
 

* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

1 Անուն, ազգանուն, հայրանուն Ռիմա Մարգարյան Վարդանի 

2 Ծննդյան տարեթիվ /օր, ամիս, տարի/ 21․12․1988թ․ 

3 Հասցե ք․ Գյումրի Հանեսօղլյան փողոց, տուն 20/1 

4 Հեռախոսահամար (+374)91777743,   (+374)55999196 

5 Էլ. հասցե rimamarg88@gmail.com,   rima-marg.88@mail.ru 

6 
Աշխատանքային սոցիալական կայքեր 

(Linkedin, Facebook, YouTube և այլն) 
Facebook 

7 
Կրթություն 

 

2009-2011թթ ՀՊՏՀ ԳՄ Ֆինանսների մագիստրոսի աստիճան 

«Հաշվապահական հաշվառում/ըստ ճյուղերի/» մասնագիտությամբ    

2005-2009թթ ՀՊՏՀ ԳՄ Տնտեսագիտության բակալավրի աստիճան 

«Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» մասնագիտությամբ    

8 Գիտական աստիճան 
09․02․2017թ-09․02․2022թ   որպես հայցորդ ՀՊՏՀ-ում Ը․00․03 «Ֆինանսներ, 

հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտությամբ 

9 Գիտական կոչում  

10 Աշխատանքային փորձ 

14․05․2012թ-01․10․2019թ որպես հաշվապահ ՀՊՏՀ ՊՈԱԿ Գյումրու 

մասնաճյուղում 

02.09.2013թ-01.07.2020թ որպես դասախոս ՀՊՏՀ ՊՈԱԿ Գյումրու 

մասնաճյուղում 

11 Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ 
Հաշվապահական հաշվառում,   աուդիտ,  տնտեսական գործունեության 

վերլուծություն 

12 Մասնագիտական անդամակցություն  

mailto:rimamarg88@gmail.com
mailto:rima-marg.88@mail.ru
https://www.facebook.com/rima.margaryan.9


 

* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

13 Գիտական հրապարակումների թիվ 3 գիտական հոդված 

14 

Վերջին հինգ տարիների գիտական 

հրապարակումների ցանկ 

 

 

 «Կենսաբանական ակտիվների հաշվառման 

առանձնահատկությունների հաշվապահական բացահայտումները», 

ՀՊՏՀ 26-րդ գիտաժողով «Գործարար միջավայրի բարելավման և 

միջազգային տնտեսական համագործակցության ընդլայնման արդի 

հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» գիտաժողովի նյութեր/ ՀՊՏՀ։-

Եր․։Տնտեսագետ, 2017, 430 էջ 

 «Հոգեբանական մոտեցումների կիրառման 

նպատակահարմարությունը աուդիտորական ստուգումների 

գործընթացում», ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ հետազոտական կենտրոն, 

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ եռամսյա գիտական հանդես  Հունվար-Մարտ, 2020թ, 

469 էջ 

 “Проблемы, связанные с гостевыми домами ширакской области, и 

выявление путей их решения”, «Աղետի գոտուց զարգացման 

գոտի․․․Անցյալի դասերը և ժամանակի մարտահրավերները» 

միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու/ ՀՊՏՀ Գյումրու 

մասնաճյուղ։ Գյումրի  2020, 136 էջ 

15 
Վերջին հինգ տարիներին գիտաժողովների 

մասնակցություն 

 ՀՊՏՀ 26-րդ գիտաժողով «Գործարար միջավայրի բարելավման և 

միջազգային տնտեսական համագործակցության ընդլայնման արդի 

հիմնախնդիրները ՀՀ-ում», 15-18 նոյեմբերի 2016թ․ 

 «Աղետի գոտուց զարգացման գոտի․․․Անցյալի դասերը և ժամանակի 

մարտահրավերները» միջազգային գիտաժողով, 21-23 հոկտեմբերի 

2019թ․ 

16 
Վերջին հինգ տարիներին 

վերապատրաստումների մասնակցություն 

 «FES House» նորագույն կրթության միջազգային կենտրոնում «ՀԾ-

Հաշվապահ» ծրագիր 22․10․2018թ 

 «SPEAK UP»  կրթության կենտրոնում «1C» ծրագիր 11․07․2020թ 

17 Դասընթացներ բակալավրիատիում (թվարկել) 
Հաշվապահական հաշվառման տեսություն 

Հաշվապահական հաշվառում 



 

* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

Ֆինանսական հաշվառում 

Ներքին վերահսկողություն 

Աուդիտ 

Գործառնական աուդիտ 

Գործավարությունը հաշվապահությունում 

18 Դասընթացներ մագիստրատուրայում (թվարկել)  

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 

առկայություն (օրինակ՝ CFA, PMP և այլն) 

———————————— 

24 

Համակարգչային հմտություններ (MS Office -

փաթեթի ազատ տիրապետում՝  Word, Excel, 

Power-Point ) 

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

Google  Drive փաթեթ,  Internet,  Zoom 

25 
Վիճակագրական որևէ փաթեթի տիրապետում 

(SPSS, STATA, EViews և այլն) 
———————————— 

26 
Արտերկրում դասավանդման փորձառություն 

(նշել երկիրը, ուսումնական հաստատությունը,  
———————————— 



 

* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

 

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) 

01․06․2016թ-03․08․2016թ․ ՀԱՀ Շարունակական կրթության բաժին, անգլերենի 

դասընթաց` Անգլերենի 5-րդ փուլ 

 

21․10․2017թ-26․11․2017թ․ ՀԱՀ Շարունակական կրթության բաժին, անգլերենի 

դասընթաց` Խոսակցական անգլերեն 

28 

Լեզվի իմացությունը հավաստող փաստաթուղթ 

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

քննության միավորը և հանձնման ժամկետը) 

 


