
                               ԷԴՈՒԱՐԴ ՄԱՐՏԻՆԻ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ 

   

 

Կրթություն  

1963 -1973 Ա. Բլոկի անվան N122 դպրոց 

1973 - 1979 Սովորել և կարմիր դիպլոմով ավարտել է ԵՊԲՀ-ն 

1979-1981.  Կլինիկական օրդինատուրա «Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա»                                       

մասնագիտությամբ 

1993 – 1994 Դիպլոմ «Պտղի բժշկություն» Paris Sud համալսարան (Փարիզ, Ֆրանսիա) 

1994 – 1995 Դիպլոմ «Գինեկոլոգիական լապարոսկոպիա», Կլերմոն Ֆերան, Ֆրանսիա 
 

Բժշկական գործունեություն  

1981 - 1985.  Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի բաժանմունքի վարիչ, Արագածի 

կենտրոնական շրջանային հիվանդանոցում, գյուղ Ծաղկահովիտ 

1985-1989.  Օբսերվացիայի բաժանմունքի վարիչ Էրեբունի հիվանդանոցում, ք. Երևան 

1987 - 1989.   Գլխավոր բժշկի տեղակալ մանկաբարձական գծով և միաժամանակ 

օբսերվացիոն բաժանմունքի վարիչ Էրեբունի հիվանդանոցում, ք. Երևան 

1989 - 1993      Բժշկական գծով ղեկավար և միաժամանակ հղիների պաթոլոգիայի բաժնի 

վարիչ N3 ծննդատանը, ք. Երևան 

1993 -1995. Վերապատրաստում և աշխատանք ԱՄԲ կենտրոնում, Անտոիան Բեկլեր 

կլինիկայում (Փարիզ, Ֆրանսիա) 

1995-1999.         ԱՄԲ լաբորատորիա “Faulkner Centre for Human Reproduction” (Բոստոն, ԱՄՆ) 

1999–2005. ԱՄԲ լաբորատորիա “Fertility Center of New England” (Բոստոն, ԱՄՆ). 

2005 – 2008. Աշխատել է որպես ռեպրոդուկտոլոգ Հայաստանում 

2008 – մինչ օրս.  «Fertility Center», Պտղաբերության կենտրոնի հիմադիր տնօրեն ք. Երևան.  
 

Կրթական  գործունեություն 
 

2019 - մինչ օրս. Մանկաբարձության, գինեկոլոգիայի եվ մարդու 

վերարտադրողականության ամբիոնի վարիչ, ԱԱԻ, ՀՀ. 
 

Գիտական և դասախոսական աշխատանք  

 

1991–1993.  Ասիստենտ ԵՊԲՀ-ի մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ամբիոնում 

1993 -1995. – Գիտական աշխատակից Փարիզի համալսարանում Paris Sud (Ռենե Ֆրիդմանի 

ղեկավարությամբ). 

1995-2001. Գիտական աշխատակից մարդու պտղաբերության կենտրոնում Ֆոլկների 

անվանւ հոսպիտալում Harvard և Boston համալսարանի աֆիլիացիայով (պրոֆեսոր Մաշել 

Սայբելի ղեկավարությամբ, Բոստոն, ԱՄՆ),  

2004. Սաղմիկների կլոնավորման կատարելագործման դասընթաց (ղեկավար պրոֆեսոր Գ. 

Վաջտա, Դանիայի “Գյուղատնտեսական Գիտությունների Ինստիտուտ”, գենետիկայի ամբիոն) 
  

Մրցանակներ և գիտական աստիճաններ 

 

1981թ.   Патент изобретателя СССР պրոստոգլանդինների ազդեցությունը կորոնար 

անոթների վրա թեմայով աշխատանքի համար (ղեկ. պրոֆ. Ռ.Գ.Բորոյան, Երևան).  

1984թ.  Գիտական աստիճան, բժշկական գիտությունների թեկնածու. “ճարպակալման 

ժամանակ լյարդի ֆունկցիայի խանգարման և դրա հետ կապված հղիության և 



ծննդաբերության ախտաբանական ընթացքի կապի մասին աշխատանքի համար (ղեկ., պրոֆ. 

Կ. Բ. Ակունց) . 

1991թ.   «Բարձրագույն աստիճանի» մանկաբարձ գինեկոլոգի որակավորում  

(Հայաստանի Առողջապահության նախարարություն) 

1999-2004թ. –Վերանայող  (ad hoc reviewer) գլխավոր ամսագրերից մեկում հրապարակվող 

վերարտադրողականության շրջանում “Human Reproduction” (impact factor  4.5) 

1997թ. -  NIH travel award մարդու անպտղության մեջ ցիտոկին LIF-ի դերը աշխատանքի 

համար (ԱՄՆ) 

1999թ.    Ներգրավված է ամերիկյան հանրագիտարանի 4-րդ հրատարակության մեջ 

(ժամանակակից բժշկության բաժնում)  «Ով ով է Ամերիկայում» պատվավոր մրցանակի 

շնորհում (ԱՄՆ) 

2001-2004թ.  Գիտական խորհրդատու Մերկ Սերոնո ֆարմակոլոգիական ընկերությունում 

դեղորայքային պրեպարատների արտադրություն ուղղված մարդու իմպլանտացիային (Меrk – 

Serono, USA). 

