
«ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ  ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄ 
 

 
 

Հիմնադրի անունից առաջադրված խորհրդի անդամներ 
 

 
 

Արմեն Աշոտյան               Հայաստանի հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ 

Հրանուշ Հակոբյան           ՀՀ սփյուռքի նախարար 

Արա Բաբլոյան                  ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահ 

Կարեն Ավագյան                ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր (համաձայնությամբ) 

Մարտին Զաքարյան          ՀՀ Նախագահի օգնական (համաձայնությամբ) 
Տիգրան Սահակյան           ՀՀ առողջապահության նախարարի տեղակալ 
Շավարշ Քոչարյան             ՀՀ արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ 

Սերժ Մկրտչյան                  Երևանի պետական հենակետային քոլեջի տնօրեն 

(համաձայնությամբ) 
 
 
 

 
Լիազոր մարմնի կողմից առաջադրված խորհրդի անդամներ 

 

 
 

Արմեն Աբելյան                  ՀՀ Նախագահի օգնական (համաձայնությամբ) 

Արտակ Գրիգորյան            ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 

աշխատակազմի ղեկավար 

Ռոբերտ Սուքիասյան        ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմի 

բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության 

վարչության պետ 

Արա Մինասյան                 «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ տնօրեն 
(համաձայնությամբ) 

Հակոբ Թոփչյան                   «Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական 

կենտրոն» ՓԲԸ տնօրեն (համաձայնությամբ) 

Սմբատ Դաղբաշյան            Ռ. Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոնի տնօրեն 

(համաձայնությամբ) 

Ռազմիկ Աբրահամյան          Վերարտադրողական առողջության, պերինատոլոգիայի, 

մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի հանրապետական 

ինստիտուտի տնօրեն, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան 

պետական բժշկական համալսարանի մանկաբարձության 

և գինեկոլոգիայի թիվ 2 ամբիոնի վարիչ 

Դավիթ Մխիթարյան                 «Շենգավիթ» ԲԿ-ի տնօրենի առաջին տեղակալ



Պրոֆեսորադասախոսական կազմից ընտրված խորհրդի անդամներ 
 

Վիուլեն Հակոբյան                  Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական 

համալսարանի ռեկտորի խորհրդական, ՀՀ ԳԱԱ 

ակադեմիկոս 

Վալերի Տատինցյան                 Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական 

համալսարանի հետբուհական կրթության ընդհանուր 

ստոմատոլոգիական գործունեության կուրսի պրոֆեսոր 

Ռուբեն Ֆանարջյան                 Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական 

համալսարանի նյարդավիրաբուժության ամբիոնի վարիչ, 

Համալսարանական նյարդավիրաբուժության և գլխուղեղի 

կաթվածների բուժման մասնագիտական կենտրոնի 

ղեկավար, պրոֆեսոր 

Էդվարդ Թորոմանյան              Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական 
համալսարանի էնդոկրինոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, 
պրոֆեսոր 

Նիկոլայ Դալլաքյան                 Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական 

համալսարանի մանկական վիրաբուժության ամբիոնի 

դոցենտ 

Իրինա Մալխասյան                  Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական 
համալսարանի անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ 

թերապիայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր 

Կարմեն Սահակյան                  Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական 

համալսարանի հյուսվածաբանության ամբիոնի վարիչ, 

պրոֆեսոր 

Մարիաննա Գևորգյան             Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական 

համալսարանի «Մուրացան» հիվանադանոցային 

համալիրի Ախտորոշիչ կենտրոնի ղեկավար 
 
 

 
Ուսանողության կողմից ընտրված խորհրդի անդամներ 

 
 

Ալեքսան Հովհաննիսյան             Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական 

համալսարանի ուրոլոգիայի ամբիոնի 1-ին կուրսի 

ուսանող, ուսանողական խորհրդի նախագահ 

Մարիամ Մովսիսյան                    Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական 
բժշկական համալսարանի ասպիրանտ 

Անի Ռափյան                                 Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական 
համալսարանի  ասպիրանտ 

Խաչատուր Մարգարյան              Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական 

բժշկական համալսարանի ակնաբուժական 

հիվանդությունների ամբիոնի կլինիկական 

օրդինատուրայի 3-րդ կուրսի ուսանող 

Անի Նահապետյան                      Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական 

համալսարանի դեղագիտական ֆակուլտետի 

մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանող



Հրանուշ Հովհաննիսյան             Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական 

համալսարանի ընտանեկան բժշկության ամբիոնի 

կլինիկական օրդինատուրայի 1-ին կուրսի ուսանող 

Տիգրան Սահակյան                      Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական 

համալսարանի հանրային առողջության ֆակուլտետի 

2-րդ կուրսի ուսանող 
Նարեկ Հարությունյան                 Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական 

համալսարանի ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի 

մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանող 


