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1. Կատարելագործման կարող են ընդունվել համապատասխան ուսումնական 

հաստատության դիպլոմ ներկայացնող անձինք: 

 

2. Մասնագետի կամ կազմակերպության դիմումի համաձայն, ուսումնական  պլանից 

դուրս, համալսարանը կարող է կազմակերպել պայմանագրային հիմունքներով 

անհատական դասընթացներ: 

 

3. Մասնագետը պարտավոր է համապատասխան մասնագիտական որակավորում 

ստանալուց կամ վերջին մասնագիտական կատարելագործում անցնելուց հետո, ոչ ուշ, 

քան 5 տարվա ընթացքում անցնել տվյալ մասնագիտության գծով հերթական 

կատարելագործում: 
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Հ/h 
Ամբիոնի անվանումը  / թեմայի անվանումը 

Տևողու-

թյունը 
Ժամկետը 

    

ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ   ԵՎ  ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ  ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

 

ԱԿՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԿՈՒՐՍ  

(կուրսի վարիչ`  բ.գ.դ. Ա.Ռ.Գաբրիելյան ) 

    

1 Աչքի բորբոքային հիվանդությունների բուժման 

ժամանակակից մեթոդներ 

 

7 շաբաթ 16.01-03.03 

 

2 Գլաուկոմայի ախտորոշում և բուժում 

 

7 շաբաթ 06.03-24.04 

 

3 Ակնաբուժության արդի խնդիրներ 

 

7 շաբաթ 24.04-09.06 

4 Տեսողական  օրգանի  հետազոտման 

ժամանակակից  ֆունկցիոնալ  մեթոդներ  

7 շաբաթ 04.09-20.10 

5 Աչքի  ալերգիկ  հիվանդություններ 

(ակնաբույժների և ալերգոլոգների համար) 

3 շաբաթ 12.06-30.06 

6 Նեյրոօֆթալմոլոգիա  2 շաբաթ 23.10-03.11 

7 Աչքի միկրովիրաբուժության հիմունքներ 2 շաբաթ 06.11-17.11 

8 Կատարակտայի  էքստրակցիա` ներակնային 

ոսպնյակի իմպլանտացիայով 

2 շաբաթ 20.11-01.12 

 
Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում 

9 Ակնաբուժական կաբինետների  և 

բաժանմունքների բուժքույրերի 

կատարելագործում 

5 շաբաթ 13.03-14.04 

15.05-16.06 

11.09-13.10 

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱԿՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ  ԱՄԲԻՈՆ 

(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ., պրոֆ. Ա.Ա.Շաքարյան) 

1 Մանկական ակնաբուժության արդի հարցեր 

(մանկական ակնաբույժների համար)  

7 շաբաթ 13.02–31.03 

04.09–20.10 

2 Համակցված շլության վիրահատական բուժումը 

երեխաների մոտ (մանկական ակնաբույժների 

համար) 

1 շաբաթ 03.04–07.04 

23.10–27.10 

3 Երեխաների տեսողական օրգանի ֆունկցիոնալ 

հետազոտման սկզբունքներ և 

առանձնահատկություններ (մանկական 

ակնաբույժների համար) 

1 շաբաթ 17.04–21.04 

30.10–03.11  



 

4 

4 Ռեֆրակցիայի անոմալիաների և ակոմոդացիայի 

խանգարումներ երեխաների մոտ (մանկական 

ակնաբույժների համար) 

 

1 շաբաթ 22.05–26.05 

13.11–17.11 

5 Կարճատեսություն`  համաճարակաբանություն, 

դասակարգում, ախտորոշում,  բուժում 

(մանկական ակնաբույժների համար) 

 

1 շաբաթ 29.05–02.06 

27.11–01.12 

6 Համակցված շլության կոնսերվատիվ բուժում 

(մանկական ակնաբույժների համար) 

1 շաբաթ 12.06–16.06 

11.12–15.12 

 

 Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում 

7 Մանկական ակնաբուժական կաբինետների և 

ստացիոնար բաժանմունքների բուժքույրերի 

կատարելագործում  

1 շաբաթ 19.06–23.06 

04.12–08.12 

    

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ 

(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ., պրոֆ. Մ.Ա.Մարդիյան) 

 

1  Առողջապահական համակարգի կառավարման և 

կազմակերպման ժամանակակից հիմնախնդիրներ 

(առողջապահական համակարգի, 

հաստատությունների ղեկավարների, 

պոլիկլինիկաների և ստացիոնարների 

բաժանմունքների վարիչների համար) 

 

7 շաբաթ 13.02-31.03 

11.09-27.10 

2 Առողջապահական համակարգի կառավարման և 

կազմակերպման ժամանակակից հիմնախնդիրներ 

(հիգիենիկ և հակահամաճարակային  

ծառայության ղեկավարների և նրանց 

տեղակալների համար) 

7 շաբաթ 13.02-31.03 

11.09-27.10 

3 Առողջապահական համակարգի կառավարման և 

կազմակերպման ժամանակակից հիմնախնդիրներ 

(առողջության առաջնային պահպանման օղակի 

ղեկավարների և  ընտանեկան բժիշկների համար) 

7 շաբաթ 10.04-26.05 

06.11-22.12 

4 Առողջապահական իրավունք (բոլոր  բժիշկների 

համար) 

2 շաբաթ 13.02-24.02 

06.03-17.03 

08.05-19.05 

11.09-22.09 

06.11-17.11 

04.12-15.12 



 

5 

5 Առողջապահական իրավունք (առողջապահական 

համակարգի կազմակերպիչների  համար) 

2 շաբաթ 13.02-24.02 

10.04-21.04 

15.05-26.05 

09.10-20.10 

04.12-15.12 

6 Որպես ինքնուրույն տնտեսվարող սուբյեկտ 

առողջապահական համակարգի 

բուժհիմնարկների գործունեության 

արդյունավետություն ապահովող մի շարք 

հիմնական հարցեր (առողջապահական 

համակարգի, բուժկանխարգելիչ 

հաստատությունների ղեկավարների, 

տեղակալների, հաշվապահների և 

տնտեսագետների  համար) 

 

2 շաբաթ 13.03-24.03 

15.05-26.05 

09.10-20.10 

04.12-15.12 

7 Առողջապահական համակարգի  

ֆինանսավորման, պլանավորման և  էկոնոմիկայի 

հիմունքներ: Առողջապահության մարքեթինգ 

(առողջապահական համակարգի, 

բուժկանխարգելիչ հաստատությունների 

ղեկավարների, տեղակալների, հաշվապահների և 

տնտեսագետների  համար) 

 

2 շաբաթ 13.03-24.03 

15.05-26.05 

09.10-20.10 

04.12-15.12 

8 Առողջության պահպանում և հիվանդությունների 

կանխարգելում: Հանրային առողջություն, այն 

պայմանավորող գործոնները, ուսումնասիրության 

կազմակերպում (առողջապահական համակարգի 

և բուժկանխարգելիչ հաստատությունների 

ղեկավարների, տեղակալների համար) 

 

2 շաբաթ 13.02-24.02 

10.04-21.04 

18.09-29.09 

06.11-17.11 

9 Բժշկակենսաբանական վիճակագրությունը որպես  

բուժկանխարգելիչ հաստատությունների 

գործունեության վերլուծության հիմնական մեթոդ 

(առողջապահական համակարգի 

բուժկանխարգելիչ հաստատությունների 

ղեկավարների, տեղակալների և բժիշկ-

վիճակագիրների համար) 

 

2 շաբաթ 27.02-10.03 

10.04-21.04 

16.10-27.10 

06.11-17.11 

10 Բուժօգնության  որակ: Բուժօգնության որակի  

կառավարման համակարգ (առողջապահական 

համակարգի և բուժկանխարգելիչ 

հաստատությունների ղեկավարների, 

տեղակալների և բաժանմունքի վարիչների 

համար) 

 

2 շաբաթ 20.03-31.03 

08.05-19.05 

16.10-27.10 

11.12-22.12 
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11 Շուկայական հարաբերությունների պայմանում 

առողջապահության էկոնոմիկայի ժամանակակից 

հիմնախնդիրներ (առողջապահական 

համակարգի, բուժկանխարգելիչ 

հաստատությունների ղեկավարների, 

տեղակալների, հաշվապահների և 

տնտեսագետների  համար) 

 

2 շաբաթ 20.03-31.03 

08.05-19.05 

16.10-27.10 

11.12-22.12 

12 Առողջապահության կառավարում 

(առողջապահական համակարգի և 

բուժկանխարգելիչ հաստատությունների 

ղեկավարների, տեղակալների համար) 

2 շաբաթ 27.02-10.03 

10.04-21.04 

16.10-27.10 

06.11-17.11 

 
Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում 

  

13 Առողջության պահպանում և հիվանդությունների 

կանխարգելում (միջին բուժանձնակազմի համար) 

2 շաբաթ 13.02-24.02 

10.04-21.04 

18.09-29.09 

06.11-17.11 

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ  ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ  ԿՈՒՐՍ 

(կուրսի  ղեկավար՝  բ.գ.թ., դոց., Մ.Ն.Ավագյան) 

    

1 Ռեֆլեքսաթերապիայի արդի հարցեր 

(բժիշկ-ռեֆլեքսաթերապևտների համար) 

7 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

2  Հոմեոպաթիայի արդի հարցեր 

(բժիշկ-հոմեոպաթների համար) 

 

7 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

3 Մանուալ թերապիայի արդի հարցեր 

(բժիշկ-մանուալ թերապևտների համար) 

 

7 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

4 Դիետոլոգիայի (նուտրիցիոլոգիայի) արդի հարցեր 

(բժիշկ-դիետոլոգների համար) 

 

7 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

5 Էլեկտրապունկտուրայի (ըստ Ֆոլլի մեթոդի) 

հիմունքները (բժիշկների համար)  

 

 3 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

6 Կրանիապունկտուրայի (ըստ Յամամոտոյի 

մեթոդի) հիմունքներ  

(բժիշկ-ռեֆլեքսաթերապևտների համար) 

 

1 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

7 Մանուալ թերապիայի (ըստ Մետլանդի մեթոդի) 

 հիմունքներ. ներածական դասընթաց 

(բժիշկ- մանուալ թերապևտների համար) 

1շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 
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8 Հիրուդոթերապիայի (տզրուկաբուժություն) 

հիմունքներ (բոլոր պրոֆիլի բժիշկների համար) 

 

1շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

9 Ֆիտոթերապիայի (բուսաբուժության) հիմունքներ 

(բժիշկների համար) 

1 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

 Միջին  բուժանձնակազմի  կատարելագործում   

10 Դիետոլոգիայի արդի հարցեր (դիետ-բուժքույրերի 

համար) 

 5 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

ԱՆԵՍԹԵԶԻՈԼՈԳԻԱՅԻ  ԵՎ  ԻՆՏԵՆՍԻՎ  ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ  ԱՄԲԻՈՆ                                                                                                                                     

(ամբիոնի վարիչ`  բ.գ.դ., պրոֆ. Դ.Լ.Մելքոնյան) 

    

1 Անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի 

ընտրյալ հարցեր (անեսթեզիոլոգ-

ռեանիմատոլոգների համար) 

 

7 շաբաթ 30.01-17.03 

03.04-19.05 

04.09-20.10 

30.10-15.12 

2 Մանկական անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ 

թերապիայի առանձնահատկություններ 

(անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգների համար) 

7 շաբաթ 01.05-16.06 

09.10-24.11 

3 Մանկական անեսթեզիոլոգիայի ժամակակից 

մոտեցումները նորածինների նկատմամբ 

(մանկական անեսթեզիոլոգների և 

նեոնատոլոգների համար) 

 

2 շաբաթ 20.03-31.03 

23.10-03.11 

4 Ռեգիոնար անզգայացման ժամանակակից 

եղանակներ (անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգների 

համար) 

2 շաբաթ 23.01-03.02 

06.03-17.03 

04.09-15.09 

02.10-13.10 

30.10-10.11 

 

5 Ընդհանուր անզգայացման ազդեցությունը 

ճանաչողական ֆունկցիաների վրա 

(անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգների համար) 

2 շաբաթ 30.01-10.02 

18.09-29.09 

6 Անեսթեզիոլոգիական և ինտենսիվ թերապիայի 

ծառայության խնդիրները աղետների ժամանակ 

(անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգների համար) 

2 շաբաթ 30.01-10.02 

06.11-17.11 

7 Մանկաբարձությունում անեսթեզիոլոգիական 

ապահովման հիմնահարցեր (անեսթեզիոլոգ-

ռեանիմատոլոգների և մանկաբարձ-

գինեկոլոգների    համար) 

 

 

2 շաբաթ 29.05-09.06 

04.12-15.12 
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 Միջին  բուժանձնակազմի  կատարելագործում   

8 Անեսթեզիստների կատարելագործում 5 շաբաթ 06.03-07.04 

04.09-06.10 

 

9 Ինտենսիվ թերապիայի և անհետաձգելի 

բուժօգնության բաժանմունքների բուժքույրերի 

կատարելագործում 

 

5 շաբաթ 17.04-19.05 

16.10-17.11 

ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ   ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ                                                                            

(ամբիոնի վարիչ`  բ.գ.դ., պրոֆ. Յու.Մ.Պողոսյան) 

    

1 Գլխի և պարանոցի նախաքաղցկեղային 

հիվանդությունների և չարորակ ուռուցքների  

ախտորոշում և կանխարգելում (պլաստիկ և 

դիմածնոտային վիրաբույժների, ուռուցքաբանների 

համար) 

 

7շաբաթ   23.01-10.03 

11.09-27.10 

 2 

 

 

 

 

 

 

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի, դեմքի և 

պարանոցի նախաքաղցկեղային 

հիվանդություններ,  բարորակ ուռուցքներ 

ուռուցքանման գոյացություններ  (դիմածնոտային 

վիրաբույժների, քիթ-կոկորդ-ականջաբանների, 

վիրաբույժ ստոմատոլոգների համար) 

 

7 շաբաթ           27.03-12.05 

15.05-30.06 

30.10-15.12 

3 Փափուկ հյուսվածքների պլաստիկ փոխարինում 

(պլաստիկ վիրաբույժների համար )  

2շաբաթ   06.02-17.02 

18.12-29.12 

4 Դիմածնոտային շրջանի մեխանիկական 

վնասվածքներ (դիմածնոտային վիրաբույժների, 

քիթ-կոկորդ-ականջաբանների, վիրաբույժ 

ստոմատոլոգների համար) 

2 շաբաթ 20.02-03.03 

02.10-13.10 

5 Ռինոպլաստիկա (պլաստիկ վիրաբույժների, քիթ-

կոկորդ-ականջաբանների, դիմածնոտային 

վիրաբույժների համար) 

2շաբաթ 27.02-10.03 

   18.09-29.09 

 

6 Դիմածնոտային շրջանի նախաքաղցկեղային 

վիճակների կանխարգելում և ժամանակակից 

ախտորոշում (պլաստիկ և դիմածնոտային 

վիրաբույժների, ստոմատոլոգների, 

ուռուցքաբանների համար) 

 

2շաբաթ 27.03-07.04 

27.11-08.12 

8 Բերանի խոռոչի, շուրթերի և ծնոտների չարորակ 

ուռուցքների ժամանակակից ախտորոշում և 

կանխարգելում (պլաստիկ և դիմածնոտային 

վիրաբույժների, ուռուցքաբանների համար) 

  

2 շաբաթ 10.04-21.04 

13.11-24.11 
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9 Երեխաների մոտ դիմածնոտային շրջանի 

նախաքաղցկեղային վիճակների կանխարգելում և 

ժամանակակից ախտորոշում (պլաստիկ և 

դիմածնոտային վիրաբույժների, վիրաբույժների, 

մանկաբույժների և ուռուցքաբանների համար) 

2 շաբաթ 05.06-16.06 

18.09-29.09 

10 Դիմածնոտային շրջանի ոչ հրազենային 

վնասվածքներ (դիմածնոտային վիրաբույժների 

համար) 

 

2 շաբաթ 12.06-23.06 

11.12-22.12 

11 Գլխի և պարանոցի վերականգնողական 

վիրաբուժություն (վիրաբույժների համար)  

  

1 շաբաթ 23.01-27.01 

04.09-08.09 

12 Ստոմատոլոգների դերը դիմածնոտային շրջանի 

չարորակ ուռուցքների կանխարգելման, բուժման և 

վերականգնման գործում (ստոմատոլոգների 

համար) 

 

1 շաբաթ 20.03-24.03 

02.10-06.10 

ՊԱԼԻԱՏԻՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՄԻՋԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ  

ԿՐԹԱԿԱՆ  ԽՈՒՄԲ 

(խմբի համակարգող` բ.գ.թ., դոց. Ս.Է.Բաղդասարյան) 

    

1 Պալիատիվ (ամոքիչ) բուժօգնության 

ժամանակակից մոտեցումներն օնկոլոգիական 

հիվանդությունների ժամանակ (բոլոր բժիշկների 

համար) 

 

1 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

2 Պալիատիվ (ամոքիչ) բուժօգնության 

առանձնահատկությունները ոչ օնկոլոգիական 

հիվանդությունների ժամանակ  (բոլոր բժիշկների 

համար) 

 

1 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

3 Մանկական պալիատիվ (ամոքիչ) բուժօգնության 

առանձնահատկություներ (բոլոր բժիշկների 

համար) 

 

1 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

4 Պալիատիվ (ամոքիչ) բուժօգնության իրավական, 

էթիկական և  կոմունիկացիոն սկզբունքներ (բոլոր 

բժիշկների համար) 

 

1 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

5 Ցավի կառավարման հիմունքներ (բոլոր բժիշկների 

համար) 

1 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

6 Պալիատիվ խնամքի հիմունքներ (բոլոր բժիշկների 

համար) 

 

1 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 
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Միջին  բուժանձնակազմի  կատարելագործում 

7 Բուժքրոջ դերը պալիատիվ (ամոքիչ) բժշկության և 

խնամքի հարցում 

1 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

 

ՊԼԱՍՏԻԿ  ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ 

(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.թ., դոց. Ա.Բ.Սահակյան) 

    

1 Կրծքագեղձի վերականգնում սեփական 

հյուսվածքներով (պլաստիկ վիրաբույժների, 

ուռուցքաբանների համար) 

7 շաբաթ 23.01-10.03 

2 Քթի պլաստիկայի բաց և փակ եղանակներ, 

առաջնային և երկրորդային ռինոպլաստիկա 

(պլաստիկ և դիմածնոտային վիրաբույժների, քիթ-

կոկորդ-ականջաբանների համար) 

7 շաբաթ 27.02-14.04 

3 Ռեդուկցիոն մամոպլաստիկա: Մաստոպեքսիա: 

Կրծքագեղձի իմպլանտացիա 

 (պլաստիկ վիրաբույժների համար) 

7 շաբաթ 11.09-27.10 

4 Լիպոսակցիա, լիպէկտոմիա, դերմոլիպէկտոմիա 

(պլաստիկ վիրաբույժների համար) 

7 շաբաթ 06.11-22.12 

5 Կրծքավանդակը և իրանն որպես դոնոր շրջաններ; 

TRAM և VRAM  ԼԱԹԵՐ (պլաստիկ 

վիրաբույժների, ուռուցքաբանների համար) 

2 շաբաթ 23.01-03.02 

6 Տեղային, ընդհանուր և ռեգիոնար անզգայացում 

(բոլոր վիրաբույժների համար) 

2 շաբաթ 17.04-28.04 

7 Մաշկի բարորակ և չարորակ ուռուցքներ, բուժում 

(պլաստիկ վիրաբույժների, ուռուցքաբանների 

համար) 

2 շաբաթ 15.05-26.05 

8 Հիպերտրոֆիկ և կելոիդ սպիների բուժման 

եղանակներ (պլաստիկ վիրաբույժների, 

այրվածքաբանների համար) 

2 շաբաթ 29.05-09.06 

9 Այրվածքներ: Ցրտահարություն (պլաստիկ 

վիրաբույժների, այրվածքաբանների համար) 

 

2 շաբաթ 12.06-23.06 

10 Հյուսվածքային դեֆեկտներ: Հյուսվածքային 

լայնիչներ /էքսպանդերներ/ (պլաստիկ 

վիրաբույժների, այրվածքաբանների համար) 

 

2 շաբաթ 11.09-22.09 

11 Ուռոգենիտալ շրջանի պլաստիկ 

վիրահատություններ: Նեոֆալոպլաստիկա և 

նեովագինոպլաստիկա (պլաստիկ վիրաբույժների, 

ուռուցքաբանների համար) 

1 շաբաթ 26.06-30.06 
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12 Տրանսպլանտներ: Իմպլանտներ: Օգտագործման 

ոլորտները (պլաստիկ և դիմածնոտային 

վիրաբույժների համար) 

 

1 շաբաթ 03.07-07.07 

ԷՆԴՈԿՐԻՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ 

(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.թ., դոց. Է.Ն.Թորոմանյան) 

    

1 Կլինիկական էնդոկրինոլոգիայի ժամանակակից 

հարցեր (էնդոկրինոլոգների և մանկական 

էնդոկրինոլոգների համար) 

7 շաբաթ 06.02-24.03 

25.09-10.11 

2 Հիպոթալամո-հիպոֆիզո-մակերիկամային 

համակարգ: Ֆիզիոլոգիան և պաթոլոգիան  

(էնդոկրինոլոգների, թերապևտների, մանկա-

բույժների և մանկաբարձ-գինեկոլոգների համար) 

 

2 շաբաթ 06.02-17.02 

 25.09-06.10 

 

3 Շաքարախտաբանության ժամանակակից 

տեսակետներ (թերապևտիկ պրոֆիլի բոլոր 

բժիշկների համար)  

 

2 շաբաթ 20.02-03.03 

09.10-20.10 

4 Վահանաձև և հարվահանաձև գեղձերի  

հիվանդություններ (էնդոկրինոլոգների, 

թերապևտների, մանկաբույժների և մանկաբարձ- 

գինեկոլոգների համար) 

   

2շաբաթ 13.03-24.03 

30.10-10.11 

5 Մանկական հասակի էնդոկրինոլոգիայի  արդի 

հարցեր (էնդոկրինոլոգների,  մանկաբույժների 

համար) 

2 շաբաթ 03.04-14.04 

27.11- 08.12 

    

6 Ռեպրոդուկտիվ էնդոկրինոլոգիայի արդի հարցեր 

(էնդոկրինոլոգների և մանկաբարձ-գինեկոլոգների 

համար 

2 շաբաթ 17.04-28.04 

13.11-24.11 

 

