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ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ

 Ընդհանուր բժշկության և ստոմատոլոգիական ֆակուլտետներում «Անատոմիա» և
«Հյուսվածաբանություն» առարկաների ուսումնասիրությունը սկսվում է առաջին կուրսից: Ընդ որում, 
ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետում «Անատոմիա» առարկան ուսումնասիրվելու է երեք կիսամյակ, իսկ
«Հյուսվածաբանությունը»՝ երկու: Այդ առարկաների քննությունը նախատեսվում է երկրորդ կուրսի
ձմեռային քննաշրջանում:  Ստոմատոլոգիական և դեղագիտական ֆակուլտետներում երկրորդ կուրսի
առաջին կիսամյակից առաջին կուրսի երկրորդ կիսամյակ է տեղաշարժվել «Ֆիզիոլոգիա» առարկան: 
Նման մոտեցումը հնարավորություն կտա կատարել քննությունների վերաբաշխում ձմեռային և ամառային
քննաշրջանների միջև: Ուսանողին սկզբում մատուցվում են առարկաներ, որոնք ուսումնասիրում են առողջ
կառուցվածքը (անատոմիա, հիստոլոգիա), իսկ հետո առողջ օրգանիզմի ֆունկցիան բացահայտող
առարկաներ (ֆիզիոլոգիա, կենսաքիմիա): Փոփոխություններ են կատարվել նաև լեզուների դասավանդման
առումով: Օտարալեզու ուսանողները հայոց լեզուն ուսումնասիրում են նաև երկրորդ կուրսում, իսկ
հետագայում նաև երրորդ կուրսում, ինչը հնարավորություն կտա բարձր կուրսերում հեշտությամբ շփվելու
հիվանդների հետ, ինչպես նաև ծանոթանալ հայկական մշակույթին, իսկ տեղացի ուսանողները՝ անգլերեն
և ռուսերեն լեզուները ուսումնասիրում են մինչև երրորդ կուրսը ներառյալ: Այս ամենը բխում է
բարձրագույն բժշկական կրթությանը ներկայացվող պահանջներից: 

 Բոլոր ֆակուլտետների առաջին կուրսերում մեկ կիսամյակ դասավանդվում է նաև «Առաջին բժշկական
օգնություն» առարկան, որի ծրագիրը նորովի է կազմվել: 

 Բարձր կուրսերի ուսանողների համար մեկնարկել է «Վարպետաց դասեր» («Master Class”) մոնոթեմատիկ
դասախոսությունների շարքը, որոնք ներկայացվել են տարբեր մասնագետների (ախտաֆիզիոլոգի, 
պաթանատոմի, սրտաբանի, նյարդաբանի, ֆարմակոլոգի) կողմից: Այդ դասախոսությունների շրջանակում
արդեն իրականացվել են «Սրտամկանի սուր ինֆարկտ» և «Զարկերակային գերճնշում» թեմայով
դասախոսությունները: 



 Կրթական գործընթացի արդյունավետության նվազեցման պատճառներից է ուսանողներին
քննություններով և հարցումներով խիստ ծանրաբեռնելը, առավել ևս բարձր կուրսերում, որտեղ դասերն
ընթանում են ցիկլային կերպով, և յուրաքանչյուր ցիկլից հետո ուսանողը նախկինում հանձնում էր
քննություն: Այդ կուրսերում կատարված փոփոխությունների արդյունքում ընդհանուր բժշկության
ֆակուլտետի IV‐VII կուրսերում ատեստավորման գումարային քանակը 126‐ից իջել է 73‐ի, 
ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի IV‐VI կուրսերում՝ 111‐ից 57‐ի և դեղագիտական ֆակուլտետի IV‐VI 
կուրսերում՝ 92‐ից 40‐ի: Նախկինում, ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի V կուրսի ուսանողները
գարնանային կիսամյակում հանձնում էին 10 քննություն, որից վերջինն ամփոփիչ միջառարկայական (չորս
բաղադրյալից կազմված) թեստային քննություն և 11 հարցում: Ուսանողները բեռնաթափվել են առաջինից
երրորդ կուրսերում հարցումների հանձնման առումով: Այդ կուրսերում յուրաքանչյուր կիսամյակում այժմ
հանձնում են միայն մեկ հարցում, նախկինում երկուսի փոխարեն:

