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1. ԹԵՄԱՅԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  

1.1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 ՍԱՀ-րը աշխարհում զբաղեցնում են ընդհանուր մահացության երրորդ և 

անաշխատունակության առաջին հորիզոնականը (WHO, 2017, Virani SS et al., 2021): ՍԱՀ-

ով պայմանավորված մահերի 5-ից 4-ի դեպքում մահվան պատճառ են հանդիսանում 

սրտամկանի ինֆարկտը և ուղեղային կաթվածը, որոնցից 1/3-ի դեպքում 

պացիենտների տարիքը չի գերազանցում 70 տարեկանը (Adam Timmis et al., 2020): 

Ուստի ՍԱՀ-րի կանխարգելման և բուժման նոր միջոցների փնտրտուքը, չնայած 

առկա միջոցների լայն ընտրանու, շարունակում է մնալ կարևորագույն բժշկական և 

սոցիալական խնդիր (Koo YE et al., 2018): 

ՍԱՀ-րի պաթոգենետիկ մեխանիզմների ժամանակակից ուսումնասիրման հիման 

վրա ուրվագծվել են այս հիվանդության բուժման առանցքային ուղղությունները, 

ներառյալ էնդոթելիալ դիսֆունկցիայի շտկումը (Indranil Biswas and Gausal A. Khan 2019) 

աթերոսկլերոտիկ փոփոխությունների և ակտիվ թրոմբագոյացման գործընթացների 

կանխումը: Հաշվի առնելով որ ՍԱՀ-րից մահացության ցուցանիշներում առաջին 

տեղում են իշեմիկ հիվանդության հետևանքով առաջացած մահերը , որոնց բուժման 

մեջ առանցքային են համարվում հակաագրեգանտային և հակամակարդիչ 

միջոցները, առանձնակի կարևորություն են ձեռք բերում նոր հակաագրեգանտ 

հատկությամբ օժտված դեղերի ստեղծումը (Perepech N.B. et al., 2018, Kapil N et al., 2017): 

Ներկայումս կիրառվող հակաթրոմբոտիկ դեղերը,որոնք ներառում են 

Ցիկլօքսիգենազ-1-ի (ՑՕԳ-1) պաշարիչներ, Ֆոսֆոդիէսթերազ ֆերմենտի 

ընկճողները, ԱԿՖ-ի ընկալիչների անտագոնիստները, պրոստացիկլինի (PgI2) 

համակորդները, թրոմբոքսանի (TxA2) ընկալիչների ներհակորդները, GP IIb/IIIa-

ընկալիչների պաշարիչները, թրոմբինի ընկալիչների (PAR-1) անտագոնիստները, 

հեպարինի խումբը, Վարֆարինը և  որոշ մակարդման գործոնների ուղղակի և 

անուղղակի արգելակիչները, որոնք թեև ցուցաբերում են շատ բարձր 

հակաթրոմբոտիկ ազդեցություն և լայնորեն կիրառվում, եմ ժանանակակից 

բժշկության մեջ, սակայն զերծ չեն լուրջ կողմնակի ազդեցություններից (V. Koenig-

Oberhuber et al., 2016) : 

 Նշված հակաագրեգանտային դեղերի «ոսկե ստանդարտ» է հանդիսանում 

ացետիլսալիցիլաթթվի փոքր դեղաչափերը: Սակայն ըստ Սրտաբանների 



Եվրոպական Ասոցիացիայի վերջին տվյալների, ներկայումս չի խրախուսվում 

ացետիլսալիցիլաթթվի կիրառումը ՍԱՀ-րի թեթև և միջին ռիսկում գտնվող (J. H. Kim et 

al., 2019), դիաբետ ունեցող (NEJM, 2018) և 70-ն անց անձանց շրջանում, քանի որ 

ապացուցված է, որ արյունահոսության ռիսկն ավելին է քան կանխարգելման 

արդյունավետությունը (ESCARDIO, 2019): 

Այս ամենը ստեղծում է անհրաժեշտություն գտնել կողմնակի ազդեցություններից 

հնարավորինս զերծ և բազմակողմանի ազդող դեղ, որը կլրացնի այս ոլորտում եղած 

բացը : 

