
 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՕՐԴԻՆԱՏՈՒՐԱՅԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 

 

Ընդունվել է ԵՊԲՀ ռեկտորատի 

18.06.2012 թվականի թիվ 16 նիստի որոշմամբ, 

հաստատվել է ԵՊԲՀ ռեկտորի 18.06.2012 թվականի 

թիվ 68-Մ հրամանով 

Ռեկտորի  պ/կ  Ս.Ա. Ավետիսյան  

 

 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈԻՅԹՆԵՐ 
 

1. «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպության (այսուհետ՝ Համալսարան)  

կլինիկական օրդինատուրան (այսուհետ՝ Կլինիկական օրդինատուրա) 

հետբուհական մասնագիտական կրթություն է, որն իրականացվում է կլինիկական 

օրդինատուրայի կրթական ծրագրերով: 

2. Կլինիկական օրդինատուրայի նպատակը առողջապահության պրակտիկ 

գործունեության համար ինքնուրույն և որակավորված բժիշկներ, ստոմատոլոգներ 

և դեղագետներ պատրաստելն է: 

Կլինիկական օրդինատուրայում ուսուցման իրավական հիմքերն են 

«Կրթության մասին», «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության 

մասին» ՀՀ օրենքները, սույն կանոնակարգը և այլ իրավական ակտեր: 

3. Կլինիկական օրդինատուրա կարող են ընդունվել առնվազն՝ մագիս-

տրոսի կրթական աստիճան կամ դիպլոմավորված մասնագետի կամ դրանց 

համարժեք կրթություն ունեցող անձինք: 
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4. Կլինիկական օրդինատուրայում ուսման տևողությունը որոշվում է 

Համալսարանի կողմից՝ հաշվի առնելով մասնագիտության ծրագրերի ծավալները, 

բայց ոչ ավելի քան 5 տարի: 

5. ՀՀ քաղաքացիները Կլինիկական օրդինատուրա կարող են ընդունվել 

պետական պատվերի շրջանակներում կամ վճարովի հիմունքներով: 

6. Կլինիկական օրդինատուրայի ընդունելության մրցույթի հայտարա-

րությունը տրվում է առնվազն 2000 տպաքանակ ունեցող թերթերում: 

7. Կլինիկական օրդինատուրայի ընդունելության հանձնաժողովի կազմը 

հաստատվում է Համալսարանի ռեկտորի կողմից: 

8. Պետպատվերի համակարգում Կլինիկական օրդինատուրայի ընդունե-

լությունը կատարվում է մրցույթով՝ համաձայն օրենսդրության, սույն 

կանոնակարգի և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի կողմից սահմանված 

ժամանակացույցի: 

Ռազմական բժիշկների ուսուցումն իրականացվում է պետպատվերի 

համակարգում՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարության կողմից սահմանված 

տեղերի շրջանակներում: 

9. Կլինիկական օրդինատուրայի ընդունելության մրցույթը հաղթահարած 

անձը հրամանագրվում է որպես Համալսարանի կլինիկական օրդինատոր: 

 

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՕՐԴԻՆԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ 
 

10. Կլինիկական օրդինատուրայի ընդունելության համար ներկայացվում են 

հետևյալ փաստաթղթերը՝ 

ա) դիմում՝ հասցեագրված ռեկտորին, 

բ) համառոտ ինքնակենսագրություն (ժամանակագրական շարադրութ-

յամբ), 

գ) բարձրագույն կրթության դիպլոմը և հավելվածները՝ պատճեններով, 

դ) անձնագրի պատճենը, 

ե) կադրերի հաշվառման թերթիկը, 

զ) աշխատանքային գրքույկի պատճենը՝ պատշաճ վավերացումով (առկա-

յության դեպքում), 

է) հրատարակված աշխատանքների ցանկը՝ համապատասխան պատճեն-

ներով (առկայության դեպքում), 
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ը) 4 լուսանկար՝ 3-4 չափի: 

11. Կլինիկական օրդինատուրայում ՀՀ քաղաքացիների ընդունելությունը 

իրականացվում է հետևյալ կարգով. 

