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´²ðÆ ¶²Èàôêî
ºðºì²ÜÆ Ø. Ðºð²òàô ²Üì²Ü
äºî²Î²Ü ´ÄÞÎ²Î²Ü
Ð²Ø²Èê²ð²Ü
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական
համալսարանը հիմնադրվել է 1920թ.` որպես ԵՊՀ-ի բժշկական
ֆակուլտետ, այնուհետև՝ որպես ինստիտուտ, ապա՝
որպես համալսարան, և արդեն 95 տարի է, որ պատվով ու
պատասխանատվությամբ է կատարում իր առաքելությունը բժշկական
կադրեր պատրաստելու, բժշկագիտության և առողջապահության
զարգացման կարևոր գործում: Արդեն մոտ մեկ դար է՝ բժշկական
համալսարանը եղել և շարունակում է մնալ որպես գիտաբժշկական
մտքի զարգացման կենտրոն, առանց որի այսօր անհնար է
լուծել հանրապետության առողջապահության առջև ծառացած
հիմնախնդիրները:
ԵՊԲՀ-ն դասվում է աշխարհի ճանաչված բժշկական բուհերի շարքին,
պատվավոր տեղ է զբաղեցնում Առողջապահության համաշխարհային
կազմակերպության հաշվեցուցակում, և, որ ամենակարևորն է,
ԵՊԲՀ-ի դիպլոմը ճանաչվում է Եվրոպայի, Ասիայի, ԱՄՆ-ի բազմաթիվ
երկրներում:
Հարգելի՛ ուսանողներ, դուք այստեղ կստանաք ձեզ անհրաժեշտ
տեսական գիտելիքներ և գործնական հմտություններ՝ հետագայում լավ
մասնագետ և հասարակությանը պիտանի մարդ դառնալու համար:
Ձեր ուսումը կսկսեք այն գիտելիքների ուսումնասիրությամբ, որոնք
անհրաժեշտ են բժշկական հիմնարար գիտություններն ընկալելու
համար, կուսումնասիրեք այնպիսի գիտություններ, առանց որոնց
բժշկագիտությունը` որպես մասնագիտություն, գոյություն ունենալ
չի կարող: Դրանք կլինեն կլինիկա մուտք գործելու ձեր հենքային
գիտելիքները: Հետո կսկսվի ուսման շատ հետաքրքիր, բովանդակալից
փուլ, որը կոչվում է կլինիկական ուսուցում:
Ձեր առջև կբացվեն բժշկագիտությունը, բժշկական աշխարհը, և հենց
այդ պատասխանատու տարիներին դուք կսկսեք ընտրել բժշկական նեղ
մասնագիտություն, որից հետո կուղղորդվեք բժշկական շարունակական
կրթության շրջան, որովհետև այն, ինչպես նաև անընդհատ
ինքնակրթությունը, բժշկի գործունեության անբաժանելի մասն են: Այս
գործընթացում կարևորվում է նաև ձեր նպատակասլաց աշխատանքը:
Վստահ ենք, որ բուհի ղեկավարությունը և պրոֆեսորադասախոսական
կազմը, առաջնորդվելով բազմաթիվ տարիների բարի ավանդույթներով,
կաջակցեն ձեզ՝ այս դժվարին և հետաքրքիր ճանապարհին։
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Շուրջ 2 տարվա հետևողական աշխատանքներից և
բանակցություններից հետո ՀՀ կառավարությունը 1920թ. հոկտեմբերի
վերջին ընդունում է «Համալսարանում բժշկական ֆակուլտետի մասին
օրենքը»: Մոտավորապես մեկ տարի անց՝ 1921թ. նոյեմբերի 3-ին,
Երևանի քաղաքային հիվանդանոցին առընթեր բացվում է բժշկական
կադրերի պատրաստման դպրոցը: 1922թ. մարտին Երևանի բժշկական
դպրոցի բազայի վրա հիմնվում է Երևանի պետական համալսարանի
բժշկական ֆակուլտետը: Դեկան է նշանակվում բժիշկ Սպանդարատ
Կամսարականը: Բժշկական ֆակուլտետի հիմնադրման և նրա
աշխատանքների բարելավման գործում նշանակալի ծառայություններ
են ունեցել խորհրդահայ բժիշկների ավագ սերնդի ներկայացուցիչները
և ֆակուլտետի առաջին դասախոսներ՝ Վահան Արծրունին, Գրիգոր
Արեշյանը, Լևոն Հովհաննիսյանը, Արշակ Հակոբյանը, Համբարձում
Քեչեկը, Աբգար Իսահակյանը, Գրիգոր Մեդնիկյանը, Փայլակ Հակոբյանը,
Եղիշե Շեկ-Հովսեփյանը և ուրիշներ: Բժշկական ֆակուլտետի համար
սկզբնական շրջանում ուսումնական բազան անատոմիաֆիզիո
լոգիական ինստիտուտն էր: 1927 թ.-ին կառուցվում է անատոմիական
մասնաշենքի մի մասը, որտեղ տեղափոխվում են տեսական ամբիոնները,
իսկ անատոմիաֆիզիոլոգիական ինստիտուտը լուծարվում է: 1930 թ-ին
կառուցվում է կենսաքիմիական մասնաշենքի մի մասը, որտեղ գործել են
տեսական ամբիոններն ու ինստիտուտի ղեկավարությունը: 1931-32 թթին ամբողջովին շահագործվում է անատոմիկումի մասնաշենքը, որտեղ
տեղավորվում են մորֆոլոգիական և դատական բժշկության ամբիոնները:
1922-30 թթ-ին բժշկական ֆակուլտետի ուսանողների համար
հրատարակվում է 17 դասագիրք: Մայրենի լեզվով առաջին դասագրքերի
հեղինակները Վ. Արծրունին («Մարդու անատոմիա») և Ա. Հակոբյանն
էին («Մարդու նորմալ ֆիզիոլոգիա»): 1927-ին բարձրագույն բժշկական
հաստատությունը տալիս է իր առաջին 32 շրջանավարտը:
1930-ին ՀԽՍՀ կառավարության որոշմամբ պետական համալսարանի
ֆակուլտետների հիման վրա ստեղծվում են ինքնուրույն ինստիտուտներ,
այդ թվում և պետական բժշկականը: Բժշկական ինստիտուտի առաջին
ռեկտորն (դիրեկտոր) էր Հակոբ Հովհաննիսյանը, որը 1922-30-ին
զբաղեցնում էր պետհամալսարանի ռեկտորի պաշտոնը:
Մինչև 1931-ը բուհն ուներ միայն բուժպրոֆիլակտիկ ֆակուլտետ:
1931-32 ուստարում բացվում է սանիտարահիգիենիկ ֆակուլտետը,
1939-ին` բուժպրոֆիլակտիկ ֆակուլտետի ռուսական բաժինը,
քանի որ ինստիտուտ ընդունվելու էին գալիս խորհրդային այլ
հանրապետությունների ռուսական կրթությամբ հայ երիտասարդներ:
1936-ին ԽՍՀՄ ժողկոմխորհի որոշմամբ ինստիտուտին
ատենախոսությունների պաշտպանության իրավունք է տրվում:
1947 թ.-ին ստեղծվում է ուսանողական գիտական ընկերությունը`
ուսանողների շրջանում գիտահետազոտական աշխատանքներ
կատարելու ձգտումը զարգացնելու և ապագա մանկավարժական
կադրերի ընտրության գործն ավելի դյուրին դարձնելու նպատակով:
Ամբիոններին կից ձևավորվում են գիտական խմբակներ:
1930 թ.-ին հիմնադրվում է գիտական գրադարանը: 1958 թ.-ին
հրատարակվում է «Ապագա բժիշկ» թերթը, որը մինչ օրս լուսաբանում է
համալսարանի կյանքը:
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1957 թ.-ին սփյուռքահայ
երիտասարդությանը
հնարավորություն է տրվում
բժշկական բարձրագույն կրթություն
ստանալու մայր հայրենիքում:
Ստեղծվում է արտասահմանցի
ուսանողների բաժինը։ 1985 թ.-ից
ինստիտուտում սովորելու են նաև
այլազգիներ` արաբներ, հնդիկներ,
պարսիկներ և այլք:
1958-ին ինստիտուտում
ստեղծվում է բժիշկների
կատարելագործման
ֆակուլտետն՝ իր ամբիոններով, որի
հիման վրա էլ 1963 թ.-ին հիմնադրվում
է բժիշկների կատարելագործման
Երևանի համամիութենական
ինստիտուտը (ներկայումս՝ Առողջա
պահության ազգային ինստիտուտը):
Վերջինիս կրթական բաղադրիչը
կառավարության որոշմամբ 2011
թ.-ին միավորվում է բժշկական
համալսարանի կրթական
համակարգին:
Հանրապետությանը որակյալ
մանկաբույժներով ապահովելու
նպատակով 1958 թ.-ին հիմնադրվում է մանկաբուժական ֆակուլտետը:
1961-ին հիմնադրվում է ստոմատոլոգիական ֆակուլտետը` իր
ամբիոններով, իսկ 1964-ին` գիտահետազոտական լաբորատորիան (1992ից` գիտահետազոտական կենտրոն):
1972 թ.-ին հիմնադրվում է դեղագիտական ֆակուլտետը:
1975 թ.-ին ստեղծվում է նախապատրաստական բաժանմունքը, որտեղ
դասընթացներ անցնելով` ինստիտուտ էին ընդունվում հիմնականում
արտադրությունից եկած և խորհրդային բանակից զորացրված
երիտասարդները:
Հայաստանի նախարարների խորհրդի 1989թ. մայիսի 25-ի որոշմամբ
Երևանի բժշկական ինստիտուտը անվանակոչվում է միջնադարի մեծ
բժշկապետ ու մտածող Մխիթար Հերացու անունով:
Ժամանակի հրամայականով 1992 թ.-ին, երբ Հայաստանը հայտնվեց
չհայտարարված պատերազմի մեջ, անհրաժեշտություն առաջացավ
պատրաստելու զինվորական բժիշկներ: 1994 թ.-ին համալսարանի` երկու
տարի առաջ ստեղծված ռազմական ամբիոնի բազայի վրա հիմնադրվում է
ռազմաբժշկական ֆակուլտետը:
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1992-ին համալսարանի ուսանողների նախաձեռնությամբ
կազմավորվում է ուսանողական խորհրդարանը, որը կարևոր դեր
ունեցավ ներբուհական աշխատանքների կազմակերպման գործում:
1997 թ.-ին բժշկական համալսարանում հիմք դրվեց դասախոսների
որակավորման բարձրացման գործընթացին:
1999-2000 ուստարում բուժական, մանկաբուժական և բժշկական
կանխարգելման ֆակուլտետները միավորվեցին մեկ` ընդհանուր
բժշկության ֆակուլտետի կազմում:
Նկատի ունենալով Երևանի բժշկական ինստիտուտի մեծ ու
ծանրակշիռ ներդրումը բժշկական կադրեր պատրաստելու և
բժշկագիտության զարգացման գործում` ՀՀ կառավարությունը 1995
թ.-ին դրան շնորհեց համալսարանի կարգավիճակ: Ապագա բժիշկ
ների պատրաստումն ու հետդիպլոմային ուսուցումը լավագույնս
կազմակերպելու նպատակով կառավարության որոշմամբ նույն
թվականին (1995թ. մարտի 15-ի որոշում 1940) բժշկական համալսարանի
ենթակայությանն է հանձնվել հարևանությամբ գործող հիվանդանոցային
ողջ համալիրը:
2010 թ.-ին առողջապահության ոլորտում բարձր որակավորում
ունեցող բժիշկներ ու դեղագետներ պատրաստելու նպատակով
համալսարանում բացվում է հետբուհական և շարունակական կրթության
ֆակուլտետը։
2011 թ.-ին հիմնադրվում է հանրային առողջության ֆակուլտետը՝
մագիստրոսական կրթական ծրագրով:
2014 թ.-ի դեկտեմբերին պաշտոնապես բացվեց և գործարկվեց
սիմուլյացիոն ուսումնական կենտրոնը:
2015 թ.-ի փետրվարի 21-ին տեղի ունեցած «Մասնագիտական
կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամի
հավատարմագրման հանձնաժողովի նիստում որոշում է
կայացվում Երևանի պետական բժշկական համալսարանին շնորհել
ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում:
Կրթօջախն իր վեհ մարդասիրական առաքելությանը
համապատասխան՝ 96-ամյա պատմության ընթացքում պատրաստել
է բարձր որակավորում ունեցող առողջապահության հազարավոր
մասնագետներ: ԵՊԲՀ թե՛ հայ, թե՛ արտասահմանցի շրջանավարտները
պատվով են բժշկականը ներկայացնում աշխարհի բոլոր անկյուննե
րում՝ չխզելով կապը բժշկական մայր բուհի հետ: Որակյալ կադրեր
պատրաստելու, կրթական, գիտական, առողջապահական ոլորտներում
ձեռքբերումների և ավանդույթների, ժամանակի պահանջին համահունչ
զարգանալու և պատմականորեն ձևավորված միջազգայնացման շնորհիվ
բուհը ճանաչված է բոլոր աշխարհամասերում: Առողջապահության
համաշխարհային կազմակերպությունը ԵՊԲՀ-ն ճանաչում է որպես
ՀՀ միակ բժշկական բուհ, որը ներառված է «Բժշկական բուհերի
համաշխարհային հաշվեցուցակում» (World Directory of Medical Schools):
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Համալսարանի ղեկավարումն իրականացնում է ռեկտորը: Ռեկտորը
ձևավորում է խորհրդակցական մարմին՝ ռեկտորատ:
Համալսարանի առանցքային ուսումնական ստորաբաժանումը
ֆակուլտետն է: Ֆակուլտետը համալսարանի ուսումնագիտական
ինքնուրույն կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որը ձևավորվում է
ըստ մասնագիտական ուղղության կամ գործունեության բնույթի:
Համալսարանի ուսումնագիտական հիմնական կառույցներն
ամբիոններն են և կրթական խմբերը:
Արմեն Աբգարի Մուրադյան
ԵՊԲՀ ռեկտոր
բժշկական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր

Î²è²ì²ðàôØ
«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական
համալսարան» հիմնադրամի (ԵՊԲՀ) կառավարումն իրականացվում
է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը և ԵՊԲՀ
կանոնադրությանը համապատասխան, ինքնակառավարման հիման
վրա` միանձնյա ղեկավարման և կոլեգիալության սկզբունքների
զուգակցմամբ:
Համալսարանի կառավարումն իրականացվում է Համալսարանի
հոգաբարձուների խորհրդի, ռեկտորի, գիտական խորհրդի, ռեկտորատի
միջոցով:
Հոգաբարձուների խորհուրդը կազմված է 32 անդամից: Այն
ձևավորվում է համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի,
ուսանողության, հիմնադրի և լիազոր մարմնի ներկայացուցիչներից:
Խորհուրդն իր կազմից (բացառությամբ ուսանողության
ներկայացուցիչների) ընտրում է նախագահ:
Խորհուրդը մշակում ու հաստատում է ռեկտորի ընտրության
կանոնակարգը, կազմակերպում ռեկտորի ընտրությունը և
իրականացնում օրենսդրությամբ և համալսարանի կանոնադրության
սահմանված այլ լիազորություններ:
Համալսարանի գիտական խորհուրդը ռեկտորի նախագահությամբ
գործող ուսումնական, գիտական և գիտատեխնիկական գործունեությունը
համակարգող ու կարգավորող կառավարման մարմին է: Համալսարանի
գիտական խորհուրդը կազմված է 80 անդամից, որոնցից ուսանողների
ներկայացուցիչները կազմում են գիտական խորհրդի առնվազն 25
տոկոսը: Գիտական խորհրդի նիստերը գումարվում են առնվազն ամիսը
մեկ անգամ:
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ԵՊԲՀ-ում գործում են հետևյալ ֆակուլտետները՝
•
•
•
•
•
•

ընդհանուր բժշկության,
ստոմատոլոգիական,
դեղագիտական,
ռազմաբժշկական,
հանրային առողջության,
հետբուհական և շարունակական կրթության:

