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ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ 
 
Որակի ապահՈրակի ապահՈրակի ապահՈրակի ապահովման կենտրոնի ղեկավարովման կենտրոնի ղեկավարովման կենտրոնի ղեկավարովման կենտրոնի ղեկավար            
Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանԵրևանի պետական լեզվաբանական համալսարանԵրևանի պետական լեզվաբանական համալսարանԵրևանի պետական լեզվաբանական համալսարան  2009 օգոստոսից ի վեր 
 
Դասախոս, ՅՈՒՆԵՍԿՕԴասախոս, ՅՈՒՆԵՍԿՕԴասախոս, ՅՈՒՆԵՍԿՕԴասախոս, ՅՈՒՆԵՍԿՕ----ի կրթության կառավարման և պլանավորման ի կրթության կառավարման և պլանավորման ի կրթության կառավարման և պլանավորման ի կրթության կառավարման և պլանավորման 
ամբիոն և ՅՈՒՆԵՍԿՕամբիոն և ՅՈՒՆԵՍԿՕամբիոն և ՅՈՒՆԵՍԿՕամբիոն և ՅՈՒՆԵՍԿՕ----ի մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և ի մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և ի մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և ի մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և 
եվրոպագիտության ամբիոնեվրոպագիտության ամբիոնեվրոպագիտության ամբիոնեվրոպագիտության ամբիոն    
Երևանի պետական լեզվաբանական հաԵրևանի պետական լեզվաբանական հաԵրևանի պետական լեզվաբանական հաԵրևանի պետական լեզվաբանական համալսարանմալսարանմալսարանմալսարան    2009 փետրվարից ի վեր 
 
TEMPUS HERETEMPUS HERETEMPUS HERETEMPUS HERE    
((((Բարձրագույն կրթության բարեփոխումների փորձագիտական խմբի անդամԲարձրագույն կրթության բարեփոխումների փորձագիտական խմբի անդամԲարձրագույն կրթության բարեփոխումների փորձագիտական խմբի անդամԲարձրագույն կրթության բարեփոխումների փորձագիտական խմբի անդամ) ) ) )     
                            2009 նոյեմբերից ի վեր 
 
Կրթաթոշակային խորհրդի նախագահԿրթաթոշակային խորհրդի նախագահԿրթաթոշակային խորհրդի նախագահԿրթաթոշակային խորհրդի նախագահ    
Հայ կրթական հիմնարկությունՀայ կրթական հիմնարկությունՀայ կրթական հիմնարկությունՀայ կրթական հիմնարկություն   2010 սեպտեմբերից ի վեր 
    
Կրթաթոշակային խորհրդի անդամԿրթաթոշակային խորհրդի անդամԿրթաթոշակային խորհրդի անդամԿրթաթոշակային խորհրդի անդամ    
Հայ կրթաՀայ կրթաՀայ կրթաՀայ կրթական հիմնարկությունկան հիմնարկությունկան հիմնարկությունկան հիմնարկություն   2007 հունիսից ի վեր 
    
Նախարարի խորհրդականՆախարարի խորհրդականՆախարարի խորհրդականՆախարարի խորհրդական    
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն  

2007 մարտից – 2009 մայիս 
 
Կրթական փորձագետԿրթական փորձագետԿրթական փորձագետԿրթական փորձագետ----խորհրդատուխորհրդատուխորհրդատուխորհրդատու    
Համաշխարհային բանկՀամաշխարհային բանկՀամաշխարհային բանկՀամաշխարհային բանկ    2004 հունվարից– 2007 մարտ 
 
Փոխխոսնակի օգնականՓոխխոսնակի օգնականՓոխխոսնակի օգնականՓոխխոսնակի օգնական    
ՀՀ Ազգային ժողովՀՀ Ազգային ժողովՀՀ Ազգային ժողովՀՀ Ազգային ժողով     2003 հունվարից -2004 հունվար 
 
Նախարարի օգնականՆախարարի օգնականՆախարարի օգնականՆախարարի օգնական    
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն  

2002 հունվարից - նոյեմբեր 
 
Առաջատար մասնագետԱռաջատար մասնագետԱռաջատար մասնագետԱռաջատար մասնագետ    
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն  

2001 մարտից – 2002 հունվար 
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Համայնքային զարգացման փորձագետՀամայնքային զարգացման փորձագետՀամայնքային զարգացման փորձագետՀամայնքային զարգացման փորձագետ    
Գերմանական տեխնիկական համագործակԳերմանական տեխնիկական համագործակԳերմանական տեխնիկական համագործակԳերմանական տեխնիկական համագործակցությունցությունցությունցություն    (GTZ)(GTZ)(GTZ)(GTZ)  

