
 

             

 

Հրանուշ Սմբատյան              

Կրթություն 
 

2003-2004 
Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան (ՀԱՀ) 

                                                           Անգլերեն ծրագրերի բաժին  

       Անգլերենի` որպես օտար լեզվի դասավանդման վկայագիր 

 

1997-2002                                     
Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան      (ՀՊՃՀ) 

                                                     Հումանիտար մասնագիտությունների բաժանմունք     

Բանասիրության բակալավր՝ թարգմանչական գործ մասնագիտությամբ (անգլերեն)          

Աշխատանքային փորձ           
                                                  

2017 թ․-ի 

մարտից առ 

այսօր 

 

Պետական հատվածի արդիականացման երրորդ ծրագիր (ՊՀԱԾ III) 

                              (Համաշխարհային բանկ և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ) 

 

Թարգմանիչ (բանավոր և գրավոր) 

 Ծրագրի շրջանակներում կազմվող մրցութային փաստաթղթերի, պայմանագրերի, 

տեխնիկական առաջադրանքների, տեխնիկական և ֆինանսական առաջարկների,  

գնահատման զեկույցների, նիստերի արձանագրությունների և տարատեսակ այլ նյութերի 

թարգմանություն, խմբագրում, սրբագրում հայերենից անգլերեն և հակառակը, ծրագրի 

կառավարման խմբի ընթացիկ պաշտոնական նամակագրության և հաղորդակցության 

վարում, 

 Բանավոր թարգմանություն հանդիպումների, պրեզենտացիաների և (կամ) սեմինարների 

ժամանակ՝ ըստ անհրաժեշտության, 

 Մրցութային հայտերի հիման վրա ամփոփագրերի կազմում ընկերությունների 

ռազմավարության և աշխատանքային պլանների վերաբերյալ և այլն: 

 

2015 թ․-ի 

դեկտեմբերից 

առ այսօր 

«ՀՀ Արդարադատության նախարարության թարգմանությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ 

                                                              

Թարգմանությունների վերանայող/ խմբագիր 

 

Որակի ապահովման վարչության իրավական նույնականացման և վերանայման բաժին 

 Տարբեր ոլորտներ ընդգրկող՝ իրավական և այլ տարաբնույթ փաստաթղթերի, նախագծերի 

ու զեկույցների վերանայում, խմբագրում, սրբագրում հայերենից անգլերեն և հակառակը, նաև՝ 

ռուսերենից հայերեն, 

 Թեմատիկ, ոլորտային տերմինների ցանկերի և բառարանների մշակում/ վերանայում/ 

խմբագրում, 

 Կրտսեր անձնակազմի համար վերապատրաստման դասընթացների կազմում/ 

Մարգարյան 2-րդ նրբ. 1/1, բն. 21 

Երևան, Հայաստան 

 

Հեռ.՝           (374 095) 59-83-95 

         (374 094) 59-83-95 

Էլ. փոստ՝  nushik.smbatyan@gmail.com 

              

 



 

կազմակերպում/ վարում  և նրանց մասնագիտական աճի խթանում և այլն: 

 

2011թ.-ի 

հունվարից առ 

այսօր 

«ՀՀ Արդարադատության նախարարության թարգմանությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ 

                                                              

Գլխավոր թարգմանիչ  

 

Թարգմանչական վարչության միջազգային համագործակցությանն առնչվող փաստաթղթերի 

թարգմանության բաժին  

 

 Տարբեր ոլորտներ ընդգրկող՝ իրավական և այլ տարաբնույթ փաստաթղթերի, նախագծերի 

ու զեկույցների թարգմանություն և վերանայում, խմբագրում, սրբագրում հայերենից անգլերեն 

և հակառակը, նաև՝ ռուսերենից հայերեն, 

 Թեմատիկ, ոլորտային տերմինների ցանկերի և բառարանների մշակում, 

 Կրտսեր անձնակազմի համար վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում  և 

նրանց մասնագիտական աճի խթանում և այլն: 

 

2018 թ․-ի 

փետրվարից 

2018 թ․-ի 

օգոստոս  

 

«Այբ» կրթական հիմնադրամ  

 

Թարգմանիչ 

 

  «Cambridge International AS and A Level Mathematics: Pure Mathematics 1 Coursebook» 

մաթեմատիկայի դասագրքի թարգմանություն ավագ դպրոցի համար (շուրջ 300 էջ), 

 

 Թարգմանության վերանայում/ խմբագրում/ վերջնականացում խմբագրի և 

մասնագիտական խորհրդատուի հետ։ 

2005 թ.-ի 

մարտից  

2010 թ.-ի 

դեկտեմբեր    

                                                         

Պետական հատվածի արդիականացման երրորդ ծրագիր (ՊՀԱԾ) 

