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ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Ա. Ա. Հ.  Սիրադեղյան Կարինե Իսմայիլի  

 

Կրթություն    

1987-1992թթ.   Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ 

«Էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաներ» մասնագիտություն 

Գերազանցության դիպլոմ, ինժեներ-սիստեմատեխնիկ որակավորում 

Կիրովական, Հայաստան 

1979-1984թթ Կիրովականի Շարա Տալյանի անվան թիվ 2 երաժշտական դպրոց, 

մասնագիտություն «Քանոն» 

 

Գիտական աստիճան, կոչում  

   1998թ.-ից   դասախոս  

 

Աշխատանքային փորձ 

Երբ Որտեղ Պաշտոնը 

1998թ-ից 

մինչ այժմ 
Վանաձորի պետական համալսարան  դասախոս 

2001 

հուվար-

հունիս 

Վանաձորի թիվ 4 դպրոց ուսուցիչ 

2001-2002 Վանաձորի պետական բժշկական քոլեջ դասախոս 

2019-2020 Վանաձորի պետական համալսարանի քոլեջ դասախոս 

   

 

Վերապատրաստումներ 
 
2012-2013թթ. 2-րդ կիս Անգլերեն առաջին մակարդակ  

2013-2014թթ. Իրավական գիտելիքներ  

2014-2015թթ. Մանկավարժահոգեբանական պատրաստություն  

2019թ.  Erasmus+printel project «Հիբրիդային/համակցված դասավանդում և 

ուսումնառություն» 

2019 Erasmus+printel project «Ակտիվ ուսումնառություն և ՏՀՏ ընդլայնված 

դասավանդում (m-learning, gamification)» 

2019  Erasmus+printel project «Ակտիվ ուսումնառությունը «Շրջված լսարանում»-ում» 

2021  ELSEVIER, Researcher Academy On Campus "General guidelines of using journal 

metrics and matching sources to a manuscript" 29  
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2021 Erasmus+printel project «Փափոխություն լսարանում նորարարական դասավանդման և 

ուսումնառության օժանդակում՝ Արևելյան գործընկերության երկրներում ուսանողի 

ուսումնական փորձառության բարելավման նպատակով» 

2021  Erasmus+Programme of the European Union "Digital teaching in university environment"  

2021  Erasmus+Programme of the European Union "Collaborative Wall for engaging classrom  

(Padlet.com)"  

2021  Erasmus+Programme of the European Union "Creating escape room: solving problems in 

interactive way (learnis.ru)"  

2021 Erasmus+Programme of the European Union "Interactive presentation for engaging classroom 

(mentimeter.com)"  

2021  «Python ծրագրավորման լեզվի I մակարդակի (beginner)»  և «Python ծրագրավորման 

լեզվի II մակարդակի (Intermediate)» դասընթացի գերազանցության միասնական 

ավարտական սերտիֆիկատ 

2022, March «Advansed comunication competences, Public speaking skills, Keynote presentation 

skills, Implementing physical exercises to develop communication skills, Manifesting 

creativity for self improvement». Certificate of completion Certificate of completion 

for extraordinary contribution and commitment to your profession 

 

 

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը 
 

Համակարգչային գրաֆիկա, Ծրագրավորման լեզուներ, Կիրառական ծրագրային փաթեթներ 

 

Դասավանդվող առարկաներ 
 

Ինֆորմատիկա, Համակարգչային գրաֆիկա, Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները 

մասնագիտական ոլորտում, Համակարգչային լեզուներ, ԷՀՄ ճարտարապետություն, 

Տվյալների հենքեր, համակարգչից օգտվելու հմտություններ, Տնտեսամաթեմատիկական 

մոդելավորում(գործնական)  

 

 
Կազմակերպած գիտաժողովներ, թրեյնինգներ, սեմինարներ 

 

2008-2015թ․ Հմակարգչային գրաֆիկայի ցուցահանդեսներ՝ «1988թ. երկրաշարժ», 

«Հայկական գարուն…», «Աշուն» թեմաներով: 

 

 

Մասնակցություն գիտաժողովների 
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2008թ.. Ս. Ն. Մերգելյանի ծննդյան 80-ամյակին նվիրված միջբուհական գիտաժողով, 

Վանաձոր 

2008թ.  Համամայկական գիտական գիտաժողով «Բնագիտությունը 21-րդ դարում. 

Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ», Երևան, 14-15 նոյեմբեր 

2009թ.  Հանրապետական գիտական նստաշրջան: Նվիրված 1988թ. Դեկտեմբերի 7-ի 

երկրաշարժի 20-րդ տարելիցին: ԳՊՄԻ, 4-5 դեկտեմբերի Գյումրի 

2009թ. Համահայկական կրթական II գիտաժողով Բնագետ, հատուկ թողարկում, 

Բնագիտությունը 21-րդ դարում. ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ, 

Երևան, 20-21 նոյ.,  

2009թ.  Միջազգային գիտաժողով (Նվիրված Վանաձորի պետական մանկավարժական 

ինստիտուտի հիմնադրման 40-ամյակին) 

2010թ.  Կրթություն, բարեփոխումներ, հիմնախնդիրներ, հանրապետական գիտաժողով 

2014թ.  Հասարակական շարժումը Հայաստանում արդի փուլում. Նոր մարտահրավերներ 

և հեռանկարներ խորհրդաժողով, Երևան  

2014թ.  Հանրապետական գիտաժողով (նվիրված Հ. Թումանյանի ծննդյան 145 ամյակին), 

Վանաձոր 

2019թ.  Միջազգային գիտաժողով, ՎՊՀ 50, Հ.Թումանյան 150, Վանաձոր 

2021թ. Հանրապետական գիտաժողով, Գավառի պետական համալսարան, առցանց 
 

 

Պարգևներ 
 

Շնորհակալագիր  2010, ՎՊՄԻ հիմնադրման 40-ամյակի կապակցությամբ, ինստիտուտի 40-ամյա 

տարելիցի անցկացման աշխատանքներին ակտիվորեն մասնակցելու համար,  

Շնորհակալագիր  2010, ծննդյան 40-ամյակի կապակցությամբ և Երկարամյա գիտամանկավար-

ժական գործունեության համար: 

Պատվոգիր 2011թ. Համալսարանական կրթությամբ կնանց ասոցիացիայի 15-ամյակի առթիվ 

և քաղաքացիական հասարակության կայացման գործընթացին ակտիվ 

մասնակցության համար, Վանաձոր, Վանաձորի քաղաքային համայնքի ղեկավար 

 

Լեզուների իմացություն 
 

Հայերեն, ռուսերեն (ազատ), անգլերեն(բավարար), ֆրանսերեն (բավարար) 
 

Անձնական տվյալներ 
Հեռ․    —— 093 737630 — 

Էլ․փոստ —— tkarinsir@gmail.com — 

 

Հրապարակումներ 

«Համակարգչային օպերատորային գործի հիմունքներ» առարկայի ուսումնամեթոդական 

ուղեցույց, Ք. Վանաձոր, Պետական բժշկական քոլեջ, 2003թ, 23 էջ 

2005-2022թթ. թվով 24 գիտական և մեթոդական հոդվածներ (տպագրված տարբեր 

ժողովածուներում, ամսագրերում) 

Գենդերային հիմնահարցերին վերաբերող 4 հոդված: 
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«Անհրաժեշտ է իմանալ» կարծիք, «Սպեղանի» Վանաձորի պետական բժշկական քոլեջի 

ամսագիր, 2002թ. 

Բանաստեղծություններ «Ապագա մանկավարժ» ՎՊՄԻ, 2001թ.սեպտեմբեր,  

Քառյակներ «Ապագա մանկավարժ» ՎՊՄԻ ամսագիր 2003թ. հոկտեմբեր, 

Խաղիկներ «Ապագա մանկավարժ» ՎՊՄԻ ամսագիր, հունվար-փետրվար 2005թ., 

Բանաստեղծություններ, «Ապագա մանկավարժ» ՎՊՄԻ ամսագիր 2009, մայիսի 31, 6-7 

«Ժամանակից պոկված ակնթարթներ» բանաստեղծությունների ժողովածու, 2011թ. 

