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6տարի
Տեղեկատվական
և
հեռահաղորդակցական
կրթության մեջ
Գիտության և կրթության ազդեցությունը
սոցիալական զարգացման վրա
Ազգային նորամուծական համակարգ
Գիտատար տնտեսություն

տեխնոլոգիաները
տնտեսական

ու

ՀՀ, ԿԳՆ, Գիտության պետական կոմիտե, Գիտական և
գիտետեխնիկական
գործունեության
ենթակառուցվածքի
պահպանում ու զարգացում ծրագիր
11
1. Տեղեկատվության հարաճուն դերն ու նշանակությունը
տնտեսական հարաբերությունների համակարգում – «ՀՀ և ՌԴ
տնտեսությունների
նորաստեղծական
զարգացման
հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան
- Դոնի Ռոստով, 2011, 28-30 հունիսի, էջ 576-580,
http://media.asue.am/upload/sekcia_II.pdf

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները որպես հասարակության
զարգացման կարևոր գործոն – Ազգային տնտեսության
մրցունակության բարձրացման հիմնախնդիրները, ՀՊՏՀ 22 –րդ
գիտական նստաշրջանի նյութեր, 2013,
էջ 200-204,
http://media.asue.am/upload/Bajanmunq_1.pdf
3. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները որպես գիտելիքահենք
տնտեսության զարգացման կարևորագույն բաղադրիչ –
Տնտեսական
զարգացման
քաղաքականության
արդի
հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, ՀՊՏՀ 23-րդ գիտաժողովի նյութեր,
Երևան,
Տնտեսագետ,
2014,
էջ
256-263,
http://media.asue.am/upload/23rd_gitajoxov/1.pdf
4. Գիտատար տնտեսության զարգացման միտումները ՀՀ-ում,
СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
ИННОВАЦИОННОЙ
ЭКОНОМИКИ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ, Международная
научно-практическая конференция, Сборник научных статей, том
1, ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет,
Երևան 2014, 319-323 էջ,
5. Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաները
որպես գիտատար տնտեսության ստեղծման հիմք և
զարգացման գերակա ճյուղ - «Հանրային կառավարում»
գիտական հանդես, հոբելյանական թողարկում, 6/2014, Երևան,
Պետական
կառավարման
ակադեմիա,
էջ
140-149,
http://paara.am/wp-content/uploads/2012/04/HK-2014_6.pdf
6. Հեռահաղորդակցությունը
որպես
ժամանակակից
տնտեսության կարևորագույն ենթակառուց, Զարգացման
ժամանակակից մարտահրավերներ, ՀՊՏՀ 24-րդ գիտաժողովի
նյութեր,
Երևան,
Տնտեսագետ,
2014,
http://media.asue.am/upload/Gitajog_1.pdf
7. ՏՀՏ կիրառման անհրաժեշտությունը կրթության ոլորտում,
Գիտելիք, նորաստեղծություն և զարգացում, ՀՊՏՀ-ի 25-րդ

գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2015 թ, նոյեմբերի 11-13, էջ 317320, http://media.asue.am/upload/gitajoxov/1.pdf
8. Հեռավար կրթության միջազգային փորձը. տեսություն և
պրակտիկա, Բանբեր, ՀՊՏՀ, Երևան 2016 [2], էջ 140-148 /
http://media.asue.am/upload/gnumner/2016.2.pdf
9. Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների
ներդրման ու կիրառման առանձնահատկությունները ՀՀ
հանրակրության համակարգում, «Հանրային կառավարում»
գիտական հանդես (տպ. մեջ է, նոյեմբեր)
Վերջին տարիներին գիտաժողովների
մասնակցություն

1. ՀՀ և ՌԴ տնտեսությունների նորաստեղծական զարգացման
հիմնախնդիրները միջազգային գիտաժողով, Երևան - Դոնի
Ռոստով, 2011 թ., «Տեղեկատվության հարաճուն դերն ու
նշանակությունը
տնտեսական
հարաբերությունների
համակարգում»:
2. Ազգային տնտեսության մրցունակության բարձրացման
հիմնախնդիրները, ՀՊՏՀ 22 –րդ գիտական նստաշրջան ,
Երևան 2012թ., «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները որպես
հասարակության զարգացման կարևոր գործոն»
3. Տնտեսական
զարգացման
քաղաքականության
արդի
հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, ՀՊՏՀ 23-րդ գիտաժողով, Երևան
2013թ.,
«Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաները
որպես
գիտելիքահենք տնտեսության զարգացման կարևորագույն
բաղադրիչ»
4. СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
ИННОВАЦИОННОЙ
ЭКОНОМИКИ
В
РАЗВИВАЮЩИХСЯ
СТРАНАХ,
Международная научно-практическая конференция, Сборник
научных статей, том 1, ГОУ ВПО Российско-Армянский
(Славянский) университет, Երևան 2014 թ., «Գիտատար

Վերջին տարիներին վերապատրաստումների
մասնակցություն

տնտեսության զարգացման միտումները ՀՀ-ում»
5. Զարգացման ժամանակակից մարտահրավերներ, ՀՊՏՀ 24-րդ
գիտաժողով, Երևան, 2014թ, «Հեռահաղորդակցությունը որպես
ժամանակակից տնտեսության կարևորագույն ենթակառուց»
6. Գիտելիք, նորաստեղծություն և զարգացում, ՀՊՏՀ-ի 25-րդ
գիտաժողով,
Երևան,
2015
թ.,
«ՏՀՏ
կիրառման
անհրաժեշտությունը կրթության ոլորտում»
1. Տեղեկատվական համակարգերի տիրապետում և
օգտագործում (Հայաստան, 2016թ., ՀՊՏՀ, հավաստագիր N
0060)
2. Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների և մոդելների յուրացում
և կրառում (Հայաստան, 2016թ., ՀՊՏՀ, հավաստագիր N 0092)
3. Ֆինանսական հաշվառում, վերլուծություն և աուդիտ
(Հայաստան, 2016թ., ՀՊՏՀ, հավաստագիր N 00121)

Օտար լեզուների իմացության մակարդակի
նկարագիր

գերմաներեն լավ
ռուսերեն վարժ

