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Դիմում-փաստաթղթեր  
 

ՀՊՏՀ 
 

Ինչպես անել, որ Ձեր հակիրճ- կենսագրականը, նպատակ-նամակը և  
ուղեկցող նամակը կամ դիմումի ձևն իսկապես աչքի ընկնեն: 

 
 

ՀԱԿԻՐՃ ԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ (ՌԵԶՅՈՒՄԵ) 

 
Ռեզյումեն ձեր կրթության, փորձի, 

հմտությունների և որակավորման 

հակիրճ նկարագրականն է: Այն պետք է 

արտահայտի Ձեր ամենաուժեղ կողմերն 

ու հմտությունները և առանձնացնի Ձեզ 

այլ թեկնածուներից, ովքեր դիմել են 

նույն աշխատատեղի համար: Լավ 

ռեզյումեն կարևոր տարր է 

հարցազրույցին մասնակցելու 

հնարավորություն ստանալու համար: 

Գործատուները կարող են 30 վայրկյան 

տրամադրել այն աչքի անցկացնելու 

համար, որպեսզի որոշեն՝ արդյոք Դուք 

համապատասխանում եք նրանց 

պահանջներին: Համապատասխանեցրե՛ք Ձեր ռեզյումեն հավակնող պաշտոնին: Դա 

չի նշանակում, որ Ձեր աշխատանքային փորձը պետք է առնչվի անմիջականորեն. 

այն պետք է արտացոլի այն հմտությունները, որոնք գործատուն կգնահատի:  
 

 
 

Յոթ քայլ դեպի ազդեցիկ ռեզյումե  

1 

Ինքնագնահատում 
Եթե երբևէ ռեզյումե չեք գրել, պարզապես մտածեք Ձեր հմտությունների և 

կարողությունների մասին, որոնք Դուք կարող եք առաջարկել պոտենցիալ 

գործատուին:    

 Մտաբերեք  Ձեր նախկին և ներկա փորձառության, այդ թվում 

կրթության, կուրսային աշխատանքի, աշխատանքային փորձի, 

ստաժավորման ծրագրերի, այլ գործունեության, պարգևների,  

հրապարակումների, լեզվային հմտություների, արտասահմանում 

սովորելու փորձի և կատարած հասարակական գործունեության մասին: 

 Կազմեք ցուցակ, որը ներառում է վերջին երեք-հինգ տարիները: 

Ռեզյումեն աչքի է ընկնում, երբ. 

 Կենտրոնացած է թափուր աշխատատեղի 

նկարագրականի և գործատուի կարիքների վրա 

 Նկարագրում է  ձեր մասնագիտական 

ուղղվածությունը և աշխատանքին առնչվող 

հմտությունները/հետաքրքրությունները 

 Արտահայտում է Ձեր պոտենցիալ ներդրումները և 

նախկին  ձեռքբերումները  

 Փորձը նկարագրելու համար օգտագործե՛ք 

գործողության բայեր  

 Հակիրճ է և հեշտ կարդացվող  
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2 

Գործունեության ուսումնասիրություն  
Ուսումնասիրե՛ք Ձեզ հետաքրքրության ոլորտը՝ օգտվելով կարիերայի 

ծառայությունների կայքերի ռեսուրսներից և հղումներից՝ ավելի լավ 

ծանոթանալու պոտենցիալ գործատուի կողմից փնտրվող հմտություններին 

և կարողություններին: 

 Ուսումնասիրե՛ք աշխատանքի  այլ կայքերում տեղադրված մի քանի 

նկարագրեր, որոնք կօգնեն Ձեզ  բացահայտել  տվյալ ոլորտին 

հատուկ կարիքները և առանցքային բառերը  : Ընդհանուր առմամբ  

բոլոր գործատուները հետաքրքրված են հաղորդակցության և 

առաջնորդության հմտություններով: 

 Բանալի բառերը գոյականներ և արտահայտություններ են, ոլորտի 

«ազդանշան» բառեր կամ հապավումներ, որոնք գործածական են 

տվյալ ոլորտում: Այդպիսիք կարող են հանդիպել աշխատանքի 

նկարագրականում կամ գործատուի պահանջների ցուցակում: Եթե 

Ձեր ռեզյումեն ներառում է գործունեության ոլորտին հատուկ 

որոշակի բառեր, ապա ընտրվելու հավանականությունը ավելի մեծ 

է:  Բայց և  այնպես նպատակահարմար է գրել այնպիսի եզրույթներ, 

որոնց հետ Դուք ծանոթ եք և  հարցազրույցի ժամանակ ի վիճակի եք 

պատասխանել հարցերին:  

 Համադրե՛ք Ձեր որակավորումը գործատուի պահանջների հետ և 

որոշեք՝ ինչին մեծ նշանակություն տալ Ձեր ռեզյումեում: 

3 

Գրի՛ր առաջին նախագիծը  
Ձեր ռեզյումեի յուրաքանչյուր հատվածը գրելիս հետևեք հաջորդ էջի 

ընդհանուր ցուցումներին և ներքևի խորհուրդներին: 

 Եղե՛ք հակիրճ: Արտահայտեք Ձեր որակավորումները և 

ձեռքբերումները որքան հնարավոր է քիչ բառերով: 

 Ուսանողների և սահմանափակ աշխատանքային փորձով վերջին 

տարիների շրջանվարտներին խորհուրդ է տրվում ռեզյումե գրել մեկ 

էջի ծավալով:  Եթե դուք մագիստրատուրայի ուսանող եք կամ ավելի 

փորձված հայտատու, ապա  ընդունելի տարբերակ է երկու էջ 

ծավալով ռեզյումեն:  

 Մի՛ օգտվեք տիպային նմուշների ծրագրերից, ավելի լավ է սկսեք 

մաքուր էջից: 

 Սկզբում տեղադրե՛ք ամենակարևոր տեղեկատվությունը, ապա 

համախմբե՛ք համասեռ փորձառությունը:  

 Օգտագործե՛ք ընդգծող, հաստացնող  շեղագրերը, որպեսզի ընդգծեք 

դասակարգումները և կարևոր թեմաները: Պահպանե՛ք ձևաչափի 

հետևողականությունը (օրինակ՝ տառատեսակի չափը/տեսակը/ 

ուրվագիծը և այլն)  

 Օգտագործե՛ք պրոֆեսիոնալ, հեշտ կարդացվող տառատեսակներ 
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(Արիալ, Թայմս Նյու Ռոման և այլն): 

 Մի՛ օգտագործեք անձնական դերանուններ (ես, իմ, ինձ) կամ որոշիչ 

հոդեր (ը, ն), հապավումներ և կրճատումներ: 

 Մի՛ տրամադրեք ոչ տեղին տեղեկատվություն: Մի՛ գրեք Ձեր 

տարիքը, սեռը, դավանանքը, քաղաքական հայացքները, 

ազգությունը, ամուսնական կարգավիճակը, երաշխավորողներին 

կամ ակնկալվող աշխատավարձը/պատմությունը: 

4 

Խմբագրի՛ր  և սրբագրի՛ր  
Այս փուլն ամենակարևորն է. 

 Համոզվե՛ք, որ կազմել եք ռեզյումեն այնպես, որ ամենակարևոր 

տեղեկատվությունը հայտնվում է էջի վերևի մասում:  

 Եվս մեկ անգամ զգուշությամբ կարդացեք յուրաքանչյուր բաժինը և 

համոզվեք, որ արդյունավետ ձևով փոխանցել եք  հմտությունները, 

կարողությունները և ձեռքբերումները, որոնք դուք ցանկանում եք 

շեշտել:  

 Սրբագրեք ուղղագրությունը, մեծատառերի գրությունը և 

կետադրությունը: 

5 
Ստեղծի՛ր  բազմաթիվ տարբերակներ (ըստ ցանկության) 
Կարող եք ստեղծել Ձեր ռեզյումեի բազմաթիվ տարբերակներ՝ ըստ տարբեր  

մասնագիտական ուղղվածության կամ թափուր աշխատատեղի նկարագրի: 

Կատարելով ոլորտի ուսումնասիրություն՝ որպես ուղեցույց՝ կարող եք 

կազմել հարմարեցված ռեզյումեներ, որոնք կշեշտեն որոշակի ոլորտին 

համապատասխանող հմտությունները:  

6 
 Պահպանի՛ր  տարբեր  ֆորմատներով 
Ձեզ անհրաժեշտ կլինեն ռեզյումեի ձևափոխված և չձևափոխված 

տարբերակներ՝ տարբեր ձևերով բաշխելու համար:  

 Կից ուղարկելիս՝ փոխարկեք Word ֆորմատի փաստաթուղթը PDF-ի 

բնօրինակը պահպանելու նկատառումով: Պահպանե՛ք որպես 

ազգանուն.pdf 
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 Հայտի ուսումնասիրություն 
Որոշ դեպքերում Ձեր դիմում-փաստաթղթերը ուսումնասիրում են 

մարդկային ռեսուրսների կառավարման ներկայացուցիչները, իսկ որոշ 

դեպքերում՝ գործակալությունները, ովքեր օգտագործում են էլեկտրոնային 

համակարգը: Համապատասխանեցրե՛ք Ձեր ռեզյումեն և մոտիվացիոն 

նամակը այն պաշտոնին, որին դիմում եք: 

Մի՛ ուղարկեք ընդհանրական, «մեկ տարբերակը հարմար է բոլորին» 

ռեզյումե և մոտիվացիոն նամակ: Եթե Դուք գիտեք թափուր աշխատատեղի 

էյչ-առ մասնագետին, խորհուրդ է տրվում ուղարկել Ձեր փաստաթղթերի 

կրկնօրինակը այդ անձին ևս՝ նշելով որ դուք ներկայացրել եք Ձեր 

փաստաթղթերը նաև պաշտոնապես: 