Ֆակուլտետի կառավարման մարմիններն են ֆակուլտետի խորհուրդը
և դեկանը: Ֆակուլտետի խորհրդի անդամների առնվազն 25 տոկոսը
ուսանողներ են:
Դասախոսների և ուսանողների մասնակցությունն իրենց
առնչվող որոշումների կայացմանը, առաջին հերթին, ապահովվում է
համալսարանի կառավարման բոլոր մարմիններում՝ Համալսարանի
հոգաբարձուների խորհուրդ (25-ական տոկոս դասախոսներ և
ուսանողներ), Համալսարանի գիտական խորհուրդ (25 տոկոս
ուսանողներ, ավելի քան 50 տոկոս դասախոսներ), ֆակուլտետային
խորհուրդներ (25 տոկոս ուսանողներ, 75 տոկոս դասախոսներ)
նրանց ներկայացվածությամբ: Համալսարանի և առարկայական
ուսումնամեթոդական խորհուրդներում ուսանողությունը նույնպես
ներկայացված է: Ուսանողական խորհրդարանի նախագահը գիտական
խորհրդի և ռեկտորատի անդամ է:
Համալսարանի ուսանողության ինքնակառավարման և նրա
շահերը պաշտպանող մարմինն ուսանողական խորհրդարանն է, որն
իրականացնում է ուսանողների իրավունքների պաշտպանությունը և
ուսանողական միջոցառումների կազմակերպումը:
Համալսարանի և ֆակուլտետների խորհուրդների նիստերը բաց
են, որոնց կարող է մասնակցել դասախոսներից, ուսանողներից
յուրաքանչյուրը և կարծիք հայտնել քննարկվող հարցերի վերաբերյալ:
Համալսարանի ղեկավարությունը պարբերաբար հանդիպումներ է
ունենում ուսանողների, դասախոսական անձնակազմի հետ, լսում
նրանց կարծիքները և առաջարկությունները, որոնք հաշվի են առնվում
որոշումներ կայացնելիս: Դասախոսները և ուսանողները իրենց
կարծիքները կարող են հրապարակել համալսարանի պարբերականում,
այդ թվում՝ «Ապագա բժիշկ»-ում: Ուսանողներն ունեն նաև իրենց
ինքնուրույն պարբերականը՝ «Մեդիկուս»-ը:
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Կրթության որակի ապահովման համակարգն ուղղված է
գնահատելու, պահպանելու և բարձրացնելու ուսման գործընթացի
արդյունավետությունը և որակը:
ԵՊԲՀ կրթության որակի գնահատման համակարգը հիմնադրվել է
2010 թ.-ին, որի հիմնական կրողը ԵՊԲՀ ուսման որակի գնահատման
և ապահովման կենտրոնն է: Կենտրոնի կողմից կատարվող
աշխատանքները ներառում են որակի ապահովման գործիքների և
գործիքակազմերի մշակում, պարբերական աշխատանք ներքին և
արտաքին շահակիցների հետ, հարցումների իրականացում, կրթական
ծրագրերի պարբերական վերանայում, համալսարանի կառուցվածքային
և ծրագրային հավատարմագրման նպատակով իրականացվող
ինքնագնահատման աշխատանքներին օժանդակում և այլն:
ԵՊԲՀ կրթության որակի ապահովման հիմնական գործիքներն են,
հարցաթերթերը (այդ թվում նաև առցանց կատարվող հարցումներ. օր.՝
«Դասախոսն ուսանողի աչքերով» ամեն կիսամյակ անցկացվող հարցումը,
որի շրջանակներում ուսանողներն իրենց կարծիքն են արտահայտում
ամբիոններում ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, իրենց
դասավանդած դասախոսների և այլնի մասին), գործունեության
առանցքային ցուցանիշները (ԳԱՑ), ֆոկուս խմբային աշխատանքները,
անհատական հանդիպումները և այլն:
ԵՊԲՀ-ի ուսման որակի գնահատման և ապահովման կենտրոնը.
•

•
•
•
•

•
•
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Գործում է գիտական խորհրդի որակի գնահատման և
ապահովման հանձնաժողովին կից ու իր աշխատակազմով
ընդգրկված է այդ հանձնաժողովում:
Հաշվետու է գիտական խորհրդի որակի գնահատման և
ապահովման հանձնաժողովին:
Մշակում է ուսման որակի ապահովման գործիքակազմ,
ընթացակարգեր և գործընթացներ:
Ապահովում է վերը նշված ընթացակարգերի ներդրումը
ուսումնական համակարգում:
Պատասխանատու է որակի գնահատման և ապահովման
գործընթացների, գիտական խորհրդում ընդունված որոշումները
կատարելու համար:
Վերահսկում է ֆակուլտետային հանձնաժողովների կողմից
համապատասխան գործառույթների իրականացումը:
Ապահովում է ֆակուլտետային հանձնաժողովների ու գիտական
խորհրդի որակի գնահատման և ապահովման հանձնաժողովի
միջև կապը:
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ԵՊԲՀ-ն ընդունելություն է կատարում հետևյալ կրթական ծրագրերով.
Կրթական
ծրագիր

Անընդհատ և
ինտեգրացված

Բակալավր

Մագիստրատուրա

Կլինիկական
օրդինատուրա

Մասնագիտության
անվանում

Տարի

Որակավորում

բուժական գործ

6 (առկա)

բժիշկ

բուժական գործ (ՊՆ)

6 (առկա)

բժիշկ

բուժական գործ
զինված ուժերում

6 (առկա)

բժիշկ

ստոմատոլոգիա

5 (առկա)

բժիշկստոմատոլոգ

ստոմատոլոգիա (ՊՆ)

5 (առկա)

բժիշկստոմատոլոգ

ֆարմացիա

4 (առկա)

ֆարմացիայի
բակալավր

ֆարմացիա

1 (առկա)

ֆարմացիայի
մագիստրոս

հանրային
առողջություն և
առողջապահություն

1,5
(առկա)

ավելի քան 80
ասնագիտությունների
գծով

1-4
(առկա)

հանրային
առողջության
մագիստրոս
բժիշկ-մասնագետ
բժիշկստոմատոլոգմասնագետ

3 (առկա)
Ասպիրանտուրա

4
(հեռակա)

գիտությունների
թեկնածու

Բուժական գործ զինված ուժերում և բուժական գործ (ՊՆ) ու
ստոմատոլոգիա (ՊՆ) մասնագիտություններով ընդունելությունը
կատարվում է ՀՀ պաշտպանության նախարարության պատվերով:
ԵՊԲՀ-ում կարող են սովորել օտարերկրյա քաղաքացիներ ռուսերենով
և անգլերենով՝ համաձայն ՀՀ օրենքով սահմանված կարգի:
Ընդունելության պահանջները
Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանը
բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով
ընդունելությունն իրականացնում է յուրաքանչյուր տարի մայիսհուլիս ամիսներին համաձայն դիմորդի դիմումհայտի և պահանջվող
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փաստաթղթերի հետևյալ ֆակուլտետներում՝
1. ընդհանուր բժշկության (բուժական գործ և բուժական գործ (ՊՆ)),
2. ռազմաբժշկական (բուժական գործ զինված ուժերում),
3. ստոմատոլոգիական (ստոմատոլոգիա և ստոմատոլոգիա (ՊՆ)),
4. դեղագիտական (ֆարմացիա):
Համալսարան կարող են դիմել միջնակարգ (լրիվ), միջին
մասնագիտական կրթությամբ ՀՀ և օտարերկրացի քաղաքացիներ՝
առանց տարիքային սահմանափակման:
Դիմորդներին իրավունք է վերապահվում իրենց ընտրությամբ
միասնական (ընդունելության) քննություններ հանձնել «Ֆիզիկա»
(գրավոր), «Քիմիա» (գրավոր), «Կենսաբանություն» (գրավոր) մրցութային
երեք առարկաներից երկուսից:
Ընդունելության քննությունների մրցույթների արդյունքները
հաստատվում են հանրապետական ընդունող հանձնաժողովի որոշմամբ՝
ըստ ՀՀ կառավարության պետական բարձրագույն ուսումնական
հաստատությունների ընդունելության կարգի:
Դիմորդներն ընդունելության համար ներկայացնում են հետևյալ
փաստաթղթերը՝
1. դիմում-հայտ (լրացվում է բուհում),
2. անձը հաստատող փաստաթուղթ,
3. նախորդ տարիների շրջանավարտները ավարտական
փաստաթուղթը ներկայացնում են դիմում հայտի հետ միասին՝
նախապես սահմանված ժամանակահատվածում: Ընթացիկ տարվա
շրջանավարտները ներկայացնում են լուսանկարով տեղեկանք դպրոցից՝
տնօրենի կողմից կնքված, միջնակարգ կրթության ավարտական
փաստաթուղթը՝ ատեստատը (բնօրինակները):
4. 6 լուսանկար (3x4 չափի),
5. արտոնություններից օգտվող դիմորդները ներկայացնում են
համապատասխան փաստաթղթեր,
6. միջազգային և հանրապետական մրցույթների (օլիմպիադաների)
դիպլոմներ:
Դիմումներն ընդունվում են մայիս – հունիս ամիսներին, իսկ գարնանը
զորացրված դիմորդներինը և օտարերկրյա քաղաքացիներինը՝ մինչև
հուլիս:
Ընդունելության քննություններն անցկացվում են հունիս – հուլիս
ամիսներին:
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական
համալսարանն իրականացնում է մագիստրատուրայի ընդունելություն
հետևյալ մասնագիտություններով՝
•
հանրային առողջություն և առողջապահություն,
•
ֆարմացիա:
Մագիստրատուրայի կրթական ծրագրի ուսման տևողությունը մինչև
1-1,5 տարի է:
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Մագիստրատուրայի ընդունելության համար պահանջվող
փաստաթղթերն են՝
•
դիմում ռեկտորի անունով (ձեռագիր),
•
անձնագրի պատճենը,
•
դիպլոմի և դիպլոմի հավելվածի պատճենները,
•
հրատարակված աշխատությունների ցանկը՝ համապատասխան
պատճեններով (առկայության դեպքում),
•
4 լուսանկար՝ 3x4 չափի,
•
նախորդ տարիների շրջանավարտների դեպքում համառոտ
ինքնակենսագրություն (ժամանակագրական շարադրմամբ):
Կլինիկական օրդինատուրա
Առողջապահության ոլորտում բարձր որակավորում ունեցող
բժիշկներ և ստոմատոլոգներ պատրաստելու նպատակով բուհում
իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանված
հետբուհական մասնագիտական կրթություն կլինիկական
օրդինատուրայի ձևով՝ ավելի քան 80 մասնագիտությունների գծով:
Բուհն ավարտելուց հետո ուսանողները կարող են ընդունվել
կլինիկական օրդինատուրա (ուսման տևողությունը 1-4 տարի):
Յուրաքանչյուր տարի պետության կողմից հատկացվում են մրցութային
տեղեր՝ որոշ մասնագիտություններով:
Ասպիրանտուրա
ԵՊԲՀ լավագույն շրջանավարտները կարող
են կրթությունը շարունակել ասպիրան
տուրայում, որի ուսուցումն իրականացվում է
առկա և հեռակա (համապատասխանաբար 3 և
4 տարի տևողությամբ):
Ասպիրանտուրա մրցութային կարգով
կարող են ընդունվել ԵՊԲՀ մագիստրոսի կամ
դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում
ստացած (տեսական մասնագիտութ
յունների գծով), ինչպես նաև ԵՊԲՀ կլինիկական
օրդինատուրայի (կլինիկական մասնագիտությունների
գծով) շրջանավարտները: Տեսական բժշկության մասնագի
տությունների գծով ասպիրանտուրայի դիմորդը պետք
է ունենա մագիստրատուրայի ավարտական
դիպլոմ, իսկ կլինիկական մասնագիտությունների
գծով դիմորդը՝ նաև կլինիկական օրդինատուրայի
դիպլոմ:
Ասպիրանտուրա ընդունվելու կարգը
մանրամասն ներկայացված է համապատասխան
բաժնում:
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ԵՊԲՀ-ում ուսուցումն իրականացվում է տարբեր
մասնագիտություններով բակալավրիատի, մագիստրատուրայի, անընդ
հատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով, ինչպես նաև կլինիկա
կան օրդինատուրայում, ասպիրանտուրայում: ԵՊԲՀ-ն առաջարկում է 1
բակալավրական, 3 անընդհատ և ինտեգրացված ու 5 մագիստրոսական
կրթական ծրագրեր:
Ուսուցումը պետպատվերի համակարգում, օրդինատուրայում և
ասպիրանտուրայում տալիս է պարտադիր ժամկետային զինվորական
ծառայությունից տարկետման իրավունք:
Մասնագիտություն

Որակավորման
աստիճան

Ուսուցման ձևը

Կրեդիտ*

Բուժական գործ

անընդհատ և
ինտեգրացված

6 տարի

12
կիսամյակ

առկա

360
կրեդիտ

Ստոմատոլոգիա

անընդհատ և
ինտեգրացված

5 տարի

10
կիսամյակ

առկա

300
կրեդիտ

բակալավրիատ

4 տարի

8
կիսամյակ

առկա

240
կրեդիտ

մագիստրատուրա

1 տարի

2
կիսամյակ

առկա

60 կրեդիտ

Բուժական գործ
զինված ուժերում

անընդհատ և
ինտեգրացված

6 տարի

12
կիսամյակ

առկա

360
կրեդիտ

Հանրային
առողջություն**

մագիստրատուրա

1,5
տարի

3
կիսամյակ

առկա

90 կրեդիտ

կլինիկական
օրդինատուրա

1-4
տարի

2-8
կիսամյակ

առկա

-

3 տարի

6
կիսամյակ

առկա

180
կրեդիտ

4 տարի

8
կիսամյակ

հեռակա

180
կրեդիտ

Տևողությունը

Դեղագիտություն

Հետբուհական
կրթություն***
ասպիրանտուրա

դեղագետների, միջին բուժաշխատողների և դեղագործների համար
կազմակերպվում է նաեւ շարունակական մասնագիտական կրթություն և
լրացուցիչ (նեղ) մասնագիտական կրթություն:
Ուսումնական տարին բաղկացած է երկու կիսամյակից:
Ուստարվա առաջին կիսամյակը սկսվում է սեպտեմբերի 1-ին
և ավարտվում դեկտեմբեր-հունվար ամիսներին: Առաջինից երրորդ
կուրսերում ձմեռային քննաշրջանն անցկացվում է հունվարին, իսկ
բարձր կուրսերում՝ ուստարվա ընթացքում: Երկրորդ կիսամյակը
սկսվում է փետրվարի սկզբին և ավարտվում մայիս-հունիս
ամիսներին: Առաջինից երրորդ կուրսերում ամառային քննաշրջանը
կազմակերպվում է հունիսին, իսկ բարձր կուրսերում՝
ուստարվա ընթացքում: Ամառային արձակուրդի
ընթացքում անցկացվում է ուսումնական և
ուսումնաարտադրական պրակտիկա:

* Յուրաքանչյուր կիսամյակ՝ 30 կրեդիտ, բացառությամբ հեռակա
ասպիրանտուրայի:
** 4 մագիստորոսական ծրագրերը մանրամասն տե՛ս համապատասխան
բաժնում:
*** Բուհում իրականացվում է հանրապետությունում սահմանված
հետդիպլոմային բժշկական կրթություն՝ կլինիկական օրդինատուրա,
ավելի քան 80 մասնագիտություններով: Բժիշկների, ստոմատոլոգների,
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Ինտեգրացված կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների
գիտելիքների գնահատումը կատարվում է ուսումնական ծրագրով
նախատեսված առարկաներից՝ քննությամբ, ստուգարքով՝ թեստային
և բանավոր եղանակներով: Ընթացիկ և ամփոփիչ ատեստավորման
թեստային քննություններն անցկացվում են կենտրոնացված, ավելի
քան 250 համակարգիչ ունեցող համակարգչային լսարաններում:
Ատեստավորման բանավոր եղանակը կիրառվում է հիմնական մաս
նագիտական առարկաներից՝ 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ կուրսերում
և ամփոփիչ ատեստավորման ժամանակ (3-րդ փուլ): Դեղագիտական
ֆակուլտետի՝ բարձր առաջադիմությամբ ուսանողներն ամփոփիչ
ատեստավորման բանավոր քննության փոխարեն կարող են, իսկ
հանրային առողջության ֆակուլտետի ուսանողները պարտավոր
են պաշտպանել մագիստրոսական թեզ: Համալսարանում ներդրվել
են բազմաբաղադրյալ գնահատման մի շարք համակարգեր, որոնք
ներկայումս ունեն փորձարարականի կարգավիճակ: Ատեստավորման
բոլոր եղանակաների դեպքում կիրառվում է գնահատման 10-միավորանի
համակարգ՝ «գերազանց» (10-9), «լավ» (8-7), «բավարար» (6-5) և
«անբավարար» (4-1) գնահատականներով: Ստուգարքի դեպքում
գործում է գիտելիքի (և/կամ հմտությունների) ոչ տարբերակված
գնահատումը. արդյունքը գնահատվում է «ստուգված» կամ «չստուգված»
գնահատականով: Քննությունն անբավարար կամ ստուգարքը
«չստուգված» ստանալու դեպքում ուսանողն իրավունք ունի դրանք
վերահանձնելու մարումների շրջանում: Երկրորդ մարման ժամանակ
անհաջողության դեպքում ուսանողն ունի քննությունը (ստուգարքը)
վերահանձնելու ևս երկու հնարավորություն, սակայն ոչ ուշ, քան մինչև
ավարտական կուրսի մեկնարկը: Երկրորդ մարման շրջանից հետո
գումարային 12 կրեդիտից ավելի ակադեմիական պարտքի առկայության
դեպքում ուսանողը հեռացվում է համալսարանից՝ հաջորդ տարի վերա
կանգնվելու հնարավորությամբ (բացառությամբ առաջին կուրսի առաջին
կիսամյակի): Ուսանողը չի փոխադրվում ավարտական կուրս, եթե ունի
ակադեմիական պարտք:
Ամփոփիչ ատեստավորում: Այն եռափուլ է:
Առաջին փուլում գնահատվում է շրջանավարտի մասնագիտական,
գործնական պատրաստվածության աստիճանը: Այն անցկացվում
է համալսարանի սիմուլյացիոն կենտրոններում և կլինիկական
բազաներում, որտեղ իրականացվել է ուսուցման գործընթացը: Առաջին
փուլում ուսանողին հնարավորություն է տրվում հաջորդաբար
ցուցադրելու մասնագիտական գործունեությանը վերաբերող անհրաժեշտ
բոլոր հմտությունները՝ այդ նպատակի համար օգտագործելով
վարժասարքեր, մուլյաժներ, ֆանտոմներ, բժշկական սարքավորումներ,
լաբորատոր տվյալներ և սարքավորումն եր, ԷՍԳ, ռենտգենագիր,
դեղահումք, ազդանյութեր և այլն: Գործնական հմտությունների
տիրապետման աստիճանն ընդհանուր բժշկության, ռազմաբժշկական և
ստոմատոլոգիական ֆակուլտետներում գնահատվում են «գերազանց»
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(10-9), «լավ» (8-7), «բավարար» (6-5) և «անբավարար» (4-1), իսկ
դեղագիտական ֆակուլտետում՝ «ստուգված» կամ «չստուգված»
գնահատականներով: Հանրային առողջության ֆակուլտետում այս փուլը
բացակայում է:

