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Ծննդյան ամսաթիվ

16.06.1966, Երևան

Կրթություն

1973-1983

Ձերժինսկու անվան 20 միջնակարգ ռուսական դպրոց

1983-1988

Խ.Աբովյանի անվ. պետական մանկավարժական ինստիտուտ,
պատմաաշխարհագրական ֆակուլտետի պատմություն և իրավունք բաժինը

1988-1991

ՀԽՍՀ ԳԱ պատմության ինստիտուտի ասպիրանտուրա

1993

Ատենախոսություն “Սոցիալ-տնտեսական փոփոխությունները Հայաստանի
գյուղում 1980-ական թթ.” թեմայով, պատմական գիտությունների թեկնածու

Մասնագիտական գործունեություն
1993 – մինչ
այժմ
1997 - մինչ
այժմ
2000 - 2008
2002 - 2004

ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, լաբորանտ, կրտսեր գիտաշխատող,
գիտաշխատող, ավագ գիտաշխատող
Հյուսիսային համալսարանի դասախոս, դոցենտ
Հյուսիսային համալսարանի լրագրության և հասարակագիտական առարկաների
ամբիոնի վարիչ
Խ.Աբովյանի անվ. պետական մանկավարժական համալսարանի դոցենտ

2006 – 2008,
2011- մինչ
այժմ
2009 – 2011

Հայ-ռուսական / Սլավոնական/ համալսարանի դոցենտ

2011- մինչ
այժմ
2010 թ.
նոյեմբերից2011 թ.մարտ

Հյուսիսային համալսարանի որակի ապահովման վարչության պետ

Հյուսիսային համալսարանի ուսումնական վարչության պետ

Մասնակցություն “Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային
կենտրոն” հիմնադրամի “Ինստիտուցիոնալ կարողությունների
ինքնավերլուծության ձևաչափ” փաստաթղթի նախագծի դրույթների
կիրառելիության փորձարկմանը

Հասարակական ակտիվություն
1999- մինչ
այժմ

Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիայի անդամ, Գենդերային
հետազոտությունների և Ժողովրդավարության ու խաղաղության կենտրոնների,
Կանանց լիդերության դպրոցի փորձագետ

2006 – մինչ
այժմ
2008 – մինչ
այժմ
2002-2003

“ՊրոՄեդիա-Գենդեր” ՀԿ –ի փոխնախագահ

2003

Մասնակցություն “Հարավային Կովկասի ԶԼՄ-ները գենդերային
հավասարության կողմնակից” խորհրդաժողովի փորձագետ, Թիֆլիս

2004

Ուսուցիչների գենդերային դպրոցի համադասող

2004

Գենդեր և լրագրություն նախագծի մասնակից, Բաց հասարակության
ինստիտուտ, Մոսկվա
ՀՀ ԱԺ պատգամավորների, նախարարությունների, մարզպետարանների, ՏԻՄերի, աշխատակիցների համար կազմակերպվող սեմինարների փորձագետ

2003-2005

Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիայի փոխնախագահ
Գենդերային իրազեկությունը և գենդերային զգայունությունը` զուգակշռված
ժողովրդավարության նախադրյալ՚ ԵԱՀԿ/ ՀԿԿԱ ծրագրում փորձագետ

2009

Մասնակցություն ՄԱԿ-ի SEDAW կոմիտեի 43-րդ նստաշրջանին, Ժնև

2010-2011

Մասնակցություն UNFPA-ի մի շարք հետազոտություններում որպես փորձագետ

2011

Երևանի գենդերային հանձնաժողովի անդամ

Լեզուների իմացություն`

Հայերեն /մայրենի/, ռուսերեն `տիրապետում եմ ազատ,
անգլերեն` բավարար:

Հրապարակումներ և հետազոտություններ
1. Կոոպերատիվ և կոլտնտեսային սեփականության հարցի շուրջ // Լրաբեր
հասարակական գիտությունների, N 5, 1991թ.
2. Միգրացիա // Գյուղական հորիզոններ, N 1, 2, Երևան, 1992 թ.
3. Սոցիալ-տնտեսական փոփոխությունները Հայաստանի գյուղում 1980-ական
թվականներին // Երիտասարդ գիտաշխատողների 23-րդ նստաշրջանի
զեկուցումների թեզիսներ, Երևան, 1992 թ.
4. Մշակույթի զարգացումը հայկական գյուղում 1960-ական թվականներին //
Գյուղական հորիզոններ, N 1, 2, Երևան, 1993 թ.
5. Հասարակական գիտակցության մեջ անկախության գաղափարի
արմատավորումը // Երիտասարդ գիտաշխատողների 26-րդ նստաշրջանի
զեկուցումների հիմնադրույթներ, Երևան, 1999 թ.
6. Իշխանության ընկալումը հայերի կողմից. պատմություն և արդիականություն //
Միջազգային խորհրդաժողովի նյութեր, Ծաղկաձոր, 1999 թ.
7. Կրթության և մասնագիտական աճի հիմնախնդիրները Հայաստանի
Հանրապետությունում Պեկինյան գործողությունների ծրագրի տեսանկյունից //
Ժամանակակից հասարակության գենդերային դինամիկան, խորհրդաժողովի
նյութեր, Ծաղկաձոր, 2000 թ.
8. Կանանց քաղաքական մասնակցություն. կուսակցությունների ռազմավարության
վերլուծություն // Կանանց շարժումը Հայաստանում. նախապատվություններ և
զարգացման հեռանկարներ, Երևան , 2000 թ.
9. Կինը և իշխանությունը. մասնակցության ուղիներ// Կանանց քաղաքացիական
մասնակցություն, Երևան, 2001 թ.
10. Գենդերային հիմնախնդիրները 19-րդ դարի 2-րդ կեսի և 20-րդ դարասկզբի հայ
հասարակական-քաղաքական մտքի պատմության մեջ //Գենդերային
հետազոտություններ, N 4, Երևան, 2001 թ.
11. Անցումային փուլ. ժողովրդավարական մշակույթի ձևավորման հիմնախնդիրներ
// Քաղաքակրթությունների երկխոսություն. Ժողովրդավարություն և
խաղաղություն, Երևան, 2002