7 Ռացիոնալ սննդակարգ նյութափոխանակության 

համախտանիշի և ներզատիչ համակարգի 

հիվանդությունների ժամանակ 

 

1 շաբաթ 01.05-05.05 

18.12-22.12 

8 Ներզատական խնդիրները հերիատրիայում 

 

1 շաբաթ 08.05-12.05 

11.12-15.12 

 Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում 

9 
Էնդոկրին բաժանմունքների և  կաբինետների 

բուժքույրերի աշխատանքի 

առանձնահատկությունները  

5 շաբաթ 03.04-05.05 

06.11-08.12 
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ԷՆԴՈՍԿՈՊԻԿ  ԵՎ  ԷՆԴՈԿՐԻՆ  ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ  ԱՄԲԻՈՆ    

(ամբիոնի վարիչ`  բ.գ.դ., պրոֆ., ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ  Ա.Ռ.Մելիքյան)                                                                                                      

    

1 Ախտորոշիչ և բուժական լապարասկոպիան 

վիրաբուժությունում (վիրաբույժների համար) 

7 շաբաթ 03.04-19.05 

23.10-08.12 

2 Գաստրոսկոպիայի ժամանակակից հարցեր 

(Էնդոսկոպիստների, վիրաբույժների, 

գաստրոէնթերոլոգների, անեսթեզիոլոգ 

ռեանիմատոլոգների համար) 

7 շաբաթ 24.04-09.06 

09.10-24.11 

3 Էնդոկրին համակարգի հիվանդությունների 

վիրաբուժական բուժման ժամանակակից հարցեր 

(վիրաբույժների համար) 

7 շաբաթ  08.05-23.06 

30.10-15.12 

4 Լապարասկոպիկ գործիքներ և վիրաբուժական 

լապարասկոպիա (գործնական ունակություններ 

վիրաբույժների, գինեկոլոգների համար) 

2 շաբաթ 23.01-03.02 

11.09-22-09 

5 Լապարասկոպիկ գործողություններ լեղուղիների 

վրա (վիրաբույժների համար) 

2 շաբաթ 06.02-17.02 

09.10-20.10 

6 Լապարասկոպիկ ապենդէկտոմիա և 

հերնիոպլաստիկա (վիրաբույժների համար) 

2 շաբաթ 13.03-24.03 

06.11-17.11 

7 Լապարասկոպիան մանկաբարձությունում 

(մանկաբարձ-գինեկոլոգների, վիրաբույժների 

համար) 

2 շաբաթ 03.04-14.04 

23.10-03.11 

8 Գաստրոսկոպիան որպես հետազոտության մեթոդ 

(թերապևտների և գաստրոէնտերոլոգների համար)  

2 շաբաթ 03.04-14.04 

25.09-06.10 

9 Բարիատրիկ վիրաբուժություն ( վիրաբույժների 

համար) 

2 շաբաթ 05.06-16.06 

20.11-01.12 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԵՎ  ԿՐԾՔԱՅԻՆ  ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ  ԱՄԲԻՈՆ 

(ամբիոնի վարիչ`  բ.գ.դ., պրոֆ.  Զ.Ա.Տեր-Ավետիքյան) 

    

1 Որովայնի և կրծքավանդակի օրգանների 

անհետաձգելի վիրաբուժություն (վիրաբույժների 

համար) 

7 շաբաթ 16.01-03.03 

13.03-28.04 

04.09-20.10 

30.10-15.12 
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2 Ստամոքս-աղիքային տրակտի վիրաբուժություն 

(վիրաբույժների համար) 

7 շաբաթ 30.01-17.03 

03.04-19.05 

11.09-27.10 

06.11-22.12 

3 Վիրաբուժական հիվանդների ամբուլատոր 

օգնություն (վիրաբույժների համար) 

2 շաբաթ 06.03-17.03 

25.09-06.10 

4 Լյարդի և լեղուղիների վիրաբուժության 

ժամանակակից հարցեր (վիրաբույժների համար) 

 

2 շաբաթ 13.03-24.03 

09.10-20.10 

5 Կերակրափողի և ստամոքսի վիրաբուժության 

ժամանակակից հարցեր (վիրաբույժների համար) 

 

2 շաբաթ 27.03-07.04 

06.11-17.11 

6 Բրոնխոսկոպիայի անցկացման մեթոդիկան 

(վիրաբույժների, անեսթեզիոլոգների, 

ռեանիմատոլոգների, թոքաբանների համար) 

2 շաբաթ 17.04-28.04 

04.12-15.12 

7 Որովայնի մեծ և հսկա ճողվածքների 

վիրաբուժական բուժման հարցեր (վիրաբույժների 

համար) 

2 շաբաթ 22.05-02.06 

13.11-24.11 

8 Թարախային-սեպտիկ հիվանդությունների 

վիրաբուժություն (վիրաբույժների համար) 

1 շաբաթ 16.01-20.01 

04.09-08.09 

9 Սուր որովայնի ախտորոշում (վիրաբույժների, 

մանկաբարձ-գինեկոլոգների և շտապ օգնության 

բժիշկների համար) 

1 շաբաթ 06.02-10.02 

18.09-22.09 

10 Օրգան պահպանող վիրահատություններ. 

ժամանակակից մոտեցումներ (վիրաբույժների 

համար) 

 

1 շաբաթ 15.05-19.05 

27.11-01.12 

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ  ԵՎ  ՎԻՐԱԲՈւԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅԻ  ԱՄԲԻՈՆ 

(ամբիոնի վարիչ`  բ.գ.դ., պրոֆ. Կ.Վ. Լալաև) 

    

1 Ատամների կարծր հյուսվածքների 

ախտահարումներ, բարդացած կարիես: Բուժման և 

կանխարգելման ժամանակակից մեթáդներ 

(մանկական և ընտանեկան ստոմատոլոգների 

համար) 

 

7շաբաթ 16.01-03.03                                                                     

03.04-19.05                                                                             

04.09-20.10 

 

2 Ամբուլատոր պայմաններում դիմածնոտային 

հիվանդությունների վիրաբուժական մեթոդներով 

բուժում (վիրաբույժ և ընտանեկան 

ստոմատոլոգների համար) 

7 շաբաթ 06.02-24.03 

09.10-24.11 
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3 Ստոմատոլոգիական հիվանդությունները 

մանկական հասակում, բուժման ժամանակակից 

մեթոդներ և կանխարգելում (մանկական և 

ընտանեկան ստոմատոլոգների համար) 

 

7 շաբաթ 06.03-21.04 

15.05-30.06 

23.10-08.12 

4 Ստոմատոլոգիական հիվանդությունների 

կանխարգելում (բոլոր պրոֆիլի ստոմատոլոգների 

համար) 

2 շաբաթ 23.01-03.02 

15.05-26.05 

20.11-01.12 

 

5 Պարօդոնտի և լորձաթաղանթի հիվանդությունները 

մանկական հասակում (մանկական և ընտանեկան 

ստոմատոլոգների համար) 

 

2 շաբաթ 03 04-14.04 

06.11-17.11 

6  Ընտանեկան ստոմատոլոգիայի  արդի հարցեր 

(մանկական և ընտանեկան ստոմատոլոգների 

համար) 

 

1 շաբաթ 23.01-27.01 

 

7 Ատամների կարիոզ և ոչ կարիոզ ախտահարումներ 

(մանկական և ընտանեկան ստոմատոլոգների 

համար) 

 

1 շաբաթ 06.02-10.02 

03.04-07.04 

25.09-29.09 

8 Ատամնային իմպլանտոլոգիա, բարդություններ  

(վիրաբույժ և ընտանեկան ստոմատոլոգների 

համար) 

 

1 շաբաթ 20.02-24.02 

16.10-20.10 

 

9 Պարօդոնտի հիվանդությունների վիրահատական 

բուժում (վիրաբույժ և ընտանեկան 

ստոմատոլոգների համար) 

 

1 շաբաթ 22.05-26.05 

11.12-15.12 

10 Դիմածնոտային շրջանի նորագոյացություններ  

(մանկական և ընտանեկան ստոմատոլոգների 

համար) 

1 շաբաթ 16.10-20.10 

11 Անզգայացումը մանկական պրակտիկայում: 

Ատամի հեռացում,  ամբուլատոր 

վիրահատություններ (մանկական և ընտանեկան  

ստոմատոլոգների համար)  

1 շաբաթ 13.11-17.11 

  

Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում 

12 Բուժքրոջ աշխատանքի 

առանձնահատկությունները  ստոմատոլոգիայում 

(բոլոր պրոֆիլի ստոմատոլոգիական  կաբինետների 

բուժքույրերի  համար) 

5 շաբաթ 13.03-14.04 

15.05- 16.06   

09.10- 10.11 
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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  ԿՈՒՐՍ 

 (կուրսի վարիչ`  բ.գ.թ., դոց.  Ս.Գ. Համբարձումյան) 

    

1 Ստոմատոլոգիայի արդի խնդիրներ (ընդհանուր 

պրակտիկայի և ընտանեկան ստոմատոլոգների, 

թերապևտ-ստոմատոլոգների, համար) 

 

7 շաբաթ 

 

 

 

 

 

23.01-10.03 

13.03-28.04 

01.05-16.06 

18.09-03.11 

06.11-22.12 

 

2 Պուլպիտներ, պերիոդոնտիտներ: Դասակարգումը, 

բուժման ժամանակակից մոտեցումներ: 

Էնդոդոնտիա (բոլոր ստոմատոլոգների համար) 

 

2 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

 

3 Պարօդոնտի հիվանդություններ (բոլոր 

ստոմատոլոգների համար) 

2 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

 

4 Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի 

հիվանդություններ  (բոլոր ստոմատոլոգների 

համար) 

 

2 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

 

5 Իմպլանտոլոգիայի ժամանակակից մոտեցումներ 

(բոլոր ստոմատոլոգների համար)    

2 շաբաթ Տարվա  

ընթացքում 

 

6 Ճառագայթային ախտորոշումը 

ստոմատոլոգիայում (բոլոր ստոմատոլոգների 

համար) 

 

2 շաբաթ Տարվա  

ընթացքում 

 

7 Անշարժ պրոթեզավորման հիմնական 

ժամանակակից հիմունքներ  (օրթոպեդ 

ստոմատոլոգների համար) 

  

 

2 շաբաթ Տարվա  

ընթացքում 

 

8 Մասնակի շարժական պրոթեզների 

պատրաստման հիմնական սկզբունքներ (օրթոպեդ 

ստոմատոլոգների համար) 

 

2 շաբաթ Տարվա  

ընթացքում 

 

9 Լրիվ շարժական պրոթեզների պատրաստման 

ժամանակ թույլ տրված սխալներ և 

բարդություններ (օրթոպեդ ստոմատոլոգների 

համար) 

 

2 շաբաթ Տարվա  

ընթացքում 

 

10 Ամբուլատոր վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի 

հիմնահարցեր (վիրաբույժ ստոմատոլոգների 

համար) 

 

 

2 շաբաթ Տարվա  

ընթացքում 
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11 Ատամի կարիես, էթիոպատոգենեզի  

ժամանակակից հայացքներ: Բուժման տակտիկան՝ 

նոր սերնդի պլոմբանյութերի կիրառումով ( բոլոր 

ստոմատոլոգների համար) 

 

1շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

 

12 Ոչ կարիեսային ախտահարումներ: 

Էթիոպատոգենեզ,դասակարգում: Բուժման 

ժամանակակից սկզբունքներ (բոլոր  

ստոմատոլոգների համար) 

 

1 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

 

 Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում   

13 Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատ-

կությունները ստոմատոլոգիայում(ստոմա-

տոլոգիական կաբինետների բուժքույրերի համար) 

 

5 շաբաթ 

 

 

 

 

 

 

 

23.01-24.02 

27.02-31.03 

03.04-05.05 

08.05-09.06 

11.09-13.10 

16.10-17.11 

20.11-22.12 

 

14 Ռենտգեն նկարահանման առանձնահատ-

կությունները ստոմատոլոգիայում (ռենտգեն 

լաբորանտների համար) 

 

2 շաբաթ 

 

Տարվա 

ընթացքում 

 

15 Շարժական պրոթեզների պատրաստման 

տեխնիկա (ատամնատեխնիկների համար) 

 

2 շաբաթ 

 

Տարվա 

ընթացքում 

 

16 Անշարժ պրոթեզների պատրաստման տեխնիկա 

(ատամնատեխնիկների համար) 

 

2շաբաթ 

 

Տարվա 

ընթացքում 

 

 

17 Ախտահանման  բաժնի  բուժքրոջ  աշխատանքի  

առանձնահատկությունները 

2 շաբաթ 

 

Տարվա 

ընթացքում 

 

18 Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատ-

կությունները ստոմատոլոգիայում լազերային 

սարք կիրառելիս (ստոմատոլոգիական 

կաբինետների բուժքույրերի համար) 

 

1 շաբաթ 

 

Տարվա 

ընթացքում 

19 Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատ-

կությունները իմպլանտոլոգիայում (ստոմա-

տոլոգիական կաբինետների բուժքույրերի համար) 

 

1 շաբաթ 

 

 

Տարվա 

ընթացքում 
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ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ  ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅԻ  ԵՎ  ՊԱՐՕԴՈՆՏՈԼՈԳԻԱՅԻ  ԱՄԲԻՈՆ 

(ամբիոնի վարիչ`  բ.գ.թ. Վ.Լ.Բակալյան) 

    

1 Թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի ժամանակակից 

հարցեր (ընդհանուր պրակտիկայի 

ստոմատոլոգների, թերապևտ ստոմատոլոգների և 

ատամնաբույժների համար) 

 

7 շաբաթ 06.02-24.03 

10.04-26.05 

04.09-20.10 

06.11-22.12 

2 Պարօդոնտոլոգիա(ընդհանուր պրակտիկայի, 

թերապևտ, վիրաբույժ և օրթոպեդ ստոմատոլոգների 

համար) 

 

7 շաբաթ 10.04-26.05 

04.09-20.10 

3 Բերանի խոռոչի պրոֆեսիոնալ հիգիենան և 

ստոմատոլոգիական հիվանդությունների 

կանխարգելումը (բոլոր ստոմատոլոգների համար) 

 

2 շաբաթ 03.04-14.04 

23.10-03.11 

4 Պարօդոնտալ բուժման ժամանակակից մոտեցումներ 

(բոլոր  ստոմատոլոգների համար) 

7 աշխ. օր 

 

 

 

17.04-25.04 

18.09-26.09 

 

5 Հիվանդի հետազոտման և անզգայացման 

եղանակներ, անհետաձգելի իրավիճակներ 

(ընդհանուր պրակտիկայի և թերապևտ 

ստոմատոլոգների համար) 

 

1 շաբաթ 06.02-10.02 

10.04-14.04 

04.09-08.09 

06.11-10.11 

6 Կարիես: Ատամների ոչ կարիոզ ախտահարումներ 

(ընդհանուր պրակտիկայի և թերապևտ 

ստոմատոլոգների համար) 

 

1 շաբաթ 13.02-17.02 

17.04-21.04 

11.09-15.09 

13.11-17.11 

7 Ատամների սպիտակեցում և հիպերէսթեզիա: 

Պուլպիտների և  պերիօդոնտիտների բուժում: 

ժամանակակից էնդոդոնտիա (ընդհանուր 

պրակտիկայի և թերապևտ ստոմատոլոգների 

համար) 

 

1 շաբաթ 20.02-24.02 

24.04-28.04 

18.09-22.09 

20.11-24.11 

8 Պարօդոնտի հիվանդություններ: Բուժման 

պլանավորում (ընդհանուր պրակտիկայի և 

թերապևտ ստոմատոլոգների համար) 

 

1 շաբաթ 27.02-03.03 

01.05-05.05 

25.09-29.09 

27.11-01.12 

 

9 Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի հիվանդություններ: 

Բուժման ընդհանուր սկզբունքներ (ընդհանուր 

պրակտիկայի և թերապևտ ստոմատոլոգների 

համար) 

1 շաբաթ 06.03-10.03 

08.05-12.05 

02.10-06.10 

04.12-08.12 
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10 Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի ինֆեկցիոն,  

վիրուսային, համակարգային, ալերգիկ 

ախտահարումներ: Դերմատոզներ (ընդհանուր 

պրակտիկայի և  թերապևտ ստոմատոլոգների 

համար) 

1 շաբաթ 13.03-17.03 

15.05-19.05 

09.10-13.10 

11.12-15.12 

 Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում   

11 Թերապևտ ստոմատոլոգի ասիստենտի աշխատանքը 

(բուժքույրերի համար) 

5 շաբաթ 29.05-30.06 

20.11-22.12 

 

ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ  ՆԵՂ  ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԱՄԲԻՈՆ 

(ամբիոնի վարիչ`  բ.գ.դ., պրոֆ.  Լ.Օ.Նանիջանյան) 

    

1. Թերապիայի ժամանակակից հարցեր 

(թերապևտների, շտապ օգնության և ընտանեկան 

բժիշկների համար) 
 

7 շաբաթ 23.01-10.03 

27.03-12.05 

04.09-20.10 

2 Ռևմատոլոգիայի ժամանակակից հարցերը 

(ռևմատոլոգների, թերապևտների և ընտանեկան 

բժիշկների համար) 
 

7 շաբաթ 30.01-17.03 

04.09-20.10 

 

3 Շնչական համակարգի հիվանդությունների 

ախտորոշում և բուժում (թոքաբանների, 

թերապևտների և ընտանեկան բժիշկների համար) 
 

7 շաբաթ 17.04-02.06 

4 Աղեստամոքսային համակարգի 

հիվանդությունների ախտորոշումը և բուժումը 

(գաստրոէնթերոլոգների, թերապևտների և 

ընտանեկան բժիշկների համար) 
 

7 շաբաթ 08.05-23.06 

 

5 Շարակցական հյուսվածքի դիֆուզ 

հիվանդություններ (ռևմատոլոգների, 

թերապևտների և ընտանեկան բժիշկների համար) 
 

2 շաբաթ 23.01-03.02 

16.10-27.10 

6 Արյան շրջանառության համակարգի 

հիվանդությունների ժամանակակից տեսակետներ 

(թերապևտիկ պրոֆիլի բժիշկների համար) 
 

2 շաբաթ 30.01-10.02 

03.04-14.04 

25.09-06.10 

7 Մարսողական համակարգի հիվանդությունների 

ժամանակակից տեսակետներ (թերապևտիկ 

պրոֆիլի բժիշկներիև համար) 

2 շաբաթ  13.02-24.02 

17.04-28.04 

11.09-22.09 

8 Հոդերի բորբոքային հիվանդություններ 

(ռևմատոլոգների, թերապևտների և  ընտանեկան 

բժիշկների համար) 
 

2 շաբաթ 20.03-31.03 

29.05-09.06 

9 Ռևմատիկ հիվանդությունների բուժման 

ժամանակակից մոտեցումներ (ռևմատոլոգների, 

թերապևտների, ընտանեկան բժիշկների համար) 
 

2 շաբաթ 03.04-14.04 

30.10-10.11 
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10 Հոդերի դեգեներատիվ հիվանդություններ և 

միկրոբյուրեղային արթրիտներ (ռևմատոլոգների, 

թերապևտների, ընտանեկան բժիշկների համար) 
 

2 շաբաթ 24.04-05.05 

20.11-01.12 

11 Սերոնեգատիվ սպոլինդիլոարթրիտներ և ցավեր 

մեջքի ստորին հատվածում (ռևմատոլոգների, 

թերապևտների, ընտանեկան բժիշկների համար) 
 

2 շաբաթ 15.05-26.05 

04.12-15.12 

12 Շնչառական օրգանների հիվանդությունների 

ժամանակակից տեսակետներ (թերապևտիկ 

պրոֆիլի բժիշկների համար) 
 

1 շաբաթ 23.01-27.01 

27.03-31.03 

04.09-08.09 

13 Սննդի հարցերը գաստրոէնթերոլոգիկ 

հիվանդությունների ժամանակ 

1 շաբաթ 06.11-10.11 

 Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում 

14 Ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքների 

բուժքույրերի կատարելագործում 
 

5 շաբաթ 23.01-24.02 

30.10-01.12 

15 Թերապևտիկ պրոֆիլի բուժքույրերի 

կատարելագործում 

5 շաբաթ 30.01-03.03 

03.04-05.05 

02.10-03.11 

13.11-15.12 
 

16 Վարակային հսկողության կազմակերպում  

(վիրաբուժական և թերապևտիկ բաժանմունքների 

բուժքույրերի  համար) 

 
 

5 շաբաթ 20.03-21.04 

01.05-02.06 

11.09-13.10 

17 Ախտահանման բլոկի բուժքույրերի աշխատանքի 

առանձնահատկությունները 

2 շաբաթ 08.05-19.05 

13.11-24.11 

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ  ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ  ԱՄԲԻՈՆ 

(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ. Գ.Ջ.Վարդանյան) 

    

1 Գերձայնային ախտորոշման արդի խնդիրներ 

(բժիշկ - ռադիոլոգների համար) 

7 շաբաթ 23.01–10.03 

08.05-23.06 

 

2 Էխոսրտագրության հիմնական խնդիրներ 

(բժիշկ-ռադիոլոգների համար) 

7 շաբաթ 06.02–24.03 

02.10–17.11 

 

3 Համակարգչային շերտագրման (տոմոգրաֆիայի) 

արդի խնդիրներ (բժիշկ-ռադիոլոգների համար) 

7 շաբաթ 13.03–28.04 

 

4 Գերձայնային ախտորոշում գինեկոլոգիայում 

(բժիշկ-ռադիոլոգների համար) 

7 շաբաթ 13.0 –28.04 

02.1 –17.11 
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5 Էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆիայի հիմնական 

խնդիրներ  (բժիշկ-նյարդաբանների և կլինիկական 

նեյրոֆիզիոլոգների համար) 

7 շաբաթ 13.03–28.04 

 

 

 

6 Անոթների գերձայնային հետազոտություն (դոպլեր 

հետազոտություն, դուպլեքս) 

7 շաբաթ 03.0 –19.05 

02.10 –17.11 

 

 

7 Ռենտգենոլոգիայի արդի խնդիրներ 

(բժիշկ - ռադիոլոգների համար) 

7 շաբաթ 23.10–08.12 

8 Գերձայնային ախտորոշում գինեկոլոգիայում` 

ծանոթություն  (բժիշկ - ռադիոլոգների և 

գինեկոլոգների համար) 