Այս առումով մեծ ուշադրության են արժանանում  բուսական ծագման միջոցները 

(Beata Olas et al., 2018), որոնց մեջ մեծ քանակությամբ ներկայացված են 

հակահիպերտենզիվ, հակաագրեգանտային (Hahn et al., 2018), հակալիպիդեմիկ, 

հիպոգլիկեմիկ և այլ ազդեցությամբ միացություններ:Մասնավորապես բարձր 

ակտիվությամբ են օժտված բույսերում պարունակվող պոլիֆենոլները, 

անտոցիանները և այլ կենսաբանական ակտիվ միացությունները (Tungmunnithum D et 

al., 2018, Rees A et al.,  2018): 

Բուսական ծագմանը նման ազդեցությամբ արդյունավետ միջոցների 

բացահայտման և ուսումնասիրման նպատակով մեր ընտրությունը կանգ առավ 

Բալենի սովորականի պտուղների վրա: 

Պարզաբանված է որ Բալենի սովորականի պտուղները օժտված են շատ հարուստ 

կենսաբանական ակտիվ միացությունների կազմով՝ պարունակելով  պոլիֆենոլային 

միացություններ` ցիանիդին, ցիանիդին 3-gլյուկոզիդ, ցիանիդին 3-ռուտինոզիդ, 

ցիանիդին 3-գլյուկոզիլռուտինոզիդ, ցիանիդին 3-սոֆորոզիդ, պեոնիդին 3-

gլյուկոզիդ, պեոնիդինի պելագրոդին, իզոռամնետինի, իզոռամնետին-3-

ռուտինոզիդ, կեմպֆերոլ, կվերցետին, էպիկախետին, նիկոտինաթթու, մելատոնին: 

Բույսը աչքի է ընկնում նաև նիկոտինաթթվի և մելատոնինի (Pereira N et al., 2020) 

բավական շոշափելի քանակների առկայությամբ:Նման հարուստ կենսաբանական 

ակտիվությամբ օժտված միացությունների կազմը պայմանավորել է նաև այս բույսի  

բազմակողմանի դեղաբանական հատկությունները (Kirakosyan A. et al.,2009):Այսպես, 

պարզաբանված է, որ Բալենի սովորականի պտուղներն ունեն արտահայտված 

հակաօքսիդանտային, հակաբորբոքային, զարկերակային ճնշումը կարգավորող, 

հիպոլիպիդեմիկ, քունը կարգավորող, ուրիկոզուրիկ հատկություններ (Kelley DS et al., 

2018) : 



Ուշադրության է արժանանում այն փաստը որ պոլիֆենոլներ և անտոցիաններ 

պարունակող շատ բույսեր, բացի բալի վերը նշված հատկություններից, 

ցուցաբերում են հակաագրեգանտ և հակամակարդիչ հատկություններ, որոնք 

հեղինակները վերագրում են անտոցիաններին, պելագրոնիդինին, էպիկատեխինին 

և մի շարք պոլիֆենոլային միացությունների առկայությանը(Kyriakidis et al., 2021):

Չնայած, որ նշված միացությունները պարունակվում են նաև Բալենի սովորական 

մրգի պտուղներում, սակայն նկարագրված չեն այս բույսի հակաագրեգանտային 

հատկությունները: Այս փաստը հեռանկարային և իրատեսական է դարձնում 

բացահայտել Բալենի սովորականի մրգի հակաթրոմբոտիկ հատկությունները: 

Գիտական նորույթը- Հետազոտական աշխատանքի գիտական նորույթը Բալենի 

սովորականի թրամբոզի համակարգի վրա ազդեցությունն է, քանի որ մինչ օրս չեն 

կատարվել հետազոտություններ, որոնք փաստում են վերջինիս հակաթրոմբոտիկ 

հատկությունների մասին: 

 

1.2.ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ա) Chemical profile and antioxidant capacities of tart cherry products 

Kirakosyan, Ara & Seymour, E Mitchell & Llanes, Daniel & Kaufman, Peter & Bolling, Steven. 

(2009). Chemical profile and antioxidant capacities of tart cherry products. Food Chemistry. 115. 

20-25. 10.1016/j.foodchem.2008.11.042.  

