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ՆՆեերրաածծոոււթթյյոոււնն  

ՆՆյյաարրդդաայյիինն  հհիիվվաաննդդոոււթթյյոոււննննեերրոովվ  հհիիվվաաննդդաացցոոււթթյյոոււննըը  բբաարրձձրր  էէ  ըըննդդհհաաննոոււրր  

հհիիվվաաննդդաացցոոււթթյյաանն  ցցաաննկկոոււմմ  ևև  պպաահհաաննջջոոււմմ  էէ  պպրրոոֆֆեեսսիիոոննաալլ  վվեերրաակկաաննգգննոողղաակկաանն  բբոոււժժոոււմմ,,  

քքաաննզզիի  ռռեեաաբբիիլլիիտտաացցիիոոնն  շշրրջջաաննըը  աայյդդ  հհիիվվաաննդդոոււթթյյոոււննննեերրիի  ժժաամմաաննաակկ  ոոււննիի  կկեեննսսաակկաանն  կկաարրևևոոնն  

ննշշաաննաակկոոււթթյյոոււնն  ևև  ոոււղղղղվվաածծ  էէ  կկյյաաննքքիի  ոորրաակկիի  բբաարրեելլաավվվվմմաաննըը։։    

ԿԿիի նն եե զզ իի ոո թթ եե րրաապպիիաա յյ իի   տտվվ յյ աա լլ   բբաաժժ իի նն ըը   հհաանն դդ իի սսաանն ոո ււ մմ   էէ   կկաարր ևև ոո րր նն եե րր իի ցց   
մմ եե կկ ըը   կկ իի նն եե զզ իի ոո լլ ոո գգ նն եե րր իի   պպաատտրրաասստտմմաանն   ծծ րրաագգ րր ոո ււ մմ ,,   քքաանն իի   ոո րր     մմ եե թթ ոո դդ ըը   
հհաամմաարր վվ ոո ււ մմ   էէ   բբ ոո ււ ժժ մմաանն ,,   բբաարր դդ ոո ււ թթ յյ ոո ււ նն նն եե րր իի   կկաաննխխմմաանն   ննաաևև   
ռռ եեաաբբ իի լլ իիտտաացց իիաա յյ իի   հհ իի մմ ննաակկաանն ,,   գգ ոո րր ծծ ոո ււ նն   մմ իի ջջ ոո ցց նն եե րր իի ցց ,, նն յյ աարր դդաա յյ իի նն   
հհաամմաակկաարր գգ իի   տտաարր բբ եե րր     աախխտտաահհաարր ոո ււ մմ նն եե րր իի   ժժաամմաաննաակկ ::   

            ՄՄաարրդդ ոո ււ   աակկտտիի վվ   շշաարր ժժ ոո ււ մմ նն եե րր ըը   իի րրաակկաաննաացց վվ ոո ււ մմ   եե նն   նն յյ աարր դդաա --
մմ կկաաննաա յյ իի նն   աապպաարրաատտիի   շշ նն ոո րր հհ իի վվ ::   ԱԱ յյ դդ   պպաատտճճաառռ ոո վվ   մմ ոոտտոո րր   հհաամմաակկաարր գգ իի   
գգ ոո րր ծծ ոո ււ նն եե ոո ււ թթ յյ աանն   յյ ոո ււ րրաաքքաանն չչ յյ ոո ււ րր   խխաախխտտմմաանն   բբ ոո ււ ժժ ոո ււ մմ ըը   հհ ննաարրաավվ ոո րր   չչ էէ   
պպաատտկկ եե րրաացց նն եե լլ   աառռաանն ցց   աամմ եե ննաա   աադդ եե կկ վվաատտ   գգ րր գգ ռռ իի չչ իի `̀   իի նն չչպպիի սս իի նն   էէ   իի նն քք ըը   
շշաարր ժժ ոո ււ մմ ըը ::   ԴԴրրաա   շշ նն ոո րր հհ իի վվ   կկ իի նն եե զզ իի ոո թթ եե րրաապպիիաանն   նն յյ աարր դդաաբբաանն ոո ււ թթ յյ ոո ււ նն ոո ււ մմ   ոո ււ նն իի   
յյ ոո ււ րրաահհաատտոո ււ կկ ,,   սսպպեե ցց իի ֆֆ իի կկ   թթ եե րրաապպիիաա յյ իի   բբ նն ոո ււ յյ թթ ::   

««ՆՆյյաարրդդաայյիինն  հհիիվվաաննդդոոււթթյյոոււննննեերր»»  դդաասսըըննթթաացցըը  կկաաննխխոորրոոշշոոււմմ  էէ    ծծաաննոոթթաացցննեելլ  

ոոււսսաաննոողղննեերրիինն  ննյյաարրդդաայյիինն  հհաամմաակկաարրգգիի  հհիիվվաաննդդոոււթթյյոոււննննեերրիի  աամմբբոողղջջաակկաանն  ցցաաննկկիինն,,  ննրրաաննցց  

զզաարրգգաացցմմաանն  էէթթիիոոպպաաթթոոգգեեննեեզզիինն  ևև  բբոոււժժմմաանն  հհիիմմննաակկաանն  սսկկզզբբոոււննքքննեերրիինն։։  ԱԱյյնն  կկօօգգննիի  

ոոււսսաաննոողղննեերրիինն  ձձեեռռքք  բբեերրեելլ  տտեեսսաակկաանն  հհիիմմքք  վվեերրաակկաաննգգննոողղաակկաանն  բբժժշշկկոոււթթյյաանն  

հհմմտտոոււթթյյոոււննննեերրիինն  սսոովվոորրեելլոոււ  հհաամմաարր։։  

««ՆՆյյաարրդդաայյիինն  հհիիվվաաննդդոոււթթյյոոււննննեերր»»  դդաասսըըննթթաացցըը  եեննթթաադդրրոոււմմ  էէ  դդաասսաախխոոսսոոււթթյյոոււննննեերրիի  ևև  

գգոորրծծննաակկաանն  պպաարրաապպմմոոււննքքննեերրիի  օօպպտտիիմմաալլ  հհաարրաաբբեերրաակկցցոոււթթյյոոււնն::  ԴԴաասսաախխոոսսոոււթթյյոոււննննեերրիի  

ըըննթթաացցքքոոււմմ  լլոոււսսաաբբաաննվվոոււմմ  եենն  աառռաարրկկաայյիի  գգիիտտաամմեեթթոոդդաակկաանն  հհիիմմոոււննքքննեերրըը,,  գգոորրծծննաակկաանն  

պպաարրաապպմմոոււննքքննեերրիի  ըըննթթաացցքքոոււմմ  ոոււսսաաննոողղննեերրըը  աամմրրաապպննդդոոււմմ  եենն  տտեեսսաակկաանն  գգիիտտեելլիիքքննեերրըը  ևև  

իիրրաակկաաննաացցննոոււմմ  եենն  պպրրաակկտտիիկկ  գգոորրծծոոււննեեոոււթթյյոոււնն::    

ԴԴաասսեերրիի  ըըննթթաացցքքոոււմմ  մմեեծծ  տտեեղղ  էէ  հհաատտկկաացցվվոոււմմ  իիննքքննոոււրրոոււյյնն  աաշշխխաատտաաննքքննեերրիինն,,  ոորրիի  