 

2 շաբաթ   06.02–17.02 

 

 

 

9 Գերձայնային դոպլերոգրաֆիայի հիմունքները, 

ցուցումները, մեթոդիկան (բոլոր բժիշկների 

համար) 

 

2 շաբաթ   06.02–17.02 

  

10 Էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆիայի նշանակությունը 

էպիլեպսիայի և գլխուղեղի օջախային 

ախտահարումների ախտորոշման ժամանակ 

(բժիշկ-նյարդաբանների  և կլինիկական 

նեյրոֆիզիոլոգների համար) 

 

2 շաբաթ 06.02-17.02 

 

11 Հոդերի գերձայնային ախտորոշում (բոլոր 

բժիշկների համար) 

 

2 շաբաթ 13.03-24.03 

05.06-16.06 

02.10-13.10 

 

12 Սրտի հիմնական կլինիկական 

ախտահարումների Էխոկարդիոգրաֆիկ 

ախտորոշումը (բժիշկ- կարդիոլոգների համար) 

 

2 շաբաթ    05.06–16.06 

13 Ճառագայթային ախտորոշման մեթոդների 

ցուցումները  (բոլոր բժիշկների համար) 

 

2 շաբաթ 12.06 –23.06 

13.11-24.11 

14 Երիկամների հիվանդությունների ախտորոշման 

ժամանակակից հարցեր (բոլոր բժիշկների համար) 

1 շաբաթ 13.03-17.03 

09.10-13.10 

15 Էխոսրտագրության հիմնական սկզբունքները 

(բժիշկ-ռադիոլոգների, կարդիոլոգների համար) 

1 շաբաթ 17.04-21.04 

 

16 Գործնական երիկամաբանության հակիրճ 

դասընթաց (բոլոր բժիշկների համար) 

 

1 շաբաթ 15.05-19.05 

18.09-22.09 
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17 Էլեկտրանեյրոմիոգրաֆիայի  նշանակությունը 

նյարդամկանային հիվանդությունների ժամանակ 

( բոլոր բժիշկների համար) 

1 շաբաթ 22.05-26.05 

18 Սրտի իշեմիկ հիվանդության Էխոկարդիոգրաֆիկ 

ախտորոշում  (սրտաբանների համար) 

1 շաբաթ  13.11–17.11 

19 Գերձայնային ախտորոշում ուրոլոգիայում 

(ուրոլոգների և ճառագայթային ախտորոշման 

բժիշկների համար) 

1 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

 Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում   

20 Բուժքրոջ    աշխատանքի 

առանձնահատկությունները  ճառագայթային 

ախտորոշման կաբինետներում 

 

5 շաբաթ 23.01–24.02 

21 Ռենտգեն լաբորանտների կատարելագործում 5 շաբաթ 13.03–14.04 

06.11–08.12 

 

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ  ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ  ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ  ԱՄԲԻՈՆ 

(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.թ., դոց. Մ.Վ.Զիլֆյան) 

    

1 Արյան համակարգի հիվանդությունների կլինիկա-                                                                                                      

լաբորատոր ախտորոշում   (լաբորատոր 

ախտորոշման    բժիշկների համար) 

 

7 շաբաթ              23.01—10.03                                                            

2 Կլինիկական կենսաքիմիա   (լաբորատոր 

ախտորոշման   և կլինիկական կենսաքիմիայի   

բժիշկերի համար)          

7 շաբաթ               06.03—21.04 

04.09—20.10 

3 Իմունաախտորոշման արդի  հարցեր   

 

7 շաբաթ                 18.09—03.11 

4 Ընդհանուր կլինիկական   լաբորատոր 

ախտորոշման  մեթոդներ 

 

4 շաբաթ              01.05—26.05 

11.09—06.10 

5 Վարակային հիվանդությունների   .               

իմունաախտորոշում 

 

3 շաբաթ            24.04—12.05 

6 Լեյկոզների կլինիկա-լաբորատոր  ախտորոշումը                                                                    

 

2 շաբաթ                 16.01—27.01 

04.12—15.12 

 

7 Անեմիաների կլինիկա-լաբորատոր  ախտորոշում 

(բժիշկ-լաբորանտների  համար)   

2 շաբաթ                  06.02—17.02 

13.11—24.11 

 

8 Արգանդի վզիկի պաթոլոգիայի  բջջաբանական 

ախտորոշում   (բժիշկ-լաբորանտների և  

բջջաբանների համար)   

 

2 շաբաթ                20.03—31.03 

18.09—29.09 

23.10—03.11 
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9 Հեշտոցի քսուկի հետազոտություն  և 

սպերմոգրամմա    

2 շաբաթ            17.04-28.04 

09.10-20.10 

10 Կլինիկական կենսաքիմիա՝   ածխաջրային և 

ճարպային  փոխանակության խանգարումների   

լաբորատոր ախտորոշում    

 

2 շաբաթ 24.04- 05.05 

11 Շճաբանական հետազոտություններ   և 

իմունաֆերմենտային անալիզ     

 

2 շաբաթ            01.05-12.05 

12 Արյունականգի (հեմոստազ)  համակարգի 

խանգարումների    լաբորատոր ախտորոշում   

 

2 շաբաթ 15.05- 26.05 

04.09- 15.09 

13 Թունավորումների (սննդային, դեղորայքային, 

ծանր մետաղներով   և այլն) կլինիկա-լաբորատոր   

ախտորոշում    

2 շաբաթ            06.11-17.11 

 Միջին բուժանձնակազմի  կատարելագործում 

14 Լաբորանտների կատարելագործման             

դասընթացներ    

5 շաբաթ         06.03-07.04 

15.05-16.06 

25.09-27.10 

ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄԱՅԻՆ ՍՊՈՐՏԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԽՈՒՄԲ 

(խմբի ղեկավար` մանկ.գ.թ., դոց. Ն. Գ. Տեր-Մարգարյան) 

    

1 Հենաշարժական ապարատի հիվանդություններ: 

Վերականգնողական բժշկության ընդհանուր 

մոտեցումներ (կինեզիոթերապևտների, 

ռեաբիլիտոլոգների և սպորտային բժիշկների 

համար)  

7 շաբաթ 23.01-10.03 

2 Սպորտային բժշկության արդի հարցեր 

(սպորտային բժիշկների, ռեաբիլիտոլոգների և 

կինեզիոթերապևտների համար)  

7 շաբաթ 23.01-10.03 

04.09-20.10 

3 Ռեֆլեքսաթերապիան կլինիկական 

բժշկությունում (ռեֆլեքսաթերապևտների  համար)                       

7 շաբաթ 23.01-10.03 

06.03-21.04  

04.09-20.10 

 

4 Ժամանակակից հարցեր կինեզիոլոգիայում 

(կինեզիոթերապևտների, ռեաբիլիտոլոգների և 

սպորտային բժիշկների համար)  

 

7 շաբաթ 06.03-21.04 

04.09-20.10 

5 Սու-Ջոկ ակուպունկտուրա (բոլոր բժիշկների 

համար) 

4 շաբաթ 30.01-24.02  

02.10-27.10 
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6 Աուրիկուլոռեֆլեքսաթերապիա (բոլոր բժիշկների 

համար) 

4 շաբաթ 27.02-24.03 

30.10-24.11 

7 Ռեֆլեքսաթերապիան մանկաբարձությունում  և 

գինեկոլոգիայում (ռեֆլեքսաթերապևտների  և 

մանկաբարձ-գինեկոլոգների համար)     

3 շաբաթ                17.04-05.05 

8 Մասնակի վերականգնողաբանության 

ժամանակակից հարցեր (կինեզիոթերապևտների, 

ռեաբիլիտոլոգների և սպորտային բժիշկների 

համար) 

 

2 շաբաթ 

 

23.01-03.02 

9 Ռեֆլեքսաթերապիայի ընտրյալ հարցերը 

նյարդաբանությունում (ռեֆլեքսաթերապևտների  

և նյարդաբանների համար) 

 

2 շաբաթ 30.01-10.02 

06.11-17.11 

10 Սպորտային բժշկության հիմնական խնդիրներ, 

բժշկական հսկողության մեթոդներ (սպորտային 

բժիշկների, ռեաբիլիտոլոգների և կինեզիոթերա-

պևտների համար) 

 

2 շաբաթ 06.03-17.03 

23.10-03.11 

11 Ռեֆլեքսաթերապիայի ժամանակակից հարցեր 

թերապևտիկ հիվանդությունների   բուժման 

ժամանակ (ռեֆլեքսաթերապևտների  համար)  

 

2 շաբաթ              03.04-14.04 

27.11-08.12 

12 Սպորտային սրտաբանություն, մարզիկների, 

ֆիզիկական կուլտուրայով և հաշմանդամային 

սպորտով զբաղվողների սիրտ-անոթային 

համակարգի ֆունկցիոնալ ախտորոշում 

(սպորտային բժիշկների, ռեաբիլիտոլոգների, 

կինեզիոթերապևտների և թերապևտների համար) 

2 շաբաթ         03.04-14.04 

04.12-15.12 

13 Ռեֆլեքսախտորոշում և ռեֆլեքսախտորոշման 

մեթոդները`Ռիոդորակու, Ակաբանե, 

պուլսախտորոշում, Շու-Մո 

(ռեֆլեքսաթերապևտների  համար)    

 

2 շաբաթ         03.04-14.04 

14 Մասնակի մանկական վերականգնողաբանության 

ժամանակակից հարցեր (կինեզիոթերապևտների և 

ռեաբիլիտոլոգների համար) 

 

2 շաբաթ         10.04-21.04 

15 Սպորտով, ֆիզիկական ակտիվությամբ և 

հաշմանդամային սպորտով զբաղվողների 

ռեաբիլիտացիա (սպորտային բժիշկների, 

ռեաբիլիտոլոգների, կինեզիոթերապևտների, 

մանկաբույժների, թերապևտների և ընտանեկան 

բժիշկների համար) 

2 շաբաթ         10.04-21.04 

13.11-24.11 
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16 Հենաշարժիչ համակարգի հիվանդությունները և 

վնասվածքները մարզիկների մոտ (սպորտային 

բժիշկների, ռեաբիլիտոլոգների և 

կինեզիոթերապևտների համար)  

 

2 շաբաթ         08.05-19.05 

20.11-01.12 

17 Ռեֆլեքսաթերապիա սպորտային բժշկությունում 

(ռեֆլեքսաթերապևտների  համար) 

 

2 շաբաթ         15.05-26.05 

18 Կինեզիոթերապիայի առանձնահատկությունները 

ողնաշարի դեստրուկտիվ փոփոխությունների 

ժամանակ  (կինեզիոթերապևտների, սպորտային 

բժիշկների, ռեաբիլիտոլոգների և կինեզիոլոգների  

համար) 

 

1 շաբաթ 

 

06.03-10.03 

23.10-27.10 

19 Մարզիկների բժշկական ռեաբիլիտացիա 

(սպորտային բժիշկների, ռեաբիլիտոլոգների և 

կինեզիոթերապևտների համար) 

 

1 շաբաթ 20.03-24.03 

06.11-10.11 

20 Սպորտով, ֆիզիկական ակտիվությամբ և 

հաշմանդամային սպորտով զբաղվողների 

բժշկական հսկողություն (սպորտային բժիշկների, 

ռեաբիլիտոլոգների, կինեզիոթերապևտների և 

թերապևտների համար) 

1 շաբաթ 

 

 

 

       

08.05-12.05 

20.11-24.11 

 

 

 

 Միջին բուժանձնակազմի  կատարելագործում 

22 Հաշմանդամային սպորտի մերսման 

առանձնահատկություններ 

 

5 շաբաթ 20.03-21.04     

20.11-22.12 

23 Կինեզիոթերապիստների կատարելագործում 5 շաբաթ 15.05-16.06 

04.09-06.10 

 

24 Բժշկական հսկողության հիմնական մեթոդները 

ֆիզիկական կուլտուրայի դասընթացներն 

ապահովելու համար (դպրոցներում, 

մարզադպրոցներում, քոլեջներում, բուհերում 

աշխատող բուժքույրերի համար) 

 

2 շաբաթ         22.05-02.06 

06.11-17.11 

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆ   

 (ամբիոնի վարիչ`  բ.գ.դ., պրոֆ. Գ.Հ.Խաչատրյան) 

    

1 Համակարգչային շերտագրման (տոմոգրաֆիայի) 

ժամանակակից խնդիրներ (ռենտգենաբանների և 

ճառագայթային ախտորոշման բժիշկների համար) 

 

7 շաբաթ 06.03.-21.04 

02.10.-17.11 

21 Մերսողների կատարելագործում  5 շաբաթ 06.02-10.03 

16.10-17.11  
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2 Գերձայնային ախտորոշման ժամանակակից 

հարցեր (ճառագայթային ախտորոշման բժիշկների 

համար) 

7 շաբաթ 03.04.-19.05 

02.10.-17.11 

3 Գերձայնային ախտորոշման ժամանակակից 

հարցերը  (ճառագայթային ախտորոշման 

բժիշկների համար) 

 

7  շաբաթ 03.04.-19.05 

4 Ռենտգենաբանության ժամանակակից հարցեր 

(ճառագայթային ախտորոշման բժիշկների համար) 

7 շաբաթ 01.05-16.06 

23.10.-08.12 

5 Ճառագայթային ախտորոշման մեթոդների 

համեմատական բնութագիր (ճառագայթային 

ախտորոշման բժիշկների համար) 

 

7 շաբաթ 01.05-16.06 

02.10.-17.11 

6 Ճառագայթային բժշկություն (թերապևտների, 

վիրաբույժների և ընտանեկան բժիշկների համար) 

7 շաբաթ 25.09.-10.11 

 

7 Մամոգրաֆիայի արդի հարցեր (ճառագայթային 

ախտորոշման բժիշկների համար) 

3 շաբաթ 15.05.-02.06 

06.11.-24.11 

8 Համակարգչային շերտագրման (տոմոգրաֆիայի) 

ժամանակակից հարցեր (ճառագայթային 

ախտորոշման բժիշկների և ռենտգենաբանների 

համար) 

 

2 շաբաթ 03.04.-14.04 

11.12.-22.12 

9 Ռադիոիզոտոպային ախտորոշման 

նշանակությունը միզասեռական համակարգի 

պաթոլոգիաների դեպքում (բոլոր բժիշկների 

համար) 

1 շաբաթ 23.01.-27.01 

10 Ռադիոիզոտոպային ախտորոշում 

ուռուցքաբանությունում  (ուռուցքաբանների և 

ճառագայթային ախտորոշման բժիշկների համար) 

1 շաբաթ 12.06.-16.06 

11 Ռադիոիզոտոպային ախտորոշման ժամանակակից 

հարցեր սրտաբանությունում (բոլոր բժիշկների 

համար) 

1 շաբաթ 03.07.-07.07 

 Միջին բուժանձնակազմի  կատարելագործում   

12 Ռենտգեն լաբորանտների կատարելագործում 5 շաբաթ 08.05.-09.06 

13 Ճառագայթային պաշտպանություն և 

անվտանգություն (ռենտգեն-լաբորանտների և 

ճառագայթային ախտորոշման մասնագետների 

համար) 

1 շաբաթ 23.01.-27.01 

12.06.-16.06 
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ՄԱՆԿԱԲԱՐՁՈՒԹՅԱՆ ԵՎ  ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱՅԻ  ԱՄԲԻՈՆ 

(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ., պրոֆ. Գ.Գ.Օկոև)  

    

1 Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի 

ժամանակակից հարցեր (մանկաբարձ-

գինեկոլոգների համար) 

 

7 շաբաթ 30.01 -17.03 

09.10-24.11 

2 Լապարասկոպիան գինեկոլոգիայում 

(էնդոսկոպիստների և գինեկոլոգների համար) 

7 շաբաթ 20.03 -05.05 

09.10 - 17.11 

 

3 Նոր տեխնոլոգիաներ ժամանակակից վիրաբուժա-

կան գինեկոլոգիայում (մանկաբարձ-

գինեկոլոգների համար) 

2 շաբաթ 23.01 - 03.03 

30.10 - 10.11 

4 Կոլպոսկոպիա (մանկաբարձ-գինեկոլոգների 

համար) 

2 շաբաթ 06.02–17.02 

15.05–26.05 

04.09–15.09 

06.11–17.11 

 

5 Գինեկոլոգիական էնդոկրինոլոգիայի 

ժամանակակից  խնդիրներ (մանկաբարձ-գինեկո-

լոգների և էնդոկրինոլոգների համար) 

2 շաբաթ 01.05-12.05 

13.11-24.11 

6 Բարձր ռիսկի հղիների վարման և ծննդալուծման 

մեթոդների ժամանակակից մոտեցումներ 

(մանկաբարձ-գինեկոլոգների և Էնդոկրինոլոգների 

համար) 

2 շաբաթ 15.05 -26.05 

13.11-24.11 

7 Գենետիկ խանգարումներն ու հիվանդություն-

ները` հայտնաբերված հղիության ընթացքում 

(մանկաբարձ-գինեկոլոգների գենետիկների, 

բժիշկ-լաբորանտների համար) 

 

1 շաբաթ 27.03-31.03 

02.10-06.10 

8 Օստեոպորոզ. ախտորոշում, կլինիկա, բուժում 

(մանկաբարձ-գինեկոլոգների և էնդոկրինոլոգների 

համար) 

1 շաբաթ 08.05-12.05 

9 Կլիմակտերիկ համախտանիշ (մանկաբարձ-

գինեկոլոգների, էնդոկրինոլոգների և 

նյարդաբանների համար) 

1 շաբաթ 29.05-02.06 

 Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում 

10 Մանկաբարձուհիների կատարելագործում 

    

    

5շաբաթ 30.01-03.03   

10.04-12.05 

25.09-27.10 

 

11 Մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքների 

բուժքույրերի կատարելագործում   

5շաբաթ 20.03-21.04 

30.10 -01.12 
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ՄԱՇԿԱՎԵՆԵՐԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ  ԿՈՍՄԵՏՈԼՈԳԻԱՅԻ  ԱՄԲԻՈՆ  

(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ., պրոֆ. Խ.Մ.Խաչիկյան) 

    

1 Կլինիկական դերմատովեներոլոգիա  

(դերմատովեներոլոգների համար)                                                                          

 

7 շաբաթ 23.01-10.03 

04.09-20.10 

2 Թերապևտիկ դերմատոկոսմետոլոգիա  (բժիշկ-

կոսմետոլոգների համար)                                                                         

 

7 շաբաթ 15.05-30.06 

3 Էկզեմա, պսորիազ, պսորիազանման  

մաշկախտեր, կորյակային հիվանդություն, 

ակնեանման մաշկախտեր, 

(դերմատովեներոլոգների և բժիշկ-

կոսմետոլոգների համար)   

 

3 շաբաթ 27.02–17.03 

 

4 Ալերգիկ և նյարդային մաշկախտեր 

(դերմատովեներոլոգների և  ալերգոլոգների 

համար)  

3 շաբաթ 20.03–07.04 

5 ՁԻԱՀ/ՄԻԱՎ-ի կանխարգելման հիմունքներ,  

սնկաբանական, վիրուսաբանական, 

մաշկաբանական և վեներաբանական 

հիմնախնդիրներ (դերմատովեներոլոգների 

համար)  

 

3 շաբաթ 

 

10.04–28.04 

 

6 Սեռավարակների լաբորատոր ախտորոշման  

ժամանակակից մեթոդներ 

(դերմատովեներոլոգների և բժիշկ-լաբորանտների 

համար)    

 

3 շաբաթ 

 

01.05–19.05 

7 Գունակագոյացման, մաշկի առաձգականության և 

մազերի գեղարարական ախտաբանություն (բժիշկ-

կոսմետոլոգների համար)   

3 շաբաթ  22.05–09.06 

8 Մաշկի կոլագենային հիվանդություններ 

(դերմատովեներոլոգների և  ռևմատոլոգների 

համար)  

 

3 շաբաթ  12.06 – 30.06 

9 Հղիության մաշկախտեր (դերմատովեներոլոգների 

և  մանկաբարձ-գինեկոլոգների համար)    

 

3 շաբաթ 19.06-07.07 

10 Սեռավարակների լաբորատոր ախտորոշման 

ժամանակակից մեթոդներ 

(դերմատովեներոլոգների և բժիշկ-լաբորանտների 

համար)   
 

3 շաբաթ 16.10–03.11 
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11 Մանրէային, մակաբուծային, սնկային և 

վիրուսային սեռավարակներ 

(դերմատովեներոլոգների և համար)  

3 շաբաթ 06.11–24.11 

 Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում 

12 Բուժքույրերի աշխատանքի կազմակերպումը 

դերմատովեներոլոգիական և  

դերմատոկոսմետոլոգիական կլինիկայում   

 

3 շաբաթ  27.02–17.03 

27.11–15.12 

ՆԵՈՆԱՏՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ 

(ամբիոնի վարիչ`  բ.գ.թ.,  դոց. Պ.Ա.Մազմանյան) 

    

1 Նորածնային շրջանի ֆիզիոլոգիա և պաթոլոգիա 

(նեոնատոլոգների և մանկաբույժների համար) 

7 շաբաթ 23.01-10.03 

2 Կլինիկական նեոնատոլոգիայի արդի ասպեկտներ 

(նեոնատոլոգների և  մանկաբույժների  համար) 

7 շաբաթ 02.10-17.11 

3 Նեոնատոլոգիայի ակտուալ հիմնահարցեր. 

