
 

* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

1 
 

Անուն, ազգանուն, հայրանուն 
Մարիամ Հարությունյան Մասիսի 

2 
 

Ծննդյան տարեթիվ /օր, ամիս, տարի/ 
07.04.1997թ. 

3 Հասցե ք.Գյումրի, փ.Լազո տ.75 

4 Հեռախոսահամար +374 94 18 20 25 

5 Էլ. հասցե 

 

mariam972014@mail.ru 

hmariam972014@gmail.com 

 

6 
Աշխատանքային սոցիալական կայքեր  

(Linkedin, Facebook, YouTube և այլն) 

Facebook 

Linkedin 

7 

 

 

Կրթություն 

 

 

 2018-2020թթ-ՀՊՏՀ ԳՄ ֆինանսահաշվային ֆակուլտետի 

մագիստրատուրայի  «Գործարար վարչարարություն» 

մասնագիտությունը։ 

 2014-2018թթ- ՀՊՏՀ ԳՄ ֆինանսահաշվային ֆակուլտետի 

«Կառավարում» մասնագիտությունը։ 

 2017թ. -Ամերիկյան համալսարանի կողմից կազմակերպված 

ENGLISH  LANGUAGE LEVEL  FOUR (4,5,6) Intermediate  

դասընթացին՝ տիրապետելով բոլոր 6 մակարդակներին։ 

 2007-2008թթ- Գյումրու «Բիզնես Էլիտա» կրթական կենտրոնի 

համակարգչային բաժինը։ 

8 Գիտական աստիճան - 

mailto:mariam972014@mail.ru
mailto:hmariam972014@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007048157443
https://www.linkedin.com/in/mariam-harutyunyan-1a585712a/


 

* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

9 Գիտական կոչում - 

10 Աշխատանքային փորձ 

2020թ. նոյեմբեր- ՀՊՏՀ ԳՄ «Ընդհանուր տնտեսագիտության և բնագիտական 

առարկաներ» ամբիոնի դասախոս 

2020թ.նոյեմբեր- ՀՊՏՀ ԳՄ Ընդհանուր տնտեսագիտության ֆակուլտետ 

11 
 

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ 

Մարդկային կայուն զարգացում, Մենեջմենթ, Կյանքի որակ, 

Տնտեսագիտության տեսություն, Ռազմավարական կառավարում 

12 
 

Մասնագիտական անդամակցություն 
- 

13 
 

Գիտական հրապարակումների թիվ 
4 

14 

 

 

Վերջին հինգ տարիների գիտական 

հրապարակումների ցանկ 

 

 

 

 

 

 
Գիրք-մենագրություն 

1. Formation and evaluation of Quality of Life (LAP Lambert Academic 

Publishing)-8 լեզուներով հրատարակում 
Հասանելի է(անգլերեն) https://www.morebooks.de/store/ru/book/formation-

and-evaluation-of-quality-of-life/isbn/978-620-2-80104-1 

 
Գիտական հոդվածներ 
 

1. Կյանքի որակի գնահատման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում(ՇՊՀ 

Գիտական տեղեկագիր 2019 N2, ՊՐԱԿ Ա ) 
2. Основные задачи улучшение качества жизни в Армении (ФГБОУ ВО, 

РЭУ им. Г.В.Плеханова, 2020) 

3. Մարդկային կայուն զարգացման գնահատումը ՀՀ-ում(գտնվում է 

խմբագրման փուլում) 

15 Վերջին հինգ տարիներին գիտաժողովների  

https://www.morebooks.de/store/ru/book/formation-and-evaluation-of-quality-of-life/isbn/978-620-2-80104-1
https://www.morebooks.de/store/ru/book/formation-and-evaluation-of-quality-of-life/isbn/978-620-2-80104-1


 

* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

մասնակցություն 

 

 

 2019թ. Նոյ.8-9 ՇՊՀ-ում հանրապետական գիտաժողովի 

մասնակցություն: 

 2019թ.հոկտ. 22-ՀՊՏՀ ԳՄ-ում «Աղետի գոտուց զարգացման 

գոտի...անցյալի դասերը և ժամանակի մարտահրավերները» 

միջազգային գիտաժողովի մասնակցություն: 

 2019թ. հոկտ.18 Երևան «Գլոբալ իննովացիոն ֆորում» ՝ որպես 

նոմինանտ ուսանող: 

 2019թ.հոկտ.17 Երևան-GIF19`«Գլոբալ իննովացիոն ֆորում»-ի 

շրջանակներում ՀՊՏՀ և ԿԲ համատեղ պանելային քննարկում՝որպես 

նոմինանտ ուսանող: 

 2019թ.հոկտ.16 Երևան-GIF19`«Գլոբալ իննովացիոն ֆորում»-ի 

մասնակցություն՝որպես նոմինանտ ուսանող: 

 2018թ. նոյ.26-27 ՀՊՏՀ ԳՄ-ում «ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման 

մարտահրավերները և դրանց հաղթահարման ուղիները» 

ուսանողական գիտաժողովի մասնակցություն: 

 2018թ. մայիսի 18 ՀԱՀ-ի և ԿԲ-ի հետ համատեղ <<Ֆինանսական 

հմտությունների զարգացում>> դասընթացի մասնակցություն: 

 2016թ.սեպ.30-հոկտ.2 Ծաղկաձոր «Նորարարությունների 

կառավարում» II-րդ միջազգային երիտասարդական գիտական 

դպրոցի մասնակցություն: 

16 
Վերջին հինգ տարիներին 

վերապատրաստումների մասնակցություն 
- 

17 Դասընթացներ բակալավրիատիում (թվարկել) 
Տնտեսագիտության ներածություն,  

Միկրոտնտեսագիտության ներածություն 

18 Դասընթացներ մագիստրատուրայում (թվարկել) - 

19 Դասընթացներ ասպիրանտուրայում (թվարկել) - 



 

* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

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 Word 

 Microsoft Office Excel 

 SPSS ծրագրային փաթեթ 

 Microsoft Office Power Point 

 

25 
Վիճակագրական որևէ փաթեթի տիրապետում 

(SPSS, STATA, EViews և այլն) 
SPSS ծրագրային փաթեթ 

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 

 

 

Անգլերեն(գերազանց) 

Ռուսերեն(լավ) 



 

* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

 

տևողությունը, դասընթացի անվանումը) Թուրքերեն(լավ) 

 

28 

Լեզվի իմացությունը հավաստող փաստաթուղթ 

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

քննության միավորը և հանձնման ժամկետը) 

General English(AUA) 19.05.2018  

Final grade: 94% 