 Այս փոփոխությունների արդյունքում յուրաքանչյուր ֆակուլտետի միջառարկայական թեստային
քննության փաթեթը կազմված կլինի երեքական հիմնական մասնագիտական առարկաների թեստերից: 

 Մագիստրատուրայում ամփոփիչ ատեստավորումը եռափուլ էր՝ գործնական ունակությունների
ստուգարք, առարկայական համակարգչային թեստային և բանավոր քննություններ: Այս ուստարում
դեղագիտական ֆակուլտետի ուսանողներին ընձեռվել է ատեստավորման ձևի ընտրության իրավունք, 
մասնավորապես՝ շրջանավարտներին հնարավորություն է տրվել ընտրություն կատարելու ամփոփիչ
ատեստավորման առարկայական բանավոր քննության և թեզ պաշտպանելու միջև: Հաշվետու ուստարում
համապատասխան առարկաների միջառարկայական թեստային քննության փոխարեն շրջանավարտները
հանձնել են առանձին բաղադրիչներով՝ 50+50+50 համամասնությամբ առարկայական թեստային
քննություն: 



 Եթե մինչ այս ուստարին համակարգչային թեստային քննությունը կիրառվում էր առաջինից երրորդ
կուրսերում, տեսական ամբիոններում, ապաայժմ այն իրականացվում է նաև ցիկլային կերպով
դասավանդվող առարկաների համար: Ավելին, այդ առարկաների համար հարցումները նույնպես
կատարվում են համակարգչային թեստային ձևով: Այսպիսով` համակարգչային քննությունը ներդրվել է
ուսումնական գործընթացի բոլոր փուլերում: Այժմ հնարավոր է միաժամանակ 250 ուսանողի
համակարգչային թեստային եղանակով ատեստավորել: Դա հնարավոր դարձավ համակարգչային նոր
լսարանի ստեղծման և համակարգիչներով ապահովելու շնորհիվ: 

 Համակարգչային քննության հետ բարձրացվում է բանավոր քննությունների դերը կլինիկական
առարկաներ դասավանդող ամբիոններում: Բանավոր քննությունները վերականգնվել են բժշկական
համալսարանի բարձր կուրսերում որպես ուսանողի գիտելիքների գնահատման կարևորագույն և
անփոխարիների միջոց: Այսպես, 2012‐13 ուստարվանից բոլոր ֆակուլտետներում բարձր կուրսերում
հիմնական մասնագիտական 18, իսկ 2014‐15 ուստարվա աշնանային կիսամյակից նաև կլինիկական
ուսուցման սկզբում 13 հիմնական մասնագիտական առարկաներից քննություններն ամբիոններում
կազմակերպվեցին բանավոր: 

 2014թ‐ին ստեղծվել է Համալսարանական սիմուլյացիոն կենտրոնը, որն ունի կարևոր դեր գործնական
գիտելիքների հմտությունների և կարողությունների ուսումնառության համար: Նորագույն ինովացիոն
սարքավորումների և տեխնոլոգիաների ներդրման շնորհիվ այս կենտրոնի ստեղծումը շատ խոստումնալից
հնարավորություններ է ընձեռում ԵՊԲՀ‐ի ուսանողներին և կլինիկական օրդինատորներին: 

 Բոլոր այս վերափոխումների գնահատականը վերջնարդյունքի սահմանումն է: Կրթության
«ուսանողակենտրոն» մոդելի ստեղծման առաջին քայլը պետք է լինի ուսումնառության նպատակների կամ
վերջնարդյունքների հստակ ցանկի մշակումը: Հարկ է նշել, որ այդ գործընթացը պետք է իրագործել ինչպես
երկաստիճան նախադիպլոմային կրթության, այնպես էլ ինտեգրացված ուսումնական ծրագրի համար:



ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ԵՎ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
 Հետբուհական և շարունակական կրթության ֆակուլտետում ներկայումս սովորում են 1336  կլինիկական

օրդինատոր և 92 ինտերն, այդ թվում` 157 օտարերկրացիներ: 2014 թվականի ընթացքում
կատարելագործման և մասնագիտացման դասընթացներ են անցել 3161 բժիշկ և միջին բուժաշխատող
(ընդամենը 4589): 

