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4. Լ. Գալոյան, Ա. Քթոյան, Մ. Ավետիսյան, Ա. Սարգսյան, «Կրթություն-

տնտեսություն-աշխատաշուկա փոխառնչությունների գնահատումը և 

վերլուծությունը Շիրակի մարզում», Միջազգային գիտաժողով «Աղետի 

գոտուց զարգացման գոտի… անցյալի դասերը և ժամանակի 

մարտահրավերները», 2019թ. 



 

* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

5. Գալոյան Լ.Խ., Քթոյան Ա.Մ., Ավետիսյան Մ.Ա., Սարգսյան Ա.Դ., 

«Բարձրագույն կրթությունը աշակերտների աչքերով /Շիրակի մարզում 

անցկացված հետազոտության արդյունքներով/, հանրապետական 

գիտաժողով», հանրապետական գիտաժողով՝  նվիրված Շիրակի պետական 

համալսարանի հիմնադրման 85-ամյակին, ՀՀ, Գյումրի, 2019թ. 

6. «Ռիսկերի ազդեցության գնահատումն ու վերլուծությունը պետական 

պարտքի կայունության համատեքստում» 

Տնտեսության և հասարակության զարգացում. 21-րդ դարի 

մարտահրավերներ և հնարավորություններ: ՀՊՏՀ 27-րդ գիտաժողով, 2018  

7. «Պետական պարտքի և տնտեսական աճի փոխազդեցության 

գնահատման տեսամեթոդական հիմնադրույթները», Գործարար միջավայրի 

բարելավման և միջազգային տնտեսական համագործակցության 

ընդլայնման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, ՀՊՏՀ 26-րդ գիտաժողով, 2017 

8. «ՀՀ պետական պարտքի կառավարման ինստիտուցիոնալ միջավայրի 

բնութագիրը», Զարգացման ժամանակակից մարտահրավերները, ՀՊՏՀ 24-

րդ գիտաժողով, 2015 

16 

 

Վերջին հինգ տարիներին 

վերապատրաստումների մասնակցություն 

 

1. «Տվյալների օգտագործումը SPSS ծրագրային փաթեթի միջոցով», CRRC-

Հայաստան 

2. «Էմոցիոնալ ինտելեկտ» միջազգային թրեյնինգի մասնակցություն 



 

* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

 /առկա է մասնակցության հավաստագիր/ 

3. “1С Предприятия” ծրագրային փաթեթի կիրառման ուսուցման 

դասընթացների մասնակցություն 

4. «Կրիպտոգրաֆիան երեկ, այսօր և վաղը» Հայաստանի Ամերիկյան 

Համալսարան 

5. Ֆինանսական կայունություն. Դրամավարկային քաղաքականություն,  

Կարիերան ՀՀ ԿԲ-ում 

6. Կրիպտովալյուտաները գործնականում 

7. «Բաց տվյալները որպես վերլուծական գործիք» Հետազոտական 

ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն-Հայաստան /CRRC-Armenia/ 

8. «Տվյալների օգտագործումը SPSS ծրագրային փաթեթի միջոցով» 

Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն-Հայաստան 

9. «Հարկային լաբիրինթոս. ինչպես կողմնորոշվել» 

10. «Վաճառքի վերլուծություն և օպտիմալացում», BDG «Ֆինանսական 

մոդելավորում» 

11. «Մրցունակ, մասնակցային և ներառական տնտեսություն»  

12. «Աշխատանքային օրենսդրության քննարկում, կադրային 

գործավարություն, կադրային հաշվապահություն» 

