն նե րը խախ տե լու դեպ քում:
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 յութ յան անց նե լու կա պակ-
ցութ յամբ` զո րացր վե լուց հե տո ու սա նո ղա կան ի րա-
վունք նե րի վե րա բեր յալ վե րա կանգն ման ի րա վուն-
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-

ցութ յան հի ման վրա ա կա դե մի ա կան ար ձա կուր դի 
ձևա կերպ մամբ, որն ա վար տե լուց հե տո ու սա նո ղը 
կա րող է շա րու նա կել ու սու մը,
գ) հղիութ յան և ծնն դա բե րութ յան, ինչ պես նաև 

մի նչև 3 տա րե կան ե րե խա յի խնամ քի դեպ քում:
● ԲՈւՀ-ից հե ռաց ման հրա ման նե րը տրվում են 

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

նո ղի դի մու մի  հա մա ձայն 3 աշ խա տան քա յին օր վա 
ըն թաց քում նրան տրվում 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 կրթութ յան կամ մի  ջին մաս նա գի տա-
կան կրթութ 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 վում է ու սա նո ղի գոր ծում:
● Ըն թա ցիկ «ան բա վա րար» ա ռա ջա դի մութ յուն

ցու ցա բե րած ու սա նող նե րին, բա ցա ռութ յամբ պար-
տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յութ յու նից տար կետ ման
ի րա վուն քով ըն դուն ված ու սա նող նե րի, ի րա վունք
է վե րա պահ վում մի նչ ա վար տա կան ու սումն  ա կան
տար վա սկիզ բը լրաց նել ա ռա վե լա գույ 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 սումն  ա ռութ յունն ընդ հա տած ու սա նող նե րը շա-

րու նա կում են ու սա նո ղա կան ի րա վունք նե րը մի նչև 
ու սումն  ա ռութ յան ընդ հա տու մը` ու նե ցած կար գա վի-
ճա կը պահ պա նե լով:
● Ու սա նո ղա կան ի րա վունք նե րի վե րա կանգ նու մը

թույ լատր վում է սկսած ա ռա ջին կուր 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 ժա  ե տում ներ կա յաց վում են զին կո մի  սա-
րիատ ներ:
●  Հա մալ սա րա նից հե ռաց ման հրա ման նե րը ձևա-

կերպ վում են ըն թա ցիկ և  եզ րա փա կիչ ա տես տա-
վո րումն  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 լուց հե տո, յո թօր յա ժա  ե տում: Հ րա մա-
նը տա լու մա սին ու սա նո ղին տե ղե կաց նե լը պար-
տա դիր է, բա ցա ռութ յամբ ան հար գե լի պատ ճա ռով
բա ցա կա յութ յան առ կա յութ յան, ո րը հրա մա նի ձևա-
կերպ ման գոր ծըն թա ցի կա սեց ման հիմք չէ:

ՔԵԶ ՀԱՄԱՐ,

ԱՌԱՋԻՆ

ԿՈՒՐՍԵՑԻԿՈՒՐՍԵ
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● Ու սա նո ղա կան ի րա վունք նե րի վե րա կագ նու մը 
թույ լատր վում է` սկսած ա ռա ջին կուր սի երկ րորդ կի-
սամ յա կից:
● Ու սա նո ղա կան ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու դի-

մումն  ե րը ներ կա յաց վում են կի սամ յակ նե րի ու սումն  ա-
կան պա րապ մունք նե րին նա խոր դող և  հա ջոր դող եր-
կու շա բաթ նե րի ըն թաց քում:
● Ու սումն  ա կան պլան նե րի փո փո խութ յան պատ ճա-

ռով ա ռա ջա ցած ա ռար կա յա կան տար բե րութ յուն 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 ցույ ցով, բայց ոչ 
ուշ, 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 վում են ԲՈւՀ-ի ռեկ տո րի հրա մա նով:
●  Վե րա կանգն վող ու սա նողն ա զատ վում է նախ կի-

նում ու սումն  ա սի րած և  հա մա պա տաս խան կրե դիտ-
ներ հա վա քած ա ռան ձին ա ռար կա նե րի ու սումն  ա կան
պա րապ մունք 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 սում-
նա կան պա րապ մունք նե րի հա մար, ո րոնց հա ճա խե լու 
է` ըստ ԲՈւՀ-ում մաս նա գի տութ յան հա մար գոր ծող 
մե կ կրե դի տի ար ժե քի:
● ԲՈւՀ-ը քննար կում է ու սա նո ղի վե րա կանգն ման դի-

մու մը և  ո րո շում նրա ու սումն  ա ռութ յան կուր սը և մ յուս 
պայ ման նե րը կամ հիմն  ա վո րում 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 վում ու սա նո ղի կար գա վի ճա կի ա ռանձ-
նա հատ կութ յուն նե րը: 
● Ա ռար կա յա կան տար բե րութ յուն նե րը և  ա կա դե մի ա-

կան պարտ քե րը հանձ նե լուց հե տո կցագր ման հրա մա-
նը փո խա րին վում է ու սա նո ղի հրա մա նագ րու մով: 
●  Զո րա կոչ վե լու կա պակ ցութ յամբ և  ա ռող ջա կան վի-

ճա կի պատ ճա ռով ա կա դե մի ա կան ար ձա կուրդ ձևա-
կեր պած, ու սումն  ա ռութ յունն ընդ հա տած ու սա նող նե րը
ու սումն  ա ռութ յու նը շա րու նա կում են այն պա հից, ո րից
ընդ հա տել են` ան կախ ծրագ րա յին տար բե րութ յուն նե-
րի:
● Վ ճա րո վի հա մա կար գում ու սա նող նե րի հրա մա նագ-

րու մը կա տար վում է ուս ման վար ձը վճա րե լուց հե տո:
● ԲՈւՀ-ից հե ռաց ված (ա զատ ված) ու սա նող նե րը վե-

րա կանգն վում են այն կի սամ յա կում, 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 նութ յուն նե րով 
պայ մա նա վոր ված կրե դիտ նե րի գու մա րա յին քա նա-
կը չի գե րա զան ցում 20 կրե դի տը: 20 կրե դի տը գե րա-
զան ցե լու դեպ քում ու սա նո ղին ա ռա ջարկ վում 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 նութ յուն նե րի սույն կե տում 
նշված պա հան ջը բա վա րար վում է, բա ցա ռու թյամբ 
ա ռա ջին կի սամ յա կի:
● ԲՈւՀ-ից հե ռաց ված ու սա նող նե րը վե րա կանգ նում 

են ի րենց ու սա նո ղա կան ի րա վունք 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-

վում և  շա րու նա կում է ու սու մը վճա րո վի սկզբունք նե-
րով:

●  Վե րա կանգն ված ու սա նո ղի անձ նա կան գոր ծում
պահ վում 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 կրթութ յան ա վար տա կան
վկա յա կա նը, ուս ման վար ձի վճար ման ան դոր րա գի րը, 
ե թե ու սա նո ղը վե րա կանգն վել է վճա րո վի սկզբուն քով:
●  Ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տից հե ռաց ված և

 նույն ֆա կուլ տե տում վե րա կանգն վե լու ի րա վուն քը
կորց րած նախ կին կուր սան տը կա րող է վե րա կանգն-
վել հա մալ սա րա նի որ ևէ ֆա կուլ տե տում մի այն վճա-
րո վի հի մունք նե րով` վճա րե լով նաև ռազ մաբժշ կա կան 
ֆա կուլ տե տում ու սա նած բո լոր տա րի նե րի ուս ման 
վար ձը` տե ղա փոխ ված ֆա կուլ տե տի հա մար սահ ման-
ված ուս ման տա րե կան վար ձի չա փով:
● Անվ ճար սկզբուն քով ու սու ցու մը կա րող են շա րու-

նա կել հետև յալ ան ձինք.
- անվ ճար սկզբուն քով ու սումն  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 կուր դը 
ա վար տե լուց հե տո,
- երկ կող մա նի ծնո ղա զուրկ 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 սուց ման անվ ճար հա մա կար գում,
- զին ծա ռա յութ յու նից զո րացր ված այն ու սա նող նե րը,

ով քեր մի նչև զո րացր վե լը սո վո րել են ու սուց ման ան-
վճար հա մա կար գում,
- ՀՀ և ԼՂՀ պաշտ պա նութ յան մար տե րում 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 սկզբուն քով վե րա կանգն ված ու սա նող նե-

րին ու սա նո ղա կան կրթա թո շակ չի նշա նակ վում:

ՔԵԶ ՀԱՄԱՐ,

ԱՌԱՋԻՆ

ԿՈՒՐՍԵՑԻԿՈՒՐՍԵ
D ՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆD Մ
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Ու սուց ման կա նոն նե րի նկատ-
մամբ ան մի  ջա կան վե րահս-
կո ղութ յուն ի րա կա նաց նում են
ու սումն  ա կան աշ խա տանք նե րի
գծով պրո ռեկ տո րը, ֆա կուլ 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 քում ու սա նո ղը 
մատ յա նում պետք է ստա նա «բա-
ցա կա»:
  Դա սե րի ժա մա նակ լսա րա-

նից դուրս գալ ու սա նո ղը կա րող 
է մի այն դա սա խո սի թույլտ վու-
թյամբ:
Ու սա նո ղի բա ցա կա յութ յուն նե րը 

հա մար վում են հար գե լի, ե թե ներ-
կա յաց վում են հա մա պա տաս խան 
փաս տաթղ թեր:
Ու սա նող նե րը դա սե րին հա ճա-

խում են բժշկա կան խա լաթ նե րով:

Հա մալ սա րա նի աշ խա տող նե րը և  ո
նե րը բա րե խիղճ օգ տա գոր ծում և  պահ պ
են հա մալ սա րա նի գույ քը, սար քա վո ր
րը և  այլ ու նեց ված քը` ի րենց բո լոր պա
նե լիք նե րով, հա տու ցում են ի րենց մե ղ
պատ ճա ռած վն աս նե րը:
Անվ տան գութ յան բաժ նի աշ խա տո

ներն ի րա վունք ու նեն ու սա նող նե րի
և  աշ խա տող նե րից պա հան ջե լու պահ
պա նել հա մալ սա րա նի անվ տան գութ յա
կա նոն նե րը, անհ րա ժեշ տութ յան դեպ
ստու գե լու աշ խա տող նե րի վկա յա կա
րը և  ու սա նող նե րի ID քար տե րը, կ
ուսանողական տոմսերը:
 Հա մալ սա րա նի տա րած քում ու սա նող-

նե րը պար տա վոր են ու նե նալ ID քարտ, կամ

ական տոմս:
սա րա նի ու սա նող նե րը և  աշ խա տող-
պար տա վոր են են թարկ վել հա մալ սա-

անվ տան գութ յան կա նոն նե րին, անվ-
գութ յու նից թե լադր վող դեպ քե րում
թարկ վել անվ տան գութ յան աշ խա տող-
ե րի ցու ցումն  ե րին, աշ խա տան քա յին օր-
ա ա վար տից հե տո և  աշ խա տան քա յին 
ր վա ըն թաց քում սեն յա կից կամ լսա րա-
ց ժա մա նա կա վոր բա ցա կա յե լու դեպ-
ան ջա տել լամ պե րը և մ յուս է լեկտ րա-

ե րը, փա կել պա տու հան նե րը և  կող պել
երը, ծա նո թա նալ հա մալ սա րա նի ան-

վտան գու թյան կա նոն նե րին:
Ոչ աշ խա տան քա յին օ րե րին մուտ քը հա-

մալ սա րան ար գել վում է:

Անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում հա մալ սա րա նը ու սա նո ղին տրա մադ րում
է  հան րա կա ցա րան:  Հան րա կա ցա րա նում բնակ վե լու պայ ման նե րը սահ-
ման վում են հա մա պա տաս խան պայ մա նագ րով:
Ու սա նո ղի կող մի ց հան րա կա ցա րա նում 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 քում տվյալ ու սումն  ա կան տար վա վճար-
ված բնա կութ յան վար ձը չի վե րա դարձ վում, բա ցա ռութ յամբ ա ռող ջա կան
վի ճա կի պատ ճա ռով ու սումն  ընդ հատ վե լու դեպ քի:

ՔԵԶ ՀԱՄԱՐ,

ԱՌԱՋԻՆ

ԿՈՒՐՍԵՑԻԿՈՒՐՍԵ

ու սա նող-
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ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ � ՍԱՆՈՂՆԵՐԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԸ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ � ՍԱՆՈՂՆԵՐԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԸ 
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Սի րե լի ու սա նող ներ, մի  մո ռա-
ցե՛ք, որ մի այն դուք չեք օգտ վում 
դա սագր քե րից, այն պետք է փո-
խանց վի ձե զա նից հե տո ե կող նե-
րին, ուս տի աշ խա տեք չվն ա սե՛լ, 
չկորց նե՛լ, չպատ ռե՛լ` հա կա ռակ 
դեպ քում ստիպ ված կլի նեք հա-
տու ցել:
 Դա սագր քե րը տրվում են

ու սումն  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 քում նոր գիրք չեք
կա րող ստա նալ:
 Գիր քը կորց նե լու կամ վն ա սե լու 

դեպ քում ձե զա նից կպա հանջ վի
նույն 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 յութ յուն նե րից,
որ տեղ դա սագր քե րից, տե ղե կա-
տու հրա տա րա կութ յուն նե րից բա-
ցի կա րող եք պատ վի րել լրա ցու-
ցիչ գրա կա նութ յուն:
Ըն թեր ցաս րա հում սպա սար կու-

մը կա տար վում է ու սա նո ղա կան
նույ նա կա նաց ման  քար տե րով (ID
քար տե րով, կամ ուսանողական
տոմսերով), չի թույ լատր վում
գրքե րը դուրս տա նել:
 Մի՛ մո ռա ցեք, որ ըն թեր ցաս րա-

հում պար տա վոր եք`
  պահ պա նել լռութ յուն,
  ան ջա տել բջջա յին հե ռա խոս-

նե րը,
 քն նար կումն  եր չանց կաց նել:
Ըն թեր ցաս րա հը ժա մադ րա վայր

չէ:

ՔԵԶ ՀԱՄԱՐ,

ԱՌԱՋԻՆ

ԿՈՒՐՍԵՑԻԿՈՒՐՍԵ

 Հա մալ սա րա նի տա րած քում
ար գել վում է  ծխել:
Ար գել վում է հա մալ սա րա նում

օգ տա գոր ծել ո գե լից խմի չք ներ, 
բա ցա ռութ յամբ հա մալ սա րա նի
ղե կա վա րութ յան կող մի ց մի  ջո ցա-
ռումն  ե րի հա մար նա խա տես ված
դեպ քե րի:  Կար գա պա հա կան կա-
նոն նե րի կո պիտ խախ տում է ո գե-
լից խմի չք նե րի, թմրա մի  ջոց նե րի
կամ հո գե ներ գոր ծող նյու թե րի
ազ դե ցութ յամբ հա մալ սա րա նում
գտնվե լը:
Սույն 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 նում այն գոր ծո-
ղութ յուն նե րը, ո րոնք զու գորդ վում
են հա կաի րա վա կան ա րարք նե-
րով, պետք է կանխ վեն հա մա-
պա տաս խան կա ռուց 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 վութ յան:
Օ րենսդ րութ յամբ, հա մալ սա րա-

նի կա նո նադ րութ յամբ և  ներ քին 
կար գա պա հա կան կա նոն նե րով
սահ ման ված պար տա կա նութ յուն-
նե րը չկա տա րե լու կամ խախ տե լու
դեպ քում 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 վութ յան մի  ջոց ներ` դի տո-
ղութ յուն, նկա տո ղութ յուն, խիստ
նկա տո ղութ յուն, հա մալ սա րա նից
հեռացում:հե ռա ցում:

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:
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԱՅՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻՆ, ՈՐՈՆՔ ՏԵՂԻ ԵՆ ՈՒՆԵՑԵԼ 
«ԱՊԱԳԱ ԲԺՇԿԻ» 2015-16 ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ԿԱՆ ՏԱ ՐԵ ՎԵՐ ՋԻ ԹՈՂԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ

« Հա յաս տան. գլո բալ ա ռող ջութ յու ն ծրագ րին 
մաս նակ ցող  Յու տա յի հա մալ սա րա նի հան րա յին 
ա ռող ջութ յան դե պար տա մե ն տի և բժշ կա կան հա-
մալ սա րա նի հան րա յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տե-
տի ու սա նող նե րի հետ ԵՊԲՀ ռեկ տորի հետ հան-
դի պումը հնարավորություն տվեց վերջիններիս 
« Հա յաս տան. գլո բալ ա ռող ջութ յու ն ծրագ րի 
շրջա նակ նե րում բնակ չութ յան շրջա նում անց-
կաց նել ի րա զեկ վա ծութ յան բարձ րաց ման աշ-
խա տանք ներ այն պի սի քրո նիկ հի վան դութ յուն-
նե րի ռիս կի գոր ծոն նե րի վե րա բեր յալ, ինչ պի սիք 
են շա քա րա յին դիա բե տը, կրծքի քաղց կե ղը, սր-
տա նո թա յին հա մա կար գի հի վան դութ յուն նե րը: 
Ծ րագ րում ընդգրկ ված ու սա նող նե րը Եր ևա նի և 
 հան րա պե տութ յան տար բեր մար զե րի բուժ հաս-
տա տութ յուն նե րում ի րա կա նաց րին սքրի նին գա-
յին թես թեր, ստու գե ցին պա ցիենտ նե րի խո լես տերի նի, 
ար յան շա քա րի մա կար դա կը, չա փե ցին ար յան զար կե-
րա կա յին ճնշու մը, ո րո շե ցին մարմն  ի զանգ վա ծի և  այլ 
ցու ցա նի շե րը:

 Հան դիպ ման ա վար տին  Յու տա յի և Եր ևա նի պե տա-
կան բժշկա կան հա մալ սա րան նե րի մի ջև կնքվեց փո-
խըմբռն ման հու շա գիր, ին չը կնպաս տի եր կու հա մալ սա-
րան նե րի մի ջև ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տում կա պե րի 
ամ րապնդ մա նը և  հե տա գա զար գաց մա նը: 

ՓՈ ԽԸՄԲՌՆ ՄԱՆ ՀՈՒ ՇԱ ԳԻՐ ԱՄՆ  ՅՈՒ ՏԱ ՅԻ 

ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԻ ԵՎ ԵՊԲՀ-Ի ՄԻՋԵՎ

Հանդիպման ավարտին Յուտայի և Երևանի պետա

ՀՀ ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀԸ ՇՆՈՐ ՀԱ ՎՈ ՐԵՑ ՀՀ ՊՆ 

ՌԱԶ ՄԱՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ԿԱՆ ՀԱՍ ՏԱ ՏՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ՝ 

2016-Ի ՇՐՋԱ ՆԱ ՎԱՐՏ ՆԵ ՐԻՆ
Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան պաշտ պա-

նութ յան նա խա րա րութ յու նում տե ղի ու նե ցավ
ՀՀ ՊՆ ռազ մաու սումն  ա կան հաս տա տութ-
յուն նե րի, այդ թվում նաև Եր ևա նի Մ.  Հե րա ցու
ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի
ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի՝ 2016-ի շրջա-
նա վարտ նե րի ա վար տա կան մի  ջո ցա ռու մը:
ՀՀ նա խա գահ, զին ված ու ժե րի գե րա գույն

գլխա վոր հրա մա նա տար  Սերժ  Սարգս յա նն իր
շ նոր հա վո րական խոսքում նշե ց, որ ապագա
սպաները ընտ րել են զին վո րա կա նի մաս նա-
գի տութ յուն մի  երկ րում, որն ար դեն 25 տա րի
ա մե ն օր կանգ նած է պա տե րազ մի  սպառ-
նա լի քի ա ռջև, որը, ցավոք, մե ր ի րա կա նու-
թյունն է:  Նրանց մաս նա գի տա կան ընտ րութ-
յան փաստն ար դեն իսկ խո սում է մարդկային
բարձր նկա րագ րի և  աշ խար հա յաց քի մա սին:
Այ սօր վա նից մե ր ժո ղո վուր դը նաև ան ձամբ
նրանց է վստա հում իր անվ տան գութ յու նը և
 խա ղաղ ապ րե լու ի րա վուն քի ի րա կա նա ցու մը: Այդ պա-
տաս խա նատ վութ յու նը բո լո րինս է, բայց ա ռա ջին հեր-
թին բա նա կինն է, ո րով հետև այն ա ռա ջին շար քե րում է:
ՀՀ նա խա գա հը ուս ման գե րա զան ցիկ նե րին ան ձամբ

հանձ նեց սպա յա կան վկա յա կան նե րը և  պարգ ևատ րեց 
ան վա նա կան դա շույն նե րով:
Ա րա րո ղութ յան ա վարտ ին շրջա նա վարտ նե րը հան դի-

սա վոր քայ լեր թ կատարեցին, որին հաջորդեց ՀՀ ՊՆ 
 Պատ վո պա հա կախմ բի ցու ցադ րա կան ե լույ թը:

հանձնեց սպայական վկայականները և պարգևատրեց
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ԵՐԿՕՐՅԱ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ՝ 

ՆՎԻՐՎԱԾ ՀՈԲԵԼՅԱՆԻՆ
« Հո գե բու ժա կան փոր ձաքն նու-

թյուն ներ և  հետտ րավ մա տիկ սթրե-
սա յին խան գա րումն  ե ր խո րագ րով 
եր կօր յա գի տա ժո ղո վը նվիր ված էր 
 հայ կա կան հո գե բու ժա կան ա սո ցիա-
ցիա յի հիմն  ա դիր, ԵՊԲՀ ու սումն  ա-
կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ-
տոր (1988-2001թթ.),  հո գե բու ժութ յան 
և բժշ կա կան հո գե բա նութ յան ամ-
բիո նի վա րիչ (1985-2008թթ.), պրոֆ. 
Մա րիե տա  Մե լիք- Փա շա յա նի 
80-ամ յա կին: Գի տա ժո ղո վը նպա-
տակ ուներ ներ կա յաց նել մար տա-
կան գոր ծո ղութ յուն նե րի հետ ևան-
քով ա ռա ջա ցած հո գե բու ժա կան և 
 հո գե բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն-
նե րի ներ կա ի րա վի ճա կը, հիմն  ախն-
դիր նե րը, հնա րա վոր զար գա ցումն  ե-
րը և  հետտ րավ մա տիկ սթրե սա յին 
խան գա րումն  ե րը:
 Ի թիվս այլ բարձր 

գնահատականների, որոնք հնչեցին 

հոբելյանի առիթով՝ պրոֆեսոր Մ. 
Մելիք-Փաշայանը գնահատվեց 
որպես «մե տ ր հաս կա ցութ յա-
նը հա մա պա տաս խա նող պրո-
ֆե սոր,  ո րով հետև նա և՛ ու սու ցիչ 
էր, և՛ վար պետ, և՛ մտա վոր գոր-
ծու նեութ յան մե ջ բար ձունք նե-
րի հա սած ան ձ: Գնահատումը 
տրվեց նրա ուսանողներից մեկի՝ 
բժշկական համալսարանի ռեկ տո ր 
Մ. Նարիմանյանի կողմի ց:
ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի  կոս, ԵՊԲՀ նախ-

կին ռեկ տոր Վ.  Հա կոբ յա նը պատ-
մե ց  Մա րիե տա  Մե լիք- Փա շա յա նի 
հետ աշ խա տե լու տա րի նե րի, հա մա-
տեղ կա տա րած աշ խա տանք նե րի 
մա սին՝ նշե լով, որ մի շտ հիա ցել է 
նրա նով, թե ինչ պես էր նա պատ վով 
ու մե ծ պա տաս խա նատ վութ յամբ 
կա տա րում իր վրա դրված պար տա-
կա նութ յուն նե րը:
Մ.  Մե լիք- Փա շա յա նի մա սին հի շո-

ղութ յուն նե րով կիս վե ցին նաև ՀՀ 
ԲԳԱ ա կա դե մի  կոս Լ ևոն Մկրտչ-
յա նը, փոր ձաքն նութ յուն նե րի ազ-
գա յին բյու րո յի տնօ րեն Ար տա-
շես  Ջա վադ յա նը, ան վա նի հո-
գե բույժ Ա դա  Թադ ևոս յա նը, ՀՀ 
աշ խա տան քի և  սո ցիա լա կան հար-
ցե րի նա խա րա րի տե ղա կալ  Ջեմ մա 
 Բաղ դա սար յա նը: 
Գիտաժողովի երկրորդ նիստն 

անցկացվեց Ստեփանակերտում:

Մարիետա  Մե լիք- Փա շա յա ն - 80

ղո թ ո ններով կի վեցին ն և ՀՀ

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում կա յա-
ցած եր կօր յա հա մա ժո ղո վը նա խա-
տես ված էր ճա ռագայ թա բան նե րի, 
սրտաբան նե րի, թե րապևտ նե րի, ըն-
տա նե կան բժիշկ նե րի, նյարդա բան-
նե րի, վն աս ված քա բան նե րի, ռևմա-
տոլոգ նե րի հա մար:
Բացելով համաժողովը՝ ԵՊԲՀ 

ռեկտորը, կարևորելով հի վան դու-
թյուն ների վար ման գոր ծում բժշկա-
կան ի մի  ջին գի դերը, մասնագետի 
համար կարևոր համարեց տես նել 
հի վան դութ յու նը՝ հե տա գա յում այն 
ճիշտ վա րե լու հա մար, նշելով, որ 
այդ հնա րա վո րութ յու նը ըն ձե ռում են 
ախ տո րո շիչ նո րա գույն սար քա վո-
րումն  ե րը:
Ող ջույնի իր խոսքում ԵՊԲՀ կլի-

նի կա կան աշ խա տանք նե րի գծով 
պրո ռեկ տոր Ա.  Մի նաս յա նը նշեց, որ 
գի տա տեխ նի կա կան ո լորտն այ սօր 
մե ծ ա ռա ջըն թաց է ապ րում, և դ րա 

հետ հա մըն թաց 
քայ լե լու հա մար 
կար ևոր և  ող-
ջու նե լի են նման 
հան դիպում  նե-
րը: Դ րանք հնա-
րա վո րութ յուն են 
տա լիս ո լոր տի 
մաս նա գետ նե րին 
ի  ր ա  կ ա  ն ա ց  ն ե լ 
փոր ձի փո խա նա-
կում, ձեռք բե րել 
նոր հմտութ յուն-
ներ, կա տա րե լագործ վել:
Ող ջույնի խոս քով հանդես ե կան 

նաև American Austrian Foundation-ի 
հա յաս տան յան ներ կա յա ցու ցիչ 
Աստ ղիկ  Մար կոս յա նը և « Հե րա ցի
հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի
ընդ հա նուր և  ին վա զիվ սրտա բա-
նութ յան կլի նի կա յի ղե կա վար Հ մա-
յակ  Սի սակ յա նը:

« Մագ նի սա ռե զո նան սա յին տո մոգ-
րա ֆիան գործ նա կան պրակ տի կա յի 
բժշկի հա մար-2016 հա մա ժո ղո վը 
մի տ ված էր ին տեգ րա տիվ գի տա-
կան ծրագ րի մի  ջո ցով ո լոր տի նվա-
ճումն  երն ա ռա վե լա գույնս հա սու 
դարձ նել հա մա ժո ղո վի մաս նա կից-
նե րին, կի րա ռել դրանք սի մուլ յա-
ցիոն և կր թա կան նպա տակ նե րով:

ՄԱԳ ՆԻ ՍԱ ՌԵ ԶՈ ՆԱՆ ՍԱ ՅԻՆ ՏՈ ՄՈԳ ՐԱ ՖԻԱՆ 

ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ՊՐԱԿ ՏԻ ԿԱ ՅԻ ԲԺՇԿԻ ՀԱ ՄԱՐ-2016

Մի ջազ գա յին հա մա ժո ղով 

Մ նի ե ն ն ին մ

ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ Սեպտեմբեր 2016 N 27-28 (1338-1339)ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ Սե եմ ե 2016 N 27 28 (1338 1339)ԱՊԱՊՊԱԳԱԳԱԳԱԱ ԲԺԲԺԲ ՇԻՇԻՇԿԿ ՍեՍե եմեմ եե 202016166 NN 2277 2828 ((13133838 1113333339)9) 111111717171717



ՀՀ ԿԳՆ գի տութ յան պե տա կան կո-
մի  տեի ա ջակ ցութ յամբ կազ մա կերպ-
ված ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րի
եր կու դպրոց նե րին մաս նակ ցում էին 
դա սա խոս ներ, ու սա նող ներ և  ե րի-
տա սարդ հե տա զո տող ներ Եր ևա նի Մ. 
Հե րա ցու ան վան և Թ բի լի սիի պե տա-
կան բժշկա կան հա մալ սա րան նե րից:
Դպրոց նե րից ա ռա ջի նը կրում էր

«Ե րի տա սարդ հե տա զո տող և  աշ-
խա տա շու կա հա մա գոր ծակ ցութ յան
զար գաց ման հե ռան կար նե րը խո րա-
գի րը: Դպ րո ցի ըն թաց քում զե կույց-
նե րով հան դես ե կան Թ բի լի սիի պե-
տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
պրո ֆե սոր ներ Ի րի նե  Զառ նա ձեն և 
 Քեթ ևան  Մուր ջիկ նե լին, ով քեր ներ-
կա յաց րին ի րենց հա մալ սա րա նի կող-
մի ց բժշկա գի տութ յան տարբեր՝ մաս-
նա վո րա պես հան րա յին ա ռողջութ յան 
և  ճա ռա գայ թա բա նութ յան ո լորտ նե-
րում ի րա կա նաց վող կադ րա յին քա-
ղա քա կա նութ յու նը և  աշ խա տա շու-
կա յի պա հանջ նե րը:  Զե կույց ներ ներ-
կա յաց րին նաև մե ր հա մալ սա րա նի 
ներկայացուցիչները:

 Կազ մա կերպ վե ցին քննար կումն  եր 
The World Cafe ձ ևա չա փով, ո րի ըն-
թաց քում մաս նա կից նե րը վի ճա կա-
հա նութ յան սկզբուն քով բա ժան վե ցին 
խմբե րի և  կազ մա կեր պե ցին քննար-
կում՝ ծրագ րով նա խա տես ված հիմ-
նա կան թե մա նե րի շուրջ: Դ րանք էին` 
բժշկի մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յան 
մո տի վացիան, վաս տա կե լու հնա րա-
վո րութ յուն նե րը, ա ռող ջա պա հու թյան 
ո լոր տի պե տա կան, մաս նա վոր և  
ա պա հո վագ րա կան կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի կող մի ց ֆի նան սա վոր ման 
ու ղի նե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն-
նե րը աշ խա տա շու կա յի ձևա վոր ման 
և  հա ղոր դակ ցութ յան զար գաց ման 
ո լորտ նե րում:
 Հա ջոր դը «Բժշ կա կան հա ղոր դակ-

ցութ յան դե րը հանրա յին ա ռողջութ-
յան ո լոր տում. գործ նա կան հմտու-
թյուն նե ր խո րագ րով դպրոցն էր, 
որ տեղ զե կույ ցով հան դես ե կավ 
հի գիե նա յի և  է կո լո գիա յի ամ բիո նի 
դա սա խոս, կրթութ յան ո րա կի գնա-
հատ ման և  ա պա հով ման կենտ րո նի 
ա վագ մաս նա գետ Ար մե ն Մկրտչ-

յա նը՝ ներ կա յաց նե լով «Բժշ կա կան 
է կո լո գիա ա ռար կա յի հե ռա վար 
դա սա վանդ ման ա ռանձ նա հատ կու-
թյուն նե րը գի տե լի քի տրա մադր ման և 
հա ղոր դակ ցութ յան շրջա նակ նե րում, 
իսկ հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե-
րի կազ մա կերպ ման բնա գա վա ռում 
բազ մամ յա փորձ ու նե ցող մաս նա գետ 
Լի լիթ  Մար տի րոս յա նը ներ կա յաց րեց 
« Հա ղոր դակ ցութ յան հմտութ յուն նե-
րի զար գա ցու մը մաս նա գի տա կան 
հա ջող կա րիե րա ստեղ ծե լու հա մա ր
վեր նագ րով զե կույ ցը, ո րը նվիր ված 
էր գի տա կան աշ խա տանք նե րում հա-
ճախ հան դի պող սխալ նե րին և դ րան-
ցից խու սա փե լու արդ յու նա վետ մի  ջոց-
նե րին:  Զե կույց նե րից յու րա քանչ յու րին 
հա ջոր դե ցին կլոր-սե ղան քննար կում-
նե ր, ո րոնց ըն թացքում զե կույց չներ-
կա յաց նող մաս նա կից նե րը ևս  ակ տի-
վո րեն կիս վում էին ի րենց գի տե լիք-
նե րով: Դպ րոց նե րից յու րա քանչ յու րի 
վեր ջում զե կույց ներ ներ կա յաց վե ցին 
նաև եր կու հա մալ սա րան նե րի աս պի-
րանտ նե րի և ու սա նող նե րի կող մի ց:

Ե ՐԻ ՏԱ ՍԱՐԴ ԳԻՏ ՆԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻ ԴՊՐՈՑ ՆԵՐ

Հա մա ժո ղո վի նպա տակը պե րի նա տալ բժշկութ յան ար դի 
հար ցե րի լուծ ման շուրջ հա մախմ բումն  էր հան րա պե տու-
թյան ման կա բարձ-գի նե կո լոգ նե րին, ուլտ րա ձայ նա յին հե-
տա զո տութ յան և  այլ մաս նա գետ նե րին:
Իր ելույթում ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի ա ռող ջա պա հութ յան, 

մայ րութ յան և  ման կութ յան հար ցե րի մշտա կան հանձ նա-
ժո ղո վի նա խա գահ Ա.  Բաբ լո յա նը նշեց, որ ա վե լի ար դիա-
կան հարց, քան պե րի նա տո լոգիան է՝ անհ նար է պատկե-
րաց նել։ Ն րա մե կ նա բան մամբ՝ իր ղե կա վա րած հանձ նա-
ժո ղո վի ա նունն ինք նին խո սում է այն մա սին, որ ա ռանց 
ա ռողջ սկզբի դժվար է ա պա հո վել ընդ հա նուր ա ռող ջա-
պա հութ յուն:
ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րի տե ղա կալ Ս. 

