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Անձնական տեղեկություններ 

Ծննդյան վայրը ՀՀ, Երևան 

Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը 
22.03.1984թ. 

 

Քաղաքացիությունը ՀՀ 

Հաշվառման հասցե (ըստ անձնագրի) Երևան, Բաբաջանյան 1/2, բն.27 

Փաստացի հասցե (եթե տարբեր է հաշվառման հասցեից) Երևան, Բաբաջանյան 1/2, բն.27 

Ընտանեկան կարգավիճակ Ամուսնացած եմ, ունեմ մեկ տղա /25.03.2017/ 

Կուսակցականություն Անկուսակցական 

Հասարակական գործունեություն --- 

Հեռախոսահամարներ (տան, բջջային) 093-08-92-53, 099-08-92-53 

Էլեկտրոնային հասցե Lusine-petrosyan@mskh.am 

Նախասիրություններ – սպորտ, արշավ, հելունագործություն 

 

 

Կրթություն 

Հանրակրթություն  Երևանի 181 դպրոց 

 1990-2000թթ. 

Մասնագիտական կրթություն  

"Մխիթար Սեբաստացի" կ/հ պետական 

մանկավարժական ուսումնարան, դասավանդումը 

տարրական դասարաններում 

 

2000-2003 թթ. 

"Հյուսիսային համալսարան", տարրական կրթության 

մանկավարժություն և մեթոդիկա 

 

2004-2008 թթ. 

"Q-training", Ցանցային և օպերացիոն համակարգերի 

ադմինիստրատորի դասընթացներ 

 

07.2012-11.2012 թթ. 

"Մխիթար Սեբաստացի" կ/հ , համակարգիչների 

օպերատոր 

 

2008-2009 թթ. 

"Ինտելեկտ" ուսումնական հաստատություն, 1C- 

Առևտրի կառավարում (ՌԴ) 

 

2015 թ. 



Վկայագրված վերապատրաստումներ  

վերապատրաստման անվանումը 

Քննադատական մտածողության 

զարգացումը կարդալու և գրելու միջոցով,  

Կրտսեր դպրոցի ուսուցիչների 

վերապատրաստում 

Հայոց լեզու և մաթեմատիկա (կրթակարգ, 

չափորոշիչներ, ծրագրեր, նոր մեթոդներ) 

Ժեստերի լեզվի վերապատրաստում 

Քառօրյա վերապատրաստում 

Աշխատանքային փորձ, այդ թվում՝ կամավորական 

Աշխատելու տարեթիվը 
Կազմակերպության, ծրագրի 

անվանումը 
Կատարած աշխատանքը 

2003-2008 թթ. "Մխիթար Սեբաստացի" կ/հ դասավանդող 

2008-2010 թթ . "Մխիթար Սեբաստացի" կ/հ ՏՀՏ մասնագետ 

2010-2012 թթ "Ինտերակտիվ Թի Վի" ՍՊԸ Օպերատոր, սուպերվայզեր 

2012-2015 թթ.  

 
"Սիս Մեն" ՍՊԸ 

ՏՏ ծրագրերի իրականացման 

գծով տնօրենի օգնական 

04.2015-07-2015 թթ. 

 
 "Պրիմորիեի շաքարավազ" (ՌԴ) էներգիայի չափող ինժեներ  

2016-2018 թթ. "Պերֆեկտ-գիմնազիա" (ՌԴ) 
Երկարացված օրվա 

կազմակերպիչ, դասավանդող  

2019-2020 թթ. «Մխիթար Սեբաստացի" կ/հ 
Երկարացված օրվա 

կազմակերպիչ 

2020 թ. սեպտեմբերից առ 

այսօր 
«Մխիթար Սեբաստացի" կ/հ Դասավանդող 

 

Որպես վերապատրաստող իրականացրած վերապատրաստումներ  

Ժամանակը Անվանումը Տեղը 

2008-2009 թթ.  

 

«Նախադպրոցականի զարգացումը  

նախակրթարանում»/համակարգչային 

գրագիտություն/ 

 

«Մխիթար Սեբաստացի» 

կրթահամալիր       



   

Մասնագիտական հրապարակումներ 

Վերնագիր Հրապարակման տեղը 

  

Լեզուների իմացություն (թվարկել՝ նշելով իմացության մակարդակը) 

Հայերեն` գերազանց 

Ռուսերեն` լավ 

Անգլերեն` լավ 

ՏՀՏ հմտություններ  

Server 2003 

Windows XP, 7/8/10, 7/8/10  

Outlook 

Microsoft Office  

Adobe Photoshop 

Adobe PremierePro  

QuarkXPress 5.5  

1C 

 

Հետաքրքրություններ 

սպորտ, արշավ, հելունագործություն 

 

Այլ տեղեկություններ 

Մրցանակներ 

 «Իմացումի հրճվանք» /որպես դասավանդող/- «Մխիթար Սեբաստացի» կ/հ 

Շնորհակալագրեր 

• «Կազմակերպչական ձիրք» , «Սիս Մեն» ՍՊԸ 

• «Սիրելի ուսուցիչ», ծնողական պարգև   

"Պերֆեկտ-գիմնազիա" (ՌԴ) 

 

 



 