§´àôÄ²Î²Ü ¶àðÌ¦
Ø²êÜ²¶ÆîàôÂÚ²Ü
ÎðÂ²Î²Ü Ìð²¶Æð

Երկրորդ՝ համակարգչային թեստավորման փուլում հիմնական
մասնագիտական առարկաներից գնահատվում է շրջանավարտի
տեսական պատրաստվածության աստիճանը: Շրջանավարտի
կլինիկական, մասնագիտական մտածելակերպը ստուգելու և
գնահատելու նպատակով կիրառվում են տարաբնույթ և տարատեսակ
թեստային հարցեր: Յուրաքանչյուր առարկայից թեստային
քննությունների արդյունքները գնահատվում են «գերազանց» (10-9),
«լավ» (8-7), «բավարար» (6-5) և «անբավարար» (4-1): Որևէ առարկայի
գործնական հմտությունից կամ առարկայական թեստային քննությունից
անբավարար ստացած կամ չհանձնած շրջանավարտին չի թույլատրվում
մասնակցել տվյալ առարկայի բանավոր քննությանը:
Մագիստրոսական թեզ պաշտպանելիս շրջանավարտն ամփոփիչ
ատեստավորման երկրորդ փուլում հանձնում է միջառարկայական
թեստային քննություն: Ամփոփիչ միջառարկայական թեստային
քննությունից անբավարար ստացած կամ չհանձնած շրջանավարտին չի
թույլատրվում մասնակցել մագիստրոսական թեզի պաշտպանությանը:
Երրորդ փուլում հիմնական մասնագիտական առարկաներից
բանավոր քննության կամ մագիստրոսական թեզի (տե՛ս «ԵՊԲՀ-ում
ամփոփիչ ատեստավորում անցկացնելու կարգը») միջոցով գնահատվում
է շրջանավարտի ընդհանուր պատրաստվածության և բժշկական
մտածելակերպի մակարդակը: Բանավոր քննությունների արդյունքները
գնահատվում են «գերազանց» (10-9), «լավ» (8-7), «բավարար» (6-5) և
«անբավարար» (4-1):
Ընդհանուր բժշկության և ռազմաբժշկական ֆակուլտետների
շրջանավարտների համար ամփոփիչ ատեստավորման բոլոր փուլերի,
իսկ մնացած ֆակուլտետների շրջանավարտների համար միայն
երկրորդ և երրորդ փուլերի արդյունքների հիման վրա ձևավորվում
է եզրափակիչ գնահատական և տրվում համապատասխան
որակավորում:
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«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 կրեդիտ է, 1 կրեդիտը համարժեք է
30 ակադեմիական ժամի: Ուսումնառության ընթացքում ուսանողներն
ուսումնասիրում են ինչպես տեսական, այնպես էլ մասնագիտական և
կլինիկական հարակից առարկաներ: Ծրագրի ավարտին շրջանավարտը
ստանում է «Բուժական գործ» մասնագիտությամբ բժշկի որակավորում:
Տեսական դասընթացների ուսուցման գործընթացն իրականացվում
է համալսարանական մասնաշենքերում (կենսաքիմիական, վարչական,
լաբորատոր, անատոմիական), կլինիկական դասընթացների
ուսուցման գործընթացը՝ համալսարանի սիմուլյացիոն կենտրոնում,
համալսարանական հիվանդանոցային համալիրներում («Մուրացան»
և «Հերացի»), պոլիկլինիկաներում («Մուրացան» և «Հերացի»), նշված
համալիրներին կից կլինիկական ախտորոշիչ, ախտաբանական
լաբորատորիաներում և հանրապետության բուժկանխարգելիչ այլ
հաստատություններում տեղակայված համալսարանական կլինիկական
բազաներում: Ուսուցման գործընթացն իրականացնում է ամբիոնների
պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը: Կլինիկական ամբիոններում
դասավանդող դասախոսները պրակտիկ բժիշկներ են:

Դասավանդվող դասընթացների ցանկն ըստ կուրսերի
Կուրս

I կուրս

II կուրս

24

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
բժշկության պատմություն
հայոց լեզու և բժշկական
տերմինաբանություն
օտար լեզու (էլեկտիվ)
ռուսաց լեզու (էլեկտիվ)
ֆիզիկական
դաստիարակություն

մարդու անատոմիա
հյուսվածաբանություն
նորմալ ֆիզիոլոգիա
կենսաքիմիա
մանրէաբանություն
տեղագրական անատոմիա
ԲԾԿՄ
փիլիսոփայություն
բժշկական հոգեբանություն
բիոէթիկա
օտար լեզու (ընտրովի)
ռուսաց լեզու (ընտրովի)
ֆիզիկական
դաստիարակություն

Կլինիկական դասընթացներ

առաջին բժշկական
օգնություն

ուսումնական
պրակտիկա
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III կուրս

IV կուրս
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ախտաբանական անատոմիա
ախտաֆիզիոլոգիա
մանրէաբանություն
օպերատիվ վիրաբուժություն
ֆարմակոլոգիա
ընդհանուր հիգիենա և
էկոլոգիա
առողջապահական իրավունք
օտար լեզու (ընտրովի)
ռուսաց լեզու (ընտրովի)
ֆիզիկական
դաստիարակություն

հանրային առողջություն
և առողջապահության
կազմակերպում
հիգիենա, էկոլոգիա

ներքին հիվանդությունների
պրոպեդևտիկա
ընդհանուր վիրաբուժություն
ուսումնական պրակտիկա

ներքին հիվանդություններ
վիրաբուժական
հիվանդություններ
դիմածնոտային
վիրաբուժություն
ռազմական թունաբանություն
մանկաբարձություն
աչքի հիվանդություններ
ճառագայթային ախտորոշում
նյարդաբանություն
քիթ-կոկորդ-ականջի
հիվանդություններ
կլինիկական իմունոլոգիա և
ալերգոլոգիա
բժշկական գենետիկա
արյունաբանություն
ընդհանուր ֆիզիոթերապիա
ուրոլոգիա, անդրոլոգիա

V կուրս

VI կուրս

-

ներքին հիվանդություններ
վիրաբուժական
հիվանդություններ
մանկաբուժություն
գինեկոլոգիա
էնդոկրինոլոգիա
համաճարակաբանություն
հոգեբուժություն
ուռուցքաբանություն
ֆթիզիատրիա
վարակիչ հիվանդություններ
նյարդավիրաբուժություն
վնասվածքաբանություն և
օրթոպեդիա
մաշկավեներաբանություն
կլինիկական ֆարմակոլոգիա
ներքին հիվանդություններ
վիրաբուժական
հիվանդություններ
մանկաբարձություն և
գինեկոլոգիա
արտակարգ իրավիճակների
բժշկություն
մանկական վիրաբուժություն
ռազմադաշտային թերապիա
ռազմադաշտային
վիրաբուժություն
սեկցիոն կուրս
կլինիկական պաթոլոգիա
սպորտային բժշկություն
ռեաբիլիտոլոգիա
պրոկտոլոգիա
վարակիչ հիվանդություններ
դատական բժշկություն
արյունաբանություն,
տրանսֆուզիոլոգիա
ընտանեկան բժշկություն
ռեանիմացիա, ինտենսիվ
թերապիա
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«Բուժական գործ» մասնագիտության կրթական ծրագրի
առարկայական ծրագրերը կազմված են ՀՀ կրթության որակավորումների
և դրանց ընդհանրական բնութագրերի (ՈԱՇ-ի) և պետական կրթական
չափորոշիչների պահանջներին համապատասխան:
Բժշկի մասնագիտական գործունեության օբյեկտն առողջ կամ
հիվանդ մարդն է:
«Բուժական գործ» մասնագիտությամբ կրթական ծրագիրն
ավարտելուց հետո շրջանավարտը պետք է պատրաստ լինի
իրականացնելու մասնագիտական հետևյալ գործառույթները՝
ա) բուժկանխարգելիչ,
բ) ախտորոշիչ,
գ) բուժական,
դ) վերականգնողական,
ե) գիտահետազոտական,
զ) կրթադաստիարակչական,
է) կազմակերպչական, կառավարման:

9. ուսումնական, գիտական, նորմատիվ և վավերագրական
գրականությամբ, այլ աղբյուրներով ինքնուրույն աշխատելու
հմտությունը,
10. բժշկական խնդիրների շուրջ գիտահետազոտական
աշխատանքներ կատարելու ունակությունը:
«Բուժական գործ» մասնագիտության կրթական ծրագրով ուսուցման
լրիվ դասընթացն ավարտած և ուսումնական ծրագրով նախա
տեսված բոլոր քննություններն ու ստուգարքները հաջողությամբ
հանձնած շրջանավարտները դեկանի կարգադրությամբ և ռեկտորի
հաստատմամբ թույլատրվում են ամփոփիչ ատեստավորման: Վեր
ջինս հնարավորություն է տալիս բացահայտելու ապագա բժշկի ինչպես
տեսական և գործնական պատրաստվածությունը սույն կրթական
ծրագրով սահմանված մասնագիտական խնդիրների բնագավառում,
այնպես էլ շարունակելու կրթությունը կլինիկական օրդինատուրայում և
ասպիրանտուրայում (տեսական բժշկություն):
«Բուժական գործ» մասնագիտությամբ ինտեգրացված կրթական
ծրագիրն իրականացվում է ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի կողմից՝
դեկանի ղեկավարությամբ:

Բուժկանխարգելիչ, ախտորոշիչ և բուժական գործառույթներն
ինքնուրույն իրականացնելու համար շրջանավարտը պետք է անցնի
առնվազն մեկ տարվա հետդիպլոմային ուսուցում:
«Բուժական գործ» մասնագիտությամբ կրթական ծրագրի ընդհանուր
վերջնարդյունքներն են՝
1. մասնագիտական տեսական և գործնական խոր գիտելիքների
ցուցաբերում,
2. հիվանդի առողջական վիճակի մասին տեղեկատվություն
հավաքելու և վերլուծելու կարողությունը,
3. մինչհիվանդանոցային և հիվանդանոցային օղակներում
անհետաձգելի իրավիճակներում գտնվող երեխաներին ու
մեծահասակներին լիարժեք շտապ բուժօգնություն ցուցաբերելու
կարողությունը,
4. կլինիկական և համաճարակաբանական հետազոտությունների
նշանակման ալգորիթմի տիրապետումը, բուժական և կանխարգելիչ
միջոցառումների կազմակերպման ու իրագործման կարողությունը,
5. բնակչության առողջության վերաբերյալ տեղեկատվություն
հավաքելու և վերլուծելու, հիվանդությունների կանխարգելման և
առողջապահական միջոցառումները հիմնավորելու ունակությունը,
6. բուժկանխարգելիչ և սանիտարահամաճարակային ծառայություն
կազմակերպելու, նույնանուն հաստատությունները և մարմինները
կառավարելու հմտությունը,
7. դաստիարակչական և մանկավարժական գործունեություն
իրականացնելու ունակությունը,
8. հետաքննչական գործողությունների ժամանակ
բժշկաիրավաբանական օգնություն ցուցաբերելու կարողությունը,
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«Բուժական գործ զինված ուժերում» մասնագիտության կրթական
ծրագրով բազային կրթությունն իրականացվում է 6-ամյա
բակալավրիատ-մագիստրատուրա ինտեգրացված ծրագրով:
Սահմանված 12 կիսամյակներից յուրաքանչյուր կիսամյակի ուսում
նական ծանրաբեռնվածությունը 30 ECTS կրեդիտ է: Տարեկան
ծանրաբեռնվածությունը 60 ECTS կրեդիտ է, 1 կրեդիտը համարժեք է
30 ակադեմիական ժամի: Ուսումնառության ընթացքում ուսանողներն
ուսումնասիրում են ինչպես տեսական, այնպես էլ մասնագիտական և
կլինիկական հարակից առարկաներ: Ինտեգրացված ծրագրի ավարտին
շրջանավարտը ստանում է «Բուժական գործ զինված ուժերում»
մասնագիտությամբ բժշկի որակավորում:
Տեսական դասընթացների ուսուցման գործընթացն իրականացվում
է համալսարանական մասնաշենքերում (կենսաքիմիական,
վարչական, լաբորատոր, անատոմիական), կլինիկական դասըն
թացների ուսուցումը՝ համալսարանի սիմուլյացիոն կենտրոնում,
համալսարանական հիվանդանոցային համալիրներում («Մուրացան»
և «Հերացի»), պոլիկլինիկաներում (Մուրացան» և «Հերացի»), նշված
համալիրներին կից կլինիկական ախտորոշիչ, ախտաբանական
լաբորատորիաներում, ՀՀ ՊՆ կենտրոնական կլինիկական զինվորական
հոսպիտալում և հանրապետության ու ՀՀ պաշտպանության
նախարարության այլ բուժկանխարգելիչ հաստատություններում
տեղակայված համալսարանական կլինիկական բազաներում: Ուսուց
ման գործընթացն իրականացնում է ամբիոնների պրոֆեսորադասա
խոսական անձնակազմը: Կլինիկական ամբիոններում դասավանդող
դասախոսները պրակտիկ բժիշկներ են:
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Դասավանդվող դասընթացների ցանկն ըստ կուրսերի.

Կուրս

I կուրս

II կուրս
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Տեսական
դասընթացներ

Կլինիկական
դասընթացներ

ընդհանուր քիմիա
կենսաօրգանական քիմիա
կենսաբանություն
մարդու անատոմիա
հյուսվածաբանություն
մաթեմատիկա և
բժշկական ինֆորմատիկա,
վիճակագրություն
բժշկական ֆիզիկա
առաջին բուժօգնություն
լատիներեն լեզու և
տերմինաբանություն
ԸԶՊ
հայ ժողովրդի պատմություն
բժշկության պատմություն
հայոց լեզու և բժշկական
տերմին
 աբանություն
օտար լեզու (էլեկտիվ)
ռուսաց լեզու (էլեկտիվ)
ֆիզիկական դաստիարակություն

մարդու անատոմիա
հյուսվածաբանություն
նորմալ ֆիզիոլոգիա
կենսաքիմիա
ԲԾԿՄ
փիլիսոփայություն
ուսումնական պրակտիկա
բժշկական հոգեբանություն
բիոէթիկա
օտար լեզու (ընտրովի)
ռուսաց լեզու (ընտրովի)
ֆիզիկական դաստիարակություն
մանրէաբանություն
տեղագրական անատոմիա

III կուրս

IV կուրս

V կուրս

ախտաբանական անատոմիա
ախտաֆիզիոլոգիա
մանրէաբանություն
օպերատիվ վիրաբուժություն
ֆարմակոլոգիա
ընդհանուր հիգիենա և էկոլոգիա
առողջապահական իրավունք

բժշկական գենետիկա
հանրային առողջություն
և առողջապահության
կազմակերպում
հիգիենա, էկոլոգիա

ներքին հիվանդությունների
պրոպեդևտիկա
ընդհանուր վիրաբուժություն
ուսումնական պրակտիկա

ներքին հիվանդություններ
վիրաբուժական
հիվանդություններ
աչքի հիվանդություններ
ճառագայթային ախտորոշում
ռազմական թունաբանություն
կլինիկական իմունոլոգիա
նյարդաբանություն
քիթ-կոկորդ-ականջի
հիվանդություններ
ԴԾՎ
արյունաբանություն
ընդհանուր ֆիզիոթերապիա
ուրոլոգիա, անդրոլոգիա
մանկաբարձություն,
գինեկոլոգիա
ուսումնական պրակտիկա
ներքին հիվանդություններ
վիրաբուժական
հիվանդություններ
մանկաբուժություն
մանկաբարձություն,
գինեկոլոգիա
մանկաբուժություն
կլինիկական ֆարմակոլոգիա
էնդոկրինոլոգիա
մաշկավեներաբանություն
ռազմական հիգիենա
համաճարակաբանություն
հոգեբուժություն
ուռուցքաբանություն
ֆթիզիատրիա
վարակիչ հիվանդություններ
նյարդավիրաբուժություն
վնասվածքաբանություն և
օրթոպեդիա
ուսումնական պրակտիկա
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VI կուրս

ներքին հիվանդություններ
վիրաբուժական
հիվանդություններ
ԱԲԱԿ
ԲԾԿՄ
արտակարգ իրավիճակների
բժշկություն
պրոկտոլոգիա
վարակիչ հիվանդություններ
դատական բժշկություն
հեմատոլոգիա,
տրանսֆուզիոլոգիա
մանկական վիրաբուժություն
ընտանեկան բժշկություն
ռազմական պոլիկլինիկական
գործ
ռազմադաշտային թերապիա
ռազմադաշտային
վիրաբուժություն
սեկցիոն կուրս
ՌԴԴԾՎ
ռազմական
համաճարակաբանություն
սպորտային բժշկություն,
ռեաբիլիտոլոգիա
ռեանիմացիա, ինտենսիվ
թերապիա