Խա չատր յա նը շեշ տեց, որ մայ րութ յան և  ման կութ յան ա ռող-
ջութ յան պահ պա նու մը  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 
կա ռա վարութ յան և  ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րարութ յան 

գե րա կա ուղ ղութ յուն նե րից մե կն է:  Նա տե ղե կաց րեց, որ
ի րա կա նաց վող բազ մա թիվ ծրագ րե րի արդ յուն քում վեր-
ջին տա րի նե րին մե ր երկ րում ար ձա նագր վում է մայրա կան
և  ման կա կան մա հա ցութ յան ու հի վան դա ցութ յան ցուցա-
նի շե րի նվա զում, ցածր քա շով նո րա ծին նե րի ապ րեց ման
տաս նա պա տիկ մե  ծա ցում, ինչ պես նաև նրանց ա ռող ջու-
թյան ու հե տա գա կյան քի ո րա կի լա վա ցում:
 Բա նա խոս նե րը հպար տութ յամբ նշե ցին, որ ՄԱԿ-ի գլխա-

վոր ա սամբ լեա յի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի խնդիր նե րին նվիր ված
բարձր մա կար դա կի հան դիպ ման ըն թաց քում  Հա յաս տա նը
Բե լա ռու սի,  Մոլ դո վա յի և  Թայ լան դի հետ մե կ տեղ ճա նաչ-
վեց մո րից ե րե խա յին ՄԻԱՎ-ի փո խան ցու մը հաղ թա հա-
րած եր կիր և  ար ժա նա ցավ հա մա պա տաս խան հա վաս-
տագ րի:
 Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան, պե րի նա տա լո գիա-
ի, ման կա բար ձութ յան և  գի նե կո լո գիա յի հան րա պե տա-
կան ինս տի տու տի տնօ րեն, ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի  կոս Ռ. Աբ-
րա համ յանը կար ևո րեց այն հան գա ման քը, որ հա մա ժո ղո-
վը հնա րա վո րութ յուն կտա ծա նո թա նալու ո լոր տում առ կա
ձեռք բե րումն  ե րին:
 ԱՄՆ-ի  Կոր նե լի հա մալ սա րա նի ման կա բար ձութ յան

և  գի նեկո լո գիա յի ամ բիո նի վարիչ, պրո ֆե սոր Ֆրենկ
 Չեր վե նա կը,  Յան  Դո նալդ բժշկա կան գեր ձայ նա յին հե տա-
զո տութ յուն նե րի միջ հա մալ սա րա նա կան դպրո ցի տնօ րեն,
պե րի նա տալ բժշկութ յան մի  ջազ գա յին ա կա դե մի ա յի պրե-
զի դենտ, պրո ֆե սոր Ա զիմ  Կուր յա կը,  Մոսկ վա յի  Սե չե նո վի
ան վան ա ռա ջին բժշկա կան հա մալ սա րա նի ման կա բար-
ձութ յան և  գի նե կո լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ, ՌԳ ԲԱ թղթա-
կից ան դամ, պրո ֆե սոր  Դա վիդ  Մա կա ցա րիան, նույն ամ-
բիո նի պրո ֆե սոր  Վիկ տո րիա  Բի ցա ձեն իրենց ելույթներում
անդրադարձան պե րի նա տա լո գիա յի ար դիա կան խնդիր-
նե րին:

Մի ջազ գա յին հա մա ժո ղո վ
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ԲԺՇ ԿԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԻ ԵՎ 

 ՎՈՐԼԴ  ՎԻԺ ՆԻ ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ 

ՇԱ ՐՈՒ ՆԱԿ ՎՈՒՄ Է
Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի վն աս-

ված քա բա նութ յան և  օր թո պե դիա յի
ամ բիո նի դա սա խոս նե րը և կ լի նի կա-
կան օր դի նա տոր նե րը  Վորլդ  Վիժն
 Հա յաս տա նի ա ջակ ցութ յամբ Գ յում-
րիի  Կար միր  Խա չի պո լիկ լի նի կա յի և 
Ա մա սիա յի տա րա ծաշր ջա նի ա ռաջ-
նա յին օ ղա կի բժիշկ նե րի հետ հա-
մա տեղ ի րա կա նաց րին մի նչև ե րեք 
տա րե կան ե րե խա նե րի օր թո պե դիկ 
սկրի նինգ ներ: Ծ րագ րի նպա տակն 
էր հայտ նա բե րել ե րե խա նե րի մոտ 
առ կա շե ղումն  ե րը և  օգ նել մար զա-
յին բժշիկ նե րին՝ բա րե լա վե լ ի րենց 
գործ նա կան հմտութ յուն նե րը: Այս 

ծրագ րի նախ նա կան փու լում 
ի րա կա նաց վե ցին նաև վաղ 
տա րի քում ա ռա վել հա ճախ 
հան դի պող ոսկ րա  ա նա-
յին հա մա կար գի ախ տա-
հար ման վե րա բեր յալ դաս-
ըն թաց ներ  Հա յաս տա նի 6 
մար զե րի (Ս յու նիք, Ա րա գա-
ծոտն,  Տա վուշ,  Լո ռի,  Շի րակ, 
 Գե ղար քու նիք) ա ռաջ նա յին 
օ ղա կի բժիշկ նե րի հա մար:
 Դա սըն թաց նե րը վա րում էին 
ԵՊԲՀ վն աս ված քա բա նու-
թյան և  օր թո պե դիա յի ամ բիո-
նի դա սա խոս նե րը:

 ՄԱՍ ՆԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ 

ԴԱ ՍԱ ԽՈ ՍՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵՐ ԵՊԲՀ-ՈՒՄ

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նը 2009-ից 
հա մա գոր ծակ ցում է  Բերգ ման կլի նի-
կա յի հետ, ո րը  Հում բոլ դի հա մալ սա-
րա նա կան հի վան դա նոց նե րից մե կն է: 
 Հա մա գոր ծակ ցութ յան շրջա նակ նե րում 
մե ր մաս նա գետ նե րը վե րա պատ րաստ-
վել են  Բերգ ման կլի նի կա յում և  ի րենց 
փորձն են ներդ րել « Հե րա ցի թիվ 1 և 
« Մու րա ցա ն հա մալ սա րա նա կան հի վան-
դա նոց նե րում:
Այս ան գամ այդ հա մալիր նե րում կար ևոր 

ի րա դար ձութ յուն դար ձավ  Պոտս դա մի  
( Գեր մա նիա) Էռնստ  Ֆոն  Բերգ ման կլի նի-
կա յի պատ վի րա կութ յան ան դամն  ե րի հան-
դի պու մը հա մալ սա րա նի ռեկ տոր  Մի քա յել 
 Նա րի ման յա նի, ԲՈւՀ-ի պրո ռեկ տոր նե րի,
կլի նի կա նե րի ղե կա վար նե րի հետ: 
Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում կա յա ցած 

գի տա ժո ղո վի ըն թաց քում Էռնստ Ֆոն 
 Բերգ ման կլի նի կա յի գլխա վոր գոր ծա դիր տնօ րեն, վի րա-
բու ժա կան բա ժան մուն քի ղե կա վար  Հու բեր տուս  Վե նի շի, 
վն աս ված քա բա նութ յան և  օր թո պե դիա յի վի րա բու ժա կան 
բա ժան մուն քի ղե կա վար  Ռու դոլֆ  Շուլ ցի, ման կա բու ժու-
թյան բա ժան մուն քի ղե կա վար  Թո մաս Էր լե րի, ին տեն սիվ 
թե րա պիա յի և  ա ռա ջին օգ նութ յան բա ժան մուն քի ղե կա-
վար  Մի խա յել Օ փեր թի, գաստ րաէն տե րո լո գիա յի և  ին ֆեկ-
ցիոն հի վան դութ յուն նե րի բա ժան մուն քի ղե կա վար  Թո մաս 
 Վայն կեի մաս նակ ցութ յամբ ներկայացվեցին մաս նա գի-
տա կան դա սա խո սութ յուն ներ մե ր բժիշկ նե րի հա մար:
ԵՊԲՀ ռեկ տո րը նշեց, որ մե զ բա ցա ռիկ հնա րա վո րու թյուն 

է ըն ձեռ վել հյու րըն կա լե լ մի ա ժա մա նակ հինգ հրա վիր յալ 
պրո ֆե սոր նե րի: Այս մի  ջո ցա ռու մը՝ իր դա սա խո սութ յուն-
նե րով, վար պե տութ յան դա սե րով, հան դի պումն  ե րով և 
 մաս նա գի տա կան շփումն  ե րով, դուրս է ա վան դա կան գի-
տա ժո ղո վի սահ ման նե րից. այն կա րող է օ րի նակ ծա ռա յել, 
թե ինչ պես պետք է կազ մա կեր պել կլի նի կա կան հա մա գոր-
ծակ ցութ յու նը:

Հ յու րե րին հանձ նե ցին շնոր հա կա լագ րեր և 
 հա վաս տագ րեր, իսկ ԵՊԲՀ կլի նի կա կան աշ խա տանք նե-
րի գծով պրո ռեկ տոր Ա.  Մի նաս յա նը Էռնստ  Ֆոն  Բերգ ման 
կլի նի կա յին նվի րեց հայ նկա րիչ Ա րա րատ  Սա հակ յա նի՝ 
պա պի րու սի վրա նկա րած  Հի պոկ րա տի եր դու մը: Այ նու-
հետև  պրոռեկտորն ա սաց, որ 2009-ից մե ր հա մալ սա-
րա նը և կ լի նի կա նե րը հա մա գոր ծակ ցում են Էռնստ  Ֆոն 
 Բերգ ման կլի նի կա յի հետ: Այս ըն թաց քում բազ մա թիվ 
մաս նա գետ ներ վե րա պատ րաս տում են ան ցել այն տեղ և  
այժմ հա ջողութ յամբ կի րա ռում են ձեռք բե րած գի տե լիք նե-
րը մե ր հի վան դա նոց նե րում:  Հե տա գա յում նա խա տես վում 
է ու նե նալ նաև  հե ռուս տաբժշ կա կան խորհր դատ վութ յուն-
ներ և , այս պես կոչ ված, «երկ րորդ կար ծի քի հնա րա վո-
րութ յուն:
 Պատ վի րա կութ յան այ ցը շա րու նակ վեց ևս  եր կու օր, ո րի 

ըն թաց քում ի րա կա նաց վե ցին նաև հի վանդ նե րի խորհր-
դատ վութ յուն ներ:

Հ ե ին հ նձնե ին ն հ կ ե և
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Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում կա յա-
ցած վե հա ժո ղո վի բաց ման հան դի սա-
վոր ա րա րո ղութ յան սկզբում ներ կա-
նե րը մե կ րո պե լռութ յամբ հար գե ցին
ապ րիլ յան պա տե րազ մում զոհված 
հե րոս նե րի հի շա տա կը:
Մի ջո ցառ մա նը, ո րը նվիր ված էր

Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան ան-
կա խութ յան 25-րդ  տա րե դար ձին,
ներ կա էին ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան 
նա խա րա րի տե ղա կալ  Տիգ րան 
Սա հակ յա նը, կրթութ յան և  գի տութ յան 
նա խա րա րութ յան աշ խա տա կազ մի  
ղե կա վար  Նաի րի  Հա րութ յուն յա նը, 
ո լոր տի մաս նա գետ ներ ԱՄՆ-ից,
ՌԴ-ից,  Լե հաս տա նից,  Բե լա ռու սից, 
Ուկ րաի նա յից, Վ րաս տա նից,
Բուլ ղա րիա յից, ԲՈւՀ-ի ղե կա վա րու-
թյու նը, պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան
կազ մը, ու սա նող ներ, հյու րեր:
Ընդգ ծե լով հայ և սլա վո նա կան ժո ղո-

վուրդ նե րի դա րա վոր բա րե կա մու թյու-
նը՝ ԵՊԲՀ ստո մա տո լո գիա կան ֆա-
կուլ տե տի դե կան, ՀՀ գլխա վոր ստո-
մա տո լոգ Լ. Ե սա յա նը ա սաց. «Վս տահ 
եմ, որ մեր այս մի  ջո ցա ռու մը հա վա-
սա րա պես ո գեշն չել է ստո մա տո լո-
գիա յի ո լոր տին առնչ վող բարձ րա-
կարգ մաս նա գետ նե րին, նոր գա ղա-
փար նե րի և  նա խա ձեռ նութ յուն նե րի 
ա ռիթ հան դի սա ցել և, ան տա րա կույս, 
կհան գեց նի հե տաքր քիր և ն շա նա-
կա լի արդ յունք նե րի, քան զի այս պի-
սի հա մա գոր ծակ ցութ յու նը չի կա-
րող ար գա սա բեր չլի նել:  Մեր ա ռող-
ջա պա հա կան խնդիր նե րը նման են 
ի րար, և  այդ խնդիր նե րը լու ծե լու հա-
մար պետք է պայ քա րենք հա մա տեղ 
ու ժե րով՝ օգտ վե լով նո րօր յա գի տու-
թյան՝ աշ խար հում հայտ նի նվա ճում-
նե րից, այս աս պա րե զում կի րառ վող 

բարձ րա գույն տեխ նո լո գիա նե րից և 
 սար քա վո րումն  ե րից, մե  թոդ նե րից և 
 մո տե ցումն  երից: Այս վե հա ժո ղո վը 
ա ռա ջինն է, սա կայն լի նե լու է շա րու-
նա կա կան՝ որ պես մե ր բա րե կա մու-
թյան վե րա հաս տատ ման՝ կրթութ յան 
և  գի տութ յան ո լոր տում արդ յու նա վետ 
հա մա գոր ծակ ցութ յան ե րաշ խի ք:
Ի թիվս բազմաթիվ ողջույն-

ելույթների՝ Ա.Ի. Եվ դո կի մո վի ան վան 
ՄՊԲՍՀ թե րապև տիկ ստո մա տո լո-
գիա յի ամ բիո նի վա րիչ, ՌԴ ա ռող-
ջապա հութ յան և  սոցիա լա կան զար-
գացման նա խա րա րութ յան գլխա վոր 
ման կա կան ստո մա տո լոգ Լ յուդ մի  լա 
 Մաք սի մովս կա յան, իր ԲՈւՀ-ի ռեկ-
տոր Օ լեգ  Յա նուշ ևի չի ող ջույ նի խոս-
քը փո խան ցե լով վե հա ժո ղո վի մաս-
նա կից նե րին, ա սաց. «Ս տո մա տո-
լո գիա յի ո լոր տը բժշկա գի տութ յան 
ա մե  նաա րագ զար գա ցող ո լորտ նե-
րից է, ուս տի մե նք պետք է ա նընդ-
մե ջ ի րա կա նացնենք փոր ձի փո խա-

նա կում  բնա գա վա ռի վեր ջին նվա-
ճումն  ե րի վե րա բեր յալ: Ու րախ եմ 
տես նել այս վե հա ժո ղո վին մե ծ թվով 
ու սա նող նե րի, ով քեր հե տաքրքր ված 
են ո լոր տի նո րա մու ծութ յուն նե րո վ:
Ելույթներ ունեցան նաև  Բե լա ռու սի 

Հան րա պե տութ յան գլխա վոր ստո-
մա տո լոգ Անդ րեյ  Մատ վե ևը, Ուկ-
րաի նա կան բժշկա կան ստո մա տո լո-
գիա կան ա կա դե մի ա յի թե րապև տիկ 
ստո մա տո լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ 
Տատ յա նա  Պետ րու շան կոն, Ս տավ րո-
պո լի « Դեն տալ Ար տ ու սումն  ա կան 
կենտ րո նի հիմն  ա դիր տ նօ րեն Դ մի տ-
րի  Կոմ պա նիետ սը:
Ե լույթ նե րից հե տո հա յաս տան յան 

ստո մա տո լո գիա կան ե րեք կենտ րոն-
նե րի ղե կա վար ներ պարգ ևատր վե-
ցին ՀՀ ԱՆ պատ վոգ րե րով, իսկ Լ. 
Մաք սի մովս կա յան և Ա.  Մատ վե ևը՝ 
«Ս տո մա տո լո գիա կան կրթութ յուն և 
գի տութ յուն ա սո ցիա ցիա ՀԿ-ի ոս կե 
մե  դա լով:

Ս ՏՈ ՄԱ ՏՈ ԼՈԳ ՆԵ ՐԻ Ա ՌԱ ՋԻՆ ՀԱՅ-ՍԼԱ ՎՈ ՆԱ ԿԱՆ

 ՄԻ ՋԱԶ ԳԱ ՅԻՆ ՎԵ ՀԱ ԺՈ ՂՈՎ

բարձրագույն տեխնոլոգիաներից և նակում՝ բնագավառի վերջին նվա

Ան ցած ու սումն  ա կան տա րեվեր ջին Ա մե  նայն  Հա յոց 
Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց  Հա յոց  Հայ րա պե տի կող մի ց սահ-
ման ված  Հայ րա պե տա կան կրթա թո շա կին ներ կա յաց ված 
Հա յաս տա նի ԲՈւՀ-ե րի ե րեք ու սա նո ղի՝ ՀՀ կրթութ յան և 
գի տութ յան նա խա րար Լ ևոն Մկրտչ յա նի և  Մայր Ա թո ռի 
քրիս տո նեա կան դաս տիա րա կութ յան կենտ րո նի տնօ րեն 
Վար դան ե պիս կո պոս  Նա վա սարդ յա նի ու ղեկ ցութ յամբ: 
Ու րա խութ յամբ տե ղե կաց նում ենք, որ ուս ման ըն-

թաց քում ցու ցա բե րած բարձր ա ռա ջա դի մութ յան հա-
մար կրթա թո շակ շնորհ վեց  Եր ևա նի Մ.  Հե րա ցու ան-
վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի 3-րդ  կուր սի 
ու սա նո ղու հի Ի րի նա  Մու րադ յա նին: Մ յուս եր կու ԲՈւՀ-
երն էին Եր ևա նի գե ղար վես տի պե տա կան ա կա դե մի ան 
և Եր ևա նի  Կո մի  տա սի ան վան պե տա կան կոն սեր վա տո-
րիան:

Շ նոր հա վո րե լով ու սա նող նե րին՝  Վե հա փառ  Հայ րա պե տը
վստա հութ յուն հայտ նեց, որ նրանք պետք է բա րե հա ջող
ա վար տեն ի րենց ու սու մը և  հա րուստ գի տե լիք նե րի շնոր-
հիվ նո րա նոր ր բաբ ր ձունք ներ ր նվա ճեն:

ՀԱՅ ՐԱ ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ԿՐԹԱ ԹՈ ՇԱ ԿԻ ԱՐ ԺԱ ՆԱ ՑԱԾ

ՄԵՐ ՈՒ ՍԱ ՆՈ ՂԸ

՝
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ԴԱ ՍԱ ԽՈ ՍՈՒԹ ՅՈՒՆ ՄԻ ՋԱԶ ԳԱ ՅԻՆ 

ՓՈՐ ՁԱ ԳԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ
Հո գե բու ժութ յան մե ջ հետտ րավ մա-

տիկ սթրե սա յին (PTSD) և  օբ սե սիվ-
կոմ պուլ սիվ խան գա րումն  ե րի (OCD) 
գծով մի  ջազ գա յին փոր ձա գետ, Եվ րո-
պա կան նեյ րո հո գե դե ղա բա նութ յան
կո լե գիա յի նախ կին նա խա գահ, Mental 
Health Focus on Depression փոր ձա գետ-
նե րի պլատ ֆոր մի  նա խա գահ, հետտ-
րավ մա տիկ սթրե սա յին խան գար ման 
(PTSD) իս րա յե լա կան կոն սոր ցիու-
մի  նա խագահ, ու ղե ղի իս րա յե լա կան 
խորհր դի նա խա գահ, ա ֆեկ տիվ հո գե-
ֆի զիո լո գիա յի մի  ջազ գա յին խորհր դի
ան դամ, իսկ ոչ վաղ անց յա լում՝ օբ-
սե սիվ-կոմ պուլ սիվ խան գա րումն  ե րի
սպեկտ րի (ICOCS) մի  ջազ գա յին կո-
լե գիա յի նա խա գահ  Յո զեֆ  Զո հա րի
«The Neuroscience-based Nomenclature 
(NbN). What it means for you as a clini-
cian թե մա յով դա սա խո սութ յու նը նա-
խա տես ված էր բժիշկ նե րի, կլի նի կա-
կան օր դի նա տոր նե րի և  ու սա նող նե րի
հա մար:
ԵՊԲՀ գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր

Կ. Են կո յանն ա սաց, որ մե զ հա մար 
մե ծ պա տիվ է մե ր ԲՈւՀ-ում հյու րըն-
կա լել նեյ րո հո գե դե ղա բա նութ յան կո-
լե գիա յի ան դամն  ե րին և  կո լե գիա յի
նախ կին նա խա գահ, մի  ջազ գա յին 
փոր ձա գետին: 
 Ներ կա յացնե լով հյու րե րին և  ող-

ջու նե լով մի  ջո ցառ ման մաս-
նա կից նե րին՝ ԵՊԲՀ հո գե բու-
ժութ յան ամ բիո նի վա րիչ Ար-
մե ն  Մե լիք- Փա շա յանը նշեց, որ 
ար դեն մի  քա նի տա րի շա րու-
նակ  հա մա գոր ծակ ցում են Եվ-
րո պա կան նեյ րո հո գե դե ղա բա-
նութ յան կո լե գիա յի հետ, և  մե ր
ե րի տա սարդ մաս նա գետ նե րը 
ընդգրկ ված են նրանց կող-
մի ց ի րա կա նացվող բազ մա թիվ 
ծրագ րե րում:  Բազ մա թիվ ե րի-
տա սարդ ներ նրանց շնոր հիվ 
հնա րա վո րութ յուն են ստա ցել 
ու սանել, դա սըն թաց նե րի մաս-
նակ ցել Օքս ֆոր դի և  Վե նե ցիա յի 
դպրոց նե րում, ո րոնք ամ բող ջութ յամբ 
ֆի նան սա վոր վել են Եվ րո պա կան նեյ-
րո հո գե դե ղա բա նութ յան կո լե գիա յի
կող մի ց:
Պ րո ֆե սոր  Զո հա րը 300-ից ա վե լի 

գի տա կան աշ խա տանք նե րի, 16 գրքե-
րի հե ղի նակ է, ո րոնք նվիր ված են ռե-
զիս տենտ դեպ րե սիա յին:  Նա ՕԿԽ,
ՀՏՍԽ, CNP Spectrums և "World Jour-
nal of Biological Psychiatry" ամսագրի
հիմն  ա դիր խմ բա գիրն է, ինչ պես նաև 
"European Psychiatry, The International 
Journal of Psychiatry in Clinical Prac-
tice, Neuropsychobiology" ամ սագ րե-
րի խմբագ րա կան խորհր դի ան դամ: 

 Նա հան դի սա ցել է նաև DSM-IV և V 
ՕԿԽ գծով խորհր դա տու և DSM-V
օբ սե սիվ-կոմ պուլ սիվ խան գա րումն  ե-
րի հե տա զոտ ման աշ խա տան քա յին
խմբի հա մա նա խա գահ:  Ներ կա յումս
նա  Սակ լեր հա մալ սա րա նի բժշկա-
կան ֆա կուլ տե տի հո գե բու ժութ յան 
պրո ֆե սոր է, ինչ պես նաև  Թել-Ա վի վի 
 Հայ մա- Շի բա բժշկա կան կենտ րո նի
տնօ րե նը, նաև ԿՆՀ-ի վրա ազ դող 
նո րա գույն դե ղա մի  ջոց նե րի զար գաց-
ման մի  ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցու-
թյան (ECNP, ACNP, CINP, AsCINP) նա-
խա գա հը:

ԿԱ ՅԱ ՑԱՎ  ՏԱՐ ՎԱ ԲԺԻՇԿ ԵՎ  ՏԱՐ ՎԱ 

ԲՈՒԺ ՀԻՄ ՆԱՐԿ- ՀՈՒ ՍՈ ԱՍՏՂ-2016 Ա ՄԵ ՆԱՄ ՅԱ

ԱՆ ՎԱ ՆԱ ԿՈՉ ՄԱՆ Ա ՐԱ ՐՈ ՂՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ
Ա ն վա նա կոչ ման ամե  նամ յա ա րա րո ղութ յան ըն թաց քում 

սո ցիո լո գիա կան հար ցումն  ե րի և  փոր ձա գի տա կան գնա-
հատ ման արդ յուն քում մրցա նակ նե րի ար ժա նա ցան Եր ևա-
նի Մ.  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մա լա սա-
րա նի մի  շարք մաս նա գետ ներ:
Այդ թվում՝ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան գլխա-

վոր ստո մա տո լոգ, ԵՊԲՀ ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե-
տի դե կան, դո ցենտ, թե րապև տիկ և ըն տա նե կան ստո մա-
տո լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ, «Ս տո մա տո լո գիա կան կրթու-
թյուն և  գի տութ յուն ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահ, «ԿԼԱՆՍԵ
բժշկա կան ստո մա տո լո գիա կան կենտ րո նի հիմն  ա դիր-
տնօ րեն  Լա զար Ե սա յա նը՝ « Տար վա ստո մա տո լո գ, 
ԵՊԲՀ նյար դա բա նութ յան ամ բիո նի վա րիչ,  Հա յաս տա նի 
նյար դա բան նե րի ա սո ցիա ցիա յի և Ալց հեյ մե  րի ազ գա յին 
ա սո ցիա ցիա յի փոխ նա խա գահ, Եվ րո պա կան նյար դա-
բա նա կան խորհր դի և Ալց հեյ մե  րի մի  ջազ գա յին հա մալ-
սա րա նի խորհր դի ան դամ, բ.գ.դ., պրո ֆե սոր  Հով հան նես 
Ման վել յա նը՝ « Տար վա նյար դա բա ն, ԵՊԲՀ նյար դա վի-
րա բու ժութ յան ամ բիո նի վարիչ, ԵՊԲՀ ընդ հա նուր և  էնդո-
վաս կուլ յար նյար դա վի րա բու ժութ յան կլի նի կա յի ղե կա վար, 
բ.գ.դ., պրո ֆե սոր  Ռու բեն  Ֆա նարջ յա նը՝ « Տար վա բա ցա-

ռիկ վի րա հա տութ յու ն, ՀՀ ա ռող ջա պա հութ
նա խա րա րութ յան գլխա վոր ման կա կան ստո
տո լոգ, ԵՊԲՀ ման կա կան ստո մա տո լո գիա
օր թո դոն տիա յի ամ բիո նի վա րիչ,  Հա յաս տա նի
թո դոնտ նե րի ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահ, «Ալ
տո մ կլի նի կա յի հիմն  ա դիր-տնօ րեն, բ.գ.դ. Հ ր
 Տեր- Պո ղոս յա նը՝ « Տար վա օր թո դոն տ, ԵՊԲՀ
մու լյա ցիոն ու սումն  ա կան կենտ րո նի ղե կա վա
բ.գ.դ.  Սու րեն  Հով հան նիս յա նը՝ « Բարձ րա գու
բժշկա կան կրթութ յան տար վա կազ մա կեր պի չ
ու րո լո գիա կան կլի նի կա յի ղե կա վար, «Տ ղա մա
դու ա ռող ջութ յու ն ՀԿ-ի նա խա գահ, Եր ևան 
քա ղա քի գլխա վոր ու րո լոգ, ԵՊԲՀ ու րո լո գիա յի ամ բիո նի 
դո ցենտ Ա րեն  Բաբ լում յա նը՝ « Տար վա ու րո լոգ, « Նաի րի
բժշկա կան կենտ րո նի 2-րդ  վի րա բու ժա կան բա ժան մուն քի 
վա րիչ, բ.գ.թ., ԵՊԲՀ վի րա բու ժա կան հի վան դութ յուն նե րի 
թիվ 3 ամ բիո նի դո ցենտ  Սամ վել  Զա քար յա նը՝ « Տար վա վի-
րա բույժ, ԵՊԲՀ ճա ռա գայ թա յին ախ տո րոշ ման ամբիո նի 
պրո ֆե սոր  Նի կո լայ  Հով հան նիս յա նը՝ հա տուկ մրցա նա կի 
«Բ ժիշկ-վե տե րա ն ան վա նա կար գե րում:
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ԵՊԲՀ-ՈՒՄ ՊԱՐԳԵՎԱՏ ՐԵ ՑԻՆ  