անհաս երեխա (նեոնատոլոգների և 

մանկաբույժների  համար) 

 

2 շաբաթ 01.05-12.05 

4 Նեոնատոլոգիայի ակտուալ խնդիրներ, 

ռեսպիրատոր թերապիա (նեոնատոլոգների 

համար) 

  

2 շաբաթ 04.12-15.12 

5 Անհետաձգելի  իրավիճակներ նորածինների մոտ 

(նեոնատոլոգների և ռեանիմատոլոգների  համար) 

1 շաբաթ 04.09-08.09 

 
Միջին  բուժանձնակազմի կատարելագործում 

6 Նորածնային շրջանի ֆիզիոլոգիա և պաթոլոգիա 

(բուժքույրերի համար) 

 

5 շաբաթ 03.04-05.05 

09.10-10.11 

ՆՅԱՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ  ԱՄԲԻՈՆ 

(ամբիոնի վարիչ`  բ.գ.դ., պրոֆ. Գ.Ա.Հովհաննիսյան ) 

    

1 Նյարդաբանության ժամանակակից հարցեր 

(նյարդաբանների, ընտանեկան բժիշկների, 

թերապևտների, մանկաբույժների, շտապ 

օգնության բժիշկների համար) 

 

7 շաբաթ 23.01-10.03 

16.10-01.12 

2 Մանկական նյարդաբանության ժամանակակից 

հիմնահարցեր (մանկական  նյարդաբանների, 

մանկաբույժների և ընտանեկան բժիշկների 

համար) 

7 շաբաթ 13.02-31.03 

23.10-08.12 
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3 Էլեկտրաֆիզիոլոգիա (էլեկտրաուղեղագիր, 

էլեկտրամկանագիր) 

5 շաբաթ 23.01-24.02 

11.09-13.10 

4 Նյարդաբանական հիվանդների 

պարակլինիկական հետազոտման մեթոդներ 

(նյարդաբանների, նեյրոֆիզիոլոգների, 

օթոնյարդաբանների,  նյարդաակնաբանների, 

թերապևտների համար) 

4 շաբաթ 17.04-12.05 

06.11-01.12 

5 Նյարդաակնաբուժություն, օթոնյարդաբանություն 4 շաբաթ 17.04-12.05 

16.10-10.11 

6 Նյարդային համակարգի ֆունկցիոնալ 

խանգարումներ: Բուժման հիմնական սկզբունքներ 

(նյարդաբանների, ընտանեկան բժիշկների, 

թերապևտների  համար) 

2 շաբաթ 23.01-03.02 

18.09-29.09 

7 Մանկական ուղեղային կաթված (մանկական  

նյարդաբանների, մանկաբույժների և ընտանեկան 

բժիշկների համար) 

2 շաբաթ 23.01-03.02 

8 Կենտրոնական նյարդային համակարգի 

ինֆեկցիոն ախտահարումներ  ( նյարդաբանների, 

ընտանեկան բժիշկների , թերապևտների համար) 

 

2 շաբաթ 06.02-17.02 

11.09-22.09 

9 Ուղեղի արյան շրջանառության սուր 

խանգարումների ախտորոշման ժամանակակից 

մեթոդներ (նյարդաբանների, 

նեյրոռեանիմատոլոգների, ընտանեկան 

բժիշկների, թերապևտների համար) 

 

2 շաբաթ 06.02-17.02 

02.10-13.10 

10 Նևրոզները երեխաների մոտ (մանկական 

նյարդաբանների, ընտանեկան բժիշկների համար) 

2 շաբաթ 13.02-24.02 

11 Մոնո- և պոլինեյրոպաթիաներ. կլինիկա, 

ախտորոշում, բուժում (նյարդաբանների, 

ընտանեկան բժիշկների, թերապևտների համար) 

 

2 շաբաթ 20.02-03.03 

12 Վերտեբրոգեն արմատիկային համախտանիշներ` 

ռադիկուլո- և նեյրոպաթիաներ. կլինիկա, բուժում 

(նյարդաբանների, ընտանեկան բժիշկների, 

թերապևտների համար) 

2 շաբաթ 27.02-10.03 

18.09-29.09 

13 Ուղեղի արյան շրջանառության քրոնիկ 

խանգարումների կլինիկան: Բուժման 

ժամանակակից մեթոդներ (նյարդաբանների, 

ընտանեկան բժիշկների, թերապևտների համար) 

2 շաբաթ 13.03-24.03 

27.11-08.12 
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14 Անհապաղ նյարդաբանություն: Ուղեղի մահ, 

էլեկտրաուղեղագիր (նյարդաբանների, 

ռեանիմատոլոգների, շտապ օգնության բժիշկների, 

նեյրոֆիզիոլոգների համար) 

2 շաբաթ 20.03-31.03 

04.12-15.12 

15 Սուր ցերեբրո-վասկուլյար հիվանդությունների 

կլինիկան, ախտորոշումը, բուժման փուլերը 

(նյարդաբանների, նեյրոռեանիմատոլոգների, 

ընտանեկան բժիշկների, թերապևտների, շտապ 

օգնության բժիշկների համար) 

 

2 շաբաթ 20.03-31.03 

30.10-10.11 

16 Նյարդային համակարգի ախտահարումը 

սոմատիկ հիվանդությունների ժամանակ 

(նյարդաբանների, ընտանեկան բժիշկների, 

թերապևտների, մանկաբույժների համար) 

 

2 շաբաթ 03.04-14.04 

09.10-20.10 

17 Կենտրոնական նյարդային համակարգի 

ինֆեկցիոն ախտահարումները երեխաների մոտ 

(մանկական  նյարդաբանների, մանկաբույժների և 

ընտանեկան բժիշկների համար) 

 

2 շաբաթ 03.04-14.04 

02.10-13.10 

18 Էպիլեպսիան երեխաների մոտ (մանկական 

նյարդաբանների և ընտանեկան բժիշկների 

համար) 

2 շաբաթ 24.04-05.05 

11.12-22.12 

19 Դոպլեր-դուպլեքս հետազոտման մեթոդներ 

(նյարդաբանների և ճառագայթային ախտորոշման 

բժիշկների համար)     

2 շաբաթ 15.05-26.05 

13.11-24.11 

20 Կուտակման հիվանդությունները երեխաների մոտ 

(նյարդաբանների և ընտանեկան բժիշկների  

համար) 

2 շաբաթ 04.12-15.12 

 Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում 

21 Նյարդաբանական բաժանմունքների  բուժքույրերի   

կատարելագործում 

5 շաբաթ 06.02-10.03 

02.10-03.11 

    

ԱՆԳԻՈՆԵՎՐՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ 

(ամբիոնի վարիչ`  բ.գ.դ., պրոֆ Հ. Հ.Բակունց) 

    

1 Ուղեղի արյան շրջանառության խանգարման 

ժամանակակից ասպեկտներ, ախտորոշում, 

բուժում  (նյարդաբանների համար) 

 

7 շաբաթ 10.04-26.05 

2 Ուղեղի արյան շրջանառության կարգավորում և 

ցերեբրո-վասկուլյար խանգարումների 

մեխանիզմներ (նյարդաբանների համար) 

1 շաբաթ 23.01-27.01 
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3 Իշեմիկ ինսուլտ, կլինիկա, ախտորոշում, բուժում 

(նյարդաբանների համար)  

 

1 շաբաթ 06.02-10.02 

4 Հեմորագիկ ինսուլտ, կլինիկա, ախտորոշում, 

բուժում (նյարդաբանների համար) 

 

1 շաբաթ 06.03-10.03 

5 Սուբարախնոիդալ արյունազեղում, ախտորոշում, 

բուժում (նյարդաբանների համար) 

1 շաբաթ 22.05-26.05 

6 Դիսցիրկուլյատոր և տոքսիկ  էնցեֆալոպաթիա, 

կլինիկա, ախտորոշում, բուժում (նյարդաբանների 

համար) 

 

1 շաբաթ 05.06-09.06 

7 Ուղեղի արյան շրջանառության  

առանձնահատկություններ,հետազոտման 

մեթոդներ (նյարդաբանների համար) 

 

1 շաբաթ 11.09-15.09 

8 Ինսուլտների նյարդավերակենդանացման 

թերապիա (նյարդաբանների համար) 

 

1 շաբաթ 18.09-22.09 

9 Հեմորագիկ ինսուլտ, կլինիկա, ախտորոշում, 

բուժում (նյարդաբանների համար) 

 

1 շաբաթ 25.09-29.10 

10 Իշեմիկ ինսուլտ, կլինիկա, ախտորոշում,  բուժում 

(նյարդաբանների համար) 

 

1 շաբաթ 23.10-27.10 

11 Ուղեղի արյան շրջանառության խանգարման 

ժամանակակից ասպեկտներ, ախտորոշում, 

բուժում (նյարդաբանների համար) 

1 շաբաթ 06.11-10.11 

    

ՇՏԱՊ  ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ  ԱՂԵՏՆԵՐԻ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ  ԱՄԲԻՈՆ 

(ամբիոնի վարիչ`  բ.գ.դ., պրոֆ. Ա.Մ.Մինասյան ) 

    

1 Շտապ օգնությունը  նախահիվանդանոցային և 

հիվանդանոցային  փուլերում արտակարգ 

իրավիճակների պայմաններում  (բոլոր բժիշկների 

համար) 

7 շաբաթ 23.01-10.03 

2 Շտապ օգնության և ռեանիմացիայի 

ժամանակակից հարցեր  (շտապ օգնության 

նախաբժշկական փուլի, ընդունարանների, 

ինտենսիվ ծառայության բլոկի բժիշկների համար) 

 

7 շաբաթ 20.03-05.05 

11.09-27.10 

3 Շտապ օգնության և ռեանիմատոլոգիայի հարցեր  

(շտապ օգնության   և ինտենսիվ ծառայության 

բլոկի բժիշկների համար ) 

2 շաբաթ 06.03-17.03 

11.09-22.09 
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4 Շտապ օգնություն նախահիվանդանոցային և 

հիվանդանոցային փուլերում ուսուցման 

բրիգադային մեթոդ  (բոլոր բժիշկների, 

բուժքույրերի և ոչ բժշկական անձնակազմի 

համար) 

2 շաբաթ 12.06-23.06 

06.11-17.11 

5 Շտապ օգնության և ռեանիմատոլոգիայի հարցեր   

(թերապևտների և ընտանեական բժիշկների 

համար) 

 

1 շաբաթ 20.03-24.03 

30.10-03.11 

6 Անհետաձգելի վիճակներ արտակարգ 

դրությունների ժամանակ (շտապ օգնության 

բժիշկների, թերապևտների, ընտանեկան 

բժիշկների համար) 

1 շաբաթ 27.03-31.03 

20.11-24.11 

 Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում 

7 Անհետաձգելի բուժօգնության ցուցաբերում  

նախահիվանդանոցային և հիվանդանոցային  

պայմաններում  (շտապ օգնության, ռեանիմացիոն 

բաժանմունքի, ընդունարանների, ինտենսիվ  

ծառայության բլոկի բուժքույրերի համար) 

5 շաբաթ 08.05-09.06 

20.11-22.12 

ՍՐՏԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ     

(ամբիոնի վարիչ`  բ.գ.դ., պրոֆ., ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Կ.Գ. Ադամյան) 

    

1 Սիրտ-անոթային  հիվանդությունների 

ախտորոշման և    բուժման ժամանակակից 

մոտեցումներ (սրտաբանների, թերապևտների և  

ընտանեկան բժիշկների  համար) 

 

7 շաբաթ 20.02-07.04 

23.10-08.12 

2 Ֆունկցիոնալ սրտաբանության  ժամանակակից 

հարցեր (էլեկտրասրտագրման կաբինետների                                                                                           

բժիշկների   համար) 

7 շաբաթ 13.03-28.04 

11.09-27.10 

3 Անհետաձգելի սրտաբանության  ժամանակակից 

հարցեր (սրտաբանների   համար) 

2 շաբաթ 23.01-03.02 

04.09-15.09 

4 Սրտային անբավարարության ժամանակակից 

մոտեցումներ (սրտաբանների, թերապևտների և 

ընտանեկան բժիշկների համար) 

2 շաբաթ 06.03-17.03 

09.10-20.10 

5 Ժամանակակից մոտեցումներ էխոսրտագրման 

վերլուծության ասպարեզում (էխոսրտագրման 

կաբինետների բժիշկների համար) 

2 շաբաթ 20.03-31.03 

04.12-15.12 

6 Սրտի իշեմիկ հիվանդության ախտորոշման  և 

բուժման ժամանակակից  տեսակետներ                                                                                        

(սրտաբանների, թերապևտների և ընտանեկան 

բժիշկների համար) 

2 շաբաթ 01.05-12.05 

20.11-01.12 
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7 Ֆունկցիոնալ սրտաբանության ժամանակակից 

հարցեր (էլեկտրասրտագրման կաբինետների 

բժիշկների   համար) 

 

2 շաբաթ 08.05-19.05 

27.11-08.12 

8 Արթերիալ հիպերտենզիայի ախտորոշման և 

բուժման ժամանակակից հարցեր (սրտաբանների, 

ընտանեկան բժիշկների և թերապևտների համար) 

2 շաբաթ 29.05-09.06 

06.11-17.11 

9 Ֆունկցիոնալ սրտաբանության  ժամանակակից 

հարցեր (վելոէրգոմետրիա, տրեդմիլ-թեստ) 

 

1 շաբաթ 13.03-17.03 

04.09-22.09 

10 Ֆունկցիոնալ սրտաբանության ժամանակակից 

հարցեր (էլեկտրասրտագրման հոլտեր 

մոնիտորացում) 

1 շաբաթ 20.03-24.03 

19.09-23.09 

 Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում 

11 Բուժքրոջ աշխատանքը  էլեկտրասրտագրման 

կաբինետում 

5 շաբաթ 13.02-17.03 

18.09-20.10 

 

12 Նախաբժշկական  առաջին օգնության  

սկզբունքներ (սրտաբանական կաբինետների  և 

բաժանմունքների բուժքույրերի համար) 

 

5 շաբաթ 27.03-28.04 

13 Բուժքրոջ դերը սրտաբանության  ուրգենտ 

դեպքերում (սրտաբանական կաբինետների  և 

բաժանմունքների բուժքույրերի համար) 

5 շաբաթ 09.10-10.11 

ՍԻՐՏ-ԱՆՈԹԱՅԻՆ  ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ  ԱՄԲԻՈՆ 

(ամբիոնի վարիչ`  բ.գ.դ. Տ.Լ.Սուլթանյան) 

    

1 Անոթաբանություն և անոթային վիրաբուժություն 

(վիրաբույժների և անոթաբանների համար) 

7 շաբաթ  23.01- 10.03  

09.10-24.11 

2 Ինտերվենցիոն անոթաբանության ժամանակակից 

հարցեր (անոթաբանների, անոթային 

վիրաբույժների, սրտային վիրաբույժների համար) 

 

7 շաբաթ 06.02-24.03 

25.09-10.11 

3 Սուր զարկերակային անանցանելիության 

վիրաբուժական բուժում (անոթային 

վիրաբույժների և վիրաբույժների համար) 

2 շաբաթ 23.01-03.02 

4 Քրոնիկ երակային անբավարարություն: Սուր 

երակային թրոմբոզներ (անոթային վիրաբույժների 

և վիրաբույժների համար) 

2 շաբաթ 13.03-24.03 
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5 Քրոնիկ զարկերակային անբավարարություն 

(վիրաբույժների համար) 

2 շաբաթ 17.04-28.04 

6 Աորտայի անևրիզմա: Ախտորոշում, 

հետվիրահատական վարման 

առանձնահատկություններ (վիրաբույժների 

համար) 

2 շաբաթ 06.11-17.11 

 Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում 

7 Վիրահատական բլոկի բուժքույրերի աշխատանքի 

առանձնահատկություններ  

5 շաբաթ 

 

 

 

3 շաբաթ 

 

23.01-24.02 

24.04-26.05 

04.09-06.10 

13.11-15.12 

 

27.03–14.04 

24.04–12.05 

25.09-13.10 

  

8 Վիրաբուժական բաժանմունքների բուժքույրերի 

աշխատանքի առանձնահատկություններ  

5 շաբաթ 

 

 

 

3 շաբաթ 

 

 

 

 

2 շաբաթ        

 

20.02-24.03 

22.05-23.06 

16.10-17.11 

 

06.03-24.03 

08.05-26.05 

11.09-29.09 

23.10-10.11 

 

13.03 – 24.03 

 

9 Բուժքրոջ աշխատանքի 

առանձնահատկությունները ստացիոնարում 

3 շաբաթ        

 

06.03-24.03 

08.05-26.05 

11.09-29.09 

 

10 Բուժքրոջ աշխատանքը առաջին բուժօգնության 

ցուցաբերման ժամանակ 

3 շաբաթ        

 

03.04-21.04 

02.10-20.10 

ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ   ԵՎ   ՕՐԹՈՊԵԴԻԱՅԻ   ԱՄԲԻՈՆ                                                                                               

(ամբիոնի վարիչ`  բ.գ.դ., պրոֆ. Վ.Պ.Այվազյան) 

    

1 Օրթոպեդավնասվածքաբանական հիվանդների 

ախտորոշման և բուժման ժամանակակից հարցեր 

(մանկական և մեծահասակների 

վնասվածքաբանների և վիրաբույժների համար) 

7 շաբաթ 30.01-17.03 

11.09-27.10 
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2 Մանկական վնասվածքաբանության և 

օրթոպեդիայի առանձնահատկություններ 

(մանկական և մեծահասակների 

վնասվածքաբանների և վիրաբույժների համար) 

 

 

7 շաբաթ 13.03-28.04 

02.10-17.11 

3 Երեխաների մոտ հենաշարժական համակարգի 

բնածին և ձեռքբերովի արատների կանխարգելում, 

և բուժում (մանկական օրթոպեդների և 

վնասվածքաբանների համար) 

7 շաբաթ 15.05-30.06 

30.10-15.12 

4 Վերակառուցողական, վերականգնողական 

օրթոպեդիայի ժամանակակից նվաճումներ 

(մեծահասակների և մանկական 

վնասվածքաբանների և օրթոպեդների համար) 

3 շաբաթ 06.02-24.02 

11.09-29.09 

5 Նորածինների մոտ ոսկրամկանային և նյարդային 

համակարգի ծննդաբերական վնասվածքներ 

(մանկական և մեծահասակների վնասվածքաբան 

օրթոպեդների, մանկաբարձ-գինեկոլոգների և 

նյարդաբանների համար) 

3 շաբաթ 24.04-12.05 

06.11-24.11 

6 Ուռուցքներ և ուռուցքանման հիվանդություններ 

երեխաների մոտ` կլինիկան, ախտորոշում և 

բուժում (մանկական և մեծահասակների 

վնասվածքաբան օրթոպեդների համար) 

3 շաբաթ 08.05-26.05 

20.11-08.12 

7 Հենաշարժական համակարգի ներհոդային 

վնասվածքների բուժման սկզբունքները և 

տակտիկան (մանկական և մեծահասակների 

վնասվածքաբան-օրթոպեդների, վիրաբույժների և 

ընտանեկան բժիշկների համար) 

 

3 շաբաթ 15.05-02.06 

20.11-08.12 

8 Անհետաձգելի և մասնագիտական բժշկական 

օգնության ցուցաբերում վնասվածքների ժամանակ  

(վնասվածքաբանների, վիրաբույժների, շտապ 

օգնության և ընտանեկան բժիշկների համար) 

 

2 շաբաթ 06.02-17.02 

04.09-15.09 

9 Մեծ հոդերի ներքին պրոթեզավորման ցուցումներ 

և առանձնահատկություններ (մանկական և 

մեծահասակների վնասվածքաբանների և 

օրթոպեդների համար)   

 

2 շաբաթ 06.03-17.03 

09.10-20.10 

10 Օրթոպեդավնասվածքաբանական հիվանդների 

բուժման ժամանակ հանդիպող հնարավոր 

սխալներ և բարդություններ (վնասվածքաբանների, 

օրթոպեդների և վիրաբույժների համար) 

 

2 շաբաթ 13.03-24.03 

25.09-06.10 
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11 Երեխաների և դեռահասների մոտ աճի 

էպիֆիզային զոնաների շրջանի կոտրվածքների 

պահպանողական վիրահատական բուժման 

հիմնական սկզբունքներ (մանկական և 

մեծահասակների վնասվածքաբանների և 

օրթոպեդների համար) 

 

2 շաբաթ 13.03-24.03 

09.10-20.10 

12 Արթրոսկոպիայի դերը մեծ հոդերի 

հիվանդությունների բուժման գործում (մանկական 

և մեծահասակների վնասվածքաբանների և 

օրթոպեդների համար) 

 

2 շաբաթ 03.04-14.04 

23.10-03.11 

13 Հենաշարժական համակարգի հրազենային 

վնասվածքների բուժման տակտիկան (մանկական 

և մեծահասակների վնասվածքաբան-

օրթոպեդների, վիրաբույժների և 

նյարդավիրաբույժների համար) 

 

2 շաբաթ 05.06-16.06 

20.11-01.12 

14 Ֆունկցիոնալ կայուն օսթեոսինթեզի հիմունքներ 

(մեծահասակների և մանկական 

վնասվածքաբանների և օրթոպեդների համար) 

 

1 շաբաթ 23.01-27.01 

04.09-08.09 

15 Հենաշարժական համակարգի բազմակի և 

համակցված վնասվածքների ախտորոշման և 

բուժման առանձնահատկություններ  

(վնասվածքաբանների, նյարդավիրաբույժների, 

վիրաբույժների համար) 

1 շաբաթ 20.02-24.02 

25.09-29.09 

 
Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում 

16 Բուժքրոջ աշխատանքը 

օրթոպեդավնասվածքաբանական պրոֆիլի 

հիվանդանոցներում և կաբինետներում 

5 շաբաթ 06.02-10.03 

18..09-20.10 

17 Ամբուլատոր վնասվածքաբանություն և 

օրթոպեդիա (վնասվածքաբանական 

բաժանմունքների և կետերի բուժքույրերի համար) 

 

5 շաբաթ 13.03-14.04 

23.10-24.11 

18 Գիպսային տեխնիկա և դեսմուրգիա 

(վնասվածքաբանական բաժանմունքների և 

կետերի բուժքույրերի համար)  

  

3 շաբաթ 10.04-28.04 

06.11-24.11 

19 Օրթոպեդավնասվածքաբանական հիվանդների 

ռեաբիլիտացիա և խնամք (վնասվածքաբանական, 

վերականգնողական և ֆիզիոթերապևտիկ 

բաժանմունքների և կաբինետների բուժքույրերի 

համար) 

 

3 շաբաթ 05.06-23.06 

27.11-15.12 
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ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ                                                                                                                

(ամբիոնի վարիչ`  բ.գ.դ., պրոֆ., ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս  Հ.Մ.Գալստյան) 

1 Ուռուցքաբանության արդի հարցեր 

(ուռուցքաբանների համար) 

 

7 շաբաթ 06.02-24.03 

11.09-27.10 

2 Շնչական համակարգի ուռուցքների ախտորոշում և 

բուժում (ուռուցքաբանների, վիրաբույժների, 

թերապևտների և թոքաբանների համար) 

 

7 շաբաթ 03.04-19.05 

3 Չարորակ ուռուցքների ախտորոշման և բուժման 

ժամանակակից մեթոդներ (ուռուցքաբանների և 

թերապևտների համար) 

