
Հաշվետվություն 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Զեկուցող` 

Գիտության և տեղեկատվական  

տեխնոլոգիաների վարչության պետ, 

կ.գ.թ. դոցենտՍ. Քոչարյան 

 

Այս հաշվետվությունում ներկայացվում է ընթացիկ տարվա ԵՊԲՀ գիտական 

գործունեության վերլուծությունը, որն ընդգրկում է հաշվետու ժամանակահատվածում 

ԵՊԲՀ-ում իրականացված, գիտահետազոտական և գիտակազմակերպչական 

գործունեությունը, գիտական կադրերի պլանավորման և պատրաստման աշխատանքները: 

2013թ.-ի ԳԿԽ կարևոր ձեռքբերումներից է «Հոգեբուժություն և բժշկական հոգեբանություն» 

փորձագիտական հանձնաժողովը, որի աշխատանքների հիման վրա ընթացիկ տարում 

կայացավ 6 թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություն: Հանձնաժողովն իր 

արժանի տեղը գտավ մյուս հանձնաժողովների կողքին: 

 «Տեսական բժշկություն» 
նախագահ՝ բ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա.Վ. Զիլֆյան

 «Վիրաբուժական հիվանդություններ» 
նախագահ՝ բ.գ.դ., պրոֆեսոր Ս.Լ. Օրդույան

 «Ներքին հիվանդություններ» 
նախագահ՝ բ.գ.դ., պրոֆեսոր Հ.Ս. Սիսակյան

 «Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա, ուռուցքաբանություն, 
բժշկական ռադիոլոգիա»
նախագահ՝ բ.գ.դ., պրոֆեսոր Գ.Ա. Բեգլարյան

 «Աչքի, քթի, կոկորդի և ականջի հիվանդություններ, ստոմատոլոգիա» 
նախագահ՝ բ.գ.դ., պրոֆեսոր Վ.Գ. Տատինցյան

 «Կանխարգելիչ բժշկություն և առողջապահության կազմակերպում»
նախագահ՝ բ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա.Ձ. Համբարձումյան

 «Հոգեբուժություն և բժշկական հոգեբանություն»
նախագահ՝ բ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա.Է. Մելիք-Փաշայան

ԳԻՏԱԿՈՈՐԴԻՆԱՑԻՈՆ ԽՈՐՀՐԴԻՆ ԿԻՑ ԳՈՐԾՈՂ 
7 ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԸ

 

2013թ. շարունակվեց արդեն ավանդույթ դարձած ԳԿԽ նիստերի ընթացակարգը, որին 

գումարվեց նաև մեր համալսարանի գիտական հանրության կողմից դրական արձագանք 

ստացած նորամուծությունը, այն է`այս տարի մեր նիստերին զեկույցներ ներկայացվեցին ոչ 

միայն մեր համալսարանի աշխատակիցների, այլ նաև հրավիրված հռետորների կողմից: Այս 

տարվա ԳԿԽ անդրանիկ նիստին զեկույցով հանդես եկավ ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ նախագահ 

պրոֆեսոր Ս. Հարությունյանը` ներկայացնելով 2008-2012թթ. գիտության ոլորտում տեղի 

ունեցող բարեփոխումները: 



Զեկույցով հանդես եկավնաև ՀՀ ԲՈՀ-ի նախկին նախագահ պրոֆեսոր Ա. Ղուկասյանը` 

ներկայացնելով մեր հանրապետությունում առկա գիտական որակավորման խնդիրները: 

ԳԿԽ հետագա նիստերին շնորհանդես-զեկուցումներ են ներկայացվել մեր համալսարանի 

առաջատար գիտնականների կողմից իրականացվող գիտական հետազոտությունների, 

ստացված արդյունքների, ձեռքբերումների և առկա խնդիրների վերաբերյալ: 

Մասնավորապես՝ զեկույցներով հանդես են եկել պրոֆեսորներ Ա.Վ. Զիլֆյանը, Ռ.Վ. 

Ֆանարջյանը, Ս.Գ.Գալստյանը, Ա.Ա. Շաքարյանը, Հ.Վ. Թոփչյանը: 

Ներկայացվել է նաև մեր համալսարանի ԵՊԲՀ գիտության և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների ռազմավարությունը: 

ԵՊԲՀ գիտակոորդինացիոն խորհրդում ներկայացված
գիտական զեկուցումները

«Գիտության ոլորտի բարեփոխումները. 2008-2012թթ.»
Զեկուցող` ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ նախագահ` ֆմ.գ.դ., պրոֆեսոր Ս.Գ. Հարությունյան

«Գիտական որակավորման խնդիրները»
Զեկուցող` ՀՀ ԲՈՀ-ի նախագահ` ֆմ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա.Ա. Ղուկասյան