 

Ինչպես գրել ավելի լավ ենթակետեր  
 

Հաճախ ռեզյումե գրելու ամենադժվար փուլն է կարողանալ ներկայացնել Ձեր փորձառությունն 

այնպես, որ պոտենցիալ գործատուն տպավորվի:  
 
Անկախ նրանից, թե ինչպիսին է Ձեր ունեցած փորձը, պետք է հիշել, որ յուրաքանչյուր 

աշխատանքի արդյունքում ձեռք են բերվում որոշակի հմտություններ, որոնք կարող են 

փոխանցվել այլ աշխատանքային համակարգ: Հետևե՛ք այս պարզ քայլերին, պոտենցիալ 

գործատուին Ձեր փորձառությունն ավելի լավ ներկայացնելու համար: 
 

(1) Կազմեք ցուցակ այն բոլոր փորձերի, որ Դուք երբևէ 

 ունեցել եք՝  լինի դա կամավորական,  

լրիվ-դրույքի, թե  

ուսանողական-կազմակերպչական աշխատանք:  

Մտաբերեք՝ ինչ եք արել զբաղված շաբաթների  

օրերին: Ձեր առաջին ենթակետի նախադասությունը  

պետք է լինի կատարած աշխատանքի գործառույթի 

 նկարագիրը: 

(2) Օգտագործե՛ք բայեր՝ այդ օրերին 

կիրառված հմտությունները ցուցակագրելու համար: 

(3) Ընտրե՛ք հինգ-վեց բառ, որոնք առավել լավ են  

նկարագրում Ձեր պարտականությունները: 

(4) Յուրաքանչյուր բայի համար ինքներդ ձեզ տվեք՝ 

«Ով, ինչ, երբ, ինչու և ինչպես» հարցերը Ձեր  

նախադասությունը ձևակերպելու համար: 

(5) Երբ հնարավոր է, գնահատեք  

Ձեր աշխատանքի արդյունքը կազմակերպության,  

հաճախորդի, գործընթացի նկատմամբ, այսինքն՝ 

ի՞նչ փոխեց Ձեր աշխատանքը, որո՞նք են Ձեր  

ձեռքբերումները: 

 
 

 

 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ 

ԲԱՅ+ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ+ԱՐԴՅՈՒՆՔ 

Օուլս Կաֆե, ք. Երևան, ՀՀ     փետրվար 2010 մինչ օրս 

 Պարգևատրվել եմ «Ամսվա աշխատող»   

մրցանակով հաճախորդների արձագանքների և 

վարչակազմի որոշման հիման վրա:   

 15 նոր աշխատողներին ռեստորանի 

կանոնների պարզաբանում, հաճախորդներին 

սպասարկելու հմտություններին ծանոթացում  

և խնդիրների լուծման մեթոդների ուսուցում:  

 Մարքեթինգային  համապարփակ ծրագրի 

մշակում և ներդնում, որի շնորհիվ 

արդյունավետության ցուցանիշն աճել է  30% -

ով: 

 Վաճառակետի կառավարում և 

վերահսկողություն, հաճախորդների հետ  

հարաբերությունների  կառավարում: 



Ռեզյումեի ենթակարգերը 
 Անհրաժեշտություն չկա օգտագործել ներքևում նշված բոլոր 

ենթակարգերը:  
 

Անձնական տվյալներ Ռեզյումեի վերևի անկյունում գրեք 

Ձեր անունը և ազգանունը,  հիմնական և/կամ 

ժամանակավոր հասցեն, հեռախոսահամարները և 

էլեկտրոնային հասցեն: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Նպատակ (ըստ ցանկության)  Նպատակի շարադրումը 

ռեզյումեի վերևի մասում ընտրովի է:  Այնուամենայնիվ, 

լավ գրված  աշխատանքային նպատակի հակիրճ 

նախադասությունը և հատուկ առանձնաշնորհների 

նկարագրությունը ընթերցողի համար  կարող է ծառայել 

որպես ենթատեքստ ռեզյումեի մյուս մասերն աչքի  

անցկացնելիս:  
 
 

 

Կրթությունը Գրե՛ք Ձեր կրթական հաստատության 

անվանումը, գտնվելու վայրը, գիտական աստիճանի 

տեսակը, ավարտելու տարեթիվը,  մասնագիտությունը, 

մասնագիտացումը և միջին գնահատականը: Եթե ունեք 

մեկից ավելի գիտական աստիճաններ, ապա սկզբում 

գրե՛ք ամենավերջին  կամ ամենաբարձր  գիտական 

աստիճանը: Այս ենթակարգում դուք կարող եք գրել նաև 

համապատասխան գիտական աշխատանքը, գիտական  

պարգևները և մրցանակները: 
 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԲԱՅԵՐ_ 

Աջակցել Վավերացնել  

Ավարտել Տրամադրել 

Ապահովել Ուսումնասիրել 

Առնչվել  

Արձանագրել 

Բանակցել  

Բարելավել  

Գնահատել 

Գրել  

Իրականացնել  

Լուծել  

Խորհրդատվություն տալ 

Խրախուսել 

Ծառայել  

Ծրագրել  

Կազմակերպել 

Կառավարել 

Կատարել  

Կարգավորել  

Հաղորդել 

Համագործակցել  

Համակարգել  

Համապատասխանեցնել 

Հրատարակել  

Հետազոտել    

Ձևակերպել  

Ղեկավարել    

Մշակել  

Մատուցել  

Մշակել 

Մասնագիտանալ 

Նախաձեռնել 

Ներկայացնել  

Նպաստել  

Նախագծել  

Որոշել 

Պատրաստել  

Պլանավորել  

Պահպանել  

Վերահսկել 

Վերանորոգել   

Վերստուգել      

Վերանայել  

Ստուգել 

Ստեղծել 

Վարժեցնել 

 

 

 

ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ (տառաչափ 14, մգեցրած ) 

Էլեկտրոնային հասցե  
 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՀԱՍՑԵ            ՄՇՏԱԿԱՆ ՀԱՍՑԵ  

Փողոցը                 Փողոցը  

Քաղաքը, երկիրը, փոստային        Քաղաքը, երկիրը, 

համարանիշ                        փոստային համարանիշ
     
 

    
Phone Number    Phone Number  
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Փորձառություն Այս բաժնում պետք է նշել Ձեր փորձառությունը՝ ներառյալ լրիվ 

դրույք/կես դրույք աշխատանքը, ամառային աշխատանքները, ստաժավորման 

ծրագրերը և կամավորական աշխատանքները: Նշեք Ձեր փորձը հակառակ 

տարեգրությամբ: Յուրաքանչյուր պաշտոնի համար նշե՛ք  ընկերության անվանումը, 

զբաղեցրած պաշտոնը, ընկերության գտնվելու վայրը և աշխատելու 

ժամանակաշրջանը:  Յուրաքանչյուր փորձի համար տվեք կատարած աշխատանքի 

նկարագիրը, ձեռքբերումները, ներդրումը, կիրառած հմտությունները և 

կարողությունները:  Օգտագործեք գործողություն ցույց տվող բառեր յուրաքանչյուր 

նախադասությունը սկսելիս: Որտեղ հարմար է, օգտագործե՛ք տեխնիկական կամ 

հատուկ եզրույթներ կամ մասնագիտական լեզու:  
 

Այս ենթակարգը կարող է անվանվել տարբեր կերպ՝ կախված ներկայացված փորձի 

բնույթից: Ենթակարգի համար օգտագործիր անյպիսի վերնագիր, ինչպիսին է 

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ  ՓՈՐՁ, ՓՈԽԿԱՊՎԱԾ ՓՈՐՁ, ԿԱՄԱՎՈՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ 

ՓՈՐՁ, կամ Ձեր մասնագիտությանն առնչվող վերնագրեր՝ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ՓՈՐՁ և 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՓՈՐՁ:  
 

Առաջնորդությունը ներառում է զբաղեցրած պաշտոնը, ընկերության անվանումը, 

ժամանակահատվածը, ներդրումները, ծրագրերը և ցուցադրած հմտություններն ու 

կարողությունները: Այս բաժինն ընդունված է ձևաչափել նույն կերպ, ինչ 

փորձառության բաժինը՝ նկարագիրը ենթակետերի միջոցով տալով: 
 

Գործունեություն և /կամ համայնքային/հասարականան գործունեությունը ներառում 

է զբաղեցրած պաշտոնը, կազմակերպությունը, ժամկետները, նշանակալից 

ներդրումները, նախագծերը և ցուցադրած հմտություններն ու կարողությունները: Այս 

Կրթական հաստատության անվանումը, քաղաքը, երկիրը, ավարտելու տարեթիվը (ամիսը, տարին) 

գիտական աստիճանը, ֆակուլտետը           

 Նշեք մասնագիտությունը և մասնագիտացումը:  

 Նշեք միջին գնահատականը (առաջին կուրսեցիները կարող են չնշել) 

 Եթե հաճախել եք նաև այլ հաստատություններ, նշեք հակառակ ժամանակագրությամբ ՝ 

արձանագրելով ընդունվելու և ավարտելու  տարին և ամիսը: (Առաջին կուրսեցիները կարող են 

նշել նաև ավագ դպրոցն այս ենթակարգում)  

 Նշեք  գիտական պարգևներն ու մրցանակներն` ըստ կարևորության: (Սա կարող է Կրթություն 

ենթակարգի առանձին  ենթաբաժին լինել) 

 Նշել համապատասխան կուրսային աշխատանքը, մասնագիտական դասընթացները (վեցից 

տասը դասընթացներ). (Սա կարող է Կրթություն ենթակարգի առանձին  ենթաբաժին լինել) 

