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Անահիտ Արայիկի Գրիգորյան 

 

 

Ծննդյան վայրը, տարեթիվ՝  Լենինական, Հայաստան, 25 օգոստոսի 1988թ. 

Կրթություն՝ բարձրագույն 

2005-2009թթ- Գյումրու Մ.Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ, 

բնագիտաաշխարհագրական ֆակուլտետ, աշխարհագրության բաժնի բակալավր 

2009-2011թթ.- Գյումրու Մ.Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ, 

բնագիտաաշխարհագրական ֆակուլտետ, աշխարհագրության բաժնի մագիստրատրուա 

2011թ.-ից  մինչ օրս- Գյումրու Մ.Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի 

աշխարհագրության ամբիոնի հայցորդ 

 

Աշխատանքային փորձ 

2009-2010 թթ.- <<Իմաստասեր Անանիա Շիրակացի >> կրթահամալիրում՝ որպես աշխարհագրության 

ուսուցչուհի 

2012-2016թթ.-Շիրակի տարածաշրջանային պետական քոլեջում՝որպես աշխարհագրության և 

էկոլոգիայի հիմունքներ առարկաների դասախոս 

2013թ-ից՝ Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտում՝որպես դասախոս 

 

Կարդացվող դասընթացներ 

Տուրիզմի հիմունքներ 

Միջազգային զբոսաշրջություն 

Նորարությունները զբոսաշրջության ոլորտում 
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Սոցիալ-մշակութային ծառայություններ և զբոսաշրջության ներածություն 

Հյուրանոցային գործի կազմակերպում 

 

Գիտական հետաքրությունների շրջանակ 

Զբոսաշրջության ռեգիոնալ կազմակերպում, կայուն զբոսաշրջություն և էկոտուրիզմ 

 

Վերապատրաստումներ 

2013թ.-Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, 

<<Երկրատեղեկատվական համակարգի կիրառման հմտություններ >> 

2014թ.-<<Շիրակի  պատմամշակութային ժառանգության ուսումնասիրություն>> հանրապետական 

ամառային դպրոց 

 

Հրատարակումներ 

 Հյուսիսային Հայաստանի (Շիրակ,Լոռի, Տավուշ) ռելիեֆի բարձրաչափական գոտիների 

ռեկրեացիոն գնահատումը: Մարտիրոսյան Լ.Մ, Սարգսյան Ռ.Ս., Գրիգորյան Ա.Ա., 

Հարությունյան Ք.Հ., ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, 2017 

 Journal '' Znanstvena misel''(ISSN 3124-1123).  ''Опыт классификации факторов влияющих на 

формирование рекреационных систем’’ . Slovenia 2017. 

 Վանաձորի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր Պրակ Բ. Թեմա՝<< Շիրակի 

մարզի  բնակչության ռեկրեացիոն պահանջմունքների վերլուծության փորձ(ըստ տարիքային 

խմբերի)>>.Երևան 2016 

 <<Տուրիզմագիտության խնդիրները>> կոնֆերանս: Երկրորդ հարավ-ռուսական գիտա-

պրակտիկ կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու: Ռուսաստանի դաշնություն Դոնի-Ռոստով 

2013թ, Հարավային Դաշնային համալսարան.: ( թեման` <<Շիրակի մարզի բնա-ռեկերացիոն 

ռեսուրսների գնահատման փորձ>>): 

 Երևանի պետական համալսարան ուսանողական գիտական ընկերություն, Բնօգտագործումը 

և բնապահպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. Էկոլոգիական հիմնախնդիրներ, 

հանրապետական ուսանողական գիտաժողով, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 

2010թ.(թեման` <<Գյումրի քաղաքի էկոլոգիական հիմնախնդիրները և դրանց ազդեցությունը 

բնակչության ֆիզիկական և հոգեկան առողջության վրա>>, բանավոր զեկուցում) 

 Գյումրու Մ.Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Ուսանողական 

գիտական ընկերություն, Ուսանողական գիտաժողովի նյութեր, Գյումրի, <<Դպիր>> 

հրատարակչություն, 2009թ.(թեման`<<1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ի Սպիտակի ավերիչ 

երկրաշարժի առաջացման պայմանները>>, բանավոր զեկուցում) 
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Անձնական տվյալներ  

Ընտանեկան դրությունը `ամուսնացած 

Էլեկտրոնային հասցե՝ ana_grigoryan88@mail.ru  

Հեռախոսահամար՝ 093535650 

mailto:ana_grigoryan88@mail.ru