ՎԵՄ ՅԱՆ ԸՆ ՏԱ ՆԻ ՔԻ ԲԺԻՇԿ ՆԵ ՐԻՆ

Հայտ նի սրտա բան  Նա զե լի  Վեմ յա նը 
սրտա բա նութ յան ո լոր տում վաս-
տա կա շատ գոր ծու նեութ յան հա մար 
պարգ ևատր վեց ԲՈւՀ-ի հու շա մե  դա-

լով, իսկ նրա եղ բայ րը՝ հռչա-
կա վոր կրծքա յին վի րա բույժ 
Ա նու շա վան  Վեմ յա նը կրծքա յին
վի րա բու ժութ յան ո լոր տում բազ-
մամ յա կլի նի կա կան վաս տա կի և 
ծննդ յան 80-ամ յա կի առ թիվ հետ-
մա հու պարգ ևատր վեց հա մալ-
սա րա նի ոս կե հու շա մե  դա լով:
 Խո սե լով ա կա նա վոր վի րա-

բույ ժի մա սին՝ ԵՊԲՀ ռեկ տոր 
Մ.  Նա րի ման յա նը պատ մե ց, որ 
Ա նու շա վան  Վեմ յա նի ա շա կեր-
տը լի նե լով՝ հնա րա վո րութ յուն է 
ու նե ցել նրա նից ստա նալ վար-

պե տաց դա սեր ոչ պաշ տո նա կան 
պայ ման նե րում և ն րա նից սո վո րել ոչ
մի այն այն, թե ինչ պես պետք է բու-

ժել, այլև ինչ պես շփվել պա ցիեն տի 
ու նրա հա րա զատ նե րի հետ:  Նա այն 
ե զա կի մաս նա գետ նե րից էր, ով ստեղ-
ծեց իր դպրո ցը, որն այ սօր ու նի իր 
շա րու նա կող նե րը: « Սուրբ Գ րի գոր 
 Լու սա վո րի չ բժշկա կան կենտ րո նի 
վի րա բու ժութ յան բա ժան մուն քի վա րիչ 
 Հով հան նես  Սար կա վագ յա նը նույն-
պես հի շա տա կեց  Վեմ յա նի կա տա րած 
գոր ծե րը: Շ նոր հա կա լութ յուն հայտ նե-
լով գնա հա տա կա նի հա մար՝  Նա զե լի 
 Վեմ յա նը պատ մեց իր գեր դաս տա նի 
պատ մութ յու նը, եղ բոր ան ցած ու ղու
մա սին և  ամ փո փեց խոս քը՝ Ա նու շա-
վան  Վեմ յա նի մա սին ա սե լով հետև-
յա լը. « Նա ոչ մի այն լավ բժիշկ էր, այլև 
լավ մար դ:
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Ի.Մ.  ՍԵ ՉԵ ՆՈ ՎԻ ԱՆ ՎԱՆ Ա ՌԱ ՋԻՆ ՄՊԲՀ-ՈՒՄ
Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի ընդ հա նուր բժշկու թյան ֆա-

կուլ տե տի 4-րդ  կուր սի մի  խումբ ու սա նող ներ  Մոսկ վա յի 
Ի.Մ.  Սե չե նո վի ան վան ա ռա ջին պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի կլի նի կա կան ստո րա բա ժա նումն  ե րի 
բա զա յում հա ջո ղութ յամբ ան ցան ա մա ռա յին պրակ-
տի կա: Ու սա նող նե րի հետ աշ խա տում էին հա մալ սա-
րա նա կան կլի նի կա նե րի լա վա գույն մաս նագետ ներ: 
ԵՊԲՀ ու սա նող նե րի ու շադ րութ յու նը ուղ ղորդ վում էր 
այն խնդիրների վրա, ո րոնք բարդութ յուն ներ էին ա ռա-
ջաց րել Ի.Մ.  Սե չե նո վի ան վան ա ռա ջին ՄՊԲՀ ու սա-
նող նե րի սո վո րե լու ըն թաց քում: Ե րի տա սարդ նե րը 
բա ժան ված էին 5 խմբի, ա մե ն խմբում` 2 ու սա նող, յու-
րա քանչ յուր խմբին կցված էր մե  կա կան դա սա խոս: 
Բո լոր ու սա նող ներն ու նեին ինք նու րույն ա նամն  եզ հա-
վա քե լու, պա ցիենտ նե րին խորհր դատ վութ յուն տրա-
մադ րե լու, ծրագ րով նա խա տես ված հա մա պա տաս խան 
հմտութ յուն ներ ձեռք բե րե լու հնա րա վո րութ յուն:  Մեր 
ու սա նող նե րի առջև բարդ խնդիր էր դրված. այն է՝ 
ոչ մի այն պատ շաճ կա տա րել ծրագ րի պրակ տիկ և
գործ նա կան հատ ված նե րը հա մա պա տաս խան գի տե-
լիք ներ և հմ տութ յուն ներ ձեռք բե րե լու նպա տա կով, այլ 
նաև հա վուր պատ շա ճի ներ կա յաց նել  Հա յաս տա նը և 
բժշ կա կան հա մալ սա րա նը « Մի ջազ գա յին ըն կե րութ յան 
օ ր մի  ջո ցառ ման ըն թաց քում, ո րի նպա տակն էր տար-
բեր երկր նե րից ե կած ու սա նո ղա կան բազ մազգ կո լեկ տի-
վի մի ա ձու լու մը: Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի ու սա նող նե րը
ներ կա յաց րին շատ հե տաքր քիր ծրա գիր. ցու ցադր վեց 4 
շնոր հան դես Power point ծրագ րով (եր կու սը՝ անգ լե րեն, 
եր կու սը՝ ռու սե րեն), այ նու հետև հան դի սա տե սի ու շադ-
րութ յա նը ներ կա յաց վե ցին ե րեք ազ գա յին պար՝ ազ գա-
յին հա գուս տով և  ե րեք երգ: Ե լույթն այն քան հե տաքր քիր 
և  ար հես տա վարժ էր, որ ճա նաչ վեց լա վա գույ նը: Ծ րագրի 
ա վար տին Ի.Մ.  Սե չե նո վի ան վան ա ռա ջին ՄՊԲՀ մի  ջազ-
գա յին բաժ նի փո խա նա կա յին ծրագ րի ղե կա վար  Լա րի սա 
Վիխ րո վան շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց Եր ևա նի բժշկա-
կան հա մալ սա րա նին և ծ րագ րի պա տաս խա նա տու նե րին՝ 
նշե լով, որ ԵՊԲՀ ու սա նող նե րը լավ տպա վո րութ յուն թո-
ղե ցին բո լո րի վրա, նրանք  ունեն պա տաս խա նա տվության 
բարձր զգացում, բար յա ցա կամ են և  կազ մա կերպ ված:

ԲՈւՀ-ե րի ին տեգրման ծրագ րի ԵՊԲՀ ղե կա վար
 Մա րի նա Օ հան յա նը ընդգ ծեց մեր ու սա նող նե րի՝ ա մա ռա-
յին ար տադ րո ղա կան պրակ տի կա յի ծրագ րի գործ նա կան,
կրթա կան և մ շա կու թա յին բա ղադ րիչ նե րի հա ջող կա տա-
րու մը Ի.Մ.  Սե չե նո վի ան վան ա ռա ջին ՄՊԲՀ-ում: Պ րակ-
տի կա յի ըն թաց քում մե ր ու սա նող նե րը այ ցե լե ցին բժշկու-
թյան պատ մութ յան թան գա րան, որ տեղ ծա նո թա ցան
 Ռու սաս տա նում բժշկութ յան զար գաց ման պատմությունը:
Ծ րագ րի ա վար տին բո լոր ար տա սահ ման ցի ու սա նող նե-

րը, այդ թվում նաև ԵՊԲՀ սա նե րը, ստա ցան հա մա պա-
տա սա խան հա վաս տագ րեր:
Այ նու հետև «պա տաս խան այ ցո վ  Հա յաս տան ե կած Ի.Մ.

 Սե չե նո վի ան վան ա ռա ջին ՄՊԲՀ-ի ու սա նող նե րը հա ջո-
ղութ յամբ ի րա կա նացրին ի րենց ա մա ռա յին ար տադ րո ղա-
կան պրակ տի կան ԵՊԲՀ-ի կլի նի կա կան ստո րա բա ժա-
նումն  ե րում:

ԲՈւՀ երի ինտեգրման ծրագրի ԵՊԲՀ ղեկավար
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Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում յո գա յի
մի  ջազ գա յին օր վան ըն դա ռաջ կա յա-
ցած սե մի  նա րը վա րեց ա յուր վե դա յի 
մաս նա գետ, դոկ տոր  Վի կաս  Չո թը:
 Սե մի  նա րին ներ կա էին   Հա յաս տա նում
Հնդ կաս տա նի ար տա կարգ և  լիա զոր
դես պան, նո րին գե րա զան ցութ յուն
 Յո գեշ վար  Սանգ վա նը և  այ լընտ րան-
քա յին բժշկութ յան կուր սի ղե կա վար 
Մկր տիչ Ա վագ յա նը:
 Հա յաս տա նում Հնդ կաս տա նի ար-

տա կարգ և  լիա զոր դես պա նը նշեց, 
որ 2014-ին ՄԱԿ-ի կող մի ց հու նի սի 
21-ը հռչակ վել է յո գա յի մի  ջազ գա յին
օր, և  երկ րորդ տա րին է, որ այն նշում 
են նաև  Հա յաս տա նում՝ մաս նա վո-
րա պես բժշկա կան հա մալ սա րա նում՝ 
ա վե լաց նե լով, որ յո գան հո գու, մտքի
և  մարմն  ի մի աս նութ յունն է. հատ կա-
պես ե թե մե նք հա վա տում ենք դրան, 

և  այդ ա մե  նի տրա մա բա նա կան
ա վարտն է, ներ դաշ նա կութ յու նը և
 խա ղա ղութ յու նը:
 Շեշ տե լով յո գա յի կար ևո րութ յու նը՝ 

ԵՊԲՀ ռեկ տորն ա սաց, որ այս մի  ջո-
ցառ մա նը մաս նակ ցելը շատ կար ևոր 
է, քա նի որ մե նք մե ծ հար գանք ենք 
տա ծում Հնդ կաս տա նի քա ղա քակր-
թութ յան և  սո վո րույթ նե րի՝ մաս նա վո-
րա պես ա ռող ջա կան խնդիր նե րը կան-
խար գե լող մի  ջո ցա ռումն  ե րի հան դեպ:
 Յո գա յում ա մե ն ինչ հիմն  ված է շնչա-
ռա կան վար ժութ յուն նե րի վրա. կա ռա-
վա րե լով շնչա ռութ յու նը՝ մար դը կա րո-
ղա նում է կա ռա վա րել ա մե ն ինչ, այդ
թվում նաև մի տ քը, հո գին և  մար մի  նը:
Այ լընտ րան քա յին բժշկու-թ յան կուր-

սի ղե կա վա րը նշեց, որ հնդկա կան
ա վան դա կան բժշկութ յու նը դա րե-
րի, հա զա րամ յակ նե րի պատ մութ յուն

ու նի: Այն ու սումն  ա սի րել են Մ խի թար 
 Հե րա ցին, Ա մի ր դով լաթ Ա մա սիա ցին: 
Ն րա խոս քե րով` Հնդ կաս տա նի հո-
մոեո պա թիա յի հե տա զո տութ յուն նե րի 
կենտ րո նա կան խորհր դի և բժշ կա կան 
հա մալ սա րա նի մի ջև ստո րագր ված 
փո խըմբռն ման հու շա գի րը թույլ կտա 
էլ ա վե լի խո րը ու սումն  ա սի րել և  ու սա-
նող նե րին դա սա վան դել հո մե ո պա-
թիթիա, ա յյուր րվեվ  դա, յո գագ :

ՅՈ ԳԱՆ ՀՈ ԳՈՒ, ՄՏՔԻ ԵՎ  ՄԱՐՄ ՆԻ ՀԱ ՄԱ Ր

94 տա րե կա նում կյան քից հե ռա ցավ ԵՊԲՀ ներ քին հի վան-
դութ յուն նե րի պրո պեդև տի կա յի ամ բիո նի դո ցենտ, բ.գ.թ. 
 Ռո զա  Շահ նա զար յա նը:  Նա ծնվել է 1922-ին, Կ րաս նո դա րի 
մար զի Ար մա վիր քա ղա քում: Դպ րոցն ա վար տե լուց հե տո՝ 
1939-ին ըն դուն վել է  Լե նինգ րա դի քի մի ա դե ղա գի տա կան 
ինս տի տուտ, որ տեղ սո վո րել է մի նչև 1942-ը:  Նույն թվա-
կա նին տե ղա փոխ վել է Եր ևա նի բժշկա կան ինս տի տու տի 
բու ժա կան ֆա կուլ տե տ, որն ա վար տել է 1946-ին՝ գե րա զան-
ցութ յան դիպ լո մով: Այ նու հետև  նշա նակ վել է  2-րդ կ լի նի-
կա կան հի վան դա նո ցի թե րապև տիկ բա ժան մուն քի օր դի-
նա տոր: 1948-49թթ. նույն կլի նի կա յի դիագ նոս տի կա յի ամ-
բիո նում ե ղել է ա սիս տենտ, իսկ 1951-ին՝ օր դի նա տու րան 
ա վար տե լուց հե տո, դիագ նոս տի կա յի ամ բիո նում աշ խա տել 

է որ պես ա վագ լա բո րանտ: 1953-ին ստա ցել է բժշկա կան գի-
տութ յուն նե րի թեկ նա ծո ւի կո չում:
1982-87թթ. ծա վա լել է ման կա վար ժա կան գոր ծու նեութ յուն,

զբաղ վել է գի տա կան և  հա սա րա կա կան ակ տիվ աշ խա-
տան քով: Գ րել է 28-ից ա վե լի գի տա կան հոդ ված ներ:
1987-ին  Մոսկ վա յի Ի.Մ.  Սե չե նո վի ան վան ա ռա ջին պե տա-

կան բժշկա կան հա մալ սա րա նում մաս նակ ցել է ո րա կա վոր-
ման բարձ րաց ման դա սըն թաց նե րի:
1993-ին մե կ նել է ԱՄՆ՝ բնա կութ յան նպա տա կով:
 Ռո զա Ա դա մովն  ա յին ճա նա չող նե րի հու շե րում նա կմն ա 

որ պես կիրթ անձ նա վո րութ յուն, հմուտ մաս նա գետ, տա ղան-
դա վոր ման կա վարժ, ով իր փորձն է փո խան ցել սե րունդ նե-
րին:      

 Հար գե լի պրն.  Նա րի ման յան, ինչ բա-
ռե րով ար տա հայ տենք ե րախ տա գի-
տութ յուն ներս, որ դրանք աղ քա տիկ
չթվան: Ապ րի լի 25-ին տե ղի ու նե ցած
ավ տո բու սի պայթ յու նը ցնցել էր ոչ
մի այն մե զ՝  Ռո լանդ  Խո ջա յա նի և Էդ գար
 Գաս պար յա նի ծնող նե րին, այլև ողջ հայ
ազ գին:
Ա հա վոր այդ օ րե րին մե նք Աստ ծուց

ա ղա չում էինք չխլել մե ր որ դի նե րին, մե ր
արևն ու լույ սը:  Զար մա նա լի չէր, որ դեպ-
քից րո պե ներ անց Ար մե  նիա բժշկա-
կան կենտ րոն էին հա սել Հե րա ցի թիվ
1 հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի պլաս-
տիկ և  մի կ րո վի րա բու ժութ յան կլի նի-
կա յի բժիշկ ներ՝ բ.գ.թ., դո ցենտ Գ ևորգ
 Վի գե նի  Յաղջ յա նը և Ա րամ Ար տա վազ-
դի  Սա հակ յա նը:
Ա յո՛, զար մա նա լի չէր, քա նի որ նրանք

մար դա սի րա կան մե ծ նվի րու մով օժտ-
ված ան ձինք են՝ բժիշկ ներ, ով քեր
ա ռանց հրա վեր քի, պատ րաս տա կամ
ա ռա ջին բու ժօգ նութ յունն են ցու ցա բե րել
մե ր տղա նե րին, ինչ պես նաև կա տա րել

հե տա գա պլաս տիկ վի րա հա տութ յուն-
ներ Սբ. Աստ վա ծա մայր կլի նի կա յում:
Գ.  Յաղջ յա նի և Ա.  Սա հակ յա նի, ինչ-

պես նաև հան րա պե տութ յան ա ռա ջա-
տար մաս նա գետ նե րի ներգ րավ վա ծութ-
յամբ մե ր տղա նե րը չզրկվե ցին ոտ քից:
 Մենք տե ղե կաց ված էինք, որ հրա զե-

նա յին պայթ յու նից ա ռա ջա ցած վեր քե-
րն ու նե նում են շատ բար դութ յուն ներ և 
 վե րա կանգն վում են 3 ամս վա ըն թաց-
քում: Ի ու րա խութ յուն մե զ՝ V.A.C. հա մա-
կար գի շնոր հիվ մե ր զավակների վեր քե-
րն ա րագ լա վացա ն:  Վեր քե րի փակ ման
վա կո ւու մա յին հա մա կար գը տրա մադր-
վել էր Ա մե  րի կա յի հայ բժիշկ նե րի մի ութ-
յան կող մի ց՝ պլաս տիկ վի րա բույժ Գ.
 Յաղջ յա նի մի ջ նոր դութ յամբ: 
Այն, ինչ ար վեց Գ.  Յաղջ յա նի և Ա.

 Սա հակ յա նի մաս նա գի տա կան ճիշտ և
արդ յու նա վետ աշ խա տան քի, հայ մար-
դու սրտա ցա վութ յան, հո գա տա րութ յան
շնոր հիվ, մե ր որ դի նե րի կյան քի և  ա ռող-
ջութ յան հա մար՝ ուղ ղա կի հրա շա գոր-
ծու թյուն էր:

 Մեր տղա ներն այ սօր նրանց շնոր հիվ 
քայ լում են և  վե րա կանգ նում կորց րա ծը:

 Մի բան կա րող ենք ա սել. 
 Մեր կյանքն �  սիր տը ձեզ նվեր,
Որ դ� ք փրկեք շա՜տ կյան քեր,
 Լի նեք ա ռողջ, ա նե րեր,
 Մեր անն ման բժիշկ ներ,
 Ձեզ պա տիվ �  հա զար փառք,
 Դ� ք բժիշկ ներ՝ երկ նա ռաք:

ԷԴ ԳԱՐ ԳԱՍ ՊԱՐ ՅԱ ՆԻ ԵՎ 
 ՌՈ ԼԱՆԴ  ԽՈ ՋԱ ՅԱ ՆԻ

ծնող ներ

ՌՈԶԱ ԱԴԱՄԻ ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ
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- 2014-ին փո խա նակ ման ծրագ-
րի շրջա նակ նե րում մե զ մոտ էր 
գտնվում Չու վա շիա յի հան րա պե-
տութ յան պե տա կան հա մալ սա րա նի 
բժշկական ֆակուլտետի  դե կա նը:
Ն րանց հա մալ սա րանն ու նի բժշկա-
կան ֆա կուլ տետ, և դե կա նը, ըստ 
էութ յան, իր կար գա վի ճա կով հա-
վա սա րա զոր է ռեկ տո րին: Այցի
շրջանակներում կնք վեց մի ջ հա մալ-
սա րա նա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան 
պայ մա նա գիր:
2015-ի հուն վար-փետր վար ա մի ս-

նե րին ես և  ու սումն  ա կան ծրագ րե րի
բաժ նի պետ Ա րամ Բայ կո վը գնա-
ցինք Չու վա շիա: Մենք 1 շա բաթ վա
ըն թաց քում հե տա զո տե ցինք նրանց
հա մալ սա րա նը, ֆա կուլ տետ նե րը, 
կլի նի կա նե րը, ներ կա գտնվե ցինք 
նրանց ռեկ տո րա տի նիս տին, այ-
նու հետև ստո րագր վեց ո րո շում, ո րի 
հա մա ձայն մե նք պետք է 2015-ին
կա տա րեինք ու սա նող նե րի և դա-
սա խոս նե րի փո խա նա կում: Ապ րի-
լին եր կուս տեք փո խա նակ վե ցին 10-
ա կան ու սա նող ներ: Բա ցի ու սա նող-
նե րից՝ մե ր կող մի ց փոխանակման
ծրագրին մասնակցեցին 2 դա սա-
խոս ներ՝ գի տութ յուն նե րի գծով պրո-
ռեկ տոր, պրո ֆե սոր Կոնս տան տին 
Են կո յա նը և  ընդ հա նուր և  էն դո վաս-
կուլ յար նյար դա վի րա բու ժութ յան
կլի նի կա յի ղե կա վար, բ.գ.դ, պրո ֆե-
սոր Ռու բեն Ֆա նարջ յա նը: Ն րանց
կող մի ց նույն պես 2 դա սա խոս ներ
ե կան: Ու սա նող նե րը մե զ մոտ մն ա-
ցին 2 շա բաթ, մե ր դա սա խոս նե րը՝ 1
շա բաթ, նրանց դա սա խոս նե րից մե -

կը մն աց 1 շա բաթ, մյու սը՝ 2 շա բաթ:
Այդ ըն թաց քում մե ր դա սա խոս նե րն
այն տեղ, իսկ նրանց դա սա խոս ները
մե զ մոտ կար դա ցին դա սա խո սու-
թյուն ներ: Ի դեպ՝ եր կուս տեք շատ
գոհ էին: Ու սա նող նե րի և դա սա խոս-
նե րի վե րա դար ձից հե տո ես նրան-
ցից գրա վոր կար ծիք պահանջեցի՝
դի տո ղութ յուն նե րի և ա ռա ջար կու-
թյուն նե րի վե րա բեր յալ, ո րոնք այս
տա րի ամ բող ջութ յամբ հաշ վի էին
առն վել:
Դ րա նից զատ՝ ա մա ռա յին պրակ-

տի կա յի ժա մա նակ կա տար վեց երկ-
կող մա նի փո խա նա կում՝ 5-ա կան 
ու սա նող նե րով: Այդ ըն թաց քում
ու սա նող ներն անց նում են ու սում-
նա կան ծրագ րի լիար ժեք կուրս, ո րը
հա մա պա տաս խա նում է այն ցիկ լին, 

ո րը նրանք պետք է ու սումն  ա սի րեին
ի րենց հա մալ սա րա նում: Այդ ու սա-
նող ներն ի րենց ստու գարք նե րը և
քն նութ յուն նե րը հանձ նում և  ա տես-
տա վոր վում են մե զ մոտ, իսկ մե ր
ու սա նող ները հա մա պա տաս խա նա-
բար այդ փու լերն անց նում են Չու-
վա շիա յում:
2015-ի հու լի սին, երբ կազ մա կերպ-

վեց ախ տա ֆի զիո լո գիա յի ա մա ռա-
յին դպրոց, նրանց կող մի ց ներ կա էր
1 պրո ֆե սոր և 5 ու սա նող՝ բա ցի մե ր
մյուս հյու րե րից: Արդ յուն քում ստաց-
վեց, որ մե նք փո խա նա կե ցինք 35
ու սա նող և 5 դա սա խոս: 
Փո խա նակ ման գոր ծըն թաց կա տա-

րե ցինք նաև Մոսկ վա յի հետ՝ 10-ա կան
ու սա նող նե րով և 1-ա կան դա սա խո-
սով: Միա կող մա նի փո խա նա կում
կա տա րե ցինք 2015-ին Ռոս տո վի
պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա-
րա նի հետ՝ 1 ու սա նող՝ 1 կի սամ յա-
կի կտրված քով: Հի մա էլ Ռոս տո-
վի բժշկա կան հա մալ սա րա նի 2
ու սա նող ներ գտնվում են մե զ մոտ՝ 1
ու սումն  ա կան տա րով:
2016-ի փետր վա րին նո րից ստո-

րագ րե ցինք ո րո շում, ո րով կրկին
սահ մա նե ցինք, որ մե նք հա վա-
տա րիմ ենք մե ր կնքած պայ մա-
նագ րին, և  ապ րի լին կա տար վեց
փո խա նա կում: Այս ան գամ նրանց
կող մի ց ե կավ 10 ու սա նող և 4 դա-
սա խոս՝ այդ թվում նաև բժշկա կան
ֆա կուլ տե տի դե կա նը: Բժշ կա կան
ֆա կուլ տե տի դե կա նը և թե րա-
պիա յի ամ բիո նի վա րի չը մե զ մոտ

Փոխայցել� թյ� ններ
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Չ� վաշաշիիիայի պետաակաան համմալսարաաաննի ռեկտոոր Ա. ՅՅ� . ԱԱլեքսանդրր
հղ� մըըփփփաաստ� մ էաայն հանգաամանքը,ոոր � սանոողներրի և դդասախոսսն
փոխաննաաակային ծծրաագրերիի իրակկաաանացմանն �ղղղ�թթյամբ եե
կրթօջաախխխների ներրկաայաց� ցիչների ններդրած ծ ջաննքերիի արդյ� նն
նկատելելիիի են զգալիի հաաջող� �թյ� ններրր::
Համոոզմզմմ� նք � նեենաալով, ոոր կայացցցաած հանդդիպ�� մն երրի ընթացց

ձեռք բբեերված հաաջող� թյ�� նները ոոոչ մի այնն կշաար� ննակվեն, 
ավելի կկզարգանաան՝ Չ� վաաշիայի հհհաամալսարրանն այս ս առ� մով
երախտտաագիտ� թյ�� ննն է հայտտն� մ արրրդդյ� նավետտ համմագոործակց� թթ
համարր՝՝ հհ� յս հայտտնելլով, որր փոխադդաաարձ այցելլ� թյ�� ննեերի ընթացց
ձեռք բբեերրված համմագգործակկց� թյանն ծրագրերրի իրականաց� մը հ
կհանդիդիիսսանա առաավեել արդյյ� նավետտտտ աշխատաանքիի:
Այս աառռիիթով խնդդրեեցի ԵՊՊԲՀ � ս���� մն ական աշխխատաանքների գ

պրոռեեկկտտոր Սամվմվել Ավետտիսյանիննն հնարաավորիինս մմանրամաա
վերոնշշյյաաալ � ս�մնմնաական հաստաատտտ� թյան հետտ փփոխանակկ
ծրագրերեերրի � ղղ�թթյյամմբ իրաականացվվվաած աշխաատաննքներրը:
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մն ա ցին 1 շա բաթ, կար դա ցին դա-
սա խո սութ յուն ներ՝ ի դեպ կար դա-
ցին կոմպ լեքս դա սա խո սութ յուն՝
եր կու սով մի ա սին: Դա հա մըն կավ
 Նո բել յան օ րե րի շրջա նա կում
Ռո բին Ո ւո րե նի դա սա խո սութ յա նը:
Նույն օրը մե ր դահ լի ճում լսե ցինք
հե լի կո բակ տեր պի լո րիի մա սին,
իսկ Հե րա ցի թիվ 1 հի վան դա նո-
ցի կլի նի կա կան լսա րա նում ար դեն
լսե ցինք խո ցա յին հի վան դութ յան
ախ տո րոշ ման և բուժ ման մա սին:
Մեր կող մի ց  Չու վա շիա գնացին 10
ու սա նողներ և 4 դա սա խոսներ, ով-
քեր, իմ կար ծի քով, մե ր լա վա գույն
մաս նա գետ նե րից են: Ն րանք են՝
նյար դա բա նութ յան ամ բիո նի վա-
րիչ, բ.գ.դ., պրո ֆե սոր Հով հան-
նես Ման վել յա նը, ան հե տաձ գե լի
սրտա բա նութ յան ամ բիո նի վա րիչ,
« Հե րա ցի թիվ 1 հա մալ սա րա նա-
կան հի վան դա նո ցի սրտա բա նու-
թյան կլի նի կա յի ղե կա վար, բ.գ.դ.,
պրո ֆե սոր Հ մա յակ Սի սակ յա նը,
ախ տա բանական անատոմի այի ամ-
բիո նի դա սա խոս, բ.գ.թ. Փա ռան ձեմ
Խաչատրյանը և ախ տա ֆի զիո լո-
գիա յի ամ բիո նի ուսումն ական մասի 
պատասխանատու, բ.գ.թ., դո ցենտ
Ար տեմ Գ րի գոր յա նը: Ն րանք ներ-
կա յաց րին կոմպ լեքս դա սա խո-
սութ յուն ներ որ ևէ բժշկա գի տա կան
խնդրի շուրջ՝ յու րա քանչ յուրն իր
բնա գա վա ռով: Այն, ին չը մե նք անց-
յալ տա րի այս տեղ փոր ձար կե ցինք՝
կար դա լով 6 շա բաթ վա ըն թաց քում,
ո րը հա ջորդ ու սումն  ա կան տար վա-

նից լի նե լու է պար տա դիր և  անց կաց վե լու է շա բաթ օ րե-
րին՝ որ պես մո դել ու ղար կե ցինք մե ր ռուս գոր ծըն կեր նե-
րին: Պետք է ասեմ, որ այն բա վա կա նին մե ծ հե տաքրք-
րութ յուն ա ռա ջաց րեց նրանց մոտ, և կար ծում եմ, որ ոչ 
պա կաս թվով ու սա նող ներ կըն դու նենք նաև ա մա ռա յին 
պրակ տի կա յի ժա մա նակ:
Կարևորն այն է, որ փո խա նակ ման ծրա գիրն անց կաց-

վում է ոչ թե ձևա կան շար ժու նա կութ յան հա մար, այլ Չու-
վա շիա յում ստեղծ ված են բո լոր հնա րա վո րութ յուն նե րը, 
որ մե ր ու սա նող նե րն անցնեն բա վա կա նին լուրջ պրակ-
տի կա: Ու սա նող նե րը ձեռք են բե րում ո րո շա կի հմտութ-
յուն ներ՝ պրակ տիկ ո լոր տում, բա ցի դրա նից տես նում են 
նոր դպրոց, վե րագ նա հա տում են մե զ: Պետք է հա վե լեմ, 
որ նրանց դե կա նը Հայաստանից մե կնեց հիա ցած:
Վս տահ եմ, որ այս ծրագ րե րը կու նե նան շա րու նա-

