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Արթուր Ստեփանյան

Ծննդյան վայրը, տարեթիվը

Լենինական, 1966թ մայիսի 02

Կրթություն

բարձրագույն

1983-1989թթ.Երևանի Մխիթար Հերացու անվան բժշկական ինստիտուտում սովորել
և ավարտել է բուժական գործ մասնագիտությամբ
1990թ-ից մինչ այսօր. ԳՊՄԻ – ի կենսաբանության ամբիոն /այժմ՝ կենսաբանության,
բնապահպանության և նրանց դասավանդման մեթոդիկաների /
1998թ-2012 նույն ինստիտուտի բժշկության սեկտորի վարիչ:
Գիտական աստիճան
1998թ-. բժշկական գիտությունների թեկնածու ԺԴ.00.04 «Սրտաբանություն»
մասնագիտությամբ «Շողացող առիթմիայի ախտաբանական տիպերը»:
Կոչումներ
2003թ-` Բժշկագիտության դոցենտ:
Աշխատանքային փորձ
1990-ից -2002-ը ԳՊՄԻ – ի կենսաբանության ամբիոնի դասախոս:
2002-ից`դոցենտ:
Կարդացվող դասընթացներ
Մարդու անատոմիա
Սպորտային բժշկություն և հիգիենա
Բուժական ֆիզկուլտուրա
Մանկական հիվանդություններ
Պարգևներ
2009թ. ՀՀ Պաշտպանության Նախարարության Պատվոգիր (երիտասարդության
ռազմահայրենասիրական,դաստիարակության գործում)
Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտ

մասնագիտական բնագավառի նորույթներ, բժշկություն, բժշկագիտություն
Վերջին հրատարակումները
1. «Изменение Анти-и прооксидантного статуса крови при хроническом
гломерулонефрите, осложненном сахарным диабетом.» А.А. Степанян и др. Биолог.
журн. Армении 3-4. стр170-175 Ереван 2005г
2. «Уровень металлопротеинов антиоксидантной и прооксидантной активности крови
пациентов при амилоидозе почек» А.А. Степанян и др. Мед.Наук.Армении T.XLVI N2
стр.52-56 Ереван 2006г.
3. «Սինուսային ռիթմի
վերականգման և կայունության հավանականությունը
ախտածագման տարբեր տիպերի շողացող առիթմիայի ժամանակ» Ա.Ա Ստեփանյան
Հայաստանի Սրտաբանների V վեհաժողովի գիտական աշխատություններ էջ 86-91
երևան 2005թ.
4. «Հայ բժիշկները Հայրենական
Մեծ պատերազմում».ԱԱ.Ստեփանյան Մեծ
հաղթանակի 60ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողովի նյութեր էջ 69-72
Գյումրի 2005թ.
5. «Աղույրանի ջրամբար» ԱԱ.Ստեփանյան և ուրիշներ Գյումրի 2005թ
6. «Սրտի էխինոկոկոզի դեպքի կլինիկական նկարագրություն» ԱԱ.Ստեփանյան
«Մարդու առողջությունը» V ազգային գիտաբժշկական կոնգրեսի նյութերի ժողովածու
էջ 319-320 Երևան2006թ
7. «Սրտամկանի սուր ինֆակտի համաճարակաբանությունը Գյումրի քաղաքում»
Ա.Ա. Ստփանյան: «Մարդու առողջությունը» V ազգային գիտաբժշկական կոնգրեսի
նյութերի ժողովածու էջ 320-321 Երևան2006թ
8. «Շողացող առիթմիայի կլինիկական ընթացքի կանխագուշակումը սրտի իշեմիկ
հիվանդությամբ համակցված զարկերակային հիպերտենզիայով հիվանդների մոտ»
Ա.Ա. Ստփանյան: «Մարդու առողջությունը» V ազգային գիտաբժշկական կոնգրեսի
նյութերի ժողովածու էջ 323-324 Երևան2006թ
9. «Քաղաքը և բնական միջավայրը» ԱԱ.Ստեփանյան և ուրիշները Վանաձոր 2007
10. «Կլիմաքսը,որպես սիրտ-անոթային հիվանդությունների ռիսկի գործոն» Ա.Ա.
Ստեփանյան: Հանրապետական գիտական նստաշրջան Նվիրվում է ՀՀ
անկախության 15 ամյակին նյութերի ժողովածու էջ 492-494 Գյումրի 2007
11. «Արյան օքսիդատիվ վնասման առանձնահատկությունները շողացող առիթմիայի
ժամանակ» Ա.Ա Ստեփանյան Հայաստանի Սրտաբանների VI վեհաժողովի
գիտական աշխատություններ էջ 81-83 երևան 2007թ.
12. «Շողացող առիթմիայի ախտածագման տիպերը թիրեոտոքսիկոզի ժամանակ»:
Ա.Ա.Ստեփանյան «Մարդու առողջությունը» VII ազգային գիտաբժշկական կոնգրեսի
նյութերի ժողովածու էջ 209-212 Երևան2008թ
13.
«Շողացող
առիթմիայի
կլինիկական
ընթացքի
կանխագուշակումը
թիրեոտոքսիկոզի ժամանակ»: Ա.Ա.Ստեփանյան
«Մարդու առողջությունը» VII
ազգային գիտաբժշկական կոնգրեսի նյութերի ժողովածու էջ 212-215 Երևան 2008թ
14. «Զարկերակային հիպետենզիան, որպես սրտի իշեմիկ հիվանդության ռիսկի
գործոն»: Հանրապետական գիտական նստաշրջան նյութերի ժողովածու էջ 422-424
Գյումրի 2008:

15. «Շողացող առիթմիայի ազդեցությունը սրտային անբավարարության ելքի վրա»
Ա.Ա Ստեփանյան Հայաստանի Սրտաբանների V վեհաժողովի գիտական
աշխատություններ էջ72-73 երևան 2009թ.
16. «Շողացող առիթմիայի կլինիկական ընթացքի կանխատեսումը կախված այրան
օքսիդատիվ վնասման աստիճանից» Ա.Ա Ստեփանյան Հայաստանի Սրտաբանների
V վեհաժողովի գիտական աշխատություններ էջ73-78 երևան 2009թ.
17. «Գերճարպայնությունը, որպես սիրտ-անոթային հիվանդությունների ռիսկի
գործոն» Ա.Ա Ստեփանյան Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր
նվիրում է 1988թ դեկտեմբերի 7 –ի երկրաշարժի 20-րդ տարելիցին ՊՐԱԿ2 էջ 283-285
Գյումրի 2009
18. «Սպորտային սիրտ» Ա.Ա Ստեփանյան
Հանրապետական գիտական
նստաշրջանի նյութեր նվիրում է ՀՀ անկախության հռչակագրի 20ամյակին էջ 514-516
Երևան 2011
19. «Ձախ նախասրտի վերակազմավորման
և այրան օքսիդատիվ վնասման
առանձնահատկությունները շողացող առիթմիայի ժամանակ» Ա.Ա Ստեփանյան
Հայաստանի Սրտաբանների VIII վեհաժողովի գիտական աշխատություններ էջ 51_59
երևան 2011թ.
20. «Ինսուլտի կանխագուշակումը նախասրտերի շողացման տարբեր կլինիկական
ձևերի ժամանակ» Ա.Ա Ստեփանյան Հայաստանի Սրտաբանների IX վեհաժողովի
գիտական աշխատություններ էջ58-63 երևան 2013թ.
21. Սրտի իշեմիկ հիվանդությամբ համակցված նախասրտերի շողացումներով
հիվանդների կլինիկական ընթացքի և ելքի առանձնահատկությունները (10 տարվա
հսկողության արդյունքները): Հայաստանի սրտաբանների X վեհաժողով, էջ 121-129,
2015թ.:
Անձնական տվյալներ /ընտանեկան դրությունը, հեռախոսահամար, ինտերնետային
հասցե/
Ամուսնացած եմ, ունեմ որդի և դուստր:
Հեռախոսներ` 5-11-71, 091-20-13-32

