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Образование 

2004-2008 гг. училась и закончила исторический факультет истории АГПУ. 

2008-2010 гг. училась и закончила Международный научноообразовательный центр НАН РА, 

магистр истории. 

С 2011 г. является соискательем институте истории НАН РА Истории Армянского вопроса и 

Геноцида армян.  Тема диссертрации «Особенност процесса международного признания 

Геноцида армян» (на текыщем этапе). 

  

Профессиональная деятельность 

 

С 2011 г. старший лаборант в институте истории НАН РА в отделе «Истории Армянского 

вопроса и Геноцида армян». 

 

Основные Публикации 

1. «Зарождение процесса международного осуждения геноцида армян», Вопросы истории 

Армении. Сборник научных статей, N 9, Ереван, институт истории, 2012, стр. 155-169. 

 

  

Область Научных Интересов 

История Армянского вопроса и историю международного процесса признания Геноцида 

армян. 
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Education 

2004-2008 – faculty of history of ASPU. 

2008-2010 – Internatcional scientific-educational center of NAS, magistr of history. 2011  Researcher 

at the Institute of History, NAS of RA, the department of History of the Armenian question and 

Armenian Genocide». Subject of thesis: «The feature of  the process of international recognition of 

Armenian Genocide.  
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2011 Senior assistant at the Institute of հistory, NAS RA department of History of the Armenian 

question and Armenian Genocide. 
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1. «The beginning of the process of international condemnation of the Armenian genocide», The 

Problems of the History of Armenia. A collection of scentific articles, N 13, Yerevan, Institute 
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History of the Armenian question and Armenian Genocide, the process of recognition of the 

Armenian Genocide. 
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