 Տվեք Ձեր թեզի հակիրճ նկարագիրը: 



9 
 

բաժնի համար ընդունելի ձևաչափը տեղեկատվությունը ցուցակի տեսքով 

ներկայացնելն է: 
 

Պարգևներ/ Մրցանակներ Այս բաժնում կարող եք գրել Ձեր բոլոր պարգևները կամ 

մրցանակները կամ բաշխել դրանք կրթություն և այս բաժինների միջև: Գրեք պարգևի 

կամ մրցանակի անվանումը և շնորհելու ժամանակը: Մրցանակը կամ պարգևը 

նկարագրող նախադասություն գրելը պարտադիր չէ: 
 

Մասնագիտական անդամակցություն Այս բաժնի բովանդակությունը ներառում է 

մասնագիտական անդամակցությունը և զբաղեցրած դիրքը, ծրագրեր, 

սերտիֆիկատներ և արտոնագրեր: 
 

Զինվորական ծառայություն Ներառում է կոչումը, ծառայությունը, 

հանձնարարությունները, ծառայության ժամանակահատվածը, նշանակալից 

ներդրումներ/ձեռքբերումները, ցուցադրած հմտություններն ու կարողությունները և 

պահուստային կարգավիճակը:  
 

Հմտություններ Այս բաժնում սովորաբար ներկայացնում են համակարգչային 

հմտությունները և օտար լեզուները: Կարող եք նշել նաև գործին առնչվող ցանկացած 

այլ հմտություն, որի մասին կցանկանայիք տեղեկացնել գործատուին: 
 

Հետաքրքրություններ Այս բաժնի ներառումը պարտադիր չէ: Սովորաբար այս 

բաժնում ամփոփվում են աշխատանքի հետ կապված նախասիրություններն ու 

հետաքրքրությունները: 
 

Ռեզյումեում պետք չէ գրել.  
 Նախկին գործատուից հեռանալու 

պատճառը 

 Աշխատավարձի պատմությունը 

 Ֆիզիկական հատկանիշները 

 Առողջական կամ ֆիզիկական 

խնդիրները 

 Ռասան, ազգությունը, ծագումը, 

տարիքը, կրոնը և այլն:  
 
 
 
 
 

Սի-Վին, ինչքան էլ նույնական է ռեզյումեին, մասնավորապես կենտրոնանում է 

գիտական ձեռքբերումների վրա: Ովքեր սովորում են մագիստրատուրայում կամ 

ունեն մագիստրոսի աստիճան կամ գիտությունների թեկնածուի կոչում, հաճախ 

ԻՍԿ  ԴՈՒՔ  ԳԻՏԵ ՞Ք 

Սի-Վին կիրառվում է ակադեմիական և 

գիտական որոշակի բնագավառներում: Սի-Վին 

իրականում ռեզյումեի երկար տարբերակն է 

(մեկ էջից երկար), որը ներառում է լրացուցիչ 

բաժիններ, ինչպիսիք են Հրապարակումներ, 

Գիտաժողովներ, Շնորհանդեսներ, 

Հետազոտական փորձը, Դասավանդման փորձը 

և Մասնագիտական անդամակցությունները: 
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ակադեմիական ոլորտում աշխատանքի դիմելիս կազմում են Սի-Վի:  Մինչդեռ Սի-

Վին կարող է հարմար տարբերակ չլինել ոչ ակադեմիական աշխատատեղեր դիմելու 

համար, դրամաշնորհներին և կրթաթոշակներին: Չկա Սի-Վի գրելու  ճիշտ   

տարբերակ, սակայն կան հաճախակի օգտագործվող ձևաչափեր:  
 

ՍիՎի-ի ընդհանուր ենթակարգեր.           

 Անձնական տվյալներ  

 Կրթություն  

 Պարգևներ/ մրցանականեր 

 Գիտական փորձ 

 Լեզուներ 

 Հատուկ դասընթացներ 

 Տեխնիկական հմտություններ 

 Հրապարակումներ 

 Ներկայացումներ 

 Աշխատանքային փորձ 

 Ծառայություններ 

 Երաշխավորողներ 

 Դրամաշնորհներ/ 

կրթաթոշակներ 

 Մասնագիտական 

անդամակցություններ 

 Դիսերտացիայի/Թեզի վերնագիր 

 Մանկավարժական փորձ 

 Համակարգչային հմտություններ 

 Հավատարմագրեր 
 
 

Վերևում նշված բոլոր ենթակարգերը գրելու անհրաժեշտություն չկա: Ներառե՛ք այն 

ենթակարգերը, որոնք համապատասխանում են Ձեր անձնական փորձին և  

կրթությանը: 1

                                                           
1
 http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae  

__________ՍիՎիի վերաբերյալ խորհուրդներ 

 Միշտ ստուգեք ուղղագրությունը և 

կետադրությունը  

 Վերևում նշե՛ք Ձեր անունը և էջադրեք 

 Տպեք  Ձեր ռեզյումեն սպիտակ թղթի վրա  

 Տեղեկատվությունը ենթակետերով 

ներկայացնելը հաճախ տրամադրում է 

կարդալուն, սակայն փորձե՛ք շատ չգրել 

 Նկարագրե՛ք Ձեր փորձը, բայց մի՛ 

օգտագործեք անտեղի բարդ լեզու 

 Խուսափեք կրճատումներից և 

հապավումներից 

 Զգուշացե՛ք «կրեատիվ» լինել տառատեսակ 

և տառաչափ ընտրելիս  

 Կանոնավոր ձևով նորացրեք Ձեր ՍիՎին  

http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae


Ռեզյումեի օրինակ  

Ռեզյումեի օրինակ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ռեզյումեի օրինակ  
 

 Այս ուղեցույցում տրված ռեզյումեն  միայն օրինակ է:   

ՏԻԳՐԱՆ ՍԻՄՈՆՅԱՆ 
t.simontan@gmail.com 

(+374 93) 555 555 

Նալբանդյան 128, բն. 6 

Երևան 0025 Հայաստան  

+374 10 586143  
 

ՆՊԱՏԱԿ 

Մարդկային ռեսուրսների գծով ամառային ստաժավորում անցնելու համար, 

որը կզարգացնի իմ միջանձնային և խնդիրներ լուծելու հմտությունները 

և հնարավորություն կընձեռնի տեսական գիտելիքներս կազմակերպության 

զարգացմանը ծառայեցնելու համար: 
 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ  

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, ք. Երևան     Աշուն 2012 մինչ օրս 

Միջազգային տնտեսագիտության բակալավր, ակնկալվում է 2016 հունիսին 

Մասնագիտություն՝ Տնտեսագիտության տեսություն, միջին գնահատական 83.0/100  
 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ 

Բրիջվյու Դեյ Քեմփ, ք. Բաթումի, Վրաստան                       Ամառ 2012 

      Փրկարար և լողի ուսուցիչ  

 Վերահսկել ութ փրկարարի՝ ապահովելով մոտ  200 երեխայի  անվտանգությունը և 

ուսուցանումը 

 Մշակել և իրականացրել լողի դասընթացի ծրագիր զարգացման թերություններով 

երեխաների համար 

 Իրակացրել  անձնակազմի վերապատրաստման ծրագիր՝ ապահովելով լողի 

դասավանդման բարձր մակարդակ  
 

«Անկյուն» իտալական տուն-ռեստորան, Երևան, Հայաստան  Ամառ 2007/2008 

      Հոսթինգ 

 Իրականացրել ռեստորանի նստատեղերի դասավորվածությունը հաճախորդների և 

աշխատակիցների  առավելագույն բավարարվածույունն ապահովելու համար  

 Պատասխանել հաճախորդի հարցերին, կարգավորել հաճախորդների բողոքները և 

խորհրդակցել  վարչակազմի հետ  

 Աջակցել լայնածավալ միջոցառումների,  այդ թվում գովազդի իրականացմանը և 

կամավորական աշխատանքների կազմակերպմանը 

ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 Համակարգիչ    Microsoft Word, Excel, PowerPoint, and Internet Explorer 

 Լեզուներ    Հայերեն - մայրենի  

                       Ռուսերեն  - վարժ 

   Անգլերեն  - լավ 
 Student-Athletes should focus 

 on the leadership and management 

                                                                         

          ՍՏԱԺԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 

                         Քիչ փորձով  
  

Ավագ դպրոցի ձեռքբերումների  

մասին նշելը անփորձ ուսանողի 

համար լավ միջոց է ռեզյումեն 

հարստացնելու համար: 
 
 
  

mailto:t.simontan@gmail.com
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ՆՊԱՏԱԿ-ՆԱՄԱԿ (ՄՈՏԻՎԱՑԻՈՆ ՆԱՄԱԿ) ԵՎ 

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

Ձեր՝  գործատուին ուղղված նամակը 

և էլեկտրոնային հաղորդագրությունները 

ստեղծում են առաջին տպավորությունը Ձեր 

հաղորդակցվելու հմտության, 

հետաքրքրությունների և մոտիվացիայի, 

կազմակերպության կամ ոլորտի 

վերաբերյալ գիտելիքի մասին: Ներդրե՛ք 

բոլոր ջանքերը հարմարեցնելու 

յուրաքանչյուր նամակը կամ էլեկտրոնային 

հաղորդագրությունը Ձեր որակավորման  և 

գործատուի պահանջներին:  Մինչդեռ դա 

ավելի ժամանակատար է,  անհատապես 

ուղղված նամակներն շատ ավելի 

արդյունավետ են թեկնածուներին 

հարցազրույց ապահովելու համար:    

Միշտ տեղին է թափուր 

աշխատատեղին դիմելիս նպատակ-նամակ 

կցել, նույնիսկ եթե այդպիսի պահանջ 

ներկայացված չէ: Հաճախ աշխատանքի կամ 

ստաժավորման համար պահանջվում է 

միայն ռեզյումե: Սակայն լավ գրված 

մոտիվացիոն նամակը կարդացողին 

ծանոթացնում է Ձեր կենսագրությանը և նրա 

ուշարությունը որոշակի հատկանիշների 

վրա սևեռելու հնարավորություն տալիս:  
  

Հիշե՛ք  

 Ուղղել Ձեր նամակը  յուրաքանչյուր կազմակերպությանը  կամ 

աշխատատեղին անհատապես.  