 2014 թվականի ընթացքում կատարելագործման արտագնա դասընթացներ են անցկացվել
Ստեփանակերտում, Գյումրիում և Վանաձորում (թվով 275 միջին բուժանձնակազմի համար)։

 2014 թվականին հետբուհական մասնագիտացման են ընդունվել ԵՊԲՀ‐ի շրջանավարտների 85,3%‐ը և
միջառարկայական համակարգչային քննություն հանձնած այլ պետական և ոչ պետական բուհերի
շրջանավարտների 34%‐ը: 

 2013 թվականի համեմատ այս տարի 22,5%‐ով ավելացել է հետբուհական մասնագիտական կրթություն
ստացող ԵՊԲՀ‐ի օտարերկրյա շրջանավարտների թիվը։

 2014 թվականի ընթացքում կազմակերպվել է 125 բժիշկների և 102 միջին բուժաշխատողների
մասնագիտացում: Առաջարկում ենք ներդնել լրացուցիչ մասնագիտացման մոդուլային ուսուցման
համակարգ, որպես պիլոտային ծրագիր։

 2014 թվականի սեպտեմբերի 1‐ից բոլոր մանկաբուժական մասնագիտություններով կլինիկական
օրդինատուրայի համար սահմանվեց իջեցված ուսման վարձեր՝ տարեկան 500.000 դրամ, ինչը նպաստեց
մանկաբուժական մասնագիտություններով դիմողների թվի զգալի աճին (այս տարի տարբեր
մանկաբուժական մասնագիտություններով կլինիկական օրդինատուրա ընդունվել են 58 դիմորդ, որը
կազմում է ներկայումս Համալսարանում մանկաբուժական մասնագիտություններով սովորողների 69%‐ը)։

 Կլինիկական օրդինատուրայի ուսուցումը բարելավելու և բժշկագիտության նորագույն մոտեցումներին
իրազեկ լինելու նպատակով կնքվել են պայմանագրեր նորագույն տեխնոլոգիաներով հագեցված
կլինիկաների հետ, որոնք դարձել են Համալսարանի ուսումնական բազաներ։ Ինչպես նաև ներդրվել է
միջամբիոնական ռոտացիոն ծրագրիր՝ նույն մասնագիտությամբ տարբեր ամբիոններում սովորող
կինիկական օրդինատորների համար։

 2014 թվականի hունիսի 26‐ին ՀՀ Կառավարության որոշմամբ պետական նմուշի ավարտական
փաստաթղթի (դիպլոմի) ձևում կատարվել են հետևյալ փոփոխությունները. 

 օրդինատոր, դեղագետ, հետազոտող և «Աստիճան»  բառերը համապատասխանաբար փոխարինվել են
բժիշկ‐մասնագետի, մասնագետի, դեղագետ‐մասնագետի և «Որակավորում»  բառերով: 



ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ

 Վերակառուցել ԵՊԲՀ գիտահետազոտական գործունեությունը` 

հիմք ընդունելով հետազոտական գործունեության նոր ռազմավարությունը,
թիրախային խնդիրների լուծմանն ուղղված հետազոտական գերակա ուղղությունների
մշակումը, գիտության երիտասարդացումը, կրթություն և գիտություն կապի
ամրապնդումը, ֆինանսական ռեսուրսների ավելացումը

 ՈՐՊԵՍ ԳԵՐԱԿԱ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԸՆՏՐԵԼ`

 ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ

 ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՂԵՂԻ ՄԱՍԻՆ
(նեյրոգիտության կոնտեքստում)



Գործողություն
Մշակել գիտահետազոտական գործունեության նոր և արդի հայեցակարգ

Գործողությունների նկարագիր
Մշակել ռազմավարման այնպիսի փոփոխություններ, որոնք պետք է հստակեցնեն հետազոտության դերը

համալսարանի գործունեության մեջ և կրթական ծրագրերում ու ընթանան երեք ուղղություններով.

