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                                                                                                                                    19. 12. 2017թ. 

 

  1.    Գիտական  և  հետազոտական  աշխատանքների  քննարկում՝   

 
1) ԵՊԲՀ Թերապևտիկ և ընտանեկան ստոմատոլոգիայի ամբիոն պրոֆ. Մարինա Միտուշի 

Մարգարյանի,  մանկական ստոմատոլոգիայի և օրթոդոնտիայի ամբիոնի դոց. Իզաբելլա 

Ֆրունզեի Վարդանյանի  կողմից ներկայացված  <<Կանխարագելիչ ստոմատոլոգիա ուղղությամբ 

ստոմատոլոգների և ուսանող-ստոմատոլոգների գիտելիքներ, վերաբերմունք և պրակտիկա 

Մոլդովայում, Բելառուսում և Հայաստանում >>  հարցաթերթիկի  քննարկում: 

Գրախոս՝                                                                                  պրոֆ. Ա. Յ. Պողոսյան 

  
2) ԵՊԲՀ Բժշկական գենետիկայի ամբիոնի ասիսիտենտ Գոհար Ռուսլանի Շահսուվարյանի  

բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության   

քննարկում հետևյալ թեմայով՝ <<Տղամարդկանց մոտ անպտղության գենետիկական գործոնների 

առանձնահատկությունները Հայաստանում>>: 

Գիտական    ղեկավար`                                                        բ.գ.դ.   Վ. Լ.  Իժևսկայա  

Գրախոս՝                                                                               պրոֆ. Է. Ե. Նազարեթյան  

                                                        

3)  ԵՊԲՀ Դեղագործության կառավարման ամբիոնի ասպիրանտ Նոդար Վախթանգի 

Սուլաշվիլիի դեղագիտական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման 

ատենախոսության   քննարկում հետևյալ թեմայով՝ <<Peculiarities of professional and carrier 

improvement strategy for pharmacist>>: 

Գիտական    ղեկավար`                                                        դ.գ.դ.  Մ. Հ. Բեգլարյան   

Գրախոս՝                                                                                դոց.   Ա. Գ. Ժամհարյան  

 

4) ԵՊԲՀ Մանկական ակնաբուժության ամբիոնի դասախոս Թամարա Ռուբենի Գևորգյանի 

բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման  ատենախոսության  

քննարկում հետևյալ թեմայով՝ <<Օպտիկական կոհերենտ տոմոգրաֆիան միոպիկ 

հիվանդության գնահատման հարցում>>:  

Գիտական  ղեկավար`                                                                  պրոֆ. Ա. Ա. Շաքարյան                           

Գրախոս՝                                                                                        բ.գ.դ.  Ա. Հ. Վարդանյան                                               

 

5) ԵՊԲՀ Մանկաբուժության թիվ 1 ամբիոնի դասախոս՝ Մարինե Արեգի Առուստամյանի 

բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի  հայցման  ատենախոսության 

պլան-անոտացիայի քննարկում հետևյալ թեմայով՝ <<Երևան քաղաքի մինչև 1 տարեկան 

երեխաների ֆիզիկական զարգացման հիգիենիկ բնութագիրը >>:  

Գիտական  ղեկավար`                                                                    դոց.    Ա. Հ. Քոթանյան                              

Գրախոս՝                                                                                         պրոֆ.  Ա. Կ. Հայրապետյան     

 



   6) ԵՊԲՀ  Վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի և դիմածնոտային վիրաբուժության ամբիոնի 

ասիստենտ Գևորգ Սեյրանի Շահսուվարյանի բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական 

աստիճանի հայցման  ատենախոսության պլան-անոտացիայի քննարկում հետևյալ թեմայով՝ 

<<Վերին շրթունքի, ալվեոլյար ելունի և քիմքի համակցված բնածին արատների բուժման 

օպտիմալացում մուլտիդիսցիպլինար մոտեցմամբ>>:  

Գիտական  ղեկավար  `                                                           դոց.  Գ. Ռ. Քոչարյան                                          

