
Հավելված 2. 

ՀՀ Լոռու մարզպետի 

                     2014թ. հունվարի 23-ի  

թիվ 5 կարգադրության 

 

Կ Ա Զ Մ Ե Ր   

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ 

 

Հայոց լեզու 

 

Հովհաննիսյան Աիդա - նախագահ, «Վանաձորի թիվ 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  

  փոխտնօրեն 

Ղարագեդյան Թերեզա - «Վանաձորի թիվ 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Հարությունյան Հասմիկ - «Վանաձորի թիվ 18 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Մանուկյան Անի  - «Դարպասի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Քարամյան Սեդա  - «Վանաձորի թիվ 19 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցուհի 

Ղարաքեշիշյան Կարինե - «Վանաձորի թիվ 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Հակոբյան Սուսաննա - «Վանաձորի թիվ 23 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Ժամհարյան Գայանե  - «Վանաձորի թիվ 11 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Մարուքյան Նվարդ  - «Վանաձորի թիվ 3 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Մկրտչյան Մարիամ  - «Վանաձորի թիվ 25 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

  

Հայ գրականություն 

 

Սարուխանյան Անուշ  - նախագահ, «Վանաձորի թիվ 11 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  

  ուսուցչուհի 

Ծատուրյան Գրունիկ  - «Վանաձորի թիվ 18 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Եսայան Գոհար  - «Վանաձորի թիվ 30 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Քեշիշյան Հրաչուհի  - «Վանաձորի թիվ 24 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Խաչատրյան Մարո  - «Վանաձորի թիվ 5 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Թադևոսյան Սվետլանա - «Վանաձորի թիվ 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Վարդանյան Նարինե - «Վանաձորի թիվ 4 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Բոսնոյան Մարինե  - ՎՊՄԻ հենակետային վարժարանի ուսուցչուհի 

Մուրադյան Ռիտա  - «Վանաձորի թիվ 3 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

 

Մաթեմատիկա 

 

Մայիլյան Կարինե  - նախագահ, “Վանաձորի թիվ 20 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի 

  ուսուցչուհի 

Ղուկասյան Ասյա  - Վանաձորի մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների  

  խորացված ուսուցմամբ հատուկ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Սաքանյան Պետրոս  - «Վանաձորի թիվ 5 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցիչ 

Բոջուկյան Գայանե  - «Վանաձորի թիվ 20 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Ստեփանյան Գայանե - «Վանաձորի թիվ 18 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Հարությունյան Արմինե - «Վանաձորի թիվ 11 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Ղարագյոզյան Հերմինե - «Վանաձորի թիվ 24 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Առաքելյան Մարտիկ  - «Վանաձորի թիվ 11 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցիչ 

 

Ֆիզիկա 

 

Ծատուրյան Արմեն  - նախագահ, «Վանաձորի մաթեմատիկայի և բնագիտական  

  առարկաների խորացված ուսուցմամբ հատուկ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  

  տնօրեն 



Փարսադանյան Սմբատ - «Վանաձորի մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների  

  խորացված ուսուցմամբ հատուկ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցիչ 

Մաղաքյան Սիլվա  - «Ստեփանավանի ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Մովսիսյան Սիլվա  - «Բազումի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Շեկոյան Մարինե  - «Վանաձորի թիվ 11 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

 

Քիմիա 

 

Նալբանդյան Կատյա  - նախագահ, «Վանաձորի մաթեմատիկայի և բնագիտական  

  առարկաների խորացված ուսուցմամբ հատուկ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  

  փոխտնօրեն 

Վարդանյան Նաթելա - «Վանաձորի թիվ 20 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Բաղրամյան Սանամ  - «Բազումի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Մացակյան Սոֆյա  - «Վանաձորի թիվ 25 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Ղամբարյան Սուսան  - «Վանաձորի թիվ 13 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Հակոբյան Գայանե  - «Վանաձորի թիվ 23 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Հակոբյան Մետաքսյա - «Վանաձորի մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների  

  խորացված ուսուցմամբ հատուկ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

 

Կենսաբանություն 

 

Հովհաննիսյան Հերմինե - նախագահ, «Վանաձորի թիվ 11 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Իսոյան Մելանյա  - «Գուգարքի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Սարգսյան Ռիմա  - «Շահումյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Բաբինյան Հասմիկ  - «Վանաձորի թիվ 30 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Մանանյան Մարիետա - «Վանաձորի թիվ 26 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Մխիթարյան Գոհար  - «Վանաձորի թիվ 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

 

Պատմություն  

 