 Գիտահետազոտական գերակա ուղղությունների ընտրություն:

 Ուսումնական գործընթաց-հետազոտություն կապի ստեղծում:

 Գերազանցության կենտրոնի ստեղծման նախադրյալներ:

Քայլեր, մեթոդներ
 Համալսարանի գիտահետազոտական ոլորտում կատարել կարիքների գնահատման գործընթաց: 

 Հետազոտական աշխատանքը պարտադիր դարձնել ուսանողների և դասախոսների համար:

 Համալսարանի բյուջեում առանձին կետով ներկայացնել գիտության համար նախատեսվող ծախսերը: 

ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՊԼԱՆԱՎՈՐՎՈՂ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



դոկտոր; 174

թեկնածու; 465

դոկտոր.
հայցորդ, 29

թեկնած. 
հայցորդ; 175

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ ՈՒՆԵՑՈՂՆԵՐ
ԵՎ ՀԱՅՑՈՐԴՆԵՐ



2014Թ. ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹԵՄԱՆԵՐԻ
ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՎ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
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պլան‐անոտացիայի հաստատում նախնական փորձաքննություն



Գիտաժողովներ

 ԵՊԲՀ հաշվետու գիտաժողով
 Գեորգիոս Պապանիկոլաուին նվիրված գիտաժողով
 Հազվադեպ հիվանդությունները Հայաստանում
 Քնի համաշխարհային օրվան նվիրված շնորհանդես
 Ստոմատոլոգների հայ‐վրացական բինացիոնալ առաջին վեհաժողով
 Թայվանահայկական առաջին բժշկական գիտաժողով
 «Ռազմական հոգեբանության հիմնախնդիրները»
 Հայ‐ռուսական համատեղ գիտաժողով «Դատաբժշկական փորձաքննության և բժշկական իրավունքի արդի

խնդիրները»
 III Ռուս ‐հայկական գիտագործնական գիտաժողով «Ճառագայթային ախտորոշման արդի խնդիրները»
 «Շնչառական բժշկության դասերը
 Բժշկական տուրիզմի սեմինար
 «Կաթվածի բուժումը 2013» միջազգային գիտաժողով
 Ընտանեկան բժշկության արդի խնդիրներին նվիրված առաջին միջազգային գիտաժողով
 «Մեծահասակների վիրաբուժություն» միջազգային կոնգրես
 «Սեռական խանգարումների ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մոտեցումները» գիտաժողով
 ԵՊԲՀ հաշվետու գիտաժողով
 «Yerevan Cardiology Forum 2014»
 Ամերիկայի կլինիկական ուռուցքաբանության միության (ASCO) և Արյունաբանության և

ուռուցքաբանության հայկական ասոցիացիայի առաջին համատեղ գիտաժողով
 «Բարձրագույն բժշկական կրթություն. ներկան և ապագան» ուսումնամեթոդական գիտաժողով
 «Հերացի» համալսարանական հիվանդանոցի հիմնադրման 100‐ամյակին նվիրված գիտաժողով
 Կարապետ Միհրանի Դեղձունյանի ծննդյան 90‐ամյակին նվիրված գիտաժողով
 ԳՀԿ կազմավորման 50‐ամյակին նվիրված գիտաժողով



ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

 2014 թվականը յուրօրինակ հոբելյանական տարի է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի
ենթակայությամբ գործող «Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրի համար, քանզի այն հիվանդանոցի
հիմնադրման 100‐ամյակի տարին էր: Այդ առիթով ս/թ նոյեմբերի 19‐21‐ը Երևանի Մ.Հերացու անվան
պետական բժշկական համալսարանում տեղի ունեցավ թիվ 1 համալսարանական կլինիկական
հիվանդանոցի 100‐ամյակին նվիրված հանդիսավոր նիստ և «Կլինիկական բժշկագիտության արդի
հիմնախնդիրները» խորագրով գիտաժողով, որի շրջանակներում տպագրվեց «Կլինիկական
բժշկագիտության արդի հիմնախնդիրները խորագրով գիտական հոդվածների ժողովածուն : 



«Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրի 100‐ամյակին
նվիրված միջոցառումներ

Մասնագիտական հետազոտությունների և խորհրդատվությունների բարեգործական
միամսյակ «Ընդհանուր և ինվազիվ սրտաբանության» կլինիկայում

