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ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Ա. Ա. Հ. Մանուկյան Արուս Հովիկի 

 

 

Կրթություն 

2008-2010 թթ.              ԵՊՀ, սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, մագիստրոս  

2004-2008 թթ.               ԵՊՀ, սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, բակալավր   
 

Աշխատանքային փորձ 

 

Երբ Որտեղ Պաշտոնը 

2021թ-ից 
մինչ այժմ 

«Ներգրավված քաղաքացի»   համալսարանական կուրս Դասընթացավար 

2020թթ-ից 

մինչ այժմ 

Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան,  

Որակի ապահովման կենտրոն, 

Մոնիթորինգի և 

վերլուծության 

մասնագետ 

2020թ-ից 

մինչ այժմ 

Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան Դասախոս 

Հունիս  

2019թ. 

 

Վանաձորի  Հովհ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան, 

Որակի ապահովման կենտրոն 

Ավագ մասնագետ 

2016-2019թթ. 

 

Վանաձորի  Հովհ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան, 

Որակի ապահովման կենտրոն 

Կրթության որակի 

բարելաման ծրագրի 

իրագործման 

պատասխանատու 

2016-2017թթ.                         «Առավոտ» ԲՀԿ 

 

կամավոր/սոցիոլոգ/ 

2016թ. 

 

Վանաձորի  Հովհ. Թումանյանի անվան  պետական համալսարան, Դասախոս 

2014 -2016թթ. 

 

Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական 

մանկավարժական ինստիտուտ,  Որակի ապահովման կենտրոն, 

Մոնիթորինգի և 

վերլուծության 

մասնագետ 

 

Հունիս-

հուլիս 2011թ. 

Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական 

մանկավարժական ինստիտուտ 

Դասախոս 

  2004-

2009թթ.                         
«Այ Փի Էս Սի» Քաղաքական և սոցիոլոգիական 

խորհրդատվությունների                 ինստիտուտ 

Հարցազրուցավար 

 

Վերապատրաստումներ 

 

   2020-2021                                   «Ներգրավված քաղաքացի»   համալսարանական կուրս 

 

Ապրիլ  2017թ.                                   «Տվյալների օգտագործումը SPSS ծրագրային փաթեթի միջոցով» 

 

Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր  2010թ.      «SPSS ծրագրային փաթեթ»   

 

2007թ.                                             «Միջմշակութային հաղորդակցություն» 
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Դասավանդվող առարկաներ 
 

«Սոցիոլոգիա», «Ընտանիքի սոցիոլոգիա», «Մգրացիայի սոցիոլոգիա», «ԶԼՄ-ների սոցիոլոգիա», 

«Տնտեսական սոցիոլոգիա», «Զբոսաշրջության սոցիոլոգիա», «Կրթության սոցիոլոգիա», «Սոցիալական 

աշխատանքի սոցիոլոգիական հիմունքներ»: 

 

Մասնակցություն դրամաշնորհների և նախագծերի 
 

Հուլիս-Հոկտեմբեր 2021թ․   «ՀՀ պետական բյուջեից քաղաքացիներին տրվող ֆինանսական օգնությունների 

պրակտիկան»ԱՄՆՄԶԳ/ԹԻՀԿ համատեղ ծրագրով մասնակցային 

մոնիտորինգ, փորձագետ 

Ապրիլ-Հունիս 2021թ․ «ԿՈՎԻԴ19 համավարակի դեմ հանրային վայրերում պայքարի ՀՀ 

պետական եւ ԱՀԿ նորմերով սահմանված հակահամավարակային 

նորմերի պահպանման մոնիտորինգ» ծրագիր, փորձագետ 

Հուլիս-Հոկտեմբեր 2020թ. «Արփի կլաստերի 3 /Գառնառիճ, Ծաղկուտ և Շաղիկ/                                                     

սոցիալական խնդիրների վերհանում  և ՍՁ լուծումներ» ծրագիր, սոցիոլոգ 

Ապրիլ 2019թ.                                «Շիրակի մարզի հատուկ և խնամքի հաստատություններում գտնվող                                      

երեխաների կարիքների խորքային գնահատում և շահագրգիռ կողմերի 

մոբիլիզացում» ծրագիր, սոցիոլոգ 

Մարտ 2019թ.               Վանաձորի պետական համալսարանում (ՎՊՀ) կենսաբանության    

բակալավրիատի կրթական ծրագրի ինքնագնահատում, սոցիոլոգ 

Մարտ 2019թ.                      Վանաձորի պետական համալսարանում (ՎՊՀ) Ինֆորմատիկայի և                    

կիրառական մաթեմատիկայի բակալավրիատի ծրագրի ինքնագնահատում, 

սոցիոլոգ 

Ապրիլ 2018թ.                          «Թռչունյան տուն»    հաստատության համալիր գնահատում ծրագիր,  սոցիոլոգ    

2015թ.                                    «Տեմպուս» ծրագրի «Մահաթմա» նախագծի ՎՊՀ ադմինիստրատիվ կազմ 

 

  
Լեզուների իմացություն 

 

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

Անձնական տվյալներ 

Էլ․փոստ arusmanukyan@mail.ru 

Հրապարակումներ 
ՎՊՀ Որակի ապահովման ձեռնարկի համահեղինակ՝   http://vsu.am/karg/2019/dzernark.pdf 

ՎՊՀ Որակի քաղաքականության ձեռնարկի  համահեղինակ՝ http://vsu.am/karg/2019/qaxaqakanutyun.pdf  
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