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 Ազգություն`հայ 

 Ծննդավայր` ԼՂԻՄ, ք. Ստեփանակերտ 

 Ծննդյան ամսաթիվ` 18.03.1940թ. 

 Գիտական աստիճան` ֆիզ․ մաթ․ գիտությունների թեկնածու 

 Գիտական կոչում ՝ դոցենտի  պաշտոնակատար 

 Ամուսնական կարգավիճակ` ամուսնացած 

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

 _____________________________________________________________________________ 

 1947-1957թթ.՝  ք. Ստեփանակերտի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց 

 1959-1964թթ.`  Երևանի Պետական Համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետ 

 1991թ.՝ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի գիտահետազոտական ինստի-

տուտի խորհրդում պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն 

«էլեկտրաակուստիկ երևույթը մետաղ կիսահաղորդիչ կոնտակտում (Ge, Si)» 

թեմայով և ստացել ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի 

գիտական աստիճան։ 

 

ԱՇԽԱՏԱՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ 

________________________________________________________________________ 

 1957-1959թթ․ աշխատել է էլեկտրամոնտաժման բրիգադում, ք․Ստեփանա-

կերտում 

 1965-1966թթ․ ծառայել է խորհրդային բանակում 

 1967-1972թթ․ աշխատել է Երևանի  Հայկական Պետական մանկավարժական 

ինստիտուտի տեսական ֆիզիկայի ամբիոնում 

 1972-1992թթ․ զբաղվել է գիտահետազոտական գործունեությամբ՝ համակցելով 

մանկավարժական աշխատանքի հետ ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետում։ 



Զբաղեցրել է գիտաշխատողի, խմբի ղեկավարի և ավագ գիտաշխատողի 

պաշտոններ։ 

 1993թ․-ից աշխատում է Արցախի Պետական Համալսարանի ֆիզիկայի 

ամբիոնում 

 1993-1996թթ․, համատեղելով դասախոսական աշխատանքի հետ, զբաղեցրել է 

ԱրՊՀ-ի գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի պաշտոնը  

 1994-1998թթ․, համատեղելով, ղեկավարել է ԱրՊՀ-ի Ֆիզիկայի ամբիոնին  կից 

գիտահետազոտական լաբորատորիայի գիտական թեմատիկան   

 1999-2002թթ․, համատեղելով դասախոսական աշխատանքի հետ, զբաղեցրել է 

ԼՂՀ ԿԳՆ բարձրագույն և միջին մասնագիտական կրթության և գիտության 

բաժնի վարիչի պաշտոնը 

 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

  __________________________________________________________________________________ 

 1975-1990թթ․ ղեկավարել է «Գիտելիք» ընկերության  ԵՊՀ-ի ռադիոֆիզիկա 

ֆակուլտեըտի բաժանմունքը 

 1998-2016թթ․ ղեկավարել է ԱրՊՀ-ի Ֆիզիկայի ամբիոնին  կից 

գիտահետազոտական լաբորատորիայի աշխատանքները   

 2018-2019թթ․ մասնակցել  Երևանի “Young Minds” կազմակերպության աշխա-

տանքներին Արցախում 

 

 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 
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 Հայերեն 

 Ռուսերեն  

 Գերմաներեն և անգլերեն /բառարանով/ 
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 Տիրապետում է MS Windows, Word, PowerPoint համակարգչային ծրագրերին 

 


