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ԵՊԲՀ ընդհանուր վիրաբուժության
ամբիոնի վարչ, պրոֆեսոր

Заведующий кафедрой общей хирургии
ЕГМУ, профессор

Yerevan State Medical University, head of the
chair of general surgery, professor

Ծնվել է 25.08.1953թ.-ին քաղաք Երևանում։
1960-1970 Սովորել է ք. Երևանի № 83
միջնակարգ դպրոցում։
1970-1976թթ Ընդունվել և ավարտել է
ԵՊԲԻ-ի բուժական գործ
ֆակուլտետը։
1976-1977թթ Երևանի 4-րդ քաղաքային
հիվանդանոցի բազայում
ինտերնատուրայի ուսուցումից հետո
ստացել է բժիշկ-վիրաբույժի որակավորում։
1977-1981թթ. ՀՀ ԱՆ ուղեգրով նշանակվել է
Հրազդանի ԿՇՀ-ում, որպես բժիշկվիրաբույժ։

Родился 25.08.1953 года в городе Ереван
1960-1970гг. Обучался в средней школе №
83 города Еревана.
1970-1976гг. Поступил и окончил
факультет Лечебное дело ЕГМИ.

1981 թ. Ընդունվել է աշխատանքի ԵՊԲԻ-ի
վիրաբուժական
ամբիոնի ՄՍՍ ֆակուլտետում, որպես
ավագ լաբորանտ։
1987թ. Պաշտպանել է թեկնածուական
թեզը։
1988թ. Նշանակվել է ԵՊԲԻ-ի
վիրաբուժական ամբիոնի ՄՍՍ
ֆակուլտետում, որպես ասիստենտ։

1981г. Поступил на работу на факультет
ПСС хирургической кафедры ЕГМИ в
качестве старшего лаборанта.

born on 25.08.1953 in Yerevan city.
1960-1970 He studied at Yerevan Secondary
School № 83.
1970-1976 He entered and finished the faculty
of Medicine of Yerevan State Medical
Institute.
1976-1977 He has received the qualification
of doctor-surgeon after the education of
internship in the Base of the 4th Yerevan City
Hospital.
1977-1981 He was appointed as a doctorsurgeon of Hrazdan Central Regional Hospital
by the Ministry of Health of the Republic of
Armenia.
1981 He was employed as a senior laboratory
assistant at the faculty of Pediatric
Stomatological Sanitation of the chair of
surgery in Yerevan State Medical Institute.
1987 He defended his thesis.

1976-1977гг. После обучения в
интернатуре в базе Ереванской 4-ой
городской больницы получил
квалификацию врача-хирурга.
1977-1981гг. По направлению МЗ РА был
назначен в Разданской ЦРБ в качестве
врача-хирурга.

1987г. Защитил кандидатский тезис.
1988г. Был назначен на факультет ПСС
хирургической кафедры ЕГМИ в качестве
ассистента.

1988 He was appointed as an assistant at the
faculty of Pediatric Stomatological Sanitation
of the chair of surgery in Yerevan State
Medical Institute.

1994թ. Նշանակվել է ԵՊԲԻ-ի
վիրաբուժության թիվ 3 ամբիոնում՝դոցենտ։

1994г. Назначен в 3-й кафедре хирургии
ЕГМИ доцентом.

1994թ. Ընդունվել է աշխատանքի
<<Մալաթիա>> բժշկական
կենտրոնում, որպես վիրաբուժական
բաժանմունքի վարիչ՝ համատեղելիության
կարգով։
1999թ. Նշանակվել է <<Մալաթիա>>
բժշկական կենտրոնի վիրաբուժական
հարցերով փոխտնօրեն՝թողնելով
ընդհանուր վիրաբուժության բաժանմունքի
վարիչի պաշտոնում համատեղությամբ։

1994г. Поступил на работу в Медицинский
центр “Малатия” в качестве заведующего
хирургическим отделением в порядке
совмещения.

2000թ. Հանդիսանում է ԵՊԲՀ-ի
վիրաբուժական հիվանդությունների թիվ 3
ամբիոնի վարիչ։
2001թ. Պաշտպանել է դոկտորական թեզը։
2001թ. ԵՊԲՀ-ի վիրաբուժության թիվ 2
ամբիոնի, այնուհետև՝ ԵՊԲՀ ընդհանուր
վիրաբուժության ամբիոնի վարիչ,
<<Աստղիկ>> բժշկական կենտրոնի
վիրաբուժության գծով փոխտնօրեն (առ
այսօր)։
2002թ. Շնորհվել է բժշկական
գիտությունների դոկտորի գիտական
աստիճան։
2007թ. Շնորհվել է պրոֆեսորի գիտական
կոչում։

1999г. Был назначен заместителем
директора Медицинского центра
“Малатия” по хирургическим вопросам в
порядке совмещения, по совместительству
оставаясь на должности заведующего
отделением общей хирургии.
2000г. Является заведующим 3-й кафедры
по хирургическим болезням ЕГМУ.

1994 He was appointed as an Associate
Professor at surgery chair number 3 of
Yerevan State Medical Institute.
1994 He was employed as a head of Surgery
Department of “Malatia” Medical Center
pluralistically.
1999 He was appointed as a deputy director of
surgical issues at “Malatia” Medical Center
pluralistically with the head of the Surgery
Department.

2002г. Присуждена ученая степень доктора
медицинских наук.

2000 he is the head of chair number 3 of
surgical diseases of Yerevan State Medical
University.
2001 He defended his doctorate thesis.
2001 He is the head of chair number 2 of
surgery of Yerevan State Medical
University,2016- head of the chair of general
surgery department , Deputy director of
surgery of “Astghik” Medical Center (till
today).
2002 He was awarded the academic degree of
doctor of medical sciences.

2007г. Присуждена ученая степень
профессора.

2007 He was awarded the academic degree of
professor.

2001г. Защитил докторский тезис.
2001г. Заведующий 2-ой, с 2016г- общей
хирургической кафедрой ЕГМУ,
заместитель директора Медицинского
центра “Астгик” по хирургии (по сей день).

Հանդիսանում է էնդովիդեովիրաբուժության
Եվրոպական ասոցիացիայի անդամ,
Ռուսաստանի էնդովիդեովիրաբուժության
ասոցիացիայի անդամ։
Ունի 250 և ավելի տպագրված գիտական
աշխատանքներ,հեղինակային իրավունք,
ռացիոնալիզատորական առաջարկ,
դասագրքեր և մեթոդական ձեռնարկներ։

Является членом Европейской ассоциации
эндовидеохирургии, членом Российской
ассоциации эндовидеохирургии.

He is the member of European Association for
Endovideosurgeon, a member of Russian
Association for Endovideosurgeon.

Имеет 250 и более печатных научных
работ, авторское право,
рационализаторское предложение,
учебники и методические пособия.

He has more than 250 printed scientific works,
copyright, rationalization proposal, textbooks
and methodological manuals.

Ամուսնացած է, ունի երկու երեխա։
Հեռ.՝ 093 18 18 51
էլ.հասցե՝ generalsurgerydep@gmail.com

Женат, имеет двоих детей.
Тел.: 093 18 18 51
Эл. почта: generalsurgerydep@gmail.com

He is married and has two children.
Telephone number: 093 18 18 51
E-mail: generalsurgerydep@gmail.com

