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գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր,  
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2010-2012 թթ. ԵՊԲՀ գիտական գործունեության մասին հաշվետու զեկուցումը ըստ 

ժամանակահատվածի բաղկացած է 2 մասից. մինչև 2011թ. սեպտեմբեր ամիսը և 2012 

թվականի ավարտը: Այստեղ առավել հանգամանալից ներկայացված է հաշվետու 

ժամանակահատվածի վերջին փուլի ընթացքում մեր կողմից կատարված 

գիտակազմակերպչական, գիտահետազոտական աշխատանքների մասին: 

Վերջին անգամ ԵՊԲՀ գիտական գործունեության մասին հաշվետվություն 

ներկայացվել է 2006թ. մայիսի 31-ին պրոֆեսոր Դ.Ն. Խուդավերդյանի կողմից: Այդ 

ժամանակ հաստատվել են ԵՊԲՀ–ում իրականացվող առաջնային գիտական 

ուղղությունները: 

Մեր համալսարանի գիտահետազոտական և գիտակազմակերպչական 

գործունեության ոլորտում կարևորագույն նորույթը և մեր խորը համոզմամբ` 

ձեռքբերումը հանդիսանում է այն հանգամանքը, որ բոլոր հիմնական գործառույթները 

կանոնակարգվում են նախ և առաջ գիտակոորդինացիոն խորհրդի փորձագիտական 

հանձնաժողովների որոշումներով: 

 Մեկ տարի առաջ Գիտակոորդինացիոն խորհրդի կազմում գործող 6 

փորձագիտական հանձնաժողովներին վերապահվեց նախ` բազային ֆինանսավորմամբ 

իրականացվող ԵՊԲՀ գիտական ծրագրում մեր ամբիոնների և գիտահետազոտական 

կենտրոնի կողմից կատարվող գիտական նախագծերի փորձաքննությունը, ծրագրում 

ընդգրկման ենթակա թեմաների առաջնայնության որոշումը, տարեկան նախահաշվի, 

օրացուցային պլանների և հաշվետվությունների հաստատումը, աշխատանքային խմբերի 

ձևավորումը, 

 ատենախոսությունների և այլ հետազոտական ծրագրերի կատարման 

ընթացիկ հաշվետվությունների փորձաքննությունը, 

 հրատարակման պատրաստված գիտական հոդվածների 

փորձաքննությունը, 



 ասպիրանտների և հայցորդների ընթացիկ և ավարտական 

ատեստավորումը, 

 գիտաշխատողների կրեդիտավորումը և 2013 թվականից տարեկան 

ատեստավորումը, 

 ամբիոնական գիտական թեմաների և պլանների փորձաքննությունը, 

 գիտակազմակերպչական գործունեության ծրագրային դրույթների, 

գիտական բաժնի տարեկան աշխատանքային պլանի և հաշվետվության 

փորձաքննությունը: 

Այս նոր ձևաչափը ԳԿԽ-ին որակապես նոր հարթություն տեղափոխեց, թե՛ 

փորձաքննության ծավալների և որակի, թե՛ գիտական աշխատանքի նկատմամբ 

պատասախանատվության հարցում: 

Միայն վերջին տարում ԳԿԽ յուրաքանչյուր նիստի օրակարգում ընդգրկվեցին 

համալսարանի առաջատար գիտնականների կողմից վերջին տարիներին իրականացվող 

գիտական հետազոտությունների և ստացված արդյունքների, ձեռքբերումների և առկա 

խնդիրների վերաբերյալ շնորհանդես-զեկուցումներ, ինչը դրական արձագանք ստացավ 

մեր համալսարանի գիտական հանրության կողմից: Մասնավորապես՝ իրենց կողմից 

ղեկավարվող գիտահետազոտական աշխատանքների մասին զեկույցներով հանդես եկան 

պրոֆեսորներ Ա.Վ. Զիլֆյանը, Մ.Ի. Աղաջանովը, Հ.Մ. Մանվելյանը, Լ.Մ. Մկրտչյանը, Դ.Ն. 