կա կան բնույթ՝ ա վե լի ընդ լայ նե լով աշ խար հագ րա կան 
սահ ման նե րը և նե րա ռե լով այլ երկր ներ ևս:
- Շնորհակալ� թյ� ն լրատվ� թյան համար: Մաղթ� մ 

եմ առավել համարձակ �  հետաքրքիր ծրագրերի 
արդյ� նավետ իրականաց� մ:

Ս. ԹՈՐՈՍՅԱՆ
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Այս տա րի լրա ցավ մե ծ բժշկա պետ,
ա կա դե մի  կոս Է մի լ  Գաբ րիել յա նի
85-ամ յա կը: Ն րա գա ղա փար նե րը մի նչ
այ սօր էլ ի րենց ար տա ցո լումն  են գտնում
մե ր ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար-
գում: Է.  Գաբ րիել յանն օժտ ված էր ոչ
մի այն բա ցա ռիկ կազ մա կերպ չա կան
ու նա կութ յամբ, այլև իր ողջ էութ յամբ
և  գոր ծու նեութ յամբ հայ րե նա սի րու-
թյուն էր սեր մա նում: Ն րա ջան քե րով
1992-ին մե ր երկ րում ստեղծ վեց ա ռող-
ջա պա հա կան ո լոր տի կար ևո րա գույն
կա ռույց նե րից մե  կը՝  Հա յաս տա նի
Հան րա պե տութ յան ա ռող ջա պա հութ-
յան նա խա րա րութ յան դե ղե րի և բժշ կա-
կան տեխ նո լո գիա նե րի փոր ձա գի տա-
կան կենտ րո նը, ո րը նրա շնոր հիվ ար-
ժա նա նա լով մի  ջազ գա յին ճա նաչ ման՝
բազ մա թիվ մրցա նակ ներ ստա ցավ:
Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կա ռա-
վա րութ յան ո րոշ մամբ 2015-ի հուն վա րից
դե ղե րի և բժշ կա կան տեխ նո լո գիա նե րի
փոր ձա գի տա կան կենտ րո նը հպար տո-
րեն կրում է հիմն  ադ րի՝ ա կա դե մի  կոս Է.
Գաբ րիել յա նի պատ վա վոր ա նու նը:    

Ա մե ն մի  ժո ղովր դի մտա վոր մշա կույ-
թի պատ մութ յան մե ջ բնա կա նոն մի  
օ րի նա չա փութ յամբ աս պա րեզ են գա-
լիս տա ղան դա վոր և հզոր ան հա տա կա-
նութ յուն ներ, ո րոն ցով հպար տա նում են
տասն յակ սե րունդ ներ: Այդ պի սի ան հա-
տա կա նութ յուն նե րից էր Ս պի տակ խա չի
հա մաշ խար հա յին մի ա բա նութ յան աս-
պետ, մաս նա գի տութ յամբ բժիշկ Է մի լ 
Սամ սո նի  Գաբ րիել յա նը, ով կես դա րից
ա վե լի քայ լող լե գենդ էր, ա նա ռար կե լի
և  հա վուր պատ շա ճի գնա հատ ված հե-
ղի նա կութ յուն հայ և  հա մաշ խար հա յին 
բժշկա գի տութ յան մե ջ:

Է մի լ  Գաբ րիել յա նը ծնվել է 1931-ի հուն-
վա րի 31-ին:  Թեև,  կապ ված հոր աշ խա-
տան քի հետ, նրա ծննդա վայ րը պաշ-
տո նա կան փաս տաթղ թե րով գրանց վել
է Աշ տա րակ քա ղա քը, սա կայն նրա 
ման կութ յան ու պա տա նե կութ յան ա մե -
նաան մո ռաց հու շե րը, գի տակ ցա կան
կյան քի զգա լի տա րի նե րը կապ ված
են մոր ծննդա վայ րի՝ իր շատ սի րե լի 
 Մեղ րիի հետ:
1938-ին Է.  Գաբ րիել յանն ըն դուն վում 

է Եր ևա նի 26 կո մի  սար նե րի ան վան 
մի ջ նա կարգ դպրո ցը, որ տեղ դա սա-
վան դում էր նաև նրա մայ րը: Ա հա թե 
ինչ պես է հի շում իր ման կութ յան և  ու-
սումն  ա ռութ յան տա րի նե րը վաս տա կա-
շատ գիտ նա կա նը. «Ա մա ռա յին ար ձա-
կուրդ ներն անց կաց րել եմ մորս ծննդա-
վայ րում՝  Մեղ րիում… Հ րաշք էր ինձ 
հա մար  Մեղ րին, հրաշք է և  հի մա, երբ 
ես ար դեն բա վա կա նին հա սուն տա րիք
ու նեմ: Գ րա գետ և  չա փա զանց զար-
գա ցած մարդ էր պապս: Ն րա, բա րի 
և  մե զ ան սահ ման նվիր ված տա տիս, 
վեց քե ռի նե րիս և ն րանց ե րե խա նե րի 
պաշ տե լին էի ես: Այն քան շատ էի ե ղել 
 Մեղ րիում, որ այն տեղ ար դեն ըն կե րա-
կան մե ծ շրջա պատ ու նեի:  Պա տե րազ մի  
տա րի նե րին  էլ չոր րորդ և  հին գե րորդ 
դա սա րան ներս  Մեղ րիում եմ սո վո րել, 
այն պես որ  Մեղ րին անջն ջե լի է իմ կեն-
սագ րութ յու նի ց:
1948-ին տասն յո թամ յա պա տա նին ըն-

դուն վել է  Եր ևա նի բժշկա կան ինս տի-
տու տի բու ժա կան ֆա կուլ տե տը, որտեղ
կարճ ժա մա նակ անց աչ քի ըն կավ իր
գի տե լիք նե րով, կազ մա կերպ չա կան
ու նա կութ յուն նե րով, բազ մա թիվ զե կու-
ցումն  ե րով հա ճախ էր հան դես գա լիս 
տար բեր ամ բիոն նե րին կից գոր ծող գի-
տա կան խմբակ նե րում: Ն րան ընտ րե-
ցին որ պես  ինս տի տու տի ու սա նո ղա կան 
գի տա կան ըն կե րութ յան նա խա գա հի
տե ղա կալ: ԲՈւՀ-ն  ա վար տեց գե րա զան-
ցութ յան դիպ լո մով:
1954-59թթ. Է մի լ  Գաբ րիել յա նը 

 Հա յաս տա նի ա ռող ջա պա հութ յան նա-
խա րա րութ յան ու ղեգ րով աշ խա տել է 
Ար թի կում: Սկզ բում ե ղել է որ պես շրջա-
նի բուժ մի ա վոր ման պո լիկ լի նի կա յի 
բժիշկ, ա պա՝ պո լիկ լի նի կա յի վա րիչ, 
վի րա բույժ, բուժ մի ա վոր ման գլխա վոր 
բժիշկ, Ար թի կի շրջա նի գլխա վոր բժշկի
բու ժա կան աշ խա տանք նե րի գծով տե-
ղա կալ:
1959-ին աշ խա տել է Եր ևա նի բժշկա-

կան ինս տի տու տի դե ղա բա նութ յան ամ-
բիո նում, իսկ 1969-ին նշա նակ վել է ինս-
տի տու տի ու սումն  ա կան աշ խա տանք-
նե րի գծով պրո ռեկ տոր: 1971-ի մա յի սի
25-ին Է մի լ  Գաբ րիել յա նը պաշտ պա նել 
է դոկ տո րա կան ա տե նա խո սութ յուն՝ 
« Նեյ րոտ րոպ մի  ջոց նե րի ազ դե ցութ յու-
նը ու ղե ղի ար յան շրջա նա ռութ յան վրա
թե մա յով: 

1971-75թթ. Է. Գաբ րիել յա նը ե ղել է 
Երե վա նի պե տա կան բժշկա կան ինս-
տի տու տի ռեկ տոր, իսկ 1975-ին նշա-
նակ վել է  Հա յաս տա նի ա ռող ջա պա հու-
թյան նա խա րար:  Շուրջ 15 տա րի Է մի լ 
Գաբ րիել յա նը ղե կա վա րել է ՀՀ ա ռող-
ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յու նը, և  
այդ տա րի նե րին  Հա յաս տա նում բաց վել 
են բազ մա թիվ հի վան դա նո ցա յին հա-
մա լիր ներ, կենտ րոն ներ, կլի նի կա կան
ինս տի տուտ ներ և  լա բո րա տո րիա ներ, 
ո րոն ցից ՀՀ ախ տո րո շիչ կենտ րոնն 
ա ռա ջինն էր ԽՍՀՄ-ում:
 Նա պատ րաս տել է մե ծ թվով ո րակ յալ 

մաս նա գետ ներ, ով քեր այժմ աշ խա տում
են Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խար հա-
յին կազ մա կեր պութ յու նում, ԱՄՆ-ում,
Դա նիա յում և  այ լուր:  Գաբ րիել յա նը հե-
ղի նակ է 420-ից ա վե լի գի տա կան հրա-
տա րա կութ յուն նե րի, այդ թվում 17 գրքի
(մե  նագ րութ յուն ներ և  դա սագր քեր), ու նի 
10 հե ղի նա կա յին վկա յա գիր:
Է մի լ  Գաբ րիել յան նա խա րա րի կազ մա-

կերպ չա կան ու նա կութ յուն նե րը փայ լուն
դրսևոր վե ցին հատ կա պես 1988-ի ա ղե-
տա լի երկ րա շար ժի օ րե րին:
1993-ին « Լի գան դ հրա տա րակ չութ յու-

նը Եր ևա նում 5.000 տպա քա նա կով լույս
ըն ծա յեց Է մի լ  Գաբ րիել յա նի «Փ լու զու մ
խո րագ րով 243 է ջա նոց հու շագ րութ յու նը 
հետև յալ մա կագ րութ յամբ՝ «Ն վի րում եմ
երկ րա շար ժի ժա մա նակ զոհ ված բժիշկ-
նե րի և  բու ժաշ խա տող նե րի հի շա տա-
կին …:
1994-ին Է մի լ  Գաբ րիել յանն ընտր-

վեց ՀՀ  Գի տութ յուն նե րի ազ գա յին
ա կա դե մի ա յի փոխ նա խա գահ և բ նա-
կան գի տութ յուն նե րի բա ժան մուն-
քի ա կա դե մի  կոս-քար տու ղար: Նրա 
գործունեությունը գնահատվել է ըստ 
արժանվույն. ար ժա նա ցել է մի  շարք 
մրցա նակ նե րի, կո չումն  ե րի, պարգև նե-
րի, այդ թվում՝ UNESCO-ի « Կա լին գա
մրցա նա կի, «Ոս կե սկա վա ռա կի (ԱՄՆ) 
և «Պ լա տի նե սկա վա ռա կի ( Մեծ Բ րի-
տա նիա)` գի տա կան բա ցա ռիկ նվա ճում-
նե րի հա մար: Ս տա ցել է «Վ. Վեր նադս-
կու ան վան ոս կե աստ ղ բարձ րա գույն 
շքան շա նը: 2000-ին նրան շնորհ վել է 
Մ խի թար  Հե րա ցու մե  դալ, իսկ 2008-ին` 
Ա մե  նայն  Հա յոց  Կա թո ղի կո սի կող մի ց` 
« Սուրբ  Մաշ տոց- Սուրբ  Սա հա կ շքա-
նշան:
Ն րա ա վան դը մե ծ է հայտ նի «Ար մե  նի-

կու մ դե ղա մի  ջո ցի ստեղծ ման գոր ծում, 
ո րը հզոր դե ղա մի  ջոց է ՁԻԱՀ-ի բուժ-
ման գոր ծում:
Է մի լ  Գաբ րիել յա նը կյան քից հե ռա ցե լ է 

2010-ի  հու լի սի 21-ին, կար ճատև ու ծանր 
հի վան դութ յու նից հե տո՝ ԱՄՆ-ում: Ն րա 
դին տե ղա փոխ վել և  ամ փոփ վել է մայր 
հայ րե նի քում: Ն րա մա հը, հի րա վի, զգա-
լի կո րուստ էր ոչ մի այն հայ, այլև հա մաշ-
խար հա յին բժշկա գի տութ յան հա մար:                           

     

Ու րեմն  վառ վիր հրա բորբ կրքով,
 Քո շ� ր ջը սփռիր խինդ �  ջեր մ� թ յ� ն,
 Պատ ռիր խա վա րը շի կա հեր լ� յ սով,
Այն ժամ կգնաս դեպ հա վեր ժ� թ յ� ն:

ԷՄԻԼ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

Ո եմն վ վի հ կ վ
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Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում կա յա-
ցած հան դի սա վոր մի  ջո ցա ռու մը հատ-
կա պես  նշա նա վոր վեց հայտ նի բժիշկ,
գիտ նա կան, հա սա րա կա կան գոր ծիչ,
1975-89 թվա կան նե րին  Հա յաս տա նի
ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րար Է մի լ
 Գաբ րիել յա նի ա նու նը կրող մրցա-
նակ նե րի շնորհ մամբ:
 Բու ժաշ խա տող նե րին շնոր հա վո րե-

լով մաս նա գի տա կան տո նի ա ռի թով՝
ՀՀ ԱՆ նա խա րար Ար մե ն  Մու րադ յանը
նշեց. «Սր տանց շնոր հա վո րում եմ մե ր
բո լոր բու ժաշ խա տող նե րին, շտա պօգ-
նութ յան ավ տո մե  քե նա նե րի վա րորդ-
նե րին, բուժ քույ րե րին՝ մաս նա գի տա-
կան օր վա կա պակ ցութ յամբ:  Սա այն
ե զա կի մաս նա գի տութ յուն նե րից է,
երբ մաս նա գի տա կան աշ խա տան քը
սկսե լուց ա ռաջ բժիշկ նե րը եր դվում
են իրենց ու սու ցիչ նե րի, ծնող նե րի,
հայ րե նի քի առջև, որ անձն վի րա բար
կծա ռա յեն այն բարձր ազն վա բա րո
աշ խա տան քին, ո րն ընտ րել են:  Սա
այն աշ խա տանքն է, ո րը բա ցի ար-
հես տա վար ժութ յու նից, պա հան ջում է
նաև գթասր տութ յուն, սրտա ցա վութ-
յուն, բարձր պա տաս խա նատ վութ յուն:
Այս տո նը մի ա վո րում է  Հա յաս տա նի,
Ար ցա խի և Սփ յուռ քի բժիշկ նե րին:
 Կար ծում եմ՝  Հա յաս տա նում ա ռող ջա-
պա հութ յան բնա գա վա ռում կա տար-
ված ա մե ն ինչ նկա տե լի է դրսում, ո րի
ա պա ցույ ցը վեր ջերս ՄԱԿ-ի կող մի ց
աշ խար հին ի ցույց դրվեցին և  օ րի-
նա կե լի հա մար վե ցին  Հա յաս տա նի
ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի այն
աշ խա տանք նե րը, ո րոնք ուղղ ված էին
սերն դե սե րունդ ՄԻԱՎ-ի և ՁԻԱՀ-ի
փո խանց ման կան խար գել մա նը:
 Հա յաս տանն ա ռա ջին երկր նե րից
է, ո րը կա րո ղա ցել է այդ ցու ցա նի շը
բա վա րա րել: Այս տա րի այս օ րը նաև
այլ խոր հուրդ ու նի, քա ռօր յա պա տե-
րազ մում մե ր բու ժաշ խա տող նե րը ևս
 զին վոր էին, նրանք կա րո ղա ցան բազ-
մա թիվ զին վոր նե րի շարք վե րա դարձ-
նել, փրկել կյան քեր, որի շնորհիվ կո-
րուստ նե րը ե ղան նվա զա գույ նը:

Կ ցան կա նա յի հա տուկ շնոր հա-
կա լութ յուն հայտ նել բժշկա կան
հա մալ սա րա նի ղե կա վար նե րին և
ա ռող ջա պա հութ յան ա սո ցիա ցիա յի
կազ մա կեր պիչ նե րին, ով քեր մի ա-
վոր վե լով նույն գա ղա փա րի շուրջ՝
Է մի լ  Գաբ րիել յա նի ան վան մրցա-
նակ սահ մա նե ցին նրա ըն տա նի քի
հետ հա մա տեղ: Այս տա րին ա ռանձ-
նա հա տուկ է նաև նրա նով, որ մրցա-
նա կը շնորհ վե լու է ա ռա ջին ան գամ:
Է.  Գաբ րիել յա նին, իմ կար ծի քով,
ներ կա յաց նե լու կա րիք չկա, նա մե ր
նա հա պետն ու բժշկա պետն էր, մե ր
ու սու ցի չը և  ժա մա նա կա կից ա ռող-
ջա պա հութ յան հիմն  ա դիր նե րից մե -
կը, մարդ, ով ղե կա վա րեց բժշկա կան
ինս տի տու տը ժա մա նա կին և 14 տա-
րի ե ղավ  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նի
ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րար,
հե տա գա յում  դե ղե րի և բժշ կա կան
տեխ նո լո գիա նե րի գոր ծա կա լու թյուն
հիմն  ադ րեց և  բազ մա թիվ սե րունդ-
ներ պատ րաս տեց, ով քեր այ սօր
կա րո ղա նում են կա ռա վա րում ի րա-
կա նաց նել ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր-
տում: Այս մրցա նա կի հետ կապ ված
կցան կա նա յի շնոր հա կա լութ յուն
հայտ նել նաև նրա ըն տա նի քի ան-
դամն  ե րին և բժշ կա կան հա մալ սա-

րա նին, ա ռող ջա պա հութ յան կազ-
մա կեր պիչ նե րի ա սո ցիա ցիա յին: 
Է մի լ  Սամ սո նի չը մե զ հետ չէ, բայց 
նրա ա նու նը թույլ տվեց մե զ բո լո րիս 
մի ա վո րել մե կ գա ղա փա րի շուրջ: 
 Սա այն օրն է, երբ մե նք պետք է 
բու ժաշ խա տող նե րին ազ գո վի շնոր-
հա կա լութ յուն հայտ նենք: Ե զա կի 
դեպ քե րում այդ շնոր հա կա լութ յու-
նը հայտ նե լուց հե տո մե նք լսում ենք 
նաև շա հար կումն  եր, սա կայն պետք 
է նշեմ, որ մե ր ժո ղո վուր դը շնոր-
հա կալ և  ե րախ տա պարտ է իր էու-
թյամբ: Բ ժիշ կը դա րե դար ե ղել է ոչ 
մի այն բու ժող, այլև լու սա վո րիչ, բա-
րեկր թութ յուն և  բա րե պաշ տութ յուն 
սեր մա նող: Ես հա մա րում եմ, որ մե ր 
բժշկա կան անձ նա կազմն  ար ժա նի է 
բարձր կո չումն  ե րի: Հ նա րա վոր է, որ 
մե զ մե  ղադ րում են, բայց դա բնավ չի 
չա րաց նում բու ժաշ խա տո ղին:
Շ նոր հա վո րան քից հե տո Ա. 

 Մու րադ յա նը, «Է մի լ  Գաբ րիել յա ն
հիմն  ադ րա մի  հո գա բար ձու նե րի 
խորհր դի ո րոշ մամբ, « Տար վա բազ-
մապ րո ֆի լա յին բժշկա կան կենտ-
րո ն մրցա նա կը հանձ նեց « Սուրբ 
Գ րի գոր  Լու սա վո րի չ հի վան դա նո-
ցին: Ս տա նա լով մրցա նա կը և շ նոր-
հա վո րե լով կո լե գա նե րին մաս նա-
գի տա կան տո նի կա պակ ցութ յամբ՝
կենտ րո նի տնօ րեն Ա րա  Մի նաս յա նը 
նշեց.  Տա Աստ ված, որ մե ր կյան-
քում հասց նենք ա նել այն ա մե  նի մի  
մա սը, ինչ ա րեց Է մի լ  Գաբրիելյանն 
իր կյան քի ըն թաց քում:
Մր ցա նակ հանձն վեց նաև Եր ևա-

նի  Կենտ րո նա կան ռազ մա կան հոս-
պի տա լին՝ քա ռօր յա պա տե րազ մի  
ըն թաց քում արդյունավետ գոր ծու-
նեութ յան համար: Մր ցա նա կը ռազ-
մա կան հոս պի տա լի ղե կա վար Ա րամ 
Ա սա տուր յա նին հանձ նեց գրող, 
հրա պա րա կա խոս  Զո րի  Բա լա յա նը: 
 Վեր ջինս նշեց, որ ապ րիլ յան քա ռօր-
յա պա տե րազ մի  ժա մա նակ վի րա-
վոր ված զին վոր նե րի բուժ ման ա կա-
նա տեսն է ե ղել ա ռա ջին իսկ օ րից, և 
 շարք վե րա դար ձած զին ծա ռա յող նե-
րը վկա յում են ռազ մա կան բժիշկ նե-
րի սխրա գոր ծութ յան մա սին:
« Մի ջազ գա յին ճա նաչ ման հա մա ր

հա տուկ մրցա նակ նե րի ար ժա նա ցան
ՀՀ ԱՆ «ՁԻԱՀ-ի կան խար գել ման 
կենտ րո նը և  վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջութ յան, պե րի նա տա լո-
գիա յի, ման կա բար ձութ յան և
գի նե կո լո գիա յի հան րա պե տա-

Ար դեն 15 տա րի է, ինչ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կա ռա-
վա րութ յան ո րոշ մամբ նշվում է բու ժաշ խա տո ղի մաս նա գի տա կան 
տո նը:  Մեր բու ժաշ խա տող նե րը պայ քա րում են մե ր ժո ղովր դի կյան-
քի և  ա ռող ջութ յան հա մար:  Վեր ջին տա րի նե րին մե ր երկ րի ա ռող-
ջա պա հա կան հա մա կար գում բա վա կա նին լուրջ բա րե փո խումն  եր 
են ի րա կա նաց վել, ներդր վում են նոր ծրագ րեր, շա րու նա կում են ար-
դիա կա նացվել մար զա յին բժշկա կան հաս տա տութ յուն նե րը: Այս ա մե -
նը նպա տա կաուղղ ված են մե ր ժո ղովր դի ա ռող ջութ յան պահ պան մա-
նը և  ա ռանձ նա հա տուկ նշա նա կութ յուն ու նեն բո լո րիս հա մար: 

Կ նկ ն ի հ կ ն հ
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կան ինս տի տու տը` հու նի սի 7-ին
ՄԱԿ-ի Գլ խա վոր ա սամբ լեա յի 
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի խնդիր նե րին նվիր-
ված բարձր մա կար դա կի հան դիպ-
ման ժա մա նակ ա ռող ջա պա հա կան 
մե ր հա մա կար գին մո րից ե րե խա յին 
ՄԻԱՎ-ի փո խանց ման վե րա ցու մը 
փաս տող հա վաս տա գիր ստա նա լու
գոր ծում ու նե ցած մե ծ ա վան դի հա-
մար:
Է մի լ  Գաբ րիել յա նի ան վան մրցա-

նա կը նե րա ռում էր նաև « Տար վա
լա վա գույն ու սա նո ղ ան վա նա-
կար գը: Այդ մր ցա նա կին ար ժա-
նա ցավ ԵՊԲՀ դե ղա գոր ծութ յան
ֆա կուլ տե տի ու սա նո ղու հի  Լի լիթ 
 Թադ ևոս յա նը: Ու սա նո ղու հուն 
մրցա նա կը հանձ նեց և  բո լոր բու ժաշ-
խա տող նե րին շնոր հա վո րեց ԵՊԲՀ
ռեկ տոր  Մի քա յել  Նա րի ման յա նը: 

 Նա ներ կա յաց րեց Է մի լ  Գաբ րիել յան 
մար դու և  գիտ նա կա նի ան ցած 
ու ղին՝ նույն պես փաս տե լով, որ նա
ե ղել և մն  ում է բոլորի ու սու ցի չը:
Մր ցա նակ ստա ցած « Սուրբ Գ րի-

գոր  Լու սա վո րի չ բժշկա կան կենտ-
րո նի տնօ րե նը կո լեկ տի վի ա նու նից 
հայ տա րա րեց, որ ի րենք ինչ պես 
հիմն  ադ րա մի  կող մի ց հատ կաց ված 
դրա մա կան պարգ ևը, այն պես էլ 1
մլն դ րամ կփո խան ցեն վի րա վոր 
զին վոր նե րի բուժ մա նը: Այս նա խա-
ձեռ նութ յա նը հետ ևե ցին վե րար-
տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան, պե րի-
նա տա լո գիա յի, ման կա բար ձութ յան
և  գի նե կո լո գիա յի հան րա պե տա կան 
ինս տի տու տի, ինչ պես նաև ՁԻԱՀ-ի
կան խար գել ման կենտ րո նի տնօ-
րեն ներ  Ռազ մի կ Աբ րա համ յա նը և 
 Սամ վել Գ րի գոր յա նը:
«Է մի լ  Գաբ րիել յա ն հիմն  ադ րա-

մի  տնօ րեն  Լի լիթ  Ղա զար յա նը կոչ 
ա րեց ա ջակ ցել այս նա խա ձեռ նութ-
յա նը և  շա րու նա կել ար ժա նա պատ-

վո րեն կյան քի կո չել հա մաշ խար-
հա յին ճա նա չում ու նե ցող ու սուց-
չի ար ժե քա վոր մտահ ղա ցումն  երն
ու խո րի մաստ գա ղա փար նե րը` ի 
նպաստ ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տի
զար գաց ման և  կա տա րե լա գործ ման:
Տո նի և  հիմն  ադ րա մի  անդ րա նիկ 

մրցա նա կա բաշ խութ յան առ թիվ 
իր խոս քը հղեց նաև եր ջան կա հի-
շա տակ ա կա դե մի  կո սի դուստ րը՝
 Կա րի նե  Գաբ րիել յա նը, ով ա մուս նու
հետ բնակ վում է ԱՄՆ-ում: Ն րանք
ակ նա բու ժութ յան ո լոր տում հա ջո-
ղութ յամբ շա րու նա կում են ի րենց
հայ րե րի բժշկա կան գի ծը:
Շ նոր հա վո րում եմ բո լոր բու ժաշ-

խա տող նե րին տո նի առ թիվ, ցան կա-
նում եմ, որ լի նեն ա ռողջ և  հա ջո ղակ:
Կ յան քի բե րու մով շփվել եմ տար բեր
երկր նե րի և  ազ գու թյուն նե րի բու-

ժաշ խա տող նե րի հետ և վս տա հո-
րեն պետք է նշեմ, որ  Հա յաս տա նում
բնակ վող իմ գոր ծըն կեր նե րը դաս-
վում են աշ խար հի ա մե  նահ մուտ և
ա մե  նաանձն վեր մաս նա գետ նե րի
շար քին:  Հու նի սի 20-ին լրա նում է ու-
ղիղ 6 տա րի՝ ինչ իմ հայ րը մե զ հետ
չէ:  Նա դեռ շատ ա սե լիք, ի րա գոր-
ծե լու հա մար մե ծ նա խագ ծեր ու ներ, 
սա կայն, ա վաղ, եր կա րա կե ցութ յան 
բանալին մե ր ձեռ քում չէ: Ա սում են՝
մար դը ապ րում է այն քան, որ քան 
ի րեն հի շում են: 1 տա րի ա ռաջ ՀՀ

ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րար Ա. 
 Մու րադ յա նի նա խա ձեռ նութ յամբ 
և  մե ր ըն տա նի քի ա ջակ ցութ յամբ 
ստեղծ վեց Է.  Գաբ րիել յա նի ան-
վան հիմն  ադ րա մը, ո րի նպա տակն 
է խրա խու սել այն բժիշկ նե րին կամ 
բժշկա կան այն հաս տա տութ յուն նե-
րին, ո րոնք ցու ցա բե րում են գե րա-
զանց գոր ծու նեութ յուն:  Բա ցի այդ՝
սահ ման վել է նաև տա րե կան կրթա-
թո շակ բժշկա կան հա մալ սա րա նում 
սո վո րող լա վա գույն ու սա նող նե րից
մե  կի հա մար: Ինչ պես կռա հե ցիք՝ 
հիմն  ադ րա մի  ստեղ ծու մը կա պա հո-
վի Է.  Գաբ րիել յա նի հիշատակի եր-
կա րա կե ցութ յու նը: Այ սօր հիմն  ադ-
րա մը կա տա րում է իր ա ռա ջին քայ լը, 
ո րոշ ված են մրցա նա կա կիր նե րը: Ես 
ըն տա նի քիս հետ մի ա սին շնոր հա-
վո րում եմ բո լո րին և  հու սանք, որ սա 
խթան կհան դի սա նա մյուս բու ժաշ-
խա տող նե րի և  բուժ հիմն  արկ նե րի 
հա մար, որ նրանք նույն պես ի րենց 
աշ խա տան քով ար ժա նա նան 
պարգև նե րի: Այս տա րի հիմն  ադ րա-
մը օգ նութ յուն կցու ցա բե րի նաև Ար-
ցա խում ապ րիլ յան հա կա մար տութ-
յան ժա մա նակ բուժ ված զին վոր նե րի 
բու ժօգ նութ յունն ա պա հո վե լու գոր-
ծին: 
Հան դի սութ յան ա վար տին բու-

ժաշ խա տող նե րին տո նի ա ռի թով 
ե րաժշ տա կան գե ղե ցիկ հա մար նե-
րով շնոր հա վո րեց  Հա յաս տա նի պե-
տա կան ե րի տա սար դա կան նվա գա-
խում բը՝ դի րի ժոր  Սեր գեյ Սմ բատ յա-
նի ղե կա վա րութ յամբ:



 - Ձեր կլի նի կան վեր ջերս պարգ ևատր վել է Լա-
վա գ� յն բա ժան մ� նք ան վա նա կար գով, ձեր կար-
ծի քով՝ ո րո՞նք են այն ց�  ցա նի շե րը, ո րոնց շնոր հիվ 
ար ժա նա ցաք այդ մրցա նա կին:
- 2015-ի վեր ջին մե ր կլի նի կան ճա նաչ վեց լա վա-

գույնը հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա նե րի շրջա նում:
 Դա շատ պատ վա բեր, նաև չա փա զանց պար տա-
վո րեց նող հան գա մանք է, և  մե նք պար տա վոր ենք 
մշտա պես աշ խա տել մե ր ծա ռա յութ յուն նե րի, կլի նի-
կա կան աշ խա տան քի բարձր ո րակն ա պա հո վե լու, 
մաս նա գի տա կան աշ խա տան քը և  ձեռք բե րումն  ե րը 
զար գաց նե լու ուղ ղութ յամբ:  Պետք է հետ ևո ղա կան լի-
նենք նաև նոր մե  թոդ նե րի ներդր մա նը և  կի րառ մա նը
մե ր կլի նի կա յում, ո րը կնպաս տի մե ր հան րա պե տու-
թյու նում սրտա բա նութ յան զար գաց մա նը:
- Օգտագործելով առիթը՝ ի՞նչ կա սեիք �  սա նո ղ� -

