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Ծննդյան վայրը, տարեթիվ 

ք. Լենինական 02.07.1961թ. 

Կրթություն 

բարձրագույն ԵՊՀ, աշխարհագրական ֆակուլտետ 

 

Գիտական աստիճանը և կոչում 

Աշխ.գիտ.թեկնածու, դոցենտ   

 

Աշխատանքային փորձ 

1985-1994թթ. աշխարհագրության ուսուցիչ Գյումրու թիվ 6 միջն. Դպրոցում 

1994-1996թթ. տնօրեն Գյումրու թիվ 1 հեռակա միջնակարգ դպրոցում 

1992 թ.-ից  ԳՊՄԻ դասախոս 

1997 թ.- ից  ԳՊՄԻ աշխարհագրության ամբիոնի վարիչ, դոցենտ 

«Գեոֆոն» գիտական բնապահպանական հասարակական կազմակերպության 

հիմնադիր-նախագահ: Հայկական աշխարհագրական ընկերության Շիրակի բաժանմունքի 

նախագահ: Հայկական աշխարհագրական ընկերության վարչության անդամ: 

2017թ. ՇՊՀ աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի վարիչի Ժ/Պ, 

դոցենտ 

 

Կարդացվող դասընթացներ 

«Ընդհանուր երկրագիտություն», «Մայրցամաքների ֆիզիկական աշխարհագրություն», 

«Կենսաշխարհագրություն», «Բույսերի աշխարհագրություն», «Ռեկրեացիոն 

աշխարհագրություն», «Հայաստանի ֆիզիկական աշխարհագրություն»: 

 

Գիտական հետաքրությունների շրջանակ 

Ֆիզիկական աշխարհագրության հիմնահարցեր, բնապահպանություն, էկոտուրիզմ 

ռեկրեացիոն ռեսուրսների գնահատում, GIS համակարգերի կիրառումը աշխարհագրության 

մեջ: 
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Հրատարակումներ 

«Գորշաբերդ» արգելավայրի կենսաբազմազանության եվ դրա պահպանման մի քանի 

հարցերի մասին- ¶äØÆ Ññ³ï Ñ³Ýñ.·Çï.Ýëï³ßñç. ÐÐ 20 ³ÙÛ³ÏÇ ³éÃÇí, ¶ÛáõÙñÇ 2012թ. 

È»éÝ³ÛÇÝ ï³ñ³ÍùÇ é»Ïñ»³óÇáÝ Ý»ñáõÅÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ ·»ï³í³½³Ý³ÛÇÝ ëÏ½µáõÝùáí-

ºäÐ ·Çï³Ï³Ý ï»Õ»Ï³·Çñ: ºñÏñ³µ. ¨ ³ßË-Ý: º. 2013թ. 

Ձմեռային ռեկրեացիայի զարգացման նպատակով Աշոցքի տարածաշրջանի բնական 

պայմանների գնահատման սկզբունքները և քարտեզագրման մեթոդները - ¶äØÆ ·Çï³Ï³Ý 

ï»Õ»Ï³·Çñ: äñ³Ï ², 2013թ. 

Արագած լեռնազանգվածի ռեկրեացիոն ռեսուրսները և դրանց գնահատումը -¶äØÆ 

·Çï³Ï³Ý ï»Õ»Ï³·Çñ 2013թ. 

Լեռնային գեոհամակարգերի ռեկրեացիոն բնօգտագործման 

երկրաբնապահպանական ասպեկտները - ԵՊՄՀ միջբուհական գիտագործնական hանդես 

ÂáÕ³ñÏáõÙ II, Ե. 2013թ. 

Ախուրյանի ջրամբարի կենսաբազմազանությունը եւ էկոտուրիզմի զարգացման 

նախադրյալները - Ջրի եւ օդերեւութաբանի համաշխարհային օրվան նվիրված գիտական 

սեմինարի նյութեր, 21-22 մարտ: Երեւան 2014թ. 

Լեռնաարգելոցային տարածքների ռեկրեացիոն յուրացման հարցի շուրջ («Արփի լիճ» 

ազգային պարկի օրինակով) - Աշխարհագրական պրագմատիկ հետազոտությունների ներկա 

վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում: Հանրապետական գիտագործնական 

նստաշրջանի նյութեր: 31 մարտ: Երեվան, 2014թ. 

