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Ընդամենը 32 տարի, որից
մասնագիտական՝1999-2000 թ. «ԳԵԳ» ՍՊԸ-ում
որպես էկոնոմիստ,
2001-2003 թ. «Լեոնարդո և ընկերներ» ՍՊԸ-ում
որպես գլխավոր հաշվապահ,
Գիտամանկանվարշական՝2003-2006 թթ. «Գալիք»
համալսարանում որպես դասախոս,
2006թ-ից ՀՊՏՀ ֆինանսական հաշվառում
ամբիոնում որպես ասիսիտենտ,
2010 թ.-ից առ այսօր ՀՊՏՀ ֆինանսական
հաշվառում ամբիոնում որպես դոցենտ
Ֆինանսական հաշվառում, հարկային
հաշվառում, կառավարչական հաշվառում
Հոդդվածներ՝ թվով 21,
Ուսումնական ձեռնարկներ՝
1.«Կառավարչական հաշվառում», 2009թ. ,
2.«Հարկային հաշվառում և վերահսկողություն»,

Վերջին տարիների գիտական հրապարակումների
ցանկ

2009թ.
Մենագրություն՝
1.«Ֆինանսական և հարկային հաշվառման
հիմնախնդիրները ՀՀ շինարարության ոլորտում»,
2014թ.:
1.Հոդված՝
«Կառուցման
ծախսումների
հաշվառման
կարգավորման
ուղիները»
(Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա, #6,
2012թ.)
2.Հոդված՝
«Շինարարական
կազմակերպությունների
ստացած
կանխավճարների ճանաչման և հաշվառման
հիմնախնդիրները» (Հայաստան. ֆինանսներ և
էկոնոմիկա, #6, 2012թ.)
3.Հոդված՝
«Պատվիրատուի
տրամադրած
նյութերի և սարքավորումների հաշվառման
հիմնախնդիրները» (Հայաստան. ֆինանսներ և
էկոնոմիկա, #7, 2012թ.)
4.Հոդված՝ «Շինարարության ժամանակավոր
շինությունների և կառուցվածքների հարկային
հաշվառման հիմնախնդիրները» (Հայաստան.
ֆինանսներ և էկոնոմիկա, #7, 2012թ.)
5.Հոդված՝ «Շինարարության ժամանակավոր
շինությունների և կառուցվածքների ճանաչման և
հաշվառման
հիմնախնդիրները»
(Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ
և
կառավարում, #3, 2012թ.)

6.Հոդված՝
«Գլխավոր
կապալառուի
(պատվիրատուի) եկամուտների ձևավորման
հիմնախնդիրները»
(Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ և կառավարում, #3, 2012թ.)
7.Հոդված՝
«Проблемы
учета
затрат
на
строительство основных средств собственного
использования» (Известия аграрной науки¦,
Тбилиси, #4, 2012թ.)
8.Հոդված՝ «Пути совершенствования расчета
сметной стоимости строительных обьектов»
(Известия аграрной науки¦,Тбилиси, #4, 2012թ.)
9.Հոդված՝ «Հարկվող շահույթի հաշվառումը
որպես տեղեկատվական գործիք¦, (Ֆինանսներ և
էկոնոմիկա, #6, 2013թ.)
10.Հոդված՝ «Հաշվառման մեջ հարկվող շահույթի
արտացոլման
առանձնահատկությունները
(Մխիթար Գոշ, #7-9, 2013թ.)
11.Հոդված՝ «Կառուցվող օբյեկտի ավելացված
արժեքի հարկի հաշվանցման մոտեցումները
հաշվառման մեջ¦, (Մխիթար Գոշ, #7-9, 2013թ.)
12. Հոդված՝ «Article about credit addet tax of the
developer reformed accounting¦, (Вестник, Бишкек,
#2/29/, 2013 թ.)
13.Հոդված՝ «Հաշվառման նպատակով մշտական
և
ժամանակավոր
տարբերությունների
դասակարգման կատարելագործումը¦, (Հանրային
կառավարում, #1-2, 2014թ.)

14. Հոդված՝ «The classification peculiarities of the
temporary buildings and constructions on accounting
purpose¦, (Известия, Иссык-Кульский форум
бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии
# 1 /4/, 2014թ.)
15.Հոդված՝ «Methodological
basis of taxable profit in
accounting¦, (Известия, Иссык-Кульский форум
бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии
# 1 /4/, 2014թ.)
16. Մենագրություն՝ «Ֆինանսական և հարկային
հաշվառման հիմնախնդիրները ՀՀ
շինարարության ոլորտում», (Ոսկան Երևանցի,
2014թ.:
Վերջին տարիներին գիտաժողովների
մասնակցություն
Վերջին տարիներին վերապատրաստումների
մասնակցություն
Օտար լեզուների իմացության մակարդակի
նկարագիր
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