Խուդավերդյանը, Վ.Գ. Տատինցյանը, Ա.Ձ. Համբարձումյանը, Մ.Զ. Նարիմանյանը:  

Վերջին տարվա ընթացքում կայացած ԳԿԽ նիստերի ժամանակ գիտական բաժնի 

կողմից զեկույցներ են ներկայացվել գիտական գործունեության համակարգման և 

զարգացման ուղղությունների վերաբերյալ` մասնավորապես. 

1. ՀՀ պետբյուջեից ֆինանսավորվող գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 

բազային ֆինանսավորման ծրագրում նախագծերի և կատարողների ներկայացման 

ձևաչափը, 

2. գիտական կադրերի ներկա վիճակի վերլուծությունը և հետագա զարգացման 

հեռանկարները, 

3. բժշկագիտության զարգացման 2012-2015թթ. ԵՊԲՀ ռազմավարությունը, 

4. հետազոտողի համակարգի նոր կրեդիտային մոդելի առանձնահատկությունները և 

ներդրման գործընթացը բժշկական համալսարանում: 



Արդյունքում ԳԿԽ փորձագիտական հանձնաժողովներում պարտադիր քննարկման 

առարկա է դարձնել թե՛ ասպիրատների և թե՛ հայցորդների ընթացիկ ատենախոսական 

աշխատանքների փորձաքննությունը: 

Մշակվել է նաև հրատարակման ենթակա գիտական հոդվածների և 

ատենախոսությունների փորձաքննության իրականացման ձևաչափը, որով փորձ է արվել 

հեղինակի կողմից ծավալած գիտական գործունեությունը վերածել հաշվարկելի 

միավորների, այսինքն՝ կրեդիտավորման: Այս ամենի հիման վրա հաջորդ քայլով 

պլանավորում ենք իրականացնել գիտաշխատողի ատեստավորման գործընթացի 

ներդրման աշխատանքները: 

Նախորդ տարեվերջին, հաշվի առնելով ՀՀ ԱՆ առողջապահության ազգային 

ինստիտուտի կրթական կոմպոնենտի միաձուլումը մեր համալսարանին՝ ԵՊԲՀ ռեկտորի 

հրամանով հաստատվել է Գիտակոորդինացոն խորհրդի, փորձագիտական և առաջնային 

փաստաթղթերի փորձաքննության հանձնաժողովների այսօրվա գործող կազմերը, 

ինչպես նաև ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից հրամանագրվել է ԵՊԲՀ որակավորման քննությունների 

թվով 27 հանձնաժողովները: Այսիպիսով. 

2010 թվականին ԳԿԽ գումարել է 8 նիստ, որոնց ընթացքում հաստատվել է 34 պլան- 

անոտացիա և նախնական փորձաքննություն է անցել 30 աշխատանք: 

Նույն քանակությամբ նիստեր կազմակերպվել են նաև 2011 թվականին, որոնց 

ընթացքում հաստատվել է 64 պլան անոտացիա և նախնական փորձաքննություն է անցել 

25 աշխատանք: 

2011 թվականին հաստատված պլան-անոտացիաների ընդհանուր քանակը կազմում 

է 63: Թվաքանակի աճը պայմանավորված է 2 գործոնով.  

Առաջինը՝ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի կրթական կոմպոնենտի մեր 

համալսարանին միաձուլվելու արդյունքում 2011թ. սեպտեմբերից մեր համալսարանում 

ասպիրանտների թիվն ավելացավ 12-ով, դոկտորանտներինը՝ 5-ով, հայցորդներինը՝ 42-

ով, և երկրորդ՝ ՀՀ ԿԳ նախարարի 2010 թ. հուլիսի 21-ի՝ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԵՎ ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ԱՍՏԻՃԱՆՈՒՄ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ 

ՄԱՍԻՆ» թիվ 1167-Ն հրամանով սահմանված  հետազոտողի համակարգի պարտադիր 

ներդրման հանգամանքն է, որը սահմանեց հետազոտողի` (ասպիրանտ /առկա, հեռակա/ 

և հայցորդներ) 3-4 տարվա տևողությամբ և 180 կրեդիտների ծավալով գիտակրթական 

համակարգը: 



