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Երբ Որտեղ Պաշտոնը

2011-ից

մինչ այժմ
Վանաձորի պետական համալսարան, էկոնոմիկայի,

իրավունքի ու կառավարման ամբիոն

դասախոս

ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ա. Ա. Հ. Բադոյան Տիգրան Սլավիկի

Կրթություն

2001 - 2005 թթ. «Մխիթար-Գոշ» համալսարան, կառավարման բակալավր

2005 – 2007թթ․ «Մխիթար-Գոշ» համալսարան, կառավարման մագիստրատուրա

2007-2010թթ. ՀՀ ԳԱԱ տնտեսագիտության ինստիտուտ, հայցորդ

Գիտական աստիճան, կոչում

2010թ․ տնտեսագիտության թեկնածու

2012թ. դոցենտ

Աշխատանքային փորձ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Պետական ու հանրային կառավարման ոլորտ, բանկային համակարգի կառավարման,

գիտական կոնֆերանսներին մասնակցություն, գիտական հոդվածների տպագրում,

մասնագիտական ու արդի գրականության պարբերաբար ուումնասիրում

Դասավանդվող առարկաներ

«Պետական կառավարում» և«Պետական կառավարման արդյունավետությունը»

Մասնակցություն դրամաշնորհների և նախագծերի

2020թ. «Հայաստանը տնտեսության իրավիճակի վերլուծությունը COVID-19-ի

պայմաններում» դրամաշնորհ «Հայրենիք» հիմնադրամ, ք.Վանաձոր

Կազմակերպած գիտաժողովներ, թրեյնինգներ, սեմինարներ

2022թ․ ՀՀ Լոռու մարզի սոցիալ տնտեսական իրավիճակի ներկա վիճակն ու վերլությունը,

ք.Վանաձոր

Մասնակցություն գիտաժողովների

2005թ.-ից մասնակցում եմ տարբեր գիտական միջոցառումներին

2019թ․ «Բարիգալուստ ուսանող» ծրագրի դասավանդող, ԿԳՄՍՆ դրամաշնորհ
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Պատվոգրեր ու շնորհակալագրեր տարբեր տարիներին տրված ուսւոմնական

հաստատությունների կողմից և տարբեր պետական ու հասարակական

կազմակերպություններից , շուրջ 15 հատ

Լեզուների իմացություն

Ռուսերեն , վրացերեն , անգլերեն(մասնակի)

Անձնական տվյալներ

Հեռ․ 055 002 888

Էլ․փոստ t.badoyan@mail.ru

Հրապարակումներ

«Բանկային գործ» ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, գիրք, 2012թ.

Հոդվածներ

1. Կյանքի որակի տեսության և մեթոդաբանության էվոլյուցիան արտասահմանյան և

հայրենական գիտական դպրոցների հայեցակարգերում3/23-2009թ.

2. Կյանքի որակի վերարտադրության գործընթացի կառավարման համակարգի ձևավորման

տեսական և ինստիտուցիոնալ մոտեցումները 3/23-2009թ.

3. ՀՀ ում բնակչության կյանքի որակի վերարտադրության կառավարման մեթոդաբանության

կատարելագործման մոտեցումները (Ռոմիկ Ավանեսյանի հետ) 4/24-2009թ.

4. Մարզի բնակչության կյանքի որակի վերարտադրության կարպորատիվ կառավարման

մեխանիզմը 4/24-2009թ.

5. XXI դարի կառավարչական նորամուծությունները 7-9(31) 2011թ.

6. Լոռու մարզի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի բնութագրությունը, կյանքի որակի

փաստացի մակարդակը և դրա բարելավման մոտեցումները 1-3(29) 2011թ.

7. ,,Կրթական հաստատությունների կառավարում և շուկայագիտություն,, առարկայի ծրագիրը

մեթոդական մեկնաբանություններով 2012թ.

8. Գլոբալացման պայմաններում քաղաքի զարգացման ռազմավարական պլանավորման

մեթոդական գործիքակազմի կատարելագործումը10-12(39) 2013թ.

9. Որակի մենեջմենթի տեսության ծագումը նորամուծական տնտեսության զարգացման

պայմաններում 10-12(39) 2013թ.

10. Տնտեսագիտության գծով ուսանողական օլիմպիադաները որպես ուսանողների

ճանաչողական ակտիվությունը խթանող մեթոդ: 1(40) 2014թ.

11. Մենեջմենթի զարգացման և մենեջերների պրակտիկայի հրատապ խնդիրները 2(41) 2014թ.

12. ,,Խելացի քաղաքների,,(,,smart city,,) հայեցակարգի դերը և նշանակությունը

տարածաշրջանային կառավարման համակարգում: ՎՊՀ գիտական տեղեկագիր 2021թ.
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