«Երևանի պետական բժշկական համալսարանում դեղագիտության ոլորտում գիտական
հետազոտությունների ընթացքը» Զեկուցող`բ.գ.դ. Հ.Վ.Թոփչյան

«Կենսաբանական ակտիվ նյութերի դերն օրգանիզմի ինտեգրատիվ գործունեության
մեջ, առավել տարածված հիվանդությունների բուժման և կանխարգելման արդյունավետ
միջոցառումների մշակում» Զեկուցող` բ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա.Վ. Զիլֆյան

«Էնդովասկուլյար նյարդավիրաբուժության հիմնադրումը և զարգացումը Հայաստանի
Հանրապետությունում» Զեկուցող` բ.գ.դ., պրոֆեսոր Ռ.Վ. Ֆանարջյան

«Գիտության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման ռազմավարությունը»
Զեկուցող` կ.գ.թ., դոցենտ Ս.Պ. Քոչարյան

« Ռազմաբժշկական ֆակուլտետի գիտական գործունեության մասին»
Զեկուցող` բ.գ.դ., պրոֆեսոր Ս.Գ. Գալստյան

«Ակնաբուժության ԳՀԼ-ի գիտական գործունեության մասին»
Զեկուցող` բ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա.Ա. Շաքարյան

«4.12.2013թ. ԳԿԽ նիստը նվիրված Սպիտակի երկրաշարժի 25 ամյա տարելիցին»

 

 

04.12.2013թ. տեղի է ունեցել ԳԿԽ նիստ` նվիրված Սպիտակի երկրաշարժի 25-ամյա 

տարելիցին: Նիստին զեկույցներով հանդես եկան բ.գ.դ., պրոֆեսորներ Հ.Վ. Սարուխանյանը, 

Ա.Վ. Ազնաուրյանը, ինչպես նաև ՈՒԳԸ ներկայացուցիչ Խ. Պետրոսյանը: 

2013 թվականի ընթացքում գումարվել է ԳԿԽ 9 նիստ, որոնց ընթացքում հաստատվել է 37 

թեմա` պլանանոտացիա և նախնական փորձաքննություն է անցել 36 աշխատանք: 



 

Առաջնային փաստաթղթերի, նյութի և մեթոդների փորձաքննության 

հանձնաժողովը փորձաքննել է ընդհանուր առմամբ 44 ատենախոսական աշխատանք, 

որոնցից 5-ը դոկտորական են, 39-ը` թեկնածուական: Առաջին հայտով մերժվել է 2 

ատենախոսական աշխատանք, կրկնակի փորձաքննությունների քանակը եղել է 10: 

Առաջնային փաստաթղթերի, նյութի և մեթոդների
ստուգման հանձնաժողով

Ատենախոսությունների ընդհանուր թիվը 2013թ. 44

Դոկտորական 5

Թեկնածուական 39

Առաջին հայտով մերժված 2

Կրկնակի փորձաքննություն 10

 

Էթիկայի կոմիտեում քննարկվել է ընդհանուր առմամբ 98 ատենախոսական 

աշխատանք, որոնցից 11-ը դոկտորական են, 87-ը` թեկնածուական: Կրկնակի 

քննարկվել է 2 ատենախոսական աշխատանք: 

2013թ. ԵՊԲՀ ասպիրանտների թիվը եղել է 41, դոկտորանտներինը`6: 

ԵՊԲՀ հայցորդները 157-ն են, որոնցից 31-ը՝ դոկտորական, 126-ը՝թեկնածուական: 



Այլ հաստատություններից կա 20 հայցորդ (2 դոկտորական,  18 թեկնածուական): 

Ընդհանուր առմամբ՝ ԵՊԲՀ-ում կա 177 հայցորդ, որոնցից 33-ը`դոկտորականի,144-

ը` թեկնածուականի: 

ԵՊԲՀ-ում դոկտորի գիտական աստիճան ունեն 179 աշխատակից, իսկ  

թեկնածուի`471-ը: Դոկտորականի հայցորդների ընդհանուր թիվը 33-ն է, իսկ 

թեկնածուականինը՝ 145-ը (այդ թվում` 6 դոկտորանտ և 41 ասպիրանտ): 
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Ակտիվ գործունեության մեջ է Հետազոտողի կրեդիտային համակարգը:  2013թ.  մեր 

կողմից իրականացվել է տարեկան 2 կիսամյակային դասընթաց և 

համապատասխանաբար անցկացվել 2 քննաշրջան: 

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 / 20

Գիտահետազոտական աշխատանք
և ատենախոսության կատարում

109 / 115

Եզրափակիչ ատեստավորում 5.0

Ընդամենը 130 /140

ՀԵՏԱԶՈՏՈՂԻ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

 



