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ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 

 __________________________________________________________________________________ 

 Ազգություն`հայ 

 Ծննդավայր` ԼՂԻՄ, ք. Ստեփանակերտ 

 Ծննդյան ամսաթիվ`   10.10.1951 թ. 

 Գիտական աստիճան`  

 Գիտական կոչում`  

 Ամուսնական կարգավիճակ` ամուսնացած 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

 _____________________________________________________________________________ 

 1969-1974 թթ.    Ուզբեկստանի Սամարղանդ քաղաքի Կենտրոնական Սպառմիության 

կոոպերացիայի  ինստիտուտ, ապրանքագիտության ֆակուլտետ, մասնագիտութուն 

«Առևտրի էկոնոմիկա» 

 

ԱՇԽԱՏԱՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ 

________________________________________________________________________ 

 07.08.1974 -28.10.1974 թ.թ..       ԼՂԻՄ-ի սպառողական կոոպերացիայի համակարգում  

նշանակվել է   վերահսկիչ - վերստուգիչ  բաժնի ավագ վերաքննիչ:  

 08.11.1974- 24.11.1975թթ.             ծառայել է Սովետական բանակում: 

 24.11.1975 –16.03.1976  թ.թ..  ԼՂԻՄ-ի Սպառողական կոոպերացիայի Միության 

համակարգում նշանակվել է վերստուգիչ բաժնի ավագ վերաքննիչի պաշտոնում: 

 16.03.1976 – 11.04.1979 թ.թ.   ԼՂԻՄ-ի Սպառողական կոոպերացիայի Սիության  

համակարգում նշանակվել է  տնտեսագետի պաշտոնում: 

 11.04.1979 – 08.07.1981 թ.թ.   ԼՂԻՄ-ի Սպառողական կոոպերացիայի Սիության  

համակարգում նշանակվել է  ավագ տնտեսագետի պաշտոնում: 

 08.07.1981 - 11.01.1982 թթ.       Ստեփանակերտի քաղաքի հասարակության Սննդի 

Միության տնորենի տեղակալ է: 



 11.01.1982 – 22.03.1982 թթ   ԼՂԻՄ-ի Սպառողական կոոպերացիայի Սիության  

համակարգում նշանակվել է ավագ տնտեսագետի պաշտոնում: 

 24.03.1982 - 31.01.1983  թթ.     ԼՀ մարզային արտադրական սովխոզների միավորումում    

նշանակվել է  ավագ տնտեսագետի պաշտոնում: 

 31.01.1983 - 10.11.1983  թ.թ.     նշանակվել է ԼՂՀՄ-ի Սպառողական կոոպերացիայի 

Սիության հասարակական սննդի և հացի արտադրության  ավագ տնտեսագետի պաշտոնում: 

 10.11.1983 - 04.11.1987  թ.թ.        նշանակվել է ԼՂՀՄ-ի Սպառողական կոոպերացիայի 

Սիության հասարակական սննդի և հացի արտադրության  բաժնի պետի պաշտոնում:  

 04.11.1987–02.01.1990 թ.թ.   նշանակվել է ԼՂՀՄ-ի Սպառողական կոոպերացիայի 

Սիության արդյունաբերության բաժնի պետի  պաշտոնում:     

  02.01.1990– 01.02.1994 թ.թ. նշանակվել է ԼՂՀՄ-ի Սպառողական կոոպերացիայի 

Սիության արդյունաբերության և հասարակական սննդի բաժնի պետի  պաշտոնում:     

 02.02.1994- 04.01.1995 թ.թ              նշանակվել է Ստեփանակերտ քաղաքի վարչության 

սոցիալական զարգացման բաժնի պետի տեղալալ 

 04.01.1995- 03.03.1996 թ.թ.   նշանակվել է Ստեփանակերտ քաղաքի վարչության 

արդյունաբերության տրանսպորտի բաժնի պետ 

 03.01.1996- 03.03.1997 թ.թ.             նշանակվել է Ստեփանակերտ քաղաքի վարչության 

սոցիալական զարգացման բաժնի պետ 

 03.03.1997- 04.10.1997 թ.թ.              նշանակվել է Ստեփանակերտ քաղաքի սոցիալական 

ծառայության բաժնի պետ 

 04.10.1997- 28.11.1998  թթ.  նշանակվել  է ԼՂՀ Արտակարգ իրավիճակների վարչության 

տնտեսական  ծառայության պետ 

 08.01.1999-08.09.1999 թ.թ.                  ԱրՊՀ տնտեսագիտության ամբիոնի  դասախոս 