Իսկ 2012 թվականի ընթացքում մինչ այսօր գումարվել է 6 նիստ, որոնց ընթացքում 

վերը նշված գիտական զեկուցումներին զուգահեռ հաստատվել է 23 պլան-անոտացիա և 

նախնական փորձաքննություն է անցել 20 աշխատանք: 

Անդրադառնալով «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԵՎ 

ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ԱՍՏԻՃԱՆՈՒՄ 

ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ» նորամուծությանը ներկայացվում են մեր համալսարանում 

գիտական կադրերի (ասպիրանտներ, հայցորդներ) պատրաստման և որակավորման 

նոր` հետազոտողի համակարգի ներդրման կրթական և հետազոտական 

բաղադրամասերը, կրեդիտների չափաբաժինները և կառուցվածքը. 

 

 

ԵՊԲՀ հետազոտողի ծրագրի կրեդիտների բաշխման
կրթական և հետազոտական չափաբաժինները

*Հայտարարում /կարմիր/ ներկայացված թվերը վերաբերվում են 
հեռակա ուսուցման ձևին և հայցորդությանը` 4 տարի

Ուստարի I II III IV Ընդամենը

Կրթական
2 6 /  15 12  /  10 12  / 10 - /  5 50  /  40

Հետազոտական
34  /  30 48  /  37 48  /  39 - /  34 130 / 140

Ընդամենը
60 /  45 60  /  47 60  /  49 - /  39 18 0



Ծրագիրը բաղկացած է երկու փոխկապակցված կառուցամասերից՝ կրթական և 

հետազոտական: Հետազոտողի եռամյա ծրագրի լրիվ բեռնվածությունը համարժեք է 180 

կրեդիտային միավորի որից 20-30%-ը կազմում է կրթական բաղկացուցիչը, 70-80%-ը ՝ 

հետազոտական բաղկացուցիչը: 

 

 

Դրանով պայմանավորված՝ գիտական մասի կողմից կազմվել է աշնանային և 

գարնանային քննաշրջաններին համապատասխան դասատախտակ, որը, ինչպես գիտեք, 

ներառում է մասնագիտական կրթական և ընդհանուր կրթական բաղկացուցիչներ: 

Հարկ եմ համարում նշել, որ այս տարվա ապրիլ ամսին այս հարցը զեկուցվել է 

Ռուսաստանի Դաշնության Կուրսկ քաղաքում կայացած միջազգային գիտաժողովին, որը 

նվիրված էր բարձրագույն կրթության զարգացման հեռանկարներին և 

քաղաքականությանը: Մեր զեկուցումը մեծ ուշադրության է արժանացել Ռուսաստանի, 

Բելառուսի, Ղազախստանի և այլ մասնակից երկրներից ներկա մեր գործընկերների 

կողմից: Կնքվել է նաև համագործակցության պայմանագիր մեր համալսարանի և 

Կուրսկի պետական բժշկական համալսարանի միջև: 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱՄԱՍ ԿՐԵԴԻՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱՄԱՍ ԿՐԵԴԻՏ

Պ
Ա

Ր
ՏԱ

Դ
Ի

Ր

Մասնագիտական օտար լեզու 6  /  3
Մասնագիտական առարկա 1 7  /  4

Գիտ. փիլիսոփայություն 3  /  2

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 3  /  2
Մասնագիտական առարկա 2 5  /  2

Մանկավարժ. և հոգեբանություն 1

Գիտական էթիկա 2
Մասնագիտական առարկա 3 2

Բիոստատիստիկա 2

Ապացուցողական բժշկություն 1

ԸՆ
ՏՐ

Ո
Վ

Ի

Մտավոր սեփականության իրավունք 0.5
Մասնագիտական առարկա 1 2

Լաբորատոր մեթոդներ 0.5

Նախագծերի դիզայն 0.5
Մասնագիտական առարկա 2 2

Հաղորդակցման կարողություններ 0.5

Ռեսուրսների կառավարում 0.5
Մասնագիտական առարկա 3 2

Կարիերա 0.5

Ընդամենը 2 1.0 2 0.0



 

