
«ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

Արթուր Հովհաննեսի Մկրտչյան 

 
 

Ծննդյանվայրը, տարեթիվ ՀՀ  ք. Գյումրի, 2 ապրիլի, 1975թ. 

Կրթություն 

1980 - 1990  ք. Գյումրի ֆիզ-մաթ. դպրոց  
1991 - 1996 Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, 

Կառավարում  

Գիտական աստիճանը և կոչում 

Տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

Աշխատանքային փորձ 

2015 թ. մինչ օրս  Գյումրու պետական մանկավարժական համալսարան, 

տնտեսագիտություն ամբիոնի վարիչ  
(http://gspi.am/department/305.html)  

2012 թ. մինչ օրս   Գյումրու պետական մանկավարժական համալսարան, 

տնտեսագիտություն ամբիոնի դասախոս    

(http://gspi.am/department/305.html)  

2008 – 2010 թթ.  Հյուսիսային համալսարան,  

 դասխոս 
2006 – 2012 թթ.  «Եղիկյան եղբայրներ» ՍՊԸ,  

գլխավոր հաշվապահ  
2004 – 2006 թթ.  Գյումրու քաղաքապետարան,  

«Բյուջեի և եկամուտների» բաժնի գլխավոր մասնագետ  
2002 – 2004թթ.  Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու 

մասնաճյուղ,  

դասախոս  
2000 – 2003 թթ. Գյումրու բնակ. վարչություն,  

գլխավոր տնտեսագետ  
1991 – 1994 թթ.  «Քնարիկ» ՍՊԸ,  

գլխավոր հաշվապահ  
 

 

Կարդացվող դասընթացներ 

 Մենեջմենթ 

http://gspi.am/department/305.html
http://gspi.am/department/305.html


«ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 Ռազմավարական կառավարում 

 Կորպորատիվ կառավարում 

 Կազմակերպական վարքագիծ 

 Տնտեսության մակրոտնտեսական կարգավորում 

Որակավորման դասընթացներ                                            
 

10.07.2008 թ.  Հայաստանի ամերիկայն համալսարան հատուկ դասընթացների 

բաժին  

«Գյումրիում ԹԳՀԶԾ ձեռներեցության պատրաստում» ծրագիր, 

ավարտական վկայական  

  

29.09.2014 թ.  Հայաստանի ամերիկայն համալսարան հատուկ դասընթացների 

բաժին  

«Ֆինանսական կառավարում» ծրագիր,  

ավարտական վկայական  

 

30.03.2015 թ.  Հայաստանի ամերիկայն համալսարան հատուկ դասընթացների 

բաժին  

Անգլերենի վեցերորդ փուլ, ավարտական վկայական  

 

15.08.2015 թ.  Հայաստանի ամերիկայն համալսարան հատուկ դասընթացների 

բաժին  

«Մտավոր սեփականության ամառային ակադեմիա», 

մասնակցության վկայական  

 

18-22.01.2016 թ.  TEMPUS, SUTOMA  

«Development of new modules for master programmes in sustainable 

tourism management», Tsaghkadzor, Armenia, sertificate of 

participation  
 

Վերջին հրապարակումները 

ՙՙ ՙ Антикризисное управление как  часть эффективной стратегии комерческого банка ՚՚ ՚, Երևան 2014թ. 

Пенсионная реформа: необходимость и пути реформирования (на примере Республики Армения), 

Модель управления человеческими ресурсами в организациях Республики Армения, 

Организационная культура и решение еѐ проблем (на примере Швейцарской фирмы «Каритаса»): 

 

Լրացուցիչ տեղեկություններ 

Լեզուների իմացություն Հայերեն     (մայրենի) 

Ռուսերեն  (գերազանց)  

Անգլերեն   (գերազանց) 

Համակարգչային գիտելիքներ Microsoft office  (գերազանց) 

Windows              (գերազանց) 
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Internet                 (գերազանց)  

Անձնական հատկանիշներ Պատասխանատվության զգացողություն, 

կազմակերպվածություն, ճշտապահություն, թիմային 

աշխատանքի ունակություն, արագ ընկալություն  

Վարորդական իրավունք B, C կարգ 

 

Անձնական տվյալներ 

Ամուսնացած 

Էլ. Հասցե` art.012@mail.ru 

Հեռախոսահամար` (+374) 94 08 05 00 

mailto:art.012@mail.ru