Սահակյան Զեփյուռ   - նախագահ, «Վանաձորի թիվ 1 հիմնական դպրոց” ՊՈԱԿ-ի   

  փոխտնօրեն 

Կարապետյան Անուշ  - «Վանաձորի թիվ 3 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Առաքելյան Գայանե  - «Վանաձորի թիվ 13 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Դավթյան Ալվարդ  - «Վանաձորի թիվ 18 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Առաքելյան Նաիրա  - «Վանաձորի թիվ 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Մկրտչյան Արմինե  - «Վանաձորի թիվ 23 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Սաղաթելյան Տաթևիկ - «Վանաձորի թիվ 16 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Բաղդասարյան Ալվարդ - «Վանաձորի թիվ 20 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Բաբուրյան Աննա  - «Վանաձորի թիվ 20 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Բարիկյան Նաիրա  - «Վանաձորի թիվ 11 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

 

Աշխարհագրություն 

 

Կոստանյան Հեղինե  - նախագահ, «Վանաձորի թիվ 3 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի             

  ուսուցչուհի 

Մելիքյան Հերմինե  - «Վանաձորի թիվ 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Ավագյան Սուսաննա  - «Վանաձորի թիվ 11 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Աքուլյան Ռուզաննա  - «Վանաձորի թիվ 19 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Նալբանդյան Լամարա - «Գուգարքի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Ավագյան Շուշան  - «Վանաձորի թիվ 2 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Բրուտյան Տաթևիկ  - «Վանաձորի մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների  

  խորացված ուսուցմամբ հատուկ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 



Վարդանյան Ռուզաննա - «Վանաձորի թիվ 20 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

 

Ռուսաց լեզու 

 

Նալբանդյան Նատալյա - նախագահ, «Վանաձորի թիվ 11 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Զարգարյան Անահիտ - «Վանաձորի թիվ 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Գրիգորյան Ջուլիետա - «Վանաձորի թիվ 17 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Հարությունյան Գոհար - «Վանաձորի թիվ 5 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Սուքիասյան Անահիտ - «Վանաձորի թիվ 4 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Մնացականյան Ծովինար - «Վանաձորի թիվ 23 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Պետրոսյան Գոհար  - «Վանաձորի թիվ 13 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

 

Ինֆորմատիկա 

 

Բաղդասարյան Անահիտ - նախագահ, «Վանաձորի թիվ 24 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  

  ուսուցչուհի 

Ղարագյոզյան Մարիետա - «Վանաձորի թիվ 5 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

 

Անգլերեն լեզու 

 

Գրիգորյան Կարինե  - նախագահ, «Վանաձորի թիվ 11 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Մամյան Լուսինե  - «Վանաձորի թիվ 28 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Միրզոյան Հասմիկ  - «Վանաձորի թիվ 20 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Անտոնյան Ռուզաննա - «Վանաձորի թիվ 19 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Պապյան Անուշ  - «Վանաձորի թիվ 18 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Հովհաննիսյան Սիրարփի - «Վանաձորի թիվ 4 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Հովհաննիսյան Նունե - «Վանաձորի թիվ 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

 

Գերմաներեն լեզու 

 

Աղաջանյան Բելա  - նախագահ, «Գարգառի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի  

Գասպարյան Անյուտա - «Վանաձորի թիվ 28 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

 

Ֆրանսերեն լեզու 

 

Օհանյան Անուշ  - նախագահ, «Ուռուտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Մարգարյան Նելի  - «Վանաձորի թիվ 3 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

 

Հայոց եկեղեցու պատմություն 

 

Ղալաչյան Մարիամ  - նախագահ, «Վանաձորի թիվ 23 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  

  ուսուցչուհի 

Քոչարյան Հասմիկ  - «Վանաձորի թիվ 3 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Մարգարյան Գոհար  - «Վանաձորի թիվ 22 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Ավալյան Ռուզաննա  - «Վանաձորի թիվ 2 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Ասատրյան Գայանե  - «Վանաձորի թիվ 25 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Խաչատրյան Համասփյուռ - «Վանաձորի թիվ 22 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Փարսադանյան Արփինե - «Վանաձորի թիվ 15 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

 

Աստղագիտություն 

 

Հակոբյան Անահիտ  - նախագահ, «Վանաձորի թիվ 5 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 

Ղարագյոզյան Հայկուշ - «Վանաձորի թիվ 24 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցչուհի 



 

Նախնական զինվորական պատրաստություն 

 

Սարգսյան Անդրանիկ - նախագահ, «Վանաձորի թիվ 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  

  ուսուցիչ 

Գիգոյան Ալբերտ  - «Վանաձորի թիվ 4 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցիչ 

Զուրաբյան Վովա  - «Վանաձորի թիվ 5 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցիչ 

Ավագյան Լևոն  - «Վանաձորի թիվ 25 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցիչ 

Սահրադյան Մարտուն - «Վանաձորի թիվ 18 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցիչ 

Մամուլյան Հակոբ  - «Վանաձորի թիվ 2 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ուսուցիչ 

 

 

 

      ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ 

      ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 

 ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ       Վ.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 


