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ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Ա. Ա. Հ.  Սիմոնյան Գոհար Գուրգենի  

Կրթություն    

1985-1990 թթ.  Կիրովականի պետական մանկավարժական ինստիտուտ,  

հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ 

 

Աշխատանքայինփորձ 

 

Երբ Որտեղ Պաշտոնը 

01.09.1990-

27.10.1993 
ՀՀ, Լոռումարզ, գյուղԼերմոնտովո 

Ուսուցիչ,                                                                                        

Լերմոնտովոյի միջնակարգ դպրոց 

01.11.1993-

15.11.1997 
ՀՀ, Լոռու մարզ, քաղաք Վանաձոր 

Կազմակերպիչ,                                                             

Վանաձորի թիվ 25 միջնակարգ դպրոց 

02.05.2006-

15.09.2007 

«Վանաձորի Հ.Թումանյանիանվան 

պետականհամալսարան» հիմնադրամ 

Գրադարանի 

գրադարանավար 

15.09.2007-

23.10.2009 

«Վանաձորի Հ.Թումանյանիանվան 

պետականհամալսարան» հիմնադրամ 

Փիլիսոփայության և 

քաղաքագիտության ամբիոնի 

լաբորանտ                                                                 

11.01.2010-

30.06.2010 

«Վանաձորի Հ.Թումանյանիանվան 

պետականհամալսարան» հիմնադրամ 

Փիլիսոփայության և 

քաղաքագիտության ամբիոնի 

դասախոս                                                             

23.10.2009-

03.11.2011 

«Վանաձորի Հ.Թումանյանիանվան 

պետականհամալսարան» հիմնադրամ 

Պատմաաշխարհագրականֆակուլտե

տիմեթոդիստ-օպերատոր 

03.11.2011- 

01.02.2012 

«Վանաձորի Հ.Թումանյանիանվան 

պետականհամալսարան» հիմնադրամ 

Փիլիսոփայության և 

քաղաքագիտության ամբիոնի 

լաբորանտ                                                                 

01.02.2012- 

20.07.2020 

«Վանաձորի Հ.Թումանյանիանվան 

պետականհամալսարան» հիմնադրամ 

Մարդկային ռեսուրսների 

կառավարման բաժնի մասնագետ 

01.02.2014- 

2018 

«Վանաձորի Հ.Թումանյանիանվան 

պետականհամալսարան» հիմնադրամ 

«Տեմպուս» ԳՈՎԵՐՆ ծրագրի 

աշխատանքային խմբի 

ադմինիստրատիվ աշխատող 

21.07.2020- 

ցայսօր 

«Վանաձորի Հ.Թումանյանիանվան 

պետականհամալսարան» հիմնադրամ 

Մարդկային ռեսուրսների 

կառավարման բաժնի մենեջեր 

կադրերի կառավարման 
 

 

Վերապատրաստումներ 

 

2001 թ. Համաշխարհային ուսուցում, Հայաստանի ՀԿ Հզորացման ծրագիր, «Գրասենյակի 

գործունեության կազմակերպում և կառավարում» դասընթաց, Վկայական, 

2001 թ. Համաշխարհային ուսուցում, Հայաստանի ՀԿ Հզորացման ծրագիր, «Շահերի 

պաշտպանություն և դաշինքի կառուցում» դասընթաց ՀԿ-ների համար, Վկայական, 
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2002 թ. Համաշխարհային ուսուցում, Հայաստանի ՀԿ Հզորացման ծրագիր, «Շահերի 

պաշտպանություն, կոալիցիայի կառուցում և ցանցի ստեղծում» խորացված 

դասընթաց ՀԿ-ների համար, Վկայական, 

2003թ. ՀՀ Կ և Գ նախարարության «ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ» կրթահամալիրի Ինֆորմատիկայի գծով 

կադրերի որակավորման բարձրացման և վերապատրաստման ինստիտուտ, 

«Համակարգչային գործավար, ղեկավարի օգնական-ռեֆերենդ» մասնագիտությամբ, 

Վկայական, 

2005-2006թթ. Այռեքս (Միջազգային հետազոտությունների և փոխանակման խորհուրդ) 

կազմակերպության կողմից Հայաստանում ուսումնական ծրագրերի մշակման և 

ուսուցիչների վերապատրաստման բազմաբաղադրիչ ծրագրի Մանկավարժական 

կադրերի վերապատրաստման դասընթաց, Վկայական, 

2012թ. ՎՊՄԻ, Որակավորման դասընթացներ («Ինֆորմատիկա», «Փիլիսոփայություն», 

«Օտար լեզու (անգլերեն)» առարկաներից), հանձնված են ստուգարք և քննություններ, 

2014 թ. «Էսոլարմ Բիզնես Թրեյնինգների Կենտրոն», «ՄՌ կառավարման ավտոմատացման 

համակարգեր։ Հնարավորությունները և խնդիրները» դասընթաց, Հավաստագիր, 

2016 թ. ՎՊՀ, Տեմպուսի SSRULLI (Համալսարանների՝ որպես ցկյանս ուսումնառության 

հաստատությունների հատուկ դերի ամրապնդում), ծրագրի շրջանակներում 

կազմակերպված «Մարդկային ռեսուրսների կառավարում» դասընթաց, Վկայական, 

2016 թ. ՎՊՀ, Տեմպուսի«Հայաստանում, Վրաստանում և Ուկրաինայում ցկյանս 

ուսումնառության ցանցի մշակում» ծրագրի շրջանակներում «Գրասենյակային 

աշխատող» (բանկային համակարգում) դասընթաց, Վկայական, 

2018 թ. ՎՊՄԻ, Շարունակական կրթության կենտրոնի անգլերեն լեզվի A1.1 մակարդակի 

արագացված դասընթաց, Վկայական։ 

Դասավանդվող առարկաներ «Մշակութաբանություն», «Սփյուռքահայ մշակույթի 

առանձնահատկությունները» 

 

Մասնակցություն դրամաշնորհների և նախագծերի 
 
2014-2018 թ «Տեմպուս» ԳՈՎԵՐՆ ծրագիր 

Լեզուների իմացություն Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն (լավ), անգլերեն (բավարար) 
 

 

Անձնական տվյալներ 
 

Հեռ․  0322 41855-150 

Էլ․փոստ resources49@inbox.ru 
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