«Բուժական գործ զինված ուժերում» մասնագիտության կրթական
ծրագրի առարկայական ծրագրերը կազմված են ՀՀ կրթության
որակավորումների և դրանց ընդհանրական բնութագրերի (ՈԱՇ-ի) և
պետական կրթական չափորոշիչների պահանջներին համապատասխան:
Բժշկի մասնագիտական գործունեության օբյեկտն առողջ կամ հիվանդ
զինծառայողն է:
«Բուժական գործ զինված ուժերում» մասնագիտությամբ կրթական
ծրագիրը նախատեսում է, որ այն յուրացնելուց հետո շրջանավարտը
պետք է պատրաստ լինի իրականացնելու մասնագիտական հետևյալ
գործառույթները՝
ա) բուժկանխարգելիչ,
բ) ախտորոշիչ,
գ) բուժական,
դ) վերականգնողական,
ե) գիտահետազոտական,
զ) կրթադաստիարակչական,
է) կազմակերպչական կառավարման:
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Բուժկանխարգելիչ, ախտորոշիչ և բուժական գործառույթներն
ինքնուրույն իրականացնելու համար շրջանավարտը պետք է անցնի
առնվազն մեկ տարվա հետդիպլոմային ուսուցում` կլինիկական
օրդինատուրա:
«Բուժական գործ զինված ուժերում» մասնագիտությամբ կրթական
ծրագրի ընդհանուր վերջնարդյունքներն են՝
1. մասնագիտության վերաբերյալ տեսական և գործնական խոր
գիտելիքների ցուցաբերում,
2. հիվանդի առողջական վիճակի մասին տեղեկատվության հավաքում
և վերլուծություն,
3. ախտորոշում, շտապ բուժօգնություն զինծառայողներին
մինչհոսպիտալային և հոսպիտալային օղակներում, անհետաձգելի
վիճակներում բուժօգնության նշանակում,
4. կլինիկական և համաճարակաբանական հետազոտությունների
նշանակման ալգորիթմի տիրապետում, բուժման և կանխարգելիչ
միջոցառումների նշանակում,
5. զինծառայողների առողջական վիճակի մասին ինֆորմացիայի
հավաքում և վերլուծում, հիվանդությունների կանխարգելման և
առողջապահական միջոցառումների հիմնավորում,
6. ՀՀ զինված ուժերում բուժկանխարգելման օգնության և
սանիտարահամաճարակային ծառայության հաստատությունների և
մարմինների կառավարման կազմակերպում,
7. դաստիարակչական և ռազմահայրենասիրական գործունեության
իրականացում,
8. ուսումնական, գիտական, նորմատիվ և տեղեկագրական
գրականությամբ, այլ աղբյուրներով ինքնուրույն աշխատելու հմտություն,
9. բժշկական խնդիրներով գիտահետազոտական աշխատանքների
անցկացում:
«Բուժական գործ զինված ուժերում» մասնագիտության կրթական
ծրագրով նախատեսված բոլոր դասընթացները հաջողությամբ
ավարտած, ուսումնական պլանները լիովին կատարած կուրսանտն
անցնում է ամփոփիչ ատեստավորում, որը հնարավորություն է
տալիս բացահայտելու ապագա բժշկի ինչպես տեսական և գործնական
պատրաստվածությունը սույն կրթական ծրագրերով սահմանված
մասնագիտական խնդիրների բնագավառում, այնպես էլ շարունակելու
կրթությունը կլինիկական օրդինատուրայում, ասպիրանտուրայում
(տեսական բժշկություն):
«Բուժական գործ զինված ուժերում» մասնագիտությամբ
ինտեգրացված կրթական ծրագիրն իրականացվում է ռազմաբժշկական
ֆակուլտետի կողմից՝ պետի ղեկավարությամբ:
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«Ստոմատոլոգիա» մասնագիտության կրթական ծրագրով
բազային կրթությունն իրականացվում է 5-ամյա բակալավրիատմագիստրատուրա ինտեգրացված ծրագրով, որից հետո՝ հետդիպլոմային
ուսուցում 1,5-3 տարի տևողությամբ կլինիկական օրդինատուրայում, իսկ
գիտական գործունեությամբ զբաղվելու համար՝ ասպիրանտուրայում՝
ատենախոսության թեզը պաշտպանելով և գիտական աստիճան ձեռք
բերելով:
Սահմանված 10 կիսամյակներից յուրաքանչյուր կիսամյակի
ուսումնական ծանրաբեռնվածությունը 30 ECTS կրեդիտ է: Տարեկան
ծանրաբեռնվածությունը 60 ECTS կրեդիտ է, 1 կրեդիտը համարժեք է
30 ակադեմիական ժամի: Ուսումնառության ընթացքում ուսանողներն
ուսումնասիրում են ինչպես տեսական, այնպես էլ մասնագիտական և
հարակից կլինիկական առարկաներ: Ինտեգրացված ծրագրի ավարտին
շրջանավարտը ստանում է «Ստոմատոլոգիա» մասնագիտությամբ
բժիշկ-ստոմատոլոգի որակավորում:
Տեսական դասընթացների ուսուցման գործընթացն իրականացվում
է համալսարանական մասնաշենքերում (կենսաքիմիական, վարչական,
լաբորատոր, անատոմիական), կլինիկական դասընթացների ուսուցման
գործընթացը՝ համալսարանական հիվանդանոցային համալիրներում
(«Մուրացան» և «Հերացի» հիվանդանոցային համալիրներ),
պոլիկլինիկաներում («Մուրացան» և «Հերացի» պոլիկլինիկաներ),
նշված համալիրներին կից կլինիկական ախտորոշիչ, ախտաբանական
լաբորատորիաներում և հանրապետության բուժկանխարգելիչ այլ
հաստատություններում տեղակայված համալսարանական կլինիկական
բազաներում, որտեղ նեղ մասնագիտական առարկաներից բացի,
ուսումնասիրվում են նաև ընդհանուր բժշկական մասնագիտություններ:
Համալսարանի աշխատակազմը ուսանողներին տալիս է բոլոր
հնարավորությունները՝ ըստ իրենց պոտենցիալի և ապահովում
ժամանակակից ստանդարտներով կահավորված կլինիկական բազաներ:
Գործնական պարապմունքները ներառում են ուսանողների աշխատանքը
կերպառու ատամնաշարերի վրա կամ ավելի բարձր կուրսերում
հիվանդի ախտորոշման և բուժման գործընթացին նրանց առավելագույնս
ընդգրկումը:
Հիմնական մասնագիտական ուղղություններն են՝ թերապևտիկ,
օրթոպեդիկ, վիրաբուժական և մանկական ստոմատոլոգիա:
Մասնագիտական ամբիոնները տեղակայված են ԵՊԲՀ
ստոմատոլոգիական երեք կլինիկաներում, որոնք իրականացնում են
բնակչության մասնագիտական որակյալ բուժօգնության կազմակերպման
աշխատանքները՝ մարդկանց պարգևելով առողջ ժպիտ:
Ամբիոններում մշտապես կազմվում և արդիականացվում են
դասախոսությունները, թեստային խնդիրները, մեթոդական ձեռնարկներն
ու դասագրքերը երեք լեզուներով: Գրվում են մենագրություններ,
գիտական հոդվածներ՝ հիմնվելով աշխատակիցների բազմամյա փորձի և
արված նորամուծությունների վրա: Ուսանողները նույնպես մասնակցում
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են ամբիոնների գիտահետազոտական աշխատանքներին, ակտիվ
մասնակցություն են ցուցաբերում ուսանողական գիտական խմբակի
շրջանակում:
2-3-րդ ուստարիների ավարտին՝ ամռանը, ուսանողներն անցնում
են ուսումնական պրակտիկա ՀՀ-ում, ըստ ցանկության ՌԴ-ում կամ
Եվրոպայի երկրներում: Պրակտիկան անցկացվում է ստոմատոլոգիական
կլինիկաներում, որտեղ ապագա ստոմատոլոգները ծանոթանում են
ստոմատոլոգիական գործիքներին, նյութերին և ստոմծառայության
կազմակերպմանը:
Ուսման գործընթացից զատ, ուսանողական կյանքը մեր բուհում
անցնում է շատ հետաքրքիր, միջոցառումներով լի: Կազմակերպվում
են առարկայական օլիմպիադաներ, միջազգային կոնֆերանսներ,
սիմպոզիումներ, սեմինարներ, սպորտային մրցույթներ,
ցուցահանդեսներ, «Ուսանողական աշուն» և «Ուսանողական գարուն»
փառատոններ: Գործում են նաև տարատեսակ խմբակներ, ակումբներ,
երգի և պարի համույթներ, ամառային ճամբարներ՝ ուսանողական
կյանքը դարձնելով բովանդակալից և անմոռանալի:

II կուրս

հյուսվածաբանություն, բերանի
խոռոչի հյուսվածաբանություն
նորմալ ֆիզիոլոգիա,
դիմածնոտային շրջանի
ֆիզիոլոգիա
կենսաքիմիա, բերանի խոռոչի
կենսաքիմիա
տեղագրական անատոմիա,
օպերատիվ վիրաբուժություն (գլխի
և պարանոցի)
մանրէաբանություն, բերանի
խոռոչի մանրէաբանություն
ԲԾԿՄ
փիլիսոփայություն
բժշկական հոգեբանություն
բիոէթիկա
օտար լեզու (ընտրովի)
ռուսաց լեզու (ընտրովի)
ֆիզիկական դաստիարակություն

ստոմ. նյութաբանություն
թերապևտիկ
ստոմատոլոգիայի
պրոպեդևտիկա
վիրաբուժական
ստոմատոլոգիայի
պրոպեդևտիկա
օրթոպեդիկ
ստոմատոլոգիայի
պրոպեդևտիկա
ստոմ. հիվանդությունների
կանխարգելում
ուսումնական պրակտիկա

Դասավանդվող դասընթացների ցանկն ըստ կուրսերի

Կուրս

I կուրս
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Տեսական
դասընթացներ

մարդու անատոմիա, գլխի և
պարանոցի անատոմիա
ընդհանուր քիմիա
բիոօրգանական քիմիա
կենսաբանություն
հյուսվածաբանություն
մաթեմատիկա և բժշկական
ինֆորմատիկա, վիճակագրություն
բժշկական ֆիզիկա
լատիներեն լեզու և բժշկական
տերմինաբանություն
ԸԶՊ
հայ ժողովրդի պատմություն
բժշկության պատմություն
հայոց լեզու և հայերեն
տերմինաբանություն
օտար լեզու (էլեկտիվ)
ռուսաց լեզու (էլեկտիվ)
ֆիզիկական դաստիարակություն

Կլինիկական
դասընթացներ

III կուրս
առաջին բժշկական
օգնություն

ընդհանուր վիրաբուժություն
ներքին հիվանդությունների
պրոպեդևտիկա
թերապևտիկ
ստոմատոլոգիայի
պրոպեդևտիկա
ախտաբանական անատոմիա, գլխի
թերապևտիկ
և պարանոցի ախտաբանական
ստոմատոլոգիա
անատոմիա
վիրաբուժական
ախտաֆիզիոլոգիա, բերանի խոռոչի
ստոմատոլոգիայի
ախտաֆիզիոլոգիա
պրոպեդևտիկա
ֆարմակոլոգիա
վիրաբուժական
հիգիենա և էկոլոգիա
ստոմատոլոգիա
առողջապահական իրավունք
ստոմատոլոգիական
հանրային առողջություն
հիվանդությունների
օտար լեզու (ընտրովի)
կանխարգելում
ռուսաց լեզու (ընտրովի)
օրթոպեդիկ
ֆիզիկական դաստիարակություն
ստոմատոլոգիայի
պրոպեդևտիկա
օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիա
ճառագայթային
ախտորոշում
ուսումնական պրակտիկա
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IV կուրս

V կուրս
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վիրաբուժական
ստոմատոլոգիա
մանկական ստոմատոլոգիա
թերապևտիկ
ստոմատոլոգիա
օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիա
վիրաբուժական
հիվանդություններ
ներքին հիվանդություններ
մանկաբուժություն
հոգեբուժություն
քիթ-կոկորդականջաբանություն
մաշկավեներաբանություն
նյարդաբանություն
էնդոկրինոլոգիա
դատական բժշկություն
համաճարակաբանություն
կլինիկական իմունոլոգիա
ուսումնական պրակտիկա
վիրաբուժական
ստոմատոլոգիա
մանկական ստոմատոլոգիա
օրթոդոնտիա
թերապևտիկ
ստոմատոլոգիա
ստոմ. հիվանդությունների
ֆիզիոթերապիա
օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիա
ռազմական
թունաբանություն
ռազմադաշտային
դիմածնոտային
վիրաբուժություն
ԱԻԲ
վարակիչ հիվանդություններ
արյունաբանություն
ուռուցքաբանություն
կլինիկական ֆարմակոլոգիա
մանկաբարձություն
աչքի հիվանդություններ
ռեանիմացիա, ինտենսիվ
թերապիա
ֆթիզիատրիա

«Ստոմատոլոգիա» մասնագիտության կրթական ծրագրի
առարկայական ծրագրերը կազմված են ՀՀ կրթության որակավորումների
և դրանց ընդհանրական բնութագրերի (ՈԱՇ-ի) և պետական
կրթական չափորոշիչների պահանջներին համապատասխան:
Բժշկի մասնագիտական գործունեության օբյեկտը հիվանդ մարդն է:
«Ստոմատոլոգիա» մասնագիտությամբ կրթական ծրագիրը նախատեսում
է, որ այն յուրացնելուց հետո շրջանավարտը պետք է պատրաստ լինի
իրականացնելու մասնագիտական հետևյալ գործառույթները՝
ա) բուժկանխարգելիչ,
բ) ախտորոշիչ,
գ) բուժական,
դ) վերականգնողական,
ե) կրթադաստիարակչական,
զ) կազմակերպչական կառավարման,
է) գիտահետազոտական:
«Ստոմատոլոգիա» մասնագիտությամբ կրթական ծրագրի
ընդհանուր վերջնարդյունքներն են՝
1. մասնագիտության վերաբերյալ տեսական և գործնական
խոր գիտելիքների ցուցաբերում,
2. հիվանդի առողջական վիճակի մասին տեղեկատվության
հավաքում և վերլուծություն,
3. ուսումնական, գիտական, նորմատիվ և տեղեկագրական
տարբեր լեզուներով գրականությամբ, այլ աղբյուրներով
ինքնուրույն աշխատանք,
4. բժշկական խնդիրներով գիտահետազոտական
աշխատանքների անցկացում, աշխատանք գիտահետազոտական
լաբորատորիաներում որպես կրտսեր գիտաշխատող,
5. միջին ուսումնական հաստատություններում
(մասնագիտական առարկաների գծով) դասավանդում,
6. աշխատանք հասարակության հետ կապի տարբեր
օղակներում (տեղական ինքնակառավարման մարմիններ,
նախարարություններ, կոմիտեներ և այլն) որպես հանրության
առողջապահական գիտելիքների բարձրացմանն ուղղված
աշխատանքների մասնագետ կազմակերպիչներ,
7. անհետաձգելի իրավիճակների ժամանակ ախտորոշում և
առաջին բժշկական օգնության ցուցաբերում,
8. լաբորատոր հետազոտությունների (մանրէաբանական,
կենսաքիմիական, իմունաբանական, մորֆոլոգիական) համար
անհրաժեշտ նյութերի (քերուք, արտատպվածք, լնդային հեղուկ,
թուք) ստացում,
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9. լցանյութերի պատրաստում,
10. ատամների ախտորոշիչ և աշխատանքային դրոշմների և
մոդելների ստացում,
11. բերանի խոռոչի և օրթոդոնտիկ սարքերի խնամքի
վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում,
12. վիրահատական դաշտի նախապատրաստում,
նախավիրահատական սանացիայի անցկացում,
13. մաթեմատիկական մեթոդներով մասնագիտական
խնդիրների լուծում, համակարգիչներով աշխատելու
սկզբունքներին տիրապետում,
14. աշխատանք բուժախտորոշիչ սարքավորումներով
բուժկանխարգելիչ հիմնարկներում (պոլիկլինիկաներ,
հիվանդանոցներ, հակահամաճարակային կայաններ, հոսպիտալ
ներ և այլն)՝ որպես բժիշկ-ստոմատոլոգի օգնական, ուսումնական
(մանկապարտեզներ, դպրոցներ), արտադրական հիմնարկների և
հանգստյան տների բուժկետերում՝ որպես բժիշկ-ստոմատոլոգի
օգնական, բանակի գումարտակի բուժկետում ենթասպայի կոչումով
բժիշկ-ստոմատոլոգի օգնական:
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«Ստոմատոլոգիա» մասնագիտության կրթական ծրագրով
նախատեսված բոլոր դասընթացները հաջողությամբ ավարտած,
ուսումնական պլանները լիովին կատարած ուսանողն անցում է ամփոփիչ
ատեստավորում, որը հնարավորություն է տալիս բացահայտելու ապագա
բժշկի տեսական և գործնական պատրաստվածությունը սույն կրթական
ծրագրերով սահմանված մասնագիտական խնդիրների բնագավառում:
«Ստոմատոլոգիա» մասնագիտությամբ ինտեգրացված կրթական
ծրագիրն իրականացվում է ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի կողմից՝
դեկանի ղեկավարությամբ:
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«Ֆարմացիա» մասնագիտության բազային կրթությունն
իրականացվում է բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով:
«Ֆարմացիա» մասնագիտությամբ ֆարմացիայի բակալավրի
կրթական ծրագրի տևողությունը չորս տարի է: Ուսումնական
տարին բաժանված է ութ կիսամյակների, որոնցից յուրաքանչյուրի
ուսումնական ծանրաբեռնվածությունը 30 ECTS կրեդիտ է: Տարեկան
ծանրաբեռնվածությունը 60 ECTS կրեդիտ է, մեկ կրեդիտը համարժեք է
30 ակադեմիական ժամի: Ուսումն առության ընթացքում ուսանողներն
ուսումնասիրում են ինչպես տեսական, այնպես էլ մասնագիտական և
հարակից առարկաներ: Բակալավրիատի ծրագիրն ավարտելուց հետո
շրջանավարտը ստանում է ֆարմացիայի բակալավրի որակավորում:
Տեսական և մասնագիտական դասընթացների ուսուցման
գործընթացն իրականացվում է համալսարանական մասնաշենքերում
(կենսաքիմիական, վարչական, լաբորատոր, անատոմիական),
ինչպես նաև համալսարանական հիվանդանոցային
համալիրներում, առողջապահական, գիտահետազոտական,
փորձագիտական և արտադրական հաստատություններում:
Ուսուցման գործընթացն իրականացնում է ամբիոնների հմուտ
պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը:
Բակալավրիատում դասավանդվող դասընթացների ցանկն ըստ
կուրսերի

