
 

 

               

ՀԲԻ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ   

ԸՆԴՈԻՆԵԼՈԻԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՐԳ 

 
 

1. Սույն կարգով սահմանվում է օտարերկրյա քաղաքացիների Հայկական բժշկական 

ինստիտուտ (այսուհետ՝ ՀԲԻ) ընդունելության կարգը և պայմանները: 

2. Օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելությունը կատարվում է 

ՀՀ կառավարության 28.04.2011թ. թիվ 700-Ն որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի 

Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ օտարերկրյա 

քաղաքացիների, ինչպես նաև օտարերկրյա պետությւււնևերում գործող Հայաստանի 

Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմիններում աշխատող 

դիվանագետների ընտանիքների անդամների ընդունելության» կարգի համաձայն: 

3. Օտարերկրյա քաղաքացիները կարող են դիմել ՀԲԻ նաև ընդհանուր հիմունքներով դիմորդի 

փաստաթղթերը Հայաստանի Հանրապետության կրթության,  գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարության կողմից փորձաքննությունից հետո՝ Փաստաթղթում առկա տեղեկատվության 

իսկության ստուգումից և հյուպատոսական վավերացման առկայությունը ճշտելու նպատակով: 

4. Դիմորդների փաստաթղթերի հաշվառումը և փորձաքննությունը կատարվում 

են Հայաստանի Հանրապետության կրթության,  գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 

կողմից: 

5. Օտարերկրացիներն ՀԲԻ-ում կարող են սովորել` 
 

1) պայմանագրային հիմունքներով (վճարովի). 

 

2) միջպետական և միջգերատեսչական պայմանագրերով կամ համաձայնագրերով՝ պետության 

կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) 

օտարերկրացիներին տրամադրվող տեղերի շրջանակներում. 

 

3) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սփյուռքահայերի ընդունելության 

համար տրամադրված` պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ 

փոխհատուցմամբ (անվճար) տեղերի սահմաններում: 



6. Սույն կարգով դիմորդների համար վճարովի տեղերի թիվը չի սահմանափակվում, եթե 

այլ բան նախատեսված չէ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և ՀԲԻ 

կանոնադրությամբ: 

7. Սույն կարգով ՀԲԻ դիմորդների ընդունելությունն իրականացվում է նախարարության 

կողմից փաստաթղթերի փորձաքննությունից փաստաթղթում աոկա տեղեկատվության 

իսկության ստուգումից և հյուպատոսական վավերացման առկայությունը ճշտելուց հետո 

Հայաստանի Հանրապետության կրթության,  գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 

ուղեգիր-նամակների հիման վրա ՀԲԻ ռեկտորի հրամանով: 

 

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈԻ ԿԱՐԳԸ 

1. ՀԲԻ ընդունվելու համար փաստաթղթեր ներկայացնելու, փաստաթղթերը 

նախարարության կողմից քննարկման ընդունելու կարգը և պայմանները սահմանվում են 

28.04.2011թ. ՀՀ Կառավարության 700-Ն որոշմանբ: 







ԴԻՄՈՒՄ ֊ 2ԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՑՈԻՆ Ձհ 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱւսԱՐԱՐՈԻ ԹՅՈՒՆ 

REPUBLIC OF ARMENIA 

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE 

Դ Ի Մ Ո Ւ Մ -  Հ Ա Ր Ց Ա Թ Ե Ր Թ Ի Կ  

 

APPLICATION FORM 

 

22 ուսումնական հաստատություններ դիմող 

օտարերկրացիների համար 

 

for foreign applicants applying for study in the RA 

 
1. Անունը / Name   ______________ Ազգանունը / Surname 
2. Ծննդյան թիվը _______________ 3. Ծննդյան վայրը ___  

Date of birth (օրք, աւփսը, աայփթիվը Placeofbinh 
day/month/year) Հ 

4. Բնակության երկիրը ________________ 5. Քաղաքացիությունը_________________  
Resident country Citizenship 

6. Ազգությունը __________________  7, Սեռը Д արական/Male Д իգական/ Female 
Nationality Sex 