Ծրագրի հետազոտական կառուցամասը կազմում է 130/140 կրեդիտ և ներառում  է 

հետևյալ բաղադրիչները՝ մասնակցություն գիտական սեմինարներին և 

աշխատաժողովներին, ինքնուրույն գիտահետազոտական աշխատանք և թեկնածուական 

ատենախոսության պատրաստում: 

Գիտական բաժինը համապատասխան ամբիոնի հետ մեկտեղ քննարկում է 

հետազոտողի ավարտական ատեստավորման փաստաթղթերը, ատենախոսական 

աշխատանքի կատարման փաստացի տվյալներն ու վիճակը, որակավորման 

հանձնաժողովին ներկայացնում տեղեկատվություն և եզրակացություն հետազոտողի 

պատրաստման ծրագրի կատարողականի վերաբերյալ: 

Որակավորման հանձնաժողովը համապատասխան պահանջների բավարարման և 

հետազոտողի ելույթի գնահատման հիման վրա կայացնում է որոշում ասպիրանտին 

(հայցորդին) հետազոտողի որակավորման աստիճան (դիպլոմ) շնորհելու և 

ատենախոսությունը պաշտպանության երաշխավորելու վերաբերյալ: 

Հետազոտողի որակավորման աստիճան (դիպլոմ) շնորհվում է ԵՊԲՀ ռեկտորի 

հրամանով։ 

Միայն այս փուլերն անցնելուց հետո հայցորդը կարող է ատենախոսությունը 

ներկայացնել պաշտպանության: 

  

ՊՐԱԿՏԻԿԱՆԵՐ ԿՐԵԴԻՏ

Մանկավարժական պրակտիկա 3.0

Հետազոտական պրակտիկա 4 .0

Թիմային աշխատանքների պրակտիկա 2 .0

Ընդամենը 9.0

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԿՐԵԴԻՏ

Գիտական սեմինարներ և աշխատաժողովներ 16.0 /  2 0

Գիտահետազոտական աշխատանք և 
ատենախոսության կատարում

109 /  115

Եզրափակիչ ատեստավորում 5.0

Ընդամենը 130 / 14 0



Ներկայացվում են մեր համալսարանի գիտական կադրերի վեաբերյալ որոշակի թվային 

ցուցանիշներ. 

Մեր համալսարանի ասպիրանտները թվով  31-ն են, իսկ դոկտորանտները` 9: 

ԵՊԲՀ հայցորդները 102–ն են, որոնցից  27-ը դոկտորական, իսկ  75-ը թեկնածուական 

աստիճանի հայցման համար: Այլ հաստատություններից ԵՊԲՀ-ում գիտական 

աշխատանք են կատարում 26 հայցորդ՝ 2 դոկտորանտ և  24 թեկնածուական: Ըստ ամփոփ 

տվյալների ԵՊԲՀ-ում կա 128 հայցորդ, որոնցից թեկնածուական աստիճանի համար են 

հայցում 99-ը, իսկ դոկտորականի՝ 29-ը: 

Մեր համալսարանում դոկտորի գիտական աստիճան ունի 161-աշխատակից, իսկ  

թեկնածուի՝ 488-ը: Գիտական աստիճան են հայցում  9 դոկտորանտ,  31 ասպիրանտ, 

27 դոկտորականի և 75 թեկնածուականի հայցորդ: 

Մինչ օրս գործող կարգի համաձայն այլ հիմնարկներից դիմող հայցորդները 

որակավորման յուրաքանչյուր քննության համար վճարում են 10.000-ական դրամ, իսկ 

պլան-անոտացիայի հաստատման, որակավորման և նախնական փորձաքննության 

համար՝ ընդամենը 70.000 դրամ: Այսուհետ այլ հիմնարկներից դիմող հայցորդների 

համար գործում են հետևյալ վարձաչափերը. 