Կուրս

I կուրս
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Տեսական
դասընթացներ
ընդհանուր քիմիա
օրգանական քիմիա
կենսաբանություն
մաթեմատիկա, բժշկական
ինֆորմատիկա, վիճակագրություն
բժշկական ֆիզիկա
ֆիզիոլոգիա անատոմիայի
հիմունքներով
լատիներեն լեզու
հայոց լեզու, հայերեն
տերմինաբանություն
հայ ժողովրդի պատմություն
ֆարմացիայի պատմություն
օտար լեզու /էլեկտիվ/
ռուսաց լեզու /էլեկտիվ/
ԸԶՊ
ֆիզդաստիարակություն

II կուրս

ֆիզիոլոգիա անատոմիայի
հիմունքներով
ֆիզկոլոիդալ քիմիա
անալիտիկ քիմիա
օրգանական քիմիա
բուսաբանություն
կենսաքիմիա
բիոէթիկա
ախտաբանություն
բժշկական հոգեբանություն
փիլիսոփայություն
ԲԳԱԿ
մանրէաբանություն
օտար լեզու /էլեկտիվ/
ռուսաց լեզու /էլեկտիվ/
ֆիզդաստիարակություն

III կուրս

ախտաբանություն
հիգիենա և էկոլոգիա
առողջապահական իրավունք
օտար լեզու /էլեկտիվ/
ռուսաց լեզու /էլեկտիվ/
ֆիզդաստիարակություն

Մասնագիտական
դասընթացներ

առաջին բժշկական
օգնություն

IV կուրս

անհետաձգելի բժշկություն
էկոլոգիա
թունաբանություն

ուսումնական
պրակտիկա

ֆարմակոլոգիա
ֆարմակոգնոզիա
դեղերի քիմիա
դեղագործական
տեխնոլոգիա
դեղագործական
քիմիա
ԴԷԿ
պրակտիկա
ֆարմակոլոգիա
կլինիկական
ֆարմակոլոգիա
դեղագործական
տեխնոլոգիա
դեղագործական
կենսատեխնոլոգիա
դեղագործական
քիմիա
թունաբանական
քիմիա
ԴԷԿ
պրակտիկա

Ֆարմացիայի բակալավրի կրթական ծրագրի առարկայական
ծրագրերը կազմված են ՀՀ կրթության որակավորումների, դրանց
ընդհանրական բնութագրերի (ՈԱՇ-ի) և պետական կրթական
չափորոշիչների պահանջներին համապատասխան:
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Ֆարմացիայի բակալավրի մասնագիտական գործունեության
օբյեկտը հիվանդության կանխարգելման, ախտորոշման, բուժման,
առողջության վերականգնման և հիգիենայի համար կիրառվող դեղերն
են, բժշկական ու հարբժշկական նշանակության ապրանքները:
Ըստ «Ֆարմացիայի բակալավր» կրթական ծրագրի՝ այն
յուրացնելուց հետո շրջանավարտը պետք է պատրաստ լինի
իրականացնելու մասնագիտական հետևյալ գործառույթները՝
ա) ընդհանուր դեղագիտական,
բ) ինովացիոն-մարկետինգային,
գ) տեղեկատվական-քարոզչական,
դ) կրթադաստիարակչական,
ե) գիտահետազոտական,
զ) կազմակերպչական-կառավարչական:
Ֆարմացիայի բակալավրի կրթական ծրագրի վերջնարդյունքներն են՝
1. դեղատներում դեղերի պատրաստումը,
2. դեղագործական գործարաններում դեղերի պատրաստման
(արտադրության) գործընթացին մասնակցությունը,
3. դեղաբուսական հումքի պահեստավորմամբ պայմանավորված բոլոր
գործառույթների կազմակերպումը և իրականացումը,
4. դեղերի և հարբժշկական նշանակության ապրանքների
մատակարարումը՝ մանրածախ և մեծածախ իրացմամբ,
5. տարբեր խմբերի դեղագործական ապրանքների հանդեպ
պահանջարկի գնահատումը,
6. դեղերի և դեղագործական հումքի որակի հսկման իրականացումը՝
մշակման, ստացման, բաշխման, պահպանման և կիրառման փուլերում,
7. դեղերի և դեղագործական հումքի դեղագիտական անալիզով
պայմանավորված բոլոր գործառույթների իրականացումը,
8. դեղագործական հումքի ֆարմակոգնոստիկ անալիզի կատարումը,
9. դեղերի և դեղագործական այլ ապրանքների ստանդարտ
փաստաթղթավորման իրականացումը,
10. բժիշկների շրջանում նոր դեղերի մասին տեղեկատվական
աշխատանքի իրականացումը,
11. դեղերն օգտագործելու (կիրառելու) վերաբերյալ բժշկական,
դեղագործական ընկերություններին և հանրությանը խորհրդատվության
տրամադրումը,
12. արտակարգ իրավիճակներում տուժածներին և հիվանդներին
նախաբժշկական օգնության ցուցաբերումը, դեղորայքի մատակարարման
և կիրառման կազմակերպումը:
Ֆարմացիայի բակալավրի կրթական ծրագրով նախատեսված բոլոր
դասընթացները հաջողությամբ ավարտած, ուսումնական ծրագրերը
լիովին կատարած ուսանողն անցնում է ամփոփիչ ատեստավորում,
որը հնարավորություն է տալիս բացահայտելու ապագա մասնագետի
տեսական և գործնական պատրաստվածությունը սույն կրթական
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ծրագրով սահմանված մասնագիտական խնդիրներին: Ամփոփիչ
ատեստավորումը հաջողությամբ անցած շրջանավարտներին տրվում
է բարձրագույն կրթության դիպլոմ՝ «Ֆարմացիայի բակալավր»
որակավորում. «Ֆարմացիա» մասնագիտությամբ: Ֆարմացիա
յի բակալավրն իրավունք ունի իրականացնելու դեղագիտական
գործունեություն՝ արտոնագրված դեղագետ-մասնագետի հսկողությամբ,
ինչպես նաև կարող է շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում:
Ֆարմացիայի մագիստրոսի կրթական ծրագրի տևողությունը
մեկ տարի է: Մագիստրատուրա կարող են ընդունվել ֆարմացիայի
բակալավրի դիպլոմ ունեցողները: Ուստարին բաժանված է երկու
կիսամյակների, որոնցից յուրաքանչյուրի ուսումնական ծան
րաբեռնվածությունը 30 ECTS կրեդիտ է, մեկ կրեդիտը համարժեք
է 30 ակադեմիական ժամի: Մագիստրատուրայում դասավանդվող
առարկաներն առավել խոր մասնագիտական ուղղվածությամբ են և
դրանք հաղթահարելու համար պահանջվում է լուրջ մասնագիտական
պատրաստվածություն:
Մագիստրատուրայում դասավանդվող դասընթացների ցանկը

Կուրս

-

Տեսական
դասընթացներ

ԱԻԲ
կլինիկական իմունոլոգիա,
ալերգոլոգիա

Մասնագիտական
դասընթացներ

կլինիկական ֆարմակոլոգիա
կլինիկական ֆարմացիա
դեղագործական տեխնոլոգիա
դեղագործական քիմիա
ֆարմակոկինետիկա
ԴԷԿ
դեղագործական
ապրանքագիտություն
դեղաբույսերի
պաշարագիտություն
ֆիտոթերապիա
պրակտիկա

Կրթական ծրագիրը հաջողությամբ ավարտելուց հետո ֆարմացիայի
մագիստրոսը, ի լրումն ֆարմացիայի բակալավրի ծրագրով
նախատեսված կրթության վերջնարդյունքների, պետք է կարողանա նաև՝
1. իրականացնել հիվանդների դեղագործական
խորհրդատվություն` ֆիտոթերապիայի հարցերով,
2. կազմել հավաքներ` տարբեր օրգան-համակարգերի
հիվանդությունների /սիրտ-անոթային, շնչական, մարսողական,
էնդոկրին/ բուժման և կանխարգելման նպատակով,
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3. մասնակցել դեղերի ընտրության, բուժման արդյունավետության
և անվտանգության վերլուծման ու վերահսկման գործընթացին,
4. մասնակցել յուրաքանչյուր հիվանդի համար դեղերի ռացիոնալ
ընտրության գործընթացին` ապահովելով դեղերի վերաբերյալ
համապատասխան խորհրդատվություն,
5. կատարել դեղաբուժման ընթացքի հսկում ու գնահատում,
6. դեղերի պատրաստման ժամանակ կիրառել
կենսադեղագործական սկզբունքները՝ դեղերի որակը և
արդյունավետությունը բարելավելու նպատակով,
7. իրականացնել միևնույն ազդող նյութ պարունակող տարբեր
ֆիրմաների կողմից արտադրված դեղերի կենսահամարժեքության
համեմատական գնահատում,
8. կազմակերպել դեղագործական ընկերությունների
գործունեությունը՝ ներառյալ դեղագործական շուկայի հիմնական
օղակների կառավարումը, դեղագործական կազմակերպությունների
գործունեության ղեկավարումը, հիմնական ցուցանիշների և գործունեու
թյան ուղղությունների պլանավորումը, ֆինանսավորման, կառավարման
և հաշվառման կազմակերպումը, դեղագործական և բժշկական
ապրանքների մարկետինգային հետազոտությունների անցկացումը,
9. իրականացնել հարդեղագործական և բժշկական ապրանքների
մատակարարում, դրանց որակի գնահատում, դիրքավորում և
սեգմենտավորում,
10. իրականացնել փորձարարական հետազոտություններ՝ դեղերի
ակտիվ բաղադրամասերը, օժանդակ նյութերը, դեղահումքը, վերջնական
արտադրանքի ֆիզիկա-քիմիական հատկությունները բացահայտելու,
դրանց կենսադեղագործական և ֆարմակոկինետիկ հատկությունները
գնահատելու նպատակով,
11. ակտիվորեն մասնակցել դեղագիտության ոլորտում
կատարվող գիտական աշխատանքներին և հետազոտություններին:
Ֆարմացիայի մագիստրոսի կրթական ծրագրով նախատեսված բոլոր
դասընթացները հաջողությամբ ավարտած, ուսումնական պլանները
լիովին կատարած ուսանողն անցնում է ամփոփիչ ատեստավորում, որը
հաջողությամբ ավարտած շրջանավարտներին տրվում է բարձրագույն
կրթության դիպլոմ՝ «Ֆարմացիայի մագիստրոս» որակավորում.
«Ֆարմացիա» մասնագիտությամբ: Ֆարմացիայի մագիստրոսն իրավունք
ունի իրականացնելու դեղագիտական ինքնուրույն գործունեություն,
ինչպես նաև կարող է շարունակել կրթությունն ասպիրանտուրայում,
ինչպես նաև շարունակական մասնագիտական կրթության և լրացուցիչ
(նեղ) մասնագիտական կրթության համակարգերում:
«Ֆարմացիա» մասնագիտությամբ կրթական ծրագրերն
իրականացվում են դեղագիտական ֆակուլտետի կողմից՝ դեկանի
ղեկավարությամբ:
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Հանրային առողջության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 2011
թվականին:
Հանրային առողջության ֆակուլտետի երեք նեղ մասնագիտական
մագիստրոսական ծրագրերն են`
ա) առողջապահության կազմակերպում և կառավարում,
բ) համաճարակաբանություն,
գ) շրջակա միջավայրի հիգիենա:
Հանրային առողջության ֆակուլտետի մագիտսրոսական ծրագրերը
կազմված են Հանրային առողջապահության դպրոցների միության
(Association of Schools of Public Health (ASPH) www.asph.org) կողմից
հանրային առողջապահական ծրագրերի վերաբերյալ սահմանված
հանձնարարականների հիման վրա:
Հանրային առողջության ֆակուլտետի մագիստրոսական ծրագրերի
տևողությունը 1,5 տարի է, և ավարտվում են մագիստրոսական թեզի
պաշտպանությամբ: Ուսուցման առաջին կիսամյակը ներառում
է հանրային առողջության ոլորտի հիմնական դասընթացների
ուսուցումը: Ուսուցման շարունակությունը կազմված է մասնագիտական
դասընթացներից՝ ըստ ուսանողի կողմից ընտրված նեղ
մասնագիտության:
Առողջապահության կազմակերպման և կառավարման
մագիստրոսական մասնագիտացված ծրագիրն ուսանողներին
տրամադրում է հիմնարար գիտելիքներ և ունակություններ
առողջապահական համակարգի կառուցվածքի, առողջապահական
հիմնարկների ղեկավարման և աշխատանքի կազմակերպման, ինչպես
նաև առողջապահության ռազմավարության ընտրության և մշակման
վերաբերյալ` ուղղված հիվանդանոցային, արտահիվանդանոցային,
բնակչության առողջության առաջնային պահպանման և
առողջարանային որակյալ ծառայությունների ապահովմանը:
Համաճարակաբանության մագիստրոսական մասնագիտացված
ծրագիրն ուսանողներին տրամադրում է հիմնարար գիտելիքներ
և ունակություններ վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների
էթիոպաթոգենեզի, ռիսկի գործոնների, կանխարգելիչ և
հակահամաճարակային միջոցառումներ կազմակերպելու
և անցկացնելու, իմունականխարգելման, ինչպես նաև
համաճարակաբանական վերահսկողության վերաբերյալ` ուղղված
բնակչության շրջանում վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների,
քիմիական թունավորումների և ճառագայթային ախտահարումների
կանխարգելմանն ու վերահսկմանը:
Շրջակա միջավայրի հիգիենայի մագիստրոսական մասնագիտացված
ծրագիրն ուսանողներին տրամադրում է հիմնարար գիտելիքներ և
ունակություններ շրջակա և աշխատանքային միջավայրի բնական,
սոցիալական և անթրոպոգեն գործոնների, մարդու օրգանիզմի վրա այդ
գործոնների ազդեցության մեխանիզմների և պատճառահետևանքային
կապերի, դրանց բարենպաստ և անբարենպաստ ազդեցության,
ինչպես նաև վնասակար գործոնների նորմավորումն ուսումնասիրելու
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և գնահատելու մասին՝ ուղղված բնակչության առողջության
ամրապնդմանն ու պահպանմանը:
Հանրային առողջության ֆակուլտետի շրջանավարտներին
շնորհվում է «Հանրային առողջության մագիստրոսի» աստիճան
և համապատասխան որակավորում` ըստ ընտրված նեղ
մասնագիտության:
Հանրային առողջության ֆակուլտետ կարող են ընդունվել ինչպես
բժշկական, այնպես էլ ոչ բժշկական կրթությամբ դիմորդներ այլ
բուհերից (բակալավրի աստիճանը պարտադիր է): Բժշկական
կրթությամբ դիմորդները կարող են դիմել բոլոր երեք մագիստրոսական
մասնագիտացված ծրագրերին, իսկ ոչ բժշկական կրթությամբ
դիմորդները` միայն «Առողջապահության կազմակերպում և
կառավարում» մագիստրոսական մասնագիտացված ծրագրին:
Հանրային առողջության ֆակուլտետի մասնագիտացված
մագիստրոսական ծրագիրն ավարտելուց հետո կլինիկական
օրդինատուրա նախատեսված չէ:
Հանրային առողջության մագիստրոսը պետք է պատրաստ լինի
իրականացնելու հետևյալ գործառույթները՝
ա) գիտահետազոտական,
բ) գիտաարտադրական և ծրագրային,
գ) կազմակերպչական-կառավարչական և վարչական,
դ) մանկավարժական և քարոզչական,
ե) մասնագիտական գործառույթներ (համաձայն նեղ
մասնագիտական որակավորման):
Հանրային առողջության ֆակուլտետի մագիստրոսական
ծրագրերն ավարտելուց հետո շրջանավարտը պետք է կարողանա.
1. Կիրառել հանրային առողջապահության հիմնարար գիտելիքը
հանրային առողջապահության ռազմավարության և խնդիրները
լուծելու համար՝ օգտագործելով համաճարակաբանության,
կենսավիճակագրության, շրջակա և աշխատանքային միջավայրի
հիգիենայի, կառավարման, սոցիալական և վարքային գիտությունների
սկզբունքները` առաջնորդվելով գիտական և հետազոտական էթիկայի
սկզբունքներով:
2. Սահմանել երկրների առջև ծառացած հիմնական առողջապահական
խնդիրները, բացահայտել այդ խնդիրների առաջացման պատճառները
և տեղեկատվություն ստանալու աղբյուրները, ինչպես նաև առաջարկել
հնարավոր լուծումների տարբերակներ, մշակել և գնահատել
ռազմավարական տարբերակներ` տնտեսական, քաղաքական,
վարչական, իրավական և սոցիալական հետևանքները գնահատելու
համար:
3. Ստանալ, ըստ արժանավույն մեկնաբանել և գնահատել
առողջապահական տվյալները, որոնք հասանելի են տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների և այլ միջոցներով:
4. Նախագծել, իրականացնել և գնահատել առողջապահական և
կանխարգելիչ ծրագրեր և միջոցառումներ, ինչպես նաև պլանավորել և
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ներկայացնել ծրագրի մրցունակ առաջարկ:
5. Կիրառել համապատասխան ծրագրային նախագիծ, քանակական
և որակական հետազոտության մեթոդներ՝ առողջապահական
ռազմավարությունը վերլուծելու, ինչպես նաև առողջապահական
և կանխարգելիչ ծրագրերն արդյունավետ գնահատելու համար,
նպատակային օգտագործել տվյալները՝ խնդիրները բացահայտելու
և լուծելու համար, ինչպես նաև գնահատել բոլոր տվյալների
համադրելիությունը:
6. Վերլուծել հետազոտության արդյունքների որակը և գնահատել
կիրառելիությունը առողջապահական համակարգում:
7. Վերլուծել և գնահատել բնակչության առողջական վիճակը
և ժողովրդագրական տվյալները՝ ըստ հիվանդացության,
հիվանդությունների տարածվածության, կառուցվածքի, մահացության և
կյանքի տևողության ցուցանիշների:
8. Վերլուծել և գնահատել առողջապահական համակարգի և
առողջապահական հիմնարկների ֆինանսավորումը և կառուցվածքը:
9. Ցուցաբերել հանրային առողջության ոլորտում ղեկավարին
բնորոշ հմտություններ և որոշում կայացնելու ունակություններ՝
պահպանելով վարվելակերպի և արհեստավարժության սկզբունքները:
Կիրառել առողջապահության կազմակերպման և կառավարման,
ինչպես նաև համակարգային մտածելակերպի սկզբունքները՝
հանրային առողջապահական կառույցների գործունեությունը,
առողջապահական ծրագրերի իրականացումը կազմակերպելու, ինչպես
նաև ռազմավարություն մշակելու և հանրային առողջապահական
հիմնախնդիրները լուծելու համար:
10. Արդյունավետորեն մշակել, վերլուծել և գնահատել
առողջապահության ռազմավարությունը՝ բնակչության առողջությունը
բարելավելու և հանրային առողջապահական խնդիրները լուծելու
նպատակով:
«Հանրային առողջապահություն» մասնագիտությամբ
մագիստրոսական ծրագիրն իրականացվում է հանրային առողջության
ֆակուլտետի կողմից դեկանի ղեկավարությամբ:
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Պրակտիկան ցանկացած մասնագիտական ուսումնական
հաստատության, առավել ևս բժշկական համալսարանի կրթական
ծրագրերի պարտադիր և կարևոր բաղադրիչ է: ԵՊԲՀ ուսանողների
պրակտիկայի համար բազա են ԵՊԲՀ կլինիկաները, պոլիկլինիկաները,
ստոմատոլոգիական կաբինետները, ամբիոնական լաբորատորիաները:
Բացի դրանից, պրակտիկան կազմակերպելու նպատակով
յուրաքանչյուր տարի կնքվում են պայմանագրեր Երևանի, ՀՀ մարզերի և
ԼՂՀ տարբեր բուժհաստատությունների հետ, որոնց տնօրենների կողմից
նշանակված պրակտիկայի ղեկավարն ընդունում և ուղղորդում է տվյալ
բուժհաստատությունում պրակտիկա անցնող ուսանողներին, ինչպես
նաև վերահսկում է պրակտիկայի ընթացքը՝ օպերատիվ կապ պահելով
համալսարանի պրակտիկայի բաժնի հետ, անհրաժեշտության դեպքում
քննարկվում և լուծում են ստանում ծագած տարաբնույթ հարցերը:
Ամառային պրակտիկան անցկացվում է գարնանային կիսամյակի
հիմնական քննաշրջանին հաջորդող շաբաթվանից սկսած՝ ըստ
սահմանված ժամանակացույցի: Պրակտիկա անցնող ուսանողները
նախապես պրակտիկայի բաժնից ստանում են պրակտիկայի
հաշվետվության անհատական թերթիկ, որում ներառված են բժշկական
գործընթացներն ու միջոցառումները, որոնց ուսանողը պետք է
մասնակցի կամ որոնք անձամբ իրականացնի պրակտիկայի ընթացքում:
Պրակտիկայի ավարտին յուրաքանչյուր ուսանող պրակտիկայի բաժին
է ներկայացնում իր անհատական հաշվետվության թերթիկը, որն
ամբողջությամբ լրացվել և հաստատվել է կլինիկայում պրակտիկայի
ղեկավարի կողմից: Վերջինիս հիման վրա ուսանողը ձեռք է բերում
համապատասխան կրեդիտներ և ստանում ստուգարք:
Ցանկության դեպքում ուսումնական պլանով նախատեսված տվյալ
տարվա պրակտիկան ուսանողը կարող է անցնել արտերկրում, եթե
նա համապատասխան պայմանավորվածություն ունի ընդունող կողմի
հետ: Նման դեպքերում ԵՊԲՀ պրակտիկայի բաժնի կողմից նրան
տրվում է անհատական հաշվետվության թերթիկ, որն անհրաժեշտ է
լրացնել և կնքել պրակտիկան ավարտելուց հետո: Թերթիկը ներկայաց
նելու դեպքում ուսանողը ստանում է ստուգարք և համապատասխան
կրեդիտներ:
ԵՊԲՀ ընդհանուր բժշկության, ստոմատոլոգիական և դեղագիտական
ֆակուլտետների կրթական ծրագրերում պրակտիկայի դասընթացներ
նախատեսված են ուսումնառության երկրորդ տարվանից սկսած՝
հետևյալ ծրագրերով.

