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ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

Բագրատ Ժորայի Պողոսյան 

Ֆիզմաթ. գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

 

 

 

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 

 

 Ծննդյան ամսաթիվ- 20.04.1973թ. 

 Ծննդավայր- ք.Գյումրի, Հայաստանի Հանրապետություն 

 Ազգություն- Հայ 

 Ընտանեկան կարգավիճակ- ամուսնացած 

 Զավակներ՝  2 որդի և դուստր 

 Բնակության վայրը՝ ք. Գյումրի, փ. Ա.Խաչատրյան, շ.7, բն.4  

 Հեռ. 093150342 

 Էլ-հասցե: bagrat_poghosyan@shsu.am, bagratpoghosyan@gmail.com  

  

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 1989-1994 թթ.  ԳՊՄԻ «Ֆիզիկա» մասնագիտությամբ՝ գերազանցությամբ   

 1997-2000 թթ. հայցորդ ԵՊՀ-ի Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոնում  

 2000թ.-ին պաշտպանել է ատենախոսություն «Լիցքակիրների բարդ դիսպերսիայի 

օրենքով կիսահաղորդչային կառուցվածքների ֆիզիկական հատկությունների 

ուսումնասիրությունը արտաքին էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի 

առկայությամբ» թեմայով, ստանալով ֆիզմաթ. գիտությունների  թեկնածուի 

գիտական աստիճան 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ  ՓՈՐՁ 

 

Կազմակերպության 

անվանումը 

Աշխատելու 

տարեթվերը 

Զբաղեցրած պաշտոնը 

ԳՊՄԻ  1994-2001 ֆիզիկայի ամբիոնի լաբորանտ 

ԳՊՄԻ  2001-2004 
ֆիզիկայի ամբիոնի գիտ. 

Թեկնածու, դասախոս 

ԳՊՄԻ  2004- ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ, 

դասախոս 

ԳՊՄԻ  2004- 2012 
Հեռակա բաժնի վարիչի 

տեղակալ 

ԳՊՄԻ  2012 -2017 
Ուսումնամեթոդական 

վարչության պետ 

Շիրակի պետական 

համալսարան /ԳՊՄԻ/ 

2017 մայիսից -

նոյեմբեր 

Ուսումնական գործընթացի 

կառավարման և գործատուների 
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հետ համագործակցության 

կենտրոնի տնօրեն-պրոռեկտոր 

 

Շիրակի պետական 

համալսարան /ԳՊՄԻ/ 
2017 նոյեմբեր- 

Բնագիտամաթեմատիկական 

ֆակուլտետի դեկան 

 
 

ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ  ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

 

 Միջազգային կրթական ասոցիացիա 

 Ամերիկյան կրթական հետազոտությունների ասոցիացիա 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ  

 24 գիտական հոդվածներ  

 19 մեթոդական հոդվածներ 

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ  ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Վերապատրաստում 

 

 2017թ.-ի հունվար – մարտ Ջորջ Մասոն Համալսարանի կազմակերպած 

համալսարանների վարչակազմի աջակցության ծրագրի «Կառավարում և 

առաջնորդություն» դասընթացի ավարտական վկայական 

 2016թ.-ին Կրթության ազգային ինստիտուտի կազմակերպած «Հանրակրթության 

ժամանակակից հիմնահարցեր» թեմայով դասընթացի ավարտական վկայական 

 2015թ.-ի ապրիլ Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական 

լեզվահասարակագիտական համալսարանի կազմակերպած «Մարդկային 

ռեսուրսների կառավարումը ԲՈՒՀ-ում» թեմայով վերապատրաստման 

հավաստագիր 

 2015թ.-ի մայիս ՏԵՄՊՈՒՍ ծրագրի շրջանակում կազմակերպած «Կրթական 

հաստատությունների զարգացումը մարդկային ռեսուրսների միջոցով» թեմայով 

վերապատրաստման հավաստագիր 

 2015թ.-ին ԳՊՄԻ հետբուհական և լրացուցիչ կրթության բաժնի կազմակերպած 

Անգլերենի B1 փուլի դասընթացի ավարտական վկայական 

 2015թ.-ի հոկտեմբեր-2016 թ.-ի մարտ Էրասմուս-Մունդուս Ինֆինիտի ծրագրի 

շրջանակներում Սլովենիայի Նովա-Գորիցայի համալսարանի Նյութերի 

հետազոտության լաբորատորիայում՝ որպես հետազոտող 

 2014թ.-ին Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի երկրների «Կրթական 

հաստատությունների ակադեմիական բարեվարքություն» ծրագրի շրջանակում 

«Դասավանդման բարեվարքություն» թեմայով վերապատրաստման 

հավաստագիր 

 

Կարդացվող դասընթացներ 

Ընդհանուր ֆիզիկա, Կիսահաղորդչային ֆիզիկա 

 



Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը 

Կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքների էլեկտրական, օպտիկական հատկությունների 

ուսումնասիրություն 

Պատվոգիր 

 

 Կրթության և գիտության նախարարության կողմից ԳՊՄԻ 80-ամյա հոբելյանի 

կապակցությամբ, 2014թ. 

 ՀՀ ԲՈՒՀ-ի Արհեստակցական կազմակերպության կողմից ԳՊՄԻ 75-ամյա 

հոբելյանի կապակցությամբ, 2009թ. 

Լեզվաիմացություն 

 Կարդալ Գրել Հաղորդակցվել Հասկանալ 

Հայերեն գերազանց գերազանց գերազանց գերազանց 

Ռուսերեն լավ լավ գերազանց գերազանց 

Անգլերեն  լավ լավ լավ լավ 
 

Համակարգչային  ունակություններ   
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