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ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ա. Ա. Հ. Բարսեղյան Նարինե Սաշիկի 

 

 

Կրթություն 

1990 - 95 թթ.                           Երևանի  ժող. տնտեսության ինստիտուտ 

2006-09թթ                               ՀՀԳԱԱ տնտեսական հետազոտությունների ինստիտուտ, հայցորդ 

 

  

Գիտական աստիճան, կոչում       

2009թ․  տնտեսական գիտությունների թեկնածու, ՀՀԳԱԱ Տնտեսագիտության 

ինստիտուտի մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ շնորհվել է տնտեսագիտության թեկնածուի 

գիտական աստիճան 19.10.2009թ.         Ա  04931 

2012թ.  դոցենտ, ՎՊՄԻ-ի գիտական խորհրդի որոշմամբ շնորհվել է դոցենտի գիտական 

կոչում տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ  12.09.2012թ.     Դ   02632 

  

Աշխատանքային փորձ 

 

Երբ Որտեղ Պաշտոնը 

1998-

2013թթ 
Վանաձորի պետական համալսարան դասախոս 

2013-18թթ   Վանաձորի պետական համալսարան տնտեսագիտության 

ամբիոնի վարիչ 

2013թ.-ից Վանաձորի պետական համալսարան դոցենտ 

 
  

Վերապատրաստումներ 

 

2008թ․ Հաշվապահության ուսուցման միջազգային կենտրոն¦ կրթական հիմնադրամի 

գործող հաշվապահների վերապատրաստան դասընթաց`ուսունասիրելով ֆինանսական 

հաշվառում և ՀՀ հաշվապահական հաշվառման ստանդարտներ և հաշվային պլան, ՀՀ 

հարկային  համակարգ, աուդիտի հիմունքներ, տնտեսական իրավունք  No Pr -08-020 

2017թ․           ՎՊՀ վերապատրաստում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գծով 

2018թ            ՎՊՀ վերապատրաստում նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը մասնագիտական 

դասընթացներում՝ slide show 

 

 

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը 

 

ՀՀ տնտեսության զարգացման տեսական և ինստիտուցիոնալ հիմնախնդիրների 

մակրոտնտեսական վերլուծություններ, հետազոտություններ, արդի շուկայական տնտեսության 

պայմաններում հանրությանը անհանգստացնող սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրների 

ուսումնասիրում, շուկայական պահանջարկի ուսումնասիրում և գնաճի բացասական 

հետևանքների գնահատում և վերլուծություն: 
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Դասավանդվող առարկաներ 

 

Մակրոտնտեսագիտություն, ազգային տնտեսություն, պետության մակրոտնտեսական 

կարգավորում, կառավարում: 

 

Մասնակցություն գիտաժողովների     

Ն. Բարսեղյանի ղեկավարությամբ 

 

 

Հ/Հ 

Ուսանող Գիտական աշխատության անվանում 

1 Երանուհի Տեր-Մովսիսյան «Ֆրանչայզինգի համաշխարհային շուկայի 

ուսումնասիրությունը և տեղայնացման 

հնարավորությունները ՀՀ-ում» 

Արցախի գիտաժողով 2018թ. 

2 Երանուհի Տեր-Մովսիսյան  «Ազատ տնտեսական գոտիների տնտեսական 

արդյունավետության վերլուծությունը և 

գնահատումը» 

Արցախի գիտաժողով 2018թ. 

3 Գայանե Պետրոսյան «Ինովացիոն ոլորտի զարգացման խոչընդոտները և 

դրանց հաղթահարման ուղիները ՀՀ-ում» 

Արցախի գիտաժողով 2018թ. 

4 Գայանե Պետրոսյան «Քվազի փողերի շրջանառությունը, գործառնական 

առանձնահատկությունները և զարգացման 

հեռանկարները ՀՀ-ում» 

Արցախի գիտաժողով 2018թ. 

5 Էլիզա Մելիքյան «Լիզինգը որպես ձեռնարկության ներդրումային և 

նորարարական նախագծերի ֆինանսավորման 

արդյունավետ գործիք» 

Արցախի գիտաժողով 2018թ. 

6 Լուսինե Նահապետյան «Ֆրանչայզինգի առանձնահատկությունների 

վերլուծությունը  և զարգացման հեռանկարները 

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունում» 

Արցախի գիտաժողով 2018թ. 

7 Վիկտորիա Քեշիշյան «Մեդիագովազդի արդյունավետության 

վերլուծությունը Հայաստանի Հանրապետությունում» 

Արցախի գիտաժողով 2018թ. 

8 Մանե Վանյան «Օֆշորային ձեռնարկչատիրության վերլուծությունը և 

զարգացման առանձնահատկությունները 

տնտեսության գլոբալացման պայմաններում » 

Արցախի գիտաժողով 2018թ.  

 

9 Երանուհի Տեր-Մովսսյան «Ազատ տնտեսական գոտիների տնտեսական 

արդյունավետության վերլուծությունն ո 

գնահատումը» 

Իջևանի գիտաժողով 2018թ. 
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10  Լիլիթ Մանուկյան «Շուկայի մարքեթինգային հետազոտության 

արդյունավետությունը ձեռնարկությունների համար» 

ՎՊՀ գիտաժողով 2020թ. 

11 Արփինե Մկրտչյան «Կրիպտոարժույթ Bitcoin-ը՝  որպես փողի նորագույն 

ձև ժամանակակից տնտեսությունում» 

Գավառի պետական համալսարան 2020թ. 

 

Լեզուների իմացություն 

 

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն 

 

Անձնական տվյալներ 

Հեռ․ 091-38-40-51     

Էլ․փոստ barseghyannarine@mail.ru 

 

Հրապարակումներ 

17 գիտական հոդվածներ և 1 գիտական նյութերի ժողովածու: 
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