«Խաչմերուկ կամ դրվագ Թագուհու կյանքից» պատմվածք, «Մաշտոց» հասարակական, 

կրթամշակութային, հայագիտական հանդես, գիրք 80, 2019թ. 

«Կյանքի այլ համակարգում» պատմվածք, «Երկունք» ՀԳՄ Լոռու մարզային 

բաժանմունքի պարբերաթերթ, թիվ 7, 2021թ. Հուլ 

 

Հասարակական գործունեություն 

2003թ.   Համալսարանական Կրթությամբ Կանանց Աոցիացիայի՝ ՀԿԿԱ, անդամ 

2006թ.   ՀԿԿԱ Վանաձորի մասնաճյուղի քարտուղար 

2014թ.-ից  ՀԿԿԱ Վանաձորի մասնաճյուղի  նախագահի տեղակալ 

 

Դասընթացներ 

2002թ.  Միավորված Ազգերի Կանանց Զարգացման Հիմնադրամի (ՅՈՒՆԻՖԵՄ) 

«Կանայք հանուն հակամարտությունների կարգավորման և խաղաղության 

հաստատման Հարավային Կովկասում» ծրագրի շրջանակներում 

կազմակերպված «Կանայք հակամարտությունների կարգավորման և 

խաղաղության հաստատման գործընթացներում» դասընթաց  

Հավատարմագիր, Երևան, Հայաստան 

2004թ.   Կանանց լիդերության դպրոց «Հասարակական գործունեության 

կազմակերպում» 

Ավարտական վկայական, Երևան, Հայաստան 

2006թ.  «Մասնագիտական զարգացման դպրոց» փորձնական ծրագիր 

Մասնակցության վկայական, Միջազգային հետազոտությունների և 

փոխանակման խորհուրդ կազմակերպության (IREX), ՎՊՄԻ և Կրթության 

ազգային ինստիտուտ, Հայաստան 

2006թ.   Կանանց լիդերության դպրոց, «Բարձրագույն քաղաքական դասընթացներ» 

Ավարտական վկայական, Երևան, Հայաստան 

2008թ.  «Ընդդեմ գենդերային բռնության Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում 

գենդերային սոցիալականացման, հավասարության և խտրականության, 

գենդերային բռնության և թրաֆիքինգի, գենդերային հավասարության 

ապահովման և գենդերային բռնության դեմ պայքարի գործիքների, ուսուցման 

մեթոդներ 

ՄԶՄԿ, ՀԿԿԱ, ՀԲՈւԳԱ, ՄԱԲՀ ԸԳԲ 
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Ավարտական վկայական, փորձագետ, Ծաղկաձոր, Հայաստան 

2010թ. «Շահերի պաշտպանություն» թեմայով խորացված դասընթաց 

 «ՀԿ կենտրոն» ՔՀԶ ՀԿ», Հավաստագիր, Վանաձոր, Հայաստան 

2012թ.  «Վարքագծի փոփոխության հաղորդակցման մեթոդաբանությունն ու 

կիրառումը ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման գործընթացում» 

Հայաստանի առողջապահության համակարգի հզորացում (ՀԱՀՀ), Վկայագիր 

Վանաձոր, Հայաստան 

2014թ.  «Մասնակցային, ներառական, հաշվետու և գենդերային հավասարության 

սկզբունքների վրա խարսխված կառավարում» և «Արդյունավետ 

հաղորդակցության, վստահության, բանակցությունների, առաջնորդության և 

համայնքային զարգացման հիմնախնդիրներ» թեմաներով քառօրյա 

վերապատրաստման դասընթացներ 

Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն (ՄԶՄԿ), Հավաստագիր 

Վանաձոր և գ. Շահումյան, Հայաստան 

2015թ. Կանանց լիդերության դպրոցի խորացված ուսուցման 35-րդ հոսքի դասընթաց, 

ավարտական վկայական. «Հասարակական- քաղաքական գործունեության 

կազմակերպիչ» կոչում 

Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիա, Բաց հասարակության 

հիմնադրամներ-Հայաստան 

2015-2016թթ. Պտղի սեռի խտրական ընտրության դեմ պայքար: Մասնակցություն ծրագրին: 