1. որակավորման քննության վճարի չափը սահմանել ընդհանուր կրթական 

առարկաներից /օտար լեզու, փիլիսոփայություն, ինֆորմատիկա/ յուրաքանչյուրի 

համար 20.000 դրամ, իսկ մասնագիտական առարկաների համար՝ 30.000 դրամ: 

2. Հայցորդության համակարգում վարձավճարների չափը սահմանել հեռակաա 

ասպիրանտուրայում սովորողների համար ԵՊԲՀ սահմանած չափաբաժնին 

հավասար` տարեկան 550.000 դրամ ՀՀ քաղաքացիների համար և 2.400.000 դրամ 

օտարերկրացիների համար վճար:  

Այսօր, Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրության համաձայն՝ 

գիտական հիմնարկների գիտահետազոտական գործունեության ֆինանսավորումը ՀՀ 

պետական բյուջեից իրականացվում է հիմնականում գիտական և գիտատեխնիկական 

գործունեության ենթակառուցվածքի պահպանման և զարգացման բազային 

ֆինանսավորման ձևով: 

Ինչպես մյուս գիտական հաստատությունները, այնպես էլ մեր համալսարանը ևս 

առաջին անգամ 2005 թվականին մասնակցեց պետության կողմից հայտարարված 

դրամաշնորհի մրցույթին:  



Այս ծրագրի ֆինանսավորումն իրականացվում է տարեկան կատարված աշխա-

տանքների և հաջորդ տարվա հայտերի փորձաքննության արդյունքների հիման վրա: 

Ինչպես ցանկացած ծրագիր, որի ֆինանսական աղբյուրը հանդիսանում է ՀՀ 

պետբյուջեն, այս ծրագիրը ևս ունի ֆինանսական ծավալի բյուջետային դինամիկայի 

տարեկան մոտ 10 % աճի միտում: 

2012 թվականի բյուջեում այս ծրագրի համար 1 հաստիքային միավորի ամսական 

աշխատավարձի ֆոնդը /ներառյալ հարկերը/ կազմում է միջինում 62.200 դրամ: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում մեր համալսարանին հատկացված  բազային 

ֆինանսավորման ծրագրերի կատարման համար տրամադրվող հաստիքների քանակը 

եղել է անփոփոխ` 107 հաստիք 3 ծրագրերի համար: 

ՀՀ պետական բյուջեից գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 

ենթակառուցվածքի պահպանման և զարգացման բազային ֆինանսավորման ԵՊԲՀ 

ծրագրերն են. 

 

Ֆինանսավորման 

ծավալներն ըստ 

տարիների 

Ծրագիր 1 Ծրագիր 2 Ծրագիր 3 

2010թ. 52800 24977.4 9300 

2011թ. 56400 27077.4 10020 

2012թ. 58128 28085.4 10365.6 

 

Այժմ հաստատված 107 հաստիքների շրջանակներում գիտահետազոտական 

աշխատանքներում ընդգրկված է ԳՀԿ և շուրջ 4 տասնյակ ամբիոնների 127 աշխատակից:  

Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է 23 ատենախոսական աշխատանք: 

Թեմաների և կատարողների մասնակցությունը բազային ֆինանսավորման 

ծրագրում քննարկվել և երաշխավորվել է գիտակոորդինացիոն խորհրդի 

փորձագիտական հանձնաժողովների կողմից: 

Այս տարի հատուկ ուշադրություն է դարձվել գիտահետազոտական կենտրնի և 

տեսական ամբիոնների բազային ծրագրում մասնակցության հարցին: Պրոֆիլային 

ամբիոնների բաշխվածությունը այդ ծրագրերում կարելի է ներկայացնել այսպես. 