                                      (Համաշխարհային բանկ և ՀՀ կառավարություն) 

 

Թարգմանիչ (բանավոր և գրավոր) 

 Ծրագրի շրջանակներում կազմվող տարատեսակ փաստաթղթերի  թարգմանություն, 

խմբագրում, սրբագրում հայերենից անգլերեն և հակառակը, 

 Բանավոր թարգմանություն հանդիպումների, պրեզենտացիաների և (կամ) սեմինարների 

ժամանակ՝ ըստ անհրաժեշտության, 

 Մրցութային հայտերի հիման վրա ամփոփագրերի կազմում ընկերությունների 

ռազմավարության և աշխատանքային պլանների վերաբերյալ և այլն: 

2002թ.-ից առ 

այսօր 

 

Թարգմանչական (գրավոր և բանավոր), խմբագրման ծառայությունների տրամադրում 

(ինքնազբաղված) 

 

 Իրավական, օրենսդրական, տեխնիկական, տնտեսական, պետական քաղաքականությանն 

առնչվող, ինչպես նաև գեղարվեստական տեքստերի թարգմանություն և խմբագրում 

 

 ՄԱԶԾ, ՄԱԿ ՄԶԳ, ՄԱԿ ՓԳՀ, ՅՈՒՆԻՍԵՖ, 

 «Իմ քայլը» հիմնադրամ, 

 «ՎԷՄ» ռադիոկայան,  

 Լիդիան Արմենիա (նախկին «Գեոթիմ» ՓԲԸ), 

 ՀՀ Առևտրի և արդյունաբերության նախարարություն Տեխնիկական աջակցություն ԱՊՀ 
երկրներին (TACIS),  

 Եվրոպական քաղաքական և իրավական խորհրդատվության կենտրոն (AEPLAC) և այլն։ 

2005 թ.-ից առ 

այսօր 

 

 

  

Բիզնեսի միջազգային ակադեմիա (IAB) 

 

Անգլերենի դասախոս (ընդհանուր, բիզնես, իրավաբանական անգլերեն)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003թ.-ից առ 

այսօր 

 

 

 Ուսումնական համառոտ  ծրագրերի, դասի պլանների և այլ անհրաժեշտ նյութերի  

կազմում, 

 Ակադեմիայի համար տարբեր տեսակի թեստերի կազմում և ուսանողների ընթացիկ 

գնահատում, 

 Ուսանողների գրանցած առաջընթացի և ձեռքբերումների վերաբերյալ զեկույցների 

կազմում, 

 Անգլերենի դասընթացների անցկացում (ընդհանուր, բիզնես և իրավաբանական 

անգլերեն) ինտերակտիվ լսելու, խոսելու, կարդալու և գրելու հմտությունները 

զարգացնող վաժությունների միջոցով՝ կիրառելով դասավանդման նորարար մեթոդներ 

և տարբեր հետաքրքիր ռեսուրսներ և իրական կյանքից վերցված նյութեր:  

 

Անգլերենի (ընդհանուր, բիզնես, իրավաբանական անգլերեն) դասավանդում (մասնավոր) 

 

2003թ.-ի 

հունիսից- 

2004թ.-ի 

օգոստոս                     

               Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան (ՀԱՀ) 

               Անգլերեն ծրագրերի բաժին              

                                                              

               Ուսումնական ռեսուրսների կենտրոն 

Օգնական  

 Ռեսուրսների կենտրոնում առկա բոլոր նյութերի մատչելիության ապահովում 

ուսանողների համար, 

 Ուսումնական նյութերի, դասագրքերի, ձեռնարկների, բառարանների, անհրաժեշտ 

տեսալսողական և այլ նյութերի, սարքավորումների ու հարմարությունների 

տրամադրում սովորողներին և այլն: 

 

2002 թ.-ի 

հոկտեմբերից 

2003 թ.-ի 

փետրվար 

 «Հայներարտբանկ» ՓԲԸ  

 

Հաճախորդների սպասարկման սրահի աշխատակից 

 Բանկային տարբեր ծառայությունների տրամադրում, 

 Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց հաշիվների բացում ու սպասարկում և 

տարբեր փաստաթղթերի վարում և այլ: 

 

1997 թ.-ի 

մարտից  

2005 թ.-ի 

փետրվար 

«Բրաբիոն ֆլորա սերվիս» ՍՊԸ  

  

Ֆլորիստ- դիզայներ 

 Ծաղկային կոմպոզիցիաների և փնջերի թարմ կամ չորացված ծաղիկներից և այլ 

նյութերից, 

 Անհատական ցուցահանդեսների, ինչպես նաև ազգային և միջազգային տարբեր 

մրցույթների համար աշխատանքների կազմակերպում և իրականացում: 

 

 