12. Գենդերային գիտելիքների հիմունքներ, բուհական ձեռնարկ, Երևան, 2003 թ.
13. Սոցիալ-քաղաքական իրավիճակի սրումը Հայաստանում 1991-1994 թթ. //
Երիտասարդ գիտաշխատողների 28-րդ նստաշրջանի զեկուցումների թեզիսներ,
Երևան, 2003 թ.
14. Ժողովրդավարացման գործընթացները Հայաստանի Հանրապետությունում 1990ական թթ. առաջին կեսին // Հայոց պատմության հարցեր, գիտական հոդվածների
ժողովածու, ԳԱԱ, Երևան, 2003 թ.
15. С чего начинается баланс ? // Женщина и выборы, материалы международной
конференции “Масс-медиа за гендерное равноправие”, Тбилиси, 2003г.
16. Կուսակցությունները որպես մասնակցության ժողովրդավարության ապահովման
մեխանիզմ. գենդերային տեսանկյուն // Մասնակցության ժողովրդավարություն.
Քաղաքացիական նախաձեռնություններ և պատասխանատվություն, միջազգային
խորհրդաժողով, Երևան, 2004 թ.
17. Женское мнение в СМИ, материалы мониторинга национальных газет Южного
Кавказа и Центральной Азии, Тбилиси, 2005 г.
18. Կուսակցությունների գենդերային քաղաքականությունը և կանանց քաղաքական
մասնակցության ուղիները // Գենդերային հետազոտությունները Հայաստանում,
Երևան, 2005 թ.
19. Ժողովրդավարացման գործընթացները Հայաստանի Հանրապետությունում
եվրաինտեգրման համատեքստում, Հայաստանը նոր հազարամյակի
մարտահրավերներին դեմ հանդիման, Հյուսիսային համալսարանի գիտական
նստաշրջան, 2007 թ.
20. «Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի
կոնվենցիայի իրականացումը Հայաստանի Հանրապետությունում 2002-2007 թթ.»
այլընտրանքային զեկույց /համահեղինակ/, Համալսարանական կրթությամբ
կանանց ասոցիացիա, Երևան, 2007 թ.:
21. Մամուլի անկախացման ճանապարհին // Հայոց պատմության հարցեր, Երևան,
2008թ.
22. Բուհերում գենդերային դասընթացների դասավանդման ձեռնարկ
/համահեղինակ/ , UNDP, 2008թ.

23. Որոշումների կայացման մակարդակում կանանց ոչ բավարար
ներկայացվածության պատճառների ուսումնասիրություն, /համահեղինակ/,
Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ, 2008թ.
24. История армянского народа в вопросах и ответах, член редакционной коллегии,
РАУ, 2008 г.
25. Տնտեսության ազատականացման փորձերը 1990-ական թվականների վերջին //
Հայ-ռուսական /Սլավոնական/ համալսարանի երրորդ տարեկան գիտաժողով,
գիտական հոդվածների ժողովածու, մաս 1, Երևան, 2009 թ.
26. Հազարամյակի մարտահրավերները և կանանց կազմակերպությունների
ռազմավարության հիմնահարցերը /Հասարակական շարժումը երրորդ
հազարամյակի հեռանկարում, համաժողովի նյութեր, Երևան, 2009
27. Գենդեր և լրագրություն, ուսումնական ձեռնարկ, հաստատված ՀՀ ԿԳՆ թիվ 1067Ա/ֆ հրամանով /Ա. Հարությունյանի համահեղինակությամբ/, Երևան, 2010
28. Գենդեր և լրագրություն, մեթոդական ձեռնարկ , Երևան, 2010
29. Հայ ընտանիքը 21-րդ դարի շեմին //Ձեռնարկ հոգևորականների համար, Տեր
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