 ա) Համալսարանի մագիստրատուրայի կրթական ծրագիրն ավարտած 

շրջանավարտների ընդունելությունը Կլինիկական օրդինատուրա իրականացվում 

է՝ մագիստրատուրայի ամփոփիչ ատեստավորման «Միջառարկայական 

համակարգչային քննության» արդյունքներով: 

բ) 4 և ավելի տարիներ առաջ ավարտած Համալսարանի և այլ բուհերի 

շրջանավարտների Կլինիկական օրդինատուրա ընդունվելու համար 

կազմակերպվում է «Միջառարկայական համակարգչային քննություն»՝ սույն կետի 

«ա» ենթակետով նախատեսված տվյալ տարվա ատեստավորման նույն 

պայմաններով և կարգով: 

գ) Սույն կետի «ա» և «բ» ենթակետերով նախատեսված «Միջառարկայական 

համակարգչային քննությունից» անբավարար գնահատական ստացած 

դիմորդները Կլինիկական օրդինատուրա չեն ընդունվում: 

դ) «Միջառարկայական համակարգչային քննության» արդյունքներով 

առնվազն բավարար գնահատական ստացած դիմորդները կարող են՝ 

- ընդունվել վճարովի համակարգի Կլինիկական օրդինատուրա կամ 

- մասնակցել՝ ըստ մասնագիտությունների անցկացվող ՀՀ Կառավարության 

հաստատած պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի 

լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) ուսուցման տեղերի մրցույթին: Մրցույթը 

չհաղթահարած դիմորդը կարող է դիմում ներկայացնել Կլինիկական 

օրդինատուրայի վճարովի համակարգում սովորելու մասին: 

 ե) Ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) ուսուցման տեղերի 

մրցույթի ընթացքում դիմորդի «Միջառարկայական համակարգչային 

քննությունից» հավասար միավորներ հավաքելու դեպքում Կլինիկական 

օրդինատուրայի ընդունելության ժամանակ առաջնահերթությունը տրվում է. 

- Նախորդ ուսումնառության ծրագրում ցուցաբերած ընդհանուր առաջա-

դիմության գումարային միջին գնահատականին կամ միջին որակական 

գնահատականին: Միջին գնահատականի և միջին որակական գնահատականի 
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միջև տարբերությունների դեպքում առաջնությունը տրվում է միջին որակական 

գնահատականին: 

- Տվյալ մասնագիտության առարկա(ներ)յից ցուցաբերած առաջադիմության 

գումարային միջին գնահատականին կամ միջին որակական գնահատականին: 

Միջին գնահատականի և միջին որակական գնահատականի միջև 

տարբերությունների դեպքում առաջնությունը տրվում է միջին որակական 

գնահատականին: 

- Տպագրված կամ տպագրման ընդունված գիտական աշխատություններին, 

թեզիսներին և զեկուցումների քանակին: 

12. Պետական պատվերի շրջանակներում առաջացած թափուր տեղերի 

համար կազմակերպվում է լրացուցիչ մրցույթ` սույն կանոնակարգի 9-րդ կետի «ե» 

ենթակետով սահմանված կարգով: 

13. Կլինիկական օրդինատուրայում դիմումների ընդունման և ընդունելութ-

յան ժամկետները սահմանվում են Համալսարանի ռեկտորի կողմից, որոնք 

նախօրոք հրապարակվում են: 

14. Ընդունված կլինիկական օրդինատորների հետ կնքվում է ուսումնառութ-

յան մասին պայմանագիր: 

 

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՕՐԴԻՆԱՏՈՒՐԱՅԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ 
 

15. Կլինիկական օրդինատորը պարտավոր է ենթարկվել Համալսարանի և 

համապատասխան բազային կամ ստորաբաժանման ներքին կարգապահական 

կանոններին: 

16. Կլինիկական օրդինատորը պարտավոր է լիարժեք մասնակցել ուսում-

նական գործընթացին: 

Հարգելի բացակայությունները պետք է հիմնավորված լինեն 

փաստաթղթերով: Կիսամյակի ընթացքում 40 և ավելի օրեր հարգելի 

բացակայությունների դեպքում Համալսարանն իրավունք ունի կլինիկական 

օրդինատորին ազատել Համալսարանից: 

Կիսամյակի ընթացքում 30 օր և ավելի անհարգելի բացակայելու դեպքում 

Համալսարանն իրավունք ունի հեռացնել կլինիկական օրդինատորին: 
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Կլինիկական օրդինատուրայում բացակայությունների լրացման կարգը 

սահմանվում է Համալսարանի կանոնակարգերով: 

17. Պետական պատվերով մասնագիտացող կլինիկական օրդինատորներին 

տրվում է կրթաթոշակ՝ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

18. Վճարովի հիմունքներով մասնագիտացող կլինիկական օրդինատորի 

տարեկան ուսման վարձը սահմանվում է Համալսարանի կողմից, որն 

արտացոլվում է պայմանագրով և ենթակա չէ փոփոխման ողջ ուսումնառության 

ընթացքում: 

