
Բժիշկ Ուսանողների Ասոցիացիաների Միջազգային 
Ֆեդերացիայի մասնագիտական փոխանակային ծրագիրը 

 
Մասնագիտական փոխանակային ծրագրի շրջանակներում ուսանողներն 
հնարավորություն ունեն ամառային պրակտիկան անցկացնել նշված երկրների 
հիվանդանոցների ցանկացած թերապևտիկ և վիրաբուժական բաժանմունքում։  
 
Ծրագրի ընթացքում ուսանողներն հնարավորություն կունենան հիվանդանոցում 
բժիշկների հետ մասնակցել համայցերին, նրանց ուղղել իրենց բոլոր հարցերը, շփվել 
տարբեր հիվանդների հետ, մասնակցել նրանց բուժմանը` այդ թվում և բազմաթիվ 
վիրահատությունների։  Բացի հիվանդանոցում ամենօրյա աշխատանքից, նրանք 
հնարավորություն ունեն հանդիպել այլ բժիշկ ուսանողների աշխարհի տարբեր 
երկրներից, ովքեր մասնակցում են նույն ծրագրին, կատարել փորձի 
փոխանակություն, ծանոթանալ նրանց երկրների մշակույթներին՝ միաժամանակ 
փոխանցելով սեփական մշակութային արժեքները, կազմակերպել տարբեր 
խնջույքներ և միասին այցելել տվյալ երկրի տարբեր քաղաքները, ինչպես նաեւ 
տեսարժան վայրերը։  Ծրագրի տևողությունը չորս շաբաթ է և հնարավոր է 
ցանկացած տեսական և կլինիկական բնագավառում։  Ծրագիրն առաջարկվում է 
անգլերեն կամ համապատասխան երկրի լեզվով։  Այն կրում է միայն ուսանողական 
բնույթ, որի ընթացքում ուսանողները չեն ստանում աշխատավարձ կամ 
կրթաթոշակ։  Ծրագրի ավարտին յուր. ուսանողի կտրվի IFMSA-ի միջազգային 
վկայական։  
 
Դիմել կարող են ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի բոլոր ուսանողները (ցանկալի 
է 3-րդ կուրսից բարձր)։  
Ծրագրին չեն կարող մասնակցել ինտերնները, կլինիկական օրդինատորները և 
երիտասարդ բժիշկները։  
 
Դիմելու համար հարկավոր է ուսանողական խորհրդարան ներկայացնել հետևյալ 
փաստաթղթերն անգլերեն լեզվով` 
• դիմում հարցաթերթիկ (AF) 
• լուսանկար (3x4 չափսի) 
Դիմում հարցաթերթիկը  կարելի է վերցնել ուսանողական խորհրդարանից կամ 
ԵՊԲՀ ինտերնետային կայքից (download application form) 

Ընտրության չափանիշներն  են՝ 
       տվյալ երկրի պետական լեզվի կամ/և անգլերեն լեզվի իմացություն 
       մասնակցություն ծրագրին  առաջին անգամ 
       ուսման բարձր առաջադիմություն 
 
Ֆինանսական կողմ 
Յուրաքանչյուր ուսանող պարտավոր է հոգալ իր ճանապարհորդական ծախսերը, 
որն ընդգրկում է` 

• ռեգիստրացիոն անդամավճար 
• կեցության վարձ միակողմանի պայմանագրի դեպքում 
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• երկկողմանի ինքնաթիռի տոմս 
• ճանապարհորդական բժշկական ապահովագրություն 
• համապատասխան երկրի մուտքի արտոնագիր (վիզա) և այլն։   

 
Ռեգիստրացիոն անդամավճարի չափսը կախված է պայմանագրի տեսակից 
(երկկողմանի կամ միակողմանի), ինչպես նաեւ երկրի խմբից և 
համապատասխանաբար կազմում է` 

Պայմանագիր / խումբ A B C 
երկկողմանի 400 300 200 
միակողմանի 200 150 100 

Գումարները ներկայացված են €-ով։ 
 
Երկրները պայմանականորեն բաժանվել են երեք խմբերի` A, B և C։  

Հնարավոր երկրների պայմանական խմբեր 
A B C 

Ավստրիա Լեհաստան Բրազիլիա 
Գերմանիա Լիտվա Բուլղարիա 
Իտալիա Հունգարիա Եգիպտոս 
Կանադա  Իսլանդիա  
Պորտուգալիա Չեխիա  
Ֆրանսիա Սլովակիա  
Ֆինլանդիա    

 
Երկկողմանի պայմանագրի դեպքում ուսանողը վճարում է միայն ռեգիստրացիոն 
անդամավճար։  Նշյալ պայմանագրի դեպքում հյուրընկալող երկիրն ուսանողին 
ապահովում է բնակատեղիով եւ սննդով օրական երկու անգամ ծրագրի ողջ 
ընթացքում։   
Միակողմանի պայմանագրի դեպքում բացի ռեգիստրացիոն անդամավճարից 
ուսանողը պարտավոր է վճարել կեցության վարձերը, որը նախապես որոշվում է 
համապատասխան երկրի կողմից։  
Ռեգիստրացիոն անդամավճարները ուսանողները պարտավոր են վճարել 
փաստաթղթերի փաթեթը համապատասխան երկիր ուղարկելուց առաջ։  
 
Կոնտակտային անձինք՝ 

IFMSA նախագահ`   Լիլիթ Սաքոյան 
lilo_sak@yahoo.com / (+37493) 992 991                                   
 
IFMSA գլխավոր քարտուղար` Լուսինե Անտոնյան 
antonyanlusine@yahoo.com / (+37493) 792 557                                                                                                                                 
 
IFMSA մասնագիտական և գիտական փոխանակման պատասխանատու` Հրաչ 
Միքայելյան 
hrachamiryan@yahoo.com / (+37491) 700 025 
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