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____________________________________________________________________________________ 

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 

 ԱԶԳՈՒԹՅՈՒՆ՝ հայուհի 

 ԾՆՆԴՅԱՆ ԹԻՎ՝  09.11.1977թ. 

 ԾՆՆԴԱՎԱՅՐ՝  ԼՂՀ  ք. Ստեփանակերտ 

 ԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՉՈՒՄ՝  ավագ դասախոս 

 Ամուսնական կարգավիճակ՝ ամուսնացած  

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

 1985-1995թթ. սովորել ու ավարտել եմ ք.Ստեփանակերտի Գրիբոեդովի անվան 3-րդ 

միջնակարգ դպրոցը: 

 1995 թ. ընդունվել եմ  ԱրՊՀ  քիմիա և կենսաբանության ֆակուլտետը և ավարտել եմ 

այն 2000թ., որպես քիմիկոս, քիմիայի և կենսաբանության ուսուցիչ: 

 2001թ. ընդունվել եմ ասպիրանտուրան Գ. 00. 01 (Էկոլոգիա) մասնագիտությամբ և 

հանձնել մասնագիտկան քննությունը էկոլոգիայից, ներկա դրությամբ աշխատում եմ 

թեկնածուական թեզի վրա: 

_____________________________________________________________________________ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ 

 2000 – 2005թթ. աշխատել եմ Լեռնային Ղարաբաղի <<Սեյսմիկ պաշտպանության 

ազգային ծառայությունում>>, որպես հիդրոերկրաքիմիական և անալիտիկ 

լաբորատորիայի վարիչ: 

 2002 թվականից աշխատում եմ Արցախի Պետական Համալսարանի բնագիտության 

ֆակուլտետի՝կենսաբանության ամբիոնում, որպես դասախոս: 

 Քաղաք Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի հետ 2017-2018թթ. աշխատել եմ 

քաղաքի կանաչապատման գործնթացներում, որպես էկոլոգ: 

_____________________________________________________________________________________ 

 



ԿՈՆՖԵՐԱՆՍՆԵՐ, ՀԱՄԱԺՈՂՈՆԵՐ, ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 

1. 2011թ. ապրիլի 27-ին Գորիսում տեղի ունեցած միջազգային գիտաժողովում 

ներկայացած <<Նիտրատները, որպեսսոցիալ-էկոլոգիականհիմնախնդիր>> թեմայով ( 

տպագիր): 

2. 2014թ. ապրիլի 11-ին ԱրՊՀ-ում տեղի ունեցած հանրապետական 

գիտաարտադրական կոնֆերանսում ներկայացած << ԼՂՀ բնակավայրերի 

կանաչապատման վիճակը և բարելավման ուղիները >> թեմայով ( տպագիր): 

3. 2004թ. հոկտենբերի 18-21 Հայատանի Երևան քաղաքում կայացավ միջազգային 

կոնֆերանս նվիրված սեյսմոլոգիայի – Asian seismological commissiona general 

assembly, որտեղ մասնակցել եմ << Երկրաշարժերի գեոքիմիական կանխանշանները 

– Geochemical procuresofe artuquakes>>թեմայով( տպագիր): 

4. 2002թ. Արցախի Պետական Համալսարանում կայացավ գիտական կոնֆերանս 

նվիրված Լ. Օրբելու 120-ամյակին, որտեղ մասնակցել եմ<< Экологическое состояние 

почв и вод территории НКР>>թեմայով( տպագիր): 

5. 2016թ. Նոյեմբերին ԱրՊՀ  կայացավ գիտական կոնֆերանս, որտեղ ներկայացա <<ԼՂՀ 

և ՀՀ սննդամթերքում նիտրատների էկոլոգիական  մոնիթորինգ>>թեմայով (տպագիր): 

6.  2018- August , Yerevan-Garni - UNESCO|UNITWIN –Netmork on Research and 

Postgraduate Education in Biophysics,Biotechnology and Environmental Health-Kristine 

Baghryan-,,Nitrates in food as a socio-ecological problem: 

_____________________________________________________________________________________ 

ՏՊԱԳՐՎԱԾ  ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ 

1. Հայրապետյան Վ.Տ.,Յավրույան Է.Գ, Բաղրյան Ք.Բ., համատեղությամբ Ղարաբաղի 

կենդանիների կարմիր գիրք , հրատարակված  2012թ.,   301 էջ; 

ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎՆԵՐՈՒՄ, ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՒՄ 

2. 2011թ. ապրիլի 27-ին Գորիսում տեղի ունեցած միջազգային գիտաժողովում 

ներկայացած <<Նիտրատները, որպես սոցիալ-էկոլոգիական  հիմնախնդիր>> 

թեմայով ( տպագիր): 

3. 2014թ. ապրիլի 11-ին ԱրՊՀ-ում տեղի ունեցած հանրապետական 

գիտաարտադրական կոնֆերանսում ներկայացած << ԼՂՀ բնակավայրերի 

կանաչապատման վիճակը և բարելավման ուղիները >> թեմայով ( տպագիր): 