 03.09.2012 թ.թ.                                     ԱրՊՀ տնտեսագիտության ամբիոնի ավագ 

դասախոս 

 

 

 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

  __________________________________________________________________________________ 

 

ԿՈՆՖԵՐԱՆՍՆԵՐ, ՀԱՄԱԺՈՂՈՎՆԵՐ, ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 

  __________________________________________________________________________________ 

 Актуальные проблемы развития маркетинга в деятельности предприятий  НКР, 

ԼՂՀ  անկախության 25-ամյակի նվիրված միջազգային գիտաժողով, հոկտեմբեր, 2016 

 Գիտամանկավարժական փորձուսուցումների, ավարտական 

աշխատանքների և  մագիստրոսական  ատենախոսությունների ղեկավարում: 
 Մասնակցություն  ԱրՊՀ-ի կողմից կազմակերպվող գիտական 

ընթերցումներին/2018/: 

 Գիտաժողով ‹‹Զարգացման ժամանակակից մարտահրավերները›› 

թեմատիկայով 

 Մասնակցություն ԼՂՀ անկախության 25 ամյակին նվիրված  

ուսանողական գիտական ընթերցումներ  «Միջազգային տնտեսական 

հարաբերությունների  արդի հիմնախնդիրները» թեմատիկայով 

 Մասնակցություն կլոր սեղան «Սոցիալական հիմնախնդիրներ»  

թեմայով 



 Մասնակցություն կլոր սեղան «ԼՂՀ տնտեսական ձեռքբերումներ»  

թեմայով 

 

 

 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

  _________________________________________________________________________________ 

1. «Сегментация рынка  пива в НКР», ՀՀ  ֆինանսների և էկոնոմիկայի  

նախարարություն, Տնսեսագիսական հետազոտությունների ինստիտուտ, «Հայաստանի 

Հանրապետության սոցիալ – տնտեսական  առդի հիմնախնդիրներ,   գիտական 

հոդվածների ժողովածու, Երեվան,  N 7, 2006,   էջ 181 -185 

2. «Государственное регулирование туризма  в НКР» ԱՐՊՀ - ի գիտական 

տեղեկագիր, N1 (14),  ք. Ստեփանակերտ,  2007, էջ 71-75 

3.  «Основные проблемы правового регулирования рекламной деятельности в 

НКР», ԱՐՊՀ - ի գիտական տեղեկագիր, N2 (19),  ք. Ստեփանակերտ,  2009, էջ 84-89 

4. «Развитие внеаудиторной работы как фактор развития профессиональных 

компетенций», ԱՐՊՀ-ի գիտական տեղեկագիր, N1-2 (23-24),  ք. Ստեփանակերտ, 2011, էջ     

5. «Основные проблемы развития  предпринимательства в  НКР на современном 

этапе», ԱՐՊՀ-ի գիտական տեղեկագիր, N1 (2014),  ք. Ստեփանակերտ, 2014, էջ 213-227 

6. <<Актуальные проблемы  развития маркетинга в деятельности  предприятий 

НКР >> ԱրՊՀ գիտական ընթերցումներ, ք.Ստեփանակերտ – 2016 թ.,   էջ 272 -278 

7. << Արցախի Հանրապետության հյուրանոցային տնտեսության զարգացման 

արդի հիմնախնդիրները>> ԱրՊՀ գիտական ընթերցումներ  (Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ), 

Ղարաբաղյան շարժման 30-րդ տարեդարձին նվիրված գիտաժողով,  ք. Ստեփանակերտ – 

2018 թ.,   էջ 74-82 

8. «Արցախի Հանրապետության հյուրանոցային տնտեսության  զարգացման 

արդի հիմնախնդիրները» ԱրՊՀ գիտական ընթերցումներ (հոդվածների ժողովածու), 

Ղարաբաղյան շարժման 30 – րդ տարեդարձին նվիրված գիտաժողով, ք.Ստեփանակերտ – 

2018թ., էջ 74-82 

 
 

ԼԵԶՈՒՆԵՐ 

_____________________________________________________________________________ 

 Հայերեն՝ մայրենի 

 Ռուսերեն՝ գերազանց  

 Անգլերեն՝ բավարար 

 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

  ____________________________________________________________________________ 

 Տիրապետում եմ MS Windows, Word, Excel, PowerPoint համակարգչային 

ծրագրերին 

 

 