2000 օգոստոսից –2001 հունվար 
 
ԼաբարանտԼաբարանտԼաբարանտԼաբարանտ    
Պլանավորման ամբիոն, Ցինցինատիի համալսարանՊլանավորման ամբիոն, Ցինցինատիի համալսարանՊլանավորման ամբիոն, Ցինցինատիի համալսարանՊլանավորման ամբիոն, Ցինցինատիի համալսարան    
                             1999 սեպտեմբեր – 2000 հունիս 
 
ՊրակտիկանտՊրակտիկանտՊրակտիկանտՊրակտիկանտ----հետազոտողհետազոտողհետազոտողհետազոտող    
“LABOR”“LABOR”“LABOR”“LABOR”    հասարակական ընկերակցությունհասարակական ընկերակցությունհասարակական ընկերակցությունհասարակական ընկերակցություն, , , , Արեկիպա, Պերու Արեկիպա, Պերու Արեկիպա, Պերու Արեկիպա, Պերու 1999 (ամառ) 
 
Առաքելության համակարգողԱռաքելության համակարգողԱռաքելության համակարգողԱռաքելության համակարգող    
ՀամաշխարհայՀամաշխարհայՀամաշխարհայՀամաշխարհային բանկին բանկին բանկին բանկ----երևանյան գրասենյակերևանյան գրասենյակերևանյան գրասենյակերևանյան գրասենյակ    1997 – 1998  
 
    
ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
 
Հայաստանի բարձրագույն և հետբուհական կրթության բարեփոխումների 
առկա վիճակն ու հեռանկրաները Բոլոնիայի համատեքստում 
հետազոտություն, Բարձրագույն կրթության ռազմաբարական 
հետազոտությունների կենտրոն, 2011 փետրվարից – սեպտեմբեր 
 
Բարձրագույն կրթության համապատասխանեցումը. Շրջանավարտներն ու 
շուկան, Բաց հասարակության հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ, 2011 
փետրվարից - սեպտեմբեր 
 
ՄԿՈՒ ցանցերի ու հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների 
որակավորումների ու չափորոշիչների մշակում, ՄԿՈՒԶԱԿ, ՀՀ ԿԳՆ, 2009 
հունիսից -հուլիս 
 
Ազգային կրթակարգի ու պետական կրթական չափորոշիչների մշակում, ԿԾԿ 
ԾԻԳ, ՀՀ ԿԳՆ, 2003 մարտից - հուլիս 
 
 
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 
 
Ցինցինատիի համալսարանՑինցինատիի համալսարանՑինցինատիի համալսարանՑինցինատիի համալսարան        
Պլանավորման ամբիոնՊլանավորման ամբիոնՊլանավորման ամբիոնՊլանավորման ամբիոն, , , , 23 սեպտեմբերի, 1998թ. 
Համայնքային պլանավորման մագիստրոսի՝ տնտեսական զարգացման 
մասնագիտացմամբ աստիճանը շնորհվել է 09 հունիսի, 2000թ.     
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Հայաստանի ամերիկյան համալսարանՀայաստանի ամերիկյան համալսարանՀայաստանի ամերիկյան համալսարանՀայաստանի ամերիկյան համալսարան, , , ,     
Քաղաքագիտության և միջազգային հարաբերությունների ամբիոն,Քաղաքագիտության և միջազգային հարաբերությունների ամբիոն,Քաղաքագիտության և միջազգային հարաբերությունների ամբիոն,Քաղաքագիտության և միջազգային հարաբերությունների ամբիոն, 14 
հուլիսի, 1995թ. 
Քաղաքագետի մագիստրոսի աստիճանը շնորհվել է 07 հոկտեմբերի, 1997թ. 
 
Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանՀայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանՀայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանՀայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան, , , ,     
Տեխնիկական կիբեռնետիկայի ֆակուլտետՏեխնիկական կիբեռնետիկայի ֆակուլտետՏեխնիկական կիբեռնետիկայի ֆակուլտետՏեխնիկական կիբեռնետիկայի ֆակուլտետ, , , , 01 սեպտեմբերի, 1990թ. 
Ինժեներ սիստեմատեխնիկի դիպլոմավորված մասնագետի որակավորումը 
հաստատվել է 23 հուլիսին, 1995թ. 
    
Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանՀայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանՀայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանՀայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան, , , ,     
ԱրտաքինԱրտաքինԱրտաքինԱրտաքին    տնտեսական հարաբերությունների ամբիոնտնտեսական հարաբերությունների ամբիոնտնտեսական հարաբերությունների ամբիոնտնտեսական հարաբերությունների ամբիոն,,,, 01 սեպտեմբերի, 
1992թ. Հավաստագիրը շնորհվել է 04 մայիսի, 1995թ. 
 
