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Գիտական աստիճան պատմական գիտությունների թեկնածու (2015) 
 
Գիտական թեզ՝ «Արևմտահայության թվաքանակի 
վերաբերյալ օսմանյան կառավարության և Կ. Պոլսի Հայոց 
պատրիարքարանի վիճակագրական տվյալները 
Հայկական հարցի համատեքստում (1878-1914 թթ.)»  
 

Կրթություն  
• 1998 – 2002  ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության թանգարան-

ինստիտուտ, ասպիրանտուրա  

• 1999 – 2001 ՀՀ կառավարման դպրոց, պետական ծառայողի 
որակավորում  
 

• 1993 – 1997 Խ․ Աբովյանի անվ․ Հայկական պետական 
մանկավարժական ինստիտուտ, պատմության 
ֆակուլտետ, պատմության ուսուցչի որակավորում 
(գերազանցության դիպլոմով) 

Աշխատանքային փորձ  
• 2019- առ այսօր «Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ» 

հիմնադրամ, ավագ գիտաշխատող, Հուշագրությունների, 
վավերագրերի և մամուլի ուսումնասիրության բաժին  

• 2013 – 2017 ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության թանգարան-
ինստիտուտ, ավագ գիտաշխատող, Զոհերի փաստագրման և 
տվյալների հավաքագրման բաժնի վարիչ  

• 2003 – 2013 Հայրենադարձության և հիմնավորման «Երկիր» ՀԿՄ, 
ծրագրերի համակարգող  

• 1998 – 1999  ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության թանգարան-
ինստիտուտ, կրտսեր գիտաշխատող 

Լեզուների իմացություն հայերեն (մայրենի), ռուսերեն (ազատ), անգլերեն  (ազատ) 

Գիտական 
հետաքրքրությունների 
ոլորտ 

Հայկական հարց, Հայոց ցեղասպանության պատմություն, 
Արևմտյան Հայաստանի և արևմտահայության 
ժողովրդագրություն, արևմտահայության հասարակական-
քաղաքական կյանք, հայկական սփյուռք   
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Ակադեմիական 
գործունեություն 

• 2015 - առ այսօր 
 

• 2014 – առ այսօր 
 

 
 
Գիտական խորհրդի անդամ, Հայոց ցեղասպանության 
թանգարան-ինստիտուտ 
ՀՑԹԻ «Ցեղասպանագիտական հանդես» պարբերականի 
խմբագրական խորհրդի անդամ 

Գիտական 
հրապարակումներ 

 
 

Մենագրություն՝ Արևմտահայության թվաքանակի հարցը 1878-1914 
թվականներին, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ ՀՑԹԻ, 2015, 216 էջ 

Հոդվածներ, թեզեր՝  1․ Բիթլիսի նահանգի հայ բնակչության միգրացիոն 
գործընթացների պատմությունից (1880-ական թվականներ – 
1914 թ.), Պատմա-բանասիրական հանդես, 2018, № 2, էջ 164-
181: 
 
2. «Մի քանի թվեր». Ա-Դոյի «Վանի, Բիթլիսի և Էրզրումի 
վիլայեթները» ուսումնասիրությունը (1912 թ.) և Հայկական 
հարցի վերարծարծման ժամանակաշրջանում 
արևմտահայության թվաքանակի հարցի շուրջ հայկական 
մամուլում ծավալված բանավեճը, «Ցեղասպանագիտական 
հանդես», 5 (1), Երևան, 2017, էջ 32-64։ 
 
3․ Արևմտահայության թվաքանակի և Արևմտյան Հայաստանի 
բնակչության էթնիկական կազմի հարցերը XIX դարի 90-ական 
թթ. կեսերին Հայկական հարցի սրման ժամանակաշրջանում, 
«Ցեղասպանագիտական հանդես», 4 (2), Երևան, 2016, էջ 7-42։ 
 
4․ Արևմտահայության թվաքանակի և Արևմտյան Հայաստանի 
բնակչության էթնիկական կազմի հարցերը Փարիզի 
հաշտության կոնֆերանսին (1919-1920 թթ.), 
«Ցեղասպանագիտական հանդես», 4 (1), Երևան, 2016, էջ 44-
82։  
 
5․ Review: Fuat Dündar, Crime of Numbers: The Role of Statistics 
in the Armenian Question (1878–1918) (New Brunswick (USA) and 
London (UK): Transaction Publishers, 2010), xiv, 238 pages, 
“International Journal of Armenian Genocide Studies,” Vol. 2, issue 
1, Yerevan, AGMI, 2015, 93-99 pp.  
 