թյա նը: 
- Կ լի նի կա կան աշ խա տանք նե րի հա ջո ղութ յու նը ան-

մի  ջա կա նո րեն նպաս տում է նաև մե ր կրթա կան ծրագ-
րե րի զար գաց մա նը, քա նի որ չկա հա ջող ված կրթա-
կան ծրա գիր, ե թե դրա հիմ քում չկա արդ յու նա վետ 
կլի նի կա կան աշ խա տանք և  մե ծ փորձ:  Գի տե լիք նե րի 
ձեռք բե րու մը և բժշ կի դրսևո րու մը, ձևա վո րու մը բաղ-
կա ցած է մի  քա նի հան գա ման քից՝ գի տե լիք և  փորձ, 
կլի նի կա և կ լի նի կա կան աշ խա տանք, ե թե այդ բա-
ղադ րիչ նե րից մե  կը թերանում է, ա պա բժշկի կա-
յաց ման փուլերը թե րի են լի նում: Ե՛վ ամ բիո նի, և՛
կլի նի կա յի աշ խա տան քները պետք է ներ դաշ նակ 
ձևով լրաց նեն մի մյանց, և  մե ր կլի նի կա կան աշ խա-
տանք նե րի հա ջո ղութ յու նը բե րում է նաև ու սա նող նե-
րի դա սա վանդ ման գործընթացի բա րե լավ մա նը, դա-
սա վանդ ման ծրագ րե րի ա վե լի ար դիա կա նաց մա նը, 
 դա սա խոս նե րի՝ նոր ծրագ րե րին տի րա պե տե լուն և  
ու սա նո ղութ յա նը ա վե լի լավ ներ կա յաց նե լուն: 
 - Ձեր վեր ջին գործ� ղ� մը Ի տա լիա յ� մ էր, ի՞նչ

ա ռի թով էր այն: 
 - 2016-ի մա յի սի 11-14-ը Ի տա լիա յի Ֆ լո րեն սիա քա-

ղա քում կա յա ցավ Եվ րո պա յի սրտա բան նե րի մի ու-
թյան կոն ֆե րանս, որը նվիր ված էր սր տի մագ նի-

սա ռե զո նան սա յին տո մոգ րա ֆիկ հե տա զոտ ման
ո լոր տին: Պետք է նշեմ, որ այն նոր ուղ ղութ յուն է
սրտա բա նութ յան մե ջ, և  զար գա ցել է վեր ջին 10-15
տա րի նե րի ըն թաց քում: Այն շատ ա վե լի մե ծ ախ տո-
րո շիչ նշա նա կութ յուն ու նի, և  մե ր հնա րա վո րութ յուն-
նե րը՝ ախ տո րո շե լու տար բեր սրտա նո թա յին հի վան-
դութ յուն ներ, բարձ րաց նում է:  Նույ նիսկ ա մե  նա փոքր 
նեկ րոզ նե րի, ին ֆարկտ նե րի զո նա նե րը հայտ նա բե-
րե լը մագ նի սա ռե զո նան սա յին տո մոգ րա ֆիկ հե տա-
զո տութ յան մի  ջո ցով շատ ա վե լի դյու րին է դառնում: 
Սր տա  ա նի բոր բո քումն  ե րի դեպ քում այն նույն պես 
ու նի ո րո շիչ դեր և  հան դի սա նում է լա վա գույն ախ-
տո րո շիչ մե  թո դը: Սր տա յին ան բա վա րա րութ յան 
ծան րութ յու նը գնա հա տե լու և սր տի ֆունկ ցիան գնա-
հա տե լու հա մար մագ նի սա ռե զո նան սա յին տո մոգ-
րա ֆիան շատ կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի:  Հենց 
այս ուղ ղութ յուն նե րին էր նվիր ված այդ կոն ֆե րան-
սը, որը չափազանց հե տաքր քիր էր ոլորտի բոլոր
մասնագետների համար: Եվ րո պա յի և Ա մե  րի կա յի
 Միաց յալ  Նա հանգ նե րի ա ռա ջա տար մաս նա գետ նե-
րը ներ կա էին և  կար դա ցին ի րենց դա սա խո սութ յուն-
նե րը, իսկ ինձ հա մար շատ ա վե լի կար ևոր էր, քա նի
որ այն ու սու ցա նող նշա նա կութ յուն ու ներ: Ո լոր տը 
 Հա յաս տա նում նոր է զար գա նում: Ա ռա ջին մագ նի-
սա ռե զո նան սա յին տո մոգ րա ֆիկ հե տա զո տութ յուն-
նե րը մե նք սկսել ենք կա տա րել 2015-ի սեպ տեմ բե րից:
Մեր խնդիրն է  Հա յաս տա նի սրտա բան նե րին լայ նո-
րեն ներ կա յաց նել այս մե  թո դի կի րառ ման կար ևո-
րութ յու նը, ախ տո րո շիչ նշա նա կութ յու նը:
Որ պես հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա՝ մե զ հա մար 

կար ևոր է, որ մե նք ի րա կա նաց նենք տար բեր կրթա-
կան ծրագ րեր Եր ևա նի և  մար զե րի տար բեր բժիշկ նե-
րի հա մար սրտա բա նութ յան ա ռա ջա դեմ մաս նա գետ-
նե րի կող մի ց տար բեր թե մա նե րով, ո րը կնպաս տի
շա րու նա կա կան կրթա կան ծրագ րե րի զար գաց մա նը:
- Շ նոր հա կա լ� թ յ� ն հար ցազ ր� յ ցի հա մար: 

 Ցան կա ն� մ եմ նո րա նոր ձեռք բե ր� մն  եր ձեր աշ խա-
տան ք� մ:  

Հարցազրույցը՝
Ա. Հակոբյանի   

ս
ո

Գի տութ յան զար գաց ման գոր ծըն թա ցին ան-
մասն չի մն ում նաև բժշկութ յու նը:  Ժա մա նա կա կից 
բժշկութ յան մե ջ մե ծ նշա նա կութ յուն ու նի նոր տեխ նո-
լո գիա նե րի կի րա ռու մը, ո րի նպա տակն է բարձ րաց-
նել մա տուց վող բժշկա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ո րա կը: 
 Հա յաս տա նի բժշկա կան կենտ րոն նե րը շա րու նա կում 
են նո րա գույն հե տա զոտ ման մե  թոդ նե րի ներդ րումն  
ի րենց պրակ տի կա յում: Ն մա նա տիպ մե  թոդ նե րից 
մե կն էլ մագ նի սա ռե զո նան սա յին տո մոգ րա ֆիան
(ՄՌՏ) է, ո րը  հա մե  մա տա բար նոր հե տա զո տութ յան 
մե  թոդ է մե ր երկ րում: Այդ ա ռի թով էլ հար ցազ րույց 
ու նե ցա Հե րա ցի թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հի վան-
դա նո ցի ընդ հա նուր և  ին վա զիվ սրտա բա նութ յան 
կլի նի կա յի ղե կա վար, ԵՊԲՀ ան հե տաձ գե լի սրտա-
բա նութ յան ամ բիո նի վա րիչ, հա մալ սա րա նա կան 
ուլտ րա ձայ նա յին ու սու ցո ղա կան կենտ րո նի տնօ րեն, 
բ.գ.դ., պրո ֆե սոր Հ մա յակ  Սի սակ յա նի հետ:



ժշ կա կան հա մալ սա րա նի օ տա րերկ րա ցի 
ու սա նող նե րի ա վար տա կան հան դի սութ յան 

ըն թաց քում ընդ հա նուր բժշկութ յան, ստո մա տո լո-
գիա կան և  դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տետ նե րի 133 
շրջա նա վարտ ներ Հնդ կաս տա նից, Ի րա նի Իս լա մա-
կան  Հան րա պե տութ յու նից, Ա մե  րի կա յի  Միաց յալ 
 Նա հանգ նե րից,  Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յու նից, 
Սի րիա յից, Վ րաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նից, Իս րա յե-
լից,  Ղա զախս տա նի  Հան րա պե տութ յու նից,  Լի բա նա նի 
Հան րա պե տութ յու նից, Շ րի  Լան կա յի  Դե մոկ րա տա կան 
Սո ցիա լիս տա կան  Հան րա պե տութ յու նից,  Բահ րեյ նից, 
Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նից, Ի րա քի 
Դաշ նակ ցա յին  Հան րա պե տութ յու նից և  Կա նա դա յից 
ստացան դիպլոմն եր:
Հն դդդիկիկիկ շշշրջրջրջա նա վվվարրրտ  Չի իիռան ջիջիջիտ  Ռոյըյըյը հայեյյ  րրրեե նոնովվ վվ

և  հին դիով կար դդաց Ե ղի շե  ՉՉա րեն ցիի ««ԵԵսս իմ աա նոուշ
 Հա յաս տա նի բաա նաս տեղ ծութւթ յու նը, ոո րրոով ՀՀ ննա խխա-
գա հի նստա վայայ րում իր ե լոույ թը սկսկսեցեց ՀՀ ռո մի մի պպաապպ
Ֆ րան ցիս կո սը Հ Հա յաս տան կկա տա րաած աայցցի ժաա մա ննակ:կ:
Շր ջա նա վարտտ նե րին շնոր հահա վո րեցց ննաաև Հ Հա յաաս տաա նուում 
Հնդ կաս տա ննիի ար տա կարգրգ և  լիա ա զզոորր դդես պաան, ննո րիրին
գե րա զան ցոոււթ յուն  Յո գեշ վվար  Սաննգ վվաա ն նը:
 Հի պոկ րա տտի եր դու մը հհնդիկ ոու սսաա նոնո ղու հհու հհա յեե րենեն

ըն թեր ցա նոնութ յամբ լսե լոլուց հե տոտո օօ տաա րերկրկ րա ա ցցի շշրջաա-
նա վարտ ննե րը ե րեք անան գամ բբաա ցացա կկան չեեցցին «երրդ վվոում մ 
ե մ և  աա վան դույ թի հհա մա ձաայնն վվեեր նեետեցեցին իրրեենցց
գլխարկկն նե րը՝ «Gaudeeamus igigitturr ոու սա ննո ղաա կանան հհիիմնմն  ի 
ներ քո շշնոր հա վո րե լլոով մի մ յաանցց ԲՈԲՈւՀ-նն  ա վավար տտե լոու կկաա-
պակ ցոցութ յամբ:



ժշ կա կան հա մալ սա րա նի 658 շրջա նա վարտ ներ 
ստա ցան ա վար տական դիպ լոմն  եր, ո րոն ցից 39-

ին գե րա զան ցութ յան վկա յական նե ր հանձ նենց ԵՊԲՀ 
ռեկ տոր  Մի քա յել  Նա րի ման յա նը: Շ նոր հա վո րե լով 
շրջա նա վարտ նե րին՝  նա ա ռա ջին հեր թին ա մուր ա ռող-
ջութ յուն մաղ թեց նրանց:
 Հան դի սա վոր մի  ջոցառ մա նը ներ կա էին ՀՀ կրթութ-

յան և  գիտութ յան նա խա րար Լ ևոն Մկրտչ յա նը, ՀՀ 
ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րի տե ղա կալ  Շա վարշ 
 Քո չար յա նը,  Հա յաս տա նի ե րի տա սար դա կան հիմն  ադ-
րամի  հոգա բար ձու ների խորհրդի հա մա կար գող  Կարեն 
Ա վագ յա նը, ԲՈւՀ-ի ղե կա վա րութ յու նը, պրո ֆե սո րադա-
սախո սա կան անձ նա կազ մը, հյու րեր:
Շր ջա նա վարտ նե րին  Մայր Աթոռ  Սուրբ Էջ մի ած-

նիի և Սր րբաբ զզան  Հայյրար  պպե տիի օրհր  նան քքը ը փոփ  խխան ցցեցց և 

 բա րի երթ մաղ թեեց Եր ևա նի պպե տա կաանն հհա մմալ սաարաան նի 
աստ վա ծա բա նաա կան ֆա կուլ լ տտե տի դեդե կկաանն Ա նոււ շա վվան ն 
ե պիս կոպոս  Ժաա  ոչ յա նը:
 Մի ջո ցառ մա ննը շնոր հա կաալա կանն խխոսս քով հաանդեես 

ե կավ 2015-22016թթ. շրջջաա նա վարարտտ, ու սաան նո ղղա կաան 
խորհր դա րա ա ննի նա խա գաահ Ա լեք սսանն  ՀՀով հաան նիիս յաա նը.ը. 
« Դուք մեզ ոու սու ցա նել եեք ոչ միմիաայնն բբժժշկաագ գի տտութթյ յունն, 
այլ նաև սոո վո րեցրել եքք հո գա տտարր ևև  մար րդդա սսեր լլի նեել: 
Ի պա տասս խան դրան՝ բո լոր ոււ սաանոող նե րրիիս պպարրտքքնն է է
վառ պահհել մեր Alma MMater-ի ճճրրաա գըգը:
Ե րեկոնն ե րաժշտա կաան կատտաարրումնմն երովով զաարդդաա րերե ցինին 

 Հա յաս տտա նի հան րաա յին ռա դդիոո յիի էստ րրա դադա յինին սսիիմ ֆֆո-
նիկ նվնվա գա խում բըը՝ ար վեսես տտիի վվաս տտա կկաա վոոր գգորրծիիչչ 
Եր վաանդ Երզնկ յա ննի ղեկա ա վվաա րուութ յամմբ:



- Ու սա նո ղա կան կյան քը սկսեք � ս խորհր դի հետ
և կ տես նեք, թե որ քան հե տաքր քիր կանց նեն ձեր 

�  ս� մն  ա ռ� թ յան տա րի նե րը

 Սի րե լի ա ռա ջին կ� ր սե ցի ներ, ձեզ ենք ներ կա յաց ն� մ ԵՊԲՀ � ս խորհր դի ակ-
տի վիստ -շրջանավարտների խոսքը, որից դ� ք սո վո րե լ�  շատ բա ն կ�  նե նաք: 

ԱԼԵՔՍԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Շ նոր հա կա լ& թ յ& ն եմ հայտ ն& մ Alma Mater-ի ողջ անձ նա կազ մի ն այն բա նի 
հա մար, որ այս ամ բողջ տա րի նե րի ըն թաց ք& մ ե ղել են մե ր՝ &  սա նող նե րիս 
կող քին, կի սել են մե ր հոգ սե րը, բա ցի մաս նա գի տ& թ յ&  նից մե զ սո վո րեց րել 
են նաև լի նել գթա սիրտ, կա րե կից, լի նել պի տա նի՝ մարդ կանց և  պե տ& թ յա նը: 
Ա ռա ջին կ& ր սե ցի նե րին մաղ թ& մ եմ դրա կան հ& յզերով &  սա նո ղա կան 

կյանք, &  ս& մն  ա ռ& թ յան ըն թաց ք& մ բարձր ա ռա ջա դի մ& թ յ& ն և, ա մե  նա-
կար ևո րը, հո գա տար լի նեն հա մալ սա րա նի նկատ մամբ:
 Լավ բժիշկ դառ նա լ& ց հե տո ան պայ ման կփոր ձեմ &  ժե րիս նե րա ծին չա փով 

իմ ա վան դն &  նե նալ  Հա յաս տա ն& մ բժշկա գի տ& թ յան զար գաց ման  գոր ծըն-
թա ցին: 

Շ ն
հահ
կոկ
եե

կկկ
կկկ
 

իիիմ
թթա

ԱՆԻ ԵՐԵՄՅԱՆ

 Պետք է ա սեմ, որ պա տիվ &  նեմ հան դի սա նալ ընդ հա ն& ր բժշկ& թ յան ֆա-
կ& լ տե տի շրջա նա վարտ: Ի՞նչ կա րող եմ ա սել իմ մայր ԲՈւՀ-ի մա սին, վայր, 
որ տեղ եր կար տա րի նե րի ըն թաց ք& մ ձեռք բե րե ցի ա պա գա յի հիմն  ա քա րե-
րը` կրթ& թ յ& ն, ըն կեր ներ, եր ջան կ& թ յ& ն և, ի հար կե, լավ &  բա րի հ&  շեր: 
Ու զ& մ եմ իմ խո րին շնոր հա կա լ& թ յ&  նը հայտ նել այն դա սա խոս նե րին, ով-
քեր ստանձ նել են այս պա տաս խա նատ վ& թ յ&  նը՝ կրթել &  դաս տիա րա կել 
ե րի տա սարդ նե րին` ա պա գա բժիշկ նե րին: Շ նոր հա կալ եմ ձեր բա րե խիղճ 
և  ծանր աշ խա տան քի հա մար, ո րի շնոր հիվ ստա ցել եմ գի տե լիք նե րի մե ծ 
պա շար և  այ սօր կա րող եմ հպար տ& թ յամբ ինձ բժիշկ կո չել: 
Ես, մ& տք գոր ծե լով այս քան սպաս ված նոր կյանք, &  նեմ բա զ& մ նպա-

տակ ներ և ծ րագ րեր:  Հետ բ&  հա կան շա ր&  նա կա կան կրթ& թ յ& նս շա ր& -
նա կե լ&  եմ որ պես ման կա բարձ-գի նե կո լոգ և  հ& յս &  նեմ, որ կար դա րաց-
նեմ իմ հի վանդ նե րի սպա ս& մն  երն &  կ&  նե նամ նոր ձեռք բե ր& մն  եր:
Ու զ& մ եմ խոսքս & ղ ղել ա ռա ջին կ& ր սի &  սա նող նե րին, հի շեց նե լով, որ 

ընտ րել եք շատ բարդ, լ& րջ և  պա տաս խա նա տ&  &  ղի: Աշ խա տեք քրտնա-
ջան, քա նի որ  Հի պոկ րա տի գլխար կը ծանր է, փոր ձեք լի նել լա վա գ& յ նը, ե ղեք 
համ բե րա տար և, ի հար կե, սի րեք &  սրտանց նվիր վեք այն մաս նա գի տ& թ յա նը, 
ո րն ընտ րել եք, քա նի որ բժշկի մասնագիտ& թյ& նից առավել մար դա սիրական 
մաս նա գի տ& թ յ& ն գո յ& թ յ& ն չ&  նի:
Ես եր ջա նիկ եմ կրել այդ կո չ&  մը:

ֆա-
յր, 
ե-
: 

-
եք 
նը, 

ական 
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ԱՐՍԵՆ  ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

 Պարզ հի շ& մ եմ իմ ա ռա ջին &  սա նո ղա կան օ րը մայր ԲՈւՀ-& մ, երբ ծա նո թա ն& մ 
էի այ սօր վա իմ ա մե  նա ջերմ և  թանկ ըն կեր նե րի հետ և  կիս վ& մ ԲՈւՀ-ի վե րա բեր-

յալ ա ռա ջին տպա վո ր& թ յ& ն նե րով և  ակն կա լիք նե րով: Այ սօր՝ յոթ տա րի անց, 
վստա հա բար կա րող եմ ա սել, որ սպա սե լիք ներս գե րա կա տար ված են:

 Այս տա րի նե րը հա գե ցած էին ինչ պես ջերմ և  կեն ս&  րախ ա ռօր յա յով, այն-
պես էլ ծանր  քննաշր ջան նե րով, ո րոնք ժա մա նակ առ ժա մա նակ թվ& մ էին 
ան տա նե լի, սա կայն այ սօր զգ& մ ենք, որ ան գամ այդ ծանր օ րե րը տվել են 
ի րենց օգ տա կար պտ& ղ նե րը՝ դարձ նե լով մե զ ա ռա վել դի մաց կ& ն սպաս վե-
լիք դժվա ր& թ յ& ն նե րի հան դեպ: Դժ վար է գտնել հա մա պա տաս խան բա-
ռեր ե րախ տի քիս խոս քը ար տա հայ տե լ&  հա մար, թե ինչ մն այ& ն գի տե լիք-
ներ և  ան փո խա րի նե լի ար ժեք ներ է ինձ տվել մե ր Alma Mater-ը, ո ր ոնք ինձ 
&  ղե կից են լի նե լ&  թե՛ մաս նա գի տա կան &  ղին անց նե լիս և  թե՛ ողջ կյան քի 
ճա նա պար հին:
 Ան փո խա րի նե լի էր նաև &  սա նո ղա կան խորհր դա րա նի դե րը մե ր &  սա նո-

ղա կան կյան ք& մ: Ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նը այն վայրն է, որ տեղ ես, 
շնոր հիվ տար բեր &  սա նո ղա կան ծրագ րե րի և  մի  ջո ցա ռ& մն  ե րի, ձեռք եմ բե-

րել մե ծ փորձ ինչ պես կազ մա կերպ չա կան ո լոր տ& մ, այն պես էլ մի  ջանձ նա յին 
փոխ հա րա բե ր& թ յ& ն նե ր& մ:
Այն տեղ է իմ ա ռօր յան  լցվել վառ գ& յ նե րով, և  &  սա նո ղա կան օ րերս հա մե մ-

վել ա մե  նա ջերմ հի շո ղ& թ յ& ն նե րով: Այ սօր մե ծ դժվա ր& թ յամբ եմ հա մա կերպ վ& մ 
այն մտքի հետ, որ կա պը թ&  լա նա լ&  է իմ մայր ԲՈւՀ-ի, հա րա զատ մի  ջա վայ րի հետ, 

բայց հ&  սով եմ, որ կդաս վեմ իմ ԲՈւՀ-ի հա մար հպար տ& թ յ& ն դար ձած բա զ& մ մաս-
նա գետ- նե րի շար քին:
Իմ խոր հ& ր դը բո լոր նրանց, ով քեր նոր պի տի անց նեն այս դժվար, սա կայն քաղցր պտ& ղ նե րով հա գե ցած 

ճա նա պար հը. ց&  ցա բե րեք բարձր &  սա նո ղա կան ակ տի վ& թ յ& ն, ե ղեք ա չա լ& րջ ձեր ա ռա ջա դի մ& թ յա նը և 
 զին վեք անս պառ ե ռան դով:
Շ նոր հա վո ր& մ եմ բո լոր ա վար տող նե րին բժշկի կո չ& մ ստա նա լ& , իսկ նո րեկ նե րին՝ բժշկա կան հա մալ սա-

րան կոչ վող ջերմ և  հա րա զատ ըն տա նիք մ& տք գոր ծե լ&  կա պակ ց& թ յամբ:

 Պարզ հի
էի այ սօր

յալ ա ռ
վստա

 Այ
պեպ
անա
իիիր
լիլլ
ռռռ
նննն
&&&
ճճճ

ղղա
շշնո

րրել
փփփոխ
Այն տ

վվել ա մե 
այն մտքի

բայց հ&  սով

ԱՐԵԳ ԳԱԼՍՏՅԱՆ

Շ նոր հա կալ եմ մե ր &  ս&  ցիչ նե րին տված գի տե լիք նե րի, համ բե ր& թ յան և 
 նե րո ղամ տ& թ յան հա մար:  Իմ և  ըն կեր նե րիս ա ն&  նից խոս տա ն& մ եմ ար-
դա րաց նել նրանց հ& յ սերն &  սպա ս& մն  ե րը: Շ նոր հա կալ եմ բո լոր ըն կեր նե-
րին, ով քեր այս տա րի նե րը հե տաքր քիր դարձ րին մե զ հա մար: Ու ս&  ց&  մը 
ցկյանս է:
 Այ սօր մե նք մե ր &  ս& մն  ա ռ& թ յ&  նը չենք ա վար տ& մ, այլ մ& տք ենք գոր-

ծ& մ կյան քի  նոր փ& լ, որ տեղ մե ր դա տա վոր ներն այլևս դա սա խոս ներն &  
հա մա կար գիչ նե րը չեն, այլ մարդ կանց ժպիտ նե րը և  աչ քե րը:  Բա ր& թ յ&  նը, 
հո գա տա ր& թ յ&  նը և  հա ղոր դակց ման հմտ& թ յ& ն նե րը կար ևոր են ն& յն-
քան, որ քան գի տե լիք նե րը:  Բո լո րիս մաղ թ& մ եմ սեր` կյան քի, կա տա րած 
մաս նա գի տա կան ընտ ր& թ յան հան դեպ: 

և 
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ՌՈւԲԵՆ ՀԱՄԲԱՐՁՈւՄՅԱՆ

 Կա րող եմ վստա հա բար ա սել, որ բժշկա կան հա մալ սա րա ն& մ անց կաց-
րածները իմ կյան քի լա վա գ& յն տարիներն էին և  կար ծ& մ եմ՝ այդ պիսին 
էլ կմն ան: Այ սօր ես շատ եմ հպար տա ն& մ այն կրթ& թ յամբ, ո րը ստա-
ցել եմ Alma Mater-ի պա տե րի ներ ս& մ: Ա ռա ջին իսկ օ րե րից ես մաս-
նակ ցել եմ ներ բ&  հա կան տար բեր մի  ջո ցա ռ& մն  ե րի, ո րից հե տո 
ո րո շե ցի ան ձամբ դրանք կազ մա կեր պել:  Նախ դար ձա &  սա նո ղա-
կան խորհր դա րա նի ան դամ և  ֆա կ& լ տետ նե րից մե  կի ղե կա վա ր, 
իմ շ& ր ջը հա վա քե ցի հա մա խոհ ակ տի վիստ նե րի, ո րոնց հետ սկսե-
ցինք անց կաց նել մի  ջո ցա ռ& մն  եր, խա ղեր և  այլն:  Բայց ժա մա նա-
կը չի կանգ ն& մ, ա մե ն ինչ փոխ վ& մ է, կյան քը հո ս& մ է իր հ&  նով: 
Ա հա և  ա վար տին մո տե ցան իմ &  սա նո ղա կան տա րի նե րը:
 Ցան կա ն& մ եմ ե րախ տի քի խոս քեր & ղ ղել իմ բո լոր դա սա խոս նե-

րին, ով քեր ի րենց անմն  ա ցորդ մաս նակ ց& թ յ& նն &  նե ցան յ&  րա-
քանչ յ& ր &  սա նո ղի կա յաց ման գոր ծ& մ՝ որ պես մաս նա գետ ներ:
Ա ռա ջին կ& ր սե ցի նե րին խոր հ& րդ կտամ ներգ րավ վել &  սա նո ղա-

կան ըն կե ր& թ յան մե ջ, ո րը կե րաշ խա վո րի մասնակց& թյ& ն բազմապիսի 
ծրագ րերի, հան դի պ& մն  եր հե տաքր քիր մարդ կանց հետ և  սե փա կան կա րո-
ղ& թ յ& ն նե րի զար գա ց& մ:

նց կաց-
սին 
ա-
-

ղա-
պիսի 
ն կա րո-

ԱՆԱՀԻՏ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

 Ցան կա ցած սկիզբ &  նի իր ա վար տը: Այ սօր վա պես վառ են հ&  շերս, թե ինչ պես 7 
տա րի ա ռաջ մ& տք գոր ծե ցի իմ մայր ԲՈւՀ՝ վայր, ո րը շատ շ&  տով դար ձավ ինձ 

հա մար երկ րորդ տ& ն:  Սրանք լոկ խոս քեր չեն… չէ՞ որ հենց այս տեղ էինք ան-
վերջ սո վո ր& մ, այս մի  ջանցք նե ր& մ էինք սրտի թրթի ռով սպա ս& մ գնա հա-

տա կան նե րի թեր թի կին, այս տեղ էր, որ եր գ& մ էինք &  պա ր& մ, տխր& մ և  
&  րա խա ն& մ:

Այն մա սին, թե ինչ տվեց ինձ ԲՈւՀ-ը, ես կա րող եմ խո սել ան վերջ: Այն 
տվեց ինձ ա մե ն ինչ՝ կյան քի մե ծ փորձ, ծով գի տե լիք ներ, լա վա գ& յն ըն կեր-
ներ &  կյան քի մի ակ սեր: ԵՊԲՀ &  սա նո ղա կան խորհր դա րա նի շնոր հիվ 
ձեռք եմ բե րել նոր ըն կեր ներ, մաս նակ ցել բազ մա թիվ ծրագ րե րի և  անց-
կաց րել &  սա նո ղա կան կյան քիս ա մե  նա&  րախ ակն թարթ նե րը և  ա վար-
տե լով՝ վստահ կա րող եմ ա սել, որ եր ջա նիկ եմ լի նել լա վա գ& յն ԲՈւՀ-ի 
շրջա նա վար տը:
Ու զ& մ եմ խո րին ե րախ տի քիս խոս քը հայտ նել ողջ  դա սա խո սա կան անձ-

նա կազ մի ն նրանց կա տա րած հսկա յա կան աշ խա տան քի, մե զ փո խան ցած 
մե ծ փոր ձի &  գի տե լիք նե րի հա մար:  Դա է լի նե լ&  մե ր մի ակ զեն քը, մե ր & ժն 

&  վստա հ& թ յ&  նը:  Հ&  սով եմ՝ տա րի ներ անց դ& ք հպար տ& թ յամբ կհիա նաք 
ձեր եր բեմն  ի սա նե րի հա ջո ղ& թ յ& ն նե րով:

Ընտ րե լով բժշկի մաս նա գի տ& թ յ&  նը՝ մե նք պար տա վոր վ& մ ենք սի րել մե ր 
մաս նա գի տ&  թյ&  նը, իսկ այդ սե րը սկսվ& մ է հա մալ սա րա նից:   Սի րե լի &  սա-
նող ներ, սի րե՛ք մե ր Alma Mater-ը. սի րե՛ք բո լոր լսա րան ներն &  մի  ջանցք նե րը, 

սի րե՛ք այդ ան վերջ թվա ցող հար ց& մն  երն &  քնն& թ յ& ն նե րը, սի րե՛ք սո վո րել և  սո վո րե՛ք սի րով: Ու ղին, 
ո րը դեռ պետք է անց նեք, եր կար է &  դժվար,  մի այն ան սահ ման սերն &  նվիր վա ծ& թ յ&  նը ձեզ կօգ նեն 
հաղ թա հա րել այն, և  մի  օր ինձ նման խո նավ աչ քե րով գրել հրա ժեշ տի խոս քեր մայր ԲՈւՀ-ին:
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 ցան կա նամմ, որ ԵՊԲՀ ա ռա ջինն ան գամ մմուտք գորր ծող 
ու սա նո ղն ար դեն իսկ գի տակ ցցի այն մեմե ծ պար տաա վո-

րութ յունն ու պա տտաս խա նատ վութ յու ննը, որ ստաանձ նում է հհենց 
ա ռա ջին օր վա նիից։   Միշտ հա վա տա ցեեք, որ ձեզ մոտ ա մե նն ինչ 
կստաց վի, չերկննչեք դժվա րութ յուն նե րրից, բժշկիի ճա նա պարրհն 
ա մե  նա բարդն է,, բայց և  ա մե  նա հա ճե  լին։   Հի շեքք, որ ա պա գգա-
յում ձեզ է վստահհ վե լու մար դու ա մե  նաա թանկարժժեքը՝ կյանն քը։ 

 նաս բա րոո՞՞վ։   Կար ծում եմ մե նքք ու սա նողղ կմն անք դդեռ 
եր կար ժաա մա նակ՝ հա մե  նայն դդեպս ու սաա նո ղի հոո  գե-

