
1 

 

ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

  Ա. Ա. Հ.                         Վարդանյան Զարուհի Սամվելի  

Կրթություն    

1969-1979թթ.  Կիրովականի թիվ 13 միջն. դպրոց 

1979-1984թթ.  Կիրովականի պետական մանկավարժական ինստիտուտ,  

                                     Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետ 

1991-1995թթ.              Երևանի պետական մանկավարժական ինստիտուտ, հայցորդ 

Գիտական աստիճան, կոչում  

   2018թ․                          պրոֆեսոր  

2009թ                            կենսաբանական գիտությունների դոկտոր 

2003թ.                           դոցենտ 

1995թ․                      մանկավարժական գիտությունների թեկնածու 

Աշխատանքային փորձ 

Երբ Որտեղ Պաշտոնը 

1986-1990թթ. Վանաձորի թիվ 9 դպրոց  քիմիայի ուսուցչուհի 

1990-2000թթ 

Վանաձորի պետական մանկավարժական 

ինստիտուտ  

 

Բուսաբանության և 

աշխարհագրության 

ամբիոնի դասախոս 

2000-2003 

 

 

Վանաձորի պետական մանկավարժական 

ինստիտուտ  

 

Բուսաբանության և 

աշխարհագրության 

ամբիոնի դոցենտ 

2003-2006թթ. 

 

 

Վանաձորի պետական մանկավարժական 

ինստիտուտ  

 

Բուսաբանության և 

աշխարհագրության 

ամբիոնի վարիչ 

2007-2020թթ. 

 
Վանաձորի պետական համալսարան 

Կենսաբանաքիմիական 

ֆակուլտետի դեկան 

2020թ-ից մինչ 

օրս 

 

Վանաձորի պետական համալսարան 

Քիմիայի և 

Կենսաբանության 

ամբիոնի պրոֆեսոր 

 

Վերապատրաստումներ 

2013թ.  «Հայաստանի բարձրագույն կրթության որակ և համապատասխանություն 

երկրորդ ծրագրին, Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման 

համակարգի մշակում և բարելավում» թեմայով վերապատրաստում: 

2017թ.  Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգում բարևարքության  

ամրապնդում և կոռուպցիայի դեմ պայքար վերապատրաստման դասընթաց: 
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2019թ  ԲՀՀՀ-ի «Բակալավրի կրթական ծրագրով «051101.01.6-կենսաբանություն» 

մասնագիտության ինքնագնահատում» ծրագրի  շրջանակներում 

«Բարեվարքության գնահատման մեթոդաբանություն և որակի ներքին 

ապահովում»  թեմայով վերապատրաստում: 

2020թ.  ԲՀՀՀ-ի «Բակալավրի կրթական ծրագրով «051101.01.6-կենսաբանություն» 

մասնագիտության ինքնագնահատում» ծրագրի շրջանակներում 

«Հետազոտական հմտությունների զարգացում» թեմայով վերապատրաստում: 

2021թ.              Հիբրիդային / համակցված դասավանդում և ուսումնառություն, առցանց 

դասընթացի ծախագծում և ձևավորում -PRINTELL  ծրագրի շրջանակներում                                 

 

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը 

Բուսաբանություն, Էկոլոգիա, Բնապահպանություն, Երկրաբուսաբանություն, Գենետիկա  

 

Դասավանդվող առարկաներ 

Բույսերի ֆիզիոլոգիա, Անոթավոր բույսերի ֆիզիոլոգիա, Գենետիկա սելեկցիայի 

հիունքներով  

 

Մասնագիտական անդամակցություն 

ՎՊՀ-ի Գիտական տեղեկագրի Բ պրակի խմբագրական կազմի անդամ, 

 ՎՊՀ-ի Մագիստրոս հոդվածների ժողավածուի խմբագրական կազմի անդամ 

 

Մասնակցություն դրամաշնորհների և նախագծերի 

2005թ.  Վանաձորում «Էկոլոգիական կրթությունը հիմնական դպրոցում» ՀԿ-ի հետ 

համատեղ Երիտասարդ էկոլոգներ ծրագրի համակարգող: 

2011թ.   Viva cell MTS-ի «Շրջակա բնական միջավայրի պահպանություն» առարկայի 

ծրագիրը  մրցույթի հաղթող:  