 

ՀՀ պետական բյուջեից թեմատիկ ֆինանսավորմամբ գիտական նախագծերի մասին  

Հայաստանի Հանրապետությունում սկսած 1992 թվականից գործում է անհատ 

գիտնականների և գիտական խմբերի համար նախատեսված գիտական և 

գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման 

մրցութը: 

Մեր համալսարանը յուրաքանչյուր մրցույթի մի քանի տասնյակ ծրագրեր է 

ներկայացրել, որոնց մեծամասնությունը մինչև 2010 թվականը հաղթահարել են մրցույթի 

պահանջները և ֆինանսավորվել: Սակայն ֆինանսավորման ծավալներն այդ ժամանակ 

անկարող էին որևէ հարց լուծել: 

2010թ. ավարտվել են 2008-2010 թթ. հերթական մրցույթին պետական 

ֆինանսավորում ստացած մեր համալսարանի 25 ծրագրերը: 

2011-2012 թթ. մրցույթին մասնակցած ավելի քան 2 տասնյակ նախագծերից  

ֆինանսավորվել են 5-ը:  

Ֆին. բաղկացուցիչը Մինչև 2010 Սկսած 2011 

Աշխատավարձ 30 537 35.592 

Տնտեսական և այլ ծախսեր 708 22.896.0 

Ընդամենը 31245 58.488.0 

Տրամադրված հաստիքներ 54 23 

Զբաղեցված հաստիքներ 80 23 
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Ներկայցվող տվյալներն ինքնին խոսում են գիտական նախագծերի 

ֆինանսավորման ձևաչափի արմատական փոփոխության մասին: 

Ընթացիկ տարում գիտական ծրագրերի ֆինանսավորման նախահաշիվները 

վերակառուցվել են ի շահ գիտական նախագծերի և մեզ հաջողվեց աջակցել գիտական 

գործուղումներին, ձեռք բերել անհրաժեշտ ռեակտիվների և նյութերի որոշ խմբաքանակ` 

և համակարգչային տեխնիկա ու գիտական նախագծերն այս տարի ապահովվեցին 

առաջին անհրաժեշտության ռեսուրսներով: 

Գիտական գործունեության համակարգման բաժինը յուրաքանչյուր հաշվետու 

ժամանակահատվածում ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե է ներկայացնում մեր 

համալսարանում իրականացվող գիտական հետազոտությունների ֆինանսավորման 

հայտերը, պայմանագրերը, տարեկան և ամփոփիչ հաշվետվությունները, միջնաժամկետ 

ծախսային ծրագրերը, ինչպես նաև այլ տեղեկատվական բնույթի փաստաթղթեր, որոնց 

փորձաքննության դրական արդյունքների հիման վրա էլ ապահովվում է վերը նշված 

ծրագրերի շարունակական ֆինանսավորումը և անխափան իրականացումը: 

Գիտական բաժնի հետևողական աշխատանքի և տեղեկատվական հոսքերի 

արդյունավետ կառավարման շնորհիվ 2011-2012թթ. ակտիվացել է մեր մրցույթներին 

դիմելիությունը:  

2011 թվականին մեր համալսարանում ֆինանսավորվել է երկու գիտաժողով, 

որոնցից մեկը Հայոց բանակի կազմավորման 20 ամյակին նվիրված ռազմաբժշկական 

գիտաժողովն էր: 

Եվս մի նախագիծ ֆինանսավորվել է Եվրոպական FP7 ծրագրի շրջանակներում, 

հազվադեպ հանդիպող հիվանդությունների թեմայով սեմինարների կազմակերպման 

նպատակով:  

ՀՀ ուռուցքաբանության գերազանցության կենտրոնի ստեղծման նպատակով ՀՀ 

կառավարությունը 2012  թվականի ապրիլ ամսին հայտարարել էր գենետիկայի, 

իմունոլոգիայի և հարակից ուղղությունների գիտական հետազոտությունների  

նախագծերի մրցույթ: Այս մրցույթին մեր համալսարանը ներկայացրել է 2 նախագիծ: 

Դեռևս մրցույթի արդյունքները չեն ամփոփվել և չեն հրապարակվել: 