 Համադրել Ձեր հմտությունները գործատուի պահանջներին և ներկայացնել 

մասնավոր օրինակներ. 

 Լինել հակիրճ և փաստական, մեկ էջից ոչ ավելի: Խուսափե՛ք «ծաղկուն» 

բառերից. 

 Ուղղել նամակը կոնկրետ անձի, եթե դա հնարավոր է: Անհնարինության 

դեպքում գրե՛ք «տնօրեն», « պրակտիկայի համակարգող » կամ « անձնակազմի 

կառավարման մասնագետ» և այլն.  

Նամակի նպատակը. 
 
Ձեզ ներկայացնել  մասնագիտությունը, 

աստիճանը, ինչպես եք տեղեկացել  այդ 

հնարավորության մասին: 
 
 Ներկայացնել Ձեր հետաքրքրվածությունը  և  

խանդավառությունը  ընկերությունում  

թափուր աշխատատեղի նկատմամբ: 
 
Ցուցադրել Ձեր փորձը  հատուկ և 

փոխկապված օրինակների միջոցով և  

«հարմարեցնելով»  փորձը աշխատատեղի 

պահանջներին, երբ հնարավոր է:  
 
Համոզել գործատուին , որ ունեք այն 

հմտությունները և կարողությունները, որ 

նրանք փնտրում են հավանական թեկնածուի 

մեջ նրանց հարցազրույցի հրավիրելու 

համար: 
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 Եթե որևէ մեկը Ձեզ երաշխավորել է աշխատատեղի կամ ընկերության համար 

(օրինակ՝շրջանավարտ, ընտանիքի ընկերը կամ ծնողը),  նշե՛ք այդ մասին 

նամակի սկզբում.  

 .pdf-ի փոխարկելիս՝ ստուգե՛ք,  որ ամեն ինչ ճիշտ է. 

 Առավել հավանական է, որ կպահանջվի նամակը ուղարկել էլեկտրոնային 

փոստով (որպես կից նամակ կամ հաղորդագրություն) կամ այն կարող է 

բեռնվել՝ որպես առցանց դիմումի մաս, մյուս փաստաթղթերի հետ մեկտեղ: Քիչ 

դեպքերում է պահանջվում տպված տարբերակը ուղարկել փոստով: 
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Նպատակ-նամակի բովանդակությունը  
 

Նպատակ-նամակը գրվում է բիզնես նամակի ձևաչափով: Այն չպետք է գերազանցի 

մեկ էջը և բաղկացած լինի երեքից-հինգ պարբերությունից: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Օգտագործի՛ր մեկ էջանի  բիզնես նամակի ձևաչափ ՝ բոլոր կողմերից թողնելով  3/4 միջակայք,  և  11 կամ  12 տառաչափ: 

 

Ձեր հասցեն  

Քաղաքը, երկիրը, փոստի համարը  
 

Ամիս-ամսաթիվ 

 

Կոնտակտային անձ 

Պաշտոնը 

Ընկերության անվանումը  

Հասցեն 

Քաղաքը, երկիրը, փոստի համարը 

 

Հարգելի՛ տիկին կամ պարոն (գրեք ազգանունը), 
 

Բացող պարբերություն. Օգտագործե՛ք բացող պարբերությունը Ձեզ ներկայացնելու համար: 

Սահմանե՛ք գրելու պատճառը և թե ինչպես եք տեղեկացել կազմակերպության և թափուր 

աշխատատեղի մասին: Եթե Ձեզ երաշխավորել են, ապա գրե՛ք Ձեզ երաշխավորող անձի անունը՝ 

նշելով այդ անձի և գործատուի միջև կապը: Հակիրճ ներկայացրեք Ձեզ՝ նշելով կրթությունը 

(մասնագիտությունը և մասնագիտացումը): Գրե՛ք, թե ինչու եք հետաքրքրված տվյալ պաշտոնով 

(երկու-երեք նախադասությամբ)  և կազմակերպությամբ: Խուսափե՛ք ընդհանուր պատճառներ նշելուց, 

որոնք նշված են կազմակերպության կայքէջում: Եթե տեղյակ չեք որոշակի պաշտոնի մասին, ապա 

նշե՛ք Ձեր հետաքրքրությունների շրջանակը: 
 

Միջին պարբերություն. Այստեղ նշե՛ք և առանձին-առանձին անդրադարձե՛ք Ձեր ամենաուժեղ 

որակավորումներին և առանցքային փորձին, որոնք առնչվում են պաշտոնին, որի համար Դուք դիմել 

եք: Անդրադարձե՛ք գործատուի կողմից նշված որակավորումներից յուրաքանչյուրին: Ռեզյումեի և 

նամակի միջոցով փորձե՛ք ներկայացնել   Ձեր  ամբողջական պատկերը:  

• Ցույց տվեք Ձեր և թափուր պաշտոնի հիմնական պարտականությունների միջև կապը: Խորհուրդ է 

տրվում օգտագործել օրինակներ: 

• Ցույց տվեք, որ տեղյակ եք պաշտոնի նկարագրին, ծանոթ եք կազմակերպությանը, գործունեության 

ոլորտին,  Ձեր հետաքրքրությունների, փորձի և հմտությունների համապատասխանությունը:  

• ՆՇՈՒՄ. Եթե գրում եք ոչ ի պատասխան թափուր աշխատատեղի մասին հայտարարությանը, 

բացատրեք՝ ինչու եք հետաքրքրված ավելին իմանալ կարիերայի այդ ուղղությամբ: 
 

Փակող պարբերություն. Սովորաբար փակող պարբերությունը նաև անհրաժեշտ է ընթերցողին 

շնորհակալություն հայտնելու համար և հնարավորության վերաբերյալ  քննարկում հայցելու համար:  

Նշե՛ք, թե գործատուն ինչպես կապ հաստատի Ձեզ հետ: 
 

Հարգանքով,  

 

 

Ձեր ստորագրությունը  

 

 

Ձեր անունը  

 

 

 

Ստորագրելու համար ընտրեք 
ձեռագիր տառատեսակ կամ  
էլեկտրոնային ստորագրություն: 
        font  or a scanned version of your        
        signature.  

Եթե կցում եք նամակը էլեկտրոնային հաղորդագրությանը, ապա 

հետևե՛ք բիզնես նամակի այս օրինակի ստանդարտ ձևաչափին: 

Եթե ուղարկում եք նամակը՝ որպես էլեկտրոնային նամակի մաս՝ 

ջնջե՛ք ձախ կողմի տեղեկատվությունը և նամակը սկսեք ողջույնի 

խոսքով (Հարգելի պարոն կամ տիկին): 

 

Գրե՛ք հասցեն 
ամբողջությամբ 

 

Ուղղե՛ք կոնկրետ 
անձի 

Որպեսզի 
նամակը լինի 
ընթերցելի, եղե՛ք 
հակիրճ և 
որոշակի 

 

 

Նշե՛ք 
հանդիպում 
կազմակերպելու 
մասին 

 

Միշտ 
ստորագրե՛ք  Ձեր 
նամակները 
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Նպատակ-նամակի օրինակ  

Տիգրան Սիմոնյան 

Նալբանդյան 128, բն.  6 

Երևան 0025 ՀՀ 
 

11 փետրվարի, 2013 

Արամ Պետրոսյան 

Տնօրեն  

Պետրոսյան և ընկերներ իրավաբանական գրասենյակ   

Թումանյան 6, շենք 8, 4-րդ հարկ   

 

Հարգելի՛ պարոն Պետրոսյան,  
 

Երբ հարգված և ճանաչված իրավաբանական գրասենյակը, ինչպիսին «Պետրոսյան և ընկերներ»  

ընկերությունն է, հայտարարել  է կրտսեր հաշվապահի թափուր հաստիք, ես հետաքրքրված եմ: Իմ երեք 

տարիների աշխատանքային փորձը և կրթությունս հաշվապահական հաշվառում և տեղեկատվական 

համակարգեր մասնագիտությամբ ինձ հնարավորություն կտան  ավելի արդյունավետ աշխատել:  

Որպես համակարգչային սարքավորումների խանութի միակ հաշվապահ՝ ես կատարում եմ 

բազմաթիվ պարտականություններ: Առաջին տարում ես իրականացրել եմ ֆինանսական գրքերի 

վարման և պահպանության պարտականություններ՝ գրավոր և  էլեկտրոնային տարբերակներով: Այդ 

ժամանակ գրել եմ նաև փոքր բիզնեսի վարկի աջակցման պետական  ծրագիր, որը սեփականատիրոջը 

բերել է ցածր տոկոսադրույքով վարկ:  Օրական պլանավորում և իրականացնում եմ  գրասենյակի 

ֆինանսական բոլոր տեսակի (բանկային, կանխիկ) գործարքները:  Գրում եմ նամակներ և զանգում 

ապահովագրական վճարներ կատարող հաճախորդներին: Ամսական և շաբաթական պատրաստել  եմ 

հաշվեկշռային հաշվետվություն: Գրում եմ եռամսյակային  զեկույցներ և  հարկային 

հաշվետվություններ:  
 

2013 հունիսի 10-ին ես ավարտելու եմ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական 