ննպպաատտաակկնն  էէ  ոոււսսաաննոողղննեերրիի  կկոողղմմիիցց  գգիիտտաամմեեթթոոդդաակկաանն  գգրրաակկաաննոոււթթյյաանն  ոոււսսոոււմմննաասսիիրրոոււմմըը,,  

ըըննդդհհաաննրրաացցոոււմմըը,,  դդրրաաննցց  վվեերրլլոոււծծոոււմմըը  ևև  եեզզրրաահհաաննգգոոււմմննեերրըը։։  

ԴԴաասսըըննթթաացցիի  ննպպաատտաակկնն  էէ  ծծաաննոոթթաացցննեելլ  ոոււսսաաննոողղննեերրիինն  աառռաարրկկաայյիի  ևև  ննրրաա  հհիիմմննաախխննդդիիրրննեերրիի  

հհեետտ,,  ննեերրկկաայյաացցննեելլ  ննյյաարրդդաայյիինն  հհաամմաակկաարրգգիի  հհիիվվաաննդդոոււթթյյոոււննննեերրիի  զզաարրգգաացցմմաանն    ևև  բբոոււժժմմաանն,,  աայյդդ  

թթվվոոււմմ  ռռեեաաբբիիլլիիտտաացցիիոոնն  շշրրջջաաննիի  աառռաաննձձննաահհաատտկկոոււթթյյոոււննննեերրըը։։  

ԴԴաասսըըննթթաացցիի  խխննդդիիրրննեերրնն  եենն՝՝  

••  ՈՈււսսաաննոողղննեերրիի  շշրրջջաաննոոււմմ  մմաասսննաագգիիտտաակկաանն  գգիիտտեելլիիքքննեերրիի  յյոոււրրաացցոոււմմըը::  

••  ՍՍտտաացցվվաածծ  գգիիտտեելլիիքքննեերրիի  հհիիմմաանն  վվրրաա  գգոորրծծննաակկաանն  հհմմտտոոււթթյյոոււննննեերրիի  ձձևևաավվոորրոոււմմըը::  

••  ԱԱպպաագգաա  մմաասսննաագգեետտննեերրիի  պպաատտրրաասստտոոււթթյյաանն  մմաակկաարրդդաակկիի  բբաարրձձրրաացցոոււմմըը::  



««ՆՆյյաարրդդաայյիինն  հհիիվվաաննդդոոււթթյյոոււննննեերր»»  աառռաարրկկաանն  ննաախխաատտեեսսվվաածծ  էէ  մմաարրզզաաաառռոողղջջաարրաարրաակկաանն  

ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  ոոււսսաաննոողղննեերրիի  հհաամմաարր::  ԾԾրրաագգրրոոււմմ  ննեերրաառռվվաածծ  եենն  հհեետտևևյյաալլ  եեննթթաաբբաաժժիիննննեերրըը..  

11..  ՆՆեերրաածծոոււթթյյոոււնն  

22..  ՆՆյյաարրդդաայյիինն  հհաամմաակկաարրգգիի  աախխտտաահհաարրոոււմմննեերրիի  աախխտտաաննիիշշննեերրըը  

33..  ԿԿիիննեեզզիիոոթթեերրաապպիիաայյիի  ըըննդդհհաաննոոււրր  հհիիմմոոււննքքննեերրըը  ննյյաարրդդաայյիինն  հհաամմաակկաարրգգիի  
խխաաննգգաարրոոււմմննեերրիի  ժժաամմաաննաակկ  

44..  ՏՏաարրբբեերր  հհաամմաախխտտաաննիիշշննեերրիի  կկիիննեեզզիիոոթթեերրաապպիիաայյիի  բբննոոււթթաագգրրոոււմմըը  

55..  ԿԿեեննտտրրոոննաակկաանն  ննյյաարրդդաայյիինն  հհաամմաակկաարրգգիի  հհիիվվաաննդդոոււթթյյոոււննննեերրըը  ևև  

կկիիննեեզզիիոոթթեերրաապպիիաայյիի  աառռաաննձձննաահհաատտկկոոււթթյյոոււննննեերրըը  աայյդդ  հհիիվվաաննդդոոււթթյյոոււննննեերրիի  

դդեեպպքքոոււմմ  

66..  ԿԿիիննեեզզիիոոթթեերրաապպիիաանն  ԿԿՆՆՀՀ--իի  վվննաասսվվաածծքքննեերրիի  դդեեպպքքոոււմմ  

77..  ՊՊեերրիիֆֆեերրիիկկ  ննյյաարրդդաայյիինն  հհաամմաակկաարրգգիի  հհիիվվաաննդդոոււթթյյոոււննննեերրըը  ևև  վվննաասսվվաածծքքննեերրըը,,  

կկիիննեեզզիիոոթթեերրաապպիիաայյիի  մմեեթթոոդդիիկկաայյիի  աառռաաննձձննաահհաատտկկոոււթթյյկկոոււննննեերրըը  

  ՏՏեեսսաակկաանն  ննյյոոււթթըը  մմաատտոոււցցվվոոււմմ  էէ  ըըսստտ  թթեեմմաաննեերրիի,,  ոորրոոննքք  ննաախխաատտեեսսվվաածծ  եենն  ծծրրաագգրրոովվ::  

ԳԳոորրծծննաակկաանն  պպաարրաապպմմոոււննքքննեերրըը  հհիիմմննաակկաաննոոււմմ  պպեետտքք  էէ  աաննցցկկաացցվվեենն  տտեեսսաակկաանն  ննյյոոււթթըը  

քքննննաարրկկմմաանն  ձձևևոովվ::  

ԳԳոորրծծննաակկաանն  պպաարրաապպմմոոււննքքննեերրիի  ժժաամմաաննաակկ  ոոււսսաաննոողղննեերրըը  սսոովվոորրոոււմմ  եենն    

••  ՃՃաաննաաչչեելլոոււ  պպրրոոբբլլեեմմըը;;    

••  ՏՏիիրրաապպեետտեելլ  ննյյաարրդդաայյիինն  հհաամմաակկաարրգգիի  հհիիվվաաննդդոոււթթյյոոււննննեերրիի  աախխտտոորրոոշշմմաաննըը;;  

••  ՏՏիիրրաապպեետտեելլ  ոոււսսոոււմմննաասսիիրրվվոողղ  հհիիվվաաննդդոոււթթյյոոււննննեերրիի    բբոոււժժմմաանն  ձձևևեերրիինն։։  

ԱԱռռաարրկկաանն  ոոււսսոոււցցաաննվվոոււմմ  էէ  IIVV  կկոոււրրսսիի    77--88--  րրդդ  կկիիսսաամմյյաակկննեերրոոււմմ,,  ոորրիինն  հհաատտկկաացցվվոոււմմ  էէ  44--աակկաանն  

կկրրեեդդիիտտ::  ԿԿիիսսաամմյյաակկիի  վվեերրջջոոււմմ  աառռաարրկկաանն  աավվաարրտտվվոոււմմ  էէ  քքննննոոււթթյյաամմբբ::    

  