Հոդվածում ուսումնասիրվել են  Բալենի սովորականի «Մոնտմորենսի» և « 

Բալատոն» տեսակների (սառեցված, չորացված, արագ սառեցման ենթարկված 

փոշին և հյութ-կոնցենտրատը) քիմիական կազմը  և հակաօքսիդանտային 

հատկությունները:  

Կիրառվել են ԲՀՀՔ (բարձր հաճախականության հեղուկ քրոմատոգրաֆիա) և 

էլեկտրոցրիչ մասս-սպեկտորաչափության մեթոդները: Կատարվել է 

համեմատական անալիզ անտոցիանների՝ մասնավորապես ցիանիդինի, ցիանիդին 

3-gլյուկոզիդի, ցիանիդին 3-ռուտինոզիդի, ցիանիդին 3-գլյուկոզիլռուտինոզիդի, 

ցիանիդին 3-սոֆորոզիդի, պեոնիդին 3-gլյուկոզիդի, պեոնիդինի և պելագրոդինի, 

ինչպես նաև այլ ֆլավոնոիդների, մասնավորապես՝ իզոռամնետինի, իզոռամնետին-

3-ռուտինոզիդի, կեմպֆերոլի, կվերցետինի  որոշման համար: 

Արդյունքում բացահայտվել է, որ որոշ միացություններ, օրինակ՝ ցիանիդինի 

ածանցյալները, կեմպֆերոլը, կվերցետինը և մելատոնինը ցուցաբերել են 

առավելագույն հակաօքսիդանտային հատկություններ:Ինչպես նաև նշվում է, որ 



«Մոնտմորենսի» և «Բալատոն» տեսակները զգալի տարբերվում են միմյացից 

անտոցիանների և ընդհանուր ֆենոլային միացությունների կազմով: 

Հեղինակը նշում է, որ ստանդարտ միացությունները, որոնք ունեն ընդհանուր 

ագլիկոնային մաս, ցուցաբերում են միանման հակաօքսիդանտային 

հատկություններ՝ հատկապես ցիանիդինը և նրա ածանցյալները: 

Սակայն աշխատանքում ներկայացված տվյալները լիարժեք չեն եզրակացնելու 

համար, թե տրամաբանորեն որ միացությունը ինչպիսի դեղաբական հատկության 

համար է, և սա հիմք է տալիս ուսումնասիրել Բալենի սովորականի տարբեր 

դեղաբանական հատկությունները, ելնելով բաղադրության մեջ առկա 

պոլիֆենոլային միացությունների կազմից: 

բ) Antithrombotic activity of flavonoids and polyphenols rich plant species 

Bojić M, Maleš Ž, Antolić A, Babić I, Tomičić M. Antithrombotic activity of flavonoids and 

polyphenols rich plant species. Acta Pharmaceutica. 2019;69(4):483-495. doi:10.2478/acph-2019-

0050  

Հոդվածում ուսումնասիրվել են մի քանի բույսերից ստացված էքստրակտներում 

առկա ֆլավոնոիդների հակաագրեգանտային հատկությունները: Նկարագրվել են 

վերջիններիս ագրեգացիայի վրա ազդեցությունները պայմանավորված քիմիական 

կազմով և հակաօքսիդանտային հատկություններով: 

Կիրառվել են օպտիկական ագրեգոմետրիայի մեթոդները, օգտագործելով 

մարդկանցից վերցված թրոմբոցիտներով հարուստ պլազմա: 

Հեղինակները նշում են, որ որոշ ֆլավոնոիդներ, հատկապես ֆլավոնները, 

նանոմոլեկուլյար կոնցենտրացիաներով կարող են ընկճող ազդեցություն ունենալ 

ագրեգացիայի գործընթացների վրա: Նաև շեշտվում է այն մասին, որ  ըստ կառույց-

ակտիվություն հարաբերությունների որոշման  արդյունքների, ֆլավոնոիդների 

հակաագրեգանտային հատկությունը պայմանավորված է C-օղակի 

կառուցվածքային առանձնահատկություններից, որն էլ որոշիչ է միացությունների 

դասակարգման համար:Պարզվել է, որ C2-C3 դիրքերում կրկնակի կապի 

առկայությունը բարձրացնում է չմեթիլացված ֆլավոնոիդների 

հակաագրեգանտային հատկությունները:Ամենաակտիվ ֆլավոնոիդները 6-րդ 

դիրքում ունեն հիդրօքսիլ խումբ:Կարևորվում է A և B օղակներում մեթիլ խմբերի 

առկայությամբ պայմանավորված հակաագրեգանտային ազդեցության նվազումը: 

