
CURRICULUM VITAE 

1. Նվարդ Նորայրի Ամիրբեկյան  

 IRCA-ում (Սերտիֆիկացված աուդիտորների միջազգային գրանցամատյան) 

գրանցված գլխավոր աուդիտոր` ՈԿՀ 2008     №: 01196185, 

Որակի բնագավառում ԱՊՀ երկրների մրցանակաբաշխության փորձագետ 

2. Հասցեն` ՀՀ, ք. Երևան, Ավան, Դւրյան 32, բն.30 

հեռ. (+37410) 611337, բջջ. (+37491) 506213,  (+37499) 281337, 

e-mail: namirbekyan@seua.am 

3. Ծննդյան ամսաթիվը`    14  - 12 -  1967 

4. Լեզուների իմացություն 
Մայրենի լեզու` հայերեն 

 

օտար 

լեզուներ 

կարդալ գրել խոսել հասկանալ 
վարժ ոչ վարժ վարժ  ոչ վարժ վարժ  ոչ վարժ վարժ  ոչ վարժ 

ռուսերեն x  x  x  x  

անգլերեն x   x  x x  
 

5. Կրթություն և միջազգային ծրագրերով ուսուցում 

ուսուցման 

տևողությունը 

կրթավայրի անվանումը և 

գտնվելու վայրը 

գիտական 
աստիճանը,սերտիֆիկատի 

կամ դիպլոմի համարը  

ոլորտը 

սկիզբը ավարտը 

1984 1989 ԵրՊԻ, ՀՏ ֆակուլտետ, ԷՀՄ 

Հայաստան, Երևան 

Ինժեներ-սիստեմատեխնիկ 
TB-I ¹ 060431  

Հաշվողական տեխնիկա, 

էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաներ 
1999 

հոկտեմբ. 
1999 

Նոյեմբ. 

Ստանդարտացմա, սերտիֆի-
կացման և չափագիտության 
թրեյնինգ, ՀՀ, Երևան 

սերտիֆիկատ 

փորձագետ  - N 01125 

 

Որակի կառավարման համակարգեր 

2000 

18հոկտ. 
2000 

15 դեկտ. 

BIS-ի միջազգային ուսուցման 

ծրագիր , Նոր-Դելի, 

Հնդկաստան 

Ստանդարտացումը և ԿՀ, 

դիպլոմ 

Զարգացող երկրներում 

ստանդարտացում, սերտիֆիկացում և 

կառավարման համակարգեր 
2003 

21  

Հուլիս 

2003 

25 

Հուլիս 

BBS-ի միջազգային ուսուցման 

ծրագիր, Բելոռուս, Մինսկ 

ՈԿՀ աուդիտորի 

սերտիֆիկատ 

ISO/BELST ՈԿՀ աուդիտորների 

որակավորման սեմինարներ 

2005 

 

2005 

 
SARM-ի ուսումնական կենտրոն (ԻՍՕ 9001:2000) 

 ՈԿՀ փորձագետի որակա-

վորման սերտիֆիկատ 
 N AST-J-0009-2005 

ՈԿՀ աուդիտոր-փորձագետ 

2006 

10 հուլիս 
2006 

14 հուլիս 
IRCA-ում և IPC գրանցված 

ուսումնական կուրս NA17038 

 սերտիֆիկատ 
SGS/SSCE/QMSLAC/506997/P/

12939 

ISO 9000:2000 Серия  

Աուդիտորի/գլխավոր աուդիտորի 

որակավորում ԻՍՕ 9000:2000 շարք 

2006 

17 հուլիս 

 

2006 

20 հուլիս 

 

“SGS УКРАИНА" 

Ուկրաինա 
սերտիֆիկատ  
No: UA/0693/0740 

HACCP սկզբունքները, 

 ղեկավար ցուցումներ 

2006 

20  նոյեմ. 
2006 

15 դեկտ. 
MIM մենեջմենտի 

ինստիտուտ, Կիպրոս, Նիկոսիա 

սերտիֆիկատ 
 

փոքր ու միջին կազմակերպություն-

ներում մենեջմենտի կազմակերպում  
2007. 2007 Ստանդարտացման, 

սերտիֆիկացման և 

չափագիտության միջպետական 

խորհուրդ, Բելոռուս, Մինսկ 

 սերտ.  No: 3-1, 

արտադրանքի և 

ծառայությունների որակի 

ապահովման բնագավառ. 

ԱՊՀ երկրների 

մրցանակաբաշխության 

փորձագետ 

արտադրության և ծառայությունների 

որակի ապահովման բնագավառում 

ԱՊՀ երկրների մրցանակա-

բաշխություն 

2009 2009 Ստանդարտացման, 

սերտիֆիկացման և 

չափագիտության միջպետական 

խորհուրդ, Բելոռուս, Մինսկ 

 սերտ.  No: 3-2, 

արտադրանքի և 

ծառայությունների որակի 

ապահովման բնագավառ. 

ԱՊՀ երկրների 

մրցանակաբաշխության 

փորձագետ 

արտադրության և ծառայությունների 

որակի ապահովման բնագավառում 

ԱՊՀ երկրների մրցանակա-

բաշխություն 

2011. 2011 Ստանդարտացման, 

սերտիֆիկացման և 

չափագիտության միջպետական 

խորհուրդ, Բելոռուս, Մինսկ 

 սերտ.  No: 3-3, 

արտադրանքի և 

ծառայությունների որակի 

ապահովման բնագավառ. 

ԱՊՀ երկրների 

մրցանակաբաշխության 

փորձագետ 

արտադրության և ծառայությունների 

որակի ապահովման բնագավառում 

ԱՊՀ երկրների մրցանակա-

բաշխություն 

 

 

mailto:namirbekyan@seua.am


6.Աշխատանքային փորձ 
Ամսաթիվը Կազմակերպության անվանումը Պաշտոնը 

2012 առ այսօր ՀՊՃՀ, ԿԲԶԾ վարչության ԿՈՎևԿ բաժին բաժնի պետ 

1999 2011 

Ստանդարտացման ազգային ինստիտուտ / SARM/, 

կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացման բաժին 

գլխավոր 

մասնագետ/գլխավոր 

աուդիտոր 

1997 1999 
ՀՀ արդյունաբերության և առևտրի նախարարություն, 

ստանդարտացման, սերտիֆիկացման և չափագիտության 

քաղաքականության վարչություն 

գլխավոր մասնագետ 

1995 1997 
ՀՀ արդյունաբերության նախարարություն, արդյունաբերության 

քաղաքականության և գիտության վարչություն 

գլխավոր մասնագետ 

1989 1995 
ՀՀ թեթև արդյունաբերության նախարարություն, հաշվիչ 

կենտրոն 

գլխավոր մասնագետ-

ինժեներ ծրագրավորող 

 


