
Ձև N4 
ՀՀ առողջապահության նախարար 

__________________________ 
անուն, ազգանուն 

 
 

Հ Ա Յ Տ 
ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ, ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՄԱՆ, 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿՐԵԴԻՏՆԵՐԻ ՇՆՈՐՀՄԱՆ  

 

 
Կից ներկայացվող փաստաթղթերը` 
1. Թեկնածուական/դոկտորական աշխատանքի իրականացման դեպքում՝ 
ա. ԲՈԿ-ի կողմից տրված գիտական աստիճանի շնորհումը հավաստող վկայագրի պատճենը, 
2. Թեկնածուական/դոկտորական աշխատանքի ղեկավարման/խորհրդատու հանդիսանալու 
դեպքում՝ 
ա. ԲՈԿ-ի կողմից ղեկավարված աշխատանքի հայցորդին գիտական աստիճանի շնորհումը 
հավաստող վկայագրի պատճենը, 
բ. Ղեկավարված աշխատանքի սեղմագիրը, 
3. Դասագրքի դեպքում՝ 
ա. տիտղոսաթերթի պատճենը, 
բ.  2-րդ էջի պատճենը, որտեղ նշված է հաստատման օրը և արձանագրության համարը, 
գ.  վերջին էջի պատճենը, որտեղ նշված է հրատարակչությունը և տպաքանակը, 

1․ Դիմողի անուն, ազգանուն, հայրանուն՝____________ 

 2. Դիմողի կոնտակտային տվյալներ (հեռախոսահամար, էլ. փոստ)՝____________ 

3․ Կրեդիտավորման ենթակա գործունեության տեսակը (ընդգծել)՝ թեկնածուական 
ատենախոսության պաշտպանություն, դոկտորական ատենախոսության պաշտպանություն, 
գիտական հոդվածի  հրատարակում, միջազգային գիտաժողովների շրջանակներում թեզիսի 
հրատարակում, դասագիրք (հաստատված ՀՀ ԿԳՆ-ի կողմից), մենագրություն, ուսումնական 
ձեռնարկ, կլինիկական ուղեցույց, չափորոշիչ, գործելակարգ կամ ազգային զեկույց (ՀՀ ԱՆ-ի կամ 
գիտամեթոդական միավորման կողմից  հաստատված),  մեթոդական ցուցում (հաստատված ՀՀ ԱՆ-
ի կողմից)  

4. ԲՈԿ-ի կողմից թեկնածուական կամ դոկտորական ատենախոսության հաստատման 
ամսաթիվը՝ ______ 
5. Ատենախոսության վերնագիրը՝___________ 
6. Մասնագիտական դասիչ(ներ)ը՝__________ 

7. Հրատարակված գիտական աշխատանքի (հոդված, թեզիս, դասագիրք և այլն) անվանումը՝______ 

8. Հրատարակչությունը, ամսագրի/ժողովածուի անվանումը (համարը, տարին) կամ հղումը կամ 
հեղինակային վկայագրի համարը, էջերը՝________ 

9. Ամսագրի ազդեցության գործակիցը (նշել առկայության դեպքում) _______, բացակայում է 
(ընդգծել) 

10․ Դիմողի մշտական բնակության վայրի հասցեն____________ 

11․  Դիմողի անձնագրի տվյալները (սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել) կամ 
նույնականացման քարտի տվյալները (նույնականացման քարտի համարը, տրամադրման և 
վավերականության ժամկետները) 



4․ Մենագրության դեպքում՝ 
ա.  տիտղոսաթերթի պատճենը, 
բ. 2-րդ էջի պատճենը, որտեղ նշված են գրախոսողները, հաստատող մարմնի տվյալները, 
հաստատման օրը, արձանագրության համարը, 
գ.  վերջին էջի պատճենը, որտեղ նշված է հրատարակչությունը և տպաքանակը: 
5․ Ուսումնական ձեռնարկի, կլինիկական ուղեցույցի, գործելակարգի, ազգային  զեկույցի, 
մեթոդական ցուցումի դեպքում՝  
ա․  հրատարակված աշխատանքի օրինակը, 
բ. աշխատանքի տիտղոսաթերթի պատճենը, 
գ.  2-րդ էջի պատճենը, որտեղ նշված է հաստատող մարմինը, հաստատման օրը և 
արձանագրության համարը,  
դ.  վերջին էջի պատճենը, որտեղ նշված է հրատարակչությունը և տպաքանակը:  
6․  Գիտական հոդվածի, թեզիսի դեպքում՝ 
ա․ հոդվածը կամ թեզիսը, 
բ. հանդեսի/ամսագրի տիտղոսաթերթի պատճենը, 
գ. հանդեսի/ամսագրի 2-րդ էջի պատճենը, որտեղ նշված է խմբագրական կազմը։ 

 

Դիմող՝ ________________________________________________________________ 

(անուն, ազգանուն, ստորագրություն)                                     _______ _____________20_____թ. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