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության և 

Գերմանիայի կրթության և հետազոտությունների դաշնային նախարարության միջև 

կնքված հուշագրի շրջանակներում հայտարարված գիտական ծրագրերի մրցույթին 

վիրաբուժության թիվ 1 ամբիոնի նախաձեռնությամբ ներկայարել ենք գրանտային 

http://scs.am/uploads/Mrcuytner/2012/SCS-BMBF/Hraver-SCS-BMBF.doc
http://scs.am/uploads/Mrcuytner/2012/SCS-BMBF/Hraver-SCS-BMBF.doc
http://scs.am/uploads/Mrcuytner/2012/SCS-BMBF/Hraver-SCS-BMBF.doc
http://scs.am/uploads/Mrcuytner/2012/SCS-BMBF/Hraver-SCS-BMBF.doc


նախագիծ, որտեղ համագործակցող կողմն է Գերմանիայի Մեմինգենի հիվանդանոցի 

ընդհանուր, վիսցերալ, կրծքային և անոթային վիրաբուժության կլինիկան: 

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության և 

Ռուսաստանի դաշնության հիմնարար հետազոտությունների հիմնադրամի կողմից Հայ - 

ռուսական հիմնարար գիտական հետազոտությունների համատեղ նախագծերի «ՀՀ ԿԳՆ 

ԳՊԿ - ՀՀՌՀ - 2013» միջազգային մրցույթի շրջանակներում ներկայացվում է 

դրամաշնորհային նախագիծ, որտեղ համագործակցող կողմն է ՌԴ ստոմատոլոգիական 

համալսարանի դատաբժշկության ամբիոնը: 

Այս տարի ներկայացրել ենք նաև գիտաժողովների ֆինանսավորման երկու հայտ, 

որը կֆինանսավորվի 2013 թվականի ընթացքում: 

Գիտական մասը աջակցություն է ցուցաբերում նաև մեր համալսարանի 

ստորաբաժանումների կամ անհատների կողմից պատրաստվող առանձին մրցույթների 

հայտերի կազմման ու պատշաճ ներկայացման աշխատանքներին:  

Գիտակցելով, որ այսօր արդեն իսկ հաղորդակցման առաջատար ձևը էլեկտրոնային 

տարբերակն է՝ ԵՊԲՀ պաշտոնական կայքէջում կատարվել են մի շարք 

փոփոխություններ, որոնց շնորհիվ առավել հասանելի է դարձել գիտական 

գործունեությանը վերաբերող տեղեկատվությունը և դյուրին՝ ձևաթղթեր ներբեռնելու 

գործընթացը: 

Տեղեկատվություն բաժնում թարմացվել են նոր ենթաբաժիններ.  

Դրամաշնորհներ, Բաժանորդագրվել, Առցանց ռեսուրսներ, Գիտաժողովներ, 

Գիտաբժշկական ամսագրեր: Վերջինս ներկայացնում է Ռուսաստանի Դաշնության, 

Բելոռուսի, Ուկրաինայի և Ղազախստանի Հանրապետությունների ԲՈՀ-երի կողմից 

հաստատված գիտական պարբերականների ցանկը և հղումները, որը արտերկրում 

տպագրվելու գործընթացում մեծ աջակցություն է դոկտորական ատենախոսներին: 

ԵՊԲՀ պաշտոնական կայքէջում պարբերաբար տեղադրվում են գիտական 

գործունեության և գրանտային ծրագրերի մասին լրամշակված հայտարարություններ: 
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Զուգահեռաբար մեր բազայում բաժանորդագրված և գրանցված ավելի քան 500 

էլեկտրոնային հասցեներով և սոցիալական ցանցերով ևս իրականացվում է օգտակար 

տեղեկատվության առաքում: 

2011 թվականի սեպտեմբեր ամսից սկսած առաքվել է շուրջ 200 հայտարարություն: 

Ըստ ԳԿԽ փորձագիտական հանձնաժողովների գործունեության վերլուծության 

վերջին տարիների ընթացքում փորձաքննության է ենթարկել 158 ատենախոսությունների 

առաջնային փաստաթղթերը. 