 

7 շաբաթ 08.05-23.06 

02.10-17.11 

4 Կրծքագեղձի և արգանդի վզիկի քաղցկեղի 

ախտորոշում և բուժում  (ուռուցքաբանների, 

մանկաբարձ-գինեկոլոգների, ճառագայթային 

բժշկության և քիմիաթերապիայի մասնագետների 

համար) 

3 շաբաթ 13.02-03.03 

04.09-22.09 

5 Աղեստամոքսային համակարգի ուռուցքների 

ախտորոշում և բուժում (ուռուցքաբանների,  

ճառագայթային բժշկության և քիմիաթերապիայի 

մասնագետների համար) 

 

2 շաբաթ 10.04-21.04 

13.11-24.11 

6 Քիմիաթերապիայի  ժամանակակից  հարցեր 

(ամբուլատորիաների, բաժանմունքների 

քիմիաթերապևտների համար ) 

2 շաբաթ 29.05-09.06 

20.11-01.12 

 

7 Ճառագայթային թերապիայի ժամանակակից  

հարցեր (ճառագայթային թերապևտների համար) 

2 շաբաթ 19.06-30.06 

04.12-15.12 

 

8 Կանանց սեռական օրգանների ուռուցքների  

ախտորոշում և բուժում  (ուռուցքաբանների, 

ճառագայթային բժշկության և քիմիաթերապիայի 

մասնագետների համար) 

 

1 շաբաթ 08.05-12.05 

30.10-03.11 

9 Թոքի քաղցկեղի ախտորոշում և բուժում  

(ուռուցքաբանների, ճառագայթային բժշկության և 

քիմիաթերապիայի մասնագետների համար) 

1 շաբաթ 15.05-19.05 

20.11-24.11 

 Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում 

10 Ուռուցքային հիվանդների խնամքի և բուժման 

առանձնահատկություններ (ուռուցքաբանական 

բաժանմունքների և կաբինետների բուժքույրերի 

համար) 

 

5 շաբաթ 23.01-24.02 

04.09-06.10 
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11 Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները 

քիմիաթերապիայի բաժանմունքում  

 

5 շաբաթ 06.03-07.04 

25.09-27.10 

 

12 Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները 

ճառագայթային թերապիայի կաբինետում 

5 շաբաթ 03.04-05.05 

06.11-08.12 

ՔԻԹ-ԿՈԿՈՐԴ-ԱԿԱՆՋ  ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄԲԻՈՆ                                                                                           

(ամբիոնի վարիչ`  բ.գ.թ., դոց.  Ս.Ժ.Փխրիկյան) 

    
1 Քիթ-կոկորդ-ականջաբանության ժամանակակից հարցեր  

(քիթ - կոկորդ-ականջաբանների, սուրդոլոգների, 

դիմածնոտային և պլաստիկ վիրաբույժների համար) 

 

7շաբաթ 13.02-31.03 

25.09-10.11 

2 Քիթ-կոկորդ-ականջաբանության օրգանների վնասվածքներ 

և անհետաձգելի իրավիճակներ  (քիթ - կոկորդ-

ականջաբանների և դիմածնոտային վիրաբույժների 

համար) 

  

7շաբաթ 06.03-21.04 

23.10-08.12 

3 Մանկական քիթ-կոկորդ-ականջաբանության արդի հարցեր  

(մանկական և մեծահասակների քիթ-կոկորդ-

ականջաբանների համար)  

   

7շաբաթ 10.04-26.05 

30.10-15.12 

4 Քթի և հարքթային ծոցերի սուր և խրոնիկ 

հիվանդությունների ախտորոշում, բուժման մեթոդներ  (քիթ 

- կոկորդ-ականջաբանների, շտապ օգնության և 

ընտանեկան բժիշկների համար)  

  

2 շաբաթ 23.01-03.03 

25.09-06.10 

5 Քիթ-կոկորդ-ականջաբանության օրգանների 

հիվանդությունների ախտորոշման ժամանակակից 

մեթոդներ  (քիթ -կոկորդ-ականջաբանների համար)  

 

2շաբաթ 23.01-03.02 

02.10-13.10 

6 Անհետաձգելի օգնություն քթի և հարքթային ծոցերի 

հիվանդությունների և վնասվածքների ժամանակ  (քիթ - 

կոկորդ-ականջաբանների, շտապ օգնության և ընտանեկան 

բժիշկների համար) 

2շաբաթ 13.03-24.03 

23.10-03.11 

7 Անհետաձգելի օգնություն կոկորդի և ըմպանի 

հիվանդությունների և վնասվածքների ժամանակ  (քիթ - 

կոկորդ-ականջաբանների, շտապ օգնության և ընտանեկան 

բժիշկների համար) 

 

2շաբաթ 15.05-26.05 

06.11-17.11 

8 Անհետաձգելի օգնություն ականջի հիվանդությունների և 

վնասվածքների ժամանակ  (քիթ-կոկորդ-ականջաբանների, 

շտապ օգնության և ընտանեկան բժիշկների համար)  

2շաբաթ 12.06-23.06 

20.11-01.12 

 Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում 

9 Քիթ-կոկորդ-ականջաբանության բաժանմունքների և 

կաբինետների բուժքույրերի աշխատանքի 

առանձնահատկությունները  (քիթ-կոկորդ-

ականջաբանության բաժանմունքների, 

վիրակապարանների, կաբինետների բուժքույրերի համար) 

5շաբաթ 15.05-16.06 

30.10-01.12 
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ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ  ԳՈՐԾԻ   ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ  ԱՄԲԻՈՆ 

(ամբիոնի վարիչ՝   բ.գ.դ. Ա.Մ.Քուշկյան) 

    

1 Թերապիայի ժամանակակից հարցեր, ֆիզիկական 

զննում (բուժքույրերի համար) 

5 շաբաթ 06.03–07.04 

04.09–06.10 

06.11–08.12 

2 Կնոջ առողջություն, նախա- և հետծննդյան 

խնամքի առանձնահատկություններ (բուժքույրերի 

և մանկաբարձուհիների համար) 

5 շաբաթ 13.03–14.04 

3 Ընտանեկան բուժքույրության  ժամանակակից 

հարցեր 

5 շաբաթ 01.0 –02.06 

02.10 – 03.11 

4 Առաջին բուժօգնություն  (բուժքույրերի համար) 

 

5 շաբաթ 01.05 – 02.06 

 

5 Քույրական գործի կազմակերպումը 

անեսթեզիոլոգիայում, ինտենսիվ թերապիայում և 

շտապ օգնության ծառայությունում 

(անեսթեզիստների, ռեանիմացիոն և շտապ 

օգնության բուժքույրերի համար) 

5 շաբաթ 29.05 – 30.06  

20.11 – 22.12 

 

 

6 Բուժքրոջ դերը մանկաբուժական ծառայությունում 

(մանկապարտեզների, դպրոցների, դեռահասների, 

մանկական բաժանմունքների, ընտանեկան 

բուժքույրերի համար) 

5 շաբաթ 11.09 – 13.10 

27.02 – 31.03 

29.05 – 30.06 

20.11 – 22.12 

 

7 Կնոջ առողջության պահպանում, ընտանիքի 

պլանավորում, սեռական ճանապարհով 

փոխանցվող հիվանդությունների կանխարգելում 

(մանկաբարձուհիների և կանանց 

կոնսուլտացիաների, մամոգրաֆիայի կենտրոնի 

բուժքույրերի համար) 

5 շաբաթ 09.10 – 10.11 

8 Երեխաների աճի և զարգացման սկրինինգներ, 

մանկական հիվանդությունների վարում 

(մանկական պոլիկլինիկաների և 

մանկապարտեզների բուժքույրերի համար) 

5 շաբաթ 16.10 – 17.11 

9 Քույրական գործընթաց, մասնագիտական էթիկայի 

և բարոյականության հարցեր, հաղորդակցության 

հիմնախնդիրներ, պացիենտների իրավունքներ 

(բուժքույրերի համար) 

5 շաբաթ 

 

30.10 – 01.12 

10 Կանխարգելիչ միջոցառումները դպրոցներում և 

մանկապարտեզներում, դեռահասների և 

երիտասարդների զարգացման առանձնա-

հատկությունները (բուժքույրերի համար) 

 

5 շաբաթ 20.11 – 22.12 
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11 Մենեջմենթը քույրական գործում (բուժքույրերի 

համար) 

3 շաբաթ 03.04 – 21.04 

09.10 – 27.10 

13.11 – 01.12 

 

12 Իմունականխարգելման հիմունքներ (բուժքույրերի 

համար) 

 

2 շաբաթ 13.03 – 24.03 

04.12 – 15.12 

13 Տարեցների խնամք, պալիատիվ խնամք 

(բուժքույրերի համար)  

 

2 շաբաթ 22.05 – 02.06 

14 Իմունականխարգելում (ԲՑԺ) 1 շաբաթ 

 

03.04 – 07.04 

05.06 – 09.06 

18.12 – 22.12 

 

ՄԱՆԿԱԲՈՒԺԱԿԱՆ  ՆԵՂ  ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԿՈՒՐՍ 

(կուրսի ղեկավար՝   բ.գ.թ., դոց.  Հ.Գ.Զոհրաբյան) 

    

1 Մասնակի մանկական վերականգնողաբանության 

ժամանակակից հարցեր (ռեաբիլիտոլոգների, 

մանկաբույժների և ֆիզիոթերապևտների համար) 

 

7 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

 

2 Մանկական սրտաբանության ժամանակակից 

հարցեր (մանկաբույժների և մանկական 

սրտաբանների համար) 

 

2 շաբաթ 13.03-24.03 

06.11-17.11 

3 Մանկական տարիքի էլեկտրասրտագրության 

առանձնահատկություններ (մանկաբույժների և 

մանկական սրտաբանների համար) 

 

2 շաբաթ 03.04-14.04 

4 Սրտի բնածին արատներ (մանկաբույժների, 

նեոնատոլոգների  և մանկական սրտաբանների 

համար) 

 

2 շաբաթ 15.05-26.05 

25.09-06.10 

5 Մասնակի մանկական վերականգնողաբանության 

ժամանակակից հարցեր (կինեզիոթերապևտների, 

ռեաբիլիտոլոգների և ֆիզիոթերապևտների 

համար) 

 

2 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

6 Մասնակի մանկական վերականգնողաբանության  

ժամանակակից հարցեր (ռեաբիլիտոլոգների, 

մանկաբույժների, ֆիզիոթերապևտների և 

կինեզիոթերապևտների համար) 

1 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 
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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

    

ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆԱՏՈՄԻԱՅԻ ԵՎ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ  ՄՈՐՖՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ  

(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ., պրոֆ. Ն.Գ.Խոստիկյան) 

    

1 Ախտաբանական անատոմիայի ժամանակակից 

հարցեր (պաթանատոմների համար) 

 

7 շաբաթ 23.01-10.03 

23.10-08.12 

2 Պաթոմորֆոլոգիական ախտորոշման 

ժամանակակից հարցեր (կլինիկական 

մորֆոլոգների համար) 

 

7 շաբաթ 06.03-21.04 

02.10-17.11 

3 Սրտի իշեմիկ հիվանդության ախտաբանական 

անատոմիա և պաթոգենեզ (պաթանատոմների, 

սրտաբանների, թերապևտների համար) 

 

 

1 շաբաթ 06.02-10.02 

18.09-22.09 

4 Մահվան պատճառների և հիվանդությունների 

պաթոմորֆոզի ժամանակակից պատկերացումներ:  

Մահվան տեսակներ. հանկարծակի մահ  (բոլոր 

բժիշկների համար) 

 

1 շաբաթ 13.03-17.03 

11.09-15.09 

 

5 Աղեստամոքսային համակարգի պաթոլոգիաների 

ձևաբանական հետազոտություններ (կլինիկական 

մորֆոլոգների և բջջաբանների համար ) 

 

1 շաբաթ 10.04-14.04 

06.11-10.11 

6 Գլխուղեղի անոթային վնասվածքների 

ախտաբանական անատոմիա և պաթոգենեզ  

(պաթանատոմների, նյարդաբանների համար) 

 

1 շաբաթ 08.05-12.05 

05.12-09.12 

7 Աղեստամոքսային արյունահոսություններ 

(դատաբժշկական փորձագետների, 

պաթանատոմների, վիրաբույժների, 

գաստրոէնթերոլոգների համար) 

 

1 շաբաթ 15.05-19.05 

04.12-08.12 

8 Ձևաբանական հետազոտություններ 

գինեկոլոգիայում (կլինիկական մորֆոլոգների և 

բջջաբանների համար) 

 

1 շաբաթ 05.06-09.06 

06.11-10.11 

9 Ձևաբանական հետազոտություններ 

թոքաբանությունում (կլինիկական մորֆոլոգների և 

բջջաբանների համար ) 

 

 

 

1 շաբաթ 12.06-16.06 

11.12-15.12 
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 Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում   

10 Պաթոհիստոլոգիական լաբորատորիաների 

լաբորանտների կատարելագործում 

 

5 շաբաթ 06.02-10.03 

11.09-15.10 

ԱՆԵՍԹԵԶԻՈԼՈԳԻԱՅԻ և ԻՆՏԵՆՍԻՎ ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ  ԱՄԲԻՈՆ 

(ամբիոնի վարիչ`  բ.գ.դ. Ի.Է.Մալխասյան) 

    

1 Ռեսպիրատոր թերապիա: Արհեստական շնչառության 

հիմունքներ (անեսթեզիոլոգների և ինտենսիվ 

թերապիայի բժիշկների համար) 

 

7 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

2 Անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի 

սկզբունքները  պոլիտրավմայով հիվանդների մոտ 

(անեսթեզիոլոգների և ինտենսիվ թերապիայի 

բժիշկների համար) 

 

7 շաբաթ 

 

Տարվա 

ընթացքում 

3 Ցավի կառավարման հիմունքներ (առաջնային 

օղակի բժիշկների  համար) 

 

2 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

ԱՐՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ  ԱՄԲԻՈՆ 

(ամբիոնի վարիչ`  բ.գ.դ., պրոֆ. Ս.Ս.Դաղբաշյան) 

    

1 Փոխներարկումային  բուժօգնության սկզբունքները  

¥փոխներարկում իրականացնող մասնագետների 

համար¤ 

 

7 ß³µ³Ã 

 

23.01-10.03 

11.09-27.10 

2 Արյան ընտրության, կոնֆլիկտային հղիության 

կանխարգելման  և ախտորոշման շճաբանական 

հիմքեր ¥բժիշկ-լաբորանտների և իզոսերոլոգների 

համար) 

 

7 ß³µ³Ã 

 

27.02-14.04 

30.10-15.12 

3 Մարդու արյան խմբային և ռեզուս 

պատկանելիության որոշման հիմքեր, դոնորի և 

ռեցիպիենտի արյան համատեղելիության  որոշման 

հիմքեր (բժիշկների համար) 

 

7 ß³µ³Ã 

 

27.03-12.05 

25.09-10.11 

4 Իզոսերոլոգիական հետազոտությունների 

ժամանակակից մոտեցումներ (իզոսերոլոգիական 

լաբորատորիաների բժիշկ-լաբորատների համար)   

 

5 ß³µ³Ã 

 

06.03-07.04 

04.09-06.10 

5 Արյան հիվանդությունների ախտորոշման 

բջջաբանական հետազոտությունների 

ժամանակակից մոտեցումներ  (բժիշկ-

լաբորանտների համար) 

 

5ß³µ³Ã 20.03-21.04 

23.10-24.11 
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6 Արյան ծառայության ստորաբաժանումների 

աշխատանքների  իրականացման ժամանակակից 

մոտեցումներ ¥արյան ծառայության 

ստորաբաժանումների բժիշկների համար¤ 

 

5 ß³µ³Ã 17.04-19.05 

02.10-03.11 

 

7 Արյան սերոլոգիական հետազոտությունների 

ժամանակակից մոտեցումներ ¥բժիշկ-

լաբորանտների համար¤ 

 

5ß³µ³Ã 17.04-19.05 

06.11-08.12 

8 Մակարդման համակարգի ախտորոշման 

ժամանակակից մոտեցումներ ¥բժիշկ-

լաբորանտների համար¤ 

 

5 ß³µ³Ã 

 

15.05-16.06 

06.11-08.12 

9 Արյան սերոլոգիական հետազոտությունների 

ժամանակակից մոտեցումները ¥բժիշկ-

լաբորանտների համար¤ 

 

3ß³µ³Ã 23.01-10.02 

23.10-10.11 

10 Արյան հիվանդությունների ախտորոշման 

բջջաբանական հետազոտությունների 

ժամանակակից մոտեցումները ¥բժիշկ-

լաբորանտների համար¤ 

 

3ß³µ³Ã 23.01-10.02 

23.10-10.11 

11 Իզոսերոլոգիական հետազոտությունների 

առանձնահատկությունները հղիների և 

նորածինների մոտ (ծննդօգնության 

հիմնարկությունների բժիշկ-իզոսերոլոգների, 

իզոսերոլոգիական լաբորատորիաների բժիշկ-

լաբորանտների համար 

 

3 ß³µ³Ã 30.01-17.02 

23.10-10.11 

12 Արյան անվտանգություն, արյան բաղադրամասերի 

օգտագործման ցուցումներ ¥փոխներարկում 

իրականացնող մասնագետների համար¤ 

 

2 ß³µ³Ã 

 

23.01-03.02 

04.09-15.09 

13 Ներանոթային տարածուն մակարդման 

համախտանիշ ¥բոլոր բժիշկների համար¤ 

 

2 ß³µ³Ã 

 

01.05-12.05 

18.09-29.09 

14 Կոնֆլիկտային հղիության կանխարգելման,  

ախտորոշման շճաբանական հիմքեր և բուժման 

սկզբունքներ ¥մանկաբարձ-գինեկոլոգների և 

իզոսերոլոգների համար¤ 

 

2 ß³µ³Ã 

 

15.05-26.05 

20.11-01.12 

15 Արյան հիվանդությունների ախտորոշման և 

բուժման ժամանակակից մոտեցումներ 

¥արյունաբանների  համար) 

2 ß³µ³Ã 05.06-16.06 

27.11-08.12 
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16 Արյան ընտրության շճաբանական հիմունքներ 

¥բոլոր բժիշկների համար¤ 

1 ß³µ³Ã 

 

03.04-07.04 

11.09-15.09 

 Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում 

17 Արյան ծառայության ստորաբաժանումների 

աշխատանքների  իրականացման ժամանակակից 

մոտեցումներ ¥արյան ծառայության 

ստորաբաժանումների միջին բուժաշխատողների 

համար¤ 

5 ß³µ³Ã 20.03-21.04 

23.10-24.11 

18 Արյան բաղադրամասերի փոխներարկման 

նախապատրաստում և իրականացում 

 

1 ß³µ³Ã 06.03-10.03 

13.11-17.11 

19 Բուժքույրերի, լաբորանտների և բուժակների 

մասնակցությունը խմբային և ռեզուս 

պատկանելիության որոշման •գործընթացում 

 

1 ß³µ³Ã 05.06-09.06 

23.10-27.10 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ  ԳԵՆԵՏԻԿԱՅԻ  ԱՄԲԻՈՆ 

(ամբիոնի վարիչ` կ.գ.դ., պրոֆ. Թ.Ֆ.Սարգսյան) 

    

1 Ժառանգական հիվանդությունների նախածննդյան և 

հետծննդյան գենետիկ ախտորոշում, կանխարգելում, 

բուժման ռազմավարություն (մանկաբարձ-

գինեկոլոգների և թերապևտիկ պրոֆիլի բժիշկների  

համար) 

2 շաբաթ     Տարվա 

ընթացքում 

2 Գենետիկ հիվանդությունների բնութագիրը կախված 

գենային մուտացիաների տեսակներից: Գենետիկ 

խորհրդատվություն (մանկաբարձ-գինեկոլոգների և 

թերապևտիկ պրոֆիլի բժիշկների  համար) 

2 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

3 Տղամարդկանց և կանանց վերարտադրողական 

ֆունկցիայի խանգարումների գենետիկ պատճառներ: 

Գենետիկ խորհրդատվություն (մանկական 

էնդոկրինոլոգների, մանկական գինեկոլոգների, 

էնդոկրինոլոգների, մանկաբարձ- գինեկոլոգների 

համար) 

2 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

4 Քաղցկեղի և արյան համակարգի հիվանդությունների 

գենետիկ հիմունքներ: Գենետիկ խորհրդատվություն 

(թերապևտիկ պրոֆիլի և կլինիկական լաբորատոր 

ախտորոշման բժիշկների  համար) 

2 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

5 Նյարդամկանային հիվանդությունների, մտավոր 

հետամնացության, նյութափոխանակության գենետիկ 

հետազոտություն և ախտորոշում: Գենետիկ 

խորհրդատվություն (թերապևտիկ պրոֆիլի և 

կլինիկական լաբորատոր ախտորոշման բժիշկների 

համար) 

2 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 
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6 Քրոմոսոմային հիվանդությունների և բնածին 

արատների նկարագիր: Մոլեկուլային-բջջագենետիկ 

ախտորոշում: Գենետիկ խորհրդատվություն 

(թերապևտիկ պրոֆիլի և կլինիկական լաբորատոր 

ախտորոշման բժիշկների համար) 

2 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

ԷՆԴՈԿՐԻՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ 

(ամբիոնի վարիչ՝ բ.գ.դ. պրոֆ. Ե.Մ.Աղաջանովա) 

 

1 Դիաբետոլոգիայի արդի հարցեր և նրանց 

ժամանակակից լուծումներ (Էնդոկրինոլոգների,  

մանկական էնդոկրինոլոգների, մանկաբույժների 

համար) 

1 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

2 Մանկական էնդոկրինոլոգիա  (Էնդոկրինոլոգների,  

մանկական էնդոկրինոլոգների, մանկաբուժների 

համար) 

1 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

3 Երեխաների ֆիզիկական և սեռական զարգացում 

(նորմա և պաթոլոգիա) (Էնդոկրինոլոգների,  

մանկական էնդոկրինոլոգների, մանկաբույժների և 

ընտանեկան բժիշկների համար) 

1 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

4 Դիաբետ վերահսկման  և բուժման  ժամանակակից  

մեթոդներ, պոմպային ինսուլինաթերապիա, 

գլյուկոզայի շարունակական  մոնիթորինգ թեմայով  

(էնդոկրինոլոգների,  մանկական էնդոկրինոլոգների, 

մանկաբույժների և ընտանեկան բժիշկների համար) 

1 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ  ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ  ԱՄԲԻՈՆ  

(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.թ., դոց. Կ.Լ.Մալայան) 

 

1 Ընտանեկան բժշկության և մանկաբուժության արդի 

խնդիրներ (ընտանեկան բժիշկների և տեղամասային 

մանկաբույժների համար) 

7 շաբաթ 

 

20.03-05.05 

02.10-17.11 

2 Ընտանեկան բժշկության և թերապիայի արդի հարցեր  

(ընտանեկան բժիշկների և տեղամասային թերապևտների  

համար) 

7 շաբաթ 

 

13.02-31.03 

15.05-30.06 

18.09-03.11 

06.11-22.12 

 

3 Հոգեմարմնական /պսիխոսոմատիկ/ վիճակների, 

հիվանդությունների խնդիրը բժշկական ընդհանուր 

պրակտիկայում (ընտանեկան բժիշկների, 

մանկաբույժների, թերապևտների, հոգեբանների և 

հոգեբույժների համար) 

4 շաբաթ 

 

Տարվա 

ընթացքում 

4 Մանկաբուժության արդի խնդիրներ ու նորություններ 

ընդհանուր բժշկության պրակտիկայում 

2 շաբաթ 

 

Տարվա 

ընթացքում 
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5 Կարդիոմետամոլիկ  արդի խնդիրներ 

(ընտանեկան բժիշկների և թերապևտների համար) 

2 շաբաթ 

 

Տարվա 

ընթացքում 

 

6 Գաստրոէնթերոլոգիայի արդի խնդիրներ  

(ընտանեկան բժիշկների և թերապևտների համար) 

2 շաբաթ 

 

Տարվա 

ընթացքում 

 

7 Տուբերկուլյոզի արդի խնդիրներ (ընտանեկան բժիշկների 

և թերապևտների համար) 

2 շաբաթ 

 

Տարվա 

ընթացքում 

 

8 Կանխարգելիչ զննում և գործառույթներ  ընտանեկան 

բժիշկների համար 

2 շաբաթ 

. 

