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ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՓՈՐՁ 

• 2017 թվականի սեպտեմբերից առ այսօր 
Արցախի պետական համալսարան, գրականության և լրագրության ամբիոն, 
մասնագիտությունը` «Լրագրություն», հայցորդ 

• 2012-2015 թթ. 
Արցախի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ, 
մասնագիտությունը` «Հայ գրականություն», աստիճանը՝ բանասիրության 
մագիստրոս 

• 2008-2012 թթ. 
Արցախի պետական համալսարան, հայ բանասիրության և լրագրության 
ֆակուլտետ, մասնագիտությունը՝ «Հայոց լեզվի և գրականություն», 
աստիճանը՝ բանասիրության, մանկավարժության մանկավարժ 
 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ 
• 2020 թ. հունիս - 2020 թ. նոյեմբեր 



ԱՀ անվտանգության խորհրդի գրասենյակ, տեղեկատվական անվտանգության 
վարչության պետ 

• 2019 թ. փետրվարից առ այսօր 
«Միասնական հայրենիք» կուսակցություն, մամուլի քարտուղար 

• 2019 թ. հունիս - 2020 թ. փետրվար  
«Բեյզ Մեթըլս» ՓԲԸ, Կայուն զարգացման վարչություն, հանրային կապերի 
մասնագետ 

• 2019թ. Հունվար - 2019թ. օգոստոս 
Արցախի պետական համալսարան, ՀԿ և Լ բաժին, լրագրող 

• 2017 թ. սեպտեմբերից առ այսօր 
Արցախի պետական համալսարան, գրականության և լրագրության ամբիոն, 
ասիսիտենտ 

• 2014թ. սեպտեմբեր-2018 թ. դեկտեմբեր 
Արցախի պետական համալսարան, ՈւՀՏԱ, ՀԿ և Լ բաժին, լրագրող-մոնտաժող 

• 2012թ. սեպտեմբեր-2014 թ. օգոստոս 
Արցախի պետական համալսարան, հեռուստաստուդիայի վարիչ 

 
 

ՏՊԱԳՐՎԱԾ  ԳԻՏԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՄԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ,  
ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ, ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐ 

1. Սեռի եվ արեան ենթագիտակցութեան խռովքը ժամանակի եվ տարածութեան մեջ  

Յ. Օշականի «Ծակ պտուկ» վեպում, Բագին, թիվ 2, Լիբանան, 2015թ., էջ 48-53: 

URL: http://www.hamazkayin.com/wp-content/uploads/2015/08/Pakine-2-2015.pdf) 

2. German Eyewitnesses of Armenian Genocide (Armin Wegner, Heinrich Firbucher), 

Eastern European Scientific Journal, հունիս, 2015թ., Գերմանիա, էջ 113-117: 

URL: http://www.auris-archiv.de/journal.html 

3. Արմին Վեգները` հայոց ցեղասպանության ականատես, Մեսրոպ Մաշտոց 

համալսարանի լրատու,  Ստեփանակերտ, 2015թ., էջ 279-284: 

4. Անգլո-իռլանդական գրականության տիպաբանական 

առանձնահատկությունները, Արցախի պետական համալսարանի Գիտական 

տեղեկագիր, պրակ Ա, Ստեփանակերտ, 2018, էջ 58-61,  

5. About National Features Of The Irish Literature, сб. ст. по материалам XIV 

Международной научно-практической конференции «Культурология, 

искусствоведение и филология: современные взгляды и научные исследования». – 

№ 8(12). – Москва., Изд. «Интернаука», 2018. – С. 52-55: 

http://www.hamazkayin.com/wp-content/uploads/2015/08/Pakine-2-2015.pdf
http://www.auris-archiv.de/journal.html


URL: https://www.internauka.org/authors/anoush-dolukhanyan 

6. Հայկական դիրքերի գրավման լուսաբանումը արցախյան և ադրբեջանական 

պաշտոնական մամուլում, Գիտական Արցախ, №1, Երևան, ԱԵԳՄՄ հրատ, 2018, 

էջ 405-408: 

URL:https://artsakhlib.am/2019/04/07/%D5%A3%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%AF

%D5%A1%D5%B6-%D5%A1%D6%80%D6%81%D5%A1%D5%AD-%E2%84%961-

2018/?fbclid=IwAR2eT30DdliZPii-

FoL2m0M5VcMjkTnSrNm_i7MtwfDGkHd5dVKj3t09woY 

7. ԶԼՄ-ներում կիրառվող մանիպուլացիոն հնարքները հանրային կարծիքի 

ձեվավորման գործընթացում (Ապրիլյան ռազմագործողությունների հրադադարի 

հաստատման օրինակով), Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի լրատու,  2019թ., 

