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ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

_____________________________________________________________________________ 

 1961-1972թ.ավարտել եմ Հրազդան քաղաքի հ. 5 միջնակարգ դպրոցը  

 1980- 1986թ.` սովորել եմ ԵՊՀ  աշխարհագրության ֆակուլտետում: 

 Ատենախոսության թեման՝ ԼՂՀ և հարակից տարածքների ջրագրությունը և ջրային 

հաշվեկշիռը 

 

ԱՇԽԱՏԱՔԱՅԻՆՓՈՐՁ 

________________________________________________________________________ 

 1972-1980թթ. Աշխատել եմ տնտեսության տարբեր բնագավառներում 

 1980թ. աշխատել եմ Մեղրաձորի ոսկու հանքում,  որպես երկրաբան  

 1988-1991թթ. Պատանի տուրիստների մարզային կայանում, որպես բաժնի վարիչ 

 1991-2010թթ. աշխատել եմ ԱրՊՀ ում:  

 1993-1994թթ. ծառայել եմ ԼՂՀ պաշտպանության բանակում, որպես 

տեղագրության բաժնի պետ: 

 2008-2009թթ. մասնակցել եմ ԼՂՀ Ատլասի ստեղծման աշխատանքներին 

(խմբագրական խարհրդի անդամ և 13 քարտեզների հեղինակ) որի համար 

արժանացել եմ ԼՂՀ ‹‹Երախտագիտություն մեդալով»:  



 2008թ-ից ԼՂՀ ԿԱ. Զբոսաշրջության վարչության պատվերով ղեկավարել եմ 

‹‹Հունոտի կիրճ›› բնապատմական, ‹‹Խաչեն›› և ‹‹Կուսանաց›› 

բնապատմամշակութային արգելոցների ուսումնասիրման աշխատանքները:  

 2000թ-ից ‹‹Աշխարհագրական տեղանուների›› և Ստեփանակերտ քաղաքի 

փողոցների անվանակարգման հանձնաժողովի անդամ եմ. 

 1992-1993թթ. Զբաղվել եմ Շուշի քաղաքի քարտեզագրման և փողոցների 

անվանակարգմամբ: 

 1998 -2003թթ. եղել եմ ԱրՊՀ գիտխորհրդի անդամ:  

 2008թ.-ից ԼՂՀ ԿԱ. Զբոսաշրջության վարչության ‹‹Միջգերատեսչական 

հնագիտական հանձնաժողովի››, ինչպես նաև աշխատակազմի 

պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության և ուսումնասիրության 

բաժնի գիտխորհրդի անդամ:  

 2008թ –ից  Ընդերքի օգտագործման խորհրդատվական հանձնաժողովի անդամ  

 2010- 2012թթ. աշխատել եմ ԼՂՀ ԿԱ ‹‹Գեոդեզիայի, քարտեզագրության, 

հողաշինարարության և անշարժ գույքի գնհատման կենտրոն›› 

 2012-2016թթ. աշխատել եմ ՀԱԱՀ Ստեփանակերտի մասնաճյուղում ամբիոնի 

վարիչ, այնուհետև ամբիոնի դոցենտ: 

 2014-2015թթ. աշխատել եմ Շուշիի Գրիգորի Գաբրիելյանցի անվան 

‹‹Երկրաբանական թանգարանում›› որպես վարիչ:  

 2016թ սեպտեմբերից մինչև այժմ աշխատում եմ ԱրՊՀ-ում, որպես 

աշխարհագրության ամբիոնի դոցենտ: 

Կարդացվող դասընթացներ՝  Երկրաբանություն, Երկրագիտություն, Ընդհանուր 

Ջրաբանություն, Օդերևութաբանություն և կլիմայագիտություն, Բնական աղետներ 

և պաշտպանության միջոցներ, Լեռնային երկրների կիրառական 

աշխարհագրություն և ՀՀ բնական և պատմամշակութային հուշարձաններ , ԱՀ 

ջրային ռեսուրսները և հաշվեկշը, Բնաշխարհագրական հիմնական 

տեսություններ, Հայաստանի նորագույն հրաբխականություն, Միներալոգիա և 

պետրոգրաֆիա 

 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆԱՇԽԱՏԱՆՔ 

  __________________________________________________________________________________ 

 

ԿՈՆՖԵՐԱՆՍՆԵՐ, ՀԱՄԱԺՈՂՈՎՆԵՐ, ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 

 

 Ռեկրեացիոն ռեսուրսների գնհատումը և զարգացման հեռանկարները ԼՂՀ ոմ 

տպագր. Աշխարհագրություն 99 ԵՊՀ/գիտ.աշխ.ժողովածու/էջ 141-143 

 ԼՂՀ ջրաէներգետիկ ռեսուրսների գնահատման հարցի շուրջ տպագր. 

Հայաստանում քրիստոնեությունը որպես կրոն ընդունման 1700-ամյակին 

նվիրված ‹‹գիտության և մշակույթի հիմնահարցերն Արցախում›› հանրապետ. 