բա նութ յամբ: Սաա մի  փուլ էր, որն անհհ նար է մո ռռա նալ՝ լի վե-
րելք նե րի ու վայյ րէջք նե րի հա վա քա կկազ մով, որր յու րօ րի ննակ 
սիմ ֆո նիա յի էր վե րած վել, մե նք թևևա կո խում ենք մի ննոր 
փուլ՝ մե զ հետ տտա նե լով մի  ամ բողջ պատ մութթ յուն։ ԵՊԲԲՀ-
ն  այս տա րի նե րիի ըն թաց քում մե զ սոո վո րեց րելլ է ապ րել իր 
կամարների ներքքո և  հի մա էլ ջեր մաա բար ճա նաա պար հումմ է։ 
Խոս քերս մի այնն շնորհակա լա կան են՝ շնոր հհա կա լութ յոուն 
բժշկութ յուն կոչ վվող լա բի րին թո սի ա մեմե ն անկ յոու նում կաննգ-
նած իմ դա սա խոսս նե րին, ով քեր ինձ ճիիշտ ու ղին սո վո րեց րիին։ 

ե տաքրք րվաած եմ նյար դա բա նութթ յամբ։   Կաար ծում եմ, որ 
ընտ րել եմ բբժշկութ յան այն բնագգա վա ռը՝ որ տեղ հաար-

ցերն ավե լի շատ եեն, քան պա տաս խանն ները։   Հու ս սամ՝ իմ գոոր-
ծծու նեութ յան ըն թաաց քում կկա րո ղա նաամ պա տասսխան գտննել 
աայդ հար ցե րից գոո նե մի  քա նի սին։

յժմ ես զբաաղ վում եմ գի տա հե տտա զո տա կկան աշ խաա-
տան քով, ո րրի հիմն  ա կան ուղղ վաա ծութ յու նըը վար քա յիին 

ննեյ րո գի տութ յուննն է։ Ն պա տակս՝ հնաա րա վո րիննս նպաս տտել 

Նախխ ևա ռաջ՝ ցան կա նում եմ շնոոր-
հա վվո րել ա ռա ջին կուր սե ցի նե րիին 

բժշկա կաանն հա մալ սա րան ըն դուն վվե-
լու կա պաակ ցութ յամբ: Ընդու նե լութ յաան 
քննութ յոււն ների շրջա նը թվում է, թթե 
կրթա կանն գոր ծըն թա ցի ա մե  նա բարրդ 
շրջանն էէ, սա կայն այդ պես չէ: Բժշ կաա-
կան հա մմալ սա րա նում սո վո րե լու ա պաա-
գա տա րի նե րը ձե զա նից կպա հան ջեեն 
ա վե լի շաատ ջան քեր, այդ պատ ճա ռոով 
պետք է հա մա ռո րեն աշ խա տել, լի ննել 
համ բե րաա տար և չ թու լա նալ: Միշտ փոոր-
ձեք ակ տտի վութ յուն ցու ցա բե րել գի տաա-
հե տա զոտտա կան գոր ծու նեութ յան բնաա-
գա վա ռումմ և կա տա րե լագոր ծեք օ տաար 
լե զու նե րիի ձեր գի տե լիք նե րը: Ցան կաա-
նում եմ հա ջո ղութ յուն այդ եր կար ու 
դժվա րին ճա նա պար հին:

Խորիին շնոր հա կա լութ յունս եեմ 
հաայտ նում մե ր հա մալ սա րա ննի 

 դա սա խո սսա կան ողջ անձ նա կազ մի մին, 
ով քեր մշտտա պես ա ջակ ցել են մե զ, փո-
խան ցել եեն գի տե լիք ներ և փորձ: Կ փոր-

ձեմ կա պը պա հել իմ դա սա խոս նե րի 
հետ և հ նա րա վո րութ յան դեպ քում մի շտ 
այ ցե լել նրանց: Ցան կա նում եմ ե րախ-
տի քի խոս քեր ուղ ղել նրանց՝ ի րենց ըն-
կե րա կան վե րա բեր մուն քի, ջերմ ըն դու-
նե լութ յան և  ան փո խա րի նե լի խոր հուրդ-
նե րի հա մար:

Դժ վար է ընտ րութ յուն կա տա րել, 
քան զի յու րա քանչ յուր մաս նա գի-Դ

տութ յուն ու նի իր ա ռանձ նա հատկու-
թյուն նե րը: Չ նա յած դրան՝ բո լոր մաս-
նա գի տութ յուն նե րը փոխ կա պակց ված 
են: Հի վանդ նե րի շնոր հա կա լա կան խոս-
քե րը և  ու րախ աչ քե րը, ում դու կա րո ղա-
ցել ես օգ նել, թերևս, ա մե  նա կար ևորն 
են: Իսկ հա ջո ղութ յան գրա վա կա նը մե ր 
հա մառ աշ խա տանքն է, պա տաս խա-
նատ վութ յան զգա ցու մը և  ինք նա կա տա-
րե լա գոր ծու մը: 

Ցան կա նում եմ շարու նա կել գի տա-
հե տա զո տա կան աշ խա տան քս և 

կա տա րե լա գոր ծել գործ նա կան հմտու-
թյուն ներս:  

Սի րե լի ա ռա ջին կուր սե ցի ներ, բժշկա կան հա մալ սա րա նի լա վա գույն ու սա նող նե րի մա սին նյու թե րը յու րա-
քանչ յուր նոր ու սումն  ա կան տա րեսկզ բին մե ր թեր թում տե ղադ րե լը պա տա հա կան չէ: Դա ար վում է այն նպա տա-
կով, որ պես զի դուք օ րի նակ վերց նեք նրան ցից, աշ խա տեք լի նել լավ մաս նա գետ, իսկ դրա հա մար նախ պետք է 
ուս ման տա րի նե րը նպատակային օգ տա գոր ծել:  Մեր հար ցե րին Անուշ Ղարաբաղցյանի և Սենիկ Մատինյանի 
պատասխանների մի ջոցով մե նք կներ կա յաց նենք շրջա նա վարտ կրթա թո շա կա ռու նե րի հե տա գա ա նե լիք նե րը և 
ն պա տակ նե րը:

֏ Ի՞նչ կմաղ թեիր ա ռա ջին կ� ր սե ցի նե րին:
֏ Մ նաս բա րով, �  սա նո ղա կան կյանք: Մի քա նի 

խոսք՝ � ղղ ված դա սա խոս նե րին, ԲՈւՀ-ին:

֏ Ի՞նչ մաս նա գի տ� թ յ� ն ես ընտ րել:
֏ Ի՞նչ նպա տակ ներ �  նես, ո րոնք կցան կա նա յիր 

ի րա գոր ծել մոտ ա պա գա յ� մ:

ԱՆՈՈւՇ ԱՆՈՈ Շ
ՂԱՐԱԲԱԱՂՑՅԱԱՆ

ՄՄ խիթար Հե րրա ց�  աան վան
 կրթա թո շշա կառռ� 

ՍԵ ՆԻԿ   ՄԱ ՏՏԻԻՆՆ ՅԱՆՍԵՆԻԿ ՄԱՏՏԻԻՆՆՅԱՆ
Ռ� բեն   Յոլ յա ննի ան վան 

կրթա թո շակկաա ռ� 
հա մմալ սա րա նաա կան գի տա կան կյանն քի աշ խու ժաց մա ննը և  
ա վեե լի շատ ոու սա նող նե րի ընդգրրկ վվա ծութ յուն ա պա հհո վել 
այս բնա գա վաառում։ Ըստ իս՝ ե թեե մեմե նք զար գաց նենքք գի-
տութթ յու նը, այնն իր հետ առաջ կմղիի նաաև այլ բնա գա վառռ ներ, 
և   ՀՀա յաս տա նըը կթևա կո խի զա գաց մաան նոր փուլ։   Հու սսամ` 
կստտաց վի։
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Ի՞ՆՉ ԳԻՏԵՔ ՀԱՅՈՑ ԿՂԶՈՒ ՄԱՍԻՆ

1717-ին  Վե նե տիկ յան  Հան րա պե տութ յան 
սե նա տի ո րոշ մամբ տա րած քը ան ժամ-
կետ փո խանց վեց Մ խի թար յան մի ա բա-
նութ յա նը: Մխիթարյան մի աբանության 
հիմն  ա դիր Մ խի թար  Սե բաս տա ցին մե ծ 
հա յա գետ գիտ նա կան էր, մշա կու թա-
յին և  ե կե ղե ցա կան գոր ծիչ: Նա 1701-ին 
Կոստանդնուպոլ սում հիմն  ադր եց Մ խի-
թար յան մի ա բա նութ յու նը, որը դաս վում 
է  հայ կա թո լի կա կան վա նա կան և մ շա-
կու թա յին հարս տութ յուն նե րի շար քին և  
իր ստեղծ ման օ րից  նպա տակ է ու նե ցել 
ծա վա լել հոգ ևոր, ու սումն  ակր թա կան, գի-
տա կան և մ շա կու թա յին գոր ծու նեութ յուն:
Խու սա փե լով թուր քա կան ա ռա ջի կա 

հար ձա կու մի ց՝ Մ.  Սե բաս տա ցու մի ա-
բա նութ յու նը 1715-ին տե ղա փոխ վել է 
Վե նե տիկ: Այս տեղ Մ.  Սե բաս տա ցին իր 
գծագ րե րով կա ռու ցել է վանք, ե կե ղե ցի և  
օ ժան դակ շի նութ յուն ներ: Այ նու հետև հա-
մառ ու հետ ևո ղա կան գոր ծու նեութ յուն է 
ծա վա լել՝ պատ րաս տե լով մի ա բա նա կան 
այն պի սի գոր ծիչ ներ, ո րոնք ըն դու նակ լի-
նեն լու սա վո րութ յուն տա րա ծե լու հայ ժո-
ղովր դի լայն խա վե րի մե ջ: Սբ.  Ղա զար
կղզու վան քին կից ճե մա րա նում հա յե րե-
նին և  ար ևել յան լե զու նե րին ու մշա կույ-
թին են ծա նո թա ցել Եվ րո պա յի բազ մա-
թիվ մտա վո րա կան ներ ( Բայ րո նը, Ս տեն-
դա լը,  Պե տեր մա նը և  այլք):
Վա տի կա նի ա ջակ ցութ յունն ա պա հո-

վե լու նպա տա կով սկզբնա կան շրջա նում
թարգ մա նել ու հրա տա րա կել է կա թո լի-
կա կան գրա կա նութ յուն:  Զու գա հե ռա բար
նա խա պատ րաս տել և տ պագ րել  է հա յա-

գի տա կան աշ խա տութ յուն ներ՝ հայ պատ-
մի չ նե րի եր կե րի քննա կան բնագ րեր, 
գրա բա րի քե րա կա նութ յա նը նվիր ված
ու սումն  ա սի րութ յուն ներ, ար ժե քա վոր բա-
ռագր քեր, դա սագր քեր, գե ղար վես տա-
կան գրա կա նութ յուն:
1732-ին Սբ.  Ղա զար կղզում մի ա բա-

նութ յու նը հիմն  ադ րում է իր ա ռա ջին 
վար ժա րա նը, ո րի նպա տա կը մի ա բա-
նութ յան գոր ծու նեութ յու նը շա րու նա-
կող սե րունդ պատ րաս տելն էր: Այ նու-
հետև Մ խի թար յան վար ժա րան ներ են 
բաց վել  Պա դո ւա յում,  Վե նե տի կում, 
 Կոս տանդ նու պոլ սում, Տ րա պի զո-
նում, Ա խալց խա յում, Հունգարիայում, 
Սիմֆերապոլում: 1992-ից  Վե նե տի կի 
Մ խի թար յան նե րի կրթա հա մա լիր է գոր-
ծում նաև Եր ևա նում:
 1918-ին  Կոս տանդ նու պոլ սի  Շիշ լի թա-

ղա մա սում հիմն  վել է ա ռա ջին որ բա նոց-
դպրո ցը, ո րը հե տա գա յում տե ղա փոխ-
վել է  Մի լան:  Նոր դպրոց ներ ա վե լի ուշ 
հիմն  ադր վել են Ա լեք սանդ րա պո լում, 
 Հա լե պում,  Բեյ րութ յում,  Բո ւե նոս Այ րե-
սում,  Լոս Ան ջե լո սում:
Սբ.  Ղա զա րում Մ խի թար  Սե բաս տա ցին 

սե փա կան գրա դա րա նի հիմ քի վրա ստեղ-
ծել է մա տե նա դա րան, ո րը հե տա գա յում 
հա մալր վել է նվի րատ վութ յուն նե րով և 
գ նումն  ե րով:  Վե նե տի կի մա տե նա դա րա-
նի ներ կա յիս ձե ռա գիր ֆոն դը 5 հա զար 
մի ա վոր է, տպա գիր ֆոն դը՝ շուրջ 100 հա-
զար:  Հայտ նի է նաև  Վիեն նա յի մա տե նա-
դա րա նը, որ տեղ պահ վում է շուրջ 2.600 
գրչա գիր մատ յան:

Սեպտեմբերի 8-ը Մխիթարյան Միաբանության ստեղծման օրն է:  Վե նե տի կում 
հայտն վե լուն պես յու րա քանչ յուր հայ քա ղա քի քար տե զին սկսում է փնտրել նախ ևա-
ռաջ Սբ.  Ղա զար կղզին: Սբ.  Ղա զար կղզու մա սին ա ռա ջին հի շա տա կու մը ե ղել է 810-
ին: Այն ժա մա նակ այս տեղ բնակ վում էին բո րոտ ներ և  աղ քատ ներ, ո րոնց երկ նա յին 
հո վա նա վոր Սբ.  Ղա զա րի ա նու նով էլ կոչ վել է կղզին:
Դա այն կղզին է, ուր 1816-18թթ.  Ջորջ  Բայ րո նը հա յե րեն է սո վո րել, գրա բա րից անգ-

լե րեն թարգ մա նութ յուն ներ ա րել, ծա նո թա ցել հայ մշա կույ թին:  Նա  Հա յաս տա նի մա-
սին ա սել է. «Ինչ պի սին էլ ե ղած լի նի հա յե րի ճա կա տա գի րը, իսկ դա անց յա լում դառն 
է ե ղել, ինչ պի սին էլ լի նի նա ա պա գա յում, նրանց եր կի րը հա վետ պի տի մն ա որ պես 
աշ խար հի ա մե  նա հե տաքր քիր երկր նե րից մե  կը:

Կղ զ�  վրա կա մի  բլրակ, 
ո րը կր� մ է  Բայ րո նի ա ն�  նը: 
 Ցանկալի է հավատալ, որ մի նչ 
օրս Սբ.  Ղա զա ր� մ պահ պան վել 
են այն ձի թե նի նե րը, ո րոնց տակ 
նստած`  Ջորջ  Բայ րո նը գրա բար է 
սո վո րել ա կա նա վոր գիտ նա կան, 
բա ռա րա նա գիր և  թարգ մա նիչ 
 Հա ր� թ յ� ն Ավ գեր յա նից:  Բայ րո նը 
նրա հետ հրա տա րա կել է անգ լե-
րեն-հա յե րեն և  հա յե րեն-անգ լե րեն 
քե րա կա ն� թ յան դա սագր քե րը, 
որ տեղ նմ� շ ներ է զե տե ղել հայ 
հին և  մի ջ նա դար յան գրա կա ն� թ-
յ�  նից, օգ նել է անգ լե րեն-հա յե րեն 
բա ռա րա նի ստեղծ մա նը, գրել իր 
նշա նա վոր ա ռա ջա բա նը, որ տեղ 
ար ծար ծել է հայ ժո ղովր դին թ� ր-
քա կան �  պարս կա կան լծից ա զա-
տագ րե լ�  խնդիր նե րը:  Հա յե րե նից 
անգ լե րեն է թարգ մա նել եր կ�  
թ� ղթ  Նոր կտա կա րա նից, եր-
կ�  գլ� խ՝  Մով սես  Խո րե նա ց�  
« Հա յոց պատ մ� թ յ�  նի ց, հատ-
ված ներ՝  Ներ սես  Լամբ րո նա ց�  
« Ճար տա սա ն� թ յ�  նի ց, Աստ վա-
ծաշն չի այն մա սե րը, ո րոնք պա-
կա սել են անգ լե րեն թարգ մա ն� -
թյան մե ջ:

ն-«Ա«Ա«Ա«Ա«Ա«Ա«ԱԱ«ԱԱԱԱ«ԱԱԱԱյսյսյսյսյսյսյսսսսսսսյսյսսսսսսսյսյ մմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմարաաարարարարարարարարարարարարարարարարարարրրդդդդդդդդդդդդդդդդդդդիկիկիկիկիկիկիկիկիկիկիկիկիկիկիկիկիկիկիկիկիկիիկկիի ((((((((((((((((((Մ Մ Մ ՄՄՄՄՄՄՄ Մ ՄՄՄ ՄՄՄՄՄՄՄխիխիխիխիխիխխիխիխխխիխիխխիխիխիխիխխխիխիթթ թ թ թ թթթթթ թ թթթթթ թ թթթաաարաաարարարարարարարար յ յ յյ յ յ յ յ յաաանանաննա
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ա- բ բարարրարրձ ձ ձձրարարարարարր տտտտտոհոհոհոհհհհոհմ մմմմ մի մի մի միմիմիմի միմիմիմի աաաաաաազ զ զ զ զ զզզ զ զգիգգիգիգիգգի կկկկկրորորրր ննաա
ե-վովվվվոր րնեններնրն եեն,ն աազգզգ, , որոր հհրեր ա նե

րի և  հ� յ նե րի պես տա րա գիր իի և հ նե ի ե ի
�  ստր� կ է ե ղել՝ ա ռանց ա ռա-
ջին նե րի ինք նա մե  կ�  սաց ման 
և  վեր ջին նե րի ստրկամ տ� -
թյան: Այս ժո ղո վ� ր դը հարս-
տա ցել է ա ռանց բան սար կ� -
թյա ն:

 ՋՈՐՋ ԲԱՅՐՈՆ



Բ յու րա կա նի աստ ղա դի տա րա նը հիմն  ադր վել է 1946-ին՝ 
աշ խար հահռ չակ աստ ղա գետ  Վիկ տոր  Համ բար ձում յա նի 
շնոր հիվ,  ով   Լե նինգ րա դից  Հա յաս տան էր ե կել 1943-ին: 
Այդ ժա մա նակ  Հա յաս տա նում կար մի  շատ փոք րիկ աստ-
ղա դի տակ՝ ներ կա յիս գյու ղա կա դե մի ա յի դի մա ցի այ գում: 
Վ.  Համ բար ձում յանն ըն դա մե  նը 35 տա րե կան էր, բայց 
ար դեն իսկ հա մաշ խար հա յին մե ծ ճա նա չում ու նե ցող
գիտ նա կան էր և  աշ խար հին հայտ նի էր ա ռա ջին աստ-
ղասփ յուռ նե րի հայտ նա գործ մամբ, ա պա՝ գա լակ տի կա նե-
րի մի  ջուկ նե րի ակ տի վութ յան մա սին վար կա ծով: Ի դեպ՝ 
«աստ ղասփ յու ռ բառն էլ է  Համ բար ձում յա նը ստեղ ծել: Վ. 
 Համ բար ձում յա նը ցույց տվեց, որ տիե զեր քը կեն դա նի օր-
գա նիզմ է, և  այ սօր էլ են աստ ղեր ծնվում:
1951-2008թթ. Բ յու րա կա նում կազ մա կերպ վել է 59 մի -

ջազ գա յին գի տա ժո ղով, այդ թվում՝ աստ ղա գի տութ յան 
բնա գա վա ռում ա մե  նա կար ևոր՝ մի  ջազ գա յին աստ ղա գի-
տա կան մի ութ յան 4 գի տա ժո ղով: 1971-ին կազ մա կերպ-
վել է ար տերկր յա քա ղա քակր թութ յան մա սին խորհր դա-
ամե  րիկ յան գի տա ժո ղով, ո րին մաս նակ ցում էին տար բեր 
բնա գա վառ նե րի մի  քա նի նո բել յան մրցա նա կա կիր ներ, և  
այդ գի տա ժո ղո վի շնոր հիվ «այլ մո լո րա կա յին նե րի հար-
ցը տե ղա փոխ վեց գի տա կան մա կար դակ:  Մի շարք կար-
ևոր մի  ջազ գա յին գի տա ժո ղովն  եր էլ կազ մա կերպ վել են 

ար դեն ան կա խութ յան տա րի նե րին: Բ յու րա կա նի աստ ղա-
դի տա րա նի բազ մա թիվ աստ ղա դի տակ նե րի մե ջ հե տաքր-
քիր «կեն սագ րութ յամ բ ա ռանձ նա նում է Շ մի դ տի դա սի 
1 մ տ րա մագ ծով դի տա կը: Այդ դի տա կը սկսել են պատ-
րաստ ել 2-րդ  հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի ց ա ռաջ՝ 
 Գեր մա նիա յում:  Հիտ լե րը մտա դիր էր այս աստ ղա դի տա-
կը նվի րել  Մու սո լի նիին:  Պա տե րազ մի ց հե տո կի սատ վի-
ճա կում աստ ղա դի տա կը տե ղա փոխ վել է  Լե նինգ րադ, մի  
քա նի այլ՝ պատ րաս տի աստ ղա դի տակ նե րի հետ:  Սա կայն 
 Վիկ տոր  Համ բար ձում յա նը հենց սա է ընտ րել ու բե րել Եր-
ևան, և  հե տաքր քիրն այն է, որ սա դար ձավ ա մե  նաարդ յու-
նա վետ դի տա կը: Այս դի տա կի շնոր հիվ շատ հայտ նա գոր-
ծութ յուն ներ ար վե ցին:  Դի տա կի բա ցումն  ա րեց  Նի կի տա 
Խ րուշ չո վը՝ 1961-ին: Եվ այդ ժա մա նակ էլ հենց նա ստո-
րագ րեց Ար փա-Ս ևան թու նե լի շա հա գործ ման հրա մա նը: 
 Սա կայն այ սօր Շ մի դ տի դա սի այս աստ ղա դի տա կը չի 
գոր ծում: 80-ա կան նե րի վեր ջին, երբ ՍՍՀՄ-ում ա մե ն ինչ 
փլուզ վում էր, այլևս չէին ար տադր վում այս տե սա կի դի-
տակ նե րի հա մար նա խա տես ված թի թեղ ներ:  Պետք էր դի-
տա կը մո դեռ նի զաց նել, շատ հան գույց ներ փոխ վեին: 2005-
ից սկսված վե րա նորոգումը հաջողությամբ ավարտելու
դեպքում կվերականգնվի այս կարևոր գիտական
կենտրոնի փառքը:

 Սեպ տեմ բե րի 19-ին լրա ն� մ է Բ յ�  րա կա նի աստ ղա դի տա րա նի 70 տարին

 ՀԵ ՏԱՔՐ ՔԻՐ ՓԱՍ ՏԵՐ Բ ՅՈՒ ՐԱ ԿԱ ՆԻ ԱՍՏ ՂԱ ԴԻ ՏԱ ՐԱ ՆԻ ՄԱ ՍԻՆ

Վիկ տոր  Համ բար ձում յա նի կտա կը հա յոց լեզ վին տի րա պե տե լու մա սին ուղղ ված է ոչ մի այն իր թոռ նե րին 
ու ծոռ նե րին , այլև հայ ժո ղովր դի գա լիք սե րունդ նե րին, որ տեղ էլ լի նեն նրանք  Հա յաս տա նում, թե սփյուռ քում:ծ ներին , այլև այ ժ ղ վրդի գալիք սեր նդներին, րտեղ էլ լինեն նրանք Հայաստան մ, թե սփյ ք մ:

«Ի«Ինձնձ հհաա ջոջոր ր րդոդողղ սեսե ր րր� � նդնդնննե րին, թոռ նե րիս, ծոռ նե երիրիրիս ս ս կտկտկ ա կ� մ եմ տի րա պե տել հա յոց լեզ վին: Ա մե ն 
մե մե մե մե մե կկկկկը ը ը ը ը ը պեպեպեպեպեպեպ տքտքտքտքտքքտտք էէէէէէէ իիիիիիիր ր ր ր րր րր պապապապապապապապապարտրտրտրտրտրտրտրտրտ ք ք ք քք ք քքքք քը ըըը ը ը ը ըըըը հահահահահահահաահամմմմմմմա րի �  ս�մնմն  աա ա ասիսիսիսիսիրր րեեել հա յոց լելեզզ� �ն,ն, գգրարա գետ խո սել հա յե րեն, ան կախ 
նրնրնրնրնրնրնրննրնրա ա ա ա աա աա անինինինինինինինիիիիից,ց,ց,ց,ց,ց,ց,ց,ց,ց,ց,ց թթթթթթթթթթթթթթթե ե ե ե ե ե եեեե ե քաքաքաքաքաքաքաքաքաաաքաքաքաքաքաքաաաք ննննննննիիիիի իիիիիի տոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտոտտ կկկկկկկկկկկոսոսոսոսոսոսոսոսսոսոսոսոսսսս էէէէէէէէէէէէէէ նննրա մե ջ հհհհայայայայա կկկա ա կական ն արար յ յ� �ննը:ը: ԱԱյդյդ տտո կոսսը ը ո ո ոչիչ նչ չի նշա նա կ� մ:  Մենքնք 
փոփոփոփոփոփոփոփոփոփոփոփոփփփ  խ խ խ խխխխ խ խ խ խխխխանանանանանանանանանանանանանանցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցց� � � � � � � � � � ���� � � �� �մ մ մ մ մ մմ մ մ մ մ մմմմմմմ ենենենենենենենենենենենենենենենենեենք ք ք ք ք ք ք ք ք քքք ք ք ք ք քք սե րրրրրրրրր� � � � � � � �� �� � � �� ��� ����նդնդնդնդնդնդնդնդնդնդնդնդնդնդնդնդննդնդնդդդնդդնննննննննննննննննննննե րիին ոչ թթթթե ե ե եե արաարարարարրյ յյ� �ն,ն աայլյլ գգգա ա ղաղաղղղղղղղղղղղղղղղղղղղ փփփփփփփփփփփփփփփփփփփփփփփփփարարարրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրններերրրրրրրրրրրրրրրրրրր,,,,,,,,,, և գգգգգա աաաղաղ փփփփարաա  նե րի մե ջ իինձձ հհա ա մամար 
ա ա ա ա աա ա ա աաաաաաաաամե մե մե մե մե մե մե մե մե մեմե մեմե մե մե մեմե մեմեմեմեմեննննննննննննննննննննննննննննննաա ա ա ա ա ա աաա ա աաաաաաաաաաաաա աաաաթաթաթաթաթաթաթաթաթաթաթաթաթաթաթաթաթաթաթաաթաթաթաթթթաթաթաթաաաթաթաաաաաաաթաաթթթթ ն ննն նննննննննկըկըկըկըկկըկկկ հհհհհհհհհհհհհհհհաաա աաաաաա այոյոյոյոյոյոյոյոյոյոյոյոյոյոյոյոոոյոյոոոոոոյյոոց ցցցցցցցցցց լելելելեեեեեեեելելելեեեեեզզզզզզզզզզ� � ����������������ն է:
ԱյԱյԱյԱյԱյԱյԱյԱյԱյԱյԱյԱյԱյԱյԱյԱյԱյԱյԱյԱյԱյԱյԱյԱյԱյԱյԱԱյյԱյԱյԱյԱյԱյԱյդ դ դ դ դ դ դ դդդ դդ դ դ դդ դ դ դ դ դդ դ դ դդ դդդ դ դ դդդդդդդ կկկկակակակակակակակակակակակակակկակակակկակաակակակակակակակակկակակակաակկկկակաակկկկկկ պպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպակակակակակակակկակակակակակակակակակակակաակկակաակաակկկաակցցցցցցցցցցցցցցցցց� ��������������թ թթթթթթթ թթթթթթյյյամբ յ�  րա քանչնչնչնչնչնչնչննչչչնչչչչչչչչ յյ յ յ յ յ յ յյ յ յ յ յ յ յյյյյյյյյյյյ� � � � � � � � � � ���� � �� �� ��� �� ���� ����րր ր րրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրր սեսեսես  ր րրր� � � �նդնդնդնդնդնդնդնդնդնդնդդդ պպպպպպպպպպպպպարարարարարարարարարարարարարարրրրրրրրտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտա ա ա ա ա աա աաաաա ավովովովովովովովովովովովովովովովվոովոոոոովվվվվ րրր րր րր րրրրրրր րրրրրրրրրրրրր է է էէ է էէէէ էէէ էէէ է է էէէէէէէ սոսոսոսոսոսոսոսոոսոոսոսոսոսովվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվոոո ո ոոո ոո ոոոոորերերերերերերերերերերերերերրերեերրրրրրրրրրրրրրրրր ցց ցցց ցց ցց ց ց ցց ցցցնենենենեննենենենենենենենենեել լ լ լ լլլլլլլլլլ հահահահահհհահ  ջ ջ ջջջջորորորորորորրրրրրրորրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդինինինինինինինինիիինինինինիիիիիիիիիիիիիիինիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիի հհաա յոց լե զ� ն: 

ԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիիտիիտիտիտիիիտիտտիտիտիիտտտտտցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցեքեքեքեքեքեքեքեքեքեքեքեքեքեքեքեքեքեքեքեքեքեքեքեքեքեքեքեքեքեքեքեքեքեքեքեքեքեքեքեքեեքեեեքքքք, , , որորորորորորորորորորոորորորորորորորրրոորոորոոորորորրրրրրրրրրրրր իիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիմմ կյկյանա  քի ա մե  նա ա ա ա աա ամե մե մե մե մեմե մե մե մե մե մե մեմե մե մե մեմեմե մեմեմեմեմեծծծ ծ ծ ծծծ երերերրերերերերերերերերրրրրջջջջջջջջ ջջ ջջջջջջ ջջանանանանանանանանանանաաննաննանաաանաաանանանանննննկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկ���������������������� ��� �������թթթթթթթթթթթ թթթթթթթթթթթյ�յ�� ննննննընըն եե ղ ղեել է �  կմնմնմնմնմնմնաա, քաքաննննննննննննննննննննննննննննննննննննիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիի ի իիիիիի ապապապապապապապապապապապաապապաապապապապաաապապապաապապապապապապաաապապապապապապապաաաապապպպպպպպպպպպրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրր���� � � �� � � � � �� ������ ��մ մ մ մ մ մ մմմմմմմմմմմ եմեմեմեմեմեմեմմմմմմմմմեմմեմմմմմմեմմմմմմմմմ,,,,, հահհհհհհհհհհհհհհհհհհհհհհհհհ  յոցց լեզ վին 
տիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիտիիտիտիիտիտիտիիտիտիիտիիտիիիտիիտիտիտիիիիտտտիիտիտիիտիտտիտտտիիիիի ր րրրր ր րրր րրր ր րրր ր ր րրրրրրր ր րրրր րրր րրրրրրրրրրրրրա աա աաաաաա ա աա աաաաաաաաա աաաաաաաաաաաաաաաաա աաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաապպպեպեպեպեպպպեպեպպպեպպպեպպպեպեպպեպեպպպպպեպպպպպպպպպպպպպպպպպպպ տտտեե եեելըլըլըըըլըըըըըըըըըըըը::::::::::::::::::
ՑՑՑՑՑՑանանանանանանանանանանանանանանանանանանանանաննննանանանննննաննննանննանննանննննանաննննննանանանննննննննննկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկաա աաաաաաաաան�մմմմմմ եեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեմ մ մ մմ մմմ մ երեեեեեեեեեեեեեեեեեեե  ջան կ� թթթթթթթթ թ թթթթթթթյ�յ�յ�յ�յ�յ�յյ�յ�յ��յ���յյ�յ����յ�����������ննննննննննննննննննննննննննննննննննննննն բբբբբբբբբո ոլոլ  րրրիդիդիդ::