2014-2017թթ  ՀՀ-ում բարձրագույն կրթության երրորդ աստիճանի           կազմկերպմանը  

  միտված «VERITAS» դարամաշնորհային ծրագրի ղեկավար 

2015թ. SSRULLI –ի ծրագրի շրջանակներում Շարունակական կրթության 

դասընթացի մշակում, փորձագետ-դասընթացավար: «Խնդիրների լուծման 

մեթոդիկա» դասընթացի ծրագրի մշակում, փորձագետ 
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2015թ.  «Համայնքների զարգացում Հարավային Կովկասում» ծրագրի (GIZ) 

շրջանականերում Վանաձոր քաղաքի աշխատանքային խմբի փորձագետ:  

2015թ.  Ավստրիական Կարմիր Խաչի Վանաձոր քաղաքի մասնաճյուղի կողմից 

իրականացվող «Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության 

ուսումնական կենտրոնի հիմնում Լոռու մարզում» ենթածրագրի փորձագետ:  

2015թ.  “Открытий конкурс на разработку дополнительных общеобразовательных 

программ по формированию культуры здорового питания обучающихся с 

акцентом на активные методы обучения” Ռուսաստանի Դաշնության 

Մոսկվայի սննդի ինստիտուտի կողմից կազմակերպված մրցույթի կրկնակի 

հաղթող:  

2019-2020թթ. Բաց հասարակության հիմնադրամներ – Հայաստան- Բակալավրի  

կրթական ծրագրով «051101.01.6-Կենսաբանություն» մասնագիտության 

ինքնագնահատում» դրամաշնորհային նախագծի ղեկավար: 

2021-2023թթ․ Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային  

(թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում  Գիտական թեմաների 

իրականացման համար պետության կողմից ֆինանսավորվող 21T‐4C142 

«Թանթրվենի սև (Sambucus nigra L.) բուսատեսակի գեներատիվ օրգաններից   

էկոլոգիապես մաքուր բնամթերքի և բնական ներկի ստացման 

 մեխանիզմների առանձնահատկությունները» դրամաշնորհի ղեկավար   

 

Կազմակերպած գիտաժողովներ, թրեյնինգներ, սեմինարներ 

2013թ.   ՀՀ ԿԳՆ  Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտ/ 

Հանրապետական գիտաժողով <<Բնապահպանություն>> 

2015թ.  ERAZMUS +  SSRULLI Նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրումը հիմնական 

դպրոցում դասընթացի դասընթացավար-վերապատրաստող 

2021թ.   ՎՊՀ, <<Կենսաբանության ուսուցիչների վերապատրաստում>> դասընթացի  

     դասընթացավար-վերապատրաստող 

Մասնակցություն գիտաժողովների 

2018թ.  Երևանի Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական  

համալսարան <Հայաստանի Հանրապետության Կենսաբազմազանության և 

ագրոկենսաբազմազանության հզորությունների գնահատումը և 
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կենսանվտանգության ապահովման գիտակրթական հիմունքների 

ներդրումը> խորագրով գիտական կոնֆերանս    

2018թ.   2ndBlack Sea Association of Food Science and Technology-B-FOST 2018 Congress, 

Armenia, elect.     

2019թ.            Վանաձորի պետական համալսարան -Միջազգային գիտաժողովի նյութերի 

ժողովածու, Նվիրված  ՎՊՀ հիմնադրման 50-ամյակին, Հ.Թումանյանի 

ծննդյան 150-ամյակին 

 

Պարգևներ 

2004թ.  ՀՀ Կ և Գ նախարարի Պատվոգիր: 

2010թ.  Վանաձորի Հովհ.Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական 

ինստիտուտի Ոսկե հուշամեդալ: 

Լեզուների իմացություն 

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն  

Անձնական տվյալներ 

Հեռ․   +374 91 26 26 41 

Էլ․փոստ zaruhy.vartanyan@mail.ru 

Հրապարակումներ 

Մեկ բուհական դասագիրք, մեկ մենագրություն, հինգ ուսումնական ձեռնարկներ և շուրջ  

տասը տասնյակ գիտական հոդվածներ։ 
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