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ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ա. Ա. Հ. Ժամհարյան Սամվել Գուրգենի 

 

 

Կրթություն 

1966- 1970 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի, Արդունաբերական 

ձեռնարկությունների պլանավորում և կազմակերպում  

1955-1966թթ․ Կիրովականի Ավ.Իսահակյանի անվան թիվ 2 միջնակարգ դպրոց 

 

Գիտական աստիճան, կոչում 

04.05.2008թ․ դոցենտ 

20.09.1989թ․ տնտեսական գիտությունների թեկնածու 

 

 

Աշխատանքային փորձ 

 

Երբ Որտե

ղ 

Պաշտոնը 

26.08.2020թ-

ից առ այսօր 
Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոն 

(փոխադրումով) 

դոցենտ 

08.05.2018-

08.11.2018թթ 

պատմաշխարհագրական ֆակուլտետ  դեկանի 

պաշտոնակատար 

15.07.2016-

30.06.2021թթ 

տնտեսագիտության տեսության ամբիոն դոցենտ 

07.05.2013-

08.05.2018թթ 

պատմաշխարհագրական ֆակուլտետ դեկան 

01.10.2011-

15.07.2016թթ 

տնտեսագիտության տեսության ամբիոն դոցենտ 

01.10.2008-

01.10.2011թթ 

տնտեսագիտության տեսության ամբիոն դոցենտ 

06.05.2008-

07.05.2013թթ 

պատմաշխարհագրական ֆակուլտետ դեկան 

26.09.2007-

01.10.2008թթ 

տնտեսագիտության տեսության ամբիոն ավագ դասախոս 

30.10.2006-

26.09.2007թթ 

տնտեսագիտության տեսության ամբիոն դոցենտ 

29.04.2003-

06.05.2008թթ 

պատմաշխարհագրական ֆակուլտետ դեկան 

27.08.2001-

30.01.2006թթ 

տնտեսագիտության տեսության ամբիոն դոցենտ 

30.04.1998-

29.04.2003թթ 

պատմաշխարհագրական ֆակուլտետ դեկան 

20.10.1994-

27.08.2010թթ 

քաղաքատնտեսության ամբիոն դոցենտ 

01.01.1994-

20.10.1994թթ 

քաղաքատնտեսության ամբիոն ավագ դասախոս 



2  

01.10.1988-

20.10.1994թթ 

քաղաքատնտեսության ամբիոն  ավագ դասախոս 

16.04.1984-

01.10.1988թթ 

քաղաքատնտեսության ամբիոն ավագ դասախոս 

16.04.1984-

30.04.1998թթ 

Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտ  վարչատնտեսական 

  աշխատանքների 

գծով պրոռեկտոր 

11.07.1976-

16.04.1984թթ 

քաղաքատնտեսության ամբիոն ավագ դասախոս 

19.10.1972-

11.07.1976թթ 

քաղաքատնտեսության ամբիոն դասախոս 

16.09.1970-

09.10.1972թթ 

Հայէլելտրոլույս միավորում, Կիրովականի մասնաճյուղ ինժեներ-   

տնտեսագետ 

1966-1970թթ Երևանի պետական համալսարան ուսանող 

05.01.1965-

10.09.1965թթ 

Քաղառի թիվ 51 խանութ բանվոր 

05.09.1963-

29.12.1964թթ 

Կիրովականի երկաթուղայինների ակումբ բանվոր 

02.07.1963-

30.08.1963թթ 

Կիրովականի շինարարական տրեստ բանվոր 

 

Վերապատրաստումներ 

 

2017-2018թթ․ Վանաձորի պետական համալսարան, վերապատրաստման դասընթացներ 

1983թ․  Մինսկի համալսարանին կից «Որակավորման բարձրացման ինստիտուտ» 

1977թ. Դոնի Ռոստովի համալսարանին կից «Որակավորման բարձրացման 

ինստիտուտ» 

 

 

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը 

 

Նյութական խթանման համակարգի առանձնահատկություններն ու բարելավման 

ուղղությունները 

 

 

Դասավանդվող առարկաներ 

 

Տնտեսագիտության տեսություն, Աշխատանքի էկոնոմիկա 

 

 

Կազմակերպած գիտաժողովներ, թրեյնինգներ, սեմինարներ 

 

Տարբեր ֆակուլտետների ուսանողների միջև տնտեսագիտությանն առնչվող սեմինարներ, 

բանավեճեր  

 

Մասնակցություն գիտաժողովների 

 

1983թ․ Մինսկ, Երիտասարդ դասախոսների համամիութենական 

համաժողով 
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Պարգևներ 

 

Վարչապետի շնորհակալագրեր, 2010թ-ին ՎՊՄԻ ոսկե հուշամեդալ 

 

Լեզուների իմացություն 

 

Հայերեն, ռուսերեն 

 

Անձնական տվյալներ 

Հեռ․ 098 689 898 

Էլ․փոստ samvelzhamharyan1948@gmail.com  

 

Հրապարակումներ 

1. Стимулирование производительности труда , Сборник докладов Всесоюзной научной 

конференции молодых ученых  Минск 1983 г. 

2. Об организации ОПП, Сборник докладов Республиканской  научной конференции Минск 1983 

г. 

3. Материальное стимулирование рационального использования рабочей силы в новых условиях 

хозяйствования  , Изд-во  УМУ МПП Москва 1989 

4. Նյութական խթանման համակարգի կատարելագործման մի քանի հարցեր , Միջբուհական 

նստաշրջանի թեզիսներ, Վանաձոր, 1993 թ. 

5. Խթանման համակարգի սոցիալ- տնտեսական բովանդակությունն ու կառուցվածքը, 

Միջբուհական կոնֆերանսի թեզիսներ, Վանաձոր, 1999թ 

6. Զբաղվածության հարաբերություններն ու գործազրկության դրսևորման մի քանի ձևեր 

ժամանակակից պայմաններում, Գիտական նյութերի ժողովածու, Վանաձոր, 2005 թ 

7. Խթանման համակարգի սոցիալ-տնտեսական բովանդակությունն ու կառուցվածքը, “ 

Մխիթար Գոշ” գիտամեթոդական հանդես N 4, 2007, էջ 55-62 

8. Մեթոդական ցուցումներ “Զբաղվածության ու աշխատանքի շուկայի 

առանձնահատկությունները ՀՀ-ում” թեմայով ռեֆերատի վերաբերյալ, Բանբեր, Վանաձոր, 

2007թ.Էջ 225-231 

9. Տնտեսագիտության տեսության գործնական և սեմինար պարապմունքների խնդիրներն ու 

դրանց արդյունավետության բարձրացման մի քանի հարցեր, ՎՊՀ գիտական տեղեկագիր, 

Պրակ Ա 2, Երևան 2021թ., «ՎԱՌՄ» ՍՊԸ, 499-512 
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