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 



ՈՈՒՒՍՍՈՈՒՒՄՄՆՆԱԱԿԿԱԱՆՆ  ԺԺԱԱՄՄԵԵՐՐԻԻ  ԲԲԱԱՇՇԽԽՈՈՒՒՄՄՆՆ  ԸԸՍՍՏՏ  ԹԹԵԵՄՄԱԱՆՆԵԵՐՐԻԻ  
ԵԵՎՎ  ՊՊԱԱՐՐԱԱՊՊՄՄՈՈՒՒՆՆՔՔՆՆԵԵՐՐԻԻ  ՁՁԵԵՎՎԵԵՐՐԻԻ  

ԴԴաասսաախխոոսսոոււթթյյոոււնն  ––  2200  
ԳԳոորրծծննաակկաանն  ––  2200  

ԱԱննհհաատտաակկաանն  ––  2244  
ԱԱրրտտաալլսսաարրաաննաայյիինն  ––  220000  

  ԹԹեեմմաա  ԴԴաասս..  ԳԳոորրծծնն..  
11  ՆՆեերրաածծոոււթթյյոոււնն  22  22 
22  ՆՆյյաարրդդաայյիինն  հհաամմաակկաարրգգիի  աախխտտաահհաարրոոււմմննեերրիի  աախխտտաաննիիշշննեերրըը  22  22 

33  
ԿԿիիննեեզզիիոոթթեերրաապպիիաայյիի  ըըննդդհհաաննոոււրր  հհիիմմոոււննքքննեերրըը  ննյյաարրդդաայյիինն  
հհաամմաակկաարրգգիի խխաաննգգաարրոոււմմննեերրիի ժժաամմաաննաակկ 22  22  

44  ՏՏաարրբբեերր  հհաամմաախխտտաաննիիշշննեերրիի  կկիիննեեզզիիոոթթեերրաապպիիաայյիի  բբննոոււթթաագգրրոոււմմըը  22  22  

55  ՈՈււղղեեղղիիկկիի  ֆֆոոււմմկկցցիիաայյիի  խխաաննգգաարրոոււմմննեերր  22  22  
II  

կկիիսս  
ԸԸՆՆԴԴՀՀԱԱՄՄԵԵՆՆԸԸ  1100  1100  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



ՈՈՒՒՍՍՈՈՒՒՄՄՆՆԱԱԿԿԱԱՆՆ  ԺԺԱԱՄՄԵԵՐՐԻԻ  ԲԲԱԱՇՇԽԽՈՈՒՒՄՄՆՆ  ԸԸՍՍՏՏ  ԹԹԵԵՄՄԱԱՆՆԵԵՐՐԻԻԵԵՎՎ    
ՊՊԱԱՐՐԱԱՊՊՄՄՈՈՒՒՆՆՔՔՆՆԵԵՐՐԻԻ  ՁՁԵԵՎՎԵԵՐՐԻԻ    

  
ԴԴաասսաախխոոսսոոււթթյյոոււնն  ––  2200  

ԳԳոորրծծննաակկաանն  ––  2200  
ԱԱննհհաատտաակկաանն  ––  2244  

ԱԱրրտտաալլսսաարրաաննաայյիինն  ––  220000  
  ԹԹեեմմաա  ԴԴաասս..  ԳԳոորրծծնն..  

11  
ԿԿՆՆՀՀ--իի  հհիիվվաաննդդոոււթթյյոոււննննեերրըը  ևև  կկիիննեեզզիիոոթթեերրաապպիիաայյիի  
աառռաաննձձննաահհաատտկկոոււթթյյոոււննննեերրըը աայյդդ հհիիվվաաննդդոոււթթյյոոււննննեերրիի դդեեպպքքոոււմմ  22  22  

22  ԿԿիիննեեզզիիոոթթեերրաապպիիաանն  ԿԿՆՆՀՀ--իի  վվննաասսվվաածծքքննեերրիի  դդեեպպքքոոււմմ  22  22 

33  
ՊՊեերրիիֆֆեերրիիկկ  ննյյաարրդդաայյիինն  հհաամմաակկաարրգգիի  հհիիվվաաննդդոոււթթյյոոււննննեերրըը  ևև  
վվննաասսվվաածծքքննեերրըը,,  կկիիննեեզզիիոոթթեերրաապպիիաայյիի  մմեեթթոոդդիիկկաայյիի  
աառռաաննձձննաահհաատտկկոոււթթյյոոււննննեերրըը։։ 

22  22  

44  
ՈՈղղննոոււղղեեղղիի  վվննաասսվվաածծքքննեերրըը,,  կկիիննեեզզիիոոթթեերրաապպիիաայյիի  
աառռաաննձձննաահհաատտկկոոււթթյյոոււննննեերրըը,, բբոոււժժմմաանն մմեեթթոոդդննեերրըը:: 22  22  

55  
ՍՍոոււրր  պպոոլլիիոոմմիիեելլիիտտ,,  պպաաթթոոգգեեննեեզզըը,,  բբոոււժժմմաանն  
աառռաաննձձննաահհաատտկկոոււթթյյոոււննննեերրըը 22  22  

IIII  
կկիիսս  

ԸԸՆՆԴԴՀՀԱԱՄՄԵԵՆՆԸԸ  1100  1100  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ 
ԱԶԳԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԱԿԸ (ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 
ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ 

ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ) 

ՄՄ
աա
կկ աա

րր դդ
աա
կկ   

ԳԳ
իի տտ

եե լլ
իի քք

նն եե
րր   

ԿԿ
աա
րր ոո

ղղ ոո
ււ թթ

յյ ոո
ււ նն
նն եե

րր   

ՀՀ մմ
տտ
ոո ււ
թթ յ
յ ոո
ււ նն
նն եե

րր   

11  22  33  44  

ԲԲաա  
կկաա  
լլաավվրր  
  
  

ՄՄաասսննաագգիիտտաակկաանն  
աաշշխխաատտաաննքքիի  կկաամմ  ոոււսսմմաանն  
կկոոննկկրրեետտ  բբննաագգաավվաառռիինն  
աառռըըննչչվվոողղ  մմաասսննաագգիիտտաակկաանն  
տտեեսսաակկաանն    ևև  գգոորրծծննաակկաանն  խխոորր  
գգիիտտեելլիիքքննեերր,,  ոորրոոննքք  
աաննհհրրաաժժեեշշտտ  եենն  
տտեեսսոոււթթյյոոււննննեերրիի,,  սսկկզզբբոոււննքքննեերրիի  
հհաամմըըննդդգգրրկկոոււնն  ըըմմբբռռննմմաանն,,  
դդրրաաննցց  քքննննաադդաատտաակկաանն  
գգննաահհաատտմմաանն,,  
կկաատտաարրեելլաագգոորրծծմմաանն,,  տտվվյյաալլ  
մմաասսննաագգիիտտաակկաանն  ոոլլոորրտտոոււմմ  
դդպպրրոոցցննեերրիի,,  ոոււսսմմոոււննքքննեերրիի  
մմաասսիինն  գգիիտտաաճճյյոոււղղեերրիի  ևև  
ոոււղղղղոոււթթյյոոււննննեերրիի  մմաասսիինն  
իիրրաազզեեկկվվաածծոոււթթյյաանն,,  դդրրաաննցց  
հհաամմեեմմաատտոոււթթյյաանն  ևև  գգոորրծծննաակկաանն  
կկիիրրաառռոոււթթյյաանն  հհաամմաարր  