2004թ. -  «21-րդ դարի 2000 լավագույն գիտնականներից մեկը»,մրցանակ անգլիական 

կենսագրական հասարակության կողմից (Լոնդոն, Անգլիա) 

 2005թ.   Գիտական աստիճան բժշկական գիտությունների դոկտոր. Ֆրանսիայում և 

ԱՄՆ-ում անցկացրած հետազոտությունների համար, պաշտպանել է դոկտորական 

դիսերտացիա <<Ցիտոկին LIF-ի դերը մարդու անհայտ պատճառով անպտղության մեջ>>  

2012, 2013, 2017, 2020թ մրցանակներ <<Տարվա լավագույն բժշկական կենտրոն >>, << 

Տարվա լավագույն ասոցացիա>>, <<Համազգային վստահության խորհուրդ>>, ք. Երևան 

2018թ.  – մինչ օրս .   Վերանայող (ad hoc reviewer) անգլիական “Human  Fertility” ամսագրում. 

 

Գիտական հրապարակումներ 
 

Բազմաթիվ (ավելի քան 60) գիտական աշխատանքների հեղինակ, այդ թվում 

հրապարակված օտարերկրյա ճանաչված եվ բարձր ազդեցության գործոն ունեցող (impact 

factor) ամսագրերում (Human Reproduction, American Journal of Reproductive Immunology, 

Fertility Sterility, Endocrinilogical  Gynecology, Fertility Sterility and Human Reproduction. 

 

Գիտական աշխատանքների մեջբերման ինդեկսը 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Գիտական բացահայտումների հիմնական փուլերը: 
 

А.  Ցիտոկինի ֆունկցիայի բացահաըտում: LIF Արգելակող գործոնի բացահայտում 

էնդոմետրիումում, որպես սաղմի իմպլանտացիայի գործոն, որի պակասը անհաջող 

ինպլանտացիայի պատճառն էր հանդիսանում (Univesite Paris SUD V, Paris, France)  

B. Գենի Հայտնաբերման հեղինակ: ԱՄՆ-ում կատարած աշխատանքներում, աշխարհում 

առաջին անգամ հայտնաբերվեց WT1 գենը մարդու պլանցենտայում (Harvard University and 

Boston University) 

 

Գիտական ելույթներ 
 

Citation index – 424 

Գիտական աշխատանքների մեջբերման ինդեկսը 2021-ի տվյալներով  424 է. 

 

h-index – 8   
     Խիշի ինդեկս) 2021-ի տվյալներով  8.                                                 www.Researchgate.com 



 30-ից ավել ելույթներ միջազգային գիտական սեմինարներրում, կոնգրեսներում և 

կոնֆերանսներում` Կանադայում, ԱՄՆ-ում, Ճապոնիայում, եվրոպական երկրներում, ԱՊՀ 

երկրներում: 

 Ղեկավարել է գիտական սեմինարներ միջազգային կոնֆերանսներ Եվրոպաըում, ԱՄՆ-

ում, Ռուսաստանում եվ Հայստանում: 
 

 

Հասարակական գործունեությունը 
 

 Հուշարձան Փարիզում.. “Դեկտեմբերի 7” ասոցիացիայի շնորհիվ Երևանից Փարիզ փոխադրվեց 

<<Թռչուններ >> հուշարձանը 1988թ-ի զոհերի հիշատակին նվիրված: Հուշարձանը տեղադրվել է Փարիզի 

մոտակայքում, ի երախտագիտություն ֆրանսիացի ժողովրդին` իրենց ցուցաբերած օգնության համար: 
(Issy les Moulinaux).  

 “Մայրության” հուշարձան . Նախաձեռնող և կազմակերպող քանդակագործության 

աշխատանքի վերածննդի Երվանդ Քոչարի էսքիզների հիման վրա Ռուբեն Քոչարի 

կատարմամբ: Վերջինս մայրության անվան տակ է: Հուշարձանի բացումը եղել է 2016թ.-ին 

“Fertility Center”-ի տարածքում, Երևան: 

 Վերարտադրողական բժշկության հայկական ասոցիացիա. 2006թ.-ին հիմնել եմ 

վերարտադրողական բժշկության հայկական ասոցիացիան, որը ղեկավարում եմ մինչ օրս:  

ԱՐԱԳԻԼ հիմնադրամ. Վերարտադրողական բժշկության զարգացման համար նախաձեռնել 

է հասարակական հիմնադրամի ստեղծմանը  
 