համալսարանը բակալավրի որակավորմամբ: Այստեղ սովորել եմ ոչ միայն ծախսերի հաշվառում և 

կորպորատիվ հաշվապահություն, այլև ֆինանսական և գործարարական իրավուք: Քանի որ 

մասնագիտացած եմ տվյալների մշակման գործում, տիրապետում եմ բազմաթիվ միկրոհամակարգչային 

և հաշվապահական ծրագրերի, ինպես արտացոլված է նամակին կից հակիրճ կենսագրականում:  
 

Ես կողջունեմ նշված և այլ որակավորումներն ու հմտությունները Ձեզ հետ քննարկելու 

հնարավորությունը, որոնք առավելապես կարող եմ ծառայեցնել Ձեր իրավաբանական գրասենյակի 

նպատակին և առաքելությանը:  Եթե հետաքրքրված եք, խնդրում եմ զանգահարել (+374 95) 555-555 

հեռախասահամարին կամ գրել t.simonyan@gmail.com հասցեին: 

Շնորհակալություն Ձեր ուշադրության համար,  

Հարգանքով՝ 

 
Տիգրան Սիմոնյան  
 

Կից՝ ռեզյումե   

 

 

 

mailto:t.simonyan@gmail.com


16 
 

 

Նամակների տեսակներ 
 

Հետաքրքրության նամակ  Կազմակերպությանը դիմելիս, այլ ոչ թե ի պատասխան 

աշխատանքի հայտարարության, պետք է գրեք հետաքրքրության նամակ: 

Հետաքրքրության նամակ կոչվում է ցանկացած տեսակի նամակ կամ էլեկտրոնային 

հաղորդագրություն, որը հետապնդում է հնարավորությունների և այլընտրանքների 

վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու նպատակ: Այն պետք է ուղղված լինի 

նրան, ով կարող է մանրամասներ հաղորդել աշխատանքի, գործունեության ոլորտի 

կամ կազմակերպության մասին: Ուշադրություն դարձրե՛ք հետևյալին. 

 Հետևե՛ք բիզնես նամակի  համար վերևում տված օրինակի ընդհանուր 

ձևաչափին:  

 Այս նամակի բովանդակությունը փոքր-ինչ կարող է տարբերվել՝ կախված 

հասցեատիրոջից և ակնկալվող տեղեկատվությունից: 

 Խորհուրդ է տրվում նամակում միշտ ներառել Ձեր հմտությունների և 

ձեռքբերումների վերաբերյալ օրինակներ, նույնիսկ եթե  չկա աշխատանքի 

որոշակի նկարագիր: 
 

Հետաքրքրությունը պատճառաբանող նամակ (մոտիվացիոն) Եթե առցանց եք դիմում 

աշխատանքի կամ ստաժավորման, ապա պահանջվում է գրել հետաքրքրությունը 

պատճառաբանող նամակ՝ դիմումի հետ մեկտեղ: Օգտագործեք նպատակ-նամակի 

համար տրված ձևաչափը:  
 

Խորհուրդներ՝ գործատուին 

ուղղված էլեկտրոնային 

հաղորդագրությունների 

վերաբերյալ   
 

Կարող են լինել դեպքեր, երբ 

անհրաժեշտություն լինի գործատուի հետ 

հաղորդակցվել էլեկտրոնային փոստի 

միջոցով, օրինակ՝ լրացուցիչ 

տեղեկատվություն հղելու կամ թափուր 

աշխատատեղի վերաբերյալ լրացուցիչ 

տեղեկատվություն ստանալու  համար: Այս 

դեպքում կարևոր է  հիշել, որ այդ կապը 

պետք է լինի գործարար և պրոֆեսիոնալ: 

Հիշե՛ք. 

 Ուշադիր ընտրեք թեմայի վերնագիրը 

Էլեկտրոնային փոստը՝ որպես նամակ և ռեզյումե 

ուղարկելու միջոց            
 
Էլեկտրոնային փոստով նամակ և ռեզյումե ուղարկելիս 

կարող եք. 

 

 Գրել հակիրճ հաղորդագրություն՝ նշելով, որ կից 

ուղարկում եք անհրաժեշտ փաստաթղթերը 

գործատուի քննարկման համար:  Համոզվե՛ք, որ նշել 

եք պաշտոնի անվանումը կամ տեսակը, ինչպես որ 

նշել է գործատուն:   
 

 Նպատակ-նամակը գրել որպես էլեկտրոնային 

հաղորդակցության տեքստ և կցել  կենսագրականը:  
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և հաստատեք պարզ և հստակ կապ: Մի՛ մոռացեք ներկայանալ և գործատուին 

ասել գրելու պատճառը:  

 Որոշ ժամանակ տրամադրեք նամակը գրելու և սրբագրելու համար՝ 

համոզվելով, որ ուղղագրական և կետադրական սխալներ չկան: Մի՛ 

օգտագործեք «սմայլիկներ» կամ «խոսակցական լեզու»: 

 Չնայած որ գործատուները կտան իրենց անձնական հեռախոսահամարը, 

խուսափե՛ք տեքստային հաղորդագրություն ուղարկելուց, եթե այդպիսին չի 

պահանջվել: 
 

  

Էլեկտրոնային հաղորդագրության օրինակ    
Using e-ma 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Հարգելի՛ ___________________,   

Կից գտեք իմ նպատակ-նամակը և ռեզյումեն _____________________  պաշտոնի համար:  

Շնորհակալություն քննարկման համար: 

 

Հարգանքով՝  

 

Ձեր անունը   
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Հարցազրույցի հիմունքներ   
 

                  ՀՊՏՀ 
 

 

Հարցազրույցի ընթացակարգը տարբեր ընկերությունների համար տարբեր է: 
Հանդիպումների և հարցերի միջոցով հարցազրույց վարողները փորձում են 
համոզվել, որ Դուք առավելագույնս համապատասխանում եք ընկերության 
աշխատանքային հաստիքին և գնահատական տալ  Ձեր որակավորմանը: Հնարավոր 
է՝ խոսեք մարդկային ռեսուրսների կառավարման մասնագետի, մենեջերի կամ 
ապագա կոլեգաների հետ: Հարցազրույցը կարող է լինել հեռախոսով կամ անձամբ: 
Անհրաժեշտ է հասկանալ՝ ինչ ակնկալել յուրաքանչյուր դեպքում:  
 
 

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐ 
 

 

Հեռախոսային հարցազրույց  

 

Հեռախոսային հարցազրույցը սովորաբար  նախնական ուսումնասիրման միջոց է՝ 

որոշելու համար կապ հաստատել Ձեզ հետ անձամբ, թե ոչ:  

Հեռախոսային հարցազրույցից առաջ պատրաստվեք հարցազրույցին՝ 

ուսումնասիրելով  ընկերությունը և գործունեության ոլորտը՝ վերանայելով Ձեր 

փորձը և հմտությունները, ինչպես նաև հնարավոր հարցերի պատասխանները 

որոնելով: Երբ պայմանավորվում եք հեռախոսային հարցազրույցի համար, հարցրեք, 

թե ում հետ եք խոսելու, ժամը և այն անձանց անունները և պաշտոնը, ովքեր 

մասնակցելու են հարցազրույցին: Ընտրեք հանգիստ տարածք հարցազրույցի համար, 

որտեղ Ձեզ չեն ընդհատի:  

Հեռախոսային հարցազրույցի ընթացքում. Պատրաստվե՛ք հարցազրույցից 10–15 

րոպե առաջ: Մինչ սպասում եք զանգի, աչքի անկացրեք Ձեր դիմում-փաստաթղթերը, 

կենսագրականը և աշխատանքի նկարագրությունը: Հեռախոսը զանգելուն պես 

պատասխանե՛ք պրոֆեսիոնալ ձևով:  Հարցազրուցավարը ներկայանալուց հետո 

սովորաբար կներկայացնի հարցազրույցի ընթացակարգը, ապա կսկսի 

հարցազրույցը: Փորձե՛ք խուսափել հարցազրուցավարին ընդհատելուց: 

Հարցազրույցի վերջում շնորհակալություն հայտնեք հարցազրուցավարին և 

վերահաստատեք թափուր աշխատատեղի նկատմամբ Ձեր հետաքրքրվածությունը:  

Հարցազրուցավարը, հավանական է,  կքննարկի հաջորդ քայլերը: 

Հեռախոսային հարցազրույցից հետո՝ 48 ժամվա ընթացքում ուղարկե՛ք 

շնորհակալագիր հարցազրուցավարներից յուրաքանչյուրին՝ վերահաստատելով  Ձեր 

հետաքրքրվածությունը և շնորհակալություն հայտնելով Ձեր դիմումը քննարկելու 

համար:  
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Անձնական հարցազրույցներ  
 

Հարցազրույցի վայրը սովորաբար ընկերության գրասենյակն է: Կարող է հանդիպեք 

մեկ անձի կամ անմիջապես հարցազրուցավարների խմբի հետ:   
 

Մի՛ ուշացեք: Անջատե՛ք Ձեր հեռախոսը և արագ աչքի անցկացրեք Ձեր նշումները 

ընկերության մասին և նրանց տրամադրած տեղեկատվությունը:  
 
                                                                              30 րոպեանոց հարցազրույցի ժամանակացույց   

ԱՌԱՋԻՆ 2-3 ՐՈՊԵՆԵՐԸ  

Կապ հաստատել. «Ինչպե՞ս եք» 

Ուղեցուցում. «Մենք ունենք 25 րոպե. թույլ տվեք մի փոքր ավելի շատ պատմել այս 

աշխատանքի մասին, ապա հարցեր կուղղեմ Ձեզ»:  

ՀԱՋՈՐԴ 10-15 ՐՈՊԵՆԵՐԸ 

Հարցեր. (Տե՛ս հաջորդ բաժինը հարցերի տեսակների համար) 

Մի՛ վախեցեք հարցեր ուղղել հարցազրուցավարին և հարցազրույցին հարց-

պատասխանի մոտեցում դրսևորել:  

ՎԵՐՋԻՆ  5-10 ՐՈՊԵՆԵՐԸ 

Շնորհակալություն հայտնեք Ձեզ հետ հարցազրույց վարելու համար, 

վերահաստատեք Ձեր հետաքրքրվածությունը աշխատանքի նկատմամբ և խնդրեք 

հարցազրուցավարի այցեքարտը շնորհակալագիր ուղարկելու համար:  

Հարցրե՛ք հարցազրուցավարին հաջորդ քայլերի մասին, եթե նրանք չեն 

անդրադարձել դրանց հարցազրույցի ժամանակ:  
 
 

Հարցազրույցին պատրաստվելը  

 
Հարցազրույցին նախապես պատրաստվելը ընդգրկում է Ձեզ անհրաժեշտ 

տեղեկատվություն հավաքելը հարցազրուցավարին համոզելու համար, որ Դուք.  