8. Ընտանեկան ւվւճտկը /Marital status: Л ամուսնացած/ Married Л չամուսնացած/ Single 

9. Բնակության վայրը/ _______________ x _____________  _  
Residence Address 

Քաղաքը/ City _________  ______________ Երկիրը/Country ___  __________  ______  ____  

2bn,/Phone __________________________ E-mail: ________________________  
10. ՛Կրթական աստիճանը' Д միջնակարգ Д բակալավրի Д մագիստրոս Д եեաազոաող 

Degree recicved Secondary Bachelor’s dergec Master's dergec Post-graduate dergoe 

11. Դպրոցի մասին տվյալները ________   ______  ____  _  __________  __  _____________  
The school attended „ (հաստատության աեվաեումը/Ոտա» of the institution) 

Քաղաքը/ City ________________________ Երկիրը/ Country ________________  
Ուսուցումն սկսվել է  _______   __  __________  __ Ավարտվել է _____________  __  

Date of entrance (տմիս]ւ. աարեթիվյւ month/year) Date of graduation (ամիսը, տարեթիվը month/у ear) 

12. Ավարտած այլ ուսումնական հաստատությունների մասին տվյալները 

Other Educational Institutions attended: 



1. Ավարտել եմ 
Graduated 

in 

(ավարտած հաստատության անվանումը (Name of the institution) 

թվականին 
  year 

մասնագիտությամբ 
 

Երկիրը /Country/ Specialization 

2, Ավարտեյ եմ 
  

Finished (հացառատության անվանումը (Name ofthe institution) 

 

in թվականին 

year 

մասնագիտությամբ 

Երկիրը /Country/ Specialization 
 

13. հայոց լեզվի իմացությունը՝ գերազանց  լավ    բավարար     չեմ տիրապետում 
Proficiency in Armenian           excellent        good fair           none 

Այլ լեզուներ/Other languages 
 
14. Դիմում եմ սովորելու    բակալավրի    մագիստրոսի    հետազոտողի կրթական ծրագրով 

Apply for:           aehelor’s degree                  Master's degree                Post-graduate dergee 

 
Ընտրած ուսումնական հաստատությունը Educational institution chosen: 
 
 .....  .  ........................................................................ մասնագիտությամբ 

կուրս 
15. հասարակական, մշակութային և մասնագիտական ընկերակցությունների 

անվանումները, որոնց անդամակցում եք (Your membership in non-governmental cultural and 

professional organizations) 

associations: 

16. Կցել հրատարակված գիտական աշխատությունների ցանկը, եթե այդպիւփր 

կան/ 

List of scientific publications if any 

17. ՀՀ-ում բնակության 

վայրը 

Resident address in 

RA 

Քաղաքը ________________ Տան հեռ. _________________ Բջջային _____________  __  
City Home phone ՝ Mobile 

18. Ընտանիքի անդամների մասին 

տվյալները 

Familyi members. 
և հայրը/Father ____________________________________  _________________________  

(անունը/՛ name , ՛ազգանունը/surname, ծննդյան թիվը/date of birth) 

Աշխատանքի վայրը/ Work place  __  __________________________________________  

Պաշտոնը /մասնագիտությունը / Position/occupation .........................................................  ....  

,2. Մայրը /Mother ____________________________________________________________  __  

(անունջ/ name, ազդաեոևհը/տաւաոտ, ծննդյան յփվը/datc of birth) 

Աշխատանքի վայրը/ Work place _______________________________________________  

Պաշտոնը/մասևագիստւթյուեը Position/ occupation ____________________  

3. Եղբայյւը /Քույրը/ Brother, sister ___  __  ________ _ ___________  ______________  

Uտորագրություններ ______________  .  ___  _  __________________ 20 __ թ. 
Signature 

Պատասխանները տպել կամ լրացնել ընթեռնելի ձեռագրով: Type or print legibly, 
 



 
ԴԻՄՈՒՄ/APPLICATION 

I. Անձնական տվյալներ/Personal Data 

Ազգանուն/Տսrn ame Անուն /First name 

ձասցե/Address հեռաիտս/Phone 

Անձնագիր համար/Passport no, 
Տրվել է/Dace of Issue 
Ում կողմից/Auth ority 

2. Գնահատման ներկայացված Փաստաթուղթ/ Credential Presented F or Evaluation 

Կրթական հաստատության անվանումը/Narne of the educational institution 
Կրթական հաստատության հասցե (քաղաք, երկ իր)/Address of the educational institution (city, 
country) 

