
 
 

* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

1 Անուն, ազգանուն, հայրանուն Սիմոնյան Լուսինե Էդվարդի 

2 Ծննդյան տարեթիվ /օր, ամիս, տարի/ 25.03.1982 

3 Հասցե ք. Մարալիկ, Ձերժինսկի 20, 8 

4 Հեռախոսահամար 093999141 

5 Էլ. հասցե 

 

enisul28@mail.ru 

    lusine.simonyan1982@gmail.com 

6 
Աշխատանքային սոցիալական կայքեր  

(Linkedin, Facebook, YouTube և այլն) 
Facebook 

7 

 

Կրթություն 

 

 

Սեպտեմբեր  2013թ – հունիս 2015թ  Գումրու Մ. Նալբանդյանի անվան 

պետական մանկավարժական  

                                                                       ինստիտուտՊՈԱԿ Ք. Գյումրի 

                                                                       մագիստրոսի աստիճան 

«Մանկավարժություն և մեթոդիկա» 

մասնագիտությամբ։ 

2005թ.                                                           «Կառավարման և տնտեսական 

բարեփոխումների ինստիտուտ» 

                                                                      Մասնագիտություն՝                     

«Ֆինանսների, 

դրամաշրջանառություն և վարկ» 

2007թ. օգոստոս 1                                       ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան 

Տնտեսագիտության ինստիտուտ,  

mailto:enisul28@mail.ru
mailto:lusine.simonyan1982@gmail.com
https://www.facebook.com/lusine.simonyan.9803


 
 

* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

                                                                       Մասնագիտություն՝ «Ֆինանսներ,   

                                                                       դրամաշրջանառություն և վարկ»                                                                                                             

                                                                       «Աշխատանքային ռեսուրսների        

                                                                       զբաղվածության հիմնախնդիրները    

                                                                        Շիրակի մարզում» թեմայով   

                                                                        թեկնածուական ատենախոսության 

                                                                        հետազոտում։    

Սեպտեմբեր.1999 – Հունիս 2004              Հայաստանի Պետական 

Տնտեսագիտական Համալսարանի  

Գյումրու մասնաճյուղ «Ֆինանսներ և 

վարկ» մասնագիտությամբ։  

Միջնակարգ կրթություն  
Սեպտեմբեր 1989  - հունիս 1999               Գյումրու Վահան Տերյանի անվան  

                                                                          թիվ 15.միջնակարգ դպրոց 

 

8 Գիտական աստիճան Մանկավարժության մագիստրոսի աստիճան 

9 Գիտական կոչում - 

10 

 

 

Աշխատանքային փորձ 

 

 Սեպտեմբեր 2019-ՀՊՏՀ ԳՄ Դասախոս 

 Նոյեմբեր 2004- հուլիս 2017  «Ակբա-Կերդիտ Ագրիկոլ  բանկ» ՓԲԸ, 

Գյումրու մասնաճյուղ՝ Հաշվապահ - գործառնավար, ավագ 

մասնագետ, դրամարկղի վարիչ։ 

11 Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ Մաթեմատիկական մոդելավորում, Տվյալագիտություն և տվյալների 



 
 

* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

վերլուծություն, Բիզնես վերլուծություն, Կորպորատիվ ֆինանսներ 

12 Մասնագիտական անդամակցություն -  

13 Գիտական հրապարակումների թիվ - 

14 
Վերջին հինգ տարիների գիտական 

հրապարակումների ցանկ 

 

 

 

 

 

 - 

15 
Վերջին հինգ տարիներին գիտաժողովների 

մասնակցություն 

 

 

 

- 

16 
Վերջին հինգ տարիներին 

վերապատրաստումների մասնակցություն 

 

 

- 

17 Դասընթացներ բակալավրիատիում (թվարկել) <<Բանկային գործառնություններ>> 

18 Դասընթացներ մագիստրատուրայում (թվարկել) <<Բանկային հաշվառում>> 

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 



 
 

* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

 

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 

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) 

- 