Գիտության վարչության տարածքում ստեղծվել և շահագործվում է հետազոտողի 

վեբինարի լսարանը, որտեղ կազմակերպվող դասընթացներին, սեմինարներին և այլ 

միջոցառումներին մասնակցում են ավելի քան 250 հետազոտող` ասպիրանտ, 

հայցորդ, մագիստրոս և ուսանող: 

Վեբինարի լսարանում հետազոտողների համար արդեն հասանելի են Web of 

Knowledge համակարգի մի շարք էլեկտրոնային ռեսուրսներ: 

Վեբինարիլսարանում կարելի է օգտվել նաև ռուսալեզու «Консультант студента» 

առցանց գրադարանի ռեսուրսները: 

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: 

ՀՀպետականբյուջեիցգիտականևգիտատեխնիկականգործունեությանենթակառուցվ

ածքիպահպանմանևզարգացմանբազայինֆինանսավորմանԵՊԲՀծրագրերնեն. 

 

Նախորդ տարիներին գործող երկու հետազոտական բազային ծրագրերի 

միաձուլման արդյունքում 2013թ. ֆինանսավորվել է մեկ ընդհանուր հետազոտական 

ծրագիր` 105.4 մլն դրամ ընդհանուր ծավալով: 



Հաստատված 107 հաստիքների շրջանակներում գիտահետազոտական 

աշխատանքներում ընդգրկված է ԳՀԿ և շուրջ 4 տասնյակ ամբիոնների 138 

աշխատակից, որից 28-ը երիտասարդ գիտնականներ են (20.3%): 

Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է 18+33 ատենախոսական աշխատանք: 

2013թ. ՀՀ պետական բյուջեից գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 

թեմատիկ (պայմանագրային) ֆինանսավորման ծրագրերի մրցույթին ներկայացվել է 

12 հայտ, որոնցից հաղթող են ճանաչվել 9-ը: 

ՀՀ պետական բյուջեից գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության թեմատիկ 

(պայմանագրային) ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում այս տարի առաջին 

անգամ հայտարարվել է «ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԳԻՏԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ 

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ  ԾՐԱԳԻՐ  2013» մրցույթը: Այս 

մրցույթին մեր համալսարանի երիտասարդ գիտնականներից դիմել են 2-ը և երկուսն 

էլ հաջողությամբ հաղթահարել են մրցույթի պայմանները: 

Հաջորդիվ ներկայացվում է գիտական գործունեության 2013թ. արդյունքների և 

ֆինանսական ցուցանիշների համեմատությունը 2008թ. ցուցանիշների հետ: 

 

 

 

2013թ. ընթացքում ԵՊԲՀ գիտության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

վարչության կողմից աջակցություն է ցույցտրվել թվով 14 գիտաժողովների 



կազմակերպման ու կայացման աշխատանքներին, մասնավորապես`աշխարհահռչակ 

գիտնական, բջջաբան, Գեորգիոս Պապանիկոլաուին նվիրված գիտաժողովը, 

«Հազվադեպ հիվանդությունները Հայաստանում» խորագրով գիտաժողովը, Քնի 

համաշխարհային օրվան նվիրված շնորհանդես-քննարկումը, Ստոմատոլոգների հայ-

վրացական բինացիոնալ առաջին վեհաժողովը, Թայվանահայկական առաջին 

բժշկական գիտաժողովը թայվանահայկական առաջին բիզնես ֆորումի հետ 

համատեղ, Հայ-ռուսական համատեղ գիտաժողովը, Դատաբժշկական 

փորձաքննության և բժշկական իրավունքի արդի խնդիրները, III ռուս-հայկական 

գիտագործնական գիտաժողովը, «Ռազմական հոգեբանության հիմնախնդիրները» 

«Ճառագայթային ախտորոշման արդի խնդիրները. Գիտությունից դեպի պրակտիկա», 

«Շնչառական բժշկության դասերը» վերնագրերով գիտաժողովները, Բժշկական 

տուրիզմի սեմինար, «Կաթվածի բուժումը 2013» միջազգային գիտաժողովը, 

«Մեծահասակների վիրաբուժություն» միջազգային կոնգրեսը, «Սեռական 

խանգարումների ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մոտեցումները» 

գիտաժողովը: 

 

Մեր էլեկտրոնային բազայում բաժանորդագրված և գրանցված ավելի քան 750 

հասցեներով, ինչպես նաև սոցիալական ցանցերով շարունակվում է իրականացվել 

օգտակար տեղեկատվության առաքում: 



2013թ. ընթացքում առաքվել է շուրջ 200 հայտարարություն:  

ԵՊԲՀ տարեկան հաշվետու
գիտաժողովներ, հրատարակումներ

 

Այս տարի ևս տպագրության է պատրաստվում մեր համալսարանի գիտական 

աշխատանքների ժողովածուն, որը պարունակում է 140 հոդված և իր ծավալով 

կրկնակի գերազանցում է նախորդ տարվա ժողովածուին: 

 


