ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ ԽՈՒԴԱՆՅԱՆ
Անգլերեն բաժնի խմբագիր

Հարություն Խուդանյանը ծնվել է 1984 թ. նոյեմբերի 4-ին
Երևան քաղաքում:
1991–1996 թթ. հաճախել է Վանաձորի Ծովակալ Իսակովի
անվան № 23 դպրոցը, այնուհետև սովորել ու 2001 թ. ավարտել
է Երևանի Աշոտ Նավասարդյանի անվան № 196 դպրոցը:
2002 թ. ընդունվել և 2007 թ. ավարտել է Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն ֆակուլտետի անգլերենի թարգմանչական բաժինը:
2007–2009 թթ. աշխատել է ԵՊԼՀ-ում որպես «Կարիերայի կենտրոնի» համակարգող:
2007–2008 թթ. սովորել է ՀՀ սպորտի և երիտասարդության նախարարության ներքո
գործող Երիտասարդ առաջնորդների դպրոցում:
2009–2010 թթ. աշխատել է Երևանի գյուղատնտեսական համալսարանում որպես
անգլերեն լեզվի դասախոս:
2010 թվականից ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի հայցորդ է: Ատենախոսական
թեզը վերաբերում է Վերին Տիգրիսի ավազանում Ք. ա. IX–VII դարերում ընթացած
պատմաքաղաքական գործընթացներին:
2010–2012 թթ. աշխատել է ՀՀ մշակույթի նախարարության «Պատմամշակութային
ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում որպես հնագետ: Զուգահեռ
խմբագրել է «Հուշարձան» տարեգրքի անգլերեն բաժինը:
2013–2014 թթ. աշխատել է ՀՀ մշակույթի նախարարության «Պատմամշակութային
արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն»
ՊՈԱԿ-ում որպես ավագ գիտաշխատող:
2014 թ. գիտահետազոտական ծրագրով մեկնել է Հունգարիա և հետազոտական աշխատանքին զուգահեռ ուսանել Պիտեր Պազման կաթոլիկ համալսարանում:
2015–2016 թթ. աշխատել է ՀՀ մշակույթի նախարարության «Պատմամշակութային
ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում որպես հնագետ:
2017 թվականից աշխատում է ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի հին դարերի
բաժնում որպես կրտսեր գիտաշխատող:
Թարգմանել և խմբագրել է մի շարք գրքեր, բազմաթիվ գիտական հոդվածներ, իրավաբանական, տեխնիկական բնույթի տեքստեր, արձակ և չափածո ստեղծագործություններ:
Հեղինակ է յոթ գիտական հոդվածի:
Ամուսնացած է, ունի մեկ դուստր:
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