Ամբիոն

Հակաճգնաժամային և զբոսաշրջության կառավարում

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

Մերի Դալլաքյան Վարդանի

Ծննդյան տարեթիվ

11.10.1986

Էլ. հասցե

meri.dallakyan@gmail.com

Կրթություն



2011-2015

Ասպիրանտուրա.

<<Տնտեսություն,

նրա

ճյուղերի

տնտեսագիտություն և կառավարում>>, ՀՊՏՀ, ք. Երևան,ՀՀ


2009-2011 Մագիստրատուրա. կառավարում, ՀՊՏՀ, ք. Երևան,ՀՀ



2005-2009 Բակալավրիատ. կառավարում, ՀՊՏՀ, ք. Երևան, ՀՀ



01.01.2010-01.07.2010

մասնակցություն

<<Ֆինանսական

պորտֆելների

կառավարում>>, <<ՀՀ հարկային օրենսդրություն>>, <<Հայկական ծրագրեր 4.0>>
դասընթացներին, <<Նեցուկ-աս>> հաշվապահական հաշվառման կենտրոն /այժմ՝
<< Լեգալ աուդիտ>>, /Հավաստագիր/ ք. Երևան, ՀՀ


15.01.2008-15.11.2008 բակալավրաիական 1 կիսամյակ.

մարքեթինգի

կառավարիչ, Սալոնիկի տեխնոլոգիական կրթական ինստիտուտ, ք. Սալոնիկ,
Հունաստան
Գիտական աստիճան
Գիտական կոչում

Ասիստենտ

Պաշտոն
Աշխատանքային փորձ

Ասիստենտ


16.02.2016-30.11.2017

Աջակցություն

հաշվետվողականությանը.
ժամանակակից
համակարգի

և

բարձրագույն

Բոլոնիայի

մշակում՝

բուհական

կրթության

գործընթացի

արդյունավետ

ինքնավարությանը

և

կառավարման

սկզբունքներին

փոփոխությունների

համահունչ

իրականացման

նպատակով (<<ԳՈՎԵՐՆ>>), Տեմպուս ծրագիր, վարչական պատասխանատու,
հետազոտող (ՀՊՏՀ թիմի անդամ)


15.10.2012-15.10.2015 <<Համալսարան-Գործատու>> հայկական համակարգման
գործակալություն,

(<<ԱՐԱՐԱՏ>>)

Տեմպուս

ծրագիր,

վարչական

պատասխանատու, մենեջեր (ՀՊՏՀ թիմի անդամ)


01.10.2014–մինչ

այժմ

գլխավոր

մասնագետ,

Ուսումնական

բաժնի

ուսումնամեթոդական աշխատանքների ծառայություն, Հայաստանի պետական
տնտեսագիտական համալսարան, ք. Երևան, ՀՀ


01.09.2012–մինչ
կառավարման

այժմ

ասիստենտ,

ամբիոն,

Հակաճգնաժամային

Հայաստանի

պետական

և

զբոսաշրջության

տնտեսագիտական

համալսարան, ք. Երևան, ՀՀ


01.10.2012–30.09.2014

գլխավոր

մասնագետ,

Որակի

ապահովման

բաժին,

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալասրան, ք. Երևան, ՀՀ


11.01.2012-01.10.2012 գլխավոր մասնագետ, Կարիերայի և մարքեթինգի կենտրոն,
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, ք. Երևան, ՀՀ



11.01.2011–10.01.2012 տնօրեն, Կարիերայի կենտրոն, Հայաստանի պետական

տնտեսագիտական համալսարան, ք. Երևան, ՀՀ


01.01.2012–01.01.2013 Վերահսկիչ հանձնաժողովի անդամ, <<AEGEE-Երևան>>
եվրոպական ուսանողների ֆորում ՀԿ, ք. Երևան, ՀՀ



01.01.2010-01.01.2012 Գանձապահ, <<AEGEE-Երևան>> եվրոպական ուսանողների
ֆորում ՀԿ, ք. Երևան, ՀՀ



01.04.2010-15.02.2012 Տուրիզմի մենեջեր, <<Եվրոստան-ույուտ>> ՍՊԸ, ք. Երևան,
ՀՀ



15.06.2008-15.10.2008

Հյուրանոցային

տնտեսության

վարչական

աշխատանքների պլանավորում և վերլուծություն վարչական բաժին, <<Սանի
Ռեզորթ>>, /հավաստագիր, բնութագիր/ Խալկիդի թերակղզի, Հունաստան