«Բուժական գործ» մասնագիտական կրթական ծրագիր
Ուսումնական պրակտիկա՝
ա. ծանոթացում հիվանդանոցի և պոլիկլինիկայի կառուցվածքին և
տարբեր ստորաբաժանումների ֆունկցիաներին՝ II կուրս   1 շաբաթ,
բ. բուժքրոջ օգնական՝                   		
III կուրս 2 շաբաթ,
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գ. ընտանեկան բժշկի օգնական		
դ. բժշկի օգնական (թերապիա,
վիրաբուժություն, մանկաբուժություն,
մանկաբարձություն)՝          
		

IV կուրս   3 շաբաթ,

V կուրս   4 շաբաթ:

Ուսանողը պրակտիկայի ընթացքում ծանոթանում է
պոլիկլինիկաների և հիվանդանոցների կառուցվածքի և տարբեր
ստորաբաժանումների (մատենավարման բաժնի, ընդունարանի,
մանիպուլյացիոն կաբինետների, մասնագիտական տարբեր լաբո
րատորիաների) աշխատանքներին, սովորում և յուրացնում է միջին
բուժանձնակազմի կողմից կատարվող միջամտությունները, ծանոթանում
ընտանեկան բժշկի աշխատանքին և բժշկի անմիջական հսկողությամբ
ու ղեկավարությամբ հետազոտում թերապևտիկ, մանկաբարձական,
գինեկոլոգիական հիվանդներին, հիվանդ երեխաներին, գնահատում
հետազոտությունների արդյունքները, ախտորոշում կատարում,
ձևակերպում նախնական արդյունքները, կազմում բուժման պլան, ձևա
կերպում բժշկական փաստաթղթերը:
«Ստոմատոլոգիա» մասնագիտական կրթական ծրագիր
Ուսումնաարտադրական պրակտիկա՝
ա. ծանոթացում ստոմատոլոգիական
պոլիկլինիկայի 				
II կուրս   
կառուցվածքին և կաբինետների աշխատանքին՝
բ. ստոմատոլոգիական աշխատասենյակի
դիմածնոտային  վիրաբուժության
բաժանմունքի բուժքրոջ օգնական
III կուրս    	
գ. բժշկի օգնական`			
IV կուրս    	
թերապևտ-ստոմատոլոգի՝				
օրթոպեդ-ստոմատոլոգի՝					
վիրաբույժ-ստոմատոլոգի՝				
մանկական հասակի ստոմատոլոգի՝			

1 շաբաթ,

2 շաբաթ,
1 շաբաթ,
1 շաբաթ,
1 շաբաթ,
1 շաբաթ:

Ուսումնաարտադրական պրակտիկաների ընթացքում ուսանողը
ծանոթանում է ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկաների կառուցվածքին,
հագեցվածությանը, տարբեր կաբինետների աշխատանքի
կազմակերպմանը: Թերապևտ-, վիրաբույժ-, մանկական-, օրթոդոնտև օրթոպեդ-ստոմատոլոգների կողմից տարվող բուժական և կան
խարգելիչ աշխատանքներին ծանոթանալուն զուգընթաց ուսանողը
վարժասարքերի, մուլյաժների, ֆանտոմների վրա ձեռք է բերում և
կատարելագործում գործնական հմտություններ (խոռոչների մշակում,
լցավորում, հղկում և փայլեցում, տարբեր տեսակի պսակներ և կամրջաձև
պրոթեզներ պատրաստելու նպատակով ատամի հղկում, դրոշմի ստա
ցում, ատամների՝ մոմով մոդելավորում և այլն):
«Դեղագիտություն» մասնագիտական կրթական ծրագիր
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Դեղագիտական ֆակուլտետի բակալավրիատի ուսանողների
պրակտիկան անցկացվում է հիմնականում մասնագիտական
ամբիոնների լաբորատոր բազաներում, ինչպես նաև որոշ ռեսուրսներից
օգտվելու և որոշ դեղաբույսեր ուսումնասիրելու նպատակով՝ Երևանի
բուսաբանական այգում:
Ուսումնաարտադրական պրակտիկա
ա. դաշտային բուսաբանություն՝       II կուրս      2 շաբաթ,
բ. ֆարմակոգնոզիա՝                      	 III կուրս     1 շաբաթ,
գ. դեղաձևերի տեխնոլոգիա 		
III կուրս     1 շաբաթ,
դ. դեղաձևերի որակի վերահսկում՝ III կուրս     1 շաբաթ:
Դեղագիտական ֆակուլտետի ուսանողները կիսամյակի ընթացքում
բակալավրիատի 4-րդ կուրսում ուսումնական պրակտիկա են անցնում
«ԴԷԿ» (2 շաբաթ), «Դեղագործական տեխնոլոգիա»
(2 շաբաթ) և «Դեղագործական քիմիա» (1 շաբաթ) առարկաներից:
Մագիստրատուրայում ուսանելու ընթացքում ցիկլային դասընթա
ցով անցնում են ևս մեկ շաբաթյա պրակտիկա «Դեղաբույսերի
պաշարագիտություն» առարկայից:
Պրակտիկաների ընթացքում ուսանողը սովորում է որոշել դեղաբույսի
տեսակները բուսական տարբեր համակցություններում, տարբերակել
դեղաբույսերը վայրի բնության մեջ, իրականացնել դեղաբույսերի
հերբարիզացիա, դեղատնային և պահեստային պայմաններում
տիրապետել դեղաբուսական հումքի չորացման,
առաջնային մշակման և պահպանման մեթոդներին, ինչպես նաև
կատարում է դեղաչափում ըստ զանգվածի, ըստ ծավալի և կաթիլների,
սովորում է տարբեր բաղադրատոմսերով պատրաստել փոշիներ,
կոնցենտրիկ լուծույթներ, հեղուկ դեղաձևեր, կախույթներ, քսուքներ և
մոմիկներ:
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Օտարերկրացիների ուսուցումը կազմակերպվում է հայերենով,
ռուսերենով և անգլերենով հետևյալ ֆակուլտետներում`
• ընդհանուր բժշկություն,
• ստոմատոլոգիական,
• դեղագիտական:
Նշված մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի հակիրճ
նկարագրերը ներկայացված են համապատասխան բաժիններում:
Ուսման տևողությունը ընդհանուր բժշկություն ֆակուլտետում 6 տարի
է, շրջանավարտները ստանում են բուժական գործ մասնագիտությամբ
բժշկի որակավորում, ստոմատոլոգիական ֆակուլտետում՝ 5 տարի.
շնորհվում է բժիշկ-ստոմատոլոգի որակավորում, դեղագիտական
ֆակուլտետում՝ 5 տարի. շնորհվում է դեղագետի որակավորում:
Ուսումնառության ընթացքում ուսանողներն ուսումնասիրում են
ինչպես տեսական, այնպես էլ կլինիկական առարկաներ: Հատուկ
ուշադրություն է դարձվում համալսարանի սիմուլյացիոն կենտրոնում,
համալսարանական, քաղաքային և հանրապետական կլինիկաներում
ուսանողների գործնական հմտությունների ձեռքբերմանը: Դասերի
ընթացքում լայնորեն օգտագործվում են ուսուցման տեխնիկական
ժամանակակից միջոցներ:
Օտարերկրյա ուսանողներն ակտիվորեն մասնակցում են
համալսարանի գիտական, կրթական, մշակութային և մյուս
միջոցառումներին: Օտարերկրացիների ուսուցման դեկանատն
աջակցում է ուսանողների ազգային և կրոնական տոներին նվիրված
հանդիսությունների կազմակերպմանը:
Դեկանատը ծավալում է ուսումնամեթոդական, գիտական,
կազմակերպչական և այլ գործունեություն, համակարգում է ամբիոնների
և ուսանողների հետ տարվող ամենօրյա աշխատանքները:
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Օտարերկրացիների
նախապատրաստական ուսուցման
բաժին ընդունվում են միջնակարգ
կրթություն ստացած օտարերկրյա այն
քաղաքացիները, որոնք լավ չեն տիրա
պետում ԵՊԲՀ-ում գործող և իրենց
կողմից ընտրված դասավանդման
լեզուներին կամ ընդունելության
քննությունների ծրագրով նախատեսված
հանրակրթական առարկաներից ունեն ոչ
բավարար գիտելիքներ:
Ընդունելության համար դիմորդները անհրաժեշտ
փաստաթղթերը ՀՀ կրթության և գիտության նախարարութ
յուն են ներկայացնում մինչև յուրաքանչյուր տարվա նոյեմբերի 15-ը:
Նախապատրաստական դասընթացը սկսվում է յուրաքանչյուր
տարվա հոկտեմբերի 1-ից, տևողությունը` առնվազն 6 ամիս է:
Նախապատրաստական դասընթացն իրականացվում է միայն առկա
ուսուցմամբ և ընդգրկում է «Ֆիզիկա», «Քիմիա», «Կենսաբանություն», ինչ
պես նաև «Հայոց լեզու» և «Օտար լեզու» առարկաները: Ուսուցումը երեք
լեզուներով է՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն՝ ուսանողի ընտրությամբ:
Անգլերենով ուսուցման համար նախատեսված է անգլերենի իմացության
մակարդակի նախնական ստուգում:
Ուսանողներն ապահովվում են հանրակացարանով, որտեղ
ստեղծված են անհրաժեշտ պայմաններ նրանց կենցաղը և
հանգիստը կազմակերպելու համար: Նրանք հնարավորություն ունեն
ակտիվորեն մասնակցելու համալսարանի մշակութային և մարզական
միջոցառումներին: Բաժինն ապահովում է նամակագրական կապ
ուսանողների ծնողների հետ: Ուսանողների կենցաղը, ուսումը և
հագիստը կազմակերպելուն նպաստում են նրանց հանդիպումները
համապատասխան երկրների դեսպանությունների և ազգային
ուսանողական միությունների ներկայացուցիչների հետ:
Նախապատրաստական դասընթացն ավարտվում է ավարտական
քննություններով, որոնք նաև ընդունելության քննություններ են
ակադեմիական տարվա առաջին կուրսի համար: Ուստարվա վերջում
ավարտական քննությունները հաջողությամբ հանձնած ուսանողներն
ընդունվում են իրենց նախընտրած ֆակուլտետի առաջին կուրս:
Նախապատրաստական դասընթացի ավարտական քննություններից
դրական գնահատական ստացած ուսանողներին տրվում է
համապատասխան ավարտական փաստաթուղթ (վկայական):
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Բժշկագիտության ոլորտում հետազոտական աշխատանքներ
իրականացնելու և զարգացնելու, գիտական դպրոցը պահպանելու և
հզորացնելու, պրոֆեսորադասախոսական կազմի արժանի հերթափոխ
ապահովելու, ինչպես նաև գիտությունը երիտասարդացնելու
և միջազգայնացնելու նպատակով համալսարանի լավագույն
շրջանավարտները, համաձայն գործող կարգի, գիտական աստիճանի
հայցման համար կարող են դիմել ասպիրանտուրա:
Ասպիրանտուրայի և հայցորդության միջոցով պլանավորվում,
պատրաստվում, վերապատրաստվում և որակավորվում են
գիտամանկավարժական ու գիտական բարձր որակավորում ունեցող
կադրեր, որոնք ունակ են իրականացնելու գիտահետազոտական
աշխատանքներ, նորովի խթանելու գիտությունը և հաղորդակցվելու
գիտական հանրության հետ:
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ԿՐԹԱԿԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉ
(10 կրեդիտ)

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉ
(18 կրեդիտ)

