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Պատմաբան, հրապարակախոս 

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

2003 – 2006 

ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, իրանագիտության ամբիոնի ասպիրանտուրա 

 

2000 – 2002 

ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետ, Ազգագրության ամբիոնի մագիստրատուրա 

 

1996 – 2000 

ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի բակալավրիատ 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ  ՓՈՐՁ  (ԸՆՏՐՈՂԱԲԱՐ ) 

Դեկտեմբեր 2021 – մինչ օրս 

«Հայ քաղաքական մտքի գրադարան» նախագծի համակարգող ( «Կողբ» հիմնադրամի հետ 

համագործակցությամբ) 

 

Փետրվար 2019 – սեպտեմբեր 2020 

«Այլընտրանքային պատմություն» նախագծի համահեղինակ և համակարգող «Մեդիամաքս» 

գործակալության հետ համագործակցությամբ 

 

Մայիս 2018 – փետրվար 2019  

Հեղինակային սյունակ «Հետք» կայքում 

 

Ապրիլ 2015 – հունիս 2016 

«Համբարձում» կայքի համակարգող 

 

Ապրիլ 2013 – նոյեմբեր 2016 

Վերլուծաբան «Իլուր» լրատվականում 

 

Հունվար 2011 – ապրիլ 2012 

«Առաջին Ապառնի» հանդեսի խմբագիր 
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Ապրիլ 2006 – մարտ 2013 

Վերլուծաբան «Հայկական ժամանակ» օրաթերթում 

 

Մարտ 2004 – հունվար 2006 

Փորձագետ ՀՀ Կառավարության ազգային փոքրամասնությունների և կրոնի վարչությունում 

 

Հոկտեմբեր 2003 – փետրվար 2004  

«Հարավկովկասյան ինտերնետային ֆորումների հետազոտություն» ծրագրի համակարգող «Կովկաս» 

մեդիա ինստիտուտում 

 

Հունիս 2003 – մարտ 2004 

Վերլուծաբան «Նորավանք» հիմնադրամում 

 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ  ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ  ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ  

Սեպտեմբեր 2021 – մինչ օրս 

«Մարտական եղբայրություն» միաբանություն 

Հիմնադիր անդամ 

 

Ապրիլ 2013 – օգոստոս 2020 

Հայ ազգային կոնգրես 

Վարչության անդամ 

 

2006 – 2007 

«Այլընտրանք» քաղաքական նախաձեռնություն 

Անդամ 

 

2005 – 2006 

«Սկսել ա» երիտասարդական շարժում 

Նախաձեռնող խմբի անդամ 

 

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

Փետրվար 2005 – մայիս 2005 

ԵՊՀ Իրանագիտության ամբիոն 

«Թալիշագիտության առաջին միջազգային կոնֆերանս», Ծաղկաձոր: 

Կազմակերպչական խմբի անդամ 

 

Հունվար 2005 – հունվար 2006 

Հայնրիխ Բյոլ հիմնադրամ. Կրթաթոշակային ծրագիր 

«Քաղաքային միջավայրը և այլախոհությունը Սովետական Հայաստանում 1960-1980-ականներին» 
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ԿՈՆՖԵՐԱՆՍՆԵՐ  

Մայիսի 30 – հունիսի 1, 2008 

«Ադրբեջան-Հայաստան հանրային ֆորում», International Alert 

Ստամբուլ, Թուրքիա 

 

Նոյեմբերի 24 – 27, 2010 

«Կովկասի կարծիք ձևավորողների այցը ՆԱՏՕ», Բրիտանական դեսպանատուն, ՆԱՏՕ 

Բրյուսել, Բելգիա 

 

Դեկտեմբերի 3 – 4, 2011 

«Հայ-ադրբեջանական հարաբերություններ. Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը», International Center on 

Conflict & Negotiation, The Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict 

Թբիլիսի, Վրաստան 

 

ՄՐՑԱՆԱԿՆԵՐ  

Մարտ, 2006 

Տիգրան Հայրապետյանի անվան ամենամյա մրցանակ 

«Ավագ ուրբաթը և ավագ եղայրը» հոդվածի համար («Հայկական ժամանակ», 2005) 

 

Սեպտեմբեր, 2005 

«Հայաստան 2020» ծրագրի լավագույն էսսեի մրցույթ 

Առաջին մրցանակ «Հայաստան 2020» էսսեի համար 
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