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ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 

 __________________________________________________________________________________ 

 Ազգություն`հայուհի 

 Ծննդավայր` ԼՂՀ,  Մարտակերտի  շրջանի   գ.Վանք 

 Ծննդյան ամսաթիվ` 09.11.1983թ. 

 Գիտական աստիճան   ----- 

 Գիտական կոչում` դասախոս 

 Ամուսնական կարգավիճակ` ամուսնացած 

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

_____________________________________________________________________________ 

 1990-2001թ.` ԼՂՀ,  Մարտակերտի  շրջան   գ. Վանքի  միջնակարգ դպրոց 

 2001-2006թ.`Արցախի Պետական   համալսարան՝  Ֆիզ/մաթ  ֆակուլտետի  

աշխարհագրության  բաժին(աշխարհագետի ,  աշխարհագրության  

ուսուցչուհու   որակավորմամբ), (ավարտել եմ գերազանցությամբ) 

 2006-2009թ.՝ԱրՊՀ   աշխարհագրության  ասպիրանտուրա:  Ատենախոսության 

թեման՝ ԼՂՀ ջրային ռեսուրսների  վրա  կլիմայի  փոփոխության  ազդեցության  

գնահատումը 

 

ԱՇԽԱՏԱՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ 

________________________________________________________________________ 

 2006-2007թ՝ Աշխատել  եմ  ԱրՊՀ  Աշխարհագրության ամբիոնում  

ժամավճարային հմունքներով  որպես ասիստենտի պաշտոնակատար 

 2008-2010թ՝ Մարտակերտի շրջանի  Վանքի   միջնակարգ դպրոցում որպես 

երկարօրյա  բնագիտական խմբի դաստիարակ 



 2012թ՝ Մարտակերտի շրջանի Շահմասուրի հիմնական դպրոցում որպես 

աշխարհագրության  ուսաուցչուհի(փետրվար  ամսից մինչև  օգոստոս) 

 2012թ՝ ընդունվել եմ աշխատանքի  ԱրՊՀ աշխարհագրության ամբիոնում  

ժամավճարային հիմունքներով 

 2012թ՝ նոյեմբերի մեկից աշխատանքը համարվել է հիմնական 

պայմանագրային հիմունքներով, աշխատել եմ ասիստենտի 

պախտոնակատար,  այնուհետև`   որպես դասախոս: 

 Կարդացվող դասընթացներ՝ Հնեաշխարհագրություն և մայրցամաքների 

ֆիզիկական աշխարհագրություն, Մայրցամաքների և օվկիանոսների 

ֆիզիկական աշխարհագրություն, Հայաստանի պատմական 

աշխարհագրություն, Գեոմորֆոլոգիա , Մասնագիտության արդի 

հիմնախնդիրներ, Հասարակության տարածքային կազմակերպման սոցիալ-

տնտեսական ասպեկտներ, Կլիմայի փոփոխությունները, Արդիական  

պատմական  աշխարհագրություն: 

 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

  __________________________________________________________________________________ 

ԿՈՆՖԵՐԱՆՍՆԵՐ, ՀԱՄԱԺՈՂՈՎՆԵՐ, ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 

  __________________________________________________________________________________ 

1.<<Արցախի տարածքի   որոշ տեղանունների  վերականգնման  փորձ>>Պրոֆեսոր  Թ.Խ.  

Հակոբյանի 100-ամյակին նվիրված  հանրապետական միջազգային գիտաժողով,  ՀՀ և  

մերձավոր   արտասահմանի երկրների տնտեսության  զարգացման և տեղաբաշխման  

ժամանակակից հիմնախնդիրները  գիտական   հոդվածների    ժողովածու,  Երևան  2017թ. / էջ 

51-54/: 

 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

  _________________________________________________________________________________ 

1.<<Մթնոլորտային տեղումների տարածական  բաշխման  օրինաչափությունները ԼՂՀ և  

հարակից տարածքներում>>, Գավառի   պետական համալսարան,/ Գիտական   հոդվածների 

ժողովածու/  Երևան    2010թ.  /  էջ   605-607./ 

2. <<ԼՂՀ  բնակչության վերարտադրությունը>> Երևանի պետական   համալսարան,  

ախարհագրության և երկրաբանության  ֆակուլտետ  /Հայաստանի  Հանրապետության  

տնտեսության    զարգացման  և տեղաբաշխման ժամանակակից   հիմնախնդիրները,  

հանրապետական գիտաժողովի նյութեր/   Երևան  2015թ.    /էջ  120-124/ 

3. <<Արցախի տարածքի   որոշ տեղանունների  վերականգնման  փորձ>> Պրոֆեսոր  

Թ.Խ.Հակոբյանի 100-ամյակին նվիրված  հանրապետական միջազգային գիտաժողով  ՀՀ և  

մերձավոր   արտասահմանի երկրների տնտեսության  զարգացման և տեղաբաշխման  

ժամանակակից հիմնախնդիրները  գիտական   հոդվածների    ժողովածու,  Երևան  2017թ. / էջ 

51-54/: 



ԼԵԶՈՒՆԵՐ 

_____________________________________________________________________________ 

 Հայերեն՝ մայրենի 

 Ռուսերեն՝ լավ  

 Գերմաներեն՝ բավարար 

 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

  ____________________________________________________________________________ 

 Տիրապետում եմ MS Windows, Word, Excel, PowerPoint համակարգչային 

ծրագրերին 

 

 

 