 Ունեք հմտություններ, գիտելիք և փորձ աշխատանքը կատարելու և 

ընկերությունում ներդրում ունենալու համար:  

 Մոտիվացված և ոգևորված եք աշխատանքի և ընկերության նկատմամբ: 

 Արդյունավետ կաշխատեք կազմակերպության աշխատակիցների և ապագա 

հաճախորդների հետ: 
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Հինգ քայլ դեպի լավ հարցազրույց  

 
 

 
 
 

1 Ընկերության ուսումնասիրում   
 

Ընկերության գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն հավաքելը ոչ միայն 

կօգնի արդյունավետ պատասխանել հարցերին, այլև առանձնանալ վատ 

պատրաստված թեկնածուներից:   
 

 Փորձե՛ք ընդհանուր պատկերացում ունենալ ընկերության և նրա 

գործունեության ոլոտի վերաբերյալ (օրինակ՝ տեսլական, գտնվելու վայրը, 

չափը, կառուցվածքը, ապրանքները և ծառայությունները, մշակույթը, 

հաճախորդները, մրցակիցները): 

 Այցելե՛ք ընկերության կայք՝ ավելի շատ տեղեկանալու համար, թե «ինչ» և 

«ինչպես» է ընկերությունը անում: Ուսումնասիրե՛ք ընկերության 

պատմությունը և նպատակը:   

 Պարզե՛ք ապրանքների և ծառայությունների մասին տեղեկատվությունը: 

 Որոշե՛ք գլխավոր հաճախորդների շրջանակը:  

 Փորձե՛ք խոսել ընկերության աշխատակիցների կամ նույն ոլորտի անձանց 

հետ:   

 Տեղեկացված եղե՛ք ընթացիկ գործերին և բիզնես նորությունների 

միտումներին:  

 Նորից կարդացեք Ձեր դիմումը և աշխատանքի նկարագրությունը, 

ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ հատկանիշներ է գործատուն փնտրում:  

 Կազմե՛ք ընկերության և աշխատանքի մասին հարցեր Ձեր 

ուսումնասիրությունների հիման վրա:  
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 Ժամանե՛ք ժամանակին՝ համապատասխանաբար հագնված:  

 Հեռախոսային հարցազրույցի դեպքում գտեք  հանգիստ վայր, որտեղ Ձեզ չեն 

անհանգստացնի: Բացի այդ, Ձեզ մոտ ունեցեք դիմումի և ռեզյումեի 

կրկնօրինակը:   

 

2 
Ձեր հմտությունների և որակավորման համադրումը ընկերության  

պահանջներին 
 

Հասկացե՛ք Ձեր հմտություններն ու որակավորումը և որոշեք՝ ինչպես են նրանք 

համադրվում ընկերության և աշխատանքի պահանջին:  
 

 Ուսումնասիրե՛ք աշխատանքի նկարագրությունը՝ ընկերության կողմից 

պահանջված գիտելիքներին, հմտություններին և կարողություններին 

ծանոթանալու համար:   
 

3 Պատրաստվել հարցերին պատասխանելու համար 
 

Հաջորդ բաժնում կարող եք ծանոթանալ հարցազրույցների ժամանակ հաճախ տրվող 

հարցերին:  
 

4 Որոշել՝  ինչ հագնել և ինչ տանել  
 

Լավ տպավորություն թողնելու համար անհրաժեշտ է պրոֆեսիոնալ հանդերձանք 

ունենալ և հարցազրույցին բերել անհրաժեշտ տեղեկությունները:   
 

Ինչ հագնել.  Պահպանողական գործարար հանդերձանքը հարցազրույցի համար 

ամենահարմար տարբերակն է: Մի՛ կրեք ջինսե տաբատ, սպորտային համազգեստ, 

բլուզ և այլն: Ուշադրությու՛ն դարձրեք Ձեր կեցվածքին: Համոզվե՛ք, որ Ձեր 

ընդհանուր արտաքինը մաքուր է և կոկիկ: Շատ օծանելիք մի՛ ցանեք:  
 

Ինչ բերել. Ռեզյումեի լրացուցիչ կրկնօրինակ՝ տպված որակյալ թղթի վրա, գրառման 

գրքույկ և գրիչ: 
 

5 Կատարում և հետևում  
 

Պատրա՛ստ եղեք պատասխանելու մի շարք հարցերի, բայց մի՛ մոռացեք ոչ վերբալ 

հաղորդակցության կարևորությունը, որը կարող է օգնել Ձեր մասին դրական, վստահ 

և աշխատանքով անկեղծորեն հետաքրքրված  լինելու վերաբերյալ կարծիք կազմելու 

համար:   
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 Ուշադրությու՛ն դարձրեք ոչ վերբալ հաղորդակցությանը: 

Հարցազրուցավարները հաճախ գնահատում են թեկնածուին հարցազրույցի 

ընթացքում՝ ըստ նրա վարքի և խոսքի:  

 Անջատե՛ք  հեռախոսը մինչև շենք մտնելը: Մի՛ բերեք Ձեզ հետ ուտելիք կամ 

խմիչք: Աչքի՛ անցկացրեք նշումները ևս մեկ անգամ, մինչ սպասում եք:  

 Հարցազրուցավարին տեսնելուն պես ժպտացեք, հաստատեք «աչք աչքի 

կոնտակտ» և պինդ (վստահ) ձեռքսեղմում:  

 Ընդհանուր կեցվածքը և շարժումները կարևոր են:  Ուղիղ նստեք, բայց 

հարմարավետ, ոչ լարված: Կանխարգելեք ցանկացած նյարդային շարժում:  

 Պահպանե՛ք «աչք աչքի կոնտակտ» բարևելիս և հարցազրուցավարի հետ 

խոսելիս:   

 Ուշադրությունը լուրջ հետաքրքրվածության վկայությունն է: Այն գնահատվում 

է ըստ նրա, թե ինչպես եք լսում և պատասխանում հարցերին, սակայն ոչ 

պակաս կարևոր է նաև «աչք աչքի կոնտակտ» ը, սակայն սա չի նշանակում, որ 

անընդհատ պետք է նայեք հարցազրուցավարին: 

 Հարգեք հարցազրուցավարների անձնական տարածությունը: Մի՛ դրեք Ձեր 

իրերը նրանց սեղանին:  

 Դիմային արտահայտությունները հաղորդում են Ձեր զգացմունքերը: Ճիշտ 

պահին ժպտալը օգտակար է հաղորդելու համար, որ Ձեզ հաճելի է 

հարցազրուցավարի հետ խոսելը:   

 Պահպանեք խոսքի ընդունելի տեմպ. մի՛ խոսեք շատ արագ կամ շատ դանդաղ:  

  Նվազագույնի հասցրեք այնպիսի բառերի ու հնչյունների օգտագործումը, 

ինպիսիք են «ը՜», «բան» և այլն:  

 Խոսեք ոգևորված և աշխույժ: 
 

Հարցեր հարցազրուցավարին  
 

Հարցազրույցի ավարտին խորհուրդ է տրվում հարց ուղղել հարցազրուցավարին Ձեզ 

հետաքրքրող խնդրի շուրջ: Նույնիսկ եթե հարցազրույցի ժամանակ հարցեր եք տվել, 

յուրաքանչյուր հարցազրույց ավարտվում է «Հարցեր ունե՞ք»-ով: Խորհուրդ է տրվում 

ունենալ նախօրոք պատրաստված հարցերի ցուցակ ընկերության նախնական 

ուսումնասիրության հիման վրա: Դուք կարող եք ասել. «Այսօրվա հանդիպմանը 
պատրաստվելիս՝  ես մի քանի հարց եմ գրել: Թու՛յլ տվեք  աչքի անցկացնել նշումերս, 
որպեսզի համոզվեմ, որ ամեն ինչ քննարկել ենք»:  
Համոզվեք, որ Ձեր հարցերը վերաբերում են այն ամենին, ինչ նախկինում չէր 

քննարկվել կամ հետապնդում են նախկին թեման հստակեցնելու կամ ծավալեու 

նպատակ: Բայց մի տվեք հարցեր, որոնց պատասխանները կարող եք գտնել 

ընկերության կայքում:  
 

Ահա մի քանի օրինակներ. 

