
 

 

ԿԱՐԵՆ ՄԿՐՏՉՅԱՆ 

 

 Կոնտակտային տվյալները  

Էլ. հասցե՝ K86Mkrtchyan@gmail.com 

1986 թ. 

Աշխատանքային գործունեությունը 

2012-2018 թթ.  ՀՀ Սփյուռքի նախարարություն, առաջին կարգի մասնագետ:  

2018–2019 թթ.   ՀՀ Սփյուռքի նախարարություն, առաջատար մասնագետ: 

2020 թ. -ից  ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի Հայ գաղթօջախների և 

սփյուռքի պատմության բաժնի գիտաշխատող: 

 
Կրթությունը և գիտական աստիճանը 

2003-2007 թթ.  ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի բակալավր: 

2007-2009 թթ.   ԵՊՀ Հայոց պատմության ամբիոնի մագիստրատուրա: 

2010-2014 թթ. ԵՊՀ Հայոց պատմության ամբիոնի հայցորդ: 

2014 թ.  ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտում պաշտպանել է 

թեկնածուական ատենախոսություն «Հայ-իրանական 

հարաբերությունները 1991-2005թթ.» և շնորհվել է պատմական 

գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան:  

 
Լեզուների իմացությունը 

✓ Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, պարսկերեն: 

 

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը 

▪ Հայ-իրանական հարաբերությունների պատմություն,  

▪ Իրանի հայ համայնքի պատմություն: 
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ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի գիտաշխատող, 
պատմական գիտությունների թեկնածու Կարեն Մկրտչյանի գիտական 

հրատարակություններից  

 

• Իրանի դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում 1990-ական թթ., «Հայ աստվածաբան», 

Գիտական հոդվածների ժողովածու, Գ, Եր., 2009, էջ 241-250: 

• Հայ-իրանական քաղաքական հարաբերությունները 1990-ական թթ., Երևանի պետական 

համալսարան, Պատմության ֆակուլտետ, «Տարեգիրք» Բ, Պատմագիտական հանդես, Եր., 2010, էջ 

162-174: 

• Նոր փաստեր Հայաստան-Իրան հիմնական կամրջի կառուցման մասին, «Կանթեղ», գիտական 

հոդվածներ, 2(47), Եր., 2011, էջ 157-160: 

• Հայ-իրանական առևտրատնտեսական հարաբերությունները 1991-1995 թթ., «Պատմություն և 
մշակույթ» հայագիտական հանդես, Ա, Եր., 2011, էջ 242-248: 

• ՀՀ-ԻԻՀ-Թուրքմենստան եռակողմ տնտեսական համագործակցության ձևավորումը, «Պատմություն և 
մշակույթ» հայագիտական հանդես (Գիտական հոդվածների ժողովածու), Բ, Եր., 2011, էջ 156-164:  

• Ղարաբաղյան հակամարտության արձագանքները իրանական մամուլում (1992-1994 թթ.), 

«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես (Գիտական հոդվածների ժողովածու), Գ, Եր., 

2012, էջ 187-194: 

• Հայ-իրանական գիտակրթական և մշակութային համագործակցությունը 1992-2005 թթ., «Բանբեր 
Երևանի համալսարանի», Հասարակական գիտություններ, Միջազգային հարաբերություններ, 

քաղաքագիտություն, 136.6, Եր., 2012, էջ 35-47: 

• ՀՀ-ԻԻՀ դիվանագիտական հարաբերությունների որոշ խնդիրների շուրջ (1992-1994 թթ.), «Հայոց 
պատմության հարցեր», (Գիտական հոդվածների ժողովածու), N 14, Եր., 2013, էջ 243-254:   

• Հայ-իրանական հարաբերությունները 1991-2005 թթ., Սեղմագիր, Եր., 2014, 24 էջ: 

• ՀՀ-ԻԻՀ մշակութային համագործակցությունը, «Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես 

(Գիտական հոդվածների ժողովածու), Եր., 2015, էջ 61-74:   

• Իրանի հայ համայնքի աջակցությունը նորանկախ Հայաստանի Հանրապետությանը, Հայոց նորագույն 
պետականության քառորդ դարը, գիտաժողովի զեկուցումների դրույթներ, 2016 թ. հուլիսի 15, Եր., ՀՀ 

ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 2016, էջ 77-79: 

• Իրանի հայ համայնքի աջակցությունը նորանկախ Հայաստանի Հանրապետությանը, Հայոց նորագույն 
պետականության քառորդ դարը, գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Եր., ՀՀ ԳԱԱ 

«Գիտություն» հրատարակչություն, 2017, Էջ 86-101: 

• Հայաստանի Հանրապետութիւն - Իրանի Իսլամական Հանրապետութիւն տնտեսական 

յարաբերութիւնները 1990-ականներին, «Հայկազեան Հայագիտական Հանդէս», հատոր ԼԸ, Բեյրութ, 

Հայկազեան համալսարանի հրատարակություն, 2018, էջ 529-558: 

• Պարսկաստանի հայ գաղութը «Արարատ» ամսագրի էջերում (ԺԹ. դարավերջ - Ի. դարասկիզբ), 

«Էջմիածին» կրօնագիտական եւ հայագիտական ամսագիր, Ս. Էջմիածին, 2018, ԺԲ, էջ 68-87:  

• Հայաստանի Հանրապետութիւն - Իրանի Իսլամական Հանրապետութիւն տնտեսական 

յարաբերութիւնները՝ որպէս տարածաշրջանի անվտանգութեան գործօն, «Հայկազեան հայագիտական 
հանդէս», հատոր ԼԹ, Բեյրութ, Հայկազեան համալսարանի հրատարակություն, 2019, էջ 595-630:  


