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ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

   

Ազգանուն Անուն 

Հայրանուն 
Գևորգյան Անուշ Ժորայի  

 

Կրթություն    

2013-2014թթ. Երևանի պետական համալսարան, “Մարդկային ռեսուրսների 

կառավարում” մեկամյա դասընթաց  

1986-1991թթ. Վանաձորի պետական  մանկավարժական ինստիտուտ,  

կենսաբանություն մասնագիտություն,  

դիպլոմավորված մասնագետ 

1975-1985թթ .                                                          Լոռու մարզի, ք. Վանաձորի թիվ 9 միջն. դպրոց 

 

Գիտական աստիճան, կոչում  

2011թ.մարտ Կենսաբանություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում 

2004թ. մարտ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան 

   

Աշխատանքային փորձ 

 

Երբ 

 

Որտեղ 

 

Պաշտոնը 

 

2017թ.մարտ GOVERN (TEMPUS) «Բոլոնիայի 

սկզբունքներին համահունչ bուհի 

կառավարման ժամանակակից համակարգի 

մշակում արդյունավետ փոփոխությունների 

համար» (543711- Tempus-1- 2013-1-AM-

TEMPUS-SMGR) ծրագիր 

Որակի արտաքին  

գնահատման փորձագետ   

2005թ.հոկտեմբե
րից 

Վանաձորի պետական մանկավարժական 

ինստիտուտ (ներկայումս՝ Վանաձորի 

պետական համալսարան ) 

Ուսումնամեթոդական 

վարչության պետ (ներկայումս՝  

կրթական գործընթացների 

կառավարման բաժնի 

ղեկավար) 

 

1992թ. 
սեպտեմբերից 

Վանաձորի պետական մանկավարժական 

ինստիտուտ (ներկայումս՝ Վանաձորի 

պետական համալսարան )   

 

Դասախոս, դոցենտ 

1992-1995թթ.            Վանաձորի թիվ 1 վարժարան  Կենսաբանության ուսուցիչ 
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Վերապատրաստումներ 
 

2022 ERASMUS+ SMARTI «Աջակցություն անգլերենով դասավանդելու նորարարական 

մեթոդաբանությանը, մոտեցումներին և գործիքակազմի կիրառմանը՝ կրթության 

արդյունավետությունը, կայունությունը և միջազգայնացումը բարելավելու 

նպատակով»   նախագծի  շրջանակներում «Անգլերենը հատուկ նպատակների 

համար և կրեդիտների կուտակման ու փոխանցման եվրոպական համակարգ/ 

Թյունինգ մոդուլային ուսուցման համակարգ» վերապատրաստում, 

2020 ERASMUS+ PRINTeL «Փոփոխություն լսարանում. նորարարական 

դասավանդման և ուսումնառության օժանդակում՝ Արևելյան գործընկերության 

երկրներում ուսանողի ուսումնական փորձառության բարելավման նպատակով» 

նախագծի շրջանակներում դասավանդման նորարարական մեթոդների 

վերաբերյալ վերապատրաստում 

2019թ․  Աշխատակազմի միջազգային վերապատրաստման շաբաթ, Mobile unlimited - 

2018-1-PT01-KA107-047 241, Պորտոյի համալսարան 

2018թ. «ՏՏ մեթոդների կիրառությունը համալսարանում նորարական դասավանդման 

ընթացքում» վերապատրաստումներ /Բարսելոնայի համալսարան, Պորտոյի 

համալսարան/ 

2017թ «Ուսումնական ծրագրերի մշակման և ուսանողների գնահատման 

հաշվետվողականության և թափանցիկության գործիքակազմ»  աշխատանքային 

սեմինար «Հայաստանի բարձրագույն կրթական համակարգում 

բարեվարքության ամրապնդում և կոռուպցիայի դեմ պայքար» ծրագրի  

շրջանականերում վերապատրաստում/Եվրոպայի խորհրդի հայաստանյան 

գրասենյակ/ 

2015թ. ՀՀ ԳԱԱ «Մարդկային ռեսուրսների կառավարում», «Գործարար 

կառավարում»/Երևան/ 

2013-2014թ. «Ընթացիկ գնահատում և թեստավորում հանուն արդյունավետ ուսուցման և 

ուսումնառության» թեմայով վերապատրաստում «Աջակցություն կրթությանը՝ 

հանուն զարգացման» (READ) ծրագրի շրջանակներում 

2013 թ. Հայաստանի բարձրագույն կրթության որակ և համապատասխանություն 

երկրորդ ծրագիր Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման 

համակարգի մշակում և բարելավում թեմայով վերապատրաստումներ 

2013 թ. Սեմինար ակադեմիական ծրագրերի զարգացման վերաբերյալ MAHATMA 

(TEMPUS) «Բարձրագույն կրթության կառավարման մագիստրոս՝ զարգացնելով 

առաջնորդների՝ կրթական փոխակերպումը կառավարելու համար»530311- 

TEMPUS-1- 2012-1-AMTEMPUS-JPCR), /Փարիզ/ 

 

