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ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 
 __________________________________________________________________________________ 
 Ազգություն`հայ 
 Ծննդավայր` Արցախ, ք. Ստեփանակերտ Արշակ Տեր-Ղուկասովի փ. տ. 15 
 Ծննդյան ամսաթիվ`23. 04.1967թ 
 Գիտական աստիճան`  
 Գիտական կոչում`  
 Ամուսնական կարգավիճակ` ամուսնացած 
 Արժանացել է՝ ՀՀ և ԼՂՀ «Մարտական ծառայություն» մեդալներով,  ՀՀ ՊՆ 

«Գարեգին Նժդեհ»,   «Անբասիր ծառայության համար» 1-4 աստիճանների և 
«ՀՀ Զինված Ուժեր 20 տարի» մեդալներով,  2014թ- ին «Երիտասարդության 
կրթության և դաստիարականության, Արցախում բարձրագույն կրթության 
կայացման ու զարգացման գործում ունեցած ավանդի , երկարատև 
գիտամանկավարժական բեղմնավոր աշխատանքի համար» ԼՂՀ 
կառավարության պատվոգրով, ՀՀ ՊՆ, ԼՂՀ ՊԲ, ԱԱՄ պատվոգրերով 

 
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 
 _____________________________________________________________________________ 
 1974թ-ին ընդհունվել եմ և 1984-ին ավարտել եմ Ստեփանակերտի Ա. 

Գրիբոյեդովի անվան թիվ 3 միջնակարգ դպրոցը:  
 1984թ-ին ունդունվել եմ Ադրբեջանի ժողտնտեսության ինստիտուտը և 1990 

թվականին ավարտել Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտը, 
ստանալով տնտեսագետի որակավորում: 

mailto:khovsepyan1967@mail.ru


 2009թ-ին ավարտել եմ Ժամանակակից հումանիտար ակադեմիայում 
«Дистанционные образовательные технологии (полный курс)» որակավորման 
դասնթացներ: 
 2013թ-ին ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանում 

«տնտեսագիտություն, հաշվապահական հաշվառում» վերապատրաստման 
դասնթացներ: 

 

 ԱՇԽԱՏԱՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ 
________________________________________________________________________ 
 1990թ-ին ընդունվել եմ աշխատանքի Հայգիտավերականգման շինմիյաորման 

Ստեփանակերտի մասնաճուղում որպես տնտեսագետ, 1992թ-ին ազատվել եմ 
աշխատանքից ԼՂՀ Ինքնապաշպանության ուժերում անթամագրվելու պատճառով: 
 1992թ-ին սեպտեմբերի 1-ից ծառայել եմ ՊԲ ֆինանսական համակարքում, 

սկզբից գումարտակի ֆինանսական մասի պետ, իսկ 1995թ-ից թիվ 39138 զորամասի 
ֆինանսական ծառայության պետ: 
 2019թ-ին զորացրվել եմ պահեստազոր: 
 1992թ-ից առ այսոր զբաղվում եմ գիտա-հետազոտական և մանկավարժական 

գործնեությամբ, դասավանդել եմ մի շարք համալսարաններում, այժմ ԱրՊՀ-ում: 

 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 
  __________________________________________________________________________________ 
 
ԿՈՆՖԵՐԱՆՍՆԵՐ, ՀԱՄԱԺՈՂՈՎՆԵՐ, ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 
  __________________________________________________________________________________ 
 
 Գիտամանկավարժական փորձուսուցումների, ավարտական աշխատանքների 

և  մագիստրոսական  ատենախոսությունների ղեկավարում: 
 Մասնակցություն գիտական ընթերցումների և քննարկումների : 
 Մասնակցություն  ԱրՊՀ-ի կողմից կազմակերպվող գիտական ընթերցումներին/2018/: 
 Մասնակցություն ուսանողական գիտական քննարկումներ            << Սոցիալական 

աջակցության և ապահովության     հիմնախնդիրները ԱՀ-ում >>  թեմայով   
 Մասնակցություն ուսանողական գիտական քննարկումներ   <<Ներդրումների 

մակրոտնտեսական ասպեկտը  ԱՀ-ում >> թեմայով 
 Մասնակցություն ուսանողական գիտական քննարկումներ       << ԱՀ տնտեսական 

անվտանգության արդի հիմնահարցերը >> թեմայով 

 
ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 
  _________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



ԼԵԶՈՒՆԵՐ 
_____________________________________________________________________________ 
 Հայերեն՝ մայրենի 
 Ռուսերեն՝ գերազանց  
 Անգլերեն՝ բավարար 

 
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
  ____________________________________________________________________________ 

Տիրապետում եմ՝ MS- Windows, MS-Offise: Word, MS-Offise Excel, MS Network, 
Internet. E- Mail և այլն 

 
 
 

 

                                                                                   

 

 