Ստեփանակերտ, էջ -: 

URL: 

8. Արբանէ... եւ զարթնում է լաոն, գրախոսություն, Դատական իշխանություն (ԱՀ 

արդարադատության նախարարության տեղեկագիր), 1 (29), Ստեփանակերտ, 

«Դիզակ Պլյուս» հրատ., 2019, էջ 48-52: 

9. Մամուլի ծառայությունները՝ իբրև տեղեկատվական քաղաքականության 

իրացման միջոց (Ապրիլյան ռազմագործողությունների օրինակով),  Արցախի 

պետական համալսարանի Գիտական տեղեկագիր, պրակ 1, Ստեփանակերտ, 

«Էդիթ Պրինտ» հրատ., 2019, էջ 116-126:   

URL: http://www.asu.am/images/stories/girq.pdf 

10. Արցախում գիտությամբ զբաղվող երիտասարդների  հիմնախնդիրներն ու դրանց 

լուծման հնարավոր ուղիները, Գիտական Արցախ, Երևան, ԱԵԳՄՄ հրատ., 2019, 

№ 1(2), էջ 52-60: 

URL: 

https://artsakhlib.am/2019/06/21/%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%a1%d5%ad%d5%b8%d

6%82%d5%b4-

%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b4%d5%a2-

%d5%a6%d5%a2%d5%a1%d5%b2%d5%be%d5%b8%d5%b2-

%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%bd%d5%a1/  

https://www.internauka.org/authors/anoush-dolukhanyan
https://artsakhlib.am/2019/04/07/%D5%A3%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A1%D6%80%D6%81%D5%A1%D5%AD-%E2%84%961-2018/?fbclid=IwAR2eT30DdliZPii-FoL2m0M5VcMjkTnSrNm_i7MtwfDGkHd5dVKj3t09woY
https://artsakhlib.am/2019/04/07/%D5%A3%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A1%D6%80%D6%81%D5%A1%D5%AD-%E2%84%961-2018/?fbclid=IwAR2eT30DdliZPii-FoL2m0M5VcMjkTnSrNm_i7MtwfDGkHd5dVKj3t09woY
https://artsakhlib.am/2019/04/07/%D5%A3%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A1%D6%80%D6%81%D5%A1%D5%AD-%E2%84%961-2018/?fbclid=IwAR2eT30DdliZPii-FoL2m0M5VcMjkTnSrNm_i7MtwfDGkHd5dVKj3t09woY
https://artsakhlib.am/2019/04/07/%D5%A3%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A1%D6%80%D6%81%D5%A1%D5%AD-%E2%84%961-2018/?fbclid=IwAR2eT30DdliZPii-FoL2m0M5VcMjkTnSrNm_i7MtwfDGkHd5dVKj3t09woY
http://www.asu.am/images/stories/girq.pdf
https://artsakhlib.am/2019/06/21/%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%a1%d5%ad%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b4%d5%a2-%d5%a6%d5%a2%d5%a1%d5%b2%d5%be%d5%b8%d5%b2-%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%bd%d5%a1/
https://artsakhlib.am/2019/06/21/%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%a1%d5%ad%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b4%d5%a2-%d5%a6%d5%a2%d5%a1%d5%b2%d5%be%d5%b8%d5%b2-%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%bd%d5%a1/
https://artsakhlib.am/2019/06/21/%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%a1%d5%ad%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b4%d5%a2-%d5%a6%d5%a2%d5%a1%d5%b2%d5%be%d5%b8%d5%b2-%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%bd%d5%a1/
https://artsakhlib.am/2019/06/21/%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%a1%d5%ad%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b4%d5%a2-%d5%a6%d5%a2%d5%a1%d5%b2%d5%be%d5%b8%d5%b2-%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%bd%d5%a1/
https://artsakhlib.am/2019/06/21/%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%a1%d5%ad%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b4%d5%a2-%d5%a6%d5%a2%d5%a1%d5%b2%d5%be%d5%b8%d5%b2-%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%bd%d5%a1/


ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 
• «Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միավորում» ՀԿ 

անդամ 
• «Արցախի ժուռնալիստների միություն» ՀԿ անդամ 
• «Հայոց պետականության ներկան, անցյալը և ապագան» միջազգային 

երիտսարդական 4-րդ գիտաժողովի կազմկոմիտեի անդամ 
 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
Microsoft office, Adobe Premiere, E-mail, I-net 

 
 

ԼԵԶՈՒՆԵՐ 
- Հայերեն 
- Ռուսերեն 
- Անգլերեն 

 
 

 

 