Ատենախոսական աշխատանք 158 

Դոկտորական 16 

Թեկնածուական 142 

Առաջին հայտով մերժված 34 

Կրկնակի փորձաքննություն 16 

 

Աշխատանքների հիմնական մասը՝ 85 % ներկայացվել է հայցորդների, իսկ 15 %-ը՝ 

ասպիրանտների կողմից: 

Ոչ արժանահավատ ճանաչված, մերժված ատենախոսությունների հիմնական 

թերությունները եղել են վիճակագրական մշակումների սխալները, գրականության 

սկզբնաղբյուրների լիարժեքությունը կամ հեղինակների հղումների բացակայությունը, 

կլինիկափորձարարական աշխատանքներում անհրաժեշտ մորֆոլոգիական կամ 

լաբորատոր հետազոտությունների առաջնային նյութի պակասը կամ տվյալների 

կրկնությունը:  

2009 թվականից իր գործունեությունն է ծավալում Էթիկայի կոմիտեն, որի նպատակն 

է ապահովել համալսարանում և այլ բժշկական հաստատություններիում կատարվող 

գիտահետազոտական աշխատանքների բարձր մակարդակը և նրանց 

համապատասխանությունը էթիկայի կանոններին: 

Բոլոր  պլանավորված  գիտական հետազոտությունների նախագծերը անցնում  են 

էթիկական փորձաքննություն: Այս փաստը զգալիորեն  բարձրացրել  է  

գիտաշխատողների պատասխանատվությունը հետազոտության  մեջ  ընդգրկվող  

մարդկանց,  կենդանիների  և  անձնակազմի  նկատմամբ:  Էթիկական  փորձաքննությունը  

սկզբնական  տարիներին ընդունվում  էր  որպես  ավելորդ  միջոցառում: Այժմ  բոլորն են 

հասկանում դրա անհրաժեշտությունը, և չնայած էթիկական  փորձաքննությունը  մեր  

որոշ  գիտական  կազմակերպությունների  կողմից  դեռևս անհրաժեշտ պահանջ չէ,  



Հայաստանում ևս կան գիտական ամսագրեր, որոնք չեն ընդունում հոդվածներ առանց 

էթիկական  փորձաքննության: 

Մեր համալսարանի Էթիկայի  կոմիտեն,  իր գործունեության  համար  ստացել  է  

արժանի գնահատական` հանրապետական  ճանաչում  և  հաստատվել, որպես 

“Department  of  Health  and Human  Services  (USA)’’.  

2011-12 ուստարվա  ընթացքում  Էթիկայի  կոմիտեն  փորձաքննության  է  ենթարկել  

105  աշխատանք: 

Մեր համալսարանում հրատարակվող «Նոր հայկական բժշկական հանդեսը» 

վերջերս իր դասակարգումն է ստացել միջազգային գիտական հանրության կողմից և 

ամրագրվել է SCOPUS պորտալում: Այսուհետ 'Elsevier Scopus' տվյալների բազայում 

մուտքագրվում են նաև «Նոր հայկական բժշկական հանդեսի» հրատարկումները: 

Պարբերականը հիմնադրվել է 2007 թ.և յուրաքանչյուր տարում հրատարակելով 4 

համար, ընդհանուր առմամբ մինչ այսօր հրատարակելով է 20 համար:  

Հրատարակվող հոդվածները իրենց կառուցվածքով համապատասխանում են 

միջազգային չափանիշներին և իհարկե այն ընդգրկված է ՀՀ ԲՈՀ-ի ցանկում: 

Պայմանագիր է կնքվել նաև Ռուսաստանի Դաշնության ՎԻՆԻՏԻ միջև 

գիտատեղեկատվական ինֆորմացիայի փոխանակման նպատակով: 

Այժմ բանակցություններ են տարվում ամսագիրը Medline պորտալում ներառելու 

ուղղությամբ: 

Վերականգնվել է տարեկան հաշվետու գիտաժողովների անցկացման ավանդույթը: 

Այսուհետ, յուրաքանչյուր տարվա ավարտին ԵՊԲՀ-ում իրականացվող 

գիտահետազոտական աշխատանքները կամփոփվեն նաև տարեկան հաշվետու 

գիտաժողովի շրջանակներում: 

 


