
ՀԵՂԻՆԵ ԴԱՎԹՅԱՆ 

Կրթություն  2002-2007 թթ. 

Երևանի Գյուղատնտեսական համալսարան  

«Ֆինանսներ և Վարկ»  

Տնտեսագետ-ֆինանսիստ 

 

 1997-2000 թթ.  

Երևանի հաշվողական մեքենաների տեխնիկում 

«Ծրագրավորում  ԷՀՄ և ավտոմատ  համակարգերի համար» 

Ծրագրավորող 

Աշխատանքային փորձ 
/Պաշտոն,  

կազմակերպության 

անվանում/ 

 2008 թ.  առ այսօր  

Երևանի հենակետային բժշկական քոլեջ 

Համակարգչային տեղեկատվական ամբիոն 

«Համակարգչային օպերատորական  գործ»  առարկայի  

դասախոս 

 

  2010-2014 թթ.  

Երևանի պետական հենակետային բժշկական քոլեջ 

9-ամյա կրթության ամբիոն 

«Ինֆորմատիկա»  առարկայի  դասախոս 
 

 2019 թ. առ այսօր 

 ՀՀ ԿԳՆ Մանկավարժահոգեբանական կենտրոն 

Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի 

բաժին  

Կայքի պատասխանատու 
 

 2017 -2019 թթ.  

ՀՀ ԿԳՆ Մանկավարժահոգեբանական կենտրոն 

Մշտադիտարկման, մոնիտորինգի և վերլուծության բաժին 

Վիճակագրող 
 

 2017 թ. առ այսօր  

Art-House ուսումնական կենտրոն 

Համակարգչային  ծրագրերի դասընթացավար 

o MS Office (Word, Excel, PoverPoint, Access) 

o Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign 

o CorelDraw, CorelPhotoPaint 
 

 2019 փետրվար - 2019 սեպտեմբեր  

Կայուն զարգացման ծրագրերի իրականացման 

նորարարական լաբորատորիա 

 

 

 

 

 



Հայաստանում իրականացվող  «Հիվանդությունների 

վերահսկում և կանխարգելում»  ծրագրի շրջանակներում  

«Վարքային միջամտություն»  ծրագրի խորհրդական 

 

 2014-2015 թթ.  

«Քոմինեսոֆթ» ՍՊԸ 

 Համակարգչային ծրագրերի դասընթացավար 

  2012-2014 թթ.  

«Ք. Հովակիմյան» համակարգչային ծրագրերի 

մասնագիտացված ուսուցման կենտրոն 

Համակարգչային օպերատորական և գրաֆիկական 

ծրագրերի  դասընթացավար  

o Windows, MS Office 

o ADOBE Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash,  

o CorelDRAW, Corel PhotoPaint  

 

 2010-2012 թթ.  

«ARB» համակարգչային ծրագրերի մասնագիտացված 

ուսուցման կենտրոն 

Համակարգչային օպերատորական և գրաֆիկական 

ծրագրերի  դասընթացավար  

o Windows, MS Office 

o ADOBE Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash,  

o CorelDRAW, Corel PhotoPaint  

 

 2005-2008 թթ.  

ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղ 

Կառավարման ավտոմատացված համակարգերի և 

Ինֆորմատիկայի ամբիոն 

Ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ 
 

 2004-2005 թթ. 

ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղ 

Գործավար-ռեֆերենտ 

                  

 2004-2005 թթ. 

ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղ 

Կառավարման ավտոմատացված համակարգերի և 

Ինֆորմատիկայի ամբիոն  

Ավագ լաբորանտ 
 

 2004-2008 թթ. 

«SUNI-COM» ՍՊԸ  

Համակարգչային  ծրագրերի  դասընթացավար 

 

 

 



 o MS Office (Word, Excel, PoverPoint, Access, Publisher, Visio) 

o Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign 

o CorelDraw, CorelPhotoPaint 

o AutoCad 2D 

o HTML, CSS 
 

 

 2002-2004 թթ. 

ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղ 

Կառավարման ավտոմատացված համակարգերի և 

Ինֆորմատիկայի ամբիոն  

Լաբորանտ 
 

 2002-2005 թթ. 