ՊՊաատտաասսխխաաննաատտվվոոււթթյյաանն  
սստտաաննձձննոոււմմ  աաշշխխաատտաաննքքիի  ևև  
ոոււսսմմաանն  աայյնն  գգոորրծծըըննթթաացցննեերրիի  
կկաազզմմաակկեերրպպմմաանն  ոոււ  
կկաառռաավվաարրմմաանն  հհաամմաարր,,  
ոորրոոննքք  կկաարրոողղ  եենն  հհաաննգգեեցցննեելլ  
մմիիջջաավվաայյրրիի  զզգգաալլիի  
փփոոփփոոխխոոււթթյյաաննըը  ևև  
զզաարրգգաացցմմաաննըը,,  
ննաախխաաձձեեռռննոոււթթյյաանն  
ցցոոււցցաաբբեերրոոււմմ,,  ոորրոոշշոոււմմննեերր  
ըըննդդոոււննեելլոոււ  ոոււննաակկոոււթթյյաանն  
դդրրսսևևոորրոոււմմ  ննմմաաննօօրրիիննաակկ  
գգոորրծծոողղոոււթթյյոոււննննեերրիի  
իիրրաակկաաննաացցմմաանն  ըըննթթաացցքքոոււմմ,,  
աաշշխխաատտաաննքքիի  ևև  ոոււսսմմաանն  
գգոորրծծըըննթթաացցննեերրոոււմմ  մմյյոոււսս  
աաշշխխաատտոողղննեերրիի  դդեերրիի  
ոորրոոշշոոււմմ,,  աայյդդ  
գգոորրծծըըննթթաացցննեերրիի  ևև  
աաննհհաատտննեերրիի  ոոււ  խխմմբբեերրիի  
շշրրջջաաննոոււմմ  
աարրհհեեսստտաավվաարրժժոոււթթյյաանն  
զզաարրգգաացցմմաանն  հհաամմաարր  
պպաատտաասսխխաաննաատտվվոոււթթյյաանն  
սստտաաննձձննոոււմմ,,  
իիննքքննոոււրրոոււննոոււթթյյաանն  
դդրրսսևևոորրոոււմմ  ոոււսսմմաանն  
գգոորրծծըըննթթաացցոոււմմ,,  
մմաասսննաակկցցոոււթթյյոոււնն  ննյյոոււթթաակկաանն  
պպաաշշաարրննեերրիի  պպլլաաննաավվոորրմմաանն  
ոոււ  բբաաշշխխմմաանն  գգոորրծծըըննթթաացցիինն  

ՎՎաարրպպեետտոոււթթյյաանն  ևև  
ննոորրաարրաարրոոււթթյյաանն  մմաասսիինն  
վվկկաայյոողղ  աառռաաջջաաննցցիիկկ  
հհմմտտոոււթթյյոոււննննեերր,,  ոորրոոննքք  
աաննհհրրաաժժեեշշտտ  եենն  
աաշշխխաատտաաննքքիի  կկաամմ  
մմաասսննաագգիիտտաակկաանն  ոոււսսմմաանն  
ոորրևևէէ  բբննաագգաավվաառռոոււմմ  բբաարրդդ  
ևև  աաննկկաաննխխաատտեեսսեելլիի  
խխննդդիիրրննեերր  լլոոււծծեելլոոււ,,  բբաարրդդ  
ոոււ  հհաամմաալլիիրր  
տտեեղղեեկկաատտվվոոււթթյյոոււննըը  
քքննննաադդաատտաաբբաարր  
վվեերրլլոոււծծեելլոոււ  ևև  գգննաահհաատտեելլոոււ,,  
պպաահհաաննջջվվոողղ  
ոոււննաակկոոււթթյյոոււննննեերրնն  
ըըննտտրրեելլոոււ,,  զզաարրգգաացցննեելլոոււ  ևև  
հհաարրմմաարրեեցցննեելլոոււ,,  
մմաասսննաագգիիտտաակկաանն  
գգոորրծծոոււննեեոոււթթյյաանն  
ըըննթթաացցքքոոււմմ  աաննհհրրաաժժեեշշտտ  
մմեեթթոոդդննեերր  գգոորրծծիի  դդննեելլոոււ,,  
աայյդդ  մմեեթթոոդդննեերրըը  
կկաատտաարրեելլաագգոորրծծեելլոոււ  ևև  
դդրրաաննցց  
աարրդդյյոոււննաավվեետտոոււթթյյոոււննըը  
գգննաահհաատտեելլոոււ  հհաամմաարր::    
ՀՀաամմաակկաարրգգչչաայյիինն    ևև  
տտեեղղեեկկաատտվվաակկաանն  
տտեեխխննիիկկաայյիիցց  աազզաատտոորրեենն  
օօգգտտվվեելլոոււ  գգոորրծծննաակկաանն  
հհմմտտոոււթթյյոոււննննեերրիի,,  հհաայյտտննիի  
խխրրաագգրրաայյիինն  փփաաթթեեթթննեերրիի  
գգոորրծծննաակկաանն  տտիիրրաապպեետտոոււմմ 

 
 

  



ԾԾՐՐԱԱԳԳՐՐԱԱՅՅԻԻՆՆ  ՆՆՅՅՈՈՒՒԹԹԻԻ  ԲԲՈՈՎՎԱԱՆՆԴԴԱԱԿԿՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆԸԸ  

ՆՆյյաարրդդաայյիինն  հհիիվվաաննդդոոււթթյյոոււննննեերր  

11..  ՆՆեերրաածծոոււթթյյոոււնն  ((22ժժ  դդաասս..,,  22ժժ  գգոորրծծնն))  

ԱԱռռաարրկկաայյիի  բբննոորրոոշշոոււմմըը,,  բբոովվաաննդդաակկոոււթթյյոոււննըը  ննյյաարրդդաայյիինն  հհաամմաակկաարրգգիի  աաննաատտոոմմիիաակկաանն  ևև  

գգոորրծծոոււննեեոոււթթյյաանն  հհիիմմննաակկաանն  հհաասսկկաացցոոււթթյյոոււննննեերրըը,,  ոորրոոննքք  հհննաարրաավվոորրոոււթթյյոոււնն  կկտտաանն  վվեերրհհիիշշեելլոոււ  

հհիիմմննաակկաանն  դդրրոոււյյթթննեերրըը  ննյյաարրդդաայյիինն  հհաամմաակկաարրգգիի  կկաառռոոււցցվվաածծքքիի  ևև  ֆֆոոււննկկցցիիաայյիի  մմաասսիինն։։  

22..  ՆՆյյաարրդդաայյիինն  հհաամմաակկաարրգգիի  աախխտտաահհաարրոոււմմննեերրիի  աախխտտաաննիիշշննեերրըը  ((22ժժ  դդաասս..,,  22ժժ  գգոորրծծնն..))  

