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ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 

 

 Ազգություն`                                  հայուհի 

 Ծննդավայր`                                 ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ 

 Ծննդյան ամսաթիվ`                    18.02.1978թ. 

 Գիտական աստիճան`   - 

 Գիտական կոչում`   - 

 Ամուսնական կարգավիճակ`     ամուսնացած 

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ  

  

 1984-1990թթ.`     ԼՂՀ, Ստեփանակերտի թիվ 10 միջնակարգ դպրոց  

 1990-1994թթ.`  ԼՂՀ, ԵՊՀ առընթեր Ա. Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոցի 

Ստեփանակերտի մասնաճյուղ (ավարտել եմ գերազանցությամբ) 

 1986-1993թթ.`    Ստեփանակերտի Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոց 

(ավարտել եմ գերազանցությամբ) 

 1994-1999թթ.` Արցախի պետական համալսարան, արտադրության էկոնոմիկա և 

կառավարում մասնագիտություն, տնտեսագետ-մենեջերի 

որակավորում (ավարտել եմ գերազանցությամբ) 

 2007-2012թթ.` Արցախի պետական համալսարան, Տնտեսաիրավաբանական 

ֆակուլտետ, տնտեսագիտության ամբիոնի հայցորդ 
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 1998-2004թթ.`    ԼՂՀ վիճակագրության, պետական ռեգիստրի և վերլուծության 

պետական վարչություն, առաջին կարգի տնտեսագետ 

 2004-2006թթ.`     ԼՂՀ ԱՎԾ, առաջատար տնտեսագետ 

 2006թ.-ից`   ԱրՊՀ, ֆինանսահաշվային ամբիոնի ասիստենտ, այնուհետև 

դասախոս, ապա` ավագ դասախոս: Դասընթացներ` 

«Տնտեսական գործունեության վերլուծություն», «Ֆինանսական 

վերլուծություն», «Ֆինանսական հաշվառում», 

«Կազմակերպության գործունեության արդյունավետության 

գնահատում», «Էկոնոմիկա և կառավարում» (նախկինում` 

«Տնտեսական գործունեության վերլուծության տեսություն», 

«Կորպորատիվ ֆինանսներ», «Հարկային հաշվառում», 

«Վճարահաշվարկային համակարգեր», «Ֆինանսական 

հաշվետվության վերլուծություն», «Ձեռնարկության էկոնոմիկա») 

 2008-2013թթ.` ՀԱՀ Թրփանճեան գյուղական համայնքների զարգացման ծրագրի 

Ստեփանակերտի գրասենյակ, դասընթացավար  

 2010-2014թթ.`     ԱրՊՀ, գլխավոր հաշվապահ 

 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

 

   

  

ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐ 

 

  

 

ԿՈՆՖԵՐԱՆՍՆԵՐ, ՀԱՄԱԺՈՂՈՎՆԵՐ, ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 

 

1. ՀԱՀ, Հատուկ դասընթացների բաժին` ԹԳՀԶԾ Ձեռներեցների ուսուցում 

դասընթացավարների համար ծրագիր, բիզնեսի կազմակերպման դասընթացի 

վարման հմտություններ (մասնակից) 

2. ԼՂՀ քաղծառայողների վերապատրաստման դասընթաց, 2010թ., ք.Ստեփանակերտ 

(դասընթացավար) 

3. ԱրՊՀ ֆինանսահաշվային ամբիոնի նախաձեռնությամբ կազմակերպված 

«Հաշվապահական հաշվառման արդի հիմնախնդիրները» թեմայով կլոր սեղան, 

2018թ. նոյեմբեր, ք.Ստեփանակերտ (մասնակից) 



4. ԱրՊՀ ֆինանսահաշվային ամբիոնի կողմից կազմակերպված «Վարկատու 

կազմակերություննների վարկավորման հիմնախնդիրներն ԱՀ-ում» թեմայով կլոր 

սեղան, 2018թ. նոյեմբեր, ք.Ստեփանակերտ (մասնակից) 

5. ԱրՊՀ ֆինանսահաշվային ամբիոնի կողմից կազմակերպված «Ֆինանսիստի 

նկատմամբ մասնագիտական պահանջները ժամանակակից աշխարհում» թեմայով 

կլոր սեղան-քննարկում, 2019թ. հունիս, ք.Ստեփանակերտ (մասնակից) 

 

 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

 

1. Роль и значение анализа финансового состояния производственных предприятий НКР, 

ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր, 2(18) 2008թ.: 

2. Մարժինալ վերլուծության իրականացման առավելությունները արտադրական 

կազմակերպություններում, Գործարար միջավայրի բարելավման և միջազգային 

տնտեսական համագործակցության ընդլայնման արդի հիմնախնդիրները ՏՏ-ում: 

ՀՊՏՀ 26-րդ գիտաժոցով, (2016 թ. նոյեմբերի 15-18),  ՀՊՏՀ -Եր.: Տնտեսագետ, 2017: 

3. Анализ экспорта и импорта товаров Республики Арцах, ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարություն, Տնտեսության և հասարակության զարգացում. 21-րդ դարի 

մարտահրավերներ և հնարավորություններ£ ՀՊՏՀ 27-րդ գիտաժողով, 2017 թ., 

նոյեմբերի 22-24£ Երևան 2018: 

4. Իրացվելիության ֆինանսական կառավարման գործընթացում դեբիտորական եվ 

կրեդիտորական պարտքերի վերլուծությունը /ԱՀ արդյունաբերական 

կազմակերպությունների օրինակով/,  «Ֆինանսներ և էկոնոմիկա» հանդես, Երևան: 

«Լիմուշ» N8 (216) 2018թ.: 

5. Իրացվելիության ֆինանսական կառավարման գնահատականը ԱՀ 

արդյունաբերության ոլորտի կազմակերպություններում, «Ֆինանսներ և էկոնոմիկա» 

հանդես, Երևան: «Լիմուշ» N9 (217) 2018թ.: 

6.  Իրացվելիության վերլուծությունը որպես կազմակերպության ֆինանսական 

կառավարման գործիք, ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր (Հասարակական 

գիտություններ), Պրակ I, Ստեփանակերտ, 2019թ. 

7. Արցախի  Հանրարապետության արտադրական կազմակերպությունների 

ֆինանսական իրավիճակի ընդհանրական գնահատումը, Ֆինանսներ և 

հաշվապահական հաշվառում. գիտական հանդես, Երևան: 2 (4) 2019թ. 

8. Ֆինանսական պարբերաշրջանի, շահութաբերության և իրացվելիության 

ցուցանիշների փոխկապվածության գնահատումը ԱՀ սննդի արտադրության 

կազմակերպություններում, ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր (Հասարակական 

գիտություններ), Պրակ 2, Ստեփանակերտ, 2019թ. 

9. Artsakh Republic Food Manufacturing Organizations Liquidity Assessment By The Turnover 

Indicators, Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում. գիտական հանդես, Երևան: 

2020թ. 

 



 

ԼԵԶՈՒՆԵՐ 

 

 Հայերեն`           մայրենի 

 Ռուսերեն`        գերազանց 

 Անգլերեն`         լավ 

 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ                  

 

 Տիրապետում եմ  MS Word, MS Excell, MS Access, MS Power Point 

համակարգչային ծրագրերին  

 

 