4.  2004թ. հոկտենբերի 18-21 Հայատանի Երևան քաղաքում կայացավ միջազգային 

կոնֆերանս նվիրված սեյսմոլոգիայի – Asian seismological commissiona general 

assembly, որտեղ մասնակցել եմ << Երկրաշարժերի գեոքիմիական կանխանշանները 

– Geochemical procuresofe artuquakes>>թեմայով( տպագիր): 

5. 2002թ. Արցախի Պետական Համալսարանում կայացավ գիտական կոնֆերանս 

նվիրված Լ. Օրբելու 120-ամյակին, որտեղ մասնակցել եմ<< Экологическое состояние 

почв и вод территории НКР>>թեմայով( տպագիր): 

6. 2016թ. Նոյեմբերին ԱրՊՀ  կայացավ գիտական կոնֆերանս, որտեղ ներկայացա <<ԼՂՀ 

և ՀՀ սննդամթերքում նիտրատների էկոլոգիական  մոնիթորինգ>>թեմայով( տպագիր): 

7. 2009 թ. - Միջազգային գիտաժողով նվիրված ԱրՊՀ հիմնադրման 40-ամյակին-Պրակ 

2-,,ԼՀՂ անտառապատվածությունը և նրա ռացիոնալ օգտագործումը,,,-էջ110: 

 

 



ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ 

8. 2003թ. 5/6 – Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, գիտահետազոտական ձեռնարկ, 

Հայաստանի հրատ., << Химический состав и ирригационные свойства вод реки Кар 

Кар территории НКР>>, ՀՀ, 63-65 էջ; 

9.  2008г., 2(18) – Ученные записки АрГУ, <<Геохимический состав некоторых подземных 

вод территории НКР и их влияние на экосистему человека>>. 

10. ԱրՊՀ գիտ. ընթերցումների զեկուցումների  հիմնադրույթներ , <<Содержание 

питательных элементов почв некоторых обьектов территории НКР>> стр. 89-91: 

11. 2/2010г.– Ученные записки АрГУ- <<Ստորգետնյա ջրերի ազդեցությյունը մարդո 

ւառողջության վրա>>,26-28 էջ: 

12. 1/2015թ.- ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր- <<Լեռնային Ղարաբաղի բույսերի 

բազմազանությունը ըստ էկոլոգիական  խմբերի>>, 92-95 էջ: 

13. 2011թ. ապրիլի 27-ին Գորիսում տեղի ունեցած միջազգային գիտաժողովում 

ներկայացած <<Նիտրատները, որպես սոցիալ-էկոլոգիական հիմնախնդիր>> թեմայով 

( տպագիր): 

14. 2014թ. ապրիլի 11-ին ԱրՊՀ-ում տեղի ունեցած հանրապետական 

գիտաարտադրական կոնֆերանսում ներկայացած << ԼՂՀ բնանշկավայրերի 

կանաչապատման վիճակը և բարելավման ուղիները >> թեմայով ( տպագիր): 

15.  2004թ. հոկտենբերի 18-21 Հայատանի Երևան քաղաքում կայացավ միջազգային 

կոնֆերանս նվիրված սեյսմոլոգիայի – Asian seismological commissiona general 

assembly, որտեղ մասնակցել եմ << Երկրաշարժերի գեոքիմիական կանխանշանները 

– Geochemical procuresofe artuquakes>>թեմայով( տպագիր): 

16. 2002թ. Արցախի Պետական Համալսարանում կայացավ գիտական կոնֆերանս 

նվիրված Լ. Օրբելու 120-ամյակին, որտեղ մասնակցել եմ<< Экологическое состояние 

почв и вод территории НКР>>թեմայով( տպագիր): 

17. 2013-1 (27) –Արցախի Պետական Համալսարանի գիտական տեղեկագիր-,,ԼՂՀ 

տարածքի պետրոֆիտ բույսերի բազմազանությունը,,-էջ 83-88: 

18. 2016թ. Նոյեմբերին ԱրՊՀ  կայացավ գիտական կոնֆերանս, որտեղ ներկայացա <<ԼՂՀ 

և ՀՀ սննդամթերքում նիտրատների էկոլոգիական  մոնիթորինգ>>թեմայով( տպագիր): 

19. 2017-1 –Արցախի Պետական Համալսարանի գիտական տեղեկագիր - ,, Հավելումները 

սննդամթերքներում, որպես սոցիալ-էկոլոգիական խնդիր,,-էջ 172-175: 

20. 2018-1 –Արցախի Պետական Համալսարանի գիտական տեղեկագիր-,,Արցախի 

առևտրաշուկայի սննդամթերքներում մակնշված որորշ E –սննդային հավելումների 

ուսումնասիրումը,,-էջ 203-207: 

21. 2019-1 –Արցախի Պետական Համալսարանի գիտական տեղեկագիր -,,Արցախի որոշ 

աղբյուրաջրերի քիմիական կազմը և որակական հատկանիշները,,-էջ134-138: 

ԼԵԶՈԻՆԵՐ 

 ՀԱՅԵՐԵՆ՝ մայրենի 

 Ռուսերեն՝ գերազանց 

 Անգլերեն՝ լավ 
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ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 ՏԻՐԱՊԵՏՈՒՄ ԵՄ՝ MS, Windows, Word, Excel, Access, Power Point  համակարգչային 

ծրագրերին: 

 


