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ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ա․Ա․Հ․  ԻԱԿԱՆԴԱՐՅԱՆ  ԱԻԴԱ   ԱԼԲԵՐՏԻ  

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ    

1967թ. - 1977թ.   Կիրովականի  Ս.Մ. Կիրովի անվան №1 միջն. դպրոց 

1977թ. – 1982թ.  Կիրովականի պետական մանկավարժական ինստիտուտ                        

                                               Ֆիզմաթ ֆակուլտետ «Ընդհանուր տեխնիկական              

                                               առարկաներ և ֆիզիկա» մասնագիտություն,  

                                               գերազանցության  դիպլոմ 

1978թ.  -  1981թ.                    Կիրովականի պետական մանկավարժական ինստիտուտ                        

                                               «Հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետ»՝      

                                                հասարակական թղթակցի որակավորում 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ 

Երբ Որտեղ Պաշտոնը 

1982թ.-ից 

մինչև 2016թ. 

Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան  պետական 

համալսարան 

Ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, «Տեխնոլոգիա 

և ձեռնարկչություն» ամբիոն 

դասախոս 

1983թ. -

1984թ. 
Վանաձորի №24 միջնակարգ դպրոց համատեղությամբ 

«Ֆիզիկա» -ի 

ուսուցիչ 

2010թ.-ից 

մինչև այսօր 

2013թ.-ից 

մինչ այսօր 

Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան  պետական 

համալսարան 

բուհ-դպրոց 

կապերի 

համակարգող, 

գիտ. աշխ. 

գծով 

պրոռեկտորի 

գործավար 

 

ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ Է ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ 

2001թ․         որակավորման դասընթաց և քննություն «Փիլիսոփայություն» 

2002թ․       որակավորման դասընթաց և քննություն «Ինֆորմատիկայի հիմունքներ»    

2002թ.                           որակավորման դասընթաց «Անգլերեն լեզու» 
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2006թ.                    «Մասնագիտական զարգացման դպրոց» (վկայական, ԱՄՆ պետական  

                        քարտուղարության կրթական և մշակութային Այռեքս ծրագիր) 

2007թ.         վերապատրաստման  դասընթացներ  ՎՊՄԻ 

                              «Ինֆորմատիկայի հիմունքներ», «Անգլերեն լեզու»,   

2007թ.            Կրթության ազգային ինստիտուտի Լոռու մասնաճյուղի 

վերապատրաստման                           

                        դասընթաց   «Ուսուցման նորարարական մեթոդներ»  

2009թ.             Կրթության ազգային ինստիտուտի Լոռու մասնաճյուղի 

վերապատրաստման                           

                       դասընթաց   «Ուսուցման նորարարական տեխնոլոգիաներ» 

2011թ             վերապատրաստման   դասընթաց-սեմինարներ 

                        «Դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման  

                     ժամանակակից մեթոդներ» ՎՊՄԻ 

2014թ.               վերապատրաստման   դասընթացներ  ՎՊՀ 

                         «Ինֆորմատիկայի հիմունքներ», «Անգլերեն լեզու»,  «Իրավագիտության 

                          հիմունքներ»,  «Մանկավարժություն և հոգեբանություն» 

2022թ.           CERTIFIKATE of Completion 

                        Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union 

Has successfully compieted the Course on STARTUP ACCELERATIONwithin 

the   Project. 

2022թ.           CERTIFIKATE   

                      ‹‹ Digitel teaching in university environment›› 

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ 

«Տեխնոլոգիա» ուսումնական առարկայի ուսուցման հիմնահարցերը դպրոցում 

Ավագ դպրոցի աշակերտների մասնագիտական կողմնորոշման հիմնախնդիրհերը 

Միջին դպրոցի աշակերտների մասնագիտական կողմնորոշման հիմնախնդիրհերը 

ԴԱՍԱՎԱՆԴՎՈՂ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ         

 «Տեխնոլոգիաների դասավանդման մեթոդիկա», «Դիզայն», «Մասնագիտական 

ինքնորոշում», «Դպրոցականների աշխատանքային և մասնագիտական 

պատրաստվածության տեսության հիմունքներ», «Աշխատանքային հոգեբանություն», 

«Ստեղծագործական գործունեություն», «Կոնստրուկցիոն նյութերի տեխնոլոգիա», 

«Տեխնոլոգիական կրթության հիմունքներ», «Համափոխարինելիության հիմունքներ և 
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տեխնիկական չափումներ», «Պրակտիկ ուսուցում ուսումնական արհեստանոցում», 

«Հիդրավլիկա», «Ջերմատեխնիկա», «Կենսագործունեության անվտանգություն» 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԾ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ 

2011թ.  Գիտագործնական սեմինար նվիրված «Սոցիալական 

մանկավարժություն» մասնագիտությանը: /Մասնակցություն՝ №1, №3, 

№5, №20 դպրոցներից/: 

2015թ.  Լոռու մարզի «Կենսաբանություն» առարկայի ուսուցիչների սեմինար 

«Հովհ.Թումանյանի ստեղծագործությունների օգտագործումը 

կենսաբանության դասավանդման մեջ` պրոբլեմային խնդիրների 

ստեղծման նպատակով» թեմայով: /Մասնակցություն մարզի թվով 23 

դպրոցներից/: 