01.06.2009-31.08. 2009
կազմակերպում,

Արտագնա

վերլուծություն

և

բիզնես

<<Էլիտար

տուրերի

թրեվլ>>

ՍՊԸ,

հաշվարկում,
USAID/CAPS

/հավաստագիր/ ք. Երևան, ՀՀ
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ



Զբոսաշրջության կառավարում



Ռազմավարական կառավարում /նաև զբոսաշրջության մեջ/



Տուրօփերեյթինգ



Մարդկային ռեսուրսների կառավարոմ

Գիտական հրապարակումների թիվ
Վերջին տարիների գիտական
հրապարակումների ցանկ

6


2016 թ. §Զբոսաշրջություն¦ կրթական ծրագիր, 71 էջ (լիցենզավորված է ՀՀ ԿԳՆ
կողմից). համահեղինակություն՝ տ.գ.թ., դոցենտ Ն. Շահնազարյան, ասիստենտ՝ Հ.
Համբարձումյան



<<Զբոսաշրջության

ոլորտի

պետական

կարգավորման

մոդելները>>

(տե՛ս http://media.asue.am/upload/gitajoxov/II_Baj._tarmacvac.pdf հասցեում, ՀՊՏՀ
25-րդ գիտաժողովի նյութեր II, էջ 104-107)


<<Զբոսաշրջության սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա>>
(տե՛ս

http://media.asue.am/upload/Gitajog_1.pdf հասցեում, ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ 1. ՀՀ

սոցիալ-տնտեսական զարգացման գերակայությունները, էջ 113-118)



Հոկտեմբեր 2013 Ա Պ.Քալանթարյան, Ն.Գևորգյան, Գ.Մերդինյան, Ա.Փախլյան,
Գ.Աղաջանյան, Մ.Դալլաքյան, Գ.Նազարյան, Կ.Գրիգորյան, Ռ.Հայրապետյան,
Ա.Բուդաղյան, «ՀՊՏՀ
ուղեցույց,

Եր.:

որակի
-

ապահովման
ՀՊՏՀ

ձեռնարկ»

հրատ.,

ուսումնամեթոդական
2013,

104

էջ

(տե՛ս http://media.asue.am/upload/VORAKI_DZERNARK.pdf հասցեում)


Հունվար 2014

<<Հայաստաի պետական տնտեսագիտական համալսարանի

ինստիտուցիոնալ

կարողությունների

ինքնավերլուծություն>>

(տե՛ս http://media.asue.am/upload/HPTH_inqnaverlucutyun.pdf հասցեում)


Սեպտեմբեր 2014 <<Հայաստաի պետական տնտեսագիտական համալսարանի
գործունեության բարելավման գործողությունների պլան>> (ՀՊՏՀ 01.10.201401.10.2018 գործունեության բարելավման գործողությունների պլան/ ՀՊՏՀ.Եր:Տնտեսագետ, 2014-42 էջ:)

Վերջին տարիների գիտաժողովների
մասնակցություն



11.11.2015-13.11.2015

մասնակցություն

<<Գիտելիք,

նորաստեղծություն

և

զարգացում>> ՀՊՏՀ 25-րդ գիտաժողովին, <<Զբոսաշրջության ոլորտի պետական
կարգավորման մոդելները>> զեկույց, ՀՊՏՀ, ք. Երևան, ՀՀ



29.10.2014-31.10.2014

մասնակցություն

<<Զարգացման

ժամանակակից

մարտահրավերները>> ՀՊՏՀ 24-րդ գիտաժողովին, <<Զբոսաշրջության սոցիալտնտեսական ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա>> զեկույց, ՀՊՏՀ, ք. Երևան, ՀՀ


28.11.2011-03.12.2011
գիտաժողովին,

մասնակցություն
<<Ճգնաժամի

<<Young
ազդեցությունը

Economist-Student>>
Հասարակական

կազմակերպությունների գործունեության վրա>>/ Զեկույց,/ Հավաստագիր/ ք.
Երևան, ՀՀ
Օտար լեզուների իմացության մակարդակի



ռուսերեն – (գրավոր/բանավոր) – գերազանց

նկարագիր (նշել օտար լեզվով



անգլերեն – (գրավոր/բանավոր) – գերազանց



Իսպաներեն – (գրավոր/բանավոր) – բավարար



2008-2009թթ. ուս. տարվա 2-րդ կիսամյակի անգլերենով ուսուցման ավարտական

դասավանդելու մասին, եթե կա նման
փորձառություն, նաև՝ հաստատության
անվանումը, դասավանդման տևողությունը,
դասընթացի անվանումը)

հավաստագիր, Սալոնիկի տեխնոլոգիական կրթական ինստիտուտ, Հունաստան


2011 TOEFL /535/