ՄԶ միջազգային կենտրոն (ICHD), Արմավիրի զարգացման կենտրոն, 

Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ, Սեյվ դը չիլդրեն 

 

 

Կլոր սեղանների, սեմինարների, թրենինգների, մասնակից, փորձագետ 

2007թ  հուլիսի 4, Տաշիր, Սեմինար պարապմունք. Գենդերային հավասարությունը որպես 

զուգակշիռ ժողովրդավարության բաղադիրչ, համադասող 

2008թ-ի նոյեմբերի 8-ին ք. Վանաձորում «Քաղաքացիական հասարակական 

նախաձեռնություններ՝ աջակցություն գենդերային հավասարությանը և 

ժողովրդավարությանը» ծրագրի շրջանակներում անց կացվեց «Համաշխարհային 

ֆինանսական ճգնաժամը և դրա ազդեցությունը Հայաստանի վրա» թեմայով կլոր 

սեղան:  

2009թ. Փետրվ. 27-28, Ընդդեմ գենդերային բռնության Հայաստանում իրազեկության 

բարձրացման հաբդիպում:  Թեմաներ. 

Սեռ և գենդեր հասկացությունները: 

Գենդերային կարծրատիպեր և սոցիալականացում: 

Գենդերային խտրականություն: Գենդերային վերլուծություն. Էությունը և 

տեխնոլոգիաները:  

Գենդերային բռնություն. Երևույթը և դրսևորումները:  

Գենդերային բռնության տեսակները: Ներընտանեկան բռնություն:  

Բռնությունը և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ը, բռնությունը և թմրամոլությունը, 

Մարդկանց թրաֆիքինգ: 
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Ընդդեմ գենդերային բռնության իրավական թղթեր և միջազգային 

մեխանիզմներ/գործիքներ, տարածաշրջանային և միջազգային 

նախաձեռնություններ: 

փորձագետ, Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն, ՀԿԿԱ, Հայաստանի 

բժիշկ ուսանողների գիտական ասոցիացիա 

2015թ.  Հանրապետական  համաժողով. Կանանց նկատմամբ խտրականության 

հաղթահարումը և քաղաքական մասնակցության ընդլայնումը որպես երկրի կայուն 

զարգացման նախադրյալ 

2016 թ ՏԻՄ ընտր. փորձագետ 

2016 թ.  Հանրային քննարկում. Ընտրական օրենսդրությունը Հայաստանում 

ժողովրդավարական գործընթացների զարգացման համատեքստում 

2015-2016թթ. Պտղի սեռի խտրական ընտրության դեմ պայքար: Մասնակցություն ծրագրին: 

ՄԶ միջազգային կենտրոն (ICHD), Արմավիրի զարգացման կենտրոն, Մարտունու 

կանանց համայնքային խորհուրդ, Սեյվ դը չիլդրեն 

2017թ.   Կանանց լիդերության խթանումը համայնքներում՝ որպես տեղական 

ինքնակառավարմանը մասնակցելու հնարավորությունների ընդլայնման գործոն, 

երկօրյա սեմինար. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հնարավորությունների 

օգտագործումը որպես տեղական ինքնակառավարման արդյունավետության 

բարձրացման միջոց: փորձագետ 

2020թ. Ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները որպես համայնքների 

գործունեության համակարգում կանանց մասնակցության ակտիվացման գործիք : 

Վանաձոր, փորձագետ 

2021թ  «Ալավերդի համայնքի զարգացման գործընթացներում կանանց մասնակցության 

ակտիվացումը որպես տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության 

ապահովման երաշխիք», Ալավերդի, կլոր սեղան, փորձագետ 

 

 

 

 

 