6․ Հայոց ցեղասպանությունը վերապրածների և 
փախստականների համար օգնության կազմակերպումը 
Երզնկայում (1916 թ. հուլիս - 1917 թ. վերջ), 
«Ցեղասպանագիտական հանդես», 3 (1-2), Երևան, 2015, էջ 
270-283։ 
 
7․ «Թվերի ոճիրը». Հայոց ցեղասպանության զոհերի թիվը 
նվազեցնելու որոշ նոր միտումների մասին, «Հայոց 
ցեղասպանություն -100. Ճանաչումից` հատուցում, 



միջազգային գիտաժողով, 15-16 հոկտ., 2015, զեկուցումների 
դրույթներ», խմբ. խորհ.` Յու. Սուվարյան (նխգ.) և ուրիշ, 
Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ, 2015, էջ 125-129։ 
 
8․ Արևմտահայության թվաքանակի և Հայոց 
ցեղասպանության զոհերի թվի հարցերի նկատմամբ 
թուրքական պատմագրության որոշ նոր մոտեցումների մասին, 
«Ցեղասպանագիտական հանդես», 2 (2), Երևան, 2014, էջ 90-
99։  
 
9․ Вопрос этнического состава населения Западной Армении в 
контексте русско-турецких переговоров вокруг проекта 
армянских реформ в 1913- 1914 гг., «Первая мировая война: 
взгляд спустя столетие. 1914 год: от мира к войне: доклады и 
выступления участников III Международной научно-
практической конференции», М., Изд-во МНЭПУ, 2015, стр. 
692-700.  
 
10․ Էրզրումի նահանգի հայ բնակչության թվաքանակը Մեծ 
եղեռնի նախօրյակին (աղբյուրների համեմատական 
վերլուծության փորձ), «Ցեղասպանագիտական հանդես», 2 (1), 
Երևան, 2014, էջ 31-57։  
 
11․ Ծալկայի շրջանի հայ բնակչությունը. անցյալը, ներկան և 
ապագան, «Հայրենագիտություն» մատենաշար, Ջավախք, 
կազմող, խմբագիր՝ Արմեն Այվազյան, Երևան, 2008, էջ 7-22։  
 
12․  Հայրենադարձությունը որպես Հայաստանի պետական 
քաղաքականության նոր ուղղություն, «Նորավանք» 
գիտակրթական հիմնադրամի տեղեկագիր N 20, 2007, էջ 127-
134։  
 
13․ Ռուսաստանի ժողովրդագրական քաղաքականության որոշ 
նոր միտումները եւ հայ գաղութը, «Եզերք», №2, 
Հայրենադարձության և հիմնավորման «Երկիր» ՀԿՄ հրատ, 
Երևան, 2007, էջ 102-110։  
 
14․ Անգլիական դիվանագիտության անդրադարձներն 
Արևմտյան Հայաստանի ժողովրդագրության հարցերին (XIX 
դարի 60-80-ական թվականներ), «Եզերք», №1, Երևան, 
Հայրենադարձության և հիմնավորման «Երկիր» ՀԿՄ հրատ, 
2006, էջ 20-29։   
 
15․ Վիճակագրական տվյալները Վանի նահանգի հայ 
բնակչության թվաքանակի վերաբերյալ 1878-1914 
(աղբյուրների համադրության և վերլուծության փորձ), «Հայոց 
ցեղասպանության պատմության և պատմագրության 
հարցեր», №7, Եր., ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության 
թանգարան-ինստիտուտի հրատ., 2003, էջ 65-79։  
 
16․ Առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօրյակին 
Օսմանյան կայսրությունում հայ բնակչության թվաքանակի 
խնդիրը թուրքական պատմագրության մեջ, «Հայոց 



ցեղասպանության պատմության և պատմագրության 
հարցեր», № 5, Եր., ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության 
թանգարան-ինստիտուտի հրատ., 2002, էջ 116-125։  
 
17․ Անգլիական դիվանագիտությունը և Արևմտյան Հայաստա-
նում հայ բնակչության թվաքանակի հարցը (XIX դարի 60-90-
ական թթ.), «Երիտասարդ արևելագետների հանրապետական 
XXIII գիտական նստաշրջան, զեկուցումների թեզեր», Երևան, 
ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստ., 2002, էջ 17-20:  
 
 

Հոդվածներ 
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կայքի համար 

1․ Մուշ – Դպրոցներ  
 
2․  Մուշ – Կրօնական հաստատութիւններ 
 
3․ Մուշ - Եկեղեցիներ եւ վանքեր 
 
4․ Սասուն - Եկեղեցիներ եւ վանքեր 
 
5․ Մուշ-Սասուն-Բիթլիս (Բաղէշ) - Պանդխտութիւն, 
արտագաղթ, հայրենադարձութիւն 
 
6. Քղի – Դպրոցներ  
 
7. Վան - Եկեղեցիներ և վանքեր 
8. Քղի- վանքեր և եկեղեցիներ 
 
9. Երզնկա- Դպրոցներ 
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