Գրախոս՝                                                                                  պրոֆ. Ա. Յ. Պողոսյան  

                                       

7) «Արաբկիր» ԲՀ մանկական գաստրոէնտերոլոգ  Տաթևիկ Մուշեղի   Շահինյանի     բժշկական 

գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման  ատենախոսության պլան-

անոտացիայի քննարկում հետևյալ թեմայով՝<<Helicobacter pylori համակցված գաստրոդուոդենալ 

հիվանդությամբ և ֆունկցիոնալ դիսպեպսիայով հիվանդ երեխաների կլինիկական, էնդոսկոպիկ, 

մորֆոլոգիական առանձնահատկությունները և Helicobacter pylori կայունությունը 

հակաբիոտիկների նկատմամբ >>:  

Գիտական  ղեկավար`                                                                   պրոֆ. Գ. Գ. Ամարյան                                         

Գրախոս՝                                                                                        պրոֆ. Ա. Ա. Սարգսյան                              

   

8) ԵՊԲՀ Կենսաքիմիայի ամբիոնի ասիստենտ Մարգարիտա Լենիկի Միրումյանի կենսաբանական  

գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման  ատենախոսության պլան-

անոտացիայի քննարկում հետևյալ թեմայով՝ <<TLR4-ով միջնորդավորված իմունային 

պատասխանի դերը՝ աուտիստիկ խանգարումների պրոպիոնաթթվով մակածված մոդելում>>:  

Գիտական  ղեկավար        `                                                     պրոֆ.  Կ. Բ. Ենկոյան                                          

Գրախոս՝                                                                                  պրոֆ.  Մ. Մ. Մելքոնյան  

 

 9) ԵՊԲՀ ֆարմակոլոգիայի ամբիոնի դասախոս Տաթևիկ Սամվելի Գրիգորյանի դեղագիտական 

գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման  ատենախոսության պլան-

անոտացիայի քննարկում հետևյալ թեմայով՝ <<Սակավաշարժությամբ և ուղեղի իշեմիկ 

խանգարումներով պայմանավորված հեմոդինամիկ և վարքագծային տեղաշարժերի շտկումը 

ցիտիկոլինով>>:  

Գիտական  ղեկավար`                                                        պրոֆ. Մ. Գ. Բալասանյան                                        

Գրախոս՝                                                                              դոց.   Ա. Գ. Ժամհարյան  

 

10) ԵՊԲՀ Կենսաքիմիայի ամբիոնի հեռակա ասպիրանտ Գոհար Արկադիի Կարապետյանի 

կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման  ատենախոսության 

պլան-անոտացիայի քննարկում հետևյալ թեմայով՝ <<Ոսկրածուծի մոնոցիտների 

ներգրավվածությունը ալցհեյմերյան տիպի նեյրոդեգեներատիվ գործընթացում>>:  

Գիտական  ղեկավար `                                                           պրոֆ.  Կ. Բ. Ենկոյան                                          

Գրախոս՝                                                                                  պրոֆ.  Մ. Մ. Մելքոնյան 

 

11) ԵՊԲՀ Կենսաքիմիայի ամբիոնի հեռակա ասպիրանտ, ԳՀԿ կրտսեր գիտաշխատող Անի 

Ներսիկի Սողոմոնյանի կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի 

հայցման  ատենախոսության պլան-անոտացիայի քննարկում հետևյալ թեմայով՝  



<<Ալցհեյմերի հիվանդության էթիոլոգիայում պրոգրանուլին-մակածված գլիալ պատասխանի 

ուսումնասիրումը նախքան արտաքին էլեկտրաստատիկ դաշտի ազդեցությունը և դրանից հետո>>:  

Գիտական  ղեկավար`                                                            պրոֆ.  Կ. Բ. Ենկոյան                                          

Գրախոս՝                                                                                  պրոֆ.  Մ. Մ. Մելքոնյան 

 

 

   

 

  

 

   

 

   

 

  

   

 