 

15.05-26.05 

9 Հենաշարժիչ համակարգի արդի խնդիրների  

հետազոտման և բուժման գործնական մոտեցումները 

(ընտանեկան բժիշկների և թերապևտների համար) 

2 շաբաթ 

  

13.02-24.02 

29.05-09.06 

18.09-29.09 

 

10 Սիրտ-անոթային  արդիական խնդիրները ընդհանուր 

բժշկության պրակտիկայում  

(ընտանեկան բժիշկների և թերապևտների համար)    

      

2 շաբաթ 

 

27.02-10.03 

15.05-26.05 

02.10-13.10 

11 Արդիական պուլմոնոլոգիա ընտանեկան բժիշկների 

համար 

 

2 շաբաթ 

 

Տարվա 

ընթացքում 

12 Մարսողական համակարգի՝ վերջին տարիներին 

հաճախացած ախտորոշումներ (ցելիակիա, 

հեպատոզներ, հակաբիոտիկային բուժման հետևանք) 

1 շաբաթ 

 

20.02-24.02 

20.03-24.03 

26.06-30.06 

18.12-22.12 

 

13 Ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման 

հարցեր (ընտանեկան բժիշկների և առողջության 

առաջնային պահմանման օղակի  թերապևտների համար) 

1 շաբաթ 

 

23.01-27.01 

24.04-28.04 

05.06-09.06 

 

14 Պացիենտների ուսուցում կամ առողջապահական կրթում 

(ընտանեկան բժիշկների և թերապևտների համար) 

1 շաբաթ 

 

Տարվա 

ընթացքում 

 

15 Առողջ ապրելակերպ՝ սնուցում, ֆիզիկական 

ակտիվություն, վնասակար սովորություններից 

հրաժարում, սթրեսի դիմակայում (ընտանեկան 

բժիշկների և թերապևտների համար) 

 

1շաբաթ 

 

Տարվա 

ընթացքում 

16 Միզուղիների վարակներ (ընտանեկան բժիշկների և 

թերապևտների համար )      

1 շաբաթ 

 

Տարվա 

ընթացքում 

17 Ախտանիշային ախտորոշում ընտանեկան բժշկի 

պրակտիկայում   

1 շաբաթ 

 

Տարվա 

ընթացքում 

18 Առողջության պահպանում և հիվանդությունների 

կանխարգելում (ընտանեկան բժիշկների և թերապևտների 

համար) 

 

1 շաբաթ 

 

Տարվա 

ընթացքում 
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19 Հաղորդակցությունը բժշկի պրակտիկայում (ընտանեկան 

բժիշկների և տեղամասային թերապևտների  համար) 

 

1 շաբաթ 

 

Տարվա 

ընթացքում 

ՈՒՐՈԼՈԳԻԱՅԻ  ԵՎ ԱՆԴՐՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ                                                                                                                        

(ամբիոնի վարիչ`  բ.գ.դ., պրոֆ. Ա.Ա.Մուրադյան) 

    

1 Ուրոլոգիայի ժամանակակից հարցեր (ուրոլոգների, 

վիրաբույժների, երիկամաբանների համար) 

 

7 շաբաթ 30.01-17.03 

03.04-19.05 

 

2 Միզասեռական օրգանների վնասվածքներ 

(ուրոլոգների, վնասվածքաբանների, մանկաբարձ-

գինեկոլոգների և զինվորական վիրաբույժների 

համար) 

 

3 շաբաթ 06.02-24.02 

03.04-21.04 

 

3 Միզաքարային հիվանդության արդի հարցեր 

դիստանցիոն լիթոտրիպսիա ուրեթրոռենոսկոպիա 

պերկուտան վիրահատություններ (ուրոլոգների 

համար) 

3 շաբաթ 06.02-24.02 

11.09-29.09 

 

 

 

4 Ստորին միզուղիների ուռուցքներ (ուրոլոգների, 

ուռուցքաբանների համար ) 

   

2 շաբաթ 06.02-17.02 

02.10-13.10 

 

5 Օնկոուրոլոգիայի արդի հարցեր  

(ուրոլոգների, ուռուցքաբանների համար ) 

 

2 շաբաթ 13.02-24.02 

09.10-20.10 

 

 

6 Վերին միզուղիների ուռուցքներ (ուրոլոգների,  

ուռուցքաբանների համար) 

   

2 շաբաթ 06.03-17.03 

09.10-22.10 

7 Անպտղության ուրոլոգիական տեսակներ և էրեկտիլ 

դիսֆունկցիա (ուրոլոգների, սեքսապաթոլոգների, 

անդրոլոգների, ընտանեկան բժիշկների համար) 

 

2 շաբաթ 06.03-17.03 

02.10-13.10 

 

8 Ուրոգինեկոլոգիայի արդի հարցեր (ուրոլոգների, 

մանկաբարձ-գինեկոլոգների համար)   

2 շաբաթ 20.03-31.03 

23.10-03.11 

 

 

9 Գործիքային և լաբորատոր հետազոտություններ 

ուրոլոգիայում (ուրոլոգների համար) 

 

2 շաբաթ 03.04-14.04 

06.11-17.11 

 

10 Միզասեռական համակարգի ռեկոնստրուկտիվ 

վիրաբուժության ժամանակակից մեթոդներ 

(ուռուցքաբանների, ուրոլոգների, վիրաբույժների, 

մանկաբարձ-գինեկոլոգների համար) 

 

2 շաբաթ 10.04-21.04 

11.09-22.09 
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11 Ստորին միզուղիների ախտանիշներ 

Շագանակագեղձի ադենոմայի բուժման արդի 

հարցեր (ուրոլոգների և ընտանեկան բժիշկների 

համար)  

2 շաբաթ 01.05-12.05 

20.11-01.12 

 

12 Ոչ սպեցիֆիկ բորբոքային հիվանդություններ 

(ուրոլոգների, սեքսապաթոլոգների, ընտանեկան 

բժիշկների համար) 

 

1 շաբաթ 13.02-17.02 

18.09-22.09 

 

13 Միզաքարային հիվանդության սիմպտոմատիկա 

Դիստանցիոն լիթոտրիպսիա (ընտանեկան և շտապ 

օգնության բժիշկների համար) 

 

1 շաբաթ 15.05-19.05 

04.12-08.12 

14 Տղամարդու առողջություն Անդրոգեն 

դիսֆունկցիաներ (ընտանեկան բժիշկների համար) 

1 շաբաթ 05.06-09.06 

04.12-08.12 

 

 Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում 

15 Ուրոլոգիական բաժանմունքների և կաբինետների 

միջին բուժանձնակազմի աշխատանքի 

առանձնահատկությունները 

3 շաբաթ 27.03-14.04 

18.09-06.10 

 

 

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ   ԱԼԵՐԳՈԼՈԳԻԱՅԻ  ԱՄԲԻՈՆ 

(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ., պրոֆ. Ս.Ս.Գամբարով) 

    

1 Շնչառական ալերգիկ հիվանդություններ, 

ալերգոդերմատոզներ (թերապևտիկ պրոֆիլի 

բժիշկների համար) 

7 շաբաթ 06.02-24.03 

2 Իմունային համակարգի ախտահարումներով 

պայմանավորված և ալերգիկ հիվանդություններ 

(թերապևտիկ պրոֆիլի բժիշկների համար) 

7 շաբաթ 27.03-12.05 

06.11-22.12 

3 Ատոպիկ հիվանդություններ (թերապևտիկ պրոֆիլի 

բժիշկների համար) 

 

7 շաբաթ 02.10-17.11 

4 Բրոնխիալ ասթմա (բոլոր բժիշկների համար) 

 

2 շաբաթ 13.02-24.02 

5 Դեղորայքային ալերգիա` բազմաձև էքսուդատիվ 

էրիթեմա, Ստիվենս-Ջոնսոնի, Լայելի 

համախտանիշներ (բոլոր բժիշկների համար) 

 

2 շաբաթ 24.04-05.05 

06.11-17.11 

 

6 Ալերգիկ ռինիտներ (բոլոր բժիշկների համար) 

 

1 շաբաթ 06.02-10.02 

7 Ալերգիկ հիվանդությունների ախտորոշման և 

բուժման արդի մեթոդներ (ալերգոլոգների համար) 

 

1 շաբաթ 10.04-14.04 

06.11-10.11 
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8 Սննդային ալերգիա (բոլոր բժիշկների համար) 1 շաբաթ 09.10-13.10 

 

 Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում 

9 Միջին բուժանձնակազմի աշխատանքի 

առանձնահատկությունները ալերգիկ հիվանդների 

հետ 

5 շաբաթ 25.09-27.10 

    

ԿՈԼՈՊՐՈԿՏՈԼՈԳԻԱՅԻ  ԱՄԲԻՈՆ 

(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ., պրոֆ. Ա.Մ.Մինասյան) 

    

1 Կոլոպրոկտոլոգիայի ժամանակակից  

մոտեցումներ, բուժում, կանխարգելում 

(կոլոպրոկտոլոգների, վիրաբույժների, 

գաստրոէնթերոլոգների, ընտանեկան բժիշկների 

համար) 

 

7 շաբաթ  06.03-21.04 

23.10-08.12 

2 Հաստ աղու քաղցկեղ  (բոլոր բժիշկների համար) 2 շաբաթ 20.02-03.03 

18.09-29.09 

 

3 Ֆիբրոկոլոնոսկոպիան որպես հետազոտման մեթոդ 

(կոլոպրոկտոլոգների, վիրաբույժների, 

գաստրոէնթերոլոգների  համար) 

 

2 շաբաթ 01.05-12.05 

09.10-20.10 

4 Կոլոպրոկտոլոգիական  հիվանդությունների 

ախտորոշման  ժամանակակից եղանակներ (բոլոր 

բժիշկների համար) 

 

2 շաբաթ 15.05-26.05 

25.09- 06.10 

5 Հաստ աղու բորբոքային և  ֆունկցիոնալ 

հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման 

առանձնահատկություններ (բոլոր բժիշկների համար) 

 

1 շաբաթ   16.01-20.01 

18.12-22.12 

6 Ուղիղ աղու և շեքի շրջանի բորբոքային և 

ֆունկցիոնալ  հիվանդություններ 

(կոլոպրոկտոլոգների, վիրաբույժների, 

գաստրոէնթերոլոգների, ընտանեկան բժիշկների 

համար) 

 

1 շաբաթ 03.04-07.04 

11.09-15.09 

 Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում 

7 Կոլոպրոկտոլոգիական   բաժանմունքի բուժքույրերի   

աշխատանքի առանձնահատկություններ   

 

5 շաբաթ 06.03-07.04  

11.09-13.10 

8 Էնդոսկոպիկ կաբինետի   

բուժքրոջ աշխատանքի  առանձնահատկությունները   

5 շաբաթ       08.05-09.06 

06.11-08.12 
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ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆ   

 (ամբիոնի վարիչ`  բ.գ.թ., դոց. Գ.Ա.Ավետիսյան) 

    

1 Անոթների գերձայնային հետազոտություն 

(ճառագայթային ախտորոշման մասնագետների 

համար) 

7 շաբաթ       06.02-24.03 

06.11-22.12 

2 Մամոգրաֆիայի արդի մոտեցումներ 

(ճառագայթային ախտորոշման մասնագետների 

համար) 

7 շաբաթ       06.02-24.03 

27.03-12.05 

18.09-03.11 

06.11-22.12 

 

3 Մագնիսառեզոնանսային ախտորոշման արդի 

մոտեցումներ (ճառագայթային ախտորոշման 

մասնագետների համար) 

7 շաբաթ       06.02-24.03 

27.03-12.05 

15.05-30.06 

18.09-03.11 

06.11-22.12 

 

4 Համակարգչային շերտագրման (տոմոգրաֆիայի) 

ախտորոշման  արդի մոտեցումներ  (ճառագայթային 

ախտորոշման մասնագետների համար) 

7 շաբաթ       06.02-24.03 

27.03-12.05 

15.05-30.06 

18.09-03.11 

06.11-22.12 

 

5 Գերձայնային ախտորոշման արդի մոտեցումներ 

(ճառագայթային ախտորոշման մասնագետների 

համար) 

7 շաբաթ       06.02-24.03 

27.03-12.05 

15.05-30.06 

18.09-03.11 

06.11-22.12 

 

6 Ռենտգենաբանական ախտորոշման  արդի 

մոտեցումներ  (ճառագայթային ախտորոշման 

մասնագետների համար) 

7 շաբաթ       06.02-24.03 

27.03-12.05 

15.05-30.06 

18.09-03.11 

06.11-22.12 

 

7 Մամոգրաֆիայի արդի մոտեցումներ (բոլոր 

բժիշկների համար) 

3 շաբաթ       06.02-24.02 

27.02-17.03 

13.03-31.03 

10.04-28.04 

18.09-06.10 

09.10-27.10 

06.11-24.11 
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8 Մագնիսառեզոնանսային ախտորոշման  արդի 

մոտեցումներ (բոլոր բժիշկների համար) 

3 շաբաթ       06.02-24.02 

27.02-17.03 

13.03-31.03 

10.04-28.04 

18.09-06.10 

09.10-27.10 

06.11-24.11 

 

9 Համակարգչային շերտագրման (տոմոգրաֆիայի) 

ախտորոշման  արդի մոտեցումներ (բոլոր բժիշկների 

համար) 

3 շաբաթ       06.02-24.02 

27.02-17.03 

13.03-31.03 

10.04-28.04 

18.09-06.10 

09.10-27.10 

06.11-24.11 

 

10 Գերձայնային ախտորոշման  արդի մոտեցումներ 

(բոլոր բժիշկների համար) 

3 շաբաթ       06.02-24.02 

27.02-17.03 

13.03-31.03 

10.04-28.04 

18.09-06.10 

09.10-27.10 

06.11-24.11 

 

11 Ռենտգենաբանական ախտորոշման  արդի 

մոտեցումները  (բոլոր բժիշկների համար) 

3 շաբաթ 06.02-24.02 

27.02-17.03 

13.03-31.03 

10.04-28.04 

18.09-06.10 

09.10-27.10 

06.11-24.11 

ՄԱՆԿԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ  ԹԻՎ 1  ԱՄԲԻՈՆ 

(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ. Ն.Գ.Բաղդասարյան) 

    

1  Մանկաբուժության ժամանակակից հարցեր 

(մանկաբույժների համար) 

 

7 շաբաթ 06.02-24.03 

27.03-12.05 

2 Իմունիզացիան գործնականում (մանկաբույժների, 

իմունիզացիայի պատասխանատուների համար) 

 

2 շաբաթ 23.01-03.03 

3 Մանկական գաստրոէնթերոլոգիայի ժամանակակից 

հարցեր (մանկաբույժների, մանկական 

գաստրոէնթերոլոգների համար) 

 

2 շաբաթ 06.02-17.02 

4 Առողջ երեխայի բուժհսկողությունը տեղամասում 

(տեղամասային մանկաբույժների համար) 

 

2 շաբաթ 15.05-26.05 
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5 Մանկաբուժության ժամանակակից ուղեցույցներ և 

հանձնարարականներ 

 

2 շաբաթ 29.05-09-06 

6 Դեղորայքային բուժման ժամանակակից 

մոտեցումները մանկաբուժությունում 

2 շաբաթ 12.06-23.06 

 

 

7 Երեխաների սնուցում և աճ (ընտանեկան բժիշկների, 

մանկաբույժների, նեոնատոլոգների և մանկաբարձ-

գինեկոլոգների  համար) 

 

2 շաբաթ 12.06-23.06 

18.09-29.09 

8 Մանկական ռեսպիրատոր բժշկություն (ընտանեկան 

բժիշկների և մանկաբույժների համար) 

 

2 շաբաթ 04.09-15.09 

9 Երեխաների ալերգիկ հիվանդություններ 

(ընտանեկան բժիշկների և մանկաբույժների համար) 

 

2 շաբաթ 02.10-13.10 

10 Դժվար ախտորոշում մանկաբուժությունում 

(ընտանեկան բժիշկների և մանկաբույժների համար) 

 

2 շաբաթ 02.10-13.10 

11 Անհետաձգելի վիճակներ մանկաբուժությունում 

(ընտանեկան բժիշկների, մանկաբույժների և 

նեոնատոլոգների  համար) 

 

2 շաբաթ 16.10-27.10 

04.12-15.12 

12 Մանկական կարդիոռևմատոլոգիական 

հիվանդություններ (ընտանեկան բժիշկների և 

մանկաբույժների համար) 

2 շաբաթ 20.11-01.12 

13 Մուկովիսցիդոզ (ընտանեկան բժիշկների և 

մանկաբույժների համար) 

1 շաբաթ 30.10-03.11 

14 Մանկական կլինիկական դեպքերի քննարկում 

(ընտանեկան բժիշկների և մանկաբույժների համար) 

 

 

1 շաբաթ 30.10-03.11 

15 Երեխաների մետաբոլիկ հիվանդություններ 

(ընտանեկան բժիշկների և մանկաբույժների համար) 

 

1 շաբաթ 06.11-10.11 

16 Հոմեոստատիկ ցուցանիշների հսկումը մանկական 

ստացիոնարում (մանկաբույժների և մանկական 

ռեանիմատոլոգների  համար) 

 

1 շաբաթ 13.11-17.11 

18.12.22.12 

 Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում   

17 Մանկաբուժության ընդհանուր հարցեր 

(տեղամասային բուժքույրերի համար) 

 

5 շաբաթ 23.01-24.02 

03.04-05.05 
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18 Մանկաբուժության ընդհանուր հարցեր 

(ստացիոնարի բուժքույրերի համար) 

5 շաբաթ 27.02-31.03 

08.05-09.06 

30.10-01.12 

19 Երեխաների սնուցում և աճ (բուժքույրերի համար) 

 

2 շաբաթ 18.09-29.09 

20 Երեխաների ալերգիկ հիվանդություններ 

(բուժքույրերի համար) 

 

2 շաբաթ 02.10-13.10 

21 Անհետաձգելի վիճակներ մանկաբուժությունում 

(բուժքույրերի համար) 

 

2 շաբաթ 16.10-27.10 

04.12-15.12 

22 Իմունիզացիան գործնականում (տեղամասային 

բուժքույրերի համար) 

 

1 շաբաթ 23.01-27.01 

06.02-10.02 

11.09-15.09 

30.10-03.11 

ՄԱՆԿԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ  ԹԻՎ 2  ԱՄԲԻՈՆ  

(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ., պրոֆ. Ա.Ա. Սարգսյան) 

    

1  Երիկամային հիվանդությունների ախտորոշումը 

երեխաների մոտ (մանկական նեֆրոլոգների, 

ուրոլոգների, մանկաբույժների համար) 

 

4 շաբաթ 

 

Տարվա 

ընթացքում  

2 Հեմոդիալիզի ժամանակակից հարցեր (հեմոդիալիզի 

բաժանմունքի բժիշկների համար) 

2 շաբաթ 

 

Տարվա 

ընթացքում 

 Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում 

3 Հեմոդիալիզի տեխնիկա (հեմոդիալիզի բաժանմունքի 

բուժքույրերի համար) 

2 շաբաթ 

 

Տարվա 

ընթացքում 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ  ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ  ԱՄԲԻՈՆ 

(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ., պրոֆ. Ա.Ս.Բաբլոյան) 

    

1 
Մանկական վիրաբուժության արդի հարցեր 

(մանկաբույժների և վիրաբույժների համար) 

7 շաբաթ 13.02-31.03 

11.09-27.10 

 

2 Մանկական ուրոլոգիայի ժամանակակից հարցեր 

(մանկական նեֆրոլոգների, նեֆրոլոգների, 

ուրոլոգների և վիրաբույժների համար) 

 

2 շաբաթ 03.04-14.04 

02.10-13.10 

3 Մանկական թորակալ վիրաբուժության 

ժամանակակից հարցեր (մանկաբույժների և 

վիրաբույժների  համար) 

 

2 շաբաթ 03.04-14.04 

02.10-13.10 

4 Մանկական թարախասեպտիկ վիրաբուժության 

ժամանակակից հարցեր (մանկաբույժների և 

վիրաբույժների համար) 

2 շաբաթ 03.04-14.04 

02.10-13.10 
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5 Մանկական օրթոպեդիայի ժամանակակից հարցեր 

(օրթոպեդ- վնասվածքաբանների և վիրաբույժների 

համար) 

