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1 

 
Անուն, ազգանուն, հայրանուն 

 
Սահակ Մարտիրոսի Մատինյան 

 
2 

Ծննդյան տարեթիվ /օր, ամիս, տարի/  
09/09/1986 

3 Հասցե ՀՀ, ք. Երևան, Քաջազնունի փ., 11շ, 32բն. 

 

4 
 

Հեռախոսահամար 
 

+37477510415 

5 Էլ. հասցե sahak4matinyan@gmail.com 

6 
Աշխատանքային սոցիալական կայքեր 

(Linkedin, Facebook, YouTube և այլն) 

 

 

 

7 

 

 

Կրթություն 

 Սեպտեմբեր 2019 -ՀՊՏՀ հայցորդ 

 Փետրվար 2005 – Հունիս 2008-ՀՊՏՀ ԳՄ«ֆինանսներ և վարկ» 
մասնագիտությամբ 

 Սեպտեմբեր 2003 – Փետրվար 2005 ՀՊՏՀ «Ձեռնարկությունների 

տնտեսագիտություն և կառավարում» 

 Սեպտեմբեր 1993 – Հունիս 2003-Գյումրու Հովհ. Թումանյանի անվան 
թիվ 13 միջանակարգ դպրոց 
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8 Գիտական աստիճան - 

9 Գիտական կոչում - 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 
Աշխատանքային փորձ 

 Սեպտեմբեր 2017 -ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ 

 Ապրիլ 2017 - Հունիս դասընթաց 2017 BSC «Վարկային 

մասնագետների պատրաստման դասընթաց» 

 Հոկտեմբեր 2012 – Սեպտեմբեր 2017 «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ Գյումրու մ/ճ 

Բիզնես խորհրդատու 

 Ապրիլ 2010 – Սեպտեմբեր 2011 «Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ 
Արմավիր մ/ճ,Գյուղատնտեսական վարկավորման խորհրդատու 

 Դեկտեմբեր 2009 – Ապրիլ 2010 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ Մասիս մ/ճ 
Սպառողական վարկավորման մասնագետ 

11 Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ 
Մարդկային ռեսուրսների կառավարում, Բիզնես և ֆինանսական 

վերլուծություն 

12 Մասնագիտական անդամակցություն - 

13 Գիտական հրապարակումների թիվ 1 

14 Վերջին հինգ տարիների գիտական 

հրապարակումների ցանկ 

- 
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15 
Վերջին հինգ տարիներին գիտաժողովների 

մասնակցություն 
- 

16 
Վերջին հինգ տարիներին 

վերապատրաստումների մասնակցություն 
- 

17 Դասընթացներ բակալավրիատիում (թվարկել) «Բանկային և ֆինանսական մենեջմենթ», «Ֆինանսական գործիքներ և 

մեխանիզմներ», «Ֆինանսական մենեջմենթ, «Բանկային գործունեության 

հիմունքներ», «Վարկային մենեջմենթ» 

18 Դասընթացներ մագիստրատուրայում (թվարկել) «Բանկային մենեջմենթ», «Ֆինանսական գործիքներ», «Բանկային 

պրոդուկտների վաճառքի կազմակերպում», «Էլեկտրոնային բանկային 

գործ» 

19 
Դասընթացներ ասպիրանտուրայում (թվարկել) 

- 
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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 

առկայություն (օրինակ՝ CFA, PMP և այլն) 

- 

24 Համակարգչային հմտություններ (MS Office - 

փաթեթի ազատ տիրապետում՝ Word, Excel, 

Power-Point ) 

 
Այո 
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25 Վիճակագրական որևէ փաթեթի տիրապետում 

(SPSS, STATA, EViews և այլն) 

- 

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) 

- 

28 
Լեզվի իմացությունը հավաստող փաստաթուղթ 

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

քննության միավորը և հանձնման ժամկետը) 

- 
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