2002թ.-ի 

ապրիլից- 

2002թ.-ի հուլիս 

«Բրաբիոն ֆլորա սերվիս» ՍՊԸ  

 

«Բրաբիոն» հեռուստահաղորդման մոդերատոր  

 

 Հաղորդման ինտերիերի դիզայնի և անհրաժեշտ նյութերի նախապատրաստում, 

 Աջակցություն հարցազրույցի հարցերի կազմման հարցում, 

 Հաղորդման նկարահանման ընդհանուր կազմակերպում և համակարգում, 

 Ընկերության տարբեր բաժիններից մատուցվող ծառայությունների և ապրանքների 

վերաբերյալ տեղեկությունների հավաքում և բովանդակային տեղեկատվության 

ներկայացում հաղորդման առանձին խորագրերի ներքո: 



 

Վերապատրաստում  և դասընթացներ 
 

2018  Բրիտանական խորհուրդ․ Հայաստան 

«Տարեկան մասնագիտական զարգացման աշխատաժողովների շարք» 

Ուսուցիչների վերապատրաստման 5 դասընթացի մասնակցության սերտիֆիկատ 

Դասընթացավար՝ ուսուցիչների վերապատրաստող, գրող և խոսնակ Փեննի Ըր 

 

2017     Բրիտանական խորհուրդ․ Հայաստան 

«Տարեկան մասնագիտական զարգացման աշխատաժողովների շարք» 

Ուսուցիչների վերապատրաստման 5 դասընթացի մասնակցության սերտիֆիկատ 

Դասընթացավար՝ ուսուցիչների վերապատրաստող, գրող և խոսնակ Ջերեմի Հարմեր 

 

2016 Բրիտանական խորհուրդ․ Հայաստան 

«Տարեկան մասնագիտական զարգացման աշխատաժողովների շարք» 

Ուսուցիչների վերապատրաստման 5 դասընթացի մասնակցության սերտիֆիկատ 

Դասընթացավար՝ ուսուցիչների վերապատրաստող, գրող և խոսնակ Սքոթ Թորնբըրի 

2015 Բրիտանական խորհուրդ․ Հայաստան 

«Տարեկան մասնագիտական զարգացման աշխատաժողովների շարք» 

Ուսուցիչների վերապատրաստման 5 դասընթացի մասնակցության սերտիֆիկատ 

Դասընթացավար՝ ուսուցիչների վերապատրաստող, խոսնակ Ալեք Ուիլիամս 

2015     Ստեղծագործական զարգացման կենտրոն (Creative Development Centre), Վրաստան․ 

Friedrich Ebert Foundation-ի աջակցությամբ 

Վրաստանի Բակուրիանի քաղաքում անցկացված «Revising Regional Memory through 

simulation games» սիմուլիացիոն խաղի միջոցով վերապատրաստման դասընթացի 

մասնակցության սերտիֆիկատ  

2014 ԵՄ Թվինինգ ծրագիր (EU Twinning Project)  

 «ՀՀ Արդարադատության նախարարության թարգմանությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ  

«Վերապատրաստողների վերապատրաստում. իրավաբանական ոճը և 

տերմինաբանությունն անգլերենում» դասընթացին մասնակցության սերտիֆիկատ  

 

2014 «Սոցիո Ակումբ» սոցիալ-տեղեկատվական ՀԿ 

              Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան հովանավորությամբ  

              Բանավեճի համաշխարհային ինստիտուտի աջակցությամբ 

«Բանավեճի ուսուցման հարթակ» դասընթացին մասնակցության սերտիֆիկատ 

 

2014 Մանմար ՓԲԸ, Քեմբրիջի համալսարանի հրատարակություն  

Հայաստանի անգլերեն դասավանդողների համար ուսուցիչների 

վերապատրաստման հետևյալ դասընթացներին մասնակցության սերտիֆիկատ   

 «Ներառական վարժություններ տարբեր մակարդակի գիտելիքներով սովորողներով 

դասարանների համար», 

 «Երկխոսության ռազմավարությունների ուսուցում և կապակցված խոսք՝ սահուն 

խոսքը զարգացնելու համար»,  

 «Սովորողների քննադատական մտածողության խրախուսում»  

2010 Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի (ՀԱՀ) Անգլերեն ծրագրերի բաժին Կրթական 

թեստավորման ծառայության հովանավորությամբ (TOEFL Board Grant) 

«Լեզվի գնահատում. տեսություն և գործնական հմտություններ» աշխատանքային 

սեմինարին մասնակցության սերտիֆիկատ  

2010 Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի (ՀԱՀ) Անգլերեն ծրագրերի բաժին Կրթական 

թեստավորման ծառայության հովանավորությամբ (TOEFL Board Grant) 