3 շաբաթ 03.04-21.04 

02.10-20.10 

6 Մանկական էնդոսկոպիայի  

առանձնահատկություններ  (մանկաբույժների, 

վիրաբույժների, ուրոլոգների, էնդոսկոպիստների 

համար) 

 

2 շաբաթ 22.05-02.06 

02.10-13.10 

7 Անհետաձգելի վիրաբուժություն երեխաների մոտ 

(շտապ օգնության բժիշկների,  մանկաբույժների, 

վիրաբույժների և ուրոլոգների, համար) 

2 շաբաթ 05.06-16.06 

30.10-10.11 

 Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում 
  

5 Մանկական վիրաբուժական բաժանմունքի բուժքրոջ 

աշխատանքը 

 

5 շաբաթ 10.04-12.05 

ՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ                                      

(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ., պրոֆ. Ռ.Վ.Ֆանարջյան) 

    

1 Կենտրոնական նյարդային համակարգի 

վնասվածքների և անոթային հիվանդությունների 

ախտորոշում և բուժում (նյարդավիրաբույժների, 

նյարդաբանների,  վնասվածքաբանների և 

ռեանիմատոլոգների համար) 

 

7 շաբաթ 30.01-17.03 

02.10-17.11 

2 Մանկական նյարդավիրաբուժության արդի հարցեր 

(նյարդավիրաբույժների և նյարդաբանների համար) 

 

7 շաբաթ 06.03-21.04 

09.10-24.11 

3 Կենտրոնական նյարդային համակարգի ուռուցքների 

ախտորոշում և բուժում (նյարդավիրաբույժների և 

նյարդաբանների համար) 

 

7 շաբաթ 20.03-05.05 

16.10-01.12 

4 Ողնաշարի և ողնուղեղի հիվանդությունների 

ախտորոշում և բուժում (նյարդավիրաբույժների, 

նյարդաբանների  և վնասվածքաբանների համար) 

 

2 շաբաթ 06.02-17.02 

20.11-01.12 

5 Հիդրոցեֆալիա, ախտորոշումը և բուժումը: 

Ներգանգային հիպերտենզիոն համախտանիշ 

(նյարդավիրաբույժների համար) 

2 շաբաթ 20.02-03.03 

04.12-15.12 

 Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում 

6 Բուժքրոջ աշխատանքը նյարդավիրաբուժության 

բաժանմունքում 

5 շաբաթ 27.02-31.03 

02.10-03.11 
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ՍՐՏԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ  ԱՄԲԻՈՆ 

(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ., պրոֆ. Հ.Ս.Սիսակյան) 

    

1 Կլինիկական սրտաբանություն (սրտաբանների, 

թերապևտների, ընտանեկան բժիշկների համար) 

 

7 շաբաթ 06.02-24.03 

 

2 Էխոսրտագրության (սրտաբանների, ֆունկցիոնալ 

կաբինետի բժիշկների համար) 

7 շաբաթ 22.05-07.07 

 

3 Կլինիկական էլեկտրասրտագրության հիմունքներ 

(սրտաբանների, թերապևտների, ընտանեկան 

բժիշկների համար) 

 

7 շաբաթ 23.10-08.12 

4 Անհետաձգելի սրտաբանություն (սրտաբանների, 

ինտենսիվ թերապիայի բժիշկների համար) 

 

2 շաբաթ 12.06-23.06 

5 Էխոսրտագրության  նոր մեթոդներ 

(սրտաբանների, ֆունկցիոնալ կաբինետի 

բժիշկների համար) 

 

2 շաբաթ 18.09-29.09 

 

ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ  ԹԻՎ 3  ԱՄԲԻՈՆ                                      

(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ., պրոֆ.  Ա.Մ.Մինասյան) 

    

1 Թոքաբանություն 7 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

 

2 Սպիրոմետրիա    1 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

 

ՖԻԶԻՈԹԵՐԱՊԻԱՅԻ,  ՌԵԱԲԻԼԻՏՈԼՈԳԻԱՅԻ  ԵՎ  ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ  ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ  

ԱՄԲԻՈՆ 

(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ., պրոֆ. Բ.Ն.Հարությունյան) 

    

1 Ֆիզիոթերապիայի ժամանակակից մեթոդներ   և 

տեխնոլոգիաներ (ֆիզիոթերապևտների,  

ռեաբիլիտոլոգների, թերապևտների,  

մանկաբույժների և ընտանեկան բժիշկների համար) 

 

7 շաբաթ 23.01–10.03 

23.10–08.12 

2 Բժշկական ռեաբիլիտոլոգիայի արդի հիմնահարցեր և 

ժամանակակից տեխնոլոգիաներ 

(ռեաբիլիտոլոգների,  ֆիզիոթերապևտների, 

ընտանեկան բժշկների համար) 

 

 

7 շաբաթ  06.02–24.03 

04.09-20.10 



 

56 

3 Ողնաշարի բորբոքային և դեգեներատիվ  

հիվանդությունների վերականգնողական բուժում                                                   

(ռեաբիլիտոլոգների, ռևմատոլոգների, 

նյարդաբանների, կինեզիոթերապևտների, 

ընտանեկան բժիշկների  և առողջարանային 

բժիշկների համար) 

 

7 շաբաթ 27.02–14.04 

18.09–03.11 

4 Սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդությունների 

բժշկական ռեաբիլիտոլոգիայի արդի խնդիրներ 

(ռեաբիլիտոլոգների, սրտաբանների, 

նյարդաբանների, թերապևտների, ընտանեկան 

բժիշկների, մանկաբույժների համար) 

 

7 շաբաթ 03.04-19.05 

09.10-24.11 

5 Բժշկական ռեաբիլիտոլոգիայի արդի հիմնահարցեր և 

ժամանակակից տեխնոլոգիաներ 

(ռեաբիլիտոլոգների,  ֆիզիոթերապևտների և 

ընտանեկան բժիշկների համար)                                               

 

4 շաբաթ   13.02 – 10.03 

01.05 –26.05 

11.09 - 06.10 

6 Բժշկական ռեաբիլիտոլոգիայի արդի հիմնահարցեր  

և ժամանակակից տեխնոլոգիաներ 

(ռեաբիլիտոլոգների,  ֆիզիոթերապևտների, 

ընտանեկան բժիշկների, սրտաբանների և 

նյարդաբանների համար)  

 

4 շաբաթ   20.03 -14.04 

16.10 -10.11 

7  Ֆիզիոթերապիայի ժամանակակից մեթոդներ և 

տեխնոլոգիաներ (ֆիզիոթերապևտների,  

ռեաբիլիտոլոգների, թերապևտների և  

մանկաբույժների, ընտանեկան բժիշկների համար)  

                                                       

2 շաբաթ 23.01-03.02 

22.05–02.06 

18.09–29.09 

8 Ողնաշարի բորբոքային և դեգեներատիվ    

հիվանդությունների վերականգնողական բուժում                                                     

(ռեաբիլիտոլոգների, ռևմատոլոգների, 

նյարդաբանների, կինեզիոթերապևտների, 

ընտանեկան և առողջարանային բժիշկների համար)                                                                       

 

2 շաբաթ                  23.01–03.02 

15.05–26.05 

04.12–15.12 

9 Բժշկական ռեաբիլիտոլոգիայի արդի հիմնահարցեր և 

ժամանակակից տեխնոլոգիաներ 

(ռեաբիլիտոլոգների,  ֆիզիոթերապևտների, 

ընտանեկան բժիշկների,   նյարդաբանների, 

սրտաբանների, մաշկաբանների համար)   

2 շաբաթ                  23.01 - 03.02 

13.02 - 24.02 

13.03 - 24.03 

10.04 - 21.04 

18.09 - 29.09 

02.10 -13.10 

13.11 - 24.11 
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10 Լազերոթերապիայի ժամանակակից հարցեր  

(ֆիզիոթերապևտների համար)  

2 շաբաթ 20.02 - 03.03 

10.04 – 21.04 

25.09 – 06.10 

 

11 Ֆիզիոթերապիայի դերը քիթըմպանի 

հիվանդությունների բուժման  հիմնահարցերում  

(քիթ- կոկորդ-ականջաբանների և 

ֆիզիոթերապևտների համար) 

 

2 շաբաթ 20.03–31.03 

20.11–01.12 

 

12 Հենաշարժական ապարատի հիվանդությունների  

վնասվածքների բուժման ֆիզիոթերապևտիկ բուժում                                                                                      

(ֆիզիոթերապևտների, ռեաբիլիտոլոգների համար)                                                                                                        

 

2 շաբաթ 27.03–07.04 

29.05–09.06 

11.09 -22.09 

13 Լազերոթերապիայի բուժման ժամանակակից 

մեթոդների կիրառումը երեխաների մոտ   

(մանկաբույժների համար)  

 

2 շաբաթ                 22.05 – 02.06 

11.09 – 22.09 

14 Մետաբոլիկ սինդրոմ: Ախտորոշում և  բժշկական 

ռեաբիլիտացիայի սկզբունքներ (ռեաբիլիտոլոգների, 

սրտաբանների, Էնդոկրինոլոգների, ընտանեկան 

բժիշկների  համար) 

2 շաբաթ                  02.10 – 13.10 

 
Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում 

  

15 ֆիզիոթերապևտիկ բաժանմունքներում  բուժքրոջ 

աշխատանքը  (ֆիզիոթերապիայի բուժքույրերի 

համար)   

5 շաբաթ 06.02 – 10.03 

27.03 – 28.04 

15.05 - 16.06 

18.09 – 20.10 

06.11 - 08.12 

ՖԹԻԶԻԱՏՐԻԱՅԻ  ԱՄԲԻՈՆ 

(ամբիոնի վարիչ`  բ.գ.դ., պրոֆ. Մ.Դ.Սաֆարյան) 

1 Տուբերկուլոզի տարբերակիչ ախտորոշում  (բոլոր 

բժիշկների համար) 

2 շաբաթ 03.04-14.04 

 

2 Տուբերկուլոզի ախտորոշում, կլինիկա և բուժում 

(ֆթիզիատորների համար) 

7 շաբաթ 06.02-24.03 

 

3 Տուբերկուլոզը և զուգորդող հիվանդությունները 

(ֆթիզիատորների համար) 

2 շաբաթ 23.01-03.02 

04.12-15.12 

 Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում   

4 Տուբերկուլյոզի ախտանիշներ, հայտնաբերում և 

կանխարգելում: Վարակի վերահսկում 

(հակատուբերկուլյոզային ծառայության  բուժքույրերի 

համար) 

2 շաբաթ 13.03-24.03 

06.11-17.11 
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ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

 
ՍԵՔՍԱՊԱԹՈԼՈԳԻԱՅԻ  ԿՈՒՐՍ 

(կուրսի վարիչ՝ բ.գ.թ., դոց. Ս.Վ.Հակոբյան) 

    

1 Սեքսապաթոլոգիայի ակտուալ հարցեր 

(սեքսապոթոլոգների, մանկաբարձ-գինեկոլոգների և 

ուրոլոգների համար) 

 

7 շաբաթ 27.02-14.04 

16.10-01.12 

 

ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ  ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԱՄԲԻՈՆ 

(ամբիոնի վարիչ`  բ.գ.թ., դոց. Ա.Վ.Ասոյան) 

    

1 Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ընտրված հարցեր  

(ինֆեկցիոնիստների, մանկաբույժների, 

տեղամասային   թերապևտների համար)  

 

7 շաբաթ 23.01-10.03 

 02.10-17.11    

2 Մանկական ինֆեկցիոն հիվանդությունների      

ախտորոշման և բուժման ժամանակակից հարցեր      

(ինֆեկցիոնիստների, մանկաբույժների համար) 

 

7 շաբաթ 13.03-28.04 

25.09-10.11 

4 Զոոնոզներ (ինֆեկցիոնիստների, թերապևտների 

համար)   

2 շաբաթ 27.02-10.03 

5 Սուր աղիքային ինֆեկցիաներ (ինֆեկցիոնիստների,      

թերապևտների, շտապ օգնության բժիշկների համար)                                                      

 

2 շաբաթ 27.03 -07.04 

06.11-17.11 

6 Մանկական հասակի վիրուսային հեպատիտներ և        

աղիքային ինֆեկցիաներ (ինֆեկցիոնիստների,        13.11 - 24.11 

մանկաբույժների, շտապ օգնության բժիշկների 

համար) 

 

2 շաբաթ 03.04 -14.04 

13.11-24.11 

 

7 Վիրուսային հեպատիտներ (ինֆեկցիոնիստների,  

թերապևտների, շտապ օգնության բժիշկների համար)                                                     

 

2 շաբաթ 15.05- 26.05 

18.09-29.09 

8 Անգինա (ինֆեկցիոնիստների, թերապևտների 

համար)   
 

 

2 շաբաթ 09.10- 20.10 

9 Մանկական հասակի վիրուսային հեպատիտներ  

(ինֆեկցիոնիստների, մանկաբույժների համար)   

1 շաբաթ 13.02-17.02 

03.04 -07.04 
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10 Մանկական սուր շնչառական վիրուսային 

ինֆեկցիաներ  (ինֆեկցիոնիստների, 

մանկաբույժների, շտապ օգնության   բժիշկների 

համար) 

 

1 շաբաթ      13.02-17.02 

20.11-24.11 

11 Մալարիա (ինֆեկցիոնիստների, թերապևտների,      

շտապ օգնության բժիշկների համար) 

 

1 շաբաթ 20.02-24.02 

12 Մանկական հասակի աղիքային ինֆեկցիաներ       

(ինֆեկցիոնիստների, մանկաբույժների, շտապ       

օգնության բժիշկների համար) 

 

1 շաբաթ 20.03-24.03 

23.10-27.10 

13 Գրիպ (ինֆեկցիոնիստների,  թերապևտների,   շտապ 

օգնության բժիշկների համար)                                                                                  

 

1 շաբաթ 10.04-14.04 

16.10-20.10 

 

14 Հատուկ վտանգավոր ինֆեկցիաներ   1 շաբաթ 27.11-01.12 

 Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում 
  

15 Մանկական հասակի ինֆեկցիոն    

հիվանդությունների հարցեր (բուժքույրերի համար) 

 

5 շաբաթ 27.02-31.03 

17.04 -19.05 

16 Ինֆեկցիոն բաժանմունքի և կաբինետի բուժքույրերի  

աշխատանքի առանձնահատկություններ  

  

5 շաբաթ 06.03-07.04 

30.10-01.12 

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ  ԱՄԲԻՈՆ  

(ամբիոնի վարիչ  բ.գ.դ., պրո ֆ. Ա.Ձ.Համբարձումյան) 

    

1 Արտակարգ իրավիճակներ կենսաբանական և 

քիմիական վտանգների ժամանակ՝ ռազմաբժշկական 

ֆակուլտետի հետ համատեղ   

7 շաբաթ 23.01-10.03 

2 Համաճարակաբանության արդի խնդիրներ 

(համաճարակաբանների համար) 

7 շաբաթ 17.04 -02.06 

25.09 -10.11 

3 Բժշկական էնտոմոլոգիա (միջատաբանություն), 

կենդանի փոխանցողներ և պայքարը նրանց դեմ   

(համաճարակաբանների և կենսաբանների համար) 

 

 

 

 

2 շաբաթ 16.01-27.01 

05.06-16.06 

4 Մակաբուծաբանության հիմնական դրույթներ 

(մակաբուծաբանների, համաճարակաբանների 

համար) 

 

2 շաբաթ 13.02-24.02 

20.11-01.12 
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5 Իմունականխարգելում  (համաճարակաբանների 

համար)   

1 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

6 Ներհիվանդանոցային վարակներ (բոլոր պրոֆիլի 

բժիշկների համար)  

1 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

7 Վիրուսային վարակներ (համաճարակաբանների 

համար)                          

 

1 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

8 Հեմոկոնտակտային (պարենտերալ) ուղով      

փոխանցվող վիրուսային հեպատիտների և 

ՁԻԱՀ/ՄԻԱՎ-ի համաճարակաբանություն (բոլոր 

բժիշկների համար) 

 

1 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

9 Դեզինֆեկցիա, ստերիլիզացիա, դեզինսեկցիա, 

դեռատիզացիա (համաճարակաբանների համար)  

 

1 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

 Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում 

10 Համաճարակաբանության արդի հարցեր  

(համաճարակաբանների օգնականների համար)  

5 շաբաթ 24.04-26.05 

25.09-27.10 

11 Մակաբուծաբանության արդի հարցեր 

(մակաբուծաբանների օգնականների համար) 

5 շաբաթ 23.01-24.02 

13.11-15.12 

 

12 Կանխարգելիչ պատվաստումների ուղեցույց 

պատվաստումների կատարման տեխնիկայի 

վերաբերյալ (բուժքույրերի համար) 

 

2 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

ՀԻԳԻԵՆԱՅԻ  ԵՎ  ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ 

(ամբիոնի վարիչ`  բ.գ.դ , պրոֆ. Լ.Ռ.Ավետիսյան) 

    

1 Հիգիենայի արդի հարցեր (բժիշկ-հիգիենիստների  

համար) 

 

7 շաբաթ 06.03-21.04 

ՀՈԳԵԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ 

(ամբիոնի վարիչ՝   բ.գ.դ., պրոֆ. Ա.Է.Մելիք-Փաշայան) 

    

1 Շիզոֆրենիա, շիզոտիպային և զառանցական 

խանգարումներ (հոգեբույժների համար) 

 

7 շաբաթ 06.02-24.03 

 

2 Հոգեկան և վարքային խանգարումներ` հոգեակտիվ 

նյութերի գործածման հետևանքով (հոգեբույժների 

համար) 

7 շաբաթ 27.03-12.05 
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3 Օրգանական` ներառյալ ախտանշանային, հոգեկան 

խանգարումներ (հոգեբույժների համար) 

 

4 շաբաթ 15.05-09.06 

4 Նևրոտիկ, սթրեսով պայմանավորված և 

սոմատոֆորմ խանգարումներ (հոգեբույժների 

համար) 

 

4 շաբաթ 09.10-03.11 

5 Հասուն անձի և մեծահասակի վարքի խանգարումներ 

(հոգեբույժների համար) 

 

4 շաբաթ 16.10-10.11 

6 Մտավոր հետամնացություն: Հոգեբանական 

զարգացման խանգարումներ: Վարքային և էմոցիոնալ 

խանգարումներ (հոգեբույժների համար) 

 

4 շաբաթ 13.11-08.12 

7 Աֆեկտիվ խանգարումներ (հոգեբույժների համար) 2 շաբաթ 12.06-23.06 

 

8 Ընդհանուր հոգեախտաբանություն (հոգեբույժների 

համար) 

 

2 շաբաթ 11.12-22.12 

9 Հոգեկան հիվանդությունների բուժում: 

Հոգեդեղաբանություն: Կողմնակի երևույթներ 

(հոգեբույժների համար) 

 

1 շաբաթ 09.10-13.10 

10 Սթափության վկայարկման մեթոդներ 

(թմրաբանների, հոգեբույժների և շտապ օգնության 

բժիշկների համար) 

1 շաբաթ 16.10-20.10  

 Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում 

11 Նարկոլոգիական խանգարումների դասակարգում, 

հիվանդների խնամքի կազմակերպում, կիրառվող 

դեղամիջոցների հիմնական խմբեր (հոգեբուժական և 

թմրաբանական բաժանմունքների, կաբինետների 

բուժքույրերի  համար) 

 

2 շաբաթ 16.01-27.01 

12 Հոգեկան խանգարումների դասակարգում, 

հիվանդների խնամքի կազմակերպում, հոգեմետ 

դեղամիջոցների հիմնական խմբեր (հոգեբուժական և 

թմրաբանական բաժանմունքների, կաբինետների 

բուժքույրերի  համար) 

2 շաբաթ 11.12-22.12 

 

    

ԲԺՇԿԱԿԱՆ  ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ  ԱՄԲԻՈՆ 

(ամբիոնի վարիչ` հ.գ.թ., դոց.  Խ.Վ.Գասպարյան) 

    

1 Բժշկական հոգեբանության գործնական 

կիրառություն (բժիշկների և հոգեբանների համար) 

 

7 շաբաթ 13.02-31.03 
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2 Դատա-հոգեբանական փորձաքննության հիմունքներ  

(բժիշկների և հոգեբանների համար) 

5 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

 

3 Բժշկական հոգեբանության գործնական 

կիրառություն (հոգեկան առողջության ոլորտի 

մասնագետների համար) 

 

4 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

4 Հոգեմարմնական բժշկություն (ընտանեկան 

բժշկության ամբիոնի հետ համատեղ) 

4 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

 

5 Տրավմատիկ սթրես, հետտրավմային սթրեսային 

խանգարում, հաղթահարման ուղիներ (բժիշկների և 

հոգեբանների համար) 

 

2 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

6 Իմացական վարքային թերապիա (բժիշկների և 

հոգեբանների համար) 

 

2 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

7 Կլինիկական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրներ 

(բժիշկների և հոգեբանների համար) 

2 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

 

 

 

ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ   ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

 
ԴԱՏԱԿԱՆ  ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ                              

(ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ., պրոֆ. Շ.Ա.Վարդանյան) 

    

1 Մեխանիկական վնասվածքների դատաբժշկական 

փորձաքննություն (դատաբժշկական փորձագետների 

համար) 

 

7 շաբաթ 15.05-30.06 

2 Զինվորական վնասվածության տեսակների 

դատաբժշկական փորձաքննություն  

(դատաբժշկական փորձագետների համար) 

2 շաբաթ 13.03-24.03 

    

ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ  ԵՎ   ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ  ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅԻ    ԱՄԲԻՈՆ 

(ամբիոնի վարիչ`  բ.գ.թ., դոց. Լ.Կ.Եսայան)       

    

1 Թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի արդի խնդիրներ 

(թերապևտ, ընդհանուր գործունեության և 

ընտանեկան ստոմատոլոգների համար) 

 

7 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

2 Ստոմատոլոգիայի արդի խնդիրներ (ընդհանուր  

գործունեության և ընտանեկան ստոմատոլոգների 

համար) 

7 շաբաթ 

 

Տարվա 

ընթացքում 
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3 Մանկական ստոմատոլոգիայի հիմնահարցեր 

(մանկական ստոմատոլոգների համար) 

 

7 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

4 Մասնակի և լրիվ շարժական պրոթեզավորման 

ժամանակակից մոտեցումներ, հնարավոր 

բարդությունների կանխարգելում  (օրթոպեդ  

ստոմատոլոգների համար) 

 

3 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

5 Պուլպիտ, պերիօդոնտիտ (բոլոր  ստոմատոլոգների 

համար) 

