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ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  
  

Ա. Ա. Հ.            Գրիգորյան Հասմիկ Ջումշուդի   

Կրթություն  

1976-1980թ.թ.                                 ՀՀ Բույսերի պաշտպանության գիտահետազոտական 

ինստիտուտի ասպիրանտուրա  միջատաբանության 

գծով 

 

 1967-1972                                        Երևանի պետական համալսարան, կենսաֆիզիկոս 

մասնագիտություն, դիպլոմավորված մասնագետ  

 

                      Գիտական աստիճան, կոչում 

2004 թ.                                         Գիտությունների Միջազգային ակադեմիայի թղթակից 

                                                          անդամ (Էկոլոգիա և կենսագործունեության  

                                                          անվտանգություն)  

 

1990 թ.                                              Կենսաբանություն մասնագիտությամբ դոցենտի  

                                                          գիտական կոչում                                              

  

1984 թ.                                              Կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական  

                                                          աստիճան 

 Աշխատանքային փորձ 

Երբ  Որտեղ  Պաշտոնը  

2013-ից 

մինչ այժմ  
Վանաձորի պետական համալսարան   դոցենտ  

2001-2013   Վանաձորի պետական մանկավարժական 

ինստիտուտ   

ամբիոնի վարիչ  

1988-2001   Վանաձորի պետական մանկավարժական 

ինստիտուտ   

ամբիոնի դոցենտ  

1985-1988   Կիրովականի(Վանաձորի) պետական 

մանկավարժական ինստիտուտ   

ավագ դասախոս  

1981-1985 Կիրովականի պետական մանկավարժական 

ինստիտուտ   

ասիստենտ 

1975-1981 Կիրովականի պետական մանկավարժական 

ինստիտուտ   

լաբորատորիայի 

վարիչ 

1972-1975 Կիրովականի պետական մանկավարժական 

ինստիտուտ   

ավագ լաբորանտ 

1967-1972 Երևանի պետական համալսարան ուսանող 
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Վերապատրաստումներ 

2012                                            ինֆորմատիկա 

2013                                                անգլերեն լեզու 

2013                                                իրավական գիտելիքներ 

2015                                            մանկավարժական հոգեբանական գիտելիքներ 

2019  ERASMUS +PRINTEL նախագծի շրջանակներում «Ակտիվ                                                                                    

ուսումնառությունը  «Շրջված լսարան» -ում»  

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը 

Գիտական գրականություն, գիտական հաղորդումներ, կենդանիների էթոլոգիա, 

պարապսիխոլոգիա, հաղորդումներ առողջության և արողջ ապրելակերպի վերաբերյալ  

Դասավանդվող առարկաներ 

 Անողնաշարավորների կենդանաբանություն, ողնաշարավորների կենդանաբանություն, 

կենդանիների էթոլոգիա, կենդանիների էկոլոգիա, կենդանիների աշխարհագրություն, 

կենդանի համակարգերի կազմավորման մակարդակներ, մարդու ֆիզիոլոգիա, 

տարիքային ֆիզիոլոգիա, մարդու անատոմիա և ֆիզիոլոգիա, կենսամեխանիկա, 

բնագիտության հիմունքներ (կենդանաբանություն)  

    Մասնագիտական անդամակցություն 

Էկոլոգիայի և կենսագործունեության անվտանգության միջազգային ակադեմիայի                       

(МАНЭБ) թղթակից անդամ 

         Մասնակցություն գիտաժողովների 

 Մասնակցել եմ հանրապետական 18 գիտաժողովների, 1 միջբուհական գիտաժողովի 

(Թբիլիսի), 1 անդրկովկասյան գիտաժողովի (Երևան) 

          Պարգևներ 

 Ոսկե շքանշան միջնակարգ դպրոցն ավարտելու կապակցությամբ  

          Պատվոգրեր, շնորհակալագրեր և այլն 

    Պատվոգիր ուսանողներին  գիտական նստաշրջանին որակյալ պատրաստման համար 

(1982 թ., Կիևի պետական մանկավարժական ինստիտւտի կողմից): 

    Պատվոգիր բարեխիղճ աշխատանքի համար (1988 թ.): 

    Պատվոգիր ՎՊՄԻ հիմնադրման 35-ամյակի առթիվ և կրթության ասպարեզում 

ունեցած հաջողությունների համար (2004 թ.) : 

ՎՊՄԻ գիտ.խորհրդի կողմից շնորհվել է  վաստակավոր դասախոսի կոչում՝ երկարամյա 

անբասիր և բեղմնավոր գիտամանկավարժական գործունեույան համար (2010 թ.): 
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     Շնորհակալագիր կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի հիմնադրման 50-ամյակի և 

երկարամյա բեղմնավոր աշխատանքի համար (2019 թ.): 

     

Լեզուների իմացություն    հայերեն (մայրենի), ռուսերեն  (գերազանց), անգլերեն 

(բավարար) 

 

Անձնական տվյալներ 

Հեռ.  093 87 88 59 

Էլ․փոստ grigoryanhasmik@list.ru  

 

 Հրապարակումներ  

  67 հրատարակված աշխատանք, այդ թվում 1 գիտական մենագրություն, 2 գիրք, 1 

թարգմանված դասագիրք ( ռուսերենից հայերեն)  
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