ՆՆյյաարրդդաայյիինն  հհաամմաակկաարրգգիի  հհիիվվաաննդդոոււթթյյոոււննննեերրիի  ևև  վվննաասսվվաածծքքննեերրիի  հհիիմմննաակկաանն  

կկլլիիննիիկկաակկաանն  աարրտտաահհաայյտտոոււթթյյոոււննննեերրըը։։  ՇՇաարրժժմմաանն  խխաաննգգաարրոոււմմննեերրըը  սսպպաասստտիիկկ  ևև  թթոոււյյլլ  

պպաարրաալլիիզզննեերրըը,,  պպաարրեեզզննեերրըը,,  հհիիպպեերրկկիիննեեզզննեերրըը  ևև  ննրրաաննցց  տտաարրաատտեեսսաակկննեերրըը։։  ԱԱտտաակկսսիիաաննեերր,,  

կկոոոորրդդիիննաացցիիաայյիի  խխաաննգգաարրոոււմմննեերր։։  ԶԶգգաայյոոււննոոււթթյյաանն  խխաաննգգաարրոոււմմննեերր՝՝  աաննեեսսթթեեզզիիաա,,  

հհիիպպոոսսթթեեզզիիաա,,  հհիիպպեերրսսթթեեզզիիաա,,  պպաարրաասսթթեեզզիիաա։։  ՎՎեեգգեետտաատտիիվվ  ննյյաարրդդաայյիինն  հհաամմաակկաարրգգիի  տտրրոոֆֆիիկկ  

խխաաննգգաարրոոււմմննեերր։։  

33..  ԿԿիիննեեզզիիոոթթեերրաապպիիաայյիի  ըըննդդհհաաննոոււրր  հհիիմմոոււննքքննեերրըը  ննյյաարրդդաայյիինն  հհաամմաակկաարրգգիի  

խխաաննգգաարրոոււմմննեերրիի  ժժաամմաաննաակկ  ((  22ժժ  դդաասս..,,  ժժ  գգոորրծծնն..))  

ԿԿիիննեեզզիիոոթթեերրաապպիիաայյիի  կկիիրրաառռմմաանն  հհիիմմննաավվոորրոոււմմըը  ննյյաարրդդաայյիինն  հհիիվվաաննդդոոււթթյյոոււննննեերրիի  

ժժաամմաաննաակկ։։  ՖՖիիզզիիկկաակկաանն  վվաարրժժոոււթթյյոոււննննեերրիի  բբոոււժժոողղ  աազզդդեեցցոոււթթյյաանն  մմեեխխաաննիիզզմմննեերրըը։։  ՖՖիիզզիիկկաակկաանն  

վվաարրժժոոււթթյյոոււննննեերրիի  ցցոոււցցոոււմմննեերրըը  ևև  հհաակկաացցոոււոոււմմննեերրըը,,  ննրրաաննցց  ննպպաատտաակկըը  ևև  խխննդդիիրրննեերրըը  

ննյյաարրդդաայյիինն  հհաամմաակկաարրգգիի  խխաաննգգաարրոոււմմննեերրիի  ժժաամմաաննաակկ։։  

44..  ՏՏաարրբբեերր  հհաամմաախխտտաաննիիշշննեերրիի  կկիիննեեզզիիոոթթեերրաապպիիաայյիի  բբննոոււթթաագգրրոոււմմըը  ((  22  ժժ  դդաասս..,,  22  ժժ  գգոորրծծնն..))  

ՆՆյյաարրդդաայյիինն  հհաամմաակկրրգգիի  հհաամմաախխտտաաննիիշշննեերրիի  ևև  կկիիննեեզզիիոոփփեերրաապպիիաայյիի  մմեեթթոոդդննեերրիի  

բբննոոււթթաագգրրոոււմմըը։։  ԿԿիիննեեզզիիոոթթեերրաապպիիաայյիի  մմեեթթոոդդննեերրիի  բբոոււժժիիչչ  աազզդդեեցցոոււթթյյոոււննըը  օօրրգգաաննիիզզմմիի  վվրրաա  

ննյյաարրդդաայյիինն  հհաամմաակկաարրգգիի  խխաաննգգաարրոոււմմննեերրիի  ժժաամմաաննաակկ։։  

55..  ՈՈււղղեեղղիիկկիի  ֆֆոոււմմկկցցիիաայյիի  խխաաննգգաարրոոււմմննեերր  ((  22  ժժ  դդաասս..,,  22ժժ  գգոորրծծնն..))  

ՈՈււղղեեղղիիկկաայյիինն  խխաաննգգաարրոոււմմննեերրըը  բբաացցաասսաակկաանն  եենն  աազզդդոոււմմ  շշաարրժժոոււմմննեերրիի  ևև  

կկոոոորրդդիիննաացցիիաայյիի  վվրրաա։։  

66..  ԿԿՆՆՀՀ--իի  հհիիվվաաննդդոոււթթյյոոււննննեերրըը  ևև  կկիիննեեզզիիոոթթեերրաապպիիաայյիի  աառռաաննձձննաահհաատտկկոոււթթյյոոււննննեերրըը  աայյդդ  

հհիիվվաաննդդոոււթթյյոոււննննեերրիի  դդեեպպքքոոււմմ  ((  22ժժ  դդաասս..,,  22ժժ  գգոորրծծնն..))  

ԿԿեեննտտրրոոննաակկաանն  ննյյաարրդդաայյիինն  հհաամմաակկաարրգգիի  հհիիվվաաննդդոոււթթյյոոււննննեերրիի  բբննոոււթթաագգրրոոււմմըը,,  ննրրաաննցց  

զզաարրգգաացցմմաանն  մմեեխխաաննիիզզմմննեերրըը։։  ԿԿիիննեեզզիիոոթթեերրաապպիիաայյիի  մմեեթթոոդդիիկկաաննեերրիի  բբննոոււթթաագգրրոոււմմըը  տտվվյյաալլ  



հհիիվվաաննդդոոււթթյյոոււննննեերրիի  ժժաամմաաննաակկ,,  ցցոոււցցոոււմմննեերրըը  ևև  հհաակկաացցոոււոոււմմննեերրըը,,  ննրրաաննցց  ննպպաատտաակկըը  ևև  

խխննդդիիրրննեերրըը։։  

77..  ԿԿիիննեեզզիիոոթթեերրաապպիիաանն  ԿԿՆՆՀՀ--իի  վվննաասսվվաածծքքննեերրիի  դդեեպպքքոոււմմ  ((22ժժ  դդաասս..,,  22ժժ  գգոորրծծնն))  

ԿԿեեննտտրրոոննաակկաանն  ննյյաարրդդաայյիինն  հհաամմաակկաարրգգիի  վվննաասսվվաածծքքննեերրիի  բբննոոււթթաագգրրոոււմմըը։։  

ԿԿիիննեեզզիիոոթթեերրաապպիիաայյիի  մմեեթթոոդդիիկկաաննեերրիի  բբննոոււթթաագգրրոոււմմըը  վվննաասսվվաածծքքննեերրիի  ժժաամմաաննաակկ,,  ցցոոււցցոոււմմննեերրըը  

ևև  հհաակկաացցոոււոոււմմննեերրըը,,  ննրրաաննցց  ննպպաատտաակկըը  ևև  խխննդդիիրրննեերրըը։։  

77..  ՊՊեերրիիֆֆեերրիիկկ  ննյյաարրդդաայյիինն  հհաամմաակկաարրգգիի  հհիիվվաաննդդոոււթթյյոոււննննեերրըը  ևև  վվննաասսվվաածծքքննեերրըը,,  

կկիիննեեզզիիոոթթեերրաապպիիաայյիի  մմեեթթոոդդիիկկաայյիի  աառռաաննձձննաահհաատտկկոոււթթյյոոււննննեերրըը  ((  22ժժ  դդաասս..  22ժժ  գգոորրծծնն..))։։  