•Միամսյակի շրջանակներում դիմել է շուրջ 500 հիվանդ, կատարվել է՝

•խորհրդատվություն՝ 410

•էլեկտրասրտագրություն՝ 410

•էխոսրտագրություն՝ 167

•կորոնարոգրաֆիա՝ 170

Աչքի հետազոտությունների միամսյակ Ուսուցչի օրվա կապակցությամբ ակնաբուժական

կլինիկայում

• հետազոտվել է մոտ 250 ուսուցիչ



 Ծառայությունների զարգացմանն ուղղված կարևոր քայլ էր նաև մանկական ակնաբուժական կլինիկայում
մեծահասակների ծառայության զարգացումը՝ տեսողական խանգարումների ախտորոշման համար
նախատեսված ժամանակակից հավաքածուների և ֆակոէմուլսիֆիկացիայի նորագույն սարքավորման
ձեռքբերման շնորհիվ, որը սարքավորումը հնարավորություն կտա ավելի արագ և ինչը շատ կարևոր է՝
անվտանգ եղանակով կատարել վիրահատություններ: 



 Համալսարանն աշխատում է մեծահասակների համար նախատեսված ծառայություններին զուգահեռ
զարգացնել և բարելավել մանկական ծառայություններն և նրանց մատուցման որակը: Այդ նպատակին
ծառայելու համար «Մուրացան» հիվանդանոցային համալիրին, որի կազմում գործում են մի շարք
հանրապետական նշանակության կենտրոններ և մասնավորապես՝ Մանկական և նորածնային
վերակենդանացման կլինիկան, տրամադրվեց ժամանակակից բժշկական տեխնիկայով զինված շտապ
օգնության հատուկ մեքենա, որը միակն է հանրապետությունում: 



 2014թ‐ի ընթացքում մշտապես կատարվել են բարեգործական ակցիաներ՝ հիվանդներին անվճար
բուժ.սպասարկում մատուցելու նպատակով: 

 Ուսուցչի օրվա կապակցությամբ Աչքի կլինիկայում կազմակերպվել էր աչքի հետազոտությունների
միամսյակ, որի ընթացքում հետազոտվել են մոտ 250 ուսուցիչ:

 Ինվազիվ սրտաբանական կլինիկայում կազմակերպվեց խորհրդատվությունների և հետազոտությունների
անվճար միամսյակ, որի շրջանակներում հետազոտվել է մոտ 500 հիվանդ:

Մասնագիտական հետազոտությունների և խորհրդատվությունների բարեգործական միամսյակ
«Ընդհանուր և ինվազիվ սրտաբանության» կլինիկայում

•Միամսյակի շրջանակներում դիմել է շուրջ 500 հիվանդ, կատարվել է՝

•խորհրդատվություն՝ 410

•էլեկտրասրտագրություն՝ 410

•էխոսրտագրություն՝ 167

•կորոնարոգրաֆիա՝ 170

Աչքի հետազոտությունների միամսյակ Ուսուցչի օրվա կապակցությամբ ակնաբուժական

կլինիկայում

• հետազոտվել է մոտ 250 ուսուցիչ



 Ամբողջ տարվա ընթացքում գործել է ԵՊԲՀ‐ի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի
ներկայացուցիչներից կազմված «Պրոֆեսորական պոլիկլինիկա»: 

 2015թ‐ի հունվարին «Հայ բարեգործական ընդհանուր միություն» (AGBU) կազմակերպության կողմից
ԵՊԲՀ‐ին է տրամադրվելու 1.5 տեսլա հզորությամբ մագնիսա‐ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի
սարքավորում: Համալսարանի կողմից իրականցվել և արդեն ավարտվել են շինարարական
աշխատանքներ այդ սարքավորման տեղադրման համար:

 2015 թ‐ի հունվարի 1‐ից մեկնարկելու է ՀՀ նախագահի աջակցությամբ կազմված պետ.պատվերի «Stent  
for life» ծրագիրը, որը նախատեսում է սուր ինֆակտով հիվանդների 1 ոչ դեղապատ ստենտով
ստենտավորում: 

 2014 թվականի 11 ամիսների ընթացքում Ընդհանուր և ինվազիվ սրտաբանության կլինիկայում կատարված
գործողությունները 30 տոկոսով գերազանցել են 2013 թվականի նույն ժամանակահատվածում գրանցված
ցուցանիշներին: 