«Տեխնոլոգիաների միջոցով լեզուն ուսանելը և ուսուցանելը» աշխատանքային 

սեմինարին մասնակցության սերտիֆիկատ 

 

2010 Բրիտանական խորհուրդ, IREX և Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի (ՀԱՀ) Անգլերեն 

ծրագրերի բաժին 



 

«IATEFL VIRTUAL CONFERENCE 2010»-ին մասնակցության սերտիֆիկատ 

 

2010 Ուտոպիանիա, Կանանց ռեսուրսային կենտրոն (ԿՌԿ) 

Ամառային գրական աշխատանքային սեմինար  

«Թարգմանություն. տեսություն և գործնական հմտություններ» 

2007              
Ուտոպիանիա, Կանանց ռեսուրսային կենտրոն (ԿՌԿ) 

Հայ կանանց գրական ստեղծագործական սեմինար 

2007               
Բրիտանական խորհուրդ և ԱՄՆ դեսպանատուն Հայաստանում 

«Անգլերենը հաղորդակցության համար» ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացն 

ավարտելու սերտիֆիկատ 

 

2004 
                  Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի (ՀԱՀ)  

                         Անգլերեն ծրագրերի բաժին  

«Desktop Publishing» դասընթացի ներածություն 

2000                      
«Ալբիոն» ուսումնական կենտրոն 

Համակարգչային օպերատորի սերտիֆիկատ 

1998                          «Բրաբիոն» ուսումնական կենտրոն      

Ֆլորիստ-դիզայների դիպլոմ 

Լեզուներ Հայերեն (մայրենի), անգլերեն (գերազանց), ռուսերեն (լավ), ֆրանսերեն (բավարար) 

Համակարգչային 

հմտություններ 
MS Windows, MS Word, MS Excel, Internet Explorer, E-mail software, MS Outlook, Adobe 

Photoshop, SDL TRADOS Studio 

Հրապարակումներ 
 

«Պոետը» դրաման`«Մատնաշունչ» ժողովածուում  

(Կանանց սեղծագործական ոչ գեղարվեսական գրական նախագծի շրջանակներում) 

 

Հավելյալ 

տեղեկություններ 

Շնորհակալագիր «Ծաղիկները՝ բնության առեղծվածներ» զեկույցի համար  

(ՀՊՃՀ, Հումանիտար մասնագիտությունների բաժանմունքի Ուսանողական գիտական 

համագործակցության գիտաժողով, 2012թ.) 

 

Դիպլոմ 3-րդ տեղի համար «Բնական ծաղիկներից ծաղկային հագուստ և սանրվածքի 

ծաղկային դիզայն» անվանակարգում 

(Հայաստանի վարսահարդարման և դեկորատիվ կոսմետիկայի չորրորդ բաց 

առաջնություն, 2003թ.-ի մայիսի 31) 

 

Դիպլոմ «Լավագույն տեխնիկա» անվանակարգում հաղթելու համար (Միջազգային 

ծաղկի փառատոն «Բրաբիոնը՝ 10 տարեկան», 2003թ. 

 

Դիպլոմ 1-ին մրցանակի համար «Բազե պոետ» անվանակարգում (Բազե համահայկական 

երիտասարդական հավաք, 2004թ.-ի ամառ) 

 

Դիպլոմ 1-ին մրցանակի համար «Բազե նորաձևություն» անվանակարգում (Բազե 

համահայկական երիտասարդական հավաք, 2004թ.-ի ամառ) 

Դիպլոմ և հատուկ մրցանակ լավագույն ազգային ստեղծագործության համար «Բազե 

պոետ» անվանակարգում (ՀՀ վարչապետին կից երիտասարդության հարցերով 

խորհրդի կողմից, 2004թ.) 



 

Անդամակցություն 
«Կարին» ավանդական երգի-պարի խումբ 

«Ճանապարհորդ» արշավախումբ 

«Բնատաճար» արշավային և զբոսաշրջային ակումբ 

«Մաքուր Երևան» ՀԿ 

«Երկիր և մշակույթ» կազմակերպության «Հավատք և ժառանգություն» արշավախումբ 

 «Սոցիո ակումբ» սոցիալ-տեղեկատվական ՀԿ  

Նորարարություն  և 

մոտեցում 
Միշտ տեղեկացված լինել նորարար մոտեցումների մասին, 

Պարբերաբար ընթերցել համապատասխան գրականություն և նյութեր, 

Պարբերաբար մասնակցել մասնագիտական հանդիպումների, աշխատաժողովների, 

վերապատրաստումների և աշխատանքային սեմինարների: 

Հետաքրքրություննե

ր 
Ավանդական-ազգային պարեր, արշավագնացություն, ծաղկահարդարում, 

գրականություն, ազգային, դասական, ջազային երաժշտություն, թատրոն և այլն: 

 

 

 

 