ՊՊեերրիիֆֆեերրիիկկ  ննյյաարրդդաայյիինն  հհաամմաակկաարրգգիի  հհիիվվաաննդդոոււթթյյոոււննննեերրիի  բբննոոււթթաագգրրոոււմմըը,,  ննրրաաննցց  

զզաարրգգաացցմմաանն  մմեեխխաաննիիզզմմննեերրըը։։  ԿԿիիննեեզզիիոոթթեերրաապպիիաայյիի  մմեեթթոոդդիիկկաաննեերրիի  բբննոոււթթաագգրրոոււմմըը  տտվվյյաալլ  

հհիիվվաաննդդոոււթթյյոոււննննեերրիի  ժժաամմաաննաակկ,,  ցցոոււցցոոււմմննեերրըը  ևև  հհաակկաացցոոււոոււմմննեերրըը,,  ննրրաաննցց  ննպպաատտաակկըը  ևև  

խխննդդիիրրննեերրըը։։  

88..  ՈՈղղննոոււղղեեղղիի  վվննաասսվվաածծքքննեերրըը,,  կկիիննեեզզիիոոթթեերրաապպիիաայյիի  աառռաաննձձննաահհաատտկկոոււթթյյոոււննննեերրըը,,  

բբոոււժժմմաանն  մմեեթթոոդդննեերրըը  ((  22ժժ  դդաասս..  22ժժ  գգոորրծծնն..))։։  

ԿԿիիննեեզզիիոոթթեերրաապպիիաանն  ոողղննոոււղղեեղղիի  վվննաասսվվաածծքքննեերրիի  ժժաամմաաննաակկ  ոոււղղղղվվաածծ  էէ  

շշաարրժժոոււննաակկոոււթթյյաանն  վվեերրաակկաաննգգննմմաաննըը։։  ՔՔննննաարրկկվվոոււմմ  եենն  կկիիննեեզզիիոոթթեերրաապպիիաայյիի  

աառռաաննձձննաահհաատտկկոոււթթյյոոււննննեերրըը  ևև  բբոոււժժմմոոնն  մմեեթթոոդդննեերրըը։։  

88..  ՍՍոոււրր  պպոոլլիիոոմմիիեելլիիտտ,,  պպաաթթոոգգեեննեեզզըը,,  բբոոււժժմմաանն  աառռաաննձձննաահհաատտկկոոււթթյյոոււննննեերրըը  ((22ժժ  

դդաասս..  22ժժ  գգոորրծծնն..))։։  

ԴԴաա  իիննֆֆեեկկցցիիոոնն  հհիիվվաաննդդոոււթթյյոոււննէէ  ոորրնն  ոոււղղեեկկցցվվոոււմմ  էէ  հհաաշշմմաաննդդաամմոոււթթյյոոււննոովվ։։  ՔՔննննաարրկկվվոոււմմ  էէ  

հհիիվվաաննդդոոււթթյյաանն  աախխտտաաբբաաննոոււթթյյոոււննըը    ևև  բբոոււժժմմոոնն  մմեեթթոոդդննեերրըը։։  

  

  

  

  

  

  

  

  



ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 
 

Առարկայական մոդուլների ուսումնառության արդյունքում ուսանողները՝ 
Կիմանան 
 

••  ՆՆյյաարրդդաայյիինն  հհիիվվաաննդդոոււթթյյոոււննննեերրիի  դդաասսաակկաարրգգոոււմմըը,,  ննրրաաննցց  զզաարրգգաացցմմաանն  
մմեեխխաաննիիզզմմննեերրըը,,  աախխտտաաննիիշշննեերրըը,,  բբաարրդդաացցոոււմմննեերրըը;;  

••  ԿԿիիննեեզզիիոոթթեերրաապպիիաայյիի  կկիիրրաառռվվոողղ  մմեեթթոոդդիիկկաաննեերրըը  ևև  ննրրաաբբցց  հհիիմմննաակկաանն  
սսկկզզբբոոււննքքննեերրըը;;  

••  ԿԿիիննեեզզիիոոթթեերրաապպիիաայյիի  ցցոոււցցոոււմմննեերրըը  ևև  հհաակկաացցոոււցցոոււմմննեերրըը։։  

Կկարողանան 
 

ՃՃիիշշտտ  ըըննտտրրեելլ  կկիիննեեզզիիոոթթեերրաապպիիաայյիի  մմեեթթոոդդննեերրըը։։  
  
Կտիրապետեն 

ԿԿիիննեեզզիիոոթթեերրաապպիիաայյիի  բբոոլլոորր  ձձևևեերրիինն։։  
 

 
ՈՈՒՒՍՍԱԱՆՆՈՈՂՂՆՆԵԵՐՐԻԻ  ԻԻՆՆՔՔՆՆՈՈՒՒՐՐՈՈՒՒՅՅՆՆ,,  ՀՀԵԵՏՏԱԱԶԶՈՈՏՏԱԱԿԿԱԱՆՆ  ԱԱՇՇԽԽԱԱՏՏԱԱՆՆՔՔՆՆԵԵՐՐԻԻ  

ԲԲՈՈՎՎԱԱՆՆԴԴԱԱԿԿՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆԸԸ  
  

••  ՆՆյյաարրդդաայյիինն  հհաամմաակկաարրգգիի  կկաառռոոււցցվվաացցքքըը։։  ՆՆեեյյրրոոննըը  ևև  ննրրաա  կկաառռոոււցցվվաացցքքըը։։  ԿԿՆՆՀՀ;;  ԳԳլլխխոոււղղեեղղ;;  

ՈՈղղննոոււղղեեղղ։։  ԿԿաամմոոււրրջջ։։  ՈՈււղղեեղղիիկկ։։  ԳԳլլխխոոււղղեեղղիի  մմեեծծ  կկիիսսաագգննդդեերրիի  կկեեղղևևըը։։  ԳԳռռգգրրոոււմմըը  ևև  

աարրգգեելլաակկոոււմմըը  ԿԿՆՆՀՀ--ոոււմմ։։  

••  ՊՊեերրիիֆֆեերրիիկկ  ննյյաարրդդաայյիինն  հհաամմաակկաարրգգ։։  ՎՎեեգգեետտաատտիիվվ  ննյյաարրդդաայյիինն  հհաամմաակկաարրգգ։։  

ՎՎեեգգեետտաատտիիվվ  ննյյաարրդդաայյիինն  հհաամմաակկաարրգգիի  սսիիմմպպաատտիիկկ  ևև  պպաարրաասսիիմմպպաատտիիկկ  բբաաժժիիննննեերրըը։։    

••  ՆՆյյաարրդդաայյիինն  հհաամմաակկաարրգգիի  ֆֆոոււննկկցցիիոոննաալլ  գգոորրծծոոււննեեոոււթթյյոոււննըը։։  ԻԻ..ՊՊ  ՊՊաավվլլոովվիի  ևև  ԻԻ..ՄՄ..  