 Կարևոր ձեռք բերումներից է «Հերացի» ավագ դպրոցի ամբողջ անձանակազմի համար բժշկական
ապահովագրության փաթեթի տրամադրումը ԵՊԲՀ‐ի կողմից:

 2014 թվականի ԵՊԲՀ կլինիկաների պետական պատվերի բյուջեի գերակատարումը սեպտեմբերի 1‐ի
դրությամբ կազմել է 263,5 մլն. դրամ, որը վերանայվել է ՀՀ ԱՆ կողմից հոկտեմբեր ամսին և ԵՊԲՀ‐ին
տրամադրվել է բյուջեի գերակատարման մեծ մասը՝ 232,6 մլն. դրամը:



 2014 թվականի սկզբնական բյուջեն կազմում էր 1 մլրդ 937 մլն դրամ, որը վերանայելուց հետո դարձավ 2 
մլրդ 170 մլն. դրամ: Պետական պատվերի բյուջեի բոլոր հոդվածները 2014թ‐ի դեկտեմբերի 15‐ի դրությամբ
ամբողջությամբ կատարվել և գերակատարվել են: 
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 2014 թ‐ի 11 ամիսների ընթացքում ԵՊԲՀ կլինիկաների ընդհանուր մուտքերը 3 մլրդ 296 մլն. դրամը,  ԵՊԲՀ –
ի ընդհանուր մուտքերի մեջ կազմում է 32 տոկոս, կլինիկաների ընդհանուր մուտքերում վճարովի
ծառայությունը կազմում է 1 մլրդ 523 մլն. դրամ, որը ընդհանուր բուժ.սպասարկման մուտքերի 45 տոկոսն է, 
պետական պատվերը կազմում է 1 մլրդ 773 մլն. դրամ՝ 55 տոկոսը:

45%

55%

Վճարովի
ծառայություն
Պետ.պատվեր



• Այսպիսով,  2015թ‐ի նախահաշվում կլինիկաների ընդհանուր մուտքերի պլանավորման ժամանակ
հաշվի ենք առել 2014թ‐ին կատարված պետ.պատվերի գերակատարումները և պլանավորել ենք 4 մլրդ
100.0 մլն.դրամ գումար, որը կազմելու է ԵՊԲՀ‐ի ընդհանուր մուտքերի 35 տոկոսը:

65%

35%
Գիտակրթական
ոլորտի մուտքեր
Կլինիկական
ոլորտի մուտքեր



ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐՆԵՐԻ
2013‐2014թթ. ԲՈՒԺՎԱԾ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ

ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ 
ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ

2013թ. 2014թ. Աճ Աճ (%-
ային)