19. Վճարովի համակարգում սովորող կլինիկական օրդինատորը պարտա-

վոր է վճարել ուսման վարձը հետևյալ ժամկետներում՝ 

- 1-ին կուրս ընդունվողների համար մինչև օգոստոսի 31-ը, 

- 2-րդ և հաջորդող կուրսերում առաջին կիսամյակի համար մինչև օգոստոսի 31-ը, 

երկրորդ կիսամյակի համար մինչև փետրվարի 28-ը: 

20. Կլինիկական օրդինատուրայի կրթական բազաները Համալսարանի 

ամբիոններն են: 

21. Կլինիկական օրդինատուրայի ծրագրի և ուսումնական գործընթացի 

ապահովման պատասխանատուն ամբիոնի վարիչն է: 

22. Կլինիկական օրդինատորների ղեկավարներ են նշանակվում Համալսա-

րանի ամբիոնների մասնագետները: 

23. Կլինիկական օրդինատորների մասնագիտացումն իրականացվում է 

համապատասխան ամբիոնների կողմից կազմված ուսումնական ծրագրերի 

հիման վրա, որոնք հաստատվում են ռեկտորի կողմից և վերանայվում են ոչ ուշ, 

քան հինգ տարին մեկ անգամ: 

24. Կլինիկական օրդինատորի ուսման ժամաքանակի 75 տոկոսը հատկաց-

վում է հիմնական մասնագիտությանը, իսկ 25 տոկոսը՝ հարակից առարկաների 

ուսումնառությանը: 

25. Համապատասխան հրավերի առկայության դեպքում, Համալսարանի 

ռեկտորի համաձայնությամբ կլինիկական օրդինատորն իրավունք ունի առանց 

ընհատման (երեք ամսից ոչ ավել), ծրագրի որոշ բաժիններ անցնելու օտարերկրյա 

առողջապահական կազմակերպություններում և կլինիկաներում, որի ավարտից 

հետո կլինիկական օրդինատորը պետք է ներկայացնի օտարերկրյա 

առողջապահական կազմակերպությունից կամ կլինիկայից տեղեկանք՝ 
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ուսումնառության մասին, ինչպես նաև ուսումնական պլան ծրագիրը: 

Համալսարանի և այլ կազմակերպությունների միջև համաձայնագրերի և 

համատեղ ծրագրերի շրջանակներում կլինիկական օրդինատորների 

ուսումնառությունը կարող է շարունակվել նաև այլ պայմաններով և կարգով: 

26. Կլինիկական օրդինատորն իր ղեկավարի հսկողությամբ ուսումնառում է 

տեսական գիտելիքներ և գործնական հմտություններ: Կլինիկական օրդինատորն 

առանց պատասխանատու մասնագետի հսկողության ինքնուրույն բուժական 

աշխատանք իրականացնելու (այդ թվում հերթապահություն) իրավունք չունի: 

27. Առողջապահական կազմակերպությունում և կլինիկաներում կլինիկա-

կան օրդինատորը պետք է մասնակցի համայցերին, գիտագործնական 

կոնֆերանսներին, սեմինարներին, խորհրդատվություններին, կոնսիլիումներին և 

կարող է մասնակցել ամբիոնի գիտահետազոտական աշխատանքներին: 

28. Յուրաքանչյուր կլինիկական օրդինատոր ունի օրագիր և ստուգման 

գրքույկ, որոնք արտացոլում են կլինիկական օրդինատորի կատարած 

աշխատանքները և առաջադիմությունը: 

Կլինիկական օրդինատորը քննության է ներկայանում օրագրով և լրացված 

ու հաստատված ստուգման գրքույկով: 

29. Կլինիկական օրդինատորը վեց ամիսը մեկ անգամ մասնագիտական 

ծրագրով նախատեսված նյութի շրջանակներում ատեստավորվում է բանավոր 

քննության միջոցով: 

30. Ատեստավորման քննությունը չհանձնելու կամ քննությունից բացակա-

յելու դեպքում վերահանձնումը թույլատրվում է ևս մեկ անգամ, ոչ շուտ քան մեկ 

ամիս հետո: 

Երկրորդ անգամ ատեստավորման քննությունը չհանձնելու կամ երկրորդ 

ատեստավորման քննությանը չներկայանալու դեպքում կլինիկական 

օրդինատորը հեռացվում է Համալսարանից: 

31. Կլինիկական օրդինատուրայից հեռացված (ազատված) օրդինատորը 

վերականգնվում է այն կիսամյակում (կիսամյակի սկզբում), որից նա հեռացվել 

(ազատվել) է: 

