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ՊԱՇՏՈՆԸ 

1.  Փափազյան Արթուր Թորոսի խորհրդի նախագահ, ընդհանուր բժշկության 
ֆակուլտետի դեկան 

2.  Ավետիսյան Գայանե Ֆիրդուսի քարտուղար, տեղագրական անատոմիայի և 
օպերատիվ վիրաբուժության ամբիոնի դոցենտ 

3.  Աղաջանովա Ելենա Միխայելի էնդոկրինոլոգիայի ամբիոնի վարիչ 
4.  Այվազյան Ալեքսանդր Արտեմի թերապիայի թիվ 1 ամբիոնի վարիչի 

պաշտոնակատար 
5.  Աղեկյան Լիանա Հրաչիկի անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի 

ամբիոնի դասախոս 
6.  Ավետիսյան Գառնիկ Արայի ճառագայթային ախտորոշման ամբիոնի վարիչ 
7.  Ավետիսյան Սամվել Արծրունու ախտաֆիզիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ 
8.  Բադալյան Բենիամին Յուրիի ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի դեկանի 

տեղակալ, նորմալ ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի ավագ 
դասախոս 

9.  Բաղդասարյան Նունե Գևորգի մանկաբուժության թիվ 1 ամբիոնի վարիչ 
10.  Բարոյան Կարինե Մինասի անատոմիայի ամբիոնի վարիչ 
11.  Բարսեղյան Հայրապետ Ալեքսանի ընդհանուր վիրաբուժության ամբիոնի վարիչ 
12.  Բեգլարյան Գագիկ Արտաշեսի մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի թիվ 1 

ամբիոնի վարիչ 
13.  Գամբարով Սպարտակ Սեմյոնի կլինիկական ալերգոլոգիայի ամբիոնի վարիչ 
14.  Գյուլխասյան Վահե Միքայելի մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի թիվ 2 

ամբիոնի դոցենտ 
15.  Դաղբաշյան Սմբատ Սարգսի արյունաբանության ամբիոնի վարիչ 
16.  Երզնկյան Գրիգորի Էդուարդի ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի դեկանի 

տեղակալ, ուրոլոգիայի և անդրոլոգիայի ամբիոնի 
դասախոս 

17.  Զախարյան Հասմիկ Կոնստանտինի թերապիայի թիվ 4 ամբիոնի վարիչի 
պարտականությունները կատարող 

18.  Զալինյան Սուսաննա Յուրիկի բժշկական մանրէաբանության ամբիոնի դոցենտ 
19.  Զաքարյան Արման Նիկոլայի նյարդավիրաբուժության ամբիոնի դոցենտ 
20.  Էյրամջյան Գևորգ Գրիգորի մանկական վիրաբուժության ամբիոնի դոցենտ 
21.  Թուսուզյան Ալլա Տարասի կենսաբանության ամբիոնի դոցենտ 
22.  Խոստիկյան Նելլի Գուրգենի ախտաբանական անատոմիայի և կլինիկական 

մորֆոլոգիայի ամբիոնի վարիչ 
23.  Կարապետյան Սուսաննա Աղասիի բժշկական քիմիայի ամբիոնի դոցենտ 
24.  Հարությունյան Սոս Վաղինակի բժշկական ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ 
25.  Հովհաննիսյան Վազգեն Հրանտի վիրաբուժության թիվ 4 ամբիոնի դոցենտ 
26.  Հովհաննիսյան Սուրեն Ստեփանի գործնական հմտությունների սիմուլյացիոն 

կենտրոնի ղեկավար 
27.  Մանվելյան Հովհաննես Մորիսի նյարդաբանության ամբիոնի վարիչ 
28.  Մեսրոպյան Ռաֆայել Նորիկի ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի դեկանի 

տեղակալ, վիրաբուժության թիվ 1 ամբիոնի 
դոցենտ 

29.  Մկրտչյան Արթուր Գուրգենի հոգեբուժության ամբիոնի վարիչ 



30.  Մինասյան Արմեն Միքայելի կոլոպրոկտոլոգիայի ամբիոնի վարիչի 
պաշտոնակատար 

31.  Մինասյան Արմինե Միքայելի թերապիայի թիվ 3 ամբիոնի վարիչի 
պաշտոնակատար 

32.  Մինասյան Արմեն Համբարձումի վիրաբուժության թիվ 3 ամբիոնի դասախոս 
33.  Մուրադյան Դիանա Մարտինի ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի դեկանի 

տեղակալ, մանրէաբանության ամբիոնի դոցենտ 
34.  Նահապետյան Նելլի Արամի ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի դեկանի 

տեղակալ, մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի 
թիվ 1 ամբիոնի ասիստենտ 

35.  Նարիմանյան Միքայել Զաքարի ընտանեկան բժշկության ամբիոնի վարիչ 
36.  Չարչյան Արմեն Գերասիմի վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի ամբիոնի 

վարիչ 
37.  Պողոսյան Վարդուհի Հարությունի ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի դեկանի 

