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ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 
Ա. Ա. Հ.  Քանարյան Գայանե Լազրի  
 
Կրթություն   
09/1993 – 06/1998 Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական 

ինստիտուտի ֆիզմաթ ֆակուլտետի «Ֆիզիկա» բաժին, ստացել է ֆիզիկայի, 
ինֆորմատիկայի և հաշվողական տեխնիկայի ուսուցչի որակավորում 

04/2006 – 10/2008 Երևանի պետական համալսարանի «Մոլեկուլային ֆիզիկայի» ամբիոնի 
հայցորդ 

  
Գիտական աստիճան, կոչում  
03/10/2008 կայացել է կենսաֆիզիկա մասնագիտությամբ թեկնածուական 

ատենախոսության պաշտպանություն «Կենսաբանական ակտիվ 
միացությունների փոխազդեցությունը ցածր ինտենսիվությամբ ՄԷՄ 
ալիքներով ճառագայթված ԴՆԹ-ի հետ» թեմայով        

20/01/2009 շնորհվել է ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի 
գիտական աստիճան (the degree of Doctor of Physics) 

23/01/2014 շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում ֆիզիկա մասնագիտությամբ 
19/11/2021 շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում ինֆորմատիկա, հաշվողական 

տեխնիկա և ավտոմատացում մասնագիտությամբ 
 
 
Աշխատանքային փորձ 

Երբ Որտեղ Պաշտոնը 

01/09/1998- 
30/07/1999 

Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական 
մանկավարժական ինստիտուտ, ֆիզմաթ 
ֆակուլտետ, «Ինֆորմատիկայի ու 
տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդների և 
մոդելավորման» ամբիոն  

ժամավճարային 
դասախոս 

01/09/1999- 
28/12/2008 

Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական 
մանկավարժական ինստիտուտ, ֆիզմաթ 
ֆակուլտետ, «Ինֆորմատիկայի ու 
տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդների և 
մոդելավորման» ամբիոն 

դասախոս 

29/12/2008- 
06/07/2021 

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 
hամալսարան, ֆիզիկամաթեմատիկական 
ֆակուլտետ, «Ինֆորմատիկայի և 
տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդների ու 
մոդելավորման» ամբիոն  

ավագ դասախոս 

07/07/2021- մինչ 
օրս 

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 
hամալսարան, բնական գիտությունների ֆակուլտետ, 
«Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի» ամբիոն 

ասիստենտ 
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Վերապատրաստումներ 
2019թ․ փետրվարի 18-22 PRINTEL նախագծի շրջանակներում կազմակերպված 

դասախոսների վերապատրաստման «Հիբրիդային/համակցված 
դասավանդում և ուսումնառություն» դասընթաց 

2019թ․ մարտի 1-7 PRINTEL նախագծի շրջանակներում կազմակերպված 
դասախոսների վերապատրաստման «Ակտիվ ուսումնառություն և 
ՏՀՏ ընդլայնված դասավանդում (m-learning, gamification)» 
դասընթաց 

2021թ․ փետրվար-մարտ PRINTEL նախագծի շրջանակներում կազմակերպված 
դասախոսների վերապատրաստման «Hybrid/Blended Teaching and 
Learning» դասընթաց 

2021թ․ փետրվար-մարտ  PRINTEL նախագծի շրջանակներում կազմակերպված 
դասախոսների վերապատրաստման «Online active teaching & 
learning: experiences with technology» դասընթաց 

15/06/2021թ․-01/07/2021թ․ CONNECT ծրագրի շրջանակներում՝ DIGITAL TEACHING IN 
UNIVERSITY ENVIRONMENT online դասընթաց 

2021թ․ հոկտեմբերի 6-8 SMARTI («Աջակցություն անգլերենով դասավանդելու 
նորարարական մեթոդաբանությանը, մոտեցումներին և 
գործիքակազմի կիրառմանը՝ կրթության արդյունավետությունը, 
կայունությունը և միջազգայնացումը բարելավելու նպատակով») 
ծրագրի կառավարման խորհրդի եռօրյա ամենամյա հանդիպում և 
վերապատրաստում, Գորիսի պետական համալսարան 

28/03/2022թ․-09/04/2022թ․ Էրազմուս+ ծրագրի SMARTI` «Աջակցություն անգլերենով 
դասավանդման (EMI) նորարարական մեթոդաբանությանը, 
մոտեցումներին և գործիքակազմի կիրառմանը՝ կրթության 
արդյունավետությունը, կայունությունը և միջազգայնացումը 
բարելավելու նպատակով» նախագծի շրջանակներում 
կազմակերպված «Անգլերենը հատուկ նպատակների համար և 
Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական 
համակարգ/Թյունինգ մոդուլային ուսուցման համակարգ» 
խորագրով վերապատրաստման դասընթաց (աշխատանքային 
լեզուն՝ անգլերեն): 

 
 
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը 
Արդի ծրագրավորման լեզուներ, Web ծրագրավորում 
 
Դասավանդվող առարկաներ 
Մաթեմատիկական տրամաբանություն և դիսկրետ մաթեմատիկա, Գիտափորձի 
ավտոմատացում, Կոմբինատոր ալգորիթմներ և վերլուծություն, Արհեստական ինտելեկտի 
լեզուներ, Համակարգչային ծրագրեր, Web ծրագրավորում, Համակարգչային գրաֆիկա և 
դիզայն, ԷՀՄ ծրագրավորում, Կիրառական խնդիրների լուծումը համակարգչով, Համակարգչից 
օգտվելու հմտություններ 
 
Մասնակցություն դրամաշնորհների և նախագծերի 
15/01/2021-14/01/2024   «Աջակցություն անգլերենով դասավանդելու նորարարական 

մեթոդաբանությանը, մոտեցումներին և գործիքակազմի 
կիրառմանը՝ կրթության արդյունավետությունը, կայունությունը եվ 
միջազգայնացումը բարելավելու նպատակով» (SMARTI) ծրագրի 
անդամ 
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Մասնակցություն գիտաժողովների 
2008թ. Ս. Ն. Մերգելյանի ծննդյան 80-ամյակին նվիրված միջբուհական 

գիտաժողով, Վանաձոր 
2019թ․ Հ. Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին և ՎՊՀ-ի հիմնադրման 50-

ամյակին նվիրված Միջազգային գիտաժողով, Վանաձոր 
 
Լեզուների իմացություն 
ռուսերեն (լավ), անգլերեն (B2) 
 
Անձնական տվյալներ 
Հեռ․  (+374) 93-807507 
Էլ․փոստ gkanaryan@gmail.com 
 
Հրապարակումներ 
Հեղինակ է 35 հրապարակված հոդվածների և 1 մեթոդական ձեռնարկի։    
 
 