ԱՇԽԱՐՀԱՀՌՉԱԿ ԱՍՏՂԱԳԵՏ ՎԻԿՏՈՐ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆԻ ԿՏԱԿԸ



ՍԵՊՏԵՄԲԵՐՕՐԱՑ� ՅՑ

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 1

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 8

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 8

ԳԻՏԵԼԻՔԻ, ԳՐՔԻ ԵՎ 
ԴՊՐ� ԹՅԱՆ ՕՐ

ԳՐՐԱԱԳԻՏ� ԹՅԱԱՆՆ 
ՄԻՋՋԱԱԶԳԱՅԻՆ ՕՕՐՐ

ԼԼՐՐՐԱԱԱԱԱԳԳԳԳՐՈՈՂՂՆՆԵՐԻ 
ՀՀՀՀԱԱՄՄԵԵՐՐՐԱԱՇՇԽԽ� ԹՅԱՆՆ  

ՄՄԻԻՋՋՋԱԱԶԶԳԳԱՅԻՆ ՕՐՐ
Մ Մ շաշա կույթթն ն ու դպպրութ թ յյու նըը մերրրր ժո ղովր դի 

դա րաավոովոր ըննթթացաց քի այայյ ցե ե քքարտտնննն են ե ղել: 
ԱԱն գամամ աա մե  նադժժ վվաա րիինն պայ ման նե րում 
հահ  յերս չեչենքնք հհրարաժ ժարարվ վելե գգգգի իիիտակր թա կան 
ա ռա ջըն թա ցիիցց ևև եե ղել ենք ա մե  նագ գ րարարարարր սսերեր 
ազազգգեե րիրիցցցցց մե մե  կկը:ը:  ԳիԳ  տե լիքն անգնգն նա հահ  տե լի 
ար ժեք է։  Միայննննն սսոո վովո րեելոլովվ, գի տե լիք նե րի 
լուրջ պա շար ձեռք բե րե լով հնա րա վոր կլի-
նի ի րա կա նացց նելլ պա տա նե կան ե րա զանանք-ք-
նե րից հառառն նողող ննպապատտակակ ննե րըրը։։ ԱյԱյս ա մե մենն 
ա ռավվելելելե ևևսս  կկ կկարարրա  ևևորր վվում մմմ էէէ այայ սսօրօրօրօրօրօր, երբ բա-
նինիմմաացց ան հատնտն է հա սա րա կութթյ յանան շշարարժ ժիչիչ 
ուու ժժը։ը։ Կրթ ված քա ղա քա ցին մե ր ազ գա յին 
արժժա նա պատ վութ յան, մերր պե տա կա նու-
թյան պահ պպանանմմանան,, մեմե ր ր երերկկրիրի զզարար գ գացաց-
մաման ն ուու հհզոզո րրացա  մ մանան, ազազազազազազզազազգգգաաայիյիյիյինն անվ տան-
գոութ յան ա պա հով ման կակարրևոևոր րր գոգոր ր ծոնն էէ::
 Հա ջո ղութ յոունւ  ենքք մմաղաղ թում բոբո լլորոր ու սու ցիչ-
ներին ու դաաաաաաաաասսսս ս սսսսա խոխոս նե րին, բոլոր աաշշա ա կեկերտրտ--
նեներրինին ևև  ուուս սաա նող նե րին նոր ու սումն  ա ակական ն
տա րում՝ գիտելիքքի,ի գրքի և դպդպպպպպպպպրորորրրրրր ւթթյայ ն ն
տոոնի աաաաաաաաաառիռիիիթոթով:վ:

« Գ  ր ա  գ ի  տ ո ւ -
թյունն ա զա տութ յուն 
է. այդ հաս կա ցու-
թյան ի մաստն այդ-
պես են սահ մա նել 
Յ Ո ՒՆ Ե Ս Կ Օ -  ո ւ մ : 
Գ  ր ա  գ ի  տ ո ւ թ  յ ո ւ -
նը մարդ կութ յան 
հա մար կարևոր 
ն ա խ ա պ ա յ մ ա ն 
է, որը բա վա կա-
նին ա ռա ջըն թա ց է 
ապրել՝ աշ խար հումմ 
գրա գետ մարդ կաննցց
թի վը հասց նե լով մի մի նչև 4 մլրդ  ի:ի:ի:ի: ՄՄՄՄԱԿԱԿԱԿԱԿ-ի տվյալ նե երորով՝վ՝ աշ-
խար հում մո տավվոո րա պես 776 մմմլնլնլնլն  չա փա հաս մարդդ գրել ու 
կար դալ չգի տիտի, , ննրանց մե ծ մասսըըը կա նայք են: Դպ րրո ոցացա կան 
տա րի քի 75 մլմլն  ե րե խա ներ զրկկվվաած են սո վո րե լու հնաարարա վո-
րութ յու նից: 20010-ի վե րաբեր յաալ ՅՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի զե կույյցից  հա-
մա ձայն՝ դպրպրո ոցա կան կրթուութթ յաան հա մա կար գում չընընդգրկ-
ված նե րի մոմո տա վո րա պես 5454%-%-նն  աղ ջիկ ներ են: 
 Մարդկութթյան առաջադեեմ մ մմասը ձգտում է լի նել գրրա գետ՝ 

գիտակցելովով, որ դրա նից էէ կկաախ ված երկ րի ա պագանան:

Այն սահ ման ն վեեվեվելլլ էէէէ  Բու խա րես տում 
1958-ին՝ լրաագգգգ րորող նե րի մի  ջազ գա յին 
կակակ զ զմամա կ կկերեր պպոււււո թթթթթ յան 4-րդ  կոնգ րե սի 
ժաժամ մաա նննանակ:կ:
 Պատ վի րարակկ ննե րի մտահ ղ ղա ա ցոց ւ մը 

այն էր, որ այդ օ րրրրըըը ը ը ը բբոբոբբ  լլորր եերկրկր նե րի 
և հ րա տա րա կութ յոո նւնւն ննե երիրի լրագ րող-
նե րը պետք է դրսրսևոևո րեն հա մախմբ-
վավա ծծուութթ յոյունւն՝՝ հահատ կա պես ի րենց 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան 
հար ցում: Օ րը պա տա հա բար չէր րր
ընը տր վվվածածածածածած. 1943-ի սսեպեպ տեմմ բ բբբե եե ե րիրրիրի  
8-8-ինիննին չչեխեխխեխ լլրարաագգգրորորորող,ղղ,ղ, գգրորոող ղղղ ՅՅ ՅՅուուուու լիոուսւս 
 Ֆ Ֆուո  չի իկըկը հհաա կակ  ֆա շիս տա կանն դդի-ի
մաաաաաաաադդդդդդդրորորրր ւթ յանն ակ տիվ մաս նակ ցե լոլու ւ
համմմմմմմմ մաաաաաարա   Բեռ լի նում մա հա պատ ժիիիի էէէէ 
ենե  թարկ վել նա ցիս տա կաաաննն նննն ռե ժժիիի ի մի մի  
կող ղմի մի ց:  Ֆու չիկն աշ խախխխխխխխ ր հիհիհիհիհին հահաահ յտյտ ննի է դար ձել ՌեՌե պպպորրոր տ տաժաժ՝ 
օ ղաղ  կը ը պապ  րա նոնոնոոոոոոոցցցցցցցցցիս գրքի շնշնորոր հ հիվվ, որը գրել է բանն տում մ եե եղաղաղածծ
ժա մա անակ կ ևև ո րիիի հա մարրր 119595959500-0 ինիիիիի  հետ մա հու պարգ ևատր րվեել լ էէ
Խ Խա ա ղաղաղղուութ թ յայ նն միմի ջ ջազազզ գգ գ գա այիյիյիյիյիյիյիյիյիյիիիիյիյ ննննն նննննն մմրմմմրմրմրմրմրմրմմմրցացացացացացաաաաաաա նա կով:



ՍԵԵՊՊՏԵՄԲԵԵՐՐԻ 1166

ՍԵՊՊՏԵԵՄՄԲԵՐՐԻ 19ՍԵԵՊՊՏԵՄԲԵԵՐՐԻ 19
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ՄՄԻՋԱԶԳԱՅՅԻԻՆ ՕՕՐՐ

ԽԽԱԱՂԱՂ�� ԹԹՅԱՆՆ ՄՄԻՋԱԶԳԳԱՅԻՆ ՕՐՐ

ԶԶԲԲՈՍԱՇՐՋՋ� ԹԹՅՅԱՆՆ 
ՄՄԻՋԱԶԳԳԱԱՅԻԻՆՆ ՕՐՐ

Օ զո նը հահայտյտ ն նա աբեբե-
րեր լ է հո լանան դ դա ցի ֆի-ի
զիզի կոս Մ. վաան ն ՄՄա րորոււ մըմը
1717858 -ին՝ օ դի ի միմի  ջով
է լեեկտկտրրա ակակ ն կկակ յծեր 
անցկացնենելիսիս:: 11840-ին 
գեր մամա ն նա ացի քքի մի  կոս
Կ. ՇՇ յ յոնոն բեյնն ոու սում-
նա սի րել է այայայդդ դ գագա զ զի ի 
հատ կութ յուն ն նենենե ր րը ը և և
ան վա նել «օ«օօ զզ զո ո նն, , ո որըր  
հու նարե նից թաթարգ-
մա նա աբաբարր նշնշաաանանա կում 

է հո տա վեվետ: ՀՀՀ-Հ-ում օ զո նա յին շեր տի ու սոումնւմն  ա ա սիսիր րոութ յուն նե-
րը կա տատար վել են 22000 0-ին՝ Ա րա գա ծիծի հհաարարար  վվա յին լան ջին`ն` 2207070 
մ  բարրձձրոր ւթ յանն վվրարաա գգգգտնվող «Ամ մ բբեր դդդ օ դեր ևու թա բաա ն նա ակական ն
կա յա նոնումմ, , ո րիրի դի տար րկոկոկումնւմն  ե ե րիրի աաարդրդրդր յյ յոունք նե րը հա ղոորդրդ վել են ն
օ զո նա այիին ն ևև ևև աանդնդ ր րա ամա նու շշա ակա գույն ճա ռա գայթ ման տվտվյալ նե րի 
համմաշա խխարր հհա յին կեկենտ րոն:: 1995-ից սեպ տեմ բե րի 16-ը-ը հայ տա-
րարար ր վեվել լ է է օօօօզոզ  նա յին շեշեր տի պահահ պ պա նութ յան մի  ջազ զ գագայ յիին օր: Իսկ
19199999-ի-իցց ՀՀՀՀՀՀՀՀ-ն-ն  ան դդաամամ կ ցում է «ՕՕ զոզո նաայիյին ն շեշեր ր տիտի պահ պան ման
մաասսիինն  ՎՎիենենն նաա յիյ  հա մա ձայ նագ րին ((1919858 թ.), «Օ զո նա յին շեր-
տըտը քքքքայաայա  քա յող նյու թե րի մա սի ն  Մոն րեա լի ար ձա նագ րութ յա նը 
(1999 7թթ.).) և ս տանձ նել է հա մա պա տաս խան պար տա վո րութ յուն ներ
օզոնի ի շեշ րտի պահպանման ուղղությամբ:

ԱԱ մե մե ն ն տտա րի նշվող այս տո նը, ներգ րա-
վե լով մի  լիո նա վոր մարդ կանց, կոչ ված է 
մարդ կութ յա նը ստի պել ոչ մի այն խոր հել
խախա ղա ղութ յանն մմաասին, այլև հա նուն դրա 
իննչ-չ-որ բան աա նել: ՄԱՄ Կ-ը խա ղա ղութ յան
մի  ջջազազ գգա յիյինն օրն օօգգ տտա ագոր ծում է խա-
ղա ղութ յան ամ րապննդնդդդդդդդմմմմմ մմմաանն ուղղ ված իր 
բազ մա կող մա նի գործ ծուո  նեութ յան ուղ ղու-
թյամբ մարդ կանց ու շադդ ր րութ յու նըը գգգգգգգգրարրրրրրր -
վե լու նպա տա ակոկով:վ:  Մարդ կութ թյոյու նըընննննննն պպետեեեե ք 
է է վեվե ր րացացն նիի խխտրա կկա անոն ւթ յան ու ան հանն-
դոդուր ժո ղա կա նու թան բո լլորո  տե սակ կնենե ր րը՝ը
նենե րառ յալ ռա սա յա կան, մաշաշ կ կի ի գոգույն նի, սե-ե

ռիռի, լեզ զ վիվի,, կրկրո ո նանա կ կանան, քաքա ղ ղա աքաքա կ կան կամ այլ հա յացքք ննեե րիիցց, ազ գա յին, 
էթթ ն նիկկ կկկկկկկկամամա սսո ո ցիցիաալալա կ կանան ծծա ա գգու մի ց, գույ քա յին, հաաաշշ շ շշմամաման ն դադ  մութ յան,
ծննոուուննդիդիիի կկկկամմ աայլյլ կկարարգգաավիվի ճ ճաակ նե րից կախ ված` նվվավաաաաաաաազզզ զ զ զ զզեեեցեցեց ննե լու բռնու-
թյոոււն ն նեներրի և և  հա ակակա մարր տտուութ յուն նե րի հա րատ ևութ յոււնննննն ոոււ տա րա ծու մը
աշաշ խխ խխարար հհի ի տատար րբեր մա սե րում:  Մեր օ րե րում հա կա մար տութ յուն նե րը
բաբազզզզուուուո մմ մաարդ կանց բռնի մահ վան պատ ճառա են ն դադ ռ նում:  Հետ ևա բար 
խախա ղղ ղղաա աղողութւ  յան մշա կույ թի խրա խուո  սումն մն ոոււ ամամ րրապապն նդոդ ւ մը կար ևևևևևորորորորորորորորոո  է
մե մեր ր տտատա րա ծած շր ջա նում ապ րող ազազ գե երիրի հհաա մաար: ԱԱպ պպրերենքնք խխա ղաղ…

ԱյԱյԱյԱյս սսս տո նը հաս տատտվեվել է ՄԱԿ-ի գլխա-
վովովոորրրր վեվվ  հա աժո ղո վիվ զզբոբո սաշր ջութ յան հա-
մամաշշխախախարրհահա յ յինին կկազազ մմա կեր պութ յան կող--
մի միցցց 191979979-ի-ին,ն, իիս սպապ  նա կան  Տո րե մո լի մոսս 
քաաղղա աքոքումւմ։
ԱյԱյսս տո ննի ի նպնպա ա տատա կկը զբո սաշր ջութ յաանն

քաք  րոզ չութ յուննն է,է  հա մաշ խար հահա յիին 
հահ ն րութ յան տնտե սոսութ յան մեջջ ու նե-
ցած ներդր ման լուսասասսա բ բա ա նոնոււ մըմը,, ինչ պես 
նաև տար բեր երերերրկրկրկրկրն նեերիրի ժո ղողո վվվ վուուրդ նե-
րի մի ջև կաա պ պպեե եե րրիրր  զար գա ցու մըմը։ ԶԶ բոբոբո----
սաշր ջութ յաան ն տտո նը նշվում է աշ խար հի 
շատ երրկրկր ն նե րոում՝ ա վե լի քան 30 տա րի։ 
 Հե տատաքրքրք քրար  կաան է, որ աշ խար հում զբո-
սասաշրշր ջութ յան աա ռա ջին գոր ծա կա լութ յու-
նընը բաց վել է  Թոոմմաս  Կու կի կող մի ց 1841-
ին։

ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ
(FUTURE DOCTOR)
Գլխավոր խմբագիր

ՍԵԴԱ ԽԱՉԱՏՈՒՐԻ ԹՈՐՈՍՅԱՆ
Editor

SEDA TOROSYAN
Թղթակից

ԱԻԴԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Անգլերեն նյութերի պատասխանատու

ԱՆԱՀԻՏ ԴԵՄՈՒՐՉՅԱՆԱՆԱՆԱՆ
Համակարգչային ձևավևավորոորողղղղ
ՎԱՐԴՈՒՀԻ ՄԵԼԼԻՔՍԻՔՍԵԹԵԹՅԵԹՅԱՆԱՆ

Լրատվական գոգործործոունւնեություն
իրաականկանաննացացնացնող՝

Երևանինիիի ՄխՄխՄխիթաիթար Հերացու անվան 
պետակաակաական բժշկական համամաաաաաաաաաալսալ րան

հիմնադրամ:
Թերեե թը գրանցված է ՀՀ արդարադատության 

նախարարությունում:
Գրանցման վկայական՝ N 299

ՏպաՏպՏՏպՏՏՏՏՏՏՏ գրվում է
Լեգալ Պլյուս ՍՊՍՊՍՊՍՊՍՊՍՊՍՊՍՊՍՊՍՊՍՊԸ հԸԸ րատարակչությունում:

Հասցե՝ Երևանևանևանա  0025, Կորյունի փ. 2
Հեռախոս՝ (060) 62-12-46, 2-46, 2-47

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

Տպաքանակը՝ 300 օրինակ
Անվճար

րր
զ
11
է
ա
գ
Կ
ն
հ
ա
հ
մ

ԱԱԱ ն հ վեվե է ՄԱԿ ի խ





MeMeMedididicacacalll UnUnUnivivivererersisisitytyty ffforororeieieigngngn ssstututudededentntntsss ''' grgrgradadaduauauatititiononon cccelelelebebebrararatititiononon tttooooook k k plplplacacace e e 
atatat YYYSMSMSMUUU whwhwhererere e e 1313133 3 3 grgrgradadaduauauatetetes s s frfrfromomom GGGenenenerereralalal MMMedededicicicininine,e,e, DDDenenentatatalll ananand d d 
PhPhPharararmamamacececeutututicicicalalal fffacacacululultititieseses wwwererereee awawawararardedededdd dididiplplplomomomasasas... ThThTheyeyey wwwerereree e FrFrFromomom IIIn-n-n-
dididia,a,a, IIIrararan n n IsIsIslalalamimimic c c ReReRepupupublblblicicic, ,, thththe e e UnUnUnitititededed SSStatatatetetesss ofofof AAAmememeririricacaca, , , RuRuRussssssiaiaia,,, GeGeGeororor---
gigigia,a,a, SSSyryryriaiaiannn ArArArababab RRRepepepububublililic,c,c, GGGeoeoeorgrgrgiaiaia RRRepepepububublililic,c,c, KKKazazazakakakhshshstatatannn ReReRepupupublblblicicic,,, thththe e e 
LeLeLebababanenenesesese RRRepepepububublililic,c,c, SSSririri-L-L-Lananank k k DeDeDemomomocrcrcratataticicic SSSococociaiaialililiststst RRRepepepububublililic,c,c, BBBarararneneney,y,y,  
ArArArmememenininia a a anananddd thththe e e ReReRepupupublblblicicic ooof f f IrIrIraqaqaq aaandndnd CCCanananadadada a a .I.I.Indndndiaiaiannn grgrgradadaduauauatetete CCChihihi---
rararandndndjijijit t t RoRoRoy y y rerereadadad YYYegegeghihihishshshe e e ChChCharararenenentststs's's's pppoeoeoem m m ininin AAArmrmrmeneneniaiaiannn anananddd ininin HHHininindididi...
YoYoYogegegeshshshwawawar r r SaSaSangngngwawawan,n,n,hihihis s s ExExExcececellllllenenencycycy eeextxtxtrararaororordididinananaryryry aaandndnd PPPlelelenininipopopotetetentntntiaiaiaryryry   
AmAmAmbababassssssadadadororor ooof f f InInIndididiaaa ininin AAArmrmrmeneneniaiaia cccononongrgrgratatatulululatatatededed ttthehehe gggrararadududuatatateseses...

ThThThe e e grgrgradadaduauauatititiononon cccerereremememononony y y ofofof ttthehehe gggrararadududuatatateseses ooof f f 202020161616  
ofofof RRRA A A MDMDMD mmmilililitititararary y y inininstststitititutututioioionsnsns  inininclclcludududinininggg thththe e e mimimilililitatataryryry  
fafafacucucultltlty y y ofofof YYYSMSMSMUUU tototookokok ppplalalacecece aaat t t thththe e e MiMiMinininistststryryry ooof f f DeDeDefefefencncnce e e 
RARARA PPPrereresisisidededentntnt SSS.. SaSaSargrgrgsysysyananan gggrerereetetetededed ttthehehe pppararartititicicicipapapantntnts s s ofofof  
thththe e e sososolelelemnmnmn cccerereremememononony.y.y.
ThThThe e e PrPrPresesesidididenenent t t ofofof ttthehehe RRRA A A pepepersrsrsonononalalallylyly hhhananandedededdd thththeee cececertrtrtififif---
cccatatateseses aaandndnd nnnomomominininalalal dddagagaggegegersrsrs ttto o o thththe e e hihihighghgh aaachchchieieieveveversrsrs TTThehehe 
cececerereremomomonynyny eeendndndededed wwwititithhh sososolelelemnmnmn mmmarararchchchinining g g ofofof ttthehehe gggrararad-d-d-
uauauatetetes s s anananddd wiwiwiththth ttthehehe sssolololemememnnn pepeperfrfrfororormamamancncnce e e ofofof ggguauauardrdrds s s ofofof  
hohohohohohononononononorr.r.r.r.r.

TTT
ooo
fff
RRR
ttt
TTT
iii
ccc
uuu
hhhhhh

AAA nnnumumumbebeber r r ofofof ssspepepecicicialalalisisistststs fffrororommm YSYSYSMUMUMU wwwererere e e awawawararardedededdd prprprizizizeseses bbbasasasededed ooon n n thththe e e sososocicicialalal eeenqnqnquiuiuiriririeseses aaandndnd  
exexexpepepertrtrtisisise e e evevevalalaluauauatititiononons s s dududuririringngng ttthehehe cccerereremememononony.y.y.

ԱՊԱՊԱՊԱԳԱԳԱԳԱ Ա Ա ԲԺԲԺԲԺԻՇԻՇԻՇԿ Կ Կ ՍեՍեՍեպտպտպտեմեմեմբեբեբերրր 202020161616 NNN 2227-7-7-282828 (((131313383838-1-1-13333339)9)9)3339)9)9) 444444414141414141



WiWiWiththth ttthehehe sssupupuppopoportrtrt ooof ff RARARA MMMESESES SSStatatatetete 
CoCoCommmmmmititittetetee e e ofofof SSScicicienenencecece tttwowowo ssschchchoooooolslsls 

ofofof yyyouououngngng ssscicicienenentititistststs ss wewewererere ooorgrgrganananizizizededed  
whwhwhererere e e lelelectctcturururererers,s,s, ssstututudededentntnts s s yoyoyounununggg

rereresesesearararchchcherererss s frfrfromomom YYYSMSMSMUUU anananddd
TbTbTbilililisisisiii StStStatatate e e MeMeMedididicacacalll UnUnUnivivivererersisisi---
yyy tttooooook k k papapartrtrt... TTThehehe fififirrrststst ssschchchoooooolll

wawawas s s nananamememeddd “Y“Y“Youououngngng RRReseseseaeaearcrcrcheheherrr
nnnd d d LaLaLabobobor r r MaMaMarkrkrketetet CCCoooooopepeperararatititiononon

DeDeDevevevelololopmpmpmenenent t t “.“.“. SSSomomomeee lelelectctcturururererersss
rrromomom TTTbibibilililisisisi SSStatatatetete MMMedededicicicalalal UUUninini---
eeersrsrsititity y y gagagaveveve rrrepepepororortststs... ReReRepopoporsrsrsttt

wewewererere gggivivivenenen bbby y y ououour r r lelelectctcturururererers s s asasas
wewewellllll...
DiDiDiscscscususussisisiononons s s wewewererere ooorgrgrganananizizizededed bbbyyy
ThThTheee WoWoWorlrlrlddd CaCaCaf f f fofoformrmrmatatat whwhwhererereee
hhhe e e papapartrtrticicicipipipananantststs wwwererere e e rararandndndomomomlylyy
eeepapaparararateteteddd ininintototo tttwowowo gggrororoupupups s s anananddd

orororgagaganininizezezed d d aaa dididiscscscususussisisiononon bbbasasasededed
ononon ttthehehe tttopopopicicicsss ofofof ttthehehe ppprororogrgrgramamam..

WiWiWiththth ttthehehe sssupupuppopoportrtrt ooofff RARARA MMMESESES SSStatatatetete ofofof yyyouououngngng ssscicicienenentititistststsss wewewererere ooorgrgrganananizizizededed

rerere
TTT
tytyty
www
aaa
DDD
frfrfr
vvv
www
www
DDD
TTT
ththth
sesese
ooo

AtAtAt ttthehehe bbbegegeginininnininingngng ooof f f thththeee inininteteternrnrna-a-a-
tititionononalalal ccconononfefeferererencncnce e e heheheldldld aaat t t YSYSYSMUMUMU 
thththe e e papapartrtrticicicipipipananantststs gggavavave e e rererespspspececect t t wiwiwiththth 
a a a mimiminununutetete ooof ff sisisilelelencncnce e e tototo ttthehehe hhherererooo
vivivictctctimimims s s ofofof ttthehehe AAAprprprililil wwwararar.T.T.Thehehe eeeveveventntnt 
wawawas s s dedededididicacacateteteddd tototo ttthehehe 2225t5t5th h h ananannininivevever-r-r-
sasasaryryry ooof f f ininindededepepependndndenenencecece ooof f f thththeee RARARA,,,
whwhwhererere e e aaa lololott t ofofof oooffiffifficcciaiaialslsls,,, lelelectctcturururererers,s,s, 
stststudududenenentststs aaandndnd gggueueuestststs s s wewewererere ppprereresesesentntnt...
NuNuNumememerororoususus oooffiffifficcciaiaialslsls gggavavave e e spspspeeeeeechchcheseses 
stststatatatinining g g thththatatat AAArmrmrmeneneniaiaian-n-n-SlSlSlavavavicicic cccoooooop-p-p-
erereratatatioioion n n ininin ttthehehe fififieeeldldld ooof f f hehehealalalthththcacacarerere iiis s s
exexextrtrtremememelelely y y imimimpopoportrtrtananant tt bebebecacacausususe ee ououour r r
cococounununtrtrtrieieies’s’s’ fffriririenenendsdsdshihihip p p isisis rrrepepepeaeaeatetetedldldly y y
cococonfinfinfirrrmememeddd bybyby ssscicicienenentititifi fi fi c,c,c, cccululultututurararal,l,l, 
popopolililitititicacacal,l,l, aaandndnd mmmilililitititararary y y inininteteterararactctctioioionnn

fi fi fi eleleld.d.d. TTThehehe fififirrrststst AAArmrmrmeneneniaiaian-n-n-SlSlSlavavavonononicicic  
inininteteternrnrnatatatioioionananal l l AsAsAssesesembmbmblylyly wwwasasas ooorgrgrga-a-a-
nininizezezeddd bybyby “““DeDeDentntntalalal EEEdududucacacatititiononon aaandndnd  
ScScScieieiencncnce”e”e” AAAssssssococociaiaiatititiononon,,, YeYeYerererevavavannn

StStStatatate e e MeMeMedididicacacal l l UnUnUnivivivererersisisitytyty,R,R,RA A A MiMiMinininis-s-s-
trtrtry y y ofofof EEEdududucacacatititiononon aaandndnd SSScicicienenencecece aaandndnd 
RARARA MMMinininisisistrtrtry y y ofofof HHHeaeaealtltlth.h.h.     

656565888 grgrgradadaduauauatetetes s s ofofof YYYSMSMSMUUU rererecececeivivivededed tttheheheiririr dddi-i-i-
plplplomomomasasas,,, 393939 oooututut ooof f f whwhwhicicich h h wewewererere aaawawawardrdrdededed dididi---
plplplomomomasasas wwwititithhh hohohonononor r r bybyby YYYSMSMSMUUU ReReRectctctororor MMMicicichahahaelelel  
NaNaNariririmamamanynynyananan... CoCoCongngngrararatututulalalatititingngng ooonnn thththe e e evevevenenent tt 
thththe e e ReReRectctctororor fififirrrststst ooof f f alalallll wiwiwishshshededed ttthehehemm m hehehealalalththth...
A A A lololot t t ofofof ppprororomimiminenenentntnt gggueueuestststs s s wewewererere ppprereresesesentntnt aaat t t
thththe e e sososolelelemnmnmn cccerereremememononony y y ininnclclcludududinininggg RARARA MMMinininisisisteteter r r 
ofofof EEEdududucacacatititiononon aaandndnd SSScicicienenencecece LLLevevevononon MMMkrkrkrtctctchyhyhyananan  
anananddd ototothehehersrsrs...

fififielelelddd TTThehehe fififirrrststst AAArmrmrmeneneniaiaiannn SlSlSlavavavonononicicic StStStatatateee MeMeMedididicacacalll UnUnUnivivivererersisisitytyty RRRAAA MiMiMinininisss
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ThThThe e e gogogoalalal ooof f f cococonfnfnferererenenencecece hhhapapappepepeneneneddd atatat YYYSMSMSMUUU
wawawas s s tototo gggatatatheheher r r obobobstststetetetriririciciciananan-g-g-gynynynecececololologogogisisistststs ,,, 
ululultrtrtrasasasouououndndnd aaandndnd ooothththererer ppprororofefefessssssioioionananalslsls aaarororounununddd
thththe e e wawawaysysys ooof f f sososolvlvlvinining g g thththee e cucucurrrrrrenenent t t isisissususueseses ooof f f 
pepeperiririnananatatatalll mememedididicicicinenene... A A A nununumbmbmbererer ooof f f ofofoffi fi fi cicicialalals s s
anananddd dododoctctctororors s s gagagaveveve ssspepepeececechehehesss stststatatatinining g g thththatatat ttthehehe  
prprprotototececectititiononon ooof f f chchchililildcdcdcararare e e anananddd momomothththerererhohohoododod aaarerere 
onononeee ofofof ttthehehe pppriririvivivilelelegegeged d d isisissususueseses ooof f f thththeee rererepupupublblblicicic...
ItItIt wwwasasas nnnotototededed ttthahahat t t imimimplplplemememenenenteteteddd prprprogogograraramsmsms  
ininin rrrecececenenent t t yeyeyeararars,s,s, iiinnn ououour rr cococounununtrtrtry y y ,,, gagagaveveve ttthehehe 
popopossssssibibibilililititity y y fofofor r r rereredududucicicingngng ttthehehe rrratatateee nununumbmbmbererer ooof f f 
chchchilililddd anananddd mamamateteternrnrnalalal mmmororortatatalililitytyty aaandndnd iiimpmpmprororoveveve--
memementntnt ooof f f thththeieieir r r hehehealalalththth aaandndnd fffurururthththererer lllififife e e quququalalal--
ititity.y.y. TTThehehe ccconononfefeferererencncnce e e gagagaveveve ccchahahancncnceseses ttto o o gegeget t t
tototo kkknononow w w thththeee acacachihihievevevemememenenentststs aaacqcqcquiuiuirerereddd ininin ttthehehe  
fi fi fi eleleld.d.d.

