
 
 

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ(ԴԱՎԹՅԱՆ)  ՇՈՂԻԿ ԱՐՏԱԿԻ  

Արցախ, ք. Ստեփանակերտ, Ալ. Հեքիմյան. փ, շ11 բն2 

Հեռ. (+37497) 30 39 97 

E-mail: shoghikdav@mail.ru 

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 
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 Ազգություն`    հայուհի 

 Ծննդավայր`    ՀՀ, Շիրակի մարզ, գ. Մեծ Մանթաշ 

 Ծննդյան ամսաթիվ`   13.11.1989թ. 

 Գիտական աստիճան՝  - 

 Գիտական կոչում   ասիստենտ 

 Ամուսնական կարգավիճակ`  ամուսնացած 

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

 _____________________________________________________________________________ 

 2006թ. գերազանցությամբ ավարտել է Գյումրու Պ. Սևակի անվան թիվ 18 դպրոցը: 

 2006-2011թթ. սովորել և գերազանցությամբ ավարտել է Երևանի կառավարման և 

ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների համալսարանում՝ ստանալով տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների բակալավրի որակավորում: 

 2010-2011թթ. սովորել է Գյումրու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնում՝  

Web ծրագրավորում: 

 2014-2016թթ. սովորել է Արցախի պետական համալսարանում՝ ստանալով 

ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկայի մագիստրոսի որակավորում: 

 

ԱՇԽԱՏԱՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ 

________________________________________________________________________ 

 2013-2014թթ. աշխատել է «Ինստիգեյթ սիսթեմս» ՍՊԸ-ում որպես ծրագրային 

ապահովման ինժեներ: 

 2014-2016թթ. աշխատել է «Ինստիգեյթ Մոբայլ» ՓԲԸ-ում որպես ծրագրավորող: 

 2016-2017թթ. ընդունվել է աշատանքի Արցախի պետական համալսարանի կիրառական 

մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնում ՝ որպես ասիստենտ: 

 2016թ. համատեղությամբ ընդունվել է աշխատանքի Շուշիի տեխնոլոգիական 

համալսարանի ՏՏ և բնագիտական առարկաների ամբիոնում՝ որպես դասախոս: 

 2016-2020թ. նշանակվել և աշխատել է Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի ՏՏ, 

հրատարակչության և լրատվության բաժնի պետ: 



 2020թ. ընդունվել է աշատանքի Արցախի պետական համալսարանի կիրառական 

մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնում ՝ որպես ասիստենտ: 

 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

  __________________________________________________________________________________ 

 2013թ. հանդիսանում է  «Միացյալ Հայաստան» հայրենասիրական ՀԿ համահիմնադիր 

և քարտուղար: 

 

ԿՈՆՖԵՐԱՆՍՆԵՐ, ՀԱՄԱԺՈՂՈՎՆԵՐ, ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 

  __________________________________________________________________________________ 

1. 2018թ. մասնակցել է «Վեբ կայքերի նախագծման HTML, CSS լեզուների հիմունքներ և 

ցանցային ծրագրավորման ընդհանուր գիտելիքներ» թեմաներով վերապատրաստման 

դասընթացներին և ստացել հավաստագիր:  

 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

  _________________________________________________________________________________ 

1. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՍՏԵՆԴ «ԽԱՄԱՃԻԿ» Խամաճիկների ստենդի կիրառմամբ Java 

ծրագրավորման լեզվի ուսուցման մեթոդական ցուցումներ, Շուշիի տեխնոլոգիական 

համալսարան, 2018թ., 34 էջ 

2. QUALITATIVE REQIREMENTS OF THE PRODUCTION OF POMEGRANATE  AND 

CHERRY COMPOTES, Bulletin of High Technology  N2(6), 2018թ., p. 34-40 

3. Կազմակերպությունների տեղեկատվական համակարգի նախագծման և web կայքի 

մշակման մի մոտեցում «Կաճառ» գիտական կենտրոնի օրինակի վրա 

 

ԼԵԶՈՒՆԵՐ 

_____________________________________________________________________________ 

Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն: 

 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

  ____________________________________________________________________________ 

Տիրապետում եմ MS Windows, Word, Excel, Access, PowerPoint համակարգչային 

ծրագրերին և ծրագրավորման լեզուների: 

 