Գիտաժողովի նյութերը /թեզիսներ 17-18 նոյեմբեր  2000թ: 

 2000-2010թթ. կազմակերպած ուսուցիչների որակավորման դասընթացներին 

մասնակցել եմ դասախոսություններով: 



 ՀՀ և ԱՀ միացյալ տարածքի ռելիեֆի բարձրաչափական  կորի և հիստոգրամայի 

վերլուծությունը 1:100000 մասշտաբի թվայնացված տեղագրական քարտեզի հիման 

վրա  տպագ. ԱրՊՀ  գիտական ընթերցումներ Ղարաբաղյան շարժման  րդ 

տարեդարձին նվիրված գիտաժողով ԱրՊՀ 2018թ էջ 510 -516 

 К вопрсу о класификации природного наследия Нагорно-Караба хской республики сиб. Ак 

наука вчера сегодня, завтра сборник статей по материалам XL международный научно -

практический  конференции  11,33 ноябрь 2016г. новосибирск 2016г.ст.51-58 Мелик Адамян 

Г.У. Хачанов 

 On the classification problem of natural monuments of Artsakh Republic International 

conference  Musweums of natural sciences as a factor of geotourism devel opment էջ 13-

14 Melik-Adamyan  H, Khachanov GH  

 

 

  __________________________________________________________________________________ 

 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

 

1. ԼՂՀ  ջրաէներգետիկ ռեսուրսների գնահատման հարցի շուրջը, «Գիտության և մշակույթի 

հիմնահարցերը Արցախում» Հանրապետական գիտաժողովի նյութերը (թեզիսներ, նոյեմբեր, 

2000թ.), 2 էջ 

2. Նկատառումներ աշխարհագրական օտարազգի անունների  հայերեն տառադարձության  և 

«Թետիս» անվան ստուգաբանության – Կրթությունը և գիտությունը Ղարաբաղում 1, 1996թ.  3էջ 

3. Արցախի բնական հուշարձանները և դրանց պաշտպանության խնդիրները, ԱրՊՀ  Գիտական 

տեղեկագիր 1, 1999թ. 8 էջ 

4. Հայոց լեռների հոգևոր  և մշակութային նշանակությունը, Կրթությունը և գիտությունը 

Արցախում 1, 2000թ. , 4 էջ 

5. Արցախի գետերի երկայնակի կտրվածքների վերլուծությունը տեկտոնական շարժում ների 

բացահայտման նպատակաով, ԱրՊՀ Գիտական տեղեկագիր 1, 2000թ. 5 էջ 

6. Криогенная экзодинамическая система рельиефобразования РА и Арцаха, У ченные записки 

ЕГУ 1, 2001г. 9 ст. 

7. Քարերի զարմանահրաշ անունները, Կրթությունը և գիտությունը Արցախում 1, 2001թ. 7 էջ 

8. ԼՂՀ լեռնագրությունը, Կրթությունը և գիտությունը Արցախում 1, 2001թ. 7 էջ 

9. ԼՂՀ և հարակից տարածքների գումարային գոլորշունակությունը, Կրթությունը և գիտությունը 

Արցախում 2003-3/4, 3 էջ 

10. ԼՂՀ և հարակից տարածքների գումարային գոլորշունակությունը, Կրթությունը և գիտությունը 

Արցախում 2003-1/2, 2էջ 

11. Արցախի մթնոլորտային տեղումների բաշխման աշխարհագրական վերլուծությունը, ԱրՊՀ  

Գիտական տեղեկագիր 1-2, 2003թ. 3 էջ 

12. ԼՂՀ և հարակից տարածքների ջրային հաշվեկշիռը, Կրթությունը և գիտությունը Արցախում 

5/6, 2003թ. 2 է 

13. Արցախի ռելիեֆը,  Կրթությունը և գիտությունը Արցախում 1/2 2004թ. 6 էջ 

14. Արցախի և հարակից տարածքների գետերի հոսքի տարածական բաշխման 

օրինաչափությունները, ԱրՊՀ  Գիտական տեղեկագիր 1(8), 2004թ. 4 էջ 

15. ԼՂՀ հողերը «ԼՂՀ Ատլաս», «Գեոդեզիայի և  քարտեզագրության կենտրոն» ՊՈԱԿ  Եր. 2009էջ 

1էջ 

16. ԼՂՀ բուսականությունը, «ԼՂՀ Ատլաս», «Գեոդեզիայի և  քարտեզագրության կենտրոն» ՊՈԱԿ  

Եր> 2009էջ 



17. ԼՂՀ կենդանական աշխարհը, «ԼՂՀ Ատլաս», «Գեոդեզիայի և  քարտեզագրության կենտրոն» 

ՊՈԱԿ  Եր. 2009էջ 1էջ 

18. ԼՂՀ լեռնագրությունը, «ԼՂՀ Ատլաս», «Գեոդեզիայի և  քարտեզագրության կենտրոն» ՊՈԱԿ  

Եր. 2009էջ 1էջ 

19. ԼՂՀ  բնության հուշարձաններ, «ԼՂՀ Ատլաս», «Գեոդեզիայի և  քարտեզագրության կենտրոն» 

ՊՈԱԿ  Եր. 2009էջ 1էջ 

20. ԼՂՀ լանդշաֆտային գոտիներ: Էկոլոգիական իրադրություն, «ԼՂՀ Ատլաս», «Գեոդեզիայի և  

քարտեզագրության կենտրոն» ՊՈԱԿ  Եր. 2009էջ 1էջ 

21. ԼՂՀ գետերի միջին տարեկան հոսք, «ԼՂՀ Ատլաս», «Գեոդեզիայի և  քարտեզագրության 

կենտրոն» ՊՈԱԿ  Եր. 2009էջ 1էջ 

22. ԼՂՀ ջրագրությունը, «ԼՂՀ Ատլաս», «Գեոդեզիայի և  քարտեզագրության կենտրոն» ՊՈԱԿ  Եր. 

2009էջ 1էջ 

23. ԼՂՀ գետերի գարնանային վարարումները և պղտորությունը, «ԼՂՀ Ատլաս», «Գեոդեզիայի և  

քարտեզագրության կենտրոն» ՊՈԱԿ  Եր. 2009էջ 1էջ 

24. ԼՂՀ  տարածքի օդի միջին հունվարյան ջերմաստիճանը, «ԼՂՀ Ատլաս», «Գեոդեզիայի և  

քարտեզագրության կենտրոն» ՊՈԱԿ  Եր. 2009էջ 1էջ 
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