 Ձեր կարծիքով ի՞նչն է այս ընկերությունը դարձնում աշխատանքի գերազանց 

վայր:   
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 Ո՞րն է այս աշխատանքի մեջ հաջողություն ունենալու ամենակարևոր 

հատկանիշը: 

 Պատմեք ինձ ընկերության մշակույթի մասին: 

 Ինչպե՞ս է գնահատվելու իմ աշխատանքը: 

 Որո՞նք են առաջխաղացման հնարավորությունները:  

 Ո՞րն է աշխատանքի ընդունվելու գործընթացի հաջորդ քայլը:  

 

ՀԱՃԱԽ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ  
 

Մինչ որոշ հարցազրույցներ կարող են բաղկացած լինել որոշակի տեսակի հարցերից,   
շատ հարցազրուցավարներ կօգտագօրծեն հարցերի խառը տեսակներ:  Օրինակ՝ 
նրանք կարող են սկսել հարցազրույցը ավանդական, ռեզյումեի վրա հիմնված 
հարցերից նախքան հարցեր-վարվելաոճ կամ հարցեր-խնդիրներ առաջադրելը:  
Ընդհանուր առմամբ, նրանք փորձում են հավելյալ տեղեկություն ստանալ Ձեր 
հմտությունների, գիտելիքի և կարողությունների վերաբերյալ:   
 

Ռեզյումեի վրա հիմնված և ավանդական հարցերն ուղղված են պարզելու, թե որքան 

լավ եք կարող Ձեր ռեզյումեում տրամադրած տեղեկատվությունը զարգացնել և 

պաշտպանել: Հաճախ հարցազրուցավարը կսկսի հարցազրույցը Ձեր ռեզյումեի 

վերաբերյալ որոշակի մանրամասներ հստակեցնելով, նախքան այլ տեսակի 

հարցերին անդրադառնալը:  

Սովորաբար ավանդական հարցերը ներառում են.  

 սահմանել Ձեր հետաքրքրության մակարդակը ընկերության և աշխատանքի 

մեջ, 

 հաստակեցնել Ձեր կարողությունները և զարգացման ոլորտները, 

 ուսումնասիրել՝ ինչպես կվարվեք աշխատանքի վայրում որոշակի 

իրավիճակում:  
 

Հարցեր-վարվելաոճ հարցերը բխում են այն հիմնադրույթից, որ անցյալի 

կատարողականությունը կանխորոշում է ապագա կատորողականությունը: 

Գործատուն կխնդրի նկարագրել իրական իրավիճակներ, որ առաջացել են 

անցյալում, որպեսզի պատկերացում կազմեն՝ ինչպես եք վարվելու հետագա 

հնարավոր իրավիճակներում:  
 

Օրինակ՝ 

Պատմի՛ր ինձ, թե ինչպես ես  

 լուծել բարդ խնդիրներ, 

 հարմարվում աշխատանքային խմբի մյուս անդամներին, 

 ավարտին հասցնում բարդ նախագծեր կամ հասնում կարևոր նպատակի:  
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Ձեր կողմից նշված օրինակները պետք է ներկայացվեն որպես «պատմվածք» և 
ունենան նախաբան, բովանդակություն և վերջաբան: 
 

ԻՀԳԱ մոտեցում 
 

ԻՀԳԱ մոտեցումը օգտագործվում է հարցեր-վարվելաոճ հարցերի պատասխանները 

կառուցելու և համակարգելու համար: Այս մոտեցումը կօգնի Ձեզ մաս-մաս 

ներկայացնել Ձեր առանձնահատուկ իրավիճակը և խուսափել անհարկի 

տեղեկատվություն ներկայացնելուց:  

ԻՀԳԱ –ի յուրաքանչյուր տառը ներկայացնում է երկխոսությունում Ձեր խոսքի 

յուրաքանչյուր մասը.  
 

Իրավիճակ                             Նկարագրեք ընդհանուր իրավիճակը  

Հանձնարարություն          Նկարագրեք Ձեզ տրված հանձնարարությունը և Ձեր դերը  

Գործողություն                     Նկարագրեք ձեռնարկված գործողությունները 

Արդյունք                                 Նկարագրեք արդյունքը  
 

Տե՛ս հետևյալ օրինակը  հասկանալու համար՝ ինչպես է ԻՀԳԱ մոտեցումը 

կիրառվում. 
 

Հարց.  Խնդրում եմ նկարագրեք իրավիճակ, երբ կիրառել եք Ձեր խնդիր լուծելու 
հմտությունը:  
Պատասխան.  Անցած ամռանը Ազգային օժանդակության հիմնադրամում 

ստաժավորման ընթացքում ինձ հանձնարարվել էր մշակել ավելի արդյունավետ 
համակարգ փոթորիկից տուժած շրջաններին օժանդակություն ցուցաբերելու համար 
(Իրավիճակ). Քանի որ Հայաստանի օժանդակության հիմնադրամը խոշոր 
կազմակերպություն է, նախևառաջ ես պետք է հասկանայի, թե ինչպես է 
աջակցությունը ցուցաբերվում (Հանձնարարություն): Տեղական գրասենյակներում 
հարցում անցկացնելով՝ պարզել եմ, որ այս գրասենյակների միայն 78% ունեին 
տվյալների բազայի կառավարման համակարգ, որը նորացվել էր ազգային 
գրասենյակներում եղած տվյալների մակարդակի: Ես ընդգրկել եմ ստացված 
տեղեկատվութունը զեկույցում, որով խորհուրդ եմ տվել նորացնել տեղական 
գրասենյակների տվյալների բազան: (Գործողություն). Արդյունքում, փոխտնօրենը 
որոշում է կայացրել համակարգի նորացման աշխատանքները ավարտել մինչև 2010 

օգոստոս ամիսը (Արդյունք): 
 

Հարց-իրավիճակ. Ձեզ կառաջադրեն իրական բիզնես, խնդիր կամ իրավիճակ և 

կհանձնարարեն լուծումներ առաջարկել՝ օգտագործելով վերլուծական 

կարողությունը, քննադական կարողությունը, ստեղծագործ մտածողությունը և 

խնդիրներ լուծելու հմտությունը:  
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Որպես այս գործընթացի մասնակից՝ Ձեզնից կպահանջվի  «բարձրաձայն մտածել», 

հարցեր տալ, որոնք առնչվում են համապատասխան ոլորտներին և հավաքել 
համապատասխան տեղեկատվություն, որի հիման վրա կարող եք կառուցել և 
առաջարկել Ձեր լուծումը կամ խորհուրդը:   
Ձեզնից չի սպասվում, որ հանդես գաք ճիշտ պատասխաններով: Գործատուն 
ցանկանում է տեսնել, թե Դուք ինչպիսի տրամաբանական ենթադրություններ կարող 
եք անել և ականատես լինել Ձեր մտածողության ընթացքին, մինչ դուք գնահատում եք 
իրավիճակը:  
 

Ռեզյումեի վրա հիմնված և ավանդական  Ընկերություն 

 

Ճանաչել Ձեզ 

 Պատմե՛ք Ձեր մասին: 

 Ի՞նչ նպատակներ ունեք:  

 Ինչպե՞ս եք պատրաստվում 

իրականացնել դրանք:  

 Ի՞նչն է ամենից շատ ազդեցություն 

ունեցել Ձեր կարիերայի զարգացման 

ուղղության ընտրության վրա:  

 Նշեք երկու-երեք գործոն, որ կարևոր 

են Ձեզ համար աշխատանքում:  

 Նշեք Ձեզ համար ամենամեծ 

խոչընդոտը:  

 Պատրա՞ստ եք ճանապարհորդել կամ 

տեղափոխվել, եթե դա կպահանջի 

Ձեր աշխատանքը:  

 Կարծում եք Ձեր առաջադիմությունը/ 

գնահատականները արտացոլում են 

Ձեր ակադեմիական 

ունակությունները:  

Ձեր հետաքրքրության և մոտիվացիայի 

ուսումնասիրում  

 Ինչպե՞ս եք իմացել մեր 

կազմակերպության մասին:  

 Ի՞նչ հետաքրքիր հոդված եք 

կարդացել վերջերս թերթում:  

 Եթե առաջիկա վեց ամսում 

չունենայիք որևէ ֆինանսական 

պարտավորություն, ի՞նչ կանեիք:  

Կրթությունը 

 Ինչու՞ եք ընտրել ՀՊՏՀ-ն:  

 

 Ի՞նչ սպասումներ ունեք Ձեր ապագա 

գործատուից:  

 Ինչու՞ եք հետաքրքված մեր 

ընկերությամբ և այս պաշտոնով:  

 Ի՞նչ գիտեք մեր ընկերության մասին: 

 Ինչու՞ եք Դուք համապատասխանում 

այս պաշտոնին:  

 Ի՞նչ ներդրում կարող եք ունենալ այս 

ընկերությունում:  

 Ի՞նչ խոչընդոտներ կարող են 

առաջանալ այս պաշտոնում:  

 Ինչպե՞ս է Ձեր կրթական ու 

աշխատանքային փորձն առնչվում 

այս աշխատանքին:  

 Ի՞նչ չափանիշ եք Դուք օգտագործում 

գնահատելու կազմակերպությունը, 

որտեղ պատրաստվում եք աշխատել:  

 Ձեզ համար կարևո՞ր է աշխատել 

որոշակի ծավալի ընկերությունում: 

Ինչո՞ւ:  
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 Ինպե՞ս եք ընտրել Ձեր 

մասնագիտացումը:  

 Նկարագրե՛ք դասընթացը, որը 

ամենից շատ է ազդել Ձեր 

մտածելակերպի վրա:  

 Ո՞ր առարկաներն են Ձեզ 

ամենաշատը/ամենաքիչը դուր եկել:  

 Պատմե՛ք Ձեր արտաբուհական 

գործունեության մասին: Ի՞նչ եք ձեռք 

բերել այդ գործունեությունից:  

Աշխատանքային փորձ 

 Ի՞նչ եք սովորել Ձեր նախկին 

(կամավորական) աշխատանքից:  