ԵՎՐԱՍԻԱ միջազգային հիմնադրամի կողմից 

կազմակերպվող ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի  

համակարգչային ծրագրերի դասընթացավար 

o Microsoft Office: MS Word,  Excel, PowerPoint, Access 

o Adobe Photoshop, DreamWeaver, CorelDraw 
 

 2000-2001թթ.  

ՀՀՊԵՆ Սպանդարյանի տարածքային հարկային 

տեսչություն Տվյալների հաշվառման և մշակման բաժին  

Մասնագետ  

 

 

Դասընթացներ, 

սեմինարներ  Երեխաների խնամքի և պաշտպանության համակարգի 

բարեփոխումները մշտադիտարկելու, ուսումնասիրելու և 

վերհանած խնդիրներին արձագանքելու բնագավառում 

կառավարության կարողությունների հզորացում ծրագրի 

շրջանակում  Տվյալների պահանջ և օգտագործում, 

տվյալների որակ և վերլուծություն. Կարողությունների 

զարգացման վերապատրասում /Measure Evaluation/(2018 թ.)  

 Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող 

«Հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում» 

վարկային ծրագրին վերաբերվող սքրինինգային 

հետազոտությունների մասին սեմինար (2017 թ.)  

 ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության նախնական 

մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին 

մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող 

պետական ուսումնական հաստատությունների 

դասախոսների և արտադրական ուսուցման վարպետների 

վերապատրաստման դասընթաց «Կարողությունների 

միտված ուսումնառության գործընթացի կազմակերպման և 



իրականացման արդյունավետության բարձրացում» 

ծրագրով  (2016 թ.) 

 Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող 

«Հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում» 

վարկային ծրագրին վերաբերվող սքրինինգային 

հետազոտությունների մասին սեմինար (2016 թ.) 

 Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող 

«Հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում» 

վարկային ծրագրին վերաբերվող սքրինինգային 

հետազոտությունների մասին սեմինար (2015 թ.) 

 «ARB» մասնագիտացված ուսուցման կենտրոն, 

համակարգչային օպերատորական (Windows, MS Office) և 

գրաֆիկական (ADOBE Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash, 

CorelDRAW, Corel PhotoPaint) ծրագրերի 

վերապատրաստման դասընթացներ (2010 թ.) 

 Microsoft SQL Server 2005 տվյալների շտեմարաններ 

դասընթաց 

Մայքրոսոֆթ ինովացիոն կենտրոն (2010 թ.) 

 IT Essentials: PC Hardware and SoftWare by CISCO Networking 

Academy (2009 թ.) 

 Project Harmony and OSI  

Windows 2000 Server Administation, Microsoft Exchange Server, 

Microsoft Proxy Server (2005 թ.) 

 ՀՊՃՀ Եվրասիա հիմնադրամի (USAID) կողմից աջակցվող 

համակարգչային դասընթաց (Windows, MS Office)(2000 թ.) 

 Project Harmony and OSI  

Web Design- Adobe Photoshop, HTML, Macromedia 

DreamWeaver (2004 թ.) 

 Հայաստանի գիտահետազոտական և կրթական 

համակարգչային ցանցերի Ասոցիացիա «ԱՐԵՆԱ» 

(Armenian Research-Education Networking Association) 

հիմնադրամի կողմից կազմակերպված օնլայն 

ֆասիլիտացիայի դասընթաց-սեմինար (2004 թ.) 

 ԱՄՆ Խաղաղության կորպուսի կողմից անցկացվող 

անգլերեն լեզվի եռամյա դասընթաց (2001-2003 թթ.) 



Համակարգչային ծրագրեր MS Office, Microsoft 365 

Visual Basic, Visual FoxPro 

Turbo Pascal, C++, Visual C++  

HTML5, CSS3, Joomla, Figma, Laravel, Wordpress 

Java Script, Jquery, BootStrap, PHP  

Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, FlashMX, CorelDRAW  

Corel PhotoPaint,  CorelCad, MatLab, MathCad, LabView, 

AutoCad 2D 

Ստեղծած կայքեր www.hmk.am  

www.dilijanitun.am  

www.zhannahakobyan.am 

www.narinenersisyan.com 

www.whise-armenia.com 

www.oneononemedcare.com  

Լեզուներ Անգլերեն, ռուսերեն 

 