տեղակալ, ֆարմակոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ 
38.  Ջնդոյան Զինաիդա Տիտալի ներքին հիվանդությունների պրոպեդևտիկայի 

ամբիոնի վարիչ 
39.  Սահակյան Միքայել Ռաֆիկի ուրոլոգիայի և անդրոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ 
40.  Սարգսյան Աշոտ Ալեքսանդրի մանկաբուժության թիվ 2 ամբիոնի վարիչ 
41.  Սարգսյան Թամարա Ֆադեյի բժշկական գենետիկայի ամբիոնի վարիչի 

պաշտոնակատար 
42.  Սաֆարյան Մարինա Դմիտրիի ֆթիզիատրիայի ամբիոնի վարիչ 
43.  Սեկոյան Էդուարդ Սեթի ֆիզիոթերապիայի, ռեաբիլիտոլոգիայի և 

սպորտային բժշկության ամբիոնի պրոֆեսոր  
44.  Սիսակյան Հմայակ Սոսի սրտաբանության ամբիոնի վարիչ 
45.  Ստեփանյան Սուրեն Աղոյի վիրաբուժության թիվ 1 ամբիոնի վարիչի 

պաշտոնակատար 
46.  Տանանյան Արմեն Հովհաննեսի օնկոլոգիայի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար 
47.  Օրդույան Սեմյոն Լյուդվիգի տեղագրական անատոմիայի և օպերատիվ 

վիրաբուժության ամբիոնի վարիչ 
48.  Շահնազարյան Գագիկ 206 խումբ 
49.  Սարգսյան Մերի 209 խումբ 
50.  Ղազարյան Մարիամ 335 խումբ 
51.  Սիմոնյան Սյուզաննա 312 խումբ 
52.  Ղազարյան Սպարտակ 326 խումբ 
53.  Գասպարյան Լևոն 416 խումբ 
54.  Աղաբաբյան Հռիփսիմե 424 խումբ 
55.  Անտոնյան Գայանե 432 խումբ 
56.  Բադալյան Հայկ 507 խումբ 
57.  Ավանեսյան Կարինե 525 խումբ 
58.  Ավետիսյան Նաիրա 604 խումբ 
59.  Զորյան Սոֆյա 604 խումբ 
60.  Անջելովա Դիանա 604 խումբ 
61.  Մովսեսյան Վարդգես 705 խումբ 
 
 
 
 
 


	Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ
	Ուսուցումը
	«Բուժական գործ» մասնագիտության կրթական ծրագիր
	«Բուժական գործ» մասնագիտության կրթական ծրագրով բազային կրթությունն իրականացվում է 6-ամյա անընդհատ և ինտեգրացված ծրագրով: Սահմանված 12 կիսամյակներից յուրաքանչյուրի ուսումնական ծանրաբեռնվածությունը 30 ECTS կրեդիտ է: Տարեկան ծանրաբեռնվածությունը 60 ECTS ...
	Տեսական դասընթացների ուսուցման գործընթացն իրականացվում է համալսարանական մասնաշենքերում /կենսաքիմիական, վարչական, լաբորատոր, անատոմիական/, կլինիկական դասընթացների ուսուցման գործընթացը՝ համալսարանի սիմուլյացիոն կենտրոնում, համալսարանական հիվանդանոցային ...
	Դասավանդվող դասընթացների ցանկն ըստ կուրսերի
	I կուրս
	Տեսական դասընթացներ՝ ընդհանուր քիմիա, կենսաօրգանական քիմիա, կենսաբանություն, մարդու անատոմիա, հյուսվածաբանություն, մաթեմատիկա և բժշկական ինֆորմատիկա, վիճակագրություն, բժշկական ֆիզիկա, լատիներեն լեզու և տերմինաբանություն, ԸԶՊ, հայ ժողովրդի պատմություն,...
	Կլինիկական դասընթացներ՝ առաջին բժշկական օգնություն
	II կուրս
	Տեսական դասընթացներ՝ մարդու անատոմիա, հյուսվածաբանություն, նորմալ ֆիզիոլոգիա, կենսաքիմիա, մանրէաբանություն, տեղագրական անատոմիա, ԲԾԿՄ, փիլիսոփայություն, բժշկական հոգեբանություն, բիոէթիկա, օտար լեզու /ընտրովի/, ռուսաց լեզու /ընտրովի/, ֆիզիկական դաստիար...
	Կլինիկական դասընթացներ՝ ուսումնական պրակտիկա
	III կուրս
	Տեսական դասընթացներ՝ ախտաբանական անատոմիա, ախտաֆիզիոլոգիա, մանրէաբանություն, օպերատիվ վիրաբուժություն, ֆարմակոլոգիա, ընդհանուր հիգիենա և էկոլոգիա, առողջապահական իրավունք, օտար լեզու /ընտրովի/, ռուսաց լեզու /ընտրովի/, ֆիզիկական դաստիարակություն
	Կլինիկական դասընթացներ՝ ներքին հիվանդությունների պրոպեդևտիկա, ընդհանուր վիրաբուժություն, ուսումնական պրակտիկա
	IV կուրս
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