2015թ.  Լոռու մարզի դպրոցների հոգեբանների սեմինար ««Ռիսկի» խմբի 

դպրոցականների սոցիալ-հոգեբանական հիմնախնդիրները և դրանց 

հաղթահարման ուղիները» թեմայով: /Մասնակցություն մարզի թվով  26 

դպրոցներից/: 

2016 թ. Լոռու մարզի դպրոցների «Անգլերեն լեզու» առարկայի ուսուցիչների 

սեմինար  Թեմա – «Ինչպես ճիշտ ներկայացնել PowerPoint 

պրեզենտացիան` առաջնորդվելով ռուբրիկում ներկայացված 

չափորոշիչով» թեմայով /Մասնակցություն մարզի թվով  19 

դպրոցներից/: 

2016թ.  Լոռու մարզի դպրոցների սոցիալական մանկավարժների սեմինար 

«Սոցիալական մանկավարժի աշխատանքը ծնողների հետ» թեմայով: 

/Մասնակցություն մարզի թվով  15 դպրոցներից/: 

2016թ.  Լոռու մարզի դպրոցների սոցիալական մանկավարժների սեմինար 

«Սոցիալական մանկավարժի պրակտիկ աշխատանքի կազմակերպումը 

դպրոցում» թեմայով: /Մասնակցություն մարզի թվով  20 դպրոցներից/: 

2016թ.  Մեթոդական սեմինար Լոռու մարզի դպրոցների ուսուցիչների համար 

«Ժամանակակից  մանկավարժական մարտահրավերները» թեմայով: 

/Մասնակցություն մարզի թվով  17 դպրոցներից/: 

2016թ.  Լոռու մարզի դպրոցների սոցիալական մանկավարժների սեմինար 

«Սոցիալ-մանկավարժական ախտորոշում» թեմայով /Մասնակցություն 

մարզի թվով  10 պրոցներից/: 
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2017թ.  Լոռու մարզի դպրոցների սոցիալական հոգեբանների սեմինար 

«Գեշտալտթերապիայի էությունը, աշխատանքի ձևերը» թեմայով: 

/Մասնակցություն մարզի թվով  15 դպրոցներից/: 

2018թ.  Լոռու մարզի դպրոցների սոցիալական հոգեբանների սեմինար 

«Դպրոցականների սոցիալ-հոգեբանական զարգացման ժամանակակից 

հիմնախնդիրները» թեմայով: /Մասնակցություն մարզի թվով  30 

դպրոցներից/: 

2019թ.   Լոռու մարզի դպրոցների «Կենսաբանություն» առարկայի ուսուցիչների  

սեմինար «Կենսաբանություն» մասնագիտության բակալավրի և 

մագիստրոսի կրթական ծրագրերի քննարկում» թեմայով: 

/Մասնակցություն մարզի թվով  16 դպրոցներից/: 

 

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ 

 

2005թ․       ՎՊՄԻ հիմնադրման 35-ամյակին   նվիրված գիտաժողով, Վանաձոր 

2005թ.  

2008թ.         Ս.Ն.Մերգելյանի ծննդյան 80-անյակին նվիրված  միջբուհական  

                      Գիտաժողով,  Վանաձոր 2008թ. 

2010թ.                        Ղազարոս Աղայանի ծննդյան 170-ամյակին նվիրված հանրապետական 

գիտաժողով, Վանաձոր 2010թ.                                 

ՊԱՐԳԵՎՆԵՐ                                           

Պատվոգրեր, շնորհակալգարեր գիտամանկավարժական  

                                   երկարամյա աշխատանքի համար 

2004թ.                       Պատվոգիր-ինստիտուտի հիմնադրման 35-ամյակի  

                                   կապակցությամբ՝  երկարատև անբասիր աշխատանքի  

                                   համար /ֆիզմաթ ֆակուլտետի դեկան Ս.Խառատյան/ 

2007թ.                         Շնորհակալագիր-լավագույն կուրսղեկ ճանաչվելու 

                                     համար /ՎՊՄԻ ռեկտոր՝ Գ.Խաչատրյան/ 

2010թ.                         Շնորհակալագիր –ինստիտուտի հիմնադրման 40-ամյակի  

                                    կապակցությամբ՝ երկարամյա դասախոսական աշխատանքի     

                                    համար /ՎՊՄԻ ռեկտոր՝ Գ.Խաչատրյան/ 
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2010թ.                        Շնորհակալագիր –երկարամյա գիտամանկավարժական  

                                    գործունեության համար /ՎՊՄԻ ռեկտոր՝ Գ.Խաչատրյան/ 

2015թ.                         Պատվոգիր  բուհ-դպրոց կապերի աշխատանքային  

                                    պարտականությունների բարեխիղճ կատարման համար 

                                    /ՎՊՀ ռեկտոր՝ Գ.Խաչատրյան/ 

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

հայերեն - գերազանց 

ռուսերեն - լավ (Professional working proficiency) 

անգլերեն- լավ (Limited working proficiency) 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ  ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

  

Word 

Excel 

Power Point 

Microsoft Office 

Zoom Video Communications 

Internet Explorer  

 

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ                Ամուսնացած  

Հեռ․ 098 09 07 22    

Էլ․փոստ                                      aida.iskandaryan@mail.ru  

             

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ                   

 Հրատարակված է գիտական 5 հոդված 

mailto:aida.iskandaryan@mail.ru