Սակայն հեղինակը նշում է, որ չկան բավարար ապացույցներ այն մասին, որ 

ֆլավոնոիդները կարող են կանխել ՍԱՀ-րը և փաստում, որ միայն հետագա 



ուսումնասիրությունները կարող են հաստատել հետևյալ ենթադրությունը, ինչն էլ 

մեզ համար հարթում է ուղի հետազոտելու ֆլավոնոիդներով հարուստ Բալենի 

սովորականի հակաագրեգանտային հատկությունները:  

գ) Effects of Water‐ Soluble Tomato Concentrate on Platelet Aggregation 

Zhang Q, Zhang XG, Liu L, Zhang QL, Ding SL, Chen Y, et al. Effects of water‐soluble tomato 

concentrate on platelet aggregation. World J Tradit Chin Med 2019;5:260-8.  
doi :10.4103/wjtcm.wjtcm_35_19 

Հոդվածում ուսումնասիրվել են լոլիկի ջրալույծ կենցենտրատի (ԼՋԿ) 

հակաագեգանտային հատկությունները և դրանց մոլեկուլյար մեխանիզմները: 

Կիրառվել են in vitro և in vivo պայմաններում առնետների թրոմբոցիտների 

ագրեգացիայի առավելագույն արագության չափման (ագրեգոմետրիայի) 

քանակական մեթոդները: Ֆիբրինոգենի կապման որոշման մեթոդով որոշվել են 

լոլիկի ջրալույծ կոնցենտրատի ազդեցությունները GP IIb/IIIa ընկալիչների 

ակտիվացման վրա: Այնուհետև իրականացվել են թրոմբոցիտար որոշ 

սպիտակուցների, մասնավորապես ֆոսֆոինոզիտիդ 3-կինազ 110 β-ի, 

սպիտակուցային դիսուլֆիդ իզոմերազի, թրոմբոցիտների` էնդոթելիալ բջիներին 

ադհեզիայի մոլեկուլ 1-ի և  β1-Տուբուլինի: 

Արդյուքնում հայտնաբերվել է ԼՋԿ-ի ընկճող ազդեցությունը ԱԿՖ-ով մակածված 

ագրեգացիայի գործընթացի վրա:Առնետների վրա կատարված 

հետազոտությունները ցույց են տվել, որ ԼՋԿ-ն կոագուլյացիայի վրա չունի  էական 

ազդեցություն: 

Հեղինակը նշում է,որ ներկայումս ԼՋԿ-ն դարձել է Եվրոպայում առաջին 

արտադրանքը,որը «օգնում է ապահովել թրոմբոցիտների նորմալ ագրեգացիան՝ 

հանգեցնելով արյան հոսքի բարելավման» և այս ամենը թույլ է տալիս եզրակացնել, 

որ Բալենի սովորականը՝ պայմանավորված լոլիկի հետ քիմիական կազմի որոշակի 

նմանությամբ հավակնում է լինել «ապագայի դեղամիջոց» ՍԱՀ-րի կանխարգելման 

և բուժման ոլորտում: 

դ) The Effects of Flavonoids in Cardiovascular Diseases 

Ciumărnean L, Milaciu MV, Runcan O, et al. The Effects of Flavonoids in Cardiovascular 

Diseases. Molecules. 2020;25(18):4320. Published 2020 Sep 21. doi:10.3390/molecules25184320 

Հոդվածում նկարագրվել են ֆլավոնոիդների կառուցվածքը, ֆարմակոկինետիկ 

պարամետրերը և առանձին խմբերն ու վերջիններիս դեղաբանական 

հատկությունները: Առանձնահատուկ ուշադրություն են  արժանացել նրանց 



հակաօքսիդանտային, հակաբորբոքային, հակաագրեգանտային և հակաիշեմիկ 

հատկությունները: Մանրամասն նկարագրվել են վերանշյալ հատկությունների 

համար պատասխանատու ֆլավոնոիդները, շեշտադրվել են վերջիններիս ազդման 

հնարավոր մեխանիզմները: 

