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Կրթություն

Բակալավր (թվականներ, Ուս. հաստատություն, ֆակուլտետ թեզի վերնագիր)
1998-2002,

ԵՊՀ,

Արևելագիտության

ֆակուլտետ,

թուրքագիտության

բաժին,

«Թյուրքչյուլուքի արտացոլումը Զիա Գյոքալփի գեղարվեստական ստեղծագործություններում»;
Մագիստրատուրա(թվականներ, Ուս. հաստատություն, ֆակուլտետ թեզի վերնագիր)
2004-2006, ԵՊՀ, Պատմության ֆակուլտետ, Համաշխարհային պատմության բաժին,
«Շեյխ

Սայիդի

ապստամբությունը

քրդական

ազգային-ազատագրական

պայքարի

կոնտեքստում»;

Ասպիրանտուրա(Հաստատություն, գիտական թեմայի վերնագիր Նշել պաշտպանված է, թե
ոչ կամ ընթացիկ փուլում)
2007-2012 հայցորդ, ԵՊՀ, Պատմության ֆակուլտետ, Համաշխարհային պատմության
բաժին,

«Քրդերի

հակաթուրքական

պայքարը

Թուրքիայում

և

տարածաշրջանային

զարգացումներն Արարատի ապստամբության ընթացքում (1926-1930 թթ․ )», պաշտպանված է;
Դոկտորական ատենախոսության թեմա (Նշել պաշտպանված է, թե ոչ կամ ընթացիկ
փուլում)–

Աշխատանքային փորձ
2002-2003 - Նոր Հաճն թիվ 2 միջն․ դպրոց, ՆԶՊ ուսուցիչ,
2007-2008 - ՀՀ ՊՆ պայմանագրային զինծառայող, շարքային,
2015-2017 - ՀՀ ՊՆ պայմանագրային զինծառայող, շարքային:

Հրատարակված աշխատություններ

Հոդվածներ
1. «Մուսթաֆա Քեմալի քրդական քաղաքականությունը և շեյխ Սայիդի ապստամբությունը
1925 թ.», «ԼՐԱԲԵՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ», №3, 2007, էջ 85-96;
2. «Քրդական ազգային-ազատագրական շարժումը քեմալական Թուրքիայում 1920-1930ական թթ.», «ԼՐԱԲԵՐ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ», №3, 2008, էջ 15-23;
3. «Նորահայտ վավերագրեր Արարատի ապստամբության մասին», «ԼՐԱԲԵՐ
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ», №1, 2009, էջ 240-246;
4. «ԱՐԱՐԱՏԻ 1926-1930 թթ. ԱՊՍՏԱՄԲՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀՅ Դաշնակցություն-Հոյբուն համագործակցության և տարածաշրջանային զարգացումների
համատեքստում», «ՎԷՄ», №3, 2014, էջ 39-73;
5. «Դերսիմը 1920 թ. թուրք-հայկական պատերազմի օրերին: Քոչգիրիի ապստամբության
դասերը», «ՎԷՄ», №4, 2017, էջ 266-278;
6. «Ռուբեն: Քրդական գործը Պարսկաստանում»: «ՎԷՄ», №2, 2018, էջ 247-276:

Մենագրություններ
1. «ԱՐԱՐԱՏԻ 1926-1930 թթ. ԱՊՍՏԱՄԲՈՒԹՅՈՒՆԸ
Թուրք-քրդական և հայ-քրդական հարաբերությունների ու տարածաշրջանային
զարգացումների համածիրում» – ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, 2017։

Քարտեզներ
1. Օսմանյան կայրություն և Թուրքիայի հանրապետություն: Ցեղասպանությունների
հայրենիք: Համահեղինակ: Հեղինակ՝ Ռաֆայել Թադևոսյան:

Գիտաժողովներ
«ՀՅ Դաշնակցությունը և հայոց պետականությունը», Երևան, 09-10 դեկտեմբեր 2015 թ.:
Գիտական զեկույց՝ «Ապստամբ Դերսիմը 1920 թ. թուրք-հայկական պատերազմի օրերին»:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Մերձավոր Արևելքը նորագույն ժամանակաշրջանում (1918-ից մինչև մեր օրերը)

Լեզուների իմացություն
ռուսերեն, անգլերեն, թուրքերեն

Համակարգչային իմացություններ
MS Word