Պետական 
պատվեր 

13858 14909 1051 8

Վճարովի 
ծառայություն

8351 8489 138 2

Ընդամենը 
հիվանդ

22209 23398 1189 6



Համալսարանը համագործակցում է Ավստրիայում Բաց բժշկական ինստիտուտի, Բելգիայում Բրյուսելի բաց
համալսարանի, Գերմանիայում Լյուբեկի, Ֆրայբուրգի և Մագդեբուրգի համալսարանների և Բորստելի
գիտահետազոտական կենտրոնի, Թբիլիսիի պետական բժշկական համալսարանի, ԱՄՆ‐ում Բոսթոնի բժշկության
դպրոցի, Կոլումբիայի համալսարանի, Ջորջիայի նյարդավիրաբուժական քոլեջի, Մերսեր համալսարանի բժշկության
դպրոցի, Ռուսաստանում Ստավրոպոլի պետական բժշկական ակադեմիայի, Օքսֆորդում կրթության և զարգացման
ակադեմիայի և այլ գիտակրթական և բժշկական հաստատությունների հետ: Համալսարանը համագործակցում է նաև
ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (USAID), Գերմանական ակադեմիական փոխանակային
ծառայության (DAAD), Համաշխարհային բանկի և այլ կազմակերպությունների հետ: Արդյունքում կատարվել են
բժշկական կրթության զարգացման ուղղությամբ տարվող գիտահետազոտական աշխատանքներ, 82 բժիշկ գործուղվել
է վերապատրաստման և 136 մասնագետ մասնակցել միջազգային սեմինարների և գիտական կոնֆերանսների: 
Համալսարանն ընդգրկված է միջազգային կրթական և գիտական մի շարք ծրագրերում՝ ԱՄՆՄիջազգային
զարգացման գործակալություն (USAID), Գերմանական ակադեմիական փոխանակային ծառայություն (DAAD), 
Համաշխարհային բանկ և այլն: Էրազմուս Մունդուս և Տեմպուս ծրագրերի շրջանակներում համալսարանը
իրականացնում է GOVERN, ALIGN, ALRAKIS 2, MEDEA, VERITAS և MEDGEN նախագծերը: Վերջին երկուսի
համակարգողը հանդիսանում է համալսարանը: 
Համալսարանն անդամակցում է «Համալսարանների միջազգային ասոցիացիա», «Բժշկական կրթության միջազգային
ֆեդերացիա», «Ամերիկյան միջազգային առողջապահության ալյանս», «Բժիշկ ուսանողների ասոցիացիաների
միջազգային ֆեդերացիա», «Բժիշկ ուսանողների եվրոպական ասոցիացիա», «Դեղագետ ուսանողների միջազգային
ֆեդերացիա», «Ստոմատոլոգ ուսանողների միջազգային ասոցիացիա» միջազգային կառույցներին: Այս տարի
համալսարանը դարձավ Օքսֆորդի նորաստեղծ «Օքսոնիա համալսարանական ցանցի» անդամ: 
Համալսարանում մասնագիտական կողմնորոշման, կարիերայի զարգացման, շրջանավարտների հետ անընդմեջ կապի
ապահովման և համալսարանի սոցիալական մեդիա մարկետինգի և բրենդինգի աշխատանքները իրականացնելու
նպատակով ստեղծվել է «Կարիերայի կենտրոն»: Մեծ Բրիտանիայում, Սիրիայում, Լիբանանում, Միացյալ
Նահանգներում և Հնդկաստանում գործում է ԵՊԲՀ շրջանավարտների միություն: Ներկայումս համալսարանում
ուսանում է օտարերկրյա 1498 ուսանող 24 երկրից: Նրանցից 53‐ը նախապատրաստական բաժնի ունկնդիրներ են, 1283‐
ը՝ առաջինից վեցերորդ կուրսերի ուսանողներ, 152‐ը՝ կլինիկական օրդինատորներ, 10‐ը՝ ինտերներ: Ուսանողներից 541‐
ը հայ են, 957‐ը՝ օտարազգի: 
Արտասահմանցի ուսանողների բնակեցումը կազմակերպվում է ուսանողական հանրակացարանի երեք
մասնաշենքում, որտեղ առկա են բնակության, պարապմունքների և հանգստի անհրաժեշտ պայմաններ: Ներկայումս
բնակվում է տեղացի և օտարերկրյա 630 ուսանող: 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ



ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՊԲՀ  ՊՈԱԿ -Ի  2014 թ-ի ՊԼԱՆԱՎՈՐՎԱԾ  ՆԱԽԱՀԱՇԻì, 01.01.2014-30.11.2014  ՓԱՍՏԱՑԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ  ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ  

ºì 2015 Ã. äÈ²Ü²ìàðì²Ì Ü²Ê²Ð²ÞÆì

/մլն.դրամ/

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ
2014թ 2014թ 2015 Ã. 2014թ 2014թ 2015 Ã. 2014թ 2014թ 2015թ

ՄՈՒՏՔԵՐ կատարած նախահաշիվ նախահաշիվ կատարած նախահաշիվ նախահաշիվ կատարած նախահաշիվ նախահաշիվ

Վճարովի ծառայություն 1523 1700 1800 4894.3 4600 5000 6417.3 6300 6800

Պետ.պատվեր կլինիկա 1773 1700 2300 1773 1700 2300

Պետ.պատվեր կրթություն 1012 1100 1100 1012 1100 1100

Պետ.պատվեր գիտություն 163 165 165 163 165 165

Ընդամենը՝ պետ.պատվեր 1773 1700 2300 1175 1265 1265 2948 2965 3565

Այլ մուտքեր 937.5 1000 1200 937.5 1000 1200

Գրանտային ծրագրեր 636.5 636.5

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՄՈՒՏՔԵՐ 3296 3400 4100 7643.3 6865 7465 10939.3 10265 11565

