
Հավելված. 

ՀՀ Լոռու մարզպետի  

2018թ. մարտի 14-ի 

թիվ 75-Ա որոշման 

 

Կ Ա Զ Մ Ե Ր 

ուղեգրող հանձնաժողովների 

 

Ք. Վանաձոր և Գուգարքի տարածաշրջան  

 

«Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ  

 

Սամվել Լամբարյան  - հանձնաժողովի նախագահ,  մարզպետարանի աշխատակազմի  

  առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության  

  պետ 

Սիլվա Նազարյան  - հանձնաժողովի քարտուղար, «Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկա»  

  ՊՓԲԸ-ի տնօրեն 

Հանձնաժողովի անդամներ. 

Պարգև Թորոսյան  - «Վանաձորի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի տնօրենի տեղակալ  

Նաիրա Համբարձումյան  - մարզպետարանի աշխատակազմի ընտանիքի, կանանց և  

  երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի գլխավոր  

  մասնագետ 

Լիլիթ Քոչարյան  - մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով  

  վարչության ՀԳՄՏՍ գործունեության համակարգման բաժնի  

  առաջատար մասնագետ  

Արմեն Ավետյան  - Վանաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմի  

  առանձնացված ստորաբաժանում սոցիալական աջակցության  

  տարածքային բաժնի պետի տեղակալ /համաձայնությամբ/ 

Տվյալ տարածքը սպասարկող ամբուլատոր-պոլիկլինիկական առողջապահական ընկերության 

տնօրեն կամ բժիշկ /համաձայնությամբ/ 

Տվյալ մասնագիտության գծով ստացիոնար բուժօգնություն իրականացնող բժիշկ 

/համաձայնությամբ/ 

 

 

Ստեփանավանի տարածաշրջան 

 

«Ստեփանավանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ  

 

Ռուզաննա Պողոսյան - հանձնաժողովի նախագահ, մարզպետարանի աշխատակազմի  

  առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության  

  առողջապահության բաժնի գլխավոր մասնագետ 

Վալիկո Չալաբյան  - հանձնաժողովի քարտուղար, «Ստեփանավանի բժշկական  

  կենտրոն» ՓԲԸ-ի տնօրեն 

Հանձնաժողովի անդամներ. 

Վարդան Հովհաննիսյան  - մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով  

  վարչության ՀԳՄՏՍ գործունեության համակարգման բաժնի  

  պետ 

Ալբերտ Ղարաքեշիշյան  - ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի Ստեփանավանի  

  սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալության պետ 



Սվետլանա Ասրյան  - մարզպետարանի աշխատակազմի ընտանիքի, կանանց և  

  երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի  

  առաջատար մասնագետ 

Տվյալ տարածքը սպասարկող ամբուլատոր-պոլիկլինիկական առողջապահական ընկերության 

տնօրեն կամ բժիշկ /համաձայնությամբ/ 

Տվյալ մասնագիտության գծով ստացիոնար բուժօգնություն իրականացնող բժիշկ 

/համաձայնությամբ/ 

 

Սպիտակի տարածաշրջան 

 

«Սպիտակի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ  

 

Ռուզաննա Պողոսյան - հանձնաժողովի նախագահ, մարզպետարանի աշխատակազմի  

  առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության  

  առողջապահության բաժնի գլխավոր մասնագետ 

Արսեն Մկրտչյան  - հանձնաժողովի քարտուղար, «Սպիտակի բժշկական կենտրոն»  

  ՓԲԸ-ի տնօրեն 

Հանձնաժողովի անդամներ. 

Անուշ Խաչատրյան   - մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով  

  վարչության ՏԻ և ՀԾ հարցերի բաժնի գլխավոր մասնագետ  

Աշոտ Նալբանդյան   - ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի Սպիտակի  

  սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալության  

  գլխավոր մասնագետ 

Հասմիկ Անդրեասյան - մարզպետարանի աշխատակազմի ընտանիքի, կանանց և  

  երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի  

  առաջատար մասնագետ 

Տվյալ տարածքը սպասարկող ամբուլատոր-պոլիկլինիկական առողջապահական ընկերության 

տնօրեն կամ բժիշկ /համաձայնությամբ/ 

Տվյալ մասնագիտության գծով ստացիոնար բուժօգնություն իրականացնող բժիշկ 

/համաձայնությամբ/ 

 

Թումանյանի տարածաշրջան 

 

«Ալավերդու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ  

 

Լուսինե Վարդանյան  - հանձնաժողովի նախագահ, մարզպետարանի աշխատակազմի  

  առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության  

  առողջապահության բաժնի պետ 

Սերոբ Նազարեթյան  - հանձնաժողովի քարտուղար, «Ալավերդու բժշկական կենտրոն»  

  ՓԲԸ-ի տնօրենի տեղակալ 

Հանձնաժողովի անդամներ. 

Արմեն Շահվերդյան   - մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով  

  վարչության ՏԻ և ՀԾ հարցերի բաժնի առաջատար մասնագետ  

Նաիրա Համբարձումյան - մարզպետարանի աշխատակազմի ընտանիքի, կանանց և  

  երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի գլխավոր  

  մասնագետ 

Գայանե Իսոյան   - ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի Թումանյանի  

  սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալության  

  գլխավոր մասնագետ 



Տվյալ տարածքը սպասարկող ամբուլատոր-պոլիկլինիկական առողջապահական ընկերության 

տնօրեն կամ բժիշկ /համաձայնությամբ/ 

Տվյալ մասնագիտության գծով ստացիոնար բուժօգնություն իրականացնող բժիշկ 

/համաձայնությամբ/ 

 

Տաշիրի տարածաշրջան 

 

«Տաշիրի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ  

 

Լուսինե Վարդանյան  - հանձնաժողովի նախագահ, մարզպետարանի աշխատակազմի  

  առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության  

  առողջապահության բաժնի պետ 

Գեորգի Իլոյան  - հանձնաժողովի քարտուղար, «Տաշիրի բժշկական կենտրոն»  

  ՓԲԸ-ի տնօրեն 

Հանձնաժողովի անդամներ. 

Ժիրայր Ղազարյան   - մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով  

  վարչության ՏԻ և ՀԾ հարցերի բաժնի պետ  

Աիդա Իսրայելյան  - ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի Տաշիրի  

  սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալության  

  գլխավոր մասնագետ 

Անի Ղազարյան  - մարզպետարանի աշխատակազմի ընտանիքի, կանանց և  

  երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի առաջին  

  կարգի մասնագետ 

Տվյալ տարածքը սպասարկող ամբուլատոր-պոլիկլինիկական առողջապահական ընկերության 

տնօրեն կամ բժիշկ /համաձայնությամբ/ 

Տվյալ մասնագիտության գծով ստացիոնար բուժօգնություն իրականացնող բժիշկ 

/համաձայնությամբ/ 

 

 

 

 

    ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ 

     ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ     Ն.ՍԱՐԳՍՅԱՆ 