Անվանում

Կրթական

1. Ասպիրանտուրա
Ասպիրանտը բարձրագույն մասնագիտական կրթություն ունեցող անձ
է, որը սովորում է ասպիրանտուրայում՝ մասնագիտական գիտելիքները
խորացնելու և գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի
հայցման ատենախոսություն գրելու նպատակով: Ասպիրանտուրա
մրցութային կարգով ընդունվում են մագիստրոսի կամ մագիստրոսի
կրթական աստիճանին հավասարազոր կամ դիպլոմավորված
մասնագետի կրթական աստիճան, իսկ բժշկական (կլինիկական)
մասնագիտություններով՝ բժիշկ-մասնագետի որակավորում ունեցող
անձիք:
Յուրաքանչյուր ասպիրանտական տեղի հիմնավորումը
պայմանավորված է ամբիոնում կամ գիտահետազոտական կենտրոնում
տվյալ մասնագետների` երիտասարդ կադրեր պատրաստելու
անհրաժեշտությամբ:
Ուսուցումն ասպիրանտուրայում իրականացվում է առկա և հեռակա
(համապատասխանաբար 3 և 4 տարի տևողությամբ), անվճար ու
վճարովի հիմունքներով: Ասպիրանտուրայի ընդունելությունն առկա
ուսուցմամբ և պետության կողմից ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ՝
անվճար, պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման
իրավունքով տեղերի դեպքում, իրականացվում է համապատասխան
տարվա ժամանակահատվածի զորակոչը կազմակերպելու մասին
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ
նախատեսված ժամկետներում:
Ասպիրանտուրա ընդունվելու համար դիմորդը ներկայացնում է
տարբերակված ստուգարքներ՝ սահմանված ներքին շեմով՝ «Օտար
լեզու», «Ինֆորմատիկա և տեղեկատվահաղորդակցական հիմունքներ»
առարկաների հանձնման վերաբերյալ ատեստավորման վկայականը
կամ դրան համապատասխան տեղեկանքը և հանձնում է քննություն
մասնագիտական առարկայից: Ընդունելությունը կատարվում է
մրցութային կարգով: Առկա ուսուցմամբ ասպիրանտին հատկացվում է
պետական կրթաթոշակ՝ ըստ սահմանված չափի:
Ասպիրանտուրա ընդունվելուց հետո Գիտակոորդինացիոն խորհրդի
կողմից պետք է հաստատվի ասպիրանտի գիտական ղեկավարը,
ատենախոսության թեման և աշխատանքային պլանը:
Ուսումնառության ընթացքում ասպիրանտը պետք է մասնակցի
հետազոտողի՝ կրեդիտային համակարգով նախատեսված
ընդհանուր պատրաստվածության և մասնագիտական
առարկաների դասընթացներին, հանձնի համապատասխան
որակավորման քննություններ, մասնակցի փորձաքննություններին,
ատեստավորումներին ու գիտական միջոցառումներին, հրատարակի
գիտական հոդվածներ, որոնցից առնվազն մեկ հոդվածը IF ունեցող
ամսագրում` համաձայն ՀՀ-ում գործող գիտական աստիճանաշնորհման
կանոնակարգի չափորոշիչների:
Ատենախոսության ավարտին ասպիրանտը պետք է ունենա 180
կրեդիտ` ձևավորված հետևյալ եղանակներով.

Կրեդիտ

Մասնագիտական օտար լեզու /
ակադեմիական գրագրություն/

1,5

Գիտության փիլիսոփայություն և
մեթոդաբանություն

1,5

Բժշկական ինֆորմատիկա

2,0

Բժշկական հոգեբանություն

0,5

Գիտական էթիկա

0,5

Գիտական հետազոտությունների
մեթոդաբանություն և գործիքակազմ

2,0

Բիոստատիստիկա

2,0

Նախագծերի դիզայն, մշակում և
կառավարում

1,0

Ապացուցողական բժշկություն

1,0

Մտավոր սեփականության
իրավունք և արտոնագրային գործ

1,0

Մենեջմենթ. Մարդկային և
նյութական ռեսուրսների
կառավարում

1,0

Հաղորդակցման կարողություններ և
գործարար գրագրություն

1,5

Լաբորատոր հետազոտական
մեթոդներ

1,0

Շրջակա միջավայր և առողջություն

0,5

Առողջապահական իրավունք

0,5

Էթիկական փորձաքննություն

0,5

Մասնագիտական առարկա 1

3,0

Մասնագիտական առարկա 2

3,0

Հարակից առարկա 1

2,0

Հարակից առարկա 2

2,0

Ընդամենը

18,0

10,0
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ԳԻՏԱԺՈՂՈՎՆԵՐ
ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ

Գործնական
հմտություններ

ԹԵՄԱՅԻ
ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ
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Մասնագիտական

6,0

Մանկավարժական

3,0

Հետազոտական

4,0

Թիմային աշխատանք

3,0

Ատենախոսության թեմայի՝ պլանի
հաստատում

5,0

Փորձարարական և
կլինիկական ակտիվություն
(առաջնային նյութի հավաքագրում)

35,0

Տեղական գիտաժողովի
մասնակցություն

2,0

Տեղական գիտաժողովի պոստեր
մասնակցություն

5,0

Տեղական գիտաժողովի բանավոր
մասնակցություն

8,0

Միջազգային գիտաժողովի
մասնակցություն

4,0

Միջազգային գիտաժողովի պոստեր
մասնակցություն

6,0

Միջազգային գիտաժողովի
բանավոր մասնակցություն

10,0

ՀՀ-ում հրատարակվող
ամսագրերում

3,0

Արտերկրի հրատարակվող
ամսագրերում

5,0

Scopus, Web of science ցանկում
հրատարակվող

12,0

12,0

10,0

5,0

35,0

15,0

20,0

20,0

ԸՆԹԱՑԻԿ

3,0

ԱՄՓՈՓԻՉ

ՊՐԱԿՏԻԿԱ
(10 ԿՐԵԴԻՏ)

3,0
ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ Օտար լեզու
ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ինֆորմատիկա
(12 ԿՐԵԴԻՏ)

Ատեստավորում 1

5,0
11,0

Ատեստավորում 2

6,0

Ամբիոնի նիստ

3,0

Էթիկայի կոմիտե

2,0
9,0

Առաջնային փաստաթղթերի,
նյութի և մեթոդների ստուգման
հանձնաժողով

4,0

Նախապաշտպանություն

15,0

Ընդամենը

15,0
180,0

2. Հայցորդություն
Գիտական աստիճանի հայցման նպատակով հայցորդության
համակարգում կարող են ընդգրկվել անձիք, որոնք բավարարում են
վերոնշյալ պահանջներին և աշխատանքային գործունեությանը զուգահեռ
կարող են կատարել գիտական հետազոտություններ:
Հայցորդն իր գիտական աշխատանքի նախագիծը, ըստ սահմանված
կարգի, ներկայացնում է փորձաքննության և դրական եզրակացություն
ստանալուց հետո ներկայացնում համալսարանի գիտակոորդինացիոն
խորհրդի հաստատմանը:
Հայցորդության առավելագույն ժամկետը 5 տարի է:
Ասպիրանտուրան և հայցորդությունն ավարտվում են
ատենախոսության պաշտպանությամբ, որի արդյունքում շնորհվում է
գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան:
ԵՊԲՀ գիտության վարչության կողմից իրականացվում է եվրոպական
PhD 3-րդ կրթական աստիճանին համապատասխան հետազոտողի
գիտակրթական ծրագիր, որը բաղկացած է երկու հիմնական
բաղադրիչներից՝ գիտակրթական և հետազոտական:
Այն նպաստում է հետազոտողի մասնագիտական գիտելիքների ու
կարողությունների անհրաժեշտ բազայի և գիտամանկավարժական
հմտությունների զարգացմանը:
Գիտության վարչության տարածքում գործում է վեբինարի լսարան,
որտեղ հետազոտողների համար պարբերաբար կազմակերպվում են
դասախոսություններ, նիստեր, ժողովներ, գործնական հանդիպումներ,
նաև առցանց:
Գիտական կադրերի պատրաստման և որակավորման գործընթացը
համակարգում է ԵՊԲՀ գիտության վարչությունը:
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ԵՊԲՀ-ն սերտորեն համագործակցում է ազգային, ինչպես
նաև միջազգային մի շարք ուսումնական և առողջապահական
հաստատությունների հետ: ՀՀ-ում և ԼՂՀ-ում ԵՊԲՀ-ն համագործակցում է
բուհերի, հիվանդանոցների, պոլիկլինիկաների, մասնավոր կլինիկաների,
գիտահետազոտական կենտրոնների, ախտորոշիչ լաբորատորիաների
հետ: Համագործակցության նպատակն է՝
1. համատեղ կրթական, ուսումնամեթոդական ծրագրերի
իրականացումը,
2. ուսումնական պրակտիկաների անցկացումը,
3. ցիկլային պարապմունքների անցկացումը,
4. դասախոսների վերապատրաստման գործընթացի
կազմակերպումը:
ԵՊԲՀ-ն համագործակցում է արտերկրյա գործընկերների
հետ բարձրագույն բժշկական կրթության և առողջապահության
բնագավառներում, տարբեր երկրների բժշկական համալսարանների,
առողջապահական և միջազգային կազմակերպությունների հետ, կնքում
և վերակնքում է համագործակցության տարբեր համաձայնագրեր
տարածաշրջանի, ԱՊՀ-ի, Եվրոպայի, Միջին Ասիայի և ԱՄՆ-ի
հեղինակավոր համալսարանների և բուժհաստատությունների հետ:
ԵՊԲՀ-ն արտերկրյա բուհերի և միջազգային կազմակերպությունների
հետ համագործակցում է հետևյալ բնագավառներում՝
ա) դասախոսների փոխանակում,
բ) ուսանողների փոխանակում,
գ) դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացում,
դ) բժիշկների մասնագիտական կատարելագործում,
ե) համատեղ բուժական նախագծերի կատարում,
զ) համատեղ հետազոտական աշխատանքների իրականացում,
է) համատեղ կոնֆերանսների, վեհաժողովների, սեմինարների և
վարպետաց դասերի անցկացում,
ը) հրատարակությունների փոխանակում:
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Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ԵՊԲՀ-ն
ճանաչում է որպես ՀՀ-ում միակ բժշկական բուհ, որը ներառված է
«Բժշկական բուհերի համաշխարհային հաշվեցուցակում» (World
Directory of Medical Schools):
ԵՊԲՀ-ն ընդգրկված է միջազգային գիտակրթական տարբեր
նախագծերում, օրինակ՝ TEMPUS (VERITAS, DIUSAS, ALIGN,
MEDGEN, PICQA) ERASMUS MUNDUS (MEDEA), ERASMUS+
(Mobile+2, Erasmus+ International, USC K107): Համալսարանն ունի
իր ներկայացուցչությունները Ռուսաստանի Դաշնությունում,
Հնդկաստանում, Շրի Լանկայում, Արաբական Միացյալ Էմիրություննե
րում, որոնք տվյալ երկրների համապատասխան կառույցներին և քա
ղաքացիներին անհրաժեշտ տեղեկություններ են տրամադրում ԵՊԲՀ-ի
վերաբերյալ, ինչպես նաև օտարերկրացիների ուսուցումն արդյունավետ
կազմակերպելու նպատակով ուսումնասիրում են տվյալ երկրներում
բարձրագույն բժշկական կրթությանը վերաբերող օրենսդրության
պահանջները:
Համալսարանը բարձրագույն բժշկական կրթության և
առողջապահության բնագավառներում համագործակցության սերտ
կապեր է հաստատել տարբեր երկրների բժշկական համալսարանների
և միջազգային առողջապահական կազմակերպությունների
հետ: Օտարերկրյա համալսարանների և առողջապահական
կազմակերպությունների հետ իրականացվող բազմաթիվ փոխանակային
ծրագրերի շնորհիվ համալսարանի ուսանողները և կլինիկական
օրդինատորները տարաժամկետ դասընթացներ են անցնում արտերկրյա
առաջատար կլինիկաներում և բժշկական հաստատություններում:
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2000 թվականից ԵՊԲՀ-ն անդամակցում է միջազգային մի շարք
կազմակերպությունների։ Դրանցից են`
•
ՍԳրուպ եվրոպական համալսարանների ցանց,
•
Համալսարանների միջազգային ասոցիացիան,
•
Բժշկական կրթության համաշխարհային ֆեդերացիան` որպես
Եվրոպայում բժշկական կրթության ասոցիացիայի անդամ,
•
Եվրոպայում ատամնաբուժական կրթության ասոցացիան,
•
Դեղագետ ուսանողների միջազգային ֆեդերացիան,
•
Եվրոպայի բժիշկ ուսանողների ասոցիացիան,
•
Համաշխարհային համալսարանների հեռահար ուսուցման
ասոցիացիան,
•
Ատամնաբույժ ուսանողների ասոցիացիաների միջազգային
ֆեդերացիան։
Միջազգային համագործակցությունը համակարգվում է միջազգային
համագործակցության բաժնի կողմից՝ պրոռեկտորի ղեկավարությամբ:
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ԵՊԲՀ գրադարանը բժշկական առաջին գրադարանն է
հանրապետությունում: Այն հիմնադրվել է 1930թ. և ունենցել է 5500 գիրք:
Ներկայումս գրադարանն ունի 529200 գիրք և 6700 ընթերցող`
պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ, ուսանողներ, ասպիրանտներ,
օրդինատորներ, մագիստրոսներ, առողջապահության համակարգի
աշխատակիցներ:
Գրքային հարստությունն իր մեջ ներառում է՝
•
գրապահոց (մենագրություններ, գիտական աշխատություններ, 		
սեղմագրեր, ատենախոսություններ, պարբերական մամուլ),
•
ուսումնական գրականություն,
•
օտարալեզու գրականություն (անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն,
գերմաներեն),
•
ընթերցասրահի ուսումնական, տեղեկատվական բնույթի գրքեր:
Մեծ պատասխանատվությամբ են պահպանվում առաջին
դասագրքերը, երախտավոր բժիշկների մակագրությամբ գրքերը:
Գրադարանը սերտորեն համագործակցում է ամբիոնների,
դեկանատների, ուսանողական խորհրդարանի հետ:
ԵՊԲՀ-ի գրադարանը մասնակցում է Հայկական միացյալ
գրադարանային էլեկտրոնային ցանցի համալիր ծրագրի
աշխատանքներին, որի շնորհիվ իրականացվում է գրքերի ֆոնդի
էլեկտրոնային քարտարանի ստեղծումը: http://www.armunicat.am:8991//
ARMA հղումը հնարավորություն է ընձեռում ձեռք բերելու մանրամասն
տեղեկություններ փնտրվող գրքի մասին:
Գրադարանն ապահովված է Wi-Fi ինտերնետային կապով:
Էլեկտրոնային գրադարանից օգտվելու համար դիմել
www.ysmubooks.am
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Գրադարանից օգտվելու կարգը
Գրադարանից օգտվելու իրավունք ունեն համալսարանի
աշխատակիցներն ու ուսանողները: Հանրապետության պետական
բուհերի ուսանողները, այլ կազմակերպությունների աշխատակիցները
կարող են օգտվել միայն ընթերցասրահից ԵՊԲՀ ուսումնական
աշխատանքների գծով պրոռեկտորի համաձայնության դեպքում:
•
Գրադարանում գրանցվելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել
անձնագիր, 3x4 չափի մեկ լուսանկար, վճարովի համակարգում
սովորողները՝ վարձավճարի մուծման կտրոն:
•
Ուսանողներին դասագրքերը տրվում են ուսումնական
ծրագրերին համապատասխան` մինչև առարկայի ավարտը: Գիրքը
ժամանակին չվերադարձնելու դեպքում ընթերցողը չի սպասարկվում:
•
Գիրքը կորցնելու կամ վնասելու դեպքում ընթերցողից
պահանջվում է նույն գրքից կամ գրադարանին անհրաժեշտ համարժեք
այլ գիրք:
•
Ընթերցասրահում սպասարկումը կատարվում է ուսանողական
տոմսերով:
•
Ընթերցասրահում ուսումնական գրականությունից բացի կարելի
է պատվիրել լրացուցիչ բազմաբնույթ գրականություն:
•
Մեկ օրինակ գրքից, տեղեկատու հրատարակություններից,
ատենախոսություններից, հազվագյուտ գրքերից, պարբերականներից
կարելի է օգտվել միայն ընթերցասրահում:
Գրադարանը գտնվում է լաբորատոր մասնաշենքի 2-րդ հարկում:
Գրադարանն աշխատում է՝
Օրեր