 Կարող եք նկարագրեք աշխատանքը 

կամ գործունեությունը, որն ամենից 

շատն է ազդել Ձեր կարիերայի 

ընտրության վրա:   

 Ի՞նչ որոշակի հմտություններ եք ձեռք 

բերել կամ կիրառել նախկին 

աշխատանքում, որոնք առնչվում են 

այս պաշտոնին:  

 Կարո՞ղ եք կատարել թիմային 

աշխատանք: Ինչպե՞ս:  

 Ինչպիսի՞ մոտեցում եք դրսևորում 

խնդրի նկատմամբ: Ինչպե՞ս եք 

լուծում դրանք: 

 Ինչպե՞ս եք խրախուսում ուրիշին:  

 Ի՞նչ օգտակար քննադատության եք 

արժանացել և ու՞մ կողմից: 

 Ի՞նչ դեր եք կատարում թիմային 

աշխատանքում:  

 Ո՞ր իրավիճակներում եք լարվում: 

Ինչպե՞ս եք վարվում: 

 Ի՞նչն էր Ձեր աշխատանքում 

ամենաձանձրալին:  

Ուժեղ և թույլ կողմեր  

 Որո՞նք են Ձեր ուժեղ և թույլ կողմերը:  

 Ինչու՞ եք կարծում, որ Դուք լավ 

աշխատակից կլինեք այս 

ընկերությունում:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



27 
 

 Ձեր ո՞ր ձեռբերման համար եք 

հպարտ:  

Աշխատանքային իրավիճակների 

ուսումնասիրում  

 Ինչպիսի՞ աշխատանքային 

միջավայրում եք սիրում աշխատել: 

 Ինչպե՞ս կվարվեք զայրացած 

հաճախորդի կամ աշխատակցի հետ:  

 Ինչպե՞ս եք համոզելու մյուսներին 

համաձայնել Ձեր մտքերի հետ: 

 Ինչպիսի՞ առաջադրանքներ և 

հանձնարարություններ եք սիրում 

կատարել:  

Վարվելաոճ Խնդիր-իրավիճակ 

 Պատմեք նախագծի մասին, որտեղ 

կիրառել եք Ձեր 

__________հմտությունները:  

 Նկարագրեք իրավիճակ, որտեղ 

կիրառել եք Ձեր քննադատական 

մտածողության հմտությունը: 

 Նկարագրեք ծրագիր կամ իրավիճակ, 

որը լավագույնս ցուցաբերում է Ձեր 

վերլուծական հմտությունները:  

 Նկարագրեք մի իրավիճակ, երբ Դուք 

խնդիրներ եք ունեցել մեկ ուրիշի հետ: 

Ինպե՞ս եք լուծել այն:   

 Նկարագրե՛ք մի գաղափար, որը Դուք 

եք զարգացրել և իրականացրել, որը 

Ձեր կարծիքով ստեղծագործական է և 

նորարարական:   

 Նկարագրեք մի իրավիճակ, որտեղ 

թերացել եք: Ինպե՞ս եք վարվել:  

 Երբևէ դրսևորե՞լ եք 

նախաձեռնություն:  Ինչպե՞ս:  

 Ինչպե՞ս կվարվեք, եթե Ձեզ խնդրեն 

անել որևէ ոչ էթիկ բան:  

 Կարո՞ղ եք միանգամից մի քանի 

աշխատանք կատարել: Ինչպե՞ս: 

 Նկարագրեք մի իրավիճակ, երբ 

ստիպված էիք ռիսկի գնալ:  

 *Խնդիրների օրինակներ  

 Եթե ցանկանայիք գնել Թոմաս Թի 

սրճարանը, ո՞ր գործոնները հաշվի 

կառնեիք:  
 

 Ձեզ հանձնարարել են արտադրանքի 

գին որոշել: Ձեր հաճախորդը 

պատրաստվում է խաղալիքներ 

արտադրել:  Բացատրեք, թե ինչ 

մեթոդով եք որոշելու մրցակցի գինը: 
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 Նկարագրեք իրավիճակ, երբ 

ստիպված եք եղել մեծ ծավալով նյութ 

ուսումնասիրել. ինչպե՞ս եք 

կարողացել:   

 
 

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԱԳԻՐ 
 

Շնորհակալագիրը Ձեր՝ մյուսներից տարբերվելու վերջին հնարավորությունն է: Ի 

լրումն հարցազրուցավարին Ձեզ հարցազրույցի հրավիրելու համար 

շնորհակալության՝ շնորհակալագիրը տալիս է Ձեզ հնարավորություն ամփոփ ձևով 

ներկայացնել Ձեր ուժեղ կողմերը և նշել պաշտոնով շարունակական 

հետաքրքրվածության մասին: 
 

Քանի որ գործատուները հաճախ հանդիպում են քննարկելու թեկնածուներին 

հարցազրույցից 24 ժամվա ընթացքում, խորհուրդ է տրվում նամակ գրել այդ 

ժամանակահատվածում: Քանի որ սա հարցազրույցի ընթացքի մի մասն է, Դուք 

պետք է լինեք հակիրճ և պրոֆեսիոնալ:  
 

Բովանդակություն և ձևաչափ  

Ձեր շնորհակալագրի բովանդակությունը 

նույնչափ կարևոր է, ինչպես ձևաչափը:  

Ստանդարտ շնորհակալագիրը պետք է.  

 Նշի պաշտոնը, որի համար 

հարցազրույցի եք մասնակցել՝ ներառյալ 

հարցազրույցի վայրը և ժամը,  

 Ցույց տալ Ձեր երախտագիտությունը 

հարցազրուցավարի ժամանակի համար:  

 Հաստատել աշխատատեղի նկատմամբ 

Ձեր հետաքրքրությունը: Նշել 

հարցազրույցի ընթացքում քննարկված 

աշխատանքային 

պարտականությունները և նշել՝ ինչպես 

Ձեր ուժեղ կողմերը և փորձը կաջակցեն 

Ձեր հետաքրքրվածությունը:  

 Շեշտել հարցազրուցավարի կողմից 

տրամադրված տեղեկատվությունը, որն 

ավելի է շահագրգռել Ձեր 

հետաքրքրությունը:  

 Շեշտել հատկապես աշխատանքին 

վերաբերող հմտությունները և 

______________ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ 
 

 Խնդրեք Ձեր 
հարցազրուցավարի 
այցեքարտը, որպեսզի  հստակ 
իմանաք՝ ում   և ինչ հասցեով 
եք ուղակրելու նամակը  

 Եթե նամակը ձեռագիր է, ապա 
համոզվեք՝ ձեռագիրն 
ընթեռնելի է  

 Օգտագործե՛ք որակյալ թուղթ  
 Նորից կարդացեք՝ համոզվելով 

որ թույլ չեք տվել ուղագրական 
կամ կետադրական սխալ 

 Շնորհակալագիրը չպետք է 

գերազանցի մեկ էջը: 
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որակավորումները:  

 Հստակեցնել այն տեղեկատվությունը, որը պարզ չէր Ձեզ համար:  

 Շեշտել կազմակերպության այն կողմերը, որոնք հատկապես Ձեզ հետաքրքրել 

են:   

 Հայտնել Ձեր պատրաստակամությունը ներկայացնել այլ անհրաժեշտ 

փաստաթղթեր:  

 Էլեկտրանային նամակի վերնագիր նշե՛ք «Շնորհակալություն _____- ից»: Եթե 

գործատուն խնդրել է ուղարկել հավելյալ փաստաթղթեր, այն պետք է կցվի այս 

նամակին: 

 

Շնորհակալագրի օրինակ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Տիգրան Սիմոնյան  

Նալբանդյան 128, բն. 6 

ՀՀ, ք. Երևան 0025 
 

11 փետրվարի 2013թ. 

Պրն. Արամ Պետրոսյան  

Գրասենյակի կառավարիչ 

Փասիֆիկ ինշուրանս 

Թումանյան 6, շենք 8, 4 –րդ հարկ  

 

Հարգելի՛ պարոն Պետրոսյան,  
 

Շնորհակալություն ինձ հետ հարցազրույցի համար ժամանակ տրամադրելու համար 

«Փասիֆիկ ինշուրանս» ընկերությունում Ֆինանսական ծառայությունների մասնագետի 

պաշտոնի համար: Շատ հաճելի էր Ձեզ հետ հանդիպելը և պաշտոնի վերաբերյալ լրացուցիչ 

տեղեկատվություն ստանալը:  

Ձեզ հետ զրուցելուց հետո ես ավելի քան ոգևորված եմ այս հնարավորությամբ և ավելի 

վստահ եմ, որ կարող եմ արդյունավետ աշխատել Ֆինանսական ծառայությունների հիմքի հետ: 

Մասնավորապես, ցանկանում եմ կիրառել Ալֆա Բետա Գամմա ընկերությունում փոխտնօրենի 

պաշտոնում ստացված հմտություններս և Շուար Ռեալթի ընկերությունում իմ ստաժավորումից 

ստացված գիտելիքներս: Կազմակերպական և միջանձնային հմտությունները կօգնեն ինձ Ձեր 

հաճախորդներին մատուցել գերազանց ծառայություն:  

Ցանկանում եմ կրկին արտահայտել իմ հետաքրքրվածությունը Ֆինանսական 

ծառայությունների մասնագետի պաշտոնում և միանալ Ձեր աշխատանքային թիմին: 

Շնորհակալ եմ հարցազրույցի հնարավորություն ընձեռնելու համար: Սպասում եմ Ձեր 

արձագանքին:  
 

Հարգանքով՝ 
 

Տիգրան Սիմոնյան 
(+374 55) 555-555 

t.simonyan@asue.am  
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