ՍՍեեչչեեննոովվիի  դդեերրըը  մմաարրդդոոււ  բբաարրձձրրաագգոոււյյնն  ննյյաարրդդաայյիինն  գգոորրծծոոււննեեոոււթթյյաանն  ևև  ննյյաարրդդաայյիինն  

հհաամմաակկաարրգգիի  տտեեսսոոււթթյյաանն  սստտեեղղծծմմաաննըը։։  

••  ԸԸննկկաալլիիչչննեերր,,  աաննաալլիիզզաատտոորրննեերր,,  ննաարրննաացց  ձձևևեերրըը։։  

• ՆՆևևրրիիտտննեերր  ևև  ննրրաաննցց  բբոոււժժմմաանն  մմեեթթոոդդիիկկաայյիի  աառռաաննձձննաահհաատտկկոոււթթյյոոււննննեերրըը 

••  ԿԿիիննեեզզիիոոթթեերրաապպիիաայյիի  ըըննդդհհաաննոոււրր  հհիիմմոոււննքքննեերրըը  ննյյաարրդդաայյիինն  հհաամմաակկաարրգգիի  

խխաաննգգաարրոոււմմննեերրիի  ժժաամմաաննաակկ  

••  ՏՏաարրբբեերր  հհաամմաախխտտաաննիիշշննեերրիի  կկիիննեեզզիիոոթթեերրաապպիիաայյիի  բբննոոււթթաագգրրոոււմմըը  

••  ԳԳլլխխոոււղղեեղղիի  թթաաղղաաննդդննեերրիի  բբոորրբբոոքքոոււմմ։։  ԲԲոոււժժմմաանն  աառռաաննձձննաահհաատտկկոոււթթյյոոււննննեերրըը  

••  ԷԷննցցեեֆֆաալլիիտտ,,  տտեեսսաակկննեերրըը,,  կկլլիիննիիկկաակկաանն  պպաատտկկեերրըը,,  կկիիննեեզզիիոոթթեերրաապպիիաայյիի  մմեեթթոոդդիիկկաանն::  

  

  



ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ  
  

11..  ՆՆյյաարրդդաայյիինն  հհաամմաակկաարրգգիի  աախխտտաահհաարրոոււմմննեերրիի  հհիիմմննաակկաանն  աախխտտաաննիիշշննեերրըը::  
22..  ԿԿեեննտտրրոոննաակկաանն  ևև  ծծաայյրրաամմաասսաայյիինն  պպաարրաալլիիզզննեերր::  
33..  ԱԱխխտտաաբբաաննաակկաանն  ռռեեֆֆլլեեքքսսննեերր,,  ննրրաաննցց  տտեեսսաակկննեերրըը::  
44..  ՈՈււղղեեղղիիկկաայյիինն  աախխտտաաննշշաաննննեերր::  
55..  ԶԶգգաացցոողղոոււթթյյաանն  խխաաննգգաարրոոււմմննեերր::  
66..  ՎՎեեգգեետտաատտիիվվ  ննյյաարրդդաայյիինն  հհաամմաակկաարրգգիի  խխաաննգգաարրոոււմմննեերր::  
77..  ՖՖիիզզիիկկաակկաանն  վվաարրժժոոււթթյյոոււննննեերրիի  բբոոււժժաակկաանն  աազզդդեեցցոոււթթյյաանն  մմեեխխաաննիիզզմմննեերրըը  ննյյաարրդդաայյիինն  

հհաամմաակկաարրգգիի  աախխտտաահհաարրոոււմմննեերրիի  ժժաամմաաննաակկ::  
88..  ՇՇաարրժժմմաանն  գգոորրծծոոււննեեոոււթթյյաանն  խխաաննգգաարրոոււմմննեերրիի  աասստտիիճճաաննըը,,  գգննաահհաատտոոււմմըը  

ննևևրրոոլլոոգգիիաայյոոււմմ::  
99..  ՆՆյյաարրդդաայյիինն  հհաամմաակկաարրգգիի  շշաարրժժոողղաակկաանն  ֆֆոոււննկկցցիիաայյիի  խխաաննգգաարրմմաանն  հհիիմմննաակկաանն  

հհաամմաախխտտաաննիիշշննեերրըը::  
1100..  ԿԿիիննեեզզիիոոթթեերրաապպիիաանն  հհեեմմիիպպլլեեգգիիաաննեերրիի  դդեեպպքքոոււմմ,,  բբոոււժժմմաանն  խխննդդիիրրննեերրըը,,  մմեեթթոոդդննեերրըը::  
1111..  ԿԿեեննտտրրոոննաակկաանն  պպաարրաալլիիզզննեերրիի  բբոոււժժաակկաանն  մմաարրմմննաամմաարրզզոոււթթյյոոււննըը,,  խխննդդիիրրննեերրըը::  
1122..  ՊՊաարրաա  ևև  տտեետտրրաապպլլեեգգիիաաննեերրիի  հհաամմաախխտտաաննիիշշննեերրիի  կկիիննեեզզիիոոթթեերրաապպիիաանն::  
1133..  ՊՊեերրիիֆֆեերրիիկկ,,  թթոոււյյլլ  պպաարրաալլիիզզննեերրիի  կկիիննեեզզիիոոթթեերրաապպիիաանն::  
1144..  ԲԲոոււժժաակկաանն  ֆֆիիզզկկոոււլլտտոոււրրաանն  ոոււղղեեղղիիկկիի  ֆֆոոււննկկցցիիաայյիի  խխաաննգգաարրոոււմմննեերրիի  ժժաամմաաննաակկ::    
1155..  ՈՈււղղեեղղիի  աարրյյոոււննաազզեեղղոոււթթյյոոււնն,,  հհեեմմոոռռաագգիիկկ  իիննսսոոււլլտտ,,  կկլլիիննիիկկաակկաանն  պպաատտկկեերրըը,,  

կկիիննեեզզիիոոթթեերրաապպիիաայյիի  աառռաաննձձննաահհաատտկկոոււթթյյոոււննննեերրըը::  
1166..  ՈՈււղղեեղղիի  իիշշեեմմիիկկ  իիննսսոոււլլտտ,,  կկլլիիննիիկկաանն,,  կկիիննեեզզիիոոթթեերրաապպիիաայյիի  մմեեթթոոդդիիկկաանն::  
1177..  ԿԿիիննեեզզիիոոթթեերրաապպիիաանն  աարրտտաաբբրրգգաայյիինն  հհաամմաակկաարրգգիի  ևև  եեննթթաակկեեղղևևաայյիինն  հհաաննգգոոււյյցցննեերրիի  

շշաարրժժոողղաակկաանն  խխաաննգգաարրոոււմմննեերրիի  ժժաամմաաննաակկ::  
1188..  ՍՍիիննկկիիննեեզզիիաաննեերրիի  ննաախխաազզգգոոււշշաացցմմաանն  ևև  վվեերրաացցմմաանն  մմիիջջոոցցննեերրըը::  
1199..  ԷԷննցցեեֆֆաալլիիտտ,,  տտեեսսաակկննեերրըը,,  կկլլիիննիիկկաակկաանն  պպաատտկկեերրըը,,  կկիիննեեզզիիոոթթեերրաապպիիաայյիի  

մմեեթթոոդդիիկկաանն::  
2200..  ՄՄիիեելլիիտտ,,  կկիիննեեզզիիոոթթեերրաապպիիաայյիի  աառռաաննձձննաահհաատտկկոոււթթյյոոււննննեերրըը,,  կկաապպվվաածծ  