երկուշաբթի-ուրբաթ

Ժամեր

09:00 – 17:00

Ընթերցասրահն աշխատում է՝

Հեռ.՝
Էլ. փոստ՝
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Օրեր

Ժամեր

երկուշաբթի-ուրբաթ

09:00 – 20:00

Շաբաթ

09:00 – 15:00

37411621029
library@ysmu.am
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Գործնական հմտությունների սիմուլյացիոն ուսումնական կենտրոնը
բացվել է 2014-ի դեկտեմբերին:
Սիմուլյացիոն կենտրոնը ԵՊԲՀ-ի կրթական համակարգում
նոր՝ սիմուլյացիոն ուսուցման մեթոդի հիմնական միջոցն է: Այդ
նորարարական կրթական մեթոդի ներդրումը բժշկական բուհական,
հետբուհական և շարունակական կրթության մակարդակներում
հնարավորություն է տալիս՝
•
բարելավելու ուսանողների գործնական հմտությունների
զարգացումը,
վերլուծելու կատարված սխալները,
մասնագիտական գործունեության ընթացքում պակասեցնելու
բժշկական սխալների քանակը:
Համալսարանական սիմուլյացիոն ուսումնական կենտրոնն ունի
նորարարական տեխնոլոգիաներով հագեցած լաբորատորիաներ
և լսարաններ: ԵՊԲՀ ուսանողները նորագույն սարքավորումների,
սիմուլյատորների և վարժասարքերի միջոցով հնարավորություն
ունեն ձեռք բերելու անհրաժեշտ գործնական հմտություններ ու
մասնագիտական կարողություններ: Կենտրոնում ուսանողները բացի
ընդհանուր կլինիկական հմտություններից, գործնական բժշկական
կարողություններ են ձեռք բերում «Վերակենդանացում և ինտենսիվ
թերապիա», «Մանկաբարձություն, գինեկոլոգիա», «Մանկաբուժություն»
և «Վիրաբուժություն» առարկաներից: Կենտրոնն ապահովված է
ուսումնառվող բոլոր լեզուներով մասնագիտական անհրաժեշտ
գրականությամբ:
Սիմուլյացիոն կենտրոն հաճախում են ոչ միայն ուսանողներ, այլ
նաև կլինիկական օրդինատորներ, բժիշկներ, բուժքույրեր, որոնց
համար կենտրոնում կազմակերպվում են ‹‹Առաջին բուժօգնություն›› և
մասնագիտական թրեյնինգներ:
Սիմուլյացիոն կենտրոնը միշտ պատրաստ է կազմակերպել
անհրաժեշտ դասընթացներ բոլոր ցանկացողների համար:
•
•
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ԵՊԲՀ ուսանողական խորհրդարանը
հիմնադրվել է 1992-ին։ Այն ուսանողական
ինքնակառավարման ընտրովի
ներկայացուցչական մարմին է։
Խորհրդարանն է ապահովում ուսանողական
ինքնավարության և ինքնակառավարման
գործընթացները, նպաստում ուսանողների
հասարակական, գիտական, մտավոր, ստեղծագործական,
մշակութային, բարոյական և հոգևոր զարգացմանը։
Ուսանողական խորհրդարանը ղեկավարում են խորհրդարանի
նիստը, նախագահությունը, նախագահը։ Ուսանողական խորհրդարանի
կազմում գործում են առանձին ֆակուլտետային խորհուրդներ,
հանձնաժողովներ, խմբակներ և այլ միավորներ:
Ուսանողական խորհրդարանի անդամները ԵՊԲՀ գիտական,
ֆակուլտետային խորհուրդների և վարչական այլ կառույցների լիիրավ
անդամներ են:
Ուսանողական խորհրդարանին կից գործում են՝
• ուսանողական գիտական ընկերությունը (ՈՒԳԸ),
• «Մեդիկուս» ամսաթերթը,
• ռադիոհանգույցը,
• «Մեդունի» երգի և պարի համույթները:
Ուսանողական խորհրդարանի հիմնական նպատակներն ու
խնդիրները
1. Նախադիպլոմային և հետդիպլոմային կրթական
մակարդակներում ուսանողության իրավունքների պաշտպանություն,
2. մասնակցություն ուսումնակրթական գործընթացների
կազմակերպմանը,
3. կապերի հաստատում և համագործակցություն ՀՀ ու արտերկրի
ուսանողական կազմակերպությունների հետ,
4. բուհական և ուսանողական կյանքի լուսաբանում,
5. ուսանողության հանգստի և ազատ ժամանցի կազմակերպում,
6. մասնակցություն ուսանողների սոցիալական խնդիրերի լուծմանն
ուղղված գործընթացներին:
Ուսանողական խորհրդարանի գործունեության շրջանակները
1. Ուսումնակրթական և գիտական ոլորտ,
2. լրատվության և տեղեկատվության ոլորտներ,
3. մշակութային և մարզական ոլորտներ,
4. սոցիալական և առողջապահական ոլորտներ,
5. ուսանողների ազատ ժամանցի և հանգստի կազմակերպում:
ՈւԽ անդամ կարող են դառնալ ԵՊԲՀ այն ուսանողները,
որոնք ցուցաբերում են ակադեմիական բարձր առաջադիմություն,
հասարակական ակտիվություն, ունեն կազմակերպչական ջիղ,
ստեղծագործական ունակություններ:
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Համալսարանական ուսանողական հանրակացարանները (երկու
մասնաշենք) տեղակայված են Երևանի Զեյթուն թաղամասում՝
համալսարանից 5 կմ հեռավորության վրա, տրանսպորտային
միջոցներով ճանապարհի տևողությունը` 10-12 րոպե է:
Հանրակացարանների բոլոր սենյակները կահավորված են
անհրաժեշտ պարագաներով: Սրահները նախատեսված են
ընթերցանության, տարաբնույթ հանդիպումների և քննարկումների
համար:
Մասնաշենքերում խոհանոցները, սանհանգույցները և լոգարանները
հարկերի երկու թևերում են: Մասնաշենքի առաջին հարկում գործում են
նաև ընդհանուր օգտագործման լվացքատներ:
Հանրակացարանների առաջին հարկում գործող հարմարավետ
ճաշարանում ուսանողներին տրվում է անվճար նախաճաշ:
Համակարգչային սենյակն ապահովված է անվճար ինտերնետով:
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Բժշկի մասնագիտություն ընտրած անձը պետք է օրինակ ծառայի
շրջապատին: Այն ներառում է առողջ կենսակերպ, ֆիզիկական
ակտիվ կյանք, մարմնամարզություն: Այդ նպատակով, բացի
ԵՊԲՀ-ի ուսումնական ծրագրերում ֆիզկուլտուրայի պարտադիր
դասընթացից գործում են նաև սպորտային տարբեր խմբակներ,
թիմեր: Պարտադիր և լրացուցիչ պարապմունքները համակարգվում
և անցկացվում են ֆիզդաստիարակության ամբիոնի անձնակազմի
կողմից համալսարանի սպորտային կառույցներում՝ կենսաքիմիական
և վարչական մասնաշենքերի սպորտային դահլիճներում և հատուկ
խմբի մարզադահլիճում, ըմբշամարտի դահլիճում, սեղանի թենիսի
առանձնասենյակներում, հրաձգարանում:
Ֆիզդաստիարակության գործնական պարապմունքներին
մասնակցելու նպատակով ուստարվա սկզբին բժշկական զննումից
հետո ուսանողները բաշխվում են ըստ խմբերի՝ հիմնական,
նախապատրաստական, հատուկ և բուժական. հաշվի են
առնվում առողջական վիճակը (բժշկական եզրակացությունը),
շարժունակությունը, ֆիզիկական և սպորտային պատրաստվածությունը:
Սպորտային սիրողական և հավաքական թիմերի հետ
պարապմունքներն իրականացվում են արտաժամյա շաբաթական 3
անգամ 2 ժամով, իսկ սկսնակ խմբերի հետ՝ շաբաթական 2 անգամ 2
ժամով: Մարզումները սպորտային խմբակներում անցկացվում են 12
սպորտաձևերից՝ ընդգրկելով բոլոր ֆակուլտետների տարբեր կուրսերի
ուսանողներին: Սպորտային կատարելագործման թիմերը ձևավորվում
և համալրվում են՝ հաշվի առնելով ուսանողների ունակությունները,
ցանկությունը: Գործում են հետևյալ ապորտային խմբակները՝
ռիթմիկ մարմնամարզության, բասկետբոլի, վոլեյբոլի, ատլետիկայի,
ըմբշամարտի և ձյուդոյի, տուրիզմի և կողմնորոշման, շախմատի, սեղանի
թենիսի, լողի, մինիֆուտբոլի:
Անցկացվում են նաև սպորտ-մասսայական, առողջարարական
աշխատանքներ՝ համաձայն նախնական պլանավորման, որը
համաձայնեցվում է ՀՀ Ուսանողական սպորտի ֆեդերացիայի հետ:
Ուսանողները մասնակցում են միջբուհական, հանրապետական,
քաղաքի առաջնություններին: Խմբերի, կուրսերի և ֆակուլտետների
միջև անցկացվում են առաջնություններ տարբեր սպորտաձևերից:
Կազմակերպվում են մասսայական արշավներ՝ վերելք դեպի Արագածի
գագաթ, ձմեռային վերելք դեպի Հատիս լեռան գագաթ, գարնանային
վերելք դեպի Աժդահակ լեռ, հետիոտն արշավ դեպի Քասախ գետի հովտի
պատմաճարտարապետական հուշարձաններ, կրոսավազք և այլն:
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Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական
համալսարանում, Հերացի ու Մուրացան հիվանդանոցային
համալիրներում և ուսանողական հանրակացարաններում կան բուֆետճաշարաններ, որտեղ ուսանողների և աշխատակիցների համար
պատրաստվում և մատուցվում են ճաշատեսակներ ու ըմպելիքներ:
Ճաշարանները տեղակայված են հետևյալ հասցեներում.
Հ/Հ
1.
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Անվանումը
N1 բուֆետ

Հասցեն

Տեղակայումը

Կորյունի 2

վարչական մասնաշենքի
2-րդ հարկ

2.

N2 բուֆետ

Կորյունի 2

Աբովյան փող.
մասնաշենքի 1-ին հարկ

3.

N3 բուֆետ

Կորյունի 2

Լաբորատոր
մասնաշենքի 1-ին հարկ

4.

Հերացի
հիվանդանոցային
համալիրի ճաշարան

Աբովյան 60

Հերացի
հիվանդանոցային
համալիրի տարածքում

5.

Համալսարանական
ուսանողական
հանրակացարանի
ճաշարան

Դ. Անհաղթի 10

ուսանողական
հանրակացարանի
մասնաշենքի 1-ին
հարկում

Հայաստանի բժշկության պատմության թանգարան
Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի
Հայաստանի բժշկության պատմության թանգարանը հիմնադրվել
է 1978-ին` ակադեմիկոս Լևոն Հովհանն
 իսյանի հավաքածուի մի
մասի և թանգարանի հիմնադիր, երկարամյա տնօրեն, ճանաչված
բժշկապատմաբան Վլադիմիր Մարտիրոսյանի անձնական հավաքածուի
հիման վրա:
1990-ին տեղի ունեցավ բժշկական համալսարանի թանգարանի
վերաբացումը: Իսկ 1998-ին ԵՊԲՀ թանգարանի հիման վրա ստեղծվեց
Հայաստանի բժշկության պատմության հանրապետական թանգարանը:
Ներկայումս թանգարանն ունի մոտ 8000 ցուցանմուշ, որոնք
արտացոլում են բժշկության զարգացման փուլերը Հայաստանում՝
հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը: Ներկայացված են նաև
բժշկական համալսարանի ստեղծման, անցած ճանապարհի, նշանակալի
իրադարձությունների մասին հավաստող բազմաթիվ նյութեր,
փաստաթղթեր։ Թանգարանում առանձին-առանձին ներկայացված են
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Հայաստանի գիտաբժշկական կենտրոնները` իրենց գործունեությունն
արտացոլող ցուցանմուշներով։
Այստեղ տեղ են գտել անվանի գիտնականների ձեռագրեր,
փաստաթղթեր, անձնական իրեր, շքանշաններ, տպագրված
աշխատություններ, բժշկական գործիքներ, ժողովրդական բժշկության
մեջ օգտագործվող նյութեր և իրեր, ինչպես նաև գեղարվեստական
ստեղծագործություններ` քանդակներ, յուղաներկ դիմանկարներ,
հուշանվերներ:
Մեծաթիվ նյութեր պատմում են Հայրենական մեծ պատերազմին
հայ բժիշկների մասնակցության, 1988-ի աղետալի երկրաշարժի
հետևանքների վերացման, արցախյան ազատամարտի տարիներին մեր
բժիշկների անձնվեր գործունեության մասին:
Բժշկական համալսարանի բոլոր առաջին կուրսեցիների համար
այստեղ կազմակերպվում են դասաժամեր: Կազմակերպվում են նաև
բժշկական քոլեջների ուսանողների և մանկավարժական համալսարանի
կուլտուրայի ֆակուլտետի թանգարանագիտական բաժնի ուսանողների
այցելություններ: Ռեֆերատներ, կուրսային աշխատանքներ, գիտական
հոդվածներ, մենագրություններ գրելիս շատերն են օգտվում ԵՊԲՀ-ի
թանգարանի նյութերից:
Թանգարանում մշտապես գիտական աշխատանքներ են կատարվում:
Բոլոր ցուցանմուշները գիտական մշակման են ենթարկվում և
քարտագրվում: Թանգարանը թեև մեծ չէ, սակայն այն մայրաքաղաքի
հոգևոր-մշակութային ինքնատիպ օջախներից մեկն է:

Առանձին պահարանում ցուցադրվում են ստոմատոլոգիական
ֆակուլտետի ուսանողների համար նախատեսված ցուցանմուշները՝
կաթնատամներ և մնայուն ատամն եր ունեցող ծնոտներ, նորածնի
գանգեր, ինչպես նաև կենդանիների ծնոտներ, այդ թվում` շնաձկան
ծնոտներ, որոնք օգնում են ուսումնասիրելու ատամների ֆիլոգենետիկ
առանձնահատկությունները:
Այդ բոլոր ցուցանմուշները նպաստում են որակյալ դասավանդման
ապահովմանը: Թանգարանը նաև այլ բուհերի ուսանողների և ավագ
դպրոցների աշակերտների անատոմիական գիտելիքների հարստացման
միջոց է:
Ռազմաբժշկական թանգարան
Ռազմաբժշկական ֆակուլտետի տարածքում գործում է
ռազմաբժշկական թանգարանը, որտեղ ցուցադրված նյութերն
արտացոլում են հայ ժողովրդի ազգային ազատագրական պայքարը
արցախյան պատերազմում, Շուշիի ազատագրման օպերացիան,
վերջինիս բուժապահովման հիմնահարցերը, ներկայացնում այդ
պայքարի առավել ակնառու անձանց:

Անատոմիական թանգարան
Նորմալ անատոմիայի ամբիոնին կից գործում է անատոմիական
թանգարանը, որը 1926թ. հիմնադրել է պրոֆեսոր Վահան Արծրունին:
Նա հայոց լեզվով անատոմիա դասավանդող առաջին դասախոսն
էր, և այն կրում է հարգարժան պրոֆեսորի անունը: Թանգարանը
հարուստ է բազմաթիվ ցուցանմուշներով: Այնտեղ իրենց ուրույն տեղն
ունեն մարդու՝ ֆորմալինի լուծույթում պահվող առանձին օրգաններ,
չափահաս մարդկանց և նորածինների կմախքներ, ինչպես նաև ամբիոնի
պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի կողմից պատրաստված
պատրաստուկները: Թանգարանի առանձին պահարանում
ներկայացված են բնածին բազմաթիվ արատներով նորածինների
դիակներ, որոնք առավել ընկալելի են դարձնում դասախոսության նյութը:
Թանգարանի արժեքավոր նմուշներից են նաև հայտնի մարդկանց
զմռսված գլխուղեղները, ֆորմալինի լուծույթում պահպանված սրտերը,
գուսան Շերամի կոկորդը, պրոֆեսոր Արծրունու գլխուղեղն ու սիրտը:
Թանգարանի ամենավաղեմի և ամենահիշարժան ցուցանմուշն
է արքայադստեր կմախքը, որը հայտնաբերվել է Սևանի ավազանի
պեղումների ժամանակ, և ունի ավելի քան 2000 տարվա պատմություն:
Ցուցանմուշների շարքում աչքի է ընկնում մի յուրահատուկ կմախք,
որն ունի վերին և ստորին վերջույթների զարգացման բնածին արատներ:
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ԵՊԲՀ-ում հրատարակվում են ինչպես գիտական հանդեսներ, այնպես
էլ պաշտոնական և ուսանողական ամսագրեր:
ԵՊԲՀ գիտական հանդեսներն են «Նոր հայկական բժշկական
հանդես» ամսագիրը և «Բժշկություն, գիտություն և կրթություն»
գիտատեղեկատվական հանդեսը, որոնցում հրատարակվում են
ինչպես մեր համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի
հեղինակությամբ, այնպես էլ ՀՀ և արտերկրի տարբեր համալսարանների
ու գիտական կենտրոնների հետազոտողների գիտաբժշկական և
գիտակրթական հետազոտությունների արդյունքներն արտացոլող
գիտական հոդվածներ:
ԵՊԲՀ-ում տպագրվող գիտական ամսագրերն ընդգրկված են ՀՀ ԲՈՀ-ի
ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների հրատարակման
համար ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակությունների
ցուցակում: Իսկ «Նոր հայկական բժշկական հանդես» ամսագիրն
ընդգրկված է նաև “Thomson Reuter” գիտական արդյունքների և
հրատարակումների վերլուծական բաժնում:
«Ապագա բժիշկ» ամսագիրը լույս է տեսնում 1958-ից: Նրա գլխավոր
նպատակը համալսարանական իրադարձությունների լուսաբանումն
է: Քանի որ համալսարանում ուսանում են մեծաթիվ օտարերկրացի
ուսանողներ, թերթում զետեղվում են նաև անգլերենով և ռուսերենով
նյութեր, որի շնորհիվ «Ապագա բժիշկը» տարածվում է նաև
հանրապետության սահմաններից դուրս։ Խմբագրությունը տպագրում
է նաև դասախոսների, աշխատակիցների, ուսանողների վերաբերյալ
նյութեր, հոդվածներ և նրանց գրական ստեղծագործությունները։
«Մեդիկուս» ամսագիրը լույս է տեսնում 1999-ից: Նրա նպատակն
է տեղեկացնել ԵՊԲՀ ուսանողական խորհրդարանի ծրագրերի,
նորությունների, միջոցառումների մասին, լուսաբանել ուսանողներին
հուզող հարցերը և իրավասու մարմինների պատասխանները:
Ամսագրում տպագրվում են ինչպես տեղեկատվական, այնպես էլ
ստեղծագործական-ժամանցային հոդվածներ, ուսումնական գործընթացի
և ուսանողական կյանքի հիմնախնդիրներին վերաբերող տարբեր
տեսակետներ:
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