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը 
 

Նեյրոֆիզիոլոգիա, Բարձրագույն նյարդային համակարգի ֆիզիոլոգիա 

 

Դասավանդվող առարկաներ 
Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա, Տարիքային ֆիզիոլոգիա, Էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիա, 

Արյան ֆիզիոլոգիա, Զարգացման արատների ֆիզիոլոգիա 
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Մասնակցություն դրամաշնորհների և նախագծերի 
 

2018-

2021թթ․

  

PRINTEL (ERASMUS+) («Փոփոխություն լսարանում. նորարարական 

դասավանդման և ուսումնառության օժանդակում՝ Արևելյան գործընկերության 

երկրներում ուսանողի ուսումնական փորձառության բարելավման 

նպատակով» (ERASMUS+, 585760-EPP-1-2017-1-AMEPPKA2- CBHE-JP) ծրագրի 

կոորդինատոր համալսարանում 

2014-2016թթ. SSRULLI (TEMPUS) «Համալսարանների՝ որպես ցկյանս ուսումնառության 

հաստատությունների հատուկ դերի ամրապնդում» (544251- TEMPUS-1- 2013-

1-GETEMPUSJPHES), ծրագրի կոորդինատոր համալսարանում 

2013-2016թթ. MAHATMA (TEMPUS) «Բարձրագույն կրթության կառավարման մագիստրոս՝ 

զարգացնելով առաջնորդների՝ կրթական փոխակերպումը կառավարելու 

համար»530311- TEMPUS-1- 2012-1-AMTEMPUS-JPCR) ծրագրի մասնակից 

 

Մասնակցություն գիտաժողովների, կոնֆերանսների 
 

2021 ERASMUS+ PRINTeL «Փոփոխություն լսարանում. նորարարական 

դասավանդման և ուսումնառության օժանդակում՝ Արևելյան գործընկերության 

երկրներում ուսանողի ուսումնական փորձառության բարելավման 

նպատակով» ամփոփիչ կոնֆերանս, Երևան 

2019թ․ ERASMUS+ PRINTeL «Փոփոխություն լսարանում. նորարարական 

դասավանդման և ուսումնառության օժանդակում՝ Արևելյան գործընկերության 

երկրներում ուսանողի ուսումնական փորձառության բարելավման նպատակով» 

երկրորդ կոնֆերանս, Թբիլիսի, Վրաստան   

2016թ. Ամփոփիչ կոնֆերանս SSRULLI (TEMPUS) «Համալսարանների՝ որպես ցկյանս 

ուսումնառության հաստատությունների հատուկ դերի ամրապնդում» (544251- 

TEMPUS-1- 2013-1-GETEMPUSJPHES) ծրագրի շրջանակներում Թբիլիսի, 

Վրաստան   

2015թ. Միջազգային կոնֆերանս ցկյանս կրթության /Lifelong Learning/ վերաբերյալ,  

Թբիլիսի, Վրաստան   

2015թ. Որակի ապահովումը ցկյանս կրթության /Lifelong Learning/ համակարգում 

Թբիլիսի, Վրաստան   

2015թ. Անձնակազմի զարգացումը  ցկյանս կրթության /Lifelong Learning/ 

համակարգում, Թբիլիսի, Վրաստան   

2014թ. Միջազգային գիտական  կոնֆերանս՝  համակարգչային 

գիտություններ/Ինֆորմատիկա, կրթական գիտություններ, Սևծովյան ֆլորա և 

ֆաունա կրթական-հետազոտական կենտրոն, Բաթումի, Վրաստան    

2014թ. Կոնֆերանս «Բնակավայրերի բնապահպանական հիմնախնդիրները», ՎՊՄԻ 

 2014թ. «Չափում հանուն հաջողության» կոնֆերանս «Աջակցություն կրթությանը՝ 

հանուն զարգացման» (READ) ծրագրի շրջանակներում, Ս․ Պետերբուրգ, ՈԴ 

2013 թ. Հայաստանի բարձրագույն կրթության որակ և համապատասխանություն 

երկրորդ ծրագիր Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման 

համակարգի մշակում և բարելավում թեմայով վերապատրաստումներ 

2013 թ. Սեմինար ակադեմիական ծրագրերի զարգացման վերաբերյալ /MAHATMA 

ծրագիր, Փարիզ/ 

2003թ. ՀՀ ԳԱԱ, Կոնֆերանս նվիրված Լ.Օրբելու անվ. ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի 60-

ամյակին 
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Լեզուների իմացություն 
 

Հայերեն (մայրենի), Ռուսերեն  (գերազանց), Անգլերեն (B1) 

 
Անձնական տվյալներ 
 

Հեռ․    +374 322 4 18 54 144 (աշխ.) 

Էլ․փոստ anrulega@mail.ru , anrulega@ gmail.com   

    

Հրապարակումներ  

26 տպագրված գիտական հոդված և 1 բուհական դասագիրք 

 