2 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

6 Ատամի կարծր հյուսվածքների կարիեսային և ոչ 

կարիեսային ախտահարումներ, 

պատճառագիտության և ախտածնության   

ժամանակակից հայացքներ: Դասակարգում, 

ախտորոշման և բուժման ժամանակակից 

սկզբունքներ (բոլոր  ստոմատոլոգների համար) 

 

2 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

7 Պարօդոնտի հիվանդություններ, (բոլոր  

ստոմատոլոգների համար) 

 

2 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

8 Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի հիվանդություններ, 

(բոլոր  ստոմատոլոգների համար) 

2 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

 

9 Ճառագայթային ախտորոշումը ստոմատոլոգիայում  

(բոլոր ստոմատոլոգների համար) 

2 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

 

10 Ժամանակակից ատամնային իմպլանտացիայի  

սկզբունքներ (բոլոր ստոմատոլոգների համար) 

 

2 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

11 Անշարժ պրոթեզավորման ժամանակակից  

մոտեցումներ, հնարավոր բարդությունների  

կանխարգելում  (օրթոպեդ ստոմատոլոգների  

համար) 

 

2 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

12 Ամբուլատոր վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի 

հիմնահարցեր, ժամանակակից մոտեցումներ 

(վիրաբույժ ստոմատոլոգների համար) 

 

2 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

13 Ատամի կարծր հյուսվածքների գեղարար 

վերականգնման ժամանակակից մոտեցումներ (բոլոր  

ստոմատոլոգների համար) 

 

1 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

14 Էնդոդոնտիկ բուժման ժամանակակից մոտեցումներ 

(բոլոր ստոմատոլոգների համար) 

 

1 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 
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 Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում   

15 Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները 

ստոմատոլոգիայում՝ ըստ նեղ 

մասնագիտությունների (ստոմատոլոգիական 

կաբինետների բուժքույրերի համար) 

5 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

16 «Ատամնատեխնիկական գործ» մասնագիտության 

արդի խնդիրները (ատամնատեխնիկների համար) 

5 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

17 Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները 

ատամնային իմպլանտացիայի ժամանակ 

(ստոմատոլոգիական կաբինետների բուժքույրերի 

համար) 

2 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

18 Ճառագայթային հետազոտությունների 

առանձնահատկությունները ստոմատոլոգիայում 

(ռենտգեն լաբորանտների, ստոմատոլոգիական 

կաբինետների բուժքույրերի համար) 

 

2 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ  ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅԻ ԵՎ ՕՐԹՈԴՈՆՏԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ 

(ամբիոնի վարիչ՝ բ.գ.դ. Հ.Յու.Տեր-Պողոսյան) 

Օրթոդոնտիա   

    

1 Օրթոդոնտիկ ախտորոշում, ախտորոշման 

սկզբունքներ (օրթոդոնտների  համար)  

                                                                           

7շաբաթ 

 

20.02-07.04 

2  Բուժման սկզբունքներն ու պլանավորումը 

օրթոդոնտիայում (օրթոդոնտների համար)     

7շաբաթ 

 

10.04-26.05 

3 Անշարժ օրթոդոնտիկ տեխնիկայի կիրառումն 

օրթոդոնտիայում (օրթոդոնտների համար)   

7 շաբաթ 10.04-26.05 

4 Նեյրոմկանային ստոմատոլոգիայի 

հիմունքներ:Ատամնաշարերի օկլյուզիայի 

ֆունկցիոնալ ախտորոշում: Պրոթետիկ և 

օրթոդոնտիկ բուժման յուրահատկություններ 

(օրթոդոնտների, օրթոպեդների, թերապևտ և 

ընտանեկան ստոմատոլոգների  համար) 

7 շաբաթ 10.04-26.05 

 

5 Ժամանակակից օրթոդոնտիկ տեխնիկայի կիրառում 

(ինքնակապվող self-ligating բրեկետների  կիրառում, 

Aligners և այլն) (օրթոդոնտների համար)  

7 շաբաթ 

 

04.09-20.10 

6 Ատամնածնոտային անկանոնությունների թեթև 

դեպքերի ախտորոշման և բուժման սկզբունքներ, 

վերականգնողական ստոմատոլոգիայից առաջ 

կատարվող մասնակի օրթոդոնտիա (օրթոպեդների, 

ընտանեկան և թերապևտ-ստոմոտոլոգների համար) 

7 շաբաթ 09.10-24.11 

 



 

65 

7 Գնաթոլոգիայի հիմնական սկզբունքներ կլինիկական 

ստոմատոլոգիայում: Քունք-ստործնոտային հոդի 

մկանահոդային  դիսֆունկցիայի բուժման 

կոնսերվատիվ մոտեցումներ (օրթոդոնտների, 

օրթոպեդների, թերապևտ և ընտանեկան 

ստոմատոլոգների  համար) 

 

7 շաբաթ 09.10-24.11 

8 Շարժական օրթոդոնտիկ սարքերի կիրառում 

(օրթոդոնտների համար)   

 

6 շաբաթ 29.05-07.07 

9 «Հենարանի հասկացողությունը» օրթոդոնտիայում, 

էնդոօսսալ իմպլանտների կիրառումը ոսկրային 

հենքի ապահովման նպատակով (օրթոդոնտների, 

օրթոպեդների, թերապևտ և ընտանեկան 

ստոմատոլոգների  համար) 

4 շաբաթ 27.11-22.12 

 

 
Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում 

  

10 Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները  

օրթոդոնտիայում (օրթոդոնտիկ կաբինետների 

բուժքույրերի համար) 

 

5 շաբաթ 29.05-30.07 

Մանկական թերապևտիկ ստոմատոլոգիա 

1 Ատամների կարիես և ոչ կարիեսային 

ախտահարումներ մանկական հասակում 

(ընտանեկան  և մանկական ստոմատոլոգների  

համար)  

       

7 շաբաթ 20.02-07.04 

 

2 Մանկական ստոմատոլոգիա (մանկական  

ստոմատոլոգների  համար) 

7 շաբաթ 10.04-26.05 

3 Կարիեսի բարդություններ և բուժման սկզբունքներ 

մանկական հասակում (ընտանեկան  և մանկական 

ստոմատոլոգների  համար) 

     

7շաբաթ 10.04-26.05 

4 Պարօդոնտի հիվանդությունները մանկական 

հասակում (ընտանեկան  և մանկական 

ստոմատոլոգների  համար)   

 

7 շաբաթ 10.04-26.05 

5 Լորձաթաղանթի հիվանդությունները մանկական 

հասակում  (ընտանեկան  և մանկական 

ստոմատոլոգների  համար) 

  

7 շաբաթ 11.09-27.10 

6 Ստոմատոլոգիական հիվանդությունների 

կանխարգելում (բոլոր  ստոմատոլոգների  համար) 

  

7 շաբաթ 30.10-15.12 
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ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅԻ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ  

ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ 

(ամբիոնի վարիչ՝ բ.գ.թ., դոց. Գ.Ռ.Քոչարյան) 

    

1 Վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի արդի հարցեր 7 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

 

2 Դիմածնոտային վիրաբուժության արդի հարցեր 7 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

    

  

 

  

 

ԴԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 
  

 

  

ԲԺՇԿԱԿԱՆ  ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ 

(ամբիոնի վարիչ`  բ.գ.դ., պրոֆ. Վ.Ա.Շեկոյան) 

    

1 Օդակաթիլային վարակների մանրէաբանություն 

(բժիշկ-մանրէաբանների համար)    

 

7 շաբաթ 23.01-10.03 

2 Սուր աղիքային վարակների մանրէաբանություն  

(բժիշկ-մանրէաբանների համար)  

 

7 շաբաթ 20.03–05.05 

3 Կլինիկական մանրէաբանություն (բժիշկ- 

մանրէաբանների համար)   

 

7 շաբաթ 04.09–20.10 

4 Մարդու նորմալ միկրոֆլորա. հաստ աղու դիսբիոզի 

լաբորատոր ախտորոշում (բժիշկ-մանրէաբանների, 

մանկաբույժների,  ընտանեկան բժիշկների, 

վարակաբանների համար) 

 

2 շաբաթ 06.11–17.11 

5 Ինֆեկցիոն հիվանդությունների շճաբանական 

ախտորոշում (բժիշկ-մանրէաբանների, 

մանկաբույժների, վարակաբանների համար) 

 

1 շաբաթ 06.03–10.03 

6 Սննդային տոքսիկոինֆեկցիաներ (բժիշկ-

մանրէաբանների, ընտանեկան  բժիշկների, 

վարակաբաների համար) 

 

1 շաբաթ 29.05–02.06 

7 Ներհիվանդանոցային ինֆեկցիաներ    

(բժիշկ-մանրէաբանների, բժիշկ-համաճա- 

րակաբանների համար) 

 

1 շաբաթ 04.12–08.12   
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8 Ռացիոնալ հակաբիոտիկոթերապիա,  

հակաբիոտիկազգայունության որոշում 

(բժիշկ-մանրէաբանների համար) 

1 շաբաթ 11.12– 5.12 

 Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում   

9 Մանրէաբանական լաբորատորիայի լաբորանտների 

աշխատանքի առանձնահատկություններ 

5 շաբաթ 23.01-24.02 

03.04-05.05 

04.09-06.10 

23.10-24.11 

ԴԵՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  ԱՄԲԻՈՆ 

 (ամբիոնի վարիչ` տ.գ.թ., դոց.  Մ.Հ. Բեգլարյան) 

    

1 Դեղագիտություն (դեղագետների համար) 

 

 

 

7 շաբաթ 23.01-10.03                                                                                                 

13.03-28.04                                                                                                                        

01.05-16.06                                                                                                                        

04.09-20.10                                                                                                                        

23.10-08.12 

 

2 Դեղատնային գործունեության և  դեղերի 

արտադրության արդի հարցեր                                                              

(դեղագետների համար)   

 

2 շաբաթ 23.01-03.02                                                                                                                          

13.03-24.03                                                                                                                           

27.03-07.04                                                                                                                           

04.09-15.09                                                                                                                           

23.10-03.11 

 

3 Դեղային ապահովման կառավարում                                

(դեղագետների համար)                                                        

 

 

 

                                                  

2 շաբաթ 27.02-10.03                                                                                                                           

17.04-28.04                                                                                                                           

05.06-16.06                                                                                                                           

09.10-20.10                                                                                                                           

27.11-08.12 

 

4 Դեղագետի դերը հասարակական առողջության 

բարելավման գործում (դեղագետների համար) 

2 շաբաթ 13.03-24.03 

5 Սոցիալական դեղագիտության արդի հարցեր  

(դեղագետների համար) 

 

2 շաբաթ 04.09-15.09 

6 Դեղերի արդյունավետ կիրառում (բոլոր բժիշկների 

համար)  

1 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

 Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում 

7 Դեղագործություն (դեղագործների համար)                                                      

 

 

 

 

5 շաբաթ 23.01-24.02                                                                                                                         

13.03-14.04                                                                                                                         

01.05-02.06                                                                                                                         

04.09-06.10                                                                                                                         

23.10-24.11 
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ՖԱՐՄԱՑԻԱՅԻ  ԱՄԲԻՈՆ 

(ամբիոնի վարիչ` դ.գ.թ. Ա.Գ.Ժամհարյան) 

    

1 Դեղանյութերի խելամիտ զուգակցումներ, 

անհամատեղելիություն: Հակամանրէային 

բուժամիջոցների նկատմամբ մանրէների կայուն  

ձևերի առաջացում դեղագետների համար 

7 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

2 Հակամանրէային բուժամիջոցների  նկատմամբ 

կայուն ձևերի առաջացում: Կեղծ դեղերի դեմ 

պայքարը դեղագետների համար 

4 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

3 Դեղերի որակի հսկում և սերտիֆիկացում: Դեղերի 

նորմատիվ փաստաթղթերի մոդուլ -ին /որակ/ 

ներկայացվող հիմնական պահանջներ դեղագետների 

համար 

4 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

 Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում   

4 Դեղանյութերի խելամիտ զուգակցումներ, 

անհամատեղելիություն 

5 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

 

5 Ռեզիստենտություն: Կեղծ դեղերի դեմ պայքար 3 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

ՖԱՐՄԱԿՈԳՆՈԶԻԱՅԻ  ԱՄԲԻՈՆ 

(ամբիոնի վարիչ` դ.գ.թ. Ն.Բ.Չիչոյան) 

    

1 Ֆիտոթերապիա (դեղագետների համար) 

 

 

3 շաբաթ 23.01-10.02 

13.03-31.04 

17.04-05.05 

22.05-09.06 

 

2 Ֆիտոթերապիան մանկական պրակտիկայում: 

Ֆիտոպատրաստուկների նշանակման հիմնական 

սկզբունքներ: Սննդային նշանակության բույսերի 

կիրառման ցուցումներ և հակացուցումներ (բոլոր 

բժիշկների համար) 

 

2 շաբաթ 

 

23.01-03.02 

20.03-31.03 

17.04-28.04 

08.05-19.05 

3 Քիթ-կոկորդ-ականջ հիվանդությունների 

ֆիթոթերապիա  (բոլոր բժիշկների համար) 

2 շաբաթ 

 

30.01-10.02 

20.03-31.03 

03.04-14.04 

 

4 Մարսողական օրգանների հիվանդությունների  

ֆիթոթերապիա   (բոլոր բժիշկների համար) 

 

 

2 շաբաթ 

 

30.01-10.02 

06.03-17.03 

27.03-07.04 

01.05-12.05 

05.06-16.06 
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5 Սիրտանոթային համակարգի հիվանդությունների 

ֆիտոթերապիա   (բոլոր բժիշկների համար) 

2 շաբաթ 13.02-24.02 

27.02-10.03 

17.04-28.04 

22.05-02.06 

 

6 Երիկամների, միզուղիների  և շագանակագեղձի 

հիվանդությունների  ֆիթոթերապիա  (բոլոր 

բժիշկների համար) 

 

 

2 շաբաթ 

 

  

  

 

27.02-10.03 

10.04-21.04 

22.05-02.06. 

12.06-23.06 

 

 

ՌԱԶՄԱԲԺՇԿԱԿԱՆ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

    

ԱՐՏԱԿԱՐԳ  ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ  և  ՌԱԶՄԱԿԱՆ 

ԹՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ 

(ամբիոնի պետ, բ.գ.թ., դոց., բ/ծ փոխգնդապետ  Ա. Ա.Խաչատրյան) 

    

1 Արտակարգ իրավիճակներում բժշկական 

օգնության կազմակերպում (առողջապահական 

հիմնարկների բժիշկների համար) 

5 շաբաթ 

 

06.03.-07.04 

04.09-06.10 

2 Արտակարգ իրավիճակներում բուժհիմնարկների 

գործունեության կազմակերպում 

(առողջապահական համակարգի ղեկավարների  

համար) 

 

5 շաբաթ 

 

15.05-16.06 

3 Զորակոչիկների բժշկական հետազոտության և    

փորձաքննության  հիմնախնդիրներ 

(զինկոմիսարիատների բժշկական 

հանձնաժողովների համար) 

 

1 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

4 Արտակարգ իրավիճակներում բժշկական 

օգնության ցուցաբերման կազմակերպման 

հիմնախնդիրներ  (իրենց մասնագիտությամբ 

վերապատրաստվող բժիշկների և միջին 

բուժանձնակազմի համար) 

 

1 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

5 Արտակարգ իրավիճակներում առաջին օգնության 

միջոցառումներ (հանրակրթական 

հաստատությունների զինվորական ղեկավարների  

համար) 

1 շաբաթ Տարվա 

ընթացքում 

 Միջին բուժանձնակազմի կատարելագործում 

6 Արտակարգ իրավիճակներում միջին 

բուժանձնակազմի գործունեության 

կազմակերպում 

5 շաբաթ 

 

10.04 -12.05 

09.10-10.11 



 

70 

 

 

ՌԱԶՄԱԴԱՇՏԱՅԻՆ  ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ  ԱՄԲԻՈՆ 

 (ռազմաբժշկական ֆակուլտետի պետ`  բ/ծ  փոխգնդապետ .Վ.Վ.Ծատուրյան) 

    

1 Կլինիկական թունաբանություն 7 շաբաթ 06.03-21.04 

02.10-17.11 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 

 
ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ   ԵՎ  ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ  ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

 

1 Ակնաբուժության կուրս …………………………………………………………….. 3 

2 Մանկական   ակնաբուժության ամբիոն …………………………………………... 3 

3 Առողջապահության կառավարման և տնտեսագիտության ամբիոն …………... 4 

5 Այլընտրանքային բժշկության կուրս………...……………………………………… 6 

6 Անեսթեզիոլոգիայի  և  ինտենսիվ  թերապիայի  ամբիոն ………………………. 7 

7 Դիմածնոտային  վիրաբուժության ամբիոն ………………………………...……... 8 

8 Պալիատիվ բժշկական օգնության եվ սպասարկման  

միջառարկայական խումբ…………………………………………………………….. 
9 

9 Պլաստիկ  վիրաբուժության ամբիոն ………………………………………………. 10 

10 Էնդոկրինոլոգիայի ամբիոն …………………………………………………………. 11 

11 Էնդոսկոպիկ  և  էնդոկրին վիրաբուժության ամբիոն ……………………………. 12 

12 Ընդհանուր  և կրծքային  վիրաբուժության  ամբիոն ……………………………... 12 

13 Ընտանեկան և վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի ամբիոն …………………….. 13 

14 Ընդհանուր ստոմատոլոգիական գործունեության կուրս ……………………… 15 

15 Թերապևտիկ  ստոմատոլոգիայի  և  պարոդոնտոլոգիայի  ամբիոն ………….... 17 

16 Թերապևտիկ  նեղ  մասնագիտությունների  ամբիոն ……………………………. 18 

17 Կլինիկական  ախտորոշման  ամբիոն ……………………………………………... 19 

18 Կլինիկական  լաբորատոր  ախտորոշման  ամբիոն ……………………………... 21 

19 Սպորտային բժշկության և հաշմանդամային սպորտի կրթական խումբ……… 22 

20 Ճառագայթային ախտորոշման ամբիոն  …………………………………………... 24 

21 Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ամբիոն …………………………………… 26 

22 Մաշկավեներաբանության  և  կոսմետոլոգիայի  ամբիոն ………………………. 27 

23 Նեոնատոլոգիայի ամբիոն …………………………………………………………… 28 

24 Նյարդաբանության  ամբիոն ………………………………………………………… 28 

25 Անգիոնևրոլոգիայի ամբիոն …………………………………………………………. 30 

26 Շտապ  օգնության  և  աղետների բժշկության  ամբիոն …………………………. 31 

27 Սրտաբանության ամբիոն …………………………………………………………… 32 

28 Սիրտ-անոթային  վիրաբուժության  ամբիոն ……………………………………... 33 

29 Վնասվածքաբանության   և   օրթոպեդիայի   ամբիոն …………………………… 34 

30 Ուռուցքաբանության ամբիոն ……………………………………………………….. 37 

31 Քիթ-կոկորդ-ականջ հիվանդությունների ամբիոն ……………………………… 38 

32 Քույրական  գործի   կազմակերպման  ամբիոն …………………………………… 39 

33 Մանկաբուժական նեղ մասնագիտությունների կուրս …………………………... 40 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

1 Ախտաբանական անատոմիայի և կլինիկական  մորֆոլոգիայի ամբիոն ……. 41 

2 Անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի ամբիոն ………………………….. 42 

3 Արյունաբանության  ամբիոն ………………………………………………………... 42 



 

72 

 
 

4 Բժշկական գենետիկայի ամբիոն …………………………………………………… 44 

5 Էնդոկրինոլոգիայի ամբիոն .................................................................................... 45 

6 Ընտանեկան  բժշկության  ամբիոն …………………………………………………. 45 

7 Ուրոլոգիայի և անդրոլոգիայի ամբիոն ……………………………………………. 47 

8 Կլինիկական   ալերգոլոգիայի  ամբիոն ……………………………………………. 48 

9 Կոլոպրոկտոլոգիայի  ամբիոն ………………………………………………………. 49 

10 Ճառագայթային ախտորոշման ամբիոն …………………….................................... 50 

11 Մանկաբուժության թիվ 1 ամբիոն ………………………………………………….. 51 

12 Մանկաբուժության թիվ 2 ամբիոն ……………………………………………….... 53 

13 Մանկական  վիրաբուժության  ամբիոն …………………………………………… 53 

14 Նյարդավիրաբուժության ամբիոն …………………………………...……………... 54 

15 Սրտաբանության  ամբիոն ……………………………………...........................…… 55 

16 Թերապիայի թիվ 3 ամբիոն ………………………………………………………….. 55 

17 Ֆիզիոթերապիայի, ռեաբիլիտոլոգիայի և սպորտային բժշկության ամբիոն… 55 

18 Ֆթիզիատրիայի ամբիոն ……………………………………………………………... 57 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

1 Սեքսապաթոլոգիայի կուրս …………………………………………………………. 58 

2 Ինֆեկցիոն  հիվանդությունների  ամբիոն ………………………………………… 58 

3 Համաճարակաբանության  ամբիոն ………………………………………………… 59 

4 Հիգիենայի և էկոլոգիայի ամբիոն …………………………………………………… 60 

5 Հոգեբուժության ամբիոն ……………………………………………………………... 60 

6 Բժշկական  հոգեբանության  ամբիոն………………………………………………. 61 

ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ   ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

1 Դատական  բժշկության ամբիոն …………………………………………………….                              62 

2 Թերապևտիկ  և   ընտանեկան  ստոմատոլոգիայի    ամբիոն………………….... 62 

3 Մանկական  ստոմատոլոգիայի և օրթոդոնտիայի ամբիոն……………………. 64 

4 Վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի և դիմածնոտային  

վիրաբուժության ամբիոն…………………………………………………………….. 66 

ԴԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

1 Բժշկական  մանրէաբանության ամբիոն………………………………………...…. 66 

2 Դեղագործության  կառավարման  ամբիոն ………………………………………... 67 

3 Ֆարմացիայի  ամբիոն ………………………………………………………………... 68 

4 Ֆարմակոգնոզիայի  ամբիոն ………………………………………………………… 68 

 
 

ՌԱԶՄԱԲԺՇԿԱԿԱՆ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 
 

1 Արտակարգ իրավիճակների բժշկության և  

ռազմական թունաբանության ամբիոն ...................................................................... 69 

2 Ռազմադաշտային  թերապիայի  ամբիոն………………………………………….. 70 