«Պետական գնումների 01.06.2019թ.-ին ուժի մեջ մտած 

https://www.facebook.com/hashtag/%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%A1%D5%B4%D5%A5%D6%80%D5%AB%D5%AF%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AC%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%AB?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCEBaZwzHtxxJKbJZBWNAJDK6QwH07cgUmEbTmGDqx7dZ-zAjcv7v6tYy8Nc_rfD705Z6E9dQKbEKGaZWGh6ZICy3x_5gFpc9yzhS01RijWwl3NcHDdF6VipZQzhxwrxXpRX2-PqEpxRo0V_emvDZ_nYxvKEpVovNinyVaNgPVQEYnme-83CcmX4EedjKGZ4YvITRZtNI_4JhEIRZm4kr-yPZ6uOEubqZVvMbapnZdEoPy3GCNzt3ffjtCZ6c6AQhvaBAcQKir_6lgKVxqKassJdda6g5QZTFxncg-OVV0p-MrnfNpq5A96BMo9J1o5egL8TIkGeihxmYJ46T3BPcc&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%A1%D5%B4%D5%A5%D6%80%D5%AB%D5%AF%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AC%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%AB?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCEBaZwzHtxxJKbJZBWNAJDK6QwH07cgUmEbTmGDqx7dZ-zAjcv7v6tYy8Nc_rfD705Z6E9dQKbEKGaZWGh6ZICy3x_5gFpc9yzhS01RijWwl3NcHDdF6VipZQzhxwrxXpRX2-PqEpxRo0V_emvDZ_nYxvKEpVovNinyVaNgPVQEYnme-83CcmX4EedjKGZ4YvITRZtNI_4JhEIRZm4kr-yPZ6uOEubqZVvMbapnZdEoPy3GCNzt3ffjtCZ6c6AQhvaBAcQKir_6lgKVxqKassJdda6g5QZTFxncg-OVV0p-MrnfNpq5A96BMo9J1o5egL8TIkGeihxmYJ46T3BPcc&__tn__=%2ANK-R


 

* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

փոփոխությունների ներկայացում և քննարկում /ՀՀ կառավարության 516-Ն 

որոշում/» 

«Պետական գնումներ մասնակիցների համար», Գործք ընկերություն  

13. Comparative Economic system and Development,  Armenian state 

University of Economics  

14. ՀՊՏՀ ԳՄ  «Ինչ ենք հասկանում «Լավ կառավարում» ասելով», 

Եվրախորհրդին առնթեր  «Վերապատրաստում իրականացնող 

կազմակերպությունների եվրոպական ցանցի»  (ENTO),  ՏԺԳ և Ուրբան 

հիմնադրամների նախաձեռնությամբ:    

17 Դասընթացներ բակալավրիատիում (թվարկել) 
Միկրոտնտեսագիտության 1, 2; Մենեջմենթի հիմունքներ; Մարդկային 

ռեսուրսների կառավարում, Էկոնոմիկա և կառավարում 

18 Դասընթացներ մագիստրատուրայում (թվարկել) Տնտեսագիտություն, Մենեջմենթ, Մարդկային ռեսուրսների կառավարում 

19 Դասընթացներ ասպիրանտուրայում (թվարկել) - 

20 Տպագիր դասախոսությունների առկայություն Այո        Մասամբ         Ոչ 

21 
Էլեկտրոնային դասախոսությունների 

առկայություն (ընդգծել) 

 

Այո        Մասամբ         Ոչ 

22 
Շնորհանդեսով դասախոսությունների  

առկայություն (ընդգծել) 

 

Այո         Մասամբ         Ոչ 

23 
Մասնագիտական որակավորումը հավաստող 

միջազգայնորեն ճանաչված աստիճանի 
- 



 

* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

 

առկայություն (օրինակ՝ CFA, PMP և այլն) 

24 

Համակարգչային հմտություններ (MS Office -

փաթեթի ազատ տիրապետում՝  Word, Excel, 

Power-Point ) 

MS Office -փաթեթի ազատ տիրապետում՝  Word, Excel, Power-Point 

25 
Վիճակագրական որևէ փաթեթի տիրապետում 

(SPSS, STATA, EViews և այլն) 
SPSS,  EViews /մասնակի/ 

26 

Արտերկրում դասավանդման փորձառություն 

(նշել երկիրը, ուսումնական հաստատությունը,  

դասընթացը, ժամկետը, տևողությունը) 

- 

27 

Օտար լեզուների իմացության մակարդակի  

նկարագիր (նշել օտար լեզվով դասավանդելու  

մասին, եթե կա նման փորձառություն, նաև՝  

հաստատության անվանումը, դասավանդման 

տևողությունը, դասընթացի անվանումը) 

AUA B1 մակարդակի դասընթացի մասնակցություն /ընթացիկ/ 

28 

Լեզվի իմացությունը հավաստող փաստաթուղթ 

(TOEFL, IELTS , BEC, DELF/DALF, TCF/TEF)  

քննության միավորը և հանձնման ժամկետը) 

AUA B1 մակարդակի դասընթացի մասնակցության և յուրացման 

հավաստագիր 


