
 

Հետբուհական և շարունակական կրթության 

2012թ.-ին պլանավորվող աշխատանքները 

 

 Կանոնակարգել կլինիկական օրդինատուրայի ընդունելության կարգը 

(ԵՊԲՀ-ի  և ոչ պետական հավատարմագրված բուհերի շրջանավարտների 

համար), 

 կլինիկական օրդինատուրայի ուսման ժամկետների վերանայում ըստ 

մասնագիտությունների, ծրագրային փոփոխություններ կլինիկական 

օրդինատուրայի ուսումնական ծրագրերում և պլաններում, որոշ 

մասնագիտությունների գծով ուսումնական ծրագրերի ճանաչում և 

հաստատում այլ երկրների` Հնդկաստանի, Բանգլադեշի, Շրի-Լանկայի 

կողմից, հարակից առարկաների ցանկի կարգավորում ըստ հիմնական 

մասնագիտության պահանջի (միջազգային չափանիշներին  

համապատասխան), 

 ամբիոնների օպտիմալացում և պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

ընտրությունների  շարունակում, 

 կրթական որակի վերահսկում, հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով 

պարտադիր դասավանդում, 

 աշխատանքներ օտարերկրացի  կլինիկական օրդինատորների թվի 

ավելացման ուղղությամբ (բժշկական և ռազմաբժշկական 

ուղղություններով), 

 կլինիկական օրդինատորիների ներգրավում համապատասխան 

ամբիոնների գիտական ուղղվածության աշխատանքներին, 

 ինտերնատուրայի փոխարինումը կլինիկական օրդինատուրայի` որպես 

հետբուհական  ավելի արդյունավետ ուսումնակրթական մեթոդի,  

 դասախոսական կազմի պատրաստման և վերապատրաստման 

աշխատանքների կազմակերպում: 

 

 



 

  

Ասպիրանտ 
Գումար 

Առկա Հեռակա Վճարովի 

ԵՊԲՀ 19 4 2 25 

ԱԱԻ-ից տեղափոխված 4 7 0 11 

Ընդամենը 23 11 2 36 

 

 

 

  

Հայցորդ 
Գումար 

Թեկնածու Դոկտոր 

ԵՊԲՀ 86 17 103 

ԱԱԻ-ից  տեղափոխված 24 11 35 

Ընդամենը 110 28 138 

 

Գիտական աստիճանի հայցող` 

 

180 

 

    Տարիքային կազմը 

Գիտական աստիճան ունեցողներ   675 ≥ 60  = 171 > 65  = 87 

  

 

Միջին Տարիք 

Դոկտոր 171 59 

Թեկնածու 504 48 

 

 

 

 

 

Դոկտորանտ 

ԵՊԲՀ 0 

ԱԱԻ-ից   տեղափոխված 6 

Ընդամենը 6 



 

Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) 

ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրեր 

հ/հ Վերնագիր 
Ղեկավար  

(աշխ. քանակը) 

2 տարվա 

բյուջեն 

(հազ.դր.) 

1.  

ՀՀ բժիշկների առողջական վիճակի 

կլինիկահամաճարակաբանական 

բնութագիրը և առողջության պահ-

պանման ու ամրապնդման նպատակային 

ծրագրերի ներդրման գիտական հիմ-

նավորումը 

պրոֆ. Մ.Ա. 

Մարդիյան 

(3 աշխատող) 

7 800 

2.  

ՀՀ զինված ուժերի անձնակազմի թերա-

պևտիկ պրոֆիլի հիվանդացության 

մակարդակի նվազեցման հիմնախնդիրը` 

որպես բանակի մարտունակության 

բարձրացման ռազմավարական գործոն 

պրոֆ. Ս.Գ. 

Գալստյան 

(5 աշխատող) 

12 520 

3.  

Պտղի ներարգանդային զարգացման և  

մայր-ընկերք-պտուղ համակարգի արյան 

շրջանառության խանգարումները սթրես 

տարած հղի կանանց մոտ 

պրոֆ. Ռ.Ա. 

Աբրահամյան 

(5 աշխատող) 

13 000 

4.  

Պրենատալ սթրես տարած կենդանիների 

և մարդկանց հարմարվողականության և 

վարքային ռեակցիաների հորմոնալ 

մեխանիզմների վիճակը 

պրոֆ. Դ.Ն. 

Խուդավերդյան 

(5 աշխատող) 

13 000 

5.  

Ցրված սկլերոզ. 

համաճարակաբանությունը, կլինիկական 

ու հարկլինիկական տվյալների 

կորելյացիան և ռազմավարական ծրագրի 

ստեղծումը 

բ.գ.դ. Հ.Մ. 

Մանվելյան 

(5 աշխատող) 

13 000 



 


