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Ազգություն`
Ծննդավայր`
Ծննդյան ամսաթիվ`
Գիտական աստիճան`
Գիտական կոչում`
Ամուսնական կարգավիճակ`

հայ
ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ
29.09.1977թ.
սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածու
դոցենտ
ամուսնացած

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
 1984-1994 թ.`

ԼՂՀ, êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ թիվ 3 միջնակարգ դպրոց
 1994-1999 թ.`
Արցախի
Պետական
Համալսարան,
ժողտնտեսության
ֆակուլտետ.
Արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝ,
ïÝï»ë³·»ï-մենեջերի áñ³Ï³íáñáõÙ
(ավարտել եմ գերազանցությամբ)
 2007-2012 թ.`
Արցախի Պետական Համալսարան, Տնտեսաիրավաբանական
ֆակուլտետ. հայցորդ ՛՛Տնտեսություն, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և
կառավարում՛՛ մասնագիտությամբ: Ատենախոսության թեման` §Զբաղվածության
գենդերային հիմնախնդիրները ԼՂՀ-ում¦

 2016 թ.`

ԵՊՀ-ում գործող ՀՀ ԲՈՀ-ի
013 մասնագիտական խորհրդում
պաշտպանել եմ ՛՛Զբաղվածության գենդերային հիմնախնդիրները ԼՂՀ-ում՛՛ թեմայով
թեկնածուական ատենախոսություն

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ
 2000-2007 թ.`
 2007թ.-ից `

êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ùáÉ»ç, ¹³ë³Ëáë:
Արցախի Պետական Համալսարան, ֆինանսահաշվային ամբիոնի

ասիստենտ, դասախոս, ավագ

դասախոս, դոցենտ, : Կարդացվող դասընթացներ`

՛՛Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը ֆինանսական համակարգում՛՛, ՛՛Ռիսկերի
տեսություն և ապահովագրություն՛՛ ՛՛Գենդերային տնտեսագիտություն՚։
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ



2015թ.-ից`
՛՛Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միավորում՛՛
հասարակական կազմակերպության անդամ:

ԿՈՆՖԵՐԱՆՍՆԵՐ, ՀԱՄԱԺՈՂՈՎՆԵՐ, ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

1. 1.
ԼՂՀ քաղծառայողների վերապատրաստման դասընթաց, 08-22.07.2010 թ.,
2011թ., ք.Ստեփանակերտ, կարդացվող դասախոսություններ՝ ՛՛Մարդկային
ռեսուրսներ՛՛, /դասընթացավար/:
2. Анализ гендерного порядка сферы труда и занятости в НКР и возможности
имплементации гендерной социальной политики, ԳÇտ»ÉÇù, Ýáñ³ëï»ÕÍոõÃÛáõÝ ¨
½³ñ·³óáõÙ. ÐäîÐ 25-ñ¹ ·Çï³ÅáÕáíÇÝ ÝÛáõÃ»ñ, //ÐäîÐ ;ºñ.;îÝï»ë³·»ï,2015,714
¿ç. ¿ç 276-281.
3. ԱրՊՀ
ֆինանսահաշվային
ամբիոնի
նախաձեռնությամբ
կազմակերպված
§Հաշվապահական հաշվառման արդի հիմնախնդիրները¦ թեմայով կլոր սեղան
11.11.2018 թ., ք.Ստեփանակերտ /մասնակից/:
4. ԱրՊՀ ֆինանսահաշվային ամբիոնի կողմից կազմակերպված ՛՛Վարկատու
կազմակերություննների վարկավորման հիմնախնդիրներն ԱՀ-ում՛՛ թեմայով կլոր
սեղան 11.11.2018 թ., ք.Ստեփանակերտ /մասնակից/:

5. Մասնագիտական
կրթության
որակի
ապահովման
ազգային
կենտրոնի
կազմակերպված
դասընթաց «Որակի ապահովման համակարգի բարելավում:
Ինստիտուցիոնալ ինքնավերլուծության իրականացում թեմայով, 29.03.2019թ.
ք.Երևան ¥Ù³ëÝ³ÏÇó¤

