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“ՋԻ ԷՔՍ ՊԻ” Գերազանցության
Կենտրոնի հիմնադրում

 Հիմնադրվել է 2009թ.-ի մայիսին Դեղ
արտադրողների և ներմուծողների միության
կողմից ԱՄՆ Միջազգային Զարգացման
Գործակալության ֆինանսավորմամբ
իրականացվող “Մրցունակ մասնավոր հատված
Հայաստանում” (CAPS) ծրագրի աջակցությամբ

 Կենտրոնի անմիջական մասնակցությամբ
իրականացվել է 10 դասընթաց (152 մասնակից)

 Որպես դասընթացավարներ դասընթաց են
անցկացրել 3 միջազգային փորձագետներ
Ավստրալիայից, Բելգիայից և Գերմանիայից

 Հայաստանից մասնակցել են 7 
դասընթացավարներ



 Միջազգային փորձի ուսումնասիրություն
 Աշխատանք փոքր խմբերով
 Ինտերակտիվ քննարկումներ
 Կոնկրետ խնդիրների/դեպքերի դիտարկում, 

վերլուծություն և հանգուցալուծման առաջարկներ
 Ինֆորմացիոն տեղնոլոգիաների լայն կիրառում
 Դասընթացների վարում միաժամանակ միջազգային

փորձագետների և հայ դասընթացավարների
մասնակցությամբ

Մեր դասընթացների
առավելությունները



Դասընթացների հաստատումը
և հավատարմագրումը
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Մեր հաճախորդներն են`
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Քարոզարշավի նպատակը

Բարձրացնել իրազեկվածությունը
հայրենական դեղարտադրության

նկատմամբ



«ՃԱՆԱՉԵՔ ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆ
ԴԵՂԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» 

քարոզարշավ

 Այլ կառույցների հետ համատեղ աշխատանք “Դեղերի մասին” 
նոր օրենքի բարելավման ուղղությամբ և նոր մշակված նախագիծ

 մայիսի 24-ին և հունիսի 14-ին Հայաստանի երկրորդ
հեռուստաալիքով (Հ2) “Դեղատոմս” հաղորդաշար

 տեսահոլովակի պատրաստում և հեռարձակում “TV5”-ով (66 
անգամ) և 10 մարզային հեռուստաալիքներով (150 անգամ)

 մշակվել և պատրաստվել են նոթատետրեր, թղթապանակներ, 
բուկլետներ, գրիչներ

 բացման միջոցառում “Գոլդեն Թուլիփ”-ում, որտեղ ներկա են եղել
ավելի քան 70 մասնակից (ամսագրեր, 4 ռադիո, 5 լրատվական
գործակալություն, 9 իտերնետային կայքեր, 7 
հեռուստաընկերություն)



«ՃԱՆԱՉԵՔ ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆ
ԴԵՂԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» 

քարոզարշավ

 “Հենարան” մամուլի ակումբ “Հայաստանի դեղաշուկայի
զարգացման միտումներ, կեղծ դեղերի շրջանառություն և դեղերի
հայերեն մակնշման խնդիրները” թեմայով մամուլի ասուլիս
(ամսագրեր, 4 թերթեր,  2 ռադիո, 4 ռուսակակն լրատվական
կայքեր, 7 հայաստանյան լրատվական կայքեր, 4 
հեռուստաընկերություն)

 ՀՀ ԱՆ նախարար Հ. Քուշկյանի հետ հանդիպում ՊԱԳ-ի
ներդրման հետ կապված ռազմավարության շրջանակներում

 “Առանց փողկապների” հանդիպում Աղվերանում (ՀՀ
Առողջապահության նախարարություն և ՀՀ Էկոնոմիկայի
նախարարություն, Դեղգործակալություն, դեղագործական ոլորտի
կազմակերպությունների 70 ներկայացուցիչներ)

 համագործակցության հուշագրի կնքում ԴԱՆ միության և
Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության միջև (2 
թերթ, 4 լրատվական գործակալություն, 9 լրատվական կայքեր)



«ՃԱՆԱՉԵՔ ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆ
ԴԵՂԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» 

քարոզարշավ

 “ամառային դպրոց”, թեմաները` “ՊԱԳ ուղեցույցների ներդրման
գործընթացը Հայաստանում”, “Հայրենական դեղարտադրության
ճանաչողության բարձրացում”, “Առաջնորդություն և
կառավարում”:

 Հարցազրույցների և հոդվածների տպագրում
 Օգօստոսի 9-ին ՀՀ ԱՆ “Դեղերի փոխադրման, պահեստավորման

և պահպանման կարգի” նախագծի քննարկում և
առաջարկությունների փաթեթ

 Հոկտեմբերի 4-ին հանդիպում ՀՀ Էկոնոմիկայի փոխնախարարի
հետ “Հարկերի մասին” ՀՀ օրենք

 “Առողջ ազգ, առողջ տնտեսություն” մարզային հանդիպւմներ
Գյումրիում և Վանաձորում (ավելի քան 100 մասնակից)



«ՃԱՆԱՉԵՔ ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆ
ԴԵՂԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» 

քարոզարշավ

 ԵրՊԲՀ և ԵՊՀ-ի հետդիպլոմային ուսանողների պրակտիկայի
անցկացում մարկետինգի բաժնում

 Հանդիպում ԵրՊԲՀ-ի հետդիպլոմային ուսանողների հետ
(հոկտեմբերի 21)

 Համագործակցության հուշագրի կնքում. “Հայկական բժշկական
ասոցիացիա”, “Հայկական դեղագործական ասոցիացիա” , 
“Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիա” և “Հայաստանի դեղ
արտադրողների և ներմուծողների միություն (նոյեմբերի 5)

 Հայաստանի դեղագործության մրցունակություն III-րդ
միջազգային համաժողով



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
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