
Հարգարժան նախարարներ, հարգելի գործընկերներ, հյուրեր, սիրելի 

շրջանավարտներ և ծնողներ, այսօր հրավիրել ենք համալսարանի գիտական 

խորհրդի հանդիսավոր նիստ` 2011-2012 ուստարվա շրջանավարտների երդման 

արարողության կապակցությամբ: 

Սիրելի′ շրջանավարտներ, ընդունեք իմ ջերմ շնորհավորանքներն ու 

բարեմաղթանքներն այս գեղեցիկ օրվա առթիվ, քանի որ այն հիշարժան է 

յուրաքանչյուրիդ կյանքում:  

Պատանի հասակում դուք կայացրիք ձեր կյանքի ամենակարևոր որոշումներից 

մեկը` ընտրեցիք բժշկի դժվարին և պատասխանատու մասնագիտությունը: 

Հավատում եմ, որ այդ որոշումը ոչ թե պատահական, այլ լավ մտածված և խորապես 

գիտակցված էր: Այժմ հետևում են քննություններն ու ստուգարքները, սակայն ձեր 

ամենօրյա գլխավոր քննությունները դեռ առջևում են, որոնք դուք հանձնելու եք ողջ 

կյանքի ընթացքում: 

Սիրելի′ շրջանավարտներ, պետք է գիտակցեք, որ ուսումնառության 

ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքներն ու հմտությունները ձեզ հնարավորություն են 

տալու առավել վստահ իրագործելու այն երդումը, որի բովանդակությունն ինքնին 

թելադրում է զգոնություն, զսպվածություն, պատասխանատվության բարձր 

զգացում, համբերություն, մարդասիրություն: Ձեր երդմամբ դուք ստանձնում եք 

աստվածահաճո մի առաքելություն, որը ողջ կյանքում պիտի իրականացնեք ոչ 

միայն ստացած գիտելիքներով, այլև գթասրտությամբ ու կարեկցանքով:  

Հրաժեշտից առաջ ձեզ եմ հղում մեր կոլեկտիվի պատգամը. «Ընդմիշտ 

հավատարիմ մնացեք ձեր երդմանը և որտեղ էլ լինեք, բարձր պահեք մայր 

կրթօջախի անունն ու վարկը: Երևանի պետական բժշկական համալսարանի շատ 

շրջանավարտներ առանձնանում են ոչ միայն բարձր պրոֆեսիոնալիզմով, այլև լայն 

մտահորիզոնով, պատասխանատու որոշումներ ընդունելու յուրօրինակ ձիրքով: 

Մասնագիտական կայացման ճանապարհին երբեք չխուսափեք ընդունել 

կոլեգաների, բանիմաց գործընկերների խորհուրդները: Իսկ հետագայում փորձեք 

ձեր գիտելիքները,  երիտասարդական ավյունը, առողջ մրցակցությունը և 



անձնական ավանդը ներդնել Հայաստանի Հանրապետության բժշկագիտության 

զարգացման գործում, քանի որ մեր պետության առաջընթացի գրավականներից 

մեկը նաև բժշկագիտության ոլորտում որակյալ, գիտակ, հայրենի հող ու ջրին 

նվիրված մասնագետներ ունենալն է: Մեր նորանկախ հանրապետության հետ 

հասակ առնելով՝ դուք պետք է գիտակցեք, որ դժվարություններով ձեռք բերված ու 

կառուցած երկիրն առավել թանկ է ու սիրելի»:  

Երևանի պետական բժշկական համալսարանը հպարտությամբ և 

պատասխանատվությամբ է իրականացնում վերոնշյալ առաքելությունը: 

Համալսարանը եղել և մնում է այս ոլորտի հիմնական ու գլխավոր մասնագիտական 

դարբնոցը: Գիտամանկավարժական, ուսումնական  և հետազոտական 

աշխատանքային փորձը համալսարանի հարստությունն են: Այս ամենը կարող էր 

սոսկ բուհի անցած իմաստալից և փառավոր ճանապարհը լինել, եթե համալսարանը 

ժամանակակից պահանջներին համընթաց քայլելու կամք ու կարողություն 

չդրսևորեր: Այս հանգամանքով է պայմանավորված տարիների ընթացքում ձեռք 

բերված ճանաչելիության ու հեղինակության աշխարհագրության ընդլայնումը: 

Հավատացած եմ, որ դուք էլ պատասխանատվությամբ կպահպանեք և 

կկրկնապատկեք Alma Mater-ի հիանալի ավանդույթները՝ արժանապատիվ 

գործերով բարձրացնելով նրա հեղինակությունը:   

Սիրելի′ շրջանավարտներ, միշտ հավատարիմ մնացեք բժշկի վսեմ ու 

պատասխանատու մասնագիտությունը՝ մշտապես պահպանելով ձեր առանձնակի 

տեղն ու դերը: Կայացման այս դժվարին փուլում ունեք ծանրակշիռ անելիք ու 

ասելիք: Ինչպես միշտ, մեզանից պահանջվում է լինել բծախնդիր ու աշխատանքին 

նվիրված, քանզի մենք ունակ, կարող ու բռունցքված ուժ ենք:  

Այս լավատեսությունը թող երբեք չլքի ձեզ և նեցուկ լինի բոլորիդ աշխարհի որ 

ծայրում էլ որ լինեք: Հավատարիմ եղեք ձեր երդմանը և հետևեք ձեր կոչմանը: 

Աստված ձեզ պահապան: 

 


