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Գիտական աստիճան

Տնտեսագիտության թեկնածու

Գիտական կոչում
Պաշտոն
Աշխատանքային փորձ
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

Դոցենտ
Դեկանի տեղակալ-դոցենտ
12 տարի
Փողի շուկա և դրամավարկային քաղաքականություն, հարկեր և
հարկաբյուջետային քաղաքականություն, քեյնսյան
տնտեսագիտություն

Մասնագիտական անդամակցություն

ՀՊՏՀ Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական
հարաբերությունների ֆակուլտետի խորհրդի քարտուղար

Գիտական հրապարակումների թիվ
Վերջին տարիների գիտական հրապարակումների
ցանկ
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1.Գիտական հոդված-Դրամավարկային քաղաքականության
փոխանցումային մեխանիզմը ՀՀ-ում, <Բանբեր Հայաստանի
պետական տնտեսագիտական համալսարանի>, 3 Երևան, 2011,

էջ 28-32
http://media.asue.am/upload/Ban_2011.3.pdf

2.Գիտական հոդված-Գնաճի նպատակադրման ռեժիմը
զարգացող և անցումային տնտեսությամբ երկրներում,
<Հանրային կառավարում>, 1-2/2012, Երևան 2012, էջ 110-116

3.Գիտական հոդված-Էլեկտրոնային առևտրի և էլեկտրոնային
վճարահաշվարկային համակարգերի զարգացման
հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, ՀՀ
և ՌԴ տնտեսությունների նորաստեղծական զարգացման
հիմնախնդիրները, Երևան-Դոնի Ռոստով 2011, էջ 146-151
http://media.asue.am/upload/Sekcia_I.pdf

4.Գիտական հոդված-Տնտեսական աճի որակը որպես
աղքատության հաղթահարման պայման, <Բանբեր Հայաստանի
պետական տնտեսագիտական համալսարանի>, Երևան 2014, էջ
33-42
http://media.asue.am/upload/Ban_2014.1_-skizb.pdf

5.Տնտեսական աճի որակը, 2012-2013 թթ.
ներհամալսարանական գիտական դրամաշնորհային
հետազոտություն, Երևան, <Տնտեսագետ> հրատարակչություն,
2014
http://media.asue.am/upload/dramashnornhner/Aghajanyan.pdf

6.Տնտեսական զարգացում, <Ամբերդ> մատենաշար, Երևան 2014
http://media.asue.am/upload/amberd_matenagrer/macro_taracakan.pdf

7.Դասախոսությունների նյութեր-Դրամավարկային
քաղաքականության տեսական հիմնախնդիրների քննական
վերլուծություն, Հեղինակային հրատարակություն, Երան 2015, 95
էջ

8.Գիտական հոդված-Փողի առաջացման պատճառների հարցի
շուրջ, Գավառի պետական համալսարանի գիտական

հոդվածների ժողովածու, 2015/2/, էջ 293-297
http://gsu.am/document/menu3/gsu_Transactions_2_17.pdf

9.Գիտական հոդված-Փողի էվոլյուցիայի վերաբերյալ
հայացքները, Զարգացման ժամանակակից մարտահրավերներ,
ՀՊՏՀ 24-րդ գիտաժողովի նյութեր, Երևան 2015,էջ 681-686
http://media.asue.am/upload/Gitajog_2.pdf

10.Հայաստանի Հանրապետության արտահանման
բազմազանեցման և աճի հնարավորությունները, <Ամբերդ>
մատենաշար, Երևան 2016
http://media.asue.am/upload/amberd/Tadevosyan_30.pdf

11. Գիտական հոդված-Ք. Վարդանյանի հետ
համահեղինակությամբ, ՀՀ արտահանման ներուժի
գնահատումը, Գավառի պետական համալսարանի գիտական
հոդվածների ժողովածու, 2016/1/

Վերջին տարիներին գիտաժողովների մասնակցություն

1.ՀՊՏՀ, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Էլեկտրոնային
առևտրի և էլեկտրոնային վճարահաշվարկային համակարգերի
զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, 2011թ.
2.Աղվերան, <Զարգացում> ներհամալսարանական գիտաժողովի
նյութեր, Տնտեսական աճի որակը որպես աղքատության
հաղթահարման պայման, 2013թ.
3. Երևան, ՀՊՏՀ 24-րդ գիտաժողով, Զարգացման ժամանակակից
մարտահրավերներ, Փողի էվոլյուցիայի վերաբերյալ
հայացքները, 2015թ.

Վերջին տարիներին վերապատրաստումների
մասնակցություն

1.Դասախոսների վերապատրաստման
<Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների և մոդելների
յուրացում>դասընթաց, 16.11.2015-18.12.2015, ՀՊՏՀ,
հավաստագիր 40, 18.12.2015թ.
2.Դասախոսների վերապատրաստման <Տեղեկատվական
համակարգերի տիրապետում և օգտագործում>դասընթաց,
16.11.2015-18.12.2015, ՀՊՏՀ, հավաստագիր 11, 18.12.2015թ.
3.Դասախոսների վերապատրաստման <Ֆինանսական
հաշվառում, վերլուծություն և աուդիտ>դասընթաց, 16.11.201518.12.2015, ՀՊՏՀ, հավաստագիր 25, 18.12.2015թ.

Օտար լեզուների իմացության մակարդակի նկարագիր

ռուսերեն գերազանց,
անգլերեն B2 մակարդակ