Սեւանա լճի ավազանի լանդշաֆտների էսթետիկական գնահատումը եւ 

քարտեզագրումը՝ ռեկրեացիայի զարգացման նպատակով - ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր: 

Երկրաբանություն եւ աշխարհագրություն, 2014թ.  

Ռեկրեացիոն նպատակով տարածքի էսթետիկական գնահատման մեթոդիկայի մասին 

- Сб. научных трудов конференции, посвчщенной 70-летию со дня рождения Э. Х. Халатяна: 

14-16 ноября 2012: Երեւան  

Эстетическая оценка ландшафтов бассейна озера Севан. - Совр. проб. ландшафтовед и 

геоэкологии. Мат. V международн. научной конференции (К 80-летию геогр. фак-а и кафедры 

географичекой экологии БГУ), 14-17 октября, Минск, 2014 

Ռեկրեացիոն աշխարհագրություն (գիտական մենագրություն)- ,,ՍԻՄ տպագրատուն,, 

Վանաձոր, 2014թ. 

Потенциал развития экотуризма и сохранение биологического разнообразиа в Армении (на 

примере Ахурянского водохранилища) - Шестой молодежный экологический конгресс 

,,Северная пальмира ,, Сборник научных трудов молодых ученых, аспирантов, студентов и 

преподователей С-П  С 200-202, 2014 
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 Ջաջուռի լեռնանցք (Զբոսաշրջային ուղեցույց)- ,,ՍԻՄ տպագրատուն,, Վանաձոր, 

2015թ. 

ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç çñ³ÛÇÝ ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ é»Ïñ»³óÇáÝ-¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ- ºäÐ 

¶Çï³Ï³Ý ï»Õ»Ï³·Çñ ºñÏñ³µ³ÝáõÃÛáõÝ »õ ³ßË³ñÑ³·ñáõÃÛáõÝ, 2015թ. 

Ռելիֆը որպես ռեկրեացիոն գործոն (Ջավախքի լեռնավահանի օրինակով) - ¶äØÆ  

¶Çï³Ï³Ý ï»Õ»Ï³·Çñ, 2015թ 

Շիրակի պատմամշակութային հուշարձանների ռեկրեացիոն բնօգտագործման 

հիմնախնդիրները- ºäÐ ¶Çï³Ï³Ý ï»Õ»Ï³·Çñ ºñÏñ³µ³ÝáõÃÛáõÝ »õ ³ßË³ñÑ³·ñáõÃÛáõÝ,  

2015թ.  

Շիրակամուտի (Վերին Փամբակի) գոգավորության զբոսաշրջային ռեսուրսները և 

դրանց գնահատումը - ¶äØÆ  ¶Çï³Ï³Ý ï»Õ»Ï³·Çñ, 2015թ. 

Ռելիեֆը որպես ռեկրեացիոն գործոն (Ջավախքի լեռնավահանի օրինակով) ¶äØÆ  

¶Çï³Ï³Ý ï»Õ»Ï³·Çñ, 2015թ 

«Արփի լիճ»  ազգային պարկի բուսածածկույթի ռեկրեացիոն գնահատման փորձ  - ºäÐ 

¶Çï³Ï³Ý ï»Õ»Ï³·Çñ ºñÏñ³µ³ÝáõÃÛáõÝ »õ ³ßË³ñÑ³·ñáõÃÛáõÝ, 2016թ. 

Շիրակամուտի (Վերին փամբակի) գոգավորության զբոսաշրջային ռեսուրսները և 

դրանց գնահատումը  - ¶äØÆ  ¶Çï³Ï³Ý ï»Õ»Ï³·Çñ, 2016թ 

Շիրակի պատմամշակութային հուշարձանների ռեկրեացիոն հիմնախնդիրները - - 

ºäÐ ¶Çï³Ï³Ý ï»Õ»Ï³·Çñ ºñÏñ³µ³ÝáõÃÛáõÝ »õ ³ßË³ñÑ³·ñáõÃÛáõÝ, 2017թ. 

 

Անձնական տվյալներ /ընտանեկան դրությունը, հեռախոսահամար, էլեկտրոնային 

հասցե/ 

Ամուսնացած, ունի մեկ երեխա:    

 Էլեկտրոնային հասցե  mlevon2003@mail.ru 

 

mailto:mlevon2003@mail.ru