6. ԱրՊՀ

ֆինանսահաշվային

ամբիոնի

կողմից

կազմակերպված

«Ֆինանսիստի

նկատմամբ մասնագիտական պահանջները ժամանակակից աշխարհում» թեմայով
կլոր սեղան-քննարկում, մասնակից, 2019 թվականի հունիսի 07
7. «Տնտեսագետներին ներկայացվող մասնագիտական պահանջները ժամանակակից
աշխատաշուկայում» թեմայով կլոր սեղան ԳՆՀ-ում մասնակից, 2019 թվականի
հունիսի 14

¶Æî²Î²Ü ²ÞÊ²î²ÜøÜºð

1.Гендерные аспекты социально-экономической трансформации в НКР, ԱրՊՀ Գիտական
տեղեկագիր, 2(18), Ստեփանակերտ, 2008, էջ 75-78.
2. Гендерные аспекты развития сельского хозяйства в НКР, ԱրՊՀ Գիտական
տեղեկագիր,2(20),Ստեփանակերտ, 2009, էջ 88-91.
3. Гендерные аспекты управления, ԱրՊՀԳիտականտեղեկագիր,2(26), Ստեփանակերտ,
2012թ, էջ 111-119.
4. Вопросы гендерного распределения труда и трансформация гендерных взаимоотношений в
социальной реальности НКР, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա հանդես, Երևան,''Լիմուշ''
հրատարակչություն, 9-10(171-172) - 2014, էջ 106-109.
5. Анализ трудовой миграции и изменение гендерного порядка в НКР (2004-2013гг.), Մեսրոպ
Մաշտոց Համալսարանի Լրատու:Գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու:Երևան,
''Լիմուշ''հրատարակչություն,2015, էջ 460-464.
6. Гендерная составляющая экономического роста в НКР Ֆինանսներ և էկոնոմիկա հանդես,
Երևան,''Լիմուշ'' հրատարակչություն 9-10(181-182), 2015, էջ 91-92.
7.

Анализ гендерного порядка сферы труда и занятости и возможности имплементации

гендерной

социальной

политики

в НКР,

Կանթեղ

գիտական

հոդվածներ,

ºñ¨³Ý,

''²ëáÕÇÏ'',հրատարակչություն, 4(65), 2016 թ. էջ121-135
8.Ãåíäåðíûé ïîðяäîê è гåíäåðíîå ðàñïðåäåëåíèå òðóäà â òåîðåòèчåñêîé ïåðñïåêòèâå
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա հանդես, Երևան,''Լիմուշ'' հրատարակչություն 9-10(193-194), 2016թ.
էջ 33-34

9.Ìåòîäîëîãèчåñêèå îñîáåííîñòè èññëåäîâàíèя ãåíäåðíûõ îòíîøåíèé â ñôåðå òðóäà è
çàíяòîñòè, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա հանդես, Երևան,''Լիմուշ'' հրատարակչություն 910,(193-194), 2016 թ. էջ 35-36.
10.Òåîðåòèчåñêèå ïîäõîäû ê èññëåäîâàíèþ ñôåðû çàíяòîñòè â êîíòåêñòå ãåíäåðíûõ
îòíîøåíèé Ֆինանսներ և էկոնոմիկա հանդես, Երևան,''Լիմուշ'' հրատարակչություն 12,(197-198), 2017 թ. էջ 35-36
11.Գենդերային

տնտեսագիտություն

àõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý

Ó»éÝ³ñÏ,

¸Ç½³Ï

åÉÛáõë,

êï»÷³Ý³Ï»ñï, 2018Ã.72 էջ
12.Զբաղվածության գենդերային հիմնախնդիրները ԼՂՀ-ում (հ³Ù³éáï ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝ),
êï»÷³Ý³Ï»ñï, “¸Ç½³Ï åÉÛáõë” հրատարակչություն , 2019թ. 27 Էջ.
Èº¼àôÜºð

 Ð³Û»ñ»Ý`
 èáõë»ñ»Ý`
 ²Ý·É»ñ»Ý`

Ù³Ûñ»ÝÇ
·»ñ³½³Ýó
բավարար
 Գերմաներեն լավ
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îÇñ³å»ïáõÙ »Ù
MS Windows,
Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇÝ

Word,

Excel,

Access,

PowerPoint