 
ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ 
 
 
Ջոն Քենեդու անվան կառավարման դպրոց, Հարվարդի համալսարանՋոն Քենեդու անվան կառավարման դպրոց, Հարվարդի համալսարանՋոն Քենեդու անվան կառավարման դպրոց, Հարվարդի համալսարանՋոն Քենեդու անվան կառավարման դպրոց, Հարվարդի համալսարան    
Արագացված ուսուցում, Կառավարման նորարարությունները դասընթաց, 26-
31 հոկտեմբեր, 2008թ. 
    
Տյանջինի տեխնոլոգիական համալսարանՏյանջինի տեխնոլոգիական համալսարանՏյանջինի տեխնոլոգիական համալսարանՏյանջինի տեխնոլոգիական համալսարան 
ՄԿՈՒ ոլորտի սեմինար աֆրոասիական երկրների համար, Չինաստան, 9-28 
ապրիլի, 2008թ. 
    
ՄԱԿ Զարգացման ծրագիրՄԱԿ Զարգացման ծրագիրՄԱԿ Զարգացման ծրագիրՄԱԿ Զարգացման ծրագիր 
Հազարամյակի մարտահրավերների տեղայնացում, Հայաստան, 26-28 
նոյեմբեր, 2007թ. 
    
    
Համաշխարհային բանկի ինստիտուտՀամաշխարհային բանկի ինստիտուտՀամաշխարհային բանկի ինստիտուտՀամաշխարհային բանկի ինստիտուտ 
Կրթություն հանուն զարգացման ու մրցունակության՝  
Հետմիջնակարգ կրթության մարտահրավերներն ու հնարավորությունները, 
ԱՄՆ, 14-25 մայիս, 2007թ. 
    
Համաշխարհային բանկՀամաշխարհային բանկՀամաշխարհային բանկՀամաշխարհային բանկ 
ՀԲ ֆինանսավորմամբ ծրագրերի ապրանքների, աշխատանքների ու 
խորհրդատվության գնումների ընթացակարգեր, Հայաստան, 12-14 հունիս, 
2006թ. 
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Համաշխարհային բանկՀամաշխարհային բանկՀամաշխարհային բանկՀամաշխարհային բանկ 
Մշտադիտարկման ու գնահատման համակարգերի նախագծում, Հայաստան,  
26-28 հունիս, 2006թ. 
    
Համաշխարհային բանկՀամաշխարհային բանկՀամաշխարհային բանկՀամաշխարհային բանկ 
Ծրագրի կառավարում, ԱՄՆ, 7-10 նոյեմբեր, 2005թ. 
    
Համաշխարհային բանկՀամաշխարհային բանկՀամաշխարհային բանկՀամաշխարհային բանկ 
Բանկային գործառնության ներածական կուրս, Թայլանդ, 4-8 հունիս, 2005թ. 
    
Նագոյայի համալսարան, ՃապոնիաՆագոյայի համալսարան, ՃապոնիաՆագոյայի համալսարան, ՃապոնիաՆագոյայի համալսարան, Ճապոնիա 
Կրթության կառավարման դպորց, հանրակրթության զարգացում, 27 հուլիսից 
- 28 օգոստոս, 2002 
 
 
ՄՐՑԱՆԱԿ/ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ/ՊԱՐԳԵՎ 
 
 
Բաց հասարակության ինստիտուտի հետազոտական կրթաթոշակ, 2011 
փետրվար 
Մանուկյանի անվան հանրային ծառայության կրթաթոշակ, Եվրասիա 
հիմնադրամ, 2008 հոկտեմբեր 
Հանրային ծառայության կրթաթոշակ, IREX, 2007 մարտ 
Պլանավորման ամերիկյան ընկերակցության մրցանակ, 2000 ապրիլ  
Ցինցինատիի լաբարանտի կրթաթոշակ, 1999 սեպտեմբեր 
Օհայո նահանգի մրցանակ լավագույն ուսանողական նախագծի համար, 1999 
սեպտեմբեր 
Freedom Support Act կրթաթոշակ, 1998 հունիս 
 
 
ԱՅԼ 
 
 
Լեզուներ՝   Ազատ տիրապետում եմ անգլերենին, ռուսերենին, 
խոսում եմ ֆրանսերեն և իսպաներեն 
Առցանց տեղեկատվություն 
և բլոգ՝ Իմ մասին լրացուցիչ տեղեկությունները տեղադրված են 
 http://www.aefweb.org/scholarships/  
 http://nvardmanasian.wordpress.com 
 http://herearmenia.wordpress.com 
 http://www.tempus.am 
 
 
 

http://www.aefweb.org/scholarships/
http://nvardmanasian.wordpress.com/
http://herearmenia.wordpress.com/
http://www.tempus.am/