Դասընթացների փաստացի վայրը (այն դեպքում, երբ տարբերվում է կրթական 

հաստատության 

հասցեից) Actual place of studies (if differs from the educational institution’s address) 

Ստացած որակավորմաև/աստիճանի անվանումը/Obtained qualification/degree 

Մասնագիտությունը /Speciality 

Դասընթացի ձևը (առկա, հեռակա, հեռավար, դիստանցիոն, երեկոյան դասընթացներ )/Form of 

study (full time, part time, extern, distance, evening courses, etc.) 

Դասընթացի նոմինալ տևողությունը /Nominal length of study տարի/ years 

Դասընթացների սկիզբը(ամիս /mmp}i)/Beginning of studies (month/year): 

Դասընթացների ավարտը (ամիս /տարի)/ Completion of studies (month/year): 

 

3. Կրթական փաստաթղթի գնահատման նպատակը / The purpose of the credential evaluation 
 
4. Նախորղ կրթությունը /Previous Education 

Գնահատման համար անհրաժեշտ դիմումին կից ներկայացվող փաստաթղթերը 



Գնահատման համար անհրաժեշտ դիմումին կից ներկայացվող փաստաթղթերը 

The necessary documents to be presented with the application form 

□ Անձնագրի պատճենը/ Copy of identification card 

□ Կրթությունը հաստատող փաստաթուղթ (բնօրինակ կամ նոտարի կողմից վավերացված օրինակ)/ 

Education 

Credential (original and/or translated and validated by the notary) 

□ Կրթությունը հաստատող փաստաթղթի ներդիր, որում նշված կլինեն անցած դասընթացները և ստացած 

գնահատականները., փորձը, կուրսային ե ավարտական որակավորման աշխատանքները (բնօրինակ կամ 

նոտարի 

կողմից վավերացված օրինակ) / Diploma Supplement, Transcript of records (original, and/or translated and validated by 

the 

notary) 

□ Այլ ապացույցներ, այղ թվում' կրթության հաջորդ աստիճանները, մասնագիտական գործունեություն 

ծավալերս 

թույլտվությունը, գործնական փորձը հաստատող Փաստաթղթեր/ Other evidences including all the degrees 

obtained, lisence for running professional activities, documents certifying the work experience. 

□ Աճարմաե անդորրագիր/Payment receipt 

Սույն դիմումին պատասխանելու ժամանակաշրջանը, սահմանվում է մինչն 16 շաբաթ բոլոր 

փաստաթղթերը ստանալու օրվանից: 

The estimated limit for answering the request is up to 16 weeks after the appropriate documentation 

delivery. 

*4ճարումևերի մասին աերւեկություե/Payment Information 
Ծառայության աեսակթ/Service Name ԼԼ քաղ արցի ների համար Foreign citizens 

□ Տեղեկանք ապոստիլի մասին/ 

Apostille Statement 
1000 գրամ 3000 AMD 

□ Խորհրդատվական տեղեկանք/ 

Advisory Statement 
7000 դրամ 15000 AMD 

□ Որակավորման ճանաչում/ 

Recognition Statement 
12000 դրամ 25000 AMD 

□ Որակավորման ճանաչում 

/վերանայման դեպքում/ 

Recognition Statement/in case of appeal/ 

20000 դրամ 35000 AMD 

| □ Այլ տիպի տեղեկանքներ/ 

Other statement 
1000 դրամ 3000 AMD 

՜Գործընթացը սկսելուց հետո գումարը ենթակա չէ վերադարձման: 
'Please note, after you applied the payment will not be returned, 

Հայտնում եմ, որ ծանոթացել եմ վերը նշված պայմաններին, որի համար 

ստորագրում եմ: 

Hereby 1 confirm that I am aware of all the conditions mentioned above for which I sign 

below. 
 



 


