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 1956-1967թ.` ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց 

 1967-1975թ.` Երևանի Պետական Համալսարանի Կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետը 
 

ԱՇԽԱՏԱՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ 

________________________________________________________________________ 

 1972-1974թ՝ Ծառայություն Սովետական բանակի շարքերում 

 1974-1977թ.՝ ԼՂՀ Կենցաղային սպասարկման վարչությունում 

 1977-1997թ.՝ ԼՂՀ Կրթության մարզային վարչության բաժնի կառուցվածքներում 

 1994թ. Ծառայություն ԼՂՀ պաշտպանության բանակում 
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1. Միջազգային գիտաժողովի նյութեր նվիրված ԱրՊՀ հիմնադրման 40-ամյակին 

2. Материалы совещания семинара зав.кафедрами биофизики и преподавателей, читающих курс 

”Биофизика” г. Воронеж 1996г.Россия 

3. Life Sciences News letter Volume 1, number 2, 1999,Yerevan 
 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

  _________________________________________________________________________________ 

1. Էլեկտրոնային հաշվողական տեխնիկան ԺՏՆՑ-ում-  ̔Սովետական Ղարաբաղ՚ թերթ 28 

փետրվարի 1986թ 

2. ԷՀՄ և ուսումնական պրոցեսը -̔Սովետական Ղարաբաղ՚ թերթ 5 օգոստոսի 1986թ. 

3. Անհատական միկրոկոմպյուտերներ- ̔Սովետական Ղարաբաղ՚ թերթ 22 հունվարի 1987թ 

4. Ինֆորմատիկան և ծրագրավորումը-̔Սովետական Ղարաբաղ՚ թերթ 16 հունիսի 1987թ 
Показатели физического развития младших школьников Нагорного Карабаха-“Гигиена и санитария” 

N7,1988г.Москва 



5. Первичные фотофизические и фотохимические процессы фотосинтеза в экстремальных условиях 

окружающей среды- Материалы совещания семинара зав.кафедрами биофизики и преподавателей, 

читающих курс ”Биофизика” г. Воронеж 1996г.Россия 

6. Կատարյալ թվեր-Արցախի պետհամալսարանի ̔Վարժարան՚ հանդեսի N1,1997թ. 

7. On potential dependence of temperature-induced membrane current in mollusk neurons- Life Sciences 

News letter Volume 1, number 2, 1999,Yerevan 

8. Äèôôåðåíöèàцèÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñðîêîâ ñòðîèòåëüñòâà è íàêëàäíûõ ðàñõîäîâ â çàâèñèìîñòè îò 

âîçäåéñòâèÿ ïðèðîäíîêëèìàòè÷åñêèõ ôàêòîðîâ ãîðíûõ óñëîâèé- տեղեկագիր Հայաստանի 

շինարարների (հատուկ թողարկում) 1(19)2001թ.,ք.Երևան 

9. Ինտերպոլյացիա խորանարդային սպլայներով-Արցախի պետհամալսարանի գիտական 

տեղեկագրի հավելված NN1-2,2003թ.ք Ստեփանակերտ 

10. Համակարգիչը որպես սովորողների ոպսուցման, դաստիարակության և զարգացման միջոց-

“Լուսարար” թերթ, 16 մարտի 2005թ., N5 

11. Հաշվման մեթոդներ /ուսումնական ձեռնարկ/-Արցախի պետհամալսարան, 2006թ., Об однօй 

задаче для двупараметрического матричного$уравఽен ия-Արցախի պետհամալսարանի գիտական 

տեղեկագիր -2/13/-2006 

12. Մաթեմատիկական ծրագրավորման երկչափ պարամետրական մի խնդրի լուծման 

վերաբերյալ-Արցախի պետհամալսարանի գիտական տեղեագիր  -1/14/-2007թ. 

13. Ագրեգատների օպտիմալ բեռնավորումը-Արցախի պետհամալսարանի գիտական տեղեկագրի 

-1/17/-20008թ. 
14. Ïðîãíîçèðîâàíèå ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñòðîèòåëüñòâà â ïðèðîäíî –êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ãîðíûõ 

ðàéîíîâ ÍÊÐ-Արցախի պետհամալսարանի գիտական տեղեկագիր -2/18/-2008 

15. Հիդրոտեխնիկական համակարգի ռեժիմների լավարկումը- Հայաստանի ճարտարագիտական 

ակադեմիայի լրաբեր /ՀՃԱԼ/,2008, Հ.մ.N4 

16. Սեպարաբելային ծրագրավորման կիրառմամբ հիդրոտեխնիկական համակարգի ռեժիմների 

օպտիմալացումը  -Արցախի պետհամալսարանի գիտական տեղեկագիր -2/20/-2009թ. 

17. Ïðèìåíåíèå ìàðêîâñêèõ öåëåé äëÿ îöåíêè ðåæèìîâ ðàáîòû ýíåðãîñèñòåìû- Միջազգային 

գիտաժողովի նյութեր նվիրված ԱրՊՀ հիմնադրման 40-ամյակին, Պրակ II , Ստեփանակերտ 

2009թ. 

18. Об одном методе решения задачи оптимизации режимов гидротешническои системы-Արցախի 

պետհամալսարանի գիտական տեղեկագիր -2/22/-2010թ 

19. О связи задач с невыпуклыми целевыми функциями и целочисленных задач-̔Գիտական 

ընթերցումներ՚  Ստեփանակերտ 2011թ. 

20. Վիետի հակադարձ թեորեմի կիրառմամբ մի քանի խնդիրների լուծման ոչ ստանդարտ մեթոդը-

Արցախի պետհամալսարանի գիտական տեղեկագիր -1/2014 

21. Преобразование Парка-Горева как следствие теоремы Ляпунова-Արցախի պետհամալսարանի 

գիտական տեղեկագիր -1/2014 

22. Ոչ ստանդարտ խնդիրներ, լուծումներ և ցուցումներ- ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, 

Ստեփանակերտ 2014թ. 

23. Կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի կուրսային, ավարտական 

աշխատանքների ու մագիստրոսական թեզերի թեմաների ժողովածու- Ստեփանակերտ 2018թ. 

24. Определение равномерного выпуска итеративным методом-Արցախի պետհամալսարանի 

գիտական տեղեկագիր (Բնական գիտություններ) պրակ 1, 2019թ. 

25. Պրոբլեմային իրադրության պայմաններում մեկ կոմբինատոր խնդրի լուծման մասին-Արցախի 

պետհամալսարանի գիտական տեղեկագիր (Բնական գիտություններ) պրակ 2, 2019թ. 

ԼԵԶՈՒՆԵՐ  
 

Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն  
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