Հեղինակը կատարել է բազմակողմանի վերլուծություն ֆլավոնոիդների՝ ՍԱՀ-րի 

վրա ունեցած ազդեցության վերաբերյալ: Բացահայտվել է, որ 

ֆլավոնոիդները՝պայմանավորված հակաաթերոգենիկ, հակաթրոմբոտիկ և 

հակաօքսիդանտային հատկությունների շնորհիվ:Հատկապես կարևորվել է 

վերջիններիս ազդեցությունը բորբոքման վրա և նշվել վերջիններիս հնարավոր 

թեկնածությունը նոր հակաբորբոքային դեղերի ստեղծման ուղղությամբ:Սակայն, 

չնայած  վերը թվարկված մի շարք հատկություններին,  բացակայում են տվյալները 

Բալենի սովորականի ՍԱՀ-ի վրա ունեցած ազդեցության մասին, ինչն էլ տալիս է 

հնարավորություն բացահայտել վերը թվարկված հատկությունները և վերջինիս 

հնարավորությունը՝ դառնալու նոր միջոց ՍԱՀ-րի կանխարգելման և բուժման 

համար: 

ե) A Review of the Health Benefits of Cherries 

Kelley DS, Adkins Y, Laugero KD. A Review of the Health Benefits of Cherries. Nutrients. 2018; 

10(3):368. https://doi.org/10.3390/nu10030368 

Հոդվածում վերլուծության են ենթարկվել Բալենի սովորականի և Կեռասի 

առողջության վրա ունեցած ազդեցությունները:Ընդհանուր ուսումնասիրվել են 29 

հետազոտություններ, որոնցում որոշվել են վերջիններիս ազդեցությունները 

օքսիդատիվ սթրեսի, բորբոքման, արթրիտների, քնի, սթրեսի, լարվածության, 

կոգնիտիվ ֆունկցիաների, դիաբետի և ՍԱՀ-րի ռիսկի գործոնների, ֆիզիկական 

վարժություն ասոցացված մկանային ցավի և վնասվածքների վերականգնման վրա: 

Սակայն, ստացված տվյալները բավարար կերպով չեն արտացոլում Բալենու և 

Կեռասի հնարավոր դեղաբանական ազդեցությունները, ինչն էլ ըստ հեղինակի 

ստեղծում է անհրաժեշտություն կատարելու առավել հիմնավոր 

հետազոտություններ: 

Հաշվի առնելով այս ոլորտում եղած  բացը, մենք որոշեցինք բացահայտել Բալենի 

սովորականի էսքտրակտի ազդեցությունները ՍԱՀ-րի ռիսկի գործոնների վրա, ինչն 

էլ հնարավորություն է ընձեռնում վերջինիս ՍԱՀ-րի  կիրառել  կանխարգելման և 

բուժման նպատակներով: 



 

2. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

Հետազոտության նպատակն է հանդիսանում ուսումնասիրել Բալենի 

սովորականի պտուղներից ստացված էքստրակտի դեղաբանական ակտիվությունը 

և գնահատել վերջինիս ազդեցությունը ՍԱՀ-րի ռիսկի գործոն հանդիսացող 

ցուցանիշների վրա: 

Աշխատանքի նպատակի իրագործման համար ծրագրվում է իրականացնել հետևլայ 

խնդիրների լուծումը  

1. ուսումնասիրել Բալենի սովորականի պտուղների հանուկի ազդեցությունը 

ուղեղային արյան շրջանառության վրա, 

2. դիտարկել զարկերակային ճնշման ցուցանիշների փոփոխությունները 

ուսումնասիրվող հանուկի ազդեցությամբ , 

3. հետազոտել Բալենի սովորականի պտուղներից ստացված հանուկի 

հակաբորբոքային ազդեցությունը , 

4. ուսումնասիրել բույսից ստացված դեղաձևի հակաթրոմբոտիկ 

հատկությունները, 

5. գրանցել արյան լիպիդային կազմի փոփոխությունները Բալենի սովորականի 

մրգից ստացված դեղաձևի ազդեցությամբ, 

6. հետազոտել բույսի ազդեցությունը հոմոցիստեինի քանակի փոփոխության 

վրա: 

3. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ 

Հիմնարար, փորձարարական հետազոտություն 

4. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԸ ԵՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 

Հետազոտության նյութը - Բալենի սովորականի էքստրակտ 

Հետազոտության օբյեկտը – 15 կամավորներ, առնետներ, մոտ 100-120  հատ 

Անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազաներն են ԵՊԲՀ Ֆարմակոլոգիայի ամբիոնը, 

