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Ծննդյան ամսաթիվ

7 մայիսի, 1960 թ.

Ծննդյան վայրը՝

Տորոնտո

Քաղաքացիություն՝

Կանադա

Սեռը՝

Արական

Ընտանեկան կարգավիճակը՝ Ամուսնացած է, ունի երկու երեխա
Տիրապետում է Գերմաներեն, անգլերեն, լատիներեն լեզուներին

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
1966- 1978 դպրոց, ավագ դպրոց
1979- 1985 Ֆրանկֆուրտի համալսարան, մագիստրատուրա, քիմիա
մասնագիտությամբ, հավելյան դասընթացներ՝ բիոքիմիա
2010 սեպտեմբերից Եվրոպական ուղղաթիռ (PPL-H) վարելու լիցենզիա
2011 Եվրոպական ուղղաթիռ (PPP-H) վարելու մասնավոր լիցենզիա

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ
1985- 1988 “Biomedical Electronics”-ի նախագահ և գործադիր տնօրեն
1982-1988 Համակարգչային գիտելիքներ, քիմիայի և բիոքիմիայի դասախոս
1986-1988 Դոկտորական թեզ, Ֆրանկֆուրտի համալսարան բիոֆիզիկական
քիմիայի ամբիոն, համալսարանական և հետազոտական պաշտոն Ֆրաունհոֆեր
հետազոտական կազմակերպությունում
1985-ին “WICOM GmbH” ընկերության հիմնադիր, նախագահ և գործադիր տնօրեն
Դոկ. Բրայան Ֆերան
Մի շարք ծրագրերի իրականացում պրոցեսի մոնիթորինգի, համակարգչային
ավտոմատացված վաճառքի և մարքեթինգի բնագավառում;
Հաճախորդների հետ կապի կառավարման ծրագրի մշակում
1994-ից Գերմանիայի “WICOM GmbH” ընկերության տնօրեն
1997-ից “ Գերմանիայի WICOM GmbH” ընկերության նախագահ և գործադիր
տնօրեն
2000-ից “USP Pharma GmbH”-ի տնօրեն մենեջմենթի գծով
2003-2006 “WICOM Scientific Inc.”-ի նախագահ և գործադիր տնօրեն, Կանադա
2004-ից “WICOM Scientific Inc.”-ի նախագահ, Շվեյցարիա
2012-ից Hessar ընկերության հիմնադիր, Երևան, Հայաստան (մրգեր և մրգերի
լոգիստիկա)

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
2005-ից բազում քաղաքացիական պարտավորություններ
2008-ից Գերմանիայում Կարնեգիի հիմնադրամի վերականգման հոգաբարձուների
խորհրդի անդամ և «Տնտեսություն և Կամավորություն» նախաձեռնության
հիմնադիր
2011-ից Christophe Hessen ուղղաթիռային փրկարարական անձնակազմի անդամ
2012-ից Գերմանիայի Հեսսեն երկրամասում Հայաստանի Հանրապետության
պատվո հյուպատոս

ՊԱՐԳԵՎՆԵՐ ԵՎ ՇՔԱՆՇԱՆՆԵՐ
2007 Գերմանական Կարնեգի Հերոսի Ֆոնդի Կարնեգի շքանշան
2010 Մալթայի Ինքնիշխան Ասպետների երախտիքի շքանշան
2010 «Տնտեսություն և Կամավորություն» նախաձեռնության համար Գերմանիայի
Դաշնային Հանրապետության ներքին գործերի նախարարից ստացած «Օժանդակ
ձեռք 2010» պարգև
2011 Հեսսեն երկրամասի վարչապետի կողմից հասարակական գործունեության
համար արտակարգ պարգև
2011 երախտիքի շքանշան Երուսաղեմի Սուրբ Հովհաննես հիվանդանոցի
ամենապատկառելի կարգի արժանիքների համար շտապօգնության (JohanniterUnfall-Hilfe) ծառայության մեջ ներգրավածության համար
2015 Հեսսենի վարչապետի և Բերգշտրասսեի շրջանի կառավարչի կողմից տրվող
Հեսսեի երկրամասի պատվոգիր՝ երկար տարիներ հանրօգուտ գործունեության
համար
2015 Հեսսենի վարչապետի կողմից տրվող հանրային ճանաչում՝ մարդկային կյանք
փրկելու համար
2015 Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի պատվո շքանշան
2015 երախտիքի շքանշան Երուսաղեմի Սուրբ Հովհաննես հիվանդանոցի
ամենապատկառելի կարգի արժանիքների համար շտապօգնության (JohanniterUnfall-Hilfe) ծառայության մեջ ներգրավածության համար
2015 Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի կողմից հանձնված ոսկե մեդալ
2016 ՀՀ նախագահի հրամանագրով շնորհվել է ՀՀ քաղաքացիություն, որը
հանձնվել է Գերմանիայում ՀՀ դեսպան Աշոտ Սմբատյանի կողմից :

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Բազմաթիվ հրատարակությունների և պատենտների հեղինակ:

