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     ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ա. Ա. Հ.  Հարությունյան Արնենուհի Միխաիլի 

Կրթություն    

1989-1994 թթ.   Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտ, 

կենսաբանության, ֆակուլտետ, կենսաբանության և  քիմիայի ուսուցչի 

որակավորում 

Գիտական աստիճան, կոչում 

2005 թ.                        Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու: «Գլխուղեղի      

    սերոտոնիներգիկ  համակարգի դերը որոշ վարքային ռեակցիաներում» 

2007թ.    Դոցենտ, կենսաբանություն մասնագիտությամբ 

 

Աշխատանքային փորձ 

Երբ Որտեղ Պաշտոնը 

1995-2007 թթ.  

 

Վանաձորի Պետական Մանկավարժական 

Ինստիտուտ «Ֆիզիոլոգիայի ևկենդանաբանության» 

ամբիոն  

Դասախոս 

2007 – 2019 թթ. 

Վանաձորի Պետական Մանկավարժական 

Ինստիտուտ «Կենդանաբանության,Ֆիզիոլոգիայի և 

Բժշկագիտության հիմունքների» ամբիոն 

Դոցենտ 

2012 թ. 

սեպտեմբեր- 

2013 թ. 

սեպտեմբեր 

Վանաձորի Պետական Մանկավարժական 

Ինստիտուտ «Կենդանաբանության, ֆիզիոլոգիայի և 

բժշկագիտության հիմունքներ» ամբիոն 

Ամբիոնի վարիչի 

ժամանակավոր 

պաշտոնակատար 

2013 թ. 

սեպտեմբեր- 

2014թ. 

սեպտեմբեր 

Վանաձորի Պետական Մանկավարժական 

Ինստիտուտ 

«Կենդանաբանության, ֆիզիոլոգիայի և 

բժշկագիտության հիմունքների» ամբիոն  

 

 Ամբիոնի վարիչ 

 

 

 

2014 թ. 

սեպտեմբեր- 

2019 թ. հուլիս 

Վանաձորի Պետական Համալսարան 

Կենսաբանության ամբիոն  

 

Դոցենտ 

 

2019 թ. 

սեպտեմբեր –  

2020 թ. 

սեպտեմբեր 

Վանաձորի Պետական Համալսարան 

Կենսաբանության ամբիոն  

 

Ասիստենտ 

2020 թ. 

սեպտեմբեր – մինչ 

այժմ 

Վանաձորի Պետական Համալսարան 

Քիմիայի և կենսաբանության ամբիոն 

 

 

Ասիստենտ 
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2020 թ. հուլիս - 

մինչ այժմ 

 

Գիտահետազոտական աշխատանքների, նորարա-

րությունների և համագործակցության բաժին 

 

Բաժնի ղեկավար 

 

 

 

 

Վերապատրաստումներ 

2015-2016 թ.              Մանկավարժահոգեբանական պատրաստություն 

2014-2015 թ․   Անգլերեն լեզու 2-րդ մակարդակ 

2013-2014 թ.               Իրավական գիտելիքներ   

2012-2013 թ․    Ինֆորմատիկա   3-րդ մակարդակ 

2014 թ .                        Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման համակարգերի  

                                      մշակում բարելավում /Կրթական ծրագրերի կենտրոն ԾԻԳ/ 

 

18-22.02.2019 թ.          Ակտիվ  ուսումնառություն« Շրջված լսարանում» ERASMUS+ PRINTeL  

    «Փոփոխություն լսարանում. նորարարական դասավանդման և 

    ուսումնառության օժանդակում՝ Արևելյան գործընկերության 

    երկրներում ուսանողի ուսումնական փորձառության բարելավման 

    նպատակով» նախագծի շրջանակներում:  

10.05-7.06.2021 թ.        Moodle կրթական հարթակների վերապատրաստման դասընթաց   

    32 ժամ 

14.06-2.07.2021թ     Թվային ուսուցում համալսարանական միջավայրում, Էրազմուս+ծրագրի  

CONNECT նախագծի շրջանակներում իրականացված առցանց 

վերապատրաստում 

03.02. -28.02.2022 թ.      Թվային ուսուցումը համալսարանական միջավայրում  

                                         CONNECT նախագծի շրջանակներում                              

4.04-9.04.2022թ.           «Ձեռնարկատիրական էկոհամակարգերի տարրերը» Սոֆիյա  

    Բուլղարիա   CONNECT նախագծի շրջանակներում                              

 

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը 

Ուսումնական ծանրաբեռնվածության ազդեցության ուսումնասիրումը աշակերտների և 

ուսանողների հոգեֆիզիոլոգիական և վեգետատիվ ցուցանիշների վրա: 

Սթրեսի նեյրոֆիզիոլոգիա և հոգեֆիզիոլոգիա: 
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Դասավանդվող առարկաներ 

 «Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա», «Նեյրոֆիզիոլոգիա», «Հոգեֆիզիոլոգիա», 

«Տարիքային անատոմիա և ֆիզիոլոգիա», «Հյուսվածաբանություն, սաղմնաբանության 

հիմունքներով» 

 

Մասնակցություն դրամաշնորհների և նախագծերի 

2022  թ․                              CONNECT նախագծի անդամագրված աշխատակիից 

 

Լեզուների իմացություն 

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

 

Անձնական տվյալներ 

Էլ․փոստ harutyunyanarmine71@gmail.com 

 

Հրապարակումներ՝  28 գիտական և գիտամեթոդական հոդվածների հեղինակ 

  

 


