
ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

                                               Արևիկ  Բաղդասարի  Լոքյան 

Կրթությունը 

1988-1994թթ     -                  Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտ`  

                                                դեղագետի    որակավորում  

1978-1988թթ    -                  Վրաստանի Հանրապետություն, Նինոծմինդայի միջն.  

                                               դպրոց 

Գիտական աստիճան,կոչում 

02.12.2015թ  -                           Դոցենտ   

20.07.2005թ.  -                         Գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածուի կոչում  

Աշխատանքային  փորձը 

Երբ  Որտեղ  Պաշտոնը 

21.07.2011թ - առ 

այսօր             

 

 ՎՊՀ-ի քոլեջ 

 

  Քոլեջի  տնօրեն  

 

2010-2011թթ               ՎՊՄԻ    <<Բժշկագիտության հիմունքների, ՔՊ                               

ԱԻ հիմնահարցերի>>  ամբիոնի վարիչ  

 

2006 -2010թթ                    ՎՊՄԻ      Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի  

փոխդեկան 

2000թ - ՎՊՀ     Դասախոս 

1999-2006թթ                Վանաձորի Թևոսյանի 

անվան պետական 

պոլիտեխնիկական  

 քոլեջ   

     Դասախոս 

1999-2001թթ                      Վանաձորի պետական 

բժշկական  ուսումնարան 

       Դասախոս 

1994-1999 թթ.   Վանաձորի թիվ 6 

դեղատուն  

        Վանաձորի թիվ 6 դեղատան վարիչ 

 

 

Վերապատրաստում՝ 



22.03.2022թ.  <<Pharm Project>> մասնագիտացված դասընթացներ դեղագետների 

համար 

23.07.2021թ.  ԱՌՆԱՊ Հիմնադրամ <<Աղետների արձագանքում և առաջին օգնության 

ցուցաբերում >> 

15.05.2020թ.   ՎՊՀ  <<  Աշխատանքային իրավունք  >> 

17.07.2019թ. Մասնագիտական կրթության  որակի ապահովման ազգային կենտրոն 

հիմնադրամ  <<Որակի ապահովման համակարգի   բարելավում >>  

25.04.2018թ.    Կրթության  ազգային ինստիտուտ  <<Ձեռներեցություն մոդուլի 

դասավանդումը>>  

27.04.2017թ.       Կրթության  ազգային ինստիտուտ  <<Կարողություններին միտված 

ուսումնառության գործընթացի կազմակերպման և իրականացման 

արդյունավետության բարձրացում >>  

25.09.2017թ.    Մասնագիտական կրթության  որակի ապահովման ազգային կենտրոն 

հիմնադրամ  <<Որակի ապահովման ներքին համակարգի մշակում և զարգացում >>  

16.09.2016թ. Giz Սոցիալական գործընկերություն    <<  Միջին մասնագիտական 

ուսումնական հաստատություններում տուրիզմի, գինու  և ճշգիրիտ 

ճարտարագիտության ծրագրերի արդիականացում >> 

05.05.2015թ. Կրթության  ազգային ինստիտուտ << Նախնական և  միջին 

մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների տնօրենների 

վերապատրաստման դասընթացներ  >>   

04.07.2014թ.  Կրթության  ազգային ինստիտուտ <<Նախնական և  միջին 

մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների տնօրենների 

վերապատրաստման դասընթացներ  >>    

27.06.2013թ. Կրթության  ազգային ինստիտուտ <<Միջին մասնագիտական 

ուսումնական հաստատությունների տնօրենների վերապատրաստման 

դասընթացներ  >>  

01.07.2013թ.   Կրթության  ազգային ինստիտուտ <<Արդյունքի ձևավորմանը միտված      

ուսումնական ծրագրերով ուսումնառության կազմակերպում և                 

իրականացում  >>  

26.10.2009թ. Առողջապահության ազգային ինստիտուտ, Լոռու տարածքային   

կենտրոն   <<Ամոքիչ բժշկություն>>   դասընթաց  

27.10.2008թ. Առողջապահության ազգային ինստիտուտ, Լոռու տարածքային 

կենտրոն <<Աղետների բժշկության ծառայության կազմակերպումը>>        դասընթաց 



 

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը 

Լոռու մարզի դեղատնային ցանցը, մարզի էկոհամակարգերում հաճախակի 

հանդիպող վայրի ուտելի,  համեմունքային  բույսերը, դեղաբույսերը :  

Դասավանդվող առարկաներ -  Դեղաբանության հիմունքներ 

                                                        Կլինիկական դեղաբանություն 

                                                         Լատիներեն 

                                                         Դեղամիջոցի կառույցի ուսումնասիրում 

Մասնագիտական անդամակցություն- Համալսարանական կանանց ասոցիացիայի 

անդամ 

Լեզուների իմացություն 

Հայերեն / մայրենի / 

Ռուսերեն / գերազանց / 

Անգլերեն / բավարար / 

 

Հեռ.       094- 42- 51- 92 

Էլ. hասցե`      arevik.lokyan@mail.ru 

____________________________________________________________________________ 

Հրապարակումներ                                23  գիտական հոդված 