32. Ավարտական և միջանկյալ ատեստավորման հանձնաժողովների կազմը 

հաստատվում է ռեկտորի կողմից: Հանձնաժողովների կազմում ընդգրկվում են 

հետբուհական և շարունակական կրթության աշխատանքների գծով պրոռեկտորը, 
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հետբուհական և շարունակական կրթության ֆակուլտետի դեկանը, դեկանի 

տեղակալները, համապատասխան ամբիոնի վարիչն ու առաջատար 

մասնագետները: 

33. Կլինիկական օրդինատորը հարակից առարկաներն անցնում է հիմնա-

կանում ուսուցման երկրորդ տարում, իսկ մեկ տարի տևողությամբ կլինիկական 

օրդինատուրայի դեպքում՝ երկրորդ կիսամյակում: Հարակից առարկաներից 

անցկացվում են ստուգարքներ և արդյունքները գրանցվում են ստուգման 

գրքույկներում: 

Ստուգարքը չստացած կլինիկական օրդինատորին թույլատրվում է մեկ 

շաբաթ հետո վերահանձնել ստուգարքը: Ստուգարքը չհանձնելու դեպքում չի 

թույլատրվում մասնակցել ատեստավորման քննություններին: 

34. Ամբիոններում հաստատված պլանի համաձայն՝ առնվազն ամիսը մեկ 

անգամ կազմակերպվում է սեմինար դասընթաց: Յուրաքանչյուր կլինիկական 

օրդինատոր առնվազն կիսամյակը մեկ անգամ սեմինարների ընթացքում հանդես 

է գալիս թեմատիկ զեկուցումներով: Սեմինարը վարում է ամբիոնի այն 

մասնագետը, որի գիտական ուղղվածությունը հարում է տվյալ թեմային: 

35. Ուսումնական տարվա ընթացքում ուսումնական հարցերը քննարկելու 

համար կազմակերպվում է հանդիպում կլինիկական օրդինատորների և 

Համալսարանի հետբուհական և շարունակական կրթության ֆակուլտետի 

ղեկավարության հետ: 

36. Կլինիկական օրդինատորն իրավունք ունի օգտվելու ամենամյա արձա-

կուրդից՝ որպես կանոն  հուլիս կամ օգոստոս ամիսներին: 

37. Մասնագիտացման ծրագիրը լիովին կատարելուց և ուսուցման ժամ-

կետը լրանալուց հետո կլինիկական օրդինատորը մասնագիտական ծրագրով 

նախատեսված նյութի շրջանակներում ատեստավորվում է ավարտական 

բանավոր քննության միջոցով: 

38. Կլինիկական օրդինատորների միջանկյալ և ավարտական ատեստա-

վորման քննությունների վերաբերյալ կազմվում են արձանագրություններ, որոնք 

վավերացվում են հանձնաժողովի նախագահի, տեղակալի և անդամների կողմից: 

39. Կլինիկական օրդինատուրան ավարտելու դեպքում կլինիկական օրդի-

նատորը ստանում է դիպլոմ՝ բժիշկ-մասնագետի որակավորմամբ՝ 

համապատասխան մասնագիտությամբ: 



 8 

40. Այն կլինիկական օրդինատորները, որոնք անհարգելի պատճառով 

բացակայում են, ժամանակին չեն վճարում ուսման վարձը, ինչպես նաև չեն 

կատարում մասնագիտացման ուսումնական ծրագիրը, հետդիպլոմային և 

շարունակական կրթության ֆակուլտետի դեկանի և ամբիոնի վարիչի զեկուցագրի 

հիման վրա ռեկտորի հրամանով կարող են հեռացվել կլինիկական 

օրդինատուրայից: 

41. Կլինիկական օրդինատուրայի վճարովի համակարգից հեռացված կլինի-

կական օրդինատորի ուսման վարձը չի վերադարձվում՝ անկախ նրանից, թե 

ուսուցման որ ժամկետում է հեռացվել: 

42. Ավարտական ատեստավորման քննությանը անբավարար գնահա-

տական ստանալու կամ քննությանը չներկայանալու դեպքում կլինիկական 

օրդինատորը հեռացվում է Կլինիկական օրդինատուրայից՝ հաջորդ ուսումնական 

տարվա ավարտին՝ ավարտական վերաատեստավորման իրավունքով: Այս 

դեպքում հեռացված կլինիկական օրդինատորն իրավունք ունի կամավոր կրկնելու 

վերջին կուրսը՝ վճարովի հիմունքներով: 

