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ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Ծննդյան տարեթիվ - մայիսի 7, 1960թ. 

 Ծննդյան վայրը- Տորոնտո 

 Քաղաքացիություն -Կանադա, Հայաստանի Հանրապետություն 

 Սեռ- տղամարդ 

 

Ընտանեկան կարգավիճակ- Ամուսնացած է, 2 երեխա 

 Լեզուներ - գերմաներեն, անգլերեն, լատիներեն 

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1966-1978 թթ. դպրոց և ավագ դպրոց 

 

1979-1985 թթ. քիմիայի մագիստրոս և կենսաքիմիայի լրացուցիչ ուսումնասիրություններ 

Ֆրանկֆուրտի համալսարան 

 

2011 թվականից՝ Եվրոպական ուղղաթիռի մասնավոր լիցենզիա (PPL-H) 

 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1985-1988թթ.-Կենսաբժշկական էլեկտրոնիկայի նախագահ և գործադիր տնօրեն 

1982-1988 թթ.- մեծահասակների ուսուցիչ համակարգչային գիտության, քիմիայի և 

կենսաքիմիայի ոլորտներում 

 

1986-1988թթ.-  բ.գ.թ. Թեզ՝ Ֆրանկֆուրտի համալսարանի կենսաֆիզիկական քիմիայի ամբիոնից 



Համալսարանական և հետազոտական պաշտոն Fraunhofer Research կազմակերպությունում 

 

1985 թվականից- WICOM-ի նախագահ և գործադիր տնօրեն դոկտոր Բրայան Ֆերան 

Բազմաթիվ նախագծերի իրականացում գործընթացների մոնիտորինգի, համակարգչային 

օգնությամբ վաճառքի և հաճախորդների շուկայավարման ոլորտում հարաբերությունների 

կառավարման ծրագրակազմ: 

 

1994 թվականից- WICOM Germany GmbH ընկերության նախագահ 

 

1997 թվականից- WICOM Germany GmbH ընկերության նախագահ և գործադիր տնօրեն 

 

2000 թվականից- USP Pharma GmbH ընկերության  գործադիր տնօրեն 

 

2004 թվականից- WICOM International  ընկերության նախագահ Շվեյցարիայում 

 

2012թ.-ից< Հեսսար> ՍՊԸ  հիմնադիր Երևանում, Հայաստան (մրգային և մրգային լոգիստիկա) 

 

2020 թվականից՝ Կանադայում WICOM Analytics Inc. ընկերության նախագահ և գործադիր 

տնօրեն 

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

2005թ.-ից սկսած՝ բազմաթիվ քաղաքացիական ներգրավումներ 

 

2008թ.-ից՝ Գերմանիայում գտնվող Կարնեգի հերոսների հիմնադրամի հոգաբարձուների 

խորհրդի անդամ և բարեխիղճ գործադիր տնօրեն՝ նպատակ ունենալով վերահաստատել: 

 

2008 թվականից «Տնտեսություն և կամավորություն» նախաձեռնության հիմնադիր 

 

2011 թվականից՝ <Քրիստոֆ Հեսսեն> Փրկարարական ուղղաթիռների օդային անձնակազմի 

անդամ  

 

2012-2021թթ.՝ Գերմանիայում Հեսսեն երկրամասի ՀՀ պատվավոր հյուպատոս. 

 



2021թ.- Դիվանագիտական կոչում` մեծ դեսպան 

 

2021թ.՝ դիվանագիտական առաքելության ղեկավար և վարչապետի զարգացման և 

ենթակառուցվածքների գծով խորհրդական 

 

ՊԱՐԳԵՎՆԵՐ ԵՎ ՇՔԱՆՇԱՆՆԵՐ 

 

2007թ.- Գերմանական Կարնեգի հերոսների հիմնադրամի- Կարնեգի շքանշան 

 

2010թ.- Մալթայի ինքնիշխան ասպետների -երախտիքի շքանշան 

 

2010թ.- Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության ներքին գործերի նախարարից ՝ «Օգնության 

ձեռք 2010» -պարգև 

Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն «Տնտեսություն և կամավորություն» 

նախաձեռնության համար 

 

2011թ.- Պարգևատրվել է Հեսսեն նահանգի վարչապետի կողմից հասարակական 

գործունեության համար  

 

2011թ. - Երուսաղեմի Սուրբ Հովհաննես հիվանդանոցի Ամենապատիվ շքանշանի արժանիքների 

համար՝ Սուրբ Հովհաննես շտապօգնության ակնառու ներգրավման համար-  շքանշան 

(Johanniter-Unfall-Hilfe) 

 

2015թ.- Հեսսեն նահանգի Պատվոգիր- երկար տարիների կամավորության համար՝ ի շահ 

ժողովրդի, տրված Հեսսենի վարչապետի և Բերգշտրասսե շրջանի նահանգապետի կողմից։ 

 

2015թ.- Հեսսենի վարչապետի հրապարակային գովասանքը՝ մարդկային կյանք փրկելու համար: 

 

2015թ.- Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի Պատվո շքանշան 

 

2015թ- Ծառայության համար շքանշան՝ Երուսաղեմի Սուրբ Հովհաննես հիվանդանոցի 

Ամենապատիվ շքանշանի ժապավենի վրա Սուրբ Հովհաննես Երուսաղեմացու նշանավոր 

նշանադրության համար Սուրբ Հովհաննես շտապօգնության համար (Յոհանիտեր-Անֆոլ-Հիլֆ) 

 

2015թ. -Երևան քաղաքապետի կողմից հանձնված ոսկե շքանշան 



 

2016թ. -Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով  շնորհվել է Հայաստանի 

Հանրապետության քաղաքացիություն, որը հանձնվել է  Զինվորի օրվա առթիվ. 

 

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ 

 Բազմաթիվ հրապարակումների և հոդվածների հեղինակ: 

 

 

 

 

 

 

 