ԵԼՔԵՐ

Աշխատավարձ 2038 2040 2500 4024 3500 4500 6062 5540 7000

Այդ թվում՝ եկամտային հարկ և սոց.վճար 596.3 500 750 1047.2 900 1350 1643.5 1400 2100

Կրթաթոշակ 173 200 200 173 200 200

Դեղորայք և բուժսարքավորումներ 755 900 1200 755 900 1200

Գույքի և սարքավորում. ձեռք բերում 11.3 20 10 292.5 200 200 303.8 220 210

Գրասենյակային և տնտեսական 20.1 30 10 154.9 100 100 175 130 110

Ընթացիկ շին.վերանորոգում 123.8 150 130 8.7 200 100 132.5 350 230

Կոմունալ ծախսեր 162 200 200 653.2 650 750 815.2 850 950

Այլ ծախսեր՝ այդ թվում 237.4 230 15 1303.7 1650 1300 1541.1 1880 1315

Վարկերի  և վարկերի %--երի մարում 227.7 205 913.7 1365 900 1141.4 1570 900

Երիտասարդական Հիմնադրամ 110 65 100 110 65 100

Ուսանողական խորհրդարան 25.7 20 25 25.7 20 25

Այլ ծախսեր 9.7 25 15 119.8 60 135 129.5 85 150

Սնունդ 134.5 140 140 134.5 140 140

ՀԱՐԿԵՐ՝ այդ թվում 27.5 35 35 279.8 160 315 307.3 195 350

Շահութահարկ 134.8 55 150 134.8 55 150

ԱԱՀ 142.9 100 150 142.9 100 150

Այլ հարկեր /արտոնագրային վճար/ 27.5 35 35 2.1 5 15 29.6 40 50

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԼՔԵՐ 3375.1 3605 4100 6889.8 6660 7465 10264.9 10265 11565

ԵՊԲՀ ՊՈԱԿ-ի մնացորդը 01.12.2014թ դրությամբ կազմում է 674,4 մլն.դրամ

Կլինիկաներ Կրթություն և գիտություն ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԵՊԲՀ ՊՈԱԿ



ԵՊԲՀ  ՊՈԱԿ -Ի  2015 թ-ի   ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

/մլն .դրամ/

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ Կլինիկաներ
Կրթություն  և 
գիտություն

ԸՆԴԱՄԵՆԸ  
ԵՊԲՀ ՊՈԱԿ

ՄՈՒՏՔԵՐ

Վճարովի  ծառայություն 1800 5000 6800

Պետ.պատվեր  կլինիկա 2300 2300

Պետ պատվեր  կրթություն 1100 1100

Պետ. պատվեր  գիտություն 165 165

Ընդանմենը՝ պետ պատվեր 1265 3565

Այլ մուտքեր 1200 1200

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՄՈՒՏՔԵՐ 4100 7465 11565

ԵԼՔԵՐ

Աշխատավարձ 2500 4500 7000

Այդ  թվում՝ եկամտային  հարկ  և պարտադիր  սոց.վճար 750 1350 2100

Կրթաթոշակ 200 200

Դեղորայք և բուժ.սարքավորումներ 1200 1200

Գույքի  և սարքավ .ձեռքբերում 10 200 210

Գրասենյակային  և տնտեսական 10 100 110

Ընթացիկ  շին .վերանորոգում 130 100 230

Կոմունալ ծախսեր 200 750 950

Այլ ծախսեր՝ այդ  թվում՝ 15 1300 1315

Վարկերի  և վարկերի  %-ների  մարում 900 900

Երիտասարդական  Հիմնադրամ 100 100

Ուսանողական  խորհրդարան 25 25

Այլ ծախսեր 15 135 150

Սնունդ 140 140

ՀԱՐԿԵՐ այդ  թվում՝ 35 315 350

Շահութահարկ 150 150

ԱԱՀ 150 150

Այլ հարկեր 35 15 50

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԼՔԵՐ 4100 7465 11565



Կատարված վերանորոգման աշխատանքներ