աախխտտաահհաարրմմաանն  ձձևևիիցց::  
2211..  ՏՏաարրաածծվվաածծ  սսկկլլեերրոոզզիի  կկիիննեեզզիիոոթթեերրաապպիիաայյիի  աառռաաննձձննաահհաատտկկոոււթթյյոոււննննեերրըը::  
2222..  ՍՍոոււրր  պպոոլլիիոոմմիիեելլիիտտ,,  կկիիննեեզզիիոոթթեերրաապպիիաանն::  
2233..  ԿԿիիննեեզզիիոոթթեերրաապպիիաայյիի  աառռաաննձձննաահհաատտկկոոււթթյյոոււննննեերրըը  գգլլխխոոււղղեեղղիի  տտաարրբբեերր  

վվննաասսվվաածծքքննեերրիի  ժժաամմաաննաակկ::  
2244..  ՈՈղղննոոււղղեեղղիի  վվննաասսվվաածծքքննեերրըը,,  կկիիննեեզզիիոոթթեերրաապպիիաայյիի  աառռաաննձձննաահհաատտկկոոււթթյյոոււննննեերրըը,,  

բբոոււժժմմաանն  մմեեթթոոդդննեերրըը::  
2255..  ԿԿՆՆՀՀ--իի  հհիիվվաաննդդոոււթթյյոոււննննեերրըը,,  ննևևրրոոզզննեերրըը::  
2266..  ՊՊեերրիիֆֆեերրիիկկ  ննյյաարրդդաայյիինն  հհաամմաակկաարրգգիի  վվննաասսվվաածծքքննեերրիի  ձձևևեերրըը  ևև  կկիիննեեզզիիոոթթեերրաապպիիաանն::  
2277..  ՆՆևևրրիիտտննեերր  ևև  ննրրաաննցց  բբոոււժժմմաանն  մմեեթթոոդդիիկկաայյիի  աառռաաննձձննաահհաատտկկոոււթթյյոոււննննեերրըը::  
2288..  ԲԲոոււժժաակկաանն  մմեերրսսոոււմմըը  ննյյաարրդդաայյիինն  հհաամմաակկաարրգգիի  հհիիվվաաննդդոոււթթյյոոււննննեերրիի  ժժաամմաաննաակկ::  

 
 
 
 

  



ԱԱՌՌԱԱՐՐԿԿԱԱՅՅԻԻ  ՈՈՒՒՍՍՈՈՒՒՑՑՄՄԱԱՆՆ  ԱԱՎՎԱԱՐՐՏՏԻԻՆՆ  ԳԳՆՆԱԱՀՀԱԱՏՏՄՄԱԱՆՆ  ՉՉԱԱՓՓԱԱՆՆԻԻՇՇՆՆԵԵՐՐԸԸ  

  
••  ԳԳննաահհաատտմմաանն  ձձևևըը՝՝  22  մմիիջջաաննկկյյաալլ  քքննննոոււթթյյոոււնն,,  11  քքննննոոււթթյյոոււնն  
••    ԳԳննաահհաատտմմաանն  ըըննթթաաքքցցաակկաարրգգեերրըը՝՝  ըըննթթաացցիիկկ  մմիիջջաաննկկյյաալլ  քքննննոոււթթյյոոււննննեերրիի  

աարրդդյյոոււննքքննեերրիի  մմիիջջիիննաացցոոււմմ::  
••    ԳԳննաահհաատտմմաանն  գգոորրծծիիքքննեերր՝՝յյոոււրրաաքքաաննչչյյոոււրր  քքննննոոււթթյյոոււնն  հհաամմաարր՝՝  ըըսստտ  110000  մմիիաավվոորր  

սսաաննդդղղաակկիի  ևև  գգիիտտեելլիիքքննեերրիի,,  աակկտտիիվվոոււթթյյաանն,,  իիննքքննոոււրրոոււյյնն  աաշշխխաատտաաննքքննեերրիի  կկաատտաարրմմաանն  
մմաակկաարրդդաակկ,,  հհաաճճաախխոոււմմննեերրիի  բբաաղղաադդրրիիչչննեերր::  

  
  

ԲԲԱԱՇՇԽԽԻԻՉՉ  ՆՆՅՅՈՈՒՒԹԹԵԵՐՐ  
••  ԴԴաասսաագգրրքքեերր,,  մմեեթթոոդդաակկաանն  ձձեեռռննաարրկկննեերր,,  աամմսսաագգրրեերր  
••  ՈՈււսսոոււմմննաակկաանն  ննյյոոււթթեերր  ևև  ոոււղղղղոորրդդիիչչ  տտեեքքսստտեերր  

  
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ ԵՎ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ 
Հիմնական  

 
11..  ААннааттооммиияя  ии  ффииззииооллооггиияя  ннееррввнноойй  ссииссттееммыы::  ССллоовв..  --  ссппрраавв..::  УУччеебб..  ппооссооббииее  ддлляя  

ввууззоовв..  --  ММ..::  ВВооррооннеежж::  ИИзздд--ввоо  ММППССИИ;;  ММООДДЭЭКК,,  22000033..  --  115588  сс..  

22..  ААккооеевв  ГГ..НН..,,  ААллееккссеееевв  НН..ПП..  ФФууннккццииооннааллььннааяя  ооррггааннииззаацциияя  ммееххааннооррееццееппттоорроовв..  --  

ЛЛ..,,  11998855..  

33..  ББааддаалляянн  ЛЛ..ОО..  ДДееттссккааяя  ннееввррооллооггиияя..  --  ММ..,,  11998844..  

44..  ББееррииттаашшввииллии  ИИ..СС..  ИИззббрраанннныыее  ттррууддыы..  ННееййррооффииззииооллооггиияя  ии  ннееййррооппссииххооллооггиияя..  ММ..  11997766..  

55..  ГГууссеевв  ЕЕ..ИИ..,,  ННииккииффоорроовв  АА..СС..,,  ККооннооввааллоовв  АА..НН..  ННееррввнныыее  ббооллееззннии,,  ннееййррооххииррууррггиияя..  ММ..,,  

22000011..  

66..  ССккооррооммеецц  АА..АА..,,  ССккооррооммеецц  ТТ..АА..  ТТооппииччеессккааяя  ддииааггннооссттииккаа  ззааббооллеевваанниийй  ннееррввнноойй  

ссииссттееммыы..  --  СС--ППбб..,,  11999966..  

77..  ТТррииууммффоовв  АА..ВВ..  ТТооппииччеессккааяя  ддииааггннооссттииккаа  ззааббооллеевваанниийй  ннееррввнноойй  ссииссттееммыы..  --  СС..--ППбб..,,  

11999966..  

88..  УУххттооммссккиийй  АА..АА..  ИИззббрраанннныыее  ттррууддыы..  --  ЛЛ..,,  11997799..  

  
ՕՕժժաաննդդաակկ  

11..  ББооллееззннии  ннееррввнноойй  ссииссттееммыы..  РРууккооввооддссттввоо  ддлляя  ввррааччеейй  //  ППоодд  рреедд..  НН..НН..  ЯЯххнноо..  

22..  ККааррллоовв  ВВ..АА..  ТТееррааппиияя  ннееррввнныыхх  ббооллееззннеейй..  ММ..,,  11999966..  

33..  ККааррллоовв  ВВ..АА..  ННееввррооллооггиияя..  РРууккооввооддссттввоо  ддлляя  ввррааччеейй..  --  ММ..,,  11999999..  
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