Դեղերի տեխնոլոգիայի ամբիոնը, Պրոմ-Տեստ լաբորատորիաները  



Հետազոտական նյութի համար անհրաժեշտ ֆինանսավորումը նախատեսված է 

իրականացնել ԵՊԲՀ ֆարմակոլոգիայի ամբիոնին  գիտական գործունեություն 

իրականացնելու համար  հատկացված  միջոցներով։ 

Կիրառվող մեթոդները 

● Ոչ ինվազիվ լազեր-դոպլեր հոսքաչափության մեթոդ՝ BLF-21 (Transonic System 

Inc., ԱՄՆ) լազեր-դոպլերային հոսքաչափի միջոցով, 

● Առնետների համակարգային զարկերակային ճնշման չափման ,,Tail-cuff”  կամ 

«Պոչ-մանժետ» ոչ ինվազիվ մեթոդ՝ (Letica,Hospitalet,Barcelona,Spain) ճնշաչափի 

միջոցով, 

● Թրոմբոցիտների ագրեգացիայի ուսումնասիրման մեթոդ՝ ADP-ով և 

արախիդոնաթթվով մակածման մոդելում՝ (ARATEM, ADPTEM) ROTEM® 

ագրեգոմետրի միջոցով, 

● Իմունոֆերմենտային վերլուծության մեթոդ ELISA-ի միջոցով` L-

հոմոցիստեինի քանակական որոշում իմունոֆերմենտային մեթոդով, 

● Քսիլոլով մակածված hակաբորբոքային ազդեցության որոշման մեթոդ՝ սուր 

բորբոքման փորձարարական մոդելում, 

● Արյան մեջ լիպիդային կազմի որոշում ֆերմենտային կոլորիմետրիկ մեթոդով 

Նշված մեթոդները ներդրվել և տարիներ շարունակ կիրառվում են ԵՊԲՀ 

Ֆարմակոլոգիայի ամբիոնի կողմից: 

Լաբորատորիաների գտնվելու վայրը – ԵՊԲՀ Ֆարմակոլոգիայի, Դեղերի 

տեխնոլոգիայի  ամբիոնների համատեղ գիտա-հետազոտական լաբորատորիա, 

Պրոմ-տեստ լաբորատորիաներ: 

  5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԹԵՄԱՅԻՆ 

Աշխատանքը կատարվելու է Ֆարմակոլոգիայի ամբիոնի «Ուղեղի արյան 

շրջանառության կարգավորումը էնդոգեն եւ այլ կենսաբանական ակտիվ 

միացություններով»  և «Հակաբորբոքային եւ հականոցիցեպտիվ ակտիվությամբ 

օժտված միացությունների փնտրտուքը» գիտական թեմաների շրջանակներում: 

 6. ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 



Կրեդիտային համակարգով 
դասընթացներ,քննություններ 

 Քանակ  Ժամանակահատված 
Աշուն/Գարուն 

1. Ընդհանուր կրթական դասընթացներ 20  կրեդիտ 2021 գարուն 

2. Մասնագիտական դասընթացներ 20  կրեդիտ 2021 աշուն 

3. Որակավորման քննություններ  2021 գարուն 
2023 

7. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 

8. ԹԵՄԱՅԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԱՌԿԱ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ, ԳԻՏԱԿԱՆ 

ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ  

-  

9. ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 

Ուսումնառության ժամանակաշրջանում անհրաժեշտ 
գործառույթներ 

Ժամանակաշրջան 

1. Սկզբնաղբյուրների վերլուծություն 2021 - 2024 

2. Հետազոտության մեթոդների տիրապետում 2021- 2022 

3. Ընթացիկ ատեստավորում (1) 2021  

4. Հետազոտությունների նյութերի հավաքում 2021- 2023 

5. Ընթացիկ ատեստավորում (2) 2022  

6. Ընթացիկ ատեստավորում (3) 2023  

7. Սեփական հետազոտությունների արդյունքների հիման վրա  
տեղական և Web of Science շտեմարանի Thomson Reuters 
կազմակերպության ազդեցության գործակից ունեցող 
ամսագրում գիտական հոդված  

2022-2024 

8. Աշխատանքի ձևակերպում 2021-2024  

9. Ամփոփիչ ատեստավորում 2024 սեպտեմբեր 

10. Զեկույցների ներկայացում 2021-2023 

11. Գործուղումներ 2022, 2023, 2024 

12 Աշխատանքի նախնական փորձաքննություն 2024 հոկտեմբեր 

13. Ատենախոսության պաշտպանություն 2024 դեկտեմբեր 
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