Երկրորդ և ավելի անգամներ ավարտական ատեստավորման քննությունը 

չհանձնելու կամ ավարտական ատեստավորման քննությանը չներկայանալու 

դեպքում կլինիկական օրդինատորը կարող է վերահանձնել ավարտական 

ատեստավորման քննությունը հաջորդ ուսումնական տարվա ավարտին՝ վերջին 

կուրսը կրկնելու պայմանով, վճարովի հիմունքներով: 

43. Կլինիկական օրդինատուրայի ավարտական ատեստավորման քննութ-

յունը չհանձնած անձին տրվում է «Կլինիկական օրդինատուրայի դասընթացներին 

մասնակցելու մասին» տեղեկանք: 

 

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՕՐԴԻՆԱՏՈԻՐԱՅՈՒՄ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԵՎ 

ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 
 

44. Կլինիկական օրդինատորը կարող է փոխել և շարունակել ուսուցումը 

այլ մասնագիտությամբ՝ համապատասխան հանձնաժողովի կողմից սահմանված 

կարգով և ուսուցման ժամկետով: Մասնագիտությունը փոխելու դեպքում 

կլինիկական օրդինատորը սովորում է վճարովի հիմունքներով: 
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45. Կլինիկական օրդինատորը կարող է ուսանել երկրորդ մասնագի-

տությամբ՝ համապատասխան հանձնաժողովի որոշմամբ սահմանված ուսուցման 

ժամկետով: 

46. Մասնագիտությունը փոխելու կամ երկրորդ մասնագիտություն 

ստանալու վերաբերյալ որոշումներ ընդունող հանձնաժողովը կազմավորվում է 

ռեկտորի կողմից: 

 

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՕՐԴԻՆԱՏՈՒՐԱՅՈՒՄ ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻՆԵՐԻ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 
 

47. Օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելությունը Կլինիկական օրդինա-

տուրա իրականացվում է ռեկտորի կողմից սահմանված առանձին կանոններով: 

48. Օտարերկրյա քաղաքացիների ուսուցումը Կլինիկական օրդինատու-

րայում իրականացվում է սույն կանոնակարգին համապատասխան: 

49. Կլինիկական օրդինատուրայում օտարերկրյա քաղաքացիների ուսուց-

ման իրավական հիմքերն են «Կրթության մասին», «Բարձրագույն և հետբուհական 

մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքները, ՀՀ Կառավարության 2011 

թվականի ապրիլի 28-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում բարձրագույն 

ուսումնական հաստատություններ օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելության 

կարգը հաստատելու մասին» թիվ 700-Ն որոշումը, այլ իրավական ակտեր: 

50. Օտարերկրյա քաղաքացիները Կլինիկական օրդինատուրայում կարող 

են սովորել՝ 

ա) վճարովի հիմունքներով, 

բ) անվճար հիմունքներով՝ միջպետական և միջգերատեսչական պայմանա-

գրերով կամ համաձայնագրերով նախատեսված դեպքերում: 

51. Օտարերկրյա քաղաքացիները Կլինիկական օրդինատուրա կարող են 

ընդունվել առնվազն՝ մագիստրոսի կրթական աստիճան կամ դիպլոմավորված 

մասնագետի կամ դրանց համարժեք կրթություն ունեցող անձինք: 

52. Օտարերկրյա քաղաքացիների Կլինիկական օրդինատուրա ընդունե-

լության համար պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը պետք է ներառի նաև՝ 

ա) դիմում՝ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի անունով, 
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բ) ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից սահմանված 

դիմում-հարցաթերթիկ, 

գ) անձնագրի պատճեն, 

դ) բժշկական եզրակացություն՝ դիմորդի առողջական վիճակի մասին:  

53. Անձնագրի և կրթական աստիճանի ավարտական փաստաթղթի պատ-

ճենները պետք է ունենան տվյալ երկրում ՀՀ դիվանագիտական 

ներկայացուցչության կողմից հյուպատոսական վավերացում, եթե այլ բան 

նախատեսված չէ ՀՀ օրենքներով կամ միջազգային պայմանագրերով: 

54. Կլինիկական օրդինատուրա ընդունվելու հայտ ներկայացրած օտար-

երկրյա դիմորդների փաստաթղթերի հաշվառումը և փորձաքննությունը 

կատարվում է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից: 

55. Օտարերկրյա կլինիկական օրդինատորները ուսումնառության տարի-

ներին պետք է ունենան բժշկական ապահովագրություն՝ համալսարանի հետ 

համագործակցող բժշկական ապահովագրական կազմակերպությունում: 

 

 