ReReRenononownwnwnededed cccararardididiololologogogisisist t t NaNaNazezezelilili wwwasasas 
awawawararardedededdd UnUnUnivivivererersisisitytyty mmmedededalalal iiin n n thththe e e 
fi fi fi elelelddd ofofof cccararardididiololologogogy,y,y, aaandndnd hhhisisis bbbrororoththth---
ererer,,, aaa fafafamomomoususus ttthohohorararacicicic c c sususurgrgrgeoeoeonnn
AnAnAnususushahahavavavan n n VeVeVemymymyananan wwwasasas ppposososthththu-u-u-
momomousususlylyly aaawawawardrdrdededed ttthehehe RRRASASAS gggolololddd
mememedadadalll fofofor r r eaeaearnrnrnininingsgsgs iiin n n thththeee fi fi fi leleleddd ofofof  
yeyeyeararars s s ofofof ttthohohorararacicicic c c sususurgrgrgererery y y ananand d d fofofor r r 
thththe e e 808080ththth aaannnnnnivivivererersasasaryryry... SpSpSpeaeaeakikikingngng  
abababououout t t thththe e e ouououtstststatatandndndinininggg sususurgrgrgeoeoeonnn  
YSYSYSMUMUMU RRRececectototor r r MiMiMichchchaeaeaelll NaNaNariririmamamanynynyananan  
sasasaididid ttthahahat t t bebebeinininggg thththe e e stststudududenenent t t ofofof 
AnAnAnususushahahavavavan n n VeVeVemymymyananan ,,, hhheee hahahaddd thththe e e

opopoppopoportrtrtunununititityyy tototo hhhavavave e e leleessssssononons s s ininin  
nononot t t ofofoffi fi fi cicicialalal tttererermsmsms, , , anananddd lelelearararneneneddd nononot t t 
onononlylyly hhhowowow ttto o o trtrtreaeaeat t t bububut t t alalalsososo hhhowowow ttto o o 
cococommmmmmunununicicicatatateee wiwiwiththth ttthehehe pppatatatieieientntnt aaandndnd  
hihihis s s rererelalalatititivevevess.s. HHHe e e isisis ooonenene ooof f f thththososose ee 
rarararerere ssspepepecicicialalalisisistststs wwwhohoho hhhadadad cccrerereatatatededed  
hihihis s s owowownnn scscschohohoololol, , , whwhwhicicichhh tototodadaday y y hahahas s s 
ititits s s fofofollllllowowowererers.s.s. EEExpxpxprereressssssinining g g heheher r r grgrgratatat--
itititududude e e NaNaNazezezelilili VVVemememyayayannn spspspokokoke e e abababououout t t 
thththeee hihihistststororory y y ofofof hhhererer dddynynynasasastytyty aaaboboboututut  
thththeee wawaway y y papapassssssededed aaandndnd sssumumummememeddd upupup  
heheher r r spspspeeeeeechchch aaaboboboututut AAAnununushshshavavavananan VVVe-e-e-
mymymyananan wwwititith h h thththesesese e e wowowordrdrds”s”s” HHHe e e wawawas s s 

nononot t t onononlylyly aaa gggooooooddd dododoctctctororor bbbututut aaalslslso o o aaa
gogogoododod pppererersososon”n”n” ...
nononottt onononlylyly aa gggooooooddd dododoctcttororor bbbututut aaalslslsooo aaa

ArArArmememenininia-a-a- GGGlololobababalll HeHeHealalalththth””” prprprogogograraram m m inininclclcludududededed ttthehehe ssstututu---
dededentntnts s s ofofof ttthehehe DDDepepepararartmtmtmenenent t t ofofof PPPububublililiccc HeHeHealalalththth ooof f f UtUtUtahahah  
UnUnUnivivivererersisisitytyty aaandndnd ttthehehe ssstututudededentntntsss ofofof ttthehehe DDDepepepararartmtmtmenenent t t ofofof  
thththe e e PuPuPublblblicicic HHHeaeaealtltlthhh ofofof YYYerererevevevananan SSStatatatetete MMMedededicicicalalal UUUnininiveveversrsrsititity.y.y.  
ThThThe e e mememeetetetinininggg wiwiwiththth YYYSMSMSMUUU ReReRectctctororor gggavavave e e thththe e e popopossssssibibibilililititity y y   
tototo ttthehehe“A“A“Armrmrmeneneniaiaia-- GlGlGlobobobalalal HHHeaeaealtltlth”h”h” ppprororogrgrgramamam pppararartititicicicipapapantntnts s s 
tototo ccconononduduductctct wwworororksksks ooonnn rrraiaiaisisisingngng aaawawawarererenenenessssss aaaboboboututut ccchrhrhronononicicic 
dididiseseseasasaseseses aaamomomongngng ttthehehe pppopopopulululatatatioioion,n,n, ooonnn sususuchchch ccchrhrhronononicicic dddisisis---
eaeaeasesesesss asasas dddiaiaiabebebetetetes,s,s, bbbrerereasasast t t cacacancncncererer,,, cacacardrdrdioioiovavavascscsculululararar dddisisis---
eaeaeasesese.. ThThThe e e stststudududenenentststs ooof f f thththeee prprprogogogrararammm cococondndnducucucteteteddd scscscrerereenenen---
inining g g tetetestststs s s ininin YYYerererevevevananan aaandndnd iiinnn dididifffffferererenenent t t rereregigigiononons s s ofofof ttthehehe 
cococounununtrtrtry;y;y; ttthehehey y y chchchecececkekekeddd thththe e e lelelevevevel ll ofofof ccchohoholelelestststerererololol,,, blblblooooooddd
sususugagagar r r lelelevevevel,l,l, bbblololoododod ppprereressssssururure,e,e, nnnotototededed ttthehehe bbbododody y y mamamassssss aaandndnd  
otototheheher r r ininindididicacacatototorsrsrs.. AtAtAt ttthehehe eeendndnd ooof f f thththeee mememeetetetinining g g UtUtUtahahah aaandndnd  
YeYeYerererevavavannn StStStatatate e e MeMeMedididicacacalll UnUnUnivivivererersisisitititieseses sssigigigneneneddd aaa MeMeMemomomo---

rararandndndumumum ooof f f ununundededersrsrstatatandndndininnggg tototo fffacacacilililitititatatateee thththe e e bobobondndnds s s anananddd
fufufurtrtrtheheher r r dededevevevelololopmpmpmenenent t t ininin ttthehehe fififieeeldldld ooof f f hehehealalalthththcacacarerere...
rararandndndumumum ooofff ununndededersrsrstatatandndndinininggg tototo fffacacacilililitititatatateee thththeee bobobondndndsss anananddd
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InInInteteternrnrnatatatioioionananal ll exexexpepepertrtrt ooon n n pspspsycycychihihia-a-a-
trtrtry,y,y, pppososost-t-t-trtrtrauauaumamamatititic c c stststrereressssss dddisisisororordededer r r
(P(P(PTSTSTSD)D)D) aaandndnd ooobsbsbsesesessisisiveveve-c-c-comomompupupul-l-l-
sisisiveveve iiissssssueueues,s,s, ttthehehe fffororormememer r r PrPrPresesesidididenenent t t 
ofofof EEEurururopopopeaeaean n n NeNeNeurururalalal NNNetetetwowoworkrkrk, , ,   
MeMeMentntntalalal HHHeaeaealtltlthhh FoFoFocucucus ss ononon DDDepepeprereres-s-s-
sisisiononon-e-e-expxpxpererert t t ppplalalatftftfororormmm ppprereresisisidededentntnt, , , 
prprpresesesidididenenent t t ofofof IIIsrsrsraeaeaelll CoCoConsnsnsororortititiumumum 
ofofof pppososost-t-t-trtrtrauauaumamamatititic c c stststrereressssss dddisisisororordededer r r 
(P(P(PTSTSTSD)D)D),,, mememembmbmbererer ooof f f InInInteteternrnrnatatatioioionananalll
CoCoCounununcicicilll ofofof aaaffffffececectititiveveve pppsysysychchchopopophyhyhysisisiololol---
ogogogy,y,y, JJJosososepepeph hh ZoZoZohahahar r r gagagaveveve eee lllcccccctututurerere  
ononon “““ThThTheee NeNeNeurururosososcicicienenencecece-b-b-basasasededed NNNo-o-o-
mememencncnclalalatututurerere (((NbNbNbN)N)N)::: WhWhWhatatat iiit t t mememeananans s s 
fofofor r r yoyoyouuu asasas aaa ccclililinininiciciciananan””” tototopipipic.c.c. TTThehehe   
lelelectctctururure e e wawawas s s ininintetetendndndededed fffororor dddocococtototorsrsrs, , , 

clclclinininicicicalalal iiintntntererernsnsns aaandndnd ssstututudededentntnts.s.s.
AfAfAfteteter r r ininintrtrtrodododucucucinininggg thththeee guguguesesestststs  
anananddd wewewelclclcomomominininggg thththeee papapartrtrticicici-i-i-
papapantntnts,s,s, ttthehehe hhheaeaeaddd ofofof YYYSMSMSMUUU PsPsPsy-y-y-
chchchiaiaiatrtrtricicic  DeDeDepapapartrtrtmemementntnt AAArmrmrmenenen  
MeMeMelililik-k-k-PaPaPashshshayayayananan sssaiaiaid.d.d. “““FoFoFor r r
seseseveveverararalll yeyeyearararsss wewewe hhhavavave e e bebebeenenen  
cococoopopoperereratatatinininggg wiwiwiththth ttthehehe EEEurururopopope-e-e-
ananan NNNeueueurararalll NeNeNetwtwtwororork k k , , , anananddd ououour r r
yoyoyounununggg spspspecececiaiaialililiststst aaarerere iiincncnclululudededed d d 
ininin tttheheheiririr ooongngngoioioingngng nnnumumumerererououous s s
prprprogogograraramsmsms... MaMaManynyny yyyouououngngng pppeoeoeo---
plplple,e,e, ttthahahanknknks s s tototo ttthehehem,m,m, hhhadadad ttthehehe  
opopoppopoportrtrtunununititity y y tototo uuundndndererergogogo tttrararaininininining gg 
cococourururseseses s s iiinnn OOOxfxfxforororddd ananand d d VeVeVenininicecece 
scscschohohoololols.s.s. AAAndndnd III wwwouououldldld lllikikike e e tototo ttthahahanknknk  

ououour r r guguguesesestststs fffororor tttheheheiririr cccoooooopepeperararatititiononon  
ananand d d exexexprprpresesesseseseddd hohohopepepe ttthahahatt t ititit wwwililillll bebebe 
cococontntntinininuauaual.l.l

ououourrr guguguesesestststs fffororor tttheheheiririr cccoooooopepeperararatititiononon

ThThTheee lelelectctcturururererers s s ofofof MMMedededicicicalalal UUUnininiveveversrsrsititity,y,y, TTTrararaumumumatatatololologogogy y y anananddd
OrOrOrthththopopopaeaeaedididicscscs DDDepepepararartmtmtmenenent t t anananddd clclclinininicicicalalal iiintntntererernsnsns wwwititithhh thththe e e
sususuppppppororort t t ofofof WWWorororldldld VVVisisisioioionnn ArArArmememenininia,a,a,tototogegegethththererer  wiwiwiththth GGGyuyuyumrmrmriii
ReReReddd CrCrCrososossss popopolylylyclclclinininicicic aaandndnd AAAmamamasisisiaaa rereregigigiononon pppriririmamamaryryry cccararare e e
phphphysysysiciciciaiaiansnsns cccarararririr ededed oooututut ooortrtrthohohopepepedididiccc scscscrerereeneneninining g g fofofor rr upupup ttto oo 
thththrereree-e-e- yyyeaeaear r r -o-o-oldldld ccchihihildldldrereren.n.n. TTThehehe aaaimimm ooof f f thththeee PrPrProjojojececect t t wawawas s s tototo  
dididiscscscovovovererer ccchihihildldldrererennn wiwiwiththth dddeveveviaiaiatititiononons s s anananddd tototo hhhelelelppp rereregigigionononalalal  
odododdididitytyty ttto o o imimimprprprovovove e e thththeieieir r r prprpracacactititicacacalll skskskililillslsls...

A A A nununumbmbmbererer ooof f f prprprofofofesesessisisionononalalals s s frfrfromomom EEErnrnrnststst VVVononon BBBererergmgmgmananannnn
ClClClinininicicic gggavavave e e hihihighghgh-l-l-levevevelelel ppprororofefefessssssioioionananalll lelelectctctururureseses aaat t t ououour r r UnUnUni-i-i-
veveversrsrsititity y y fofofor r r ououour r r dododoctctctororors.s.s. YYYSMSMSMU U U ReReRectctctororor nnnotototededed ttthahahat t t wewewe 
wewewererere gggivivivenenen aaannn exexexcececeptptptioioionananal l l chchchananancecece ttto o o hohohoststst 555 ppprororom-m-m-
inininenenent t t prprprofofofesesessososorsrsrs... ThThThisisis eeeveveventntnt wwwasasas bbbeyeyeyononond d d thththe e e trtrtradadadi-i-i-
tititionononalalal ssscicicienenentititifi fi fi c c c cococonfnfnferererenenencececes s s bybyby iiitststs lllececectututurereres,s,s, mmmasasasteteter r r 

clclclasasasseseses,s,s, mmmeeeeeetititingngngs s s ananand d d prprprofofofesesessisisionononalalal cccononontatatactctct..
ThThThe e e guguguesesestststs wwwererereee rererecececeivivivededed dddipipiplololomamamas s s ofofof gggrararatitititututudedede aaandndnd 
prprpresesesenenentststs... ThThThe e e dededelelelegagagatititiononon ssspepepentntnt hhhererere e e 2 2 2 momomorerere dddayayays s s
anananddd dududuririringngng ttthehehe tttimimime e e sososomememe pppatatatieieientntnt ccconononsususultltltatatatioioionsnsns tttooooook k k
plplplacacace e e asasas wwwelelell.l.l.
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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 depart-
ments, that’s why we have included in here
a guide to the departments of YSMU. We are 
sure that getting aquainted with the build-
ing you’ll fi nd the needed department easily. 
These guide is a necessary part for the fi rst 
year students. Further you will be informed 
about other departments.

TTTTTTThhhhhhheeee dddddddeeeeppppaaaarrrrttttttmmmmeeeennnntttttt oooofffffff SSSSSSSoooocccciiiiiiiaaaalllllll SSSSSSScccciiiiiiieeeennnncccceeeessss, 
AAAAAAArmenian Language and Medical Terminolo-

gggggyyyyy,,, tthhee CCoouurrssee ooff MMeeddiiccaall HHiissttoorryyyyy

CENTRAL CENTRAL 
BUILDINGBUILDING

ADMINISTRATIVE ADMINISTRATIVE 
BUILDINGBUILDING
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BE INFORMED ABOUT YOUR  BE INFORMED ABOUT YOUR  
RIGHTS RIGHTS 

AND RESPONSIBILITIESAND RESPONSIBILITIES

YOU HAVE THE RIGHT... AND YOU OUGHT TO
· To elect andd bbe elected in the faculty councils of the 
Universityy..
· To takkee part in the most important issues of the Uni-
versitityy concerning the students
·TToo use the library, educational, scientifi c, sport sec-
titions 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 e 
knowing of the dean's offi ce.
· To attend any classes organized in the Univeversity, 
raise the questions to change the lecturers whwho don't
give high-quality academic lectures.

· To master the theoretical part ooff the chosen 

specialty thoroughlyly, practical skills and the innova-
tive methods of reresearch.
· To attend thhee lectures and practical lessons bby all 
means.
· To perrfoform all the tasks in time accordiding to the 
syllabbuus.
· AlAlwways do one's best for raising thehe overall level , 
phphysical and moral perfection.                                                                                                          
· To obey the rules of the innerer disciplinary regula-
tions of the University.
· To use the equipment ooff the university properly, to o 
save material resourceess and to take care of the prroop-
erty of the Universityty.

THE EDUCATIONAL DISCIPLINE THE EDUCATIONAL DISCIPLINE 
IN THE UNIVERSITYIN THE UNIVERSITY

AWARDSAWARDS PENALTIESPENALTIES

e edduucational process in the Universsitityy 
oorgrganized by the timetable accordinngg to 
e syllabus. The educational timeetatable is 
formed for a semester and is ppoosted not
later than 10 days before e the start of 
each semester. Before eeach class(dur-
ing the breaks) in all tthhe classes, labo-

ratories and cabinetetss the assistants and 
postgraduates prepare the edduucational devices.
For doing the educational prpractical classes each year 
students are divided into o groups.
Out of each group anan organizer of the group iss ap-
pointed by the ordeer of the Dean.

The organizer of the ggroroup is directly exposed to the 
Faculty Dean and reaealizes all the instructions and or-
ders of the latter.
Having and excxcused absences the student ought to 
inform the FFaaculty Dean not later than the next day 
and right t oon the coming day give the corresponding 
reasonnining for not being present at the lessons. In 
casese of illness the student gives a reference from the 
cocorresponding medical institution. 
The students must stand when the lecturer enters the 
classroom.
The students must take care of the property of tthhe 
University.

For beinngg a high-achiever and for aactively taking part 
in socociial life the following awarddss are given.
1. ggiving thanks
22. nominal scholarship
3. awarding

In case of the violation of the inner r ddisciplinary regu-
lations the following penalties arree carried out.
1. warning
2. rebuke
3. strong rebuke
4. fully or partly depriivvation of the scholarship
5. expulsion

· To mas
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The students must t bbe in time for the lessons. On 
being late he/she mmust get an absent.. During the les-
sons the studeennts is allowed to leave the classroom
only by the ppermission of the lecturer.The absence 

of the student is consnsidered an excused one if the
corresponding docucuments are presented.
The students aattttend lessons in medical uniform.

EDUCATIONAL PROCESSEDUCATIONAL PROCESS
Yerevan State
Medical Uni-
versity realizes 
ongoing and in-
tegrated educa-
tional program 
besides the Faculties of Public HHealth and Pharmacy.  
The faculty of Pharmacy reallizizes two-level system of  
education Bachelor's and MMaaster's study.
Bachelor's education durratation is 4 years.
In the faculties of Geneneral Medicine and Military Medi-
cine the educationalal process is 6 years and in the faculultty 
of Stomatology it t isis 5 years.

Afteter the basic education graduates continue their education in cclilinical ordinatura or the Masters ofof Public 
HHealth.
The duration of the Clinical ordinatura is fi xed by the chosenn sspecialization.

EXAMS, TESTSEXAMS, TESTS

PRESENT, ABSENT, BEING LATEPRESENT, ABSENT, BEING LATE

WHAT TO EXPECT IF YOU HAVE ABSENCESWHAT TO EXPECT IF YOU HAVE ABSENCES

Right -side  check-ups
At the end of the semester, and in thee hhigher grades, 
at the end of the  term  studies, in tthe right page of 
the check-book the check-up maarrk is put. The right 
side check –up is put in case ththe student has been 
present at all the lessons andd hhas done all the tasks of the syllabus. In the case of all the presence of all the right-side chechk-k-ups the chheeck-book is "closesed" by the Dean and the studentss is allowed to takkee exams.. 

Left-side check -ups

From some susubjects taught the studentss mmust 

pass checkck-ups which are marked in thehe list and 

in the llefeft side of the check-book. Thheey are equal 

to tthhe exams. The aim of the lleeft-side check-

uups is to check 

the students' 

knowledge. It is 

put in case the 

student has the 

check-up mark 

in the right side, 

attended the lec-

tures or covered 

the missed les-

sons and has sat-

isfactory marks 

during the term.

Y
M
v
o
t
t
b
T
e
B
I
c
o

t
k
p
s
c
i
a
t
t
s
i
d

For getting ththe check-ups the student mmust take part 
in the lectuurres and in practical lessonsns(seminars, lab-
oratory y wworks): Not covering the 1155 % of the subject 

attendances  the students doesn’t cover r ththe program
and thus is deprived of the right to ppaass the check-
ups and exams and is removed froomm the university.
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REGULATIONS FOR REGULATIONS FOR 
ORGANISING AND ORGANISING AND 

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

Be aware off ththe regulations of check-ups and ex-
ams , for not sayingng yyou weren’t aware of them  later.
By the end of each sememester, according to  YSMU 

rector’s order, the clear deadadlil nes for both semester  
examinations , check-ups 
anf 2 reexamination ses-
sions are announced.
. The exams and check-

ups s ofo  the subjects are
organizeedd at the end of 
each studiess oor the nexd 
day and the 2 reexexama ina-
tion sessions are orrgaga-
nized by the deadline of 
the Rector,
. Students studying by 

thee prprograme of Ongoing 
and Intetegrgrated Education 

and pass the exams by computer testing by 100 ppoint 
assessment system.
. The exams of the main subjects in the Bachelor's 

and Master's are organized according to the "Oral 
exam  check sys-
em".
. The left -side 
heck-up is put in 
he case of satisfa-
orty mark recieved 

by the quizes during 
e semester. The 
tudents not passed 
h check-ups are al-
owed to pass only  
n the reaxmination 
eesss ion.

THE ORGANIZATION AND PASSING PROCESS OF  CHECK-UPS AND EXAMS
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THE REGULATIONS FORTHE REGULATIONS FOR
 THE LIBRARY AND READING HALL USE THE LIBRARY AND READING HALL USE

Dear students, don’t for-
get 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 
dad mage the books , lose 
or tteae r them, otherwise 
you’ll havave e to compensate.
The textbookoks are given 

according to thee ssyly labus 
up to the end of the sububjeject 
studies. In case of book lossss or damage, you have to 
return back the same book or aa bbook corresponding 
to it that the library needs.
You can also use the reading hall , whherere e you can 

order adddiditit onal literature 
besides the teextxtbob oks and
other materials.
The service in the readidingng 
all is held by means of the 
tudent cards.You are not 

alallolowed to take out the text-
bookks.s
Don’t foorgrget that in the 
eading hall  yoouu ought to 
· Keep silence 
· Switch off the cell phononese

· Don’t hold discussions
· Also remember
· The reading hall is not a dating area
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ALL THE WORKERS ALL THE WORKERS 
AND STUDENTS OF THE AND STUDENTS OF THE 

UNIVERSITY MUST FOLLOW UNIVERSITY MUST FOLLOW 
THE SAFETY RULESTHE SAFETY RULES

BE CAREFUL, NOT TO BE REMOVED BE CAREFUL, NOT TO BE REMOVED 
FROM THE UNIVERSITYFROM THE UNIVERSITY
 BACAUSE OF SMOKING BACAUSE OF SMOKING

HOSTELHOSTEL

The studenentts and workers of the University must
use the eqequipment , the goods of the university prop-
erly andnd must cover the costs of the damage caused 
by tthhem.
TThe security staff has the right to demand from the 

workers and students to keep the rules of safety , if 
needed to check the student cards or documents that

state their identityy.
The workers mmust obey all the rules of the saffeety

and after thee wworking day or being out of the ofoffifi ce , 
they must t sswitch off all the lights, electariccalal equip-
ment , cclolose the windows and lock, be awaware of the 
rules s oof safety of the University.

OOn days off the entrance to the univeversity is banned.

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

for the meetings organnizized by the University staff. It’s 
a rude violation beieing under alcohol or drug  infl u-
ence in the univerersity area.
The cases off vviolation of the rules mentioned ababove 

and also anyny other activity that is restricted mmust be 

preventeedd by the corresponding seccttions and the vi-
olators s must be infl icted a penalty.y.
In ccase violation of the regulatations of the university 

anand the duties and responsibibilities stated by the inner 
discipline rules,  remarksks,rebukes,or removal from 
the university can be cacarried out for the workers, and 
students of the Univveersity.

 If needed the University giveess 
rooms in the hostel. The regulaiaioons 
for living in the hostel are ddeefi ned 
according to the agreemeent.In the
case of dissolving thee agreement 
by the student or for r bbeing expelled 
from the Universittyy the fee for living 
is not given bacckk except if the edu-
cational procecess is stopped in case
of health isissues.
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Monasteries and record-breaking are not usually men-
tioned in the same sentence. Maybe there is a monk
somewhere with the world’s longest beard and I sup-
pose St Francis ought to get a mention for being able
to talk to animals, but otherwise most of the world’s
monasteries leave record-breaking to other folk.
The Tatev monastery in Syunik, Southern Armenia 

is an exception. To reach it you have to travel on the
world’s longest cable car called the Wings of Tatev. This
is not some public relations claim with no substance, it
has been verifi ed by the Guinness Book of Records. It
takes you over 5km from Halidzor village to Tatev, fl y-
ing over the Vorotan gorge in less than fi  ̈een minutes.
It is so contemporary that it has its own iPhone app.
The view of the road that snakes between the moun-

tains gives an idea of the time saved by taking the cable
car. It is a smart, Swiss-designed project, with two cab-
ins and a visitor’s centre with a restaurant. The aerial
tramway isn’t open on Mondays, but every other day
of the week it will drop you a short downhill walk from
the Tatev monastery.
The Tatev monastery was the location of the biggest

university in medieval Armenia. Built on virtually in-
accessible rocks (unless you’ve got a handy cable car…)
it survived the invasion of Tamerlane in the 14th cen-
tury and is still a working religious centre today. Tall
eighteenth century ramparts surround a courtyard
that contains three churches, the oldest of which is
dedicated to Sts Paul and Peter and dates from 900AD.
The newest, dedicated to St Gregory, is from the end
f th 13th t hil t th thi d d t d t thof the 13th century, whilst the third, devoted to the 

Mother of God church is 11th centuryy.
There are only two bells in the whole of Armmeneneneniiaiaia tttthahahahattt 
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tower which has the traditional Armenian stalactite 
decoration. It is still used, which shows the remarkable 
quality of Armenian ironwork in the 1200s.
Tatev has a good collection of ancient Khachkars 

(cross-stones), several of which have been built into
the walls of the buildings. There are three main types
– depicting grapes, blossom, or devoted to the Virgin. 
It also has one very early cross stone, dating from the 
6-7th century, when the crosses were free-standing and
had not yet developed the classical Khachkar designs.
One of the tourists visiting Tatev had a little confu-

sion when told that one area of the monastery housed
a Muslim. Unusual for a Christian monastery, he 
thought, but very multicultural and in keeping with
the times. As the explanation went on though he real-
ised that it housed a mausoleum, containing the relics
of local saint  Grigor Tatevatsi.
It was lunchtime when he returned to the carpark, so 

he visited the Wings of Tatev restaurant and had a taste 
of the local Syunik cuisine. This is a very modern, con-
temporary attraction that also gives great views over 
the gorge. Salads, fl at breads and grape-leaf wrapped 
dolma made a traditional Armenian lunch, fi nished
with a piece of Paklava on the balcony. This is a sweet,

tt t ith l hi f h Fl k dnutty pastry with lashinngsgsg  of f hohoneneey.yy.y. FFlaky and vere y yyy
momomomorererreisisishh.h.
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NEXT YEAR IS THE 1111 ANNIVERSARY 
OF TATEV MONASTERY



In 1965, UNESCO declared September 8 to be Inter-
national Literacy Day. Since this proclamation, schools, 
communities and organisations have united around the 
world on this day to raise awareness in the hope that 
it will enable increased accessibility to education in de-
veloping nations.
The World Literacy Foundation’s 2016 campaign ‘The 

Sky’s The Limit’ is an exciting opportunity to partic-
ipate in International Literacy Day, and promote the 
profi le of literacy within your school and local com-
munity.
This year, the World Literacy Foundation has creat-

ed an innovative campaign that aims to eliminate the 
digital divide for students in the developing world, and 
increase student engagement via an exciting digital
learning platform.
Some 860 million adults lack minimum literacy skills; 

one in fi ve adults is still not literate and two-thirds of 
them are women; 100 million children are out-of-school 
and many more attend irregularly or drop out.
Celebrations of International Literacy Day have in-

cluded specifi c themes, in line with Education For All 
goals and other United Nations programs such as the 
United Nations Literacy Decade.

Education has traditionally played a central role in 
Armenia, and it has a long history, perhaps beginning 
in a formal sense as far back as the early Bronze Age, 
when the stone observatory and ‘university’ at Kara-
hundj was constructed.  The fi rst universities in Asia 
Minor appeared in Armenia at Ani, Tatev and Gladzor, 
along with academies attached to monasteries through-
out the kingdom.  The universities held a central role 
in furthering the sciences and arts during the medieval 
period, and are considered the earliest emulators of the 
Renaissance in Europe.
Much of this was lost in the 16th-18th centuries, while 

Armenia was under the control of Persia and Ottoman 
Turkey, though Persia gave limited freedoms to Ar-
menians in its territories to educate their young, and
prized their businessmen, architects and cra  ̈smen.
A lot of events take place in Armenia directed to the 

Literacy improvement. A roundtable discussion was 
held in Yerevan  to sum up the results of a survey ti-
tled “What do You Read?” The aim of the survey is to
reveal the most read books and most popular contem-
porary young adult writers.

International Day of Peace is ob-
served around the world each year 
on 21 September. Established in 1981 
by resolution 36/37, the United Na-
tions General Assembly has declared 
this as a day devoted to strengthen-
ing the ideals of peace, both within 
and among all nations and peoples. 
Anyone, anywhere can celebrate 

Peace Day. It can be as simple as 
lighting a candle at noon, sitting in 
silent meditation, or doing a good 
deed for someone you don’t know. Or 
it can involve getting your co-work-
ers, organization, community or gov-
ernment engaged in a large event. 
You can also share thoughts, mes-
sages and pictures to commemorate 
Peace Day on social media. Use this 
site to fi nd organized events in your 
area and for inspiration on celebrat-
ing Peace Day in your own way.
Armenia has been struggling 

with peace since the 1990’s starting 
with the Karabakh confl ict. Today, 
not only in Armenia, but also in the 
entire Caucasus region, the issue of 
peace and stability largely depends 
on the peaceful resolution of the Na-
gorno-Karabakh confl ict. The con-
fl ict, which has lasted for more than 
25 years, has not been resolved yet,
despite all the eff orts made by expe-
rienced diplomats from all over the 
globe.
Nowadays we are challenged by 

the issues of peace building both in 
our country and the region. With-
out peace, without a peace building 
environment, without peaceful and 
non-violent resolution of confl icts, 
sustainable development of separate 
individuals, nations and the State is 
impossible.
We don’t want war, we don’t want 

to disturb other nations. We just 
want what is ours for our nation to 
live in peace and welfare.
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