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ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Ա. Ա. Հ.  Սահակյան Լիանա Լիպարիտի 

Կրթություն    

2015 - 2019 թթ.     ՎՊՀ պատմաշխարհագրական ֆակուլտետի «Իրավագիտություն»                                         

                                            բակալավր  

Աշխատանքային փորձ 

 

Երբ Որտեղ Պաշտոնը 

2019-ից 

մինչ 2020 

թ. 

Վանաձորի պետական համալսարան  իրավաբան 

2019-ից 

մինչ օրս  
Վանաձորի պետական համալսարան 

ՄՌԿ բաժնի՝ 

շրջանավարտն

երիհետ 

աշխատանքներ

ի համակարգող  

2019-ից 

մինչ 2020 

թ. 

«Նաիրի քոլ» ընկերություն  օպերատոր 

2020-ից 

մինչև 

2021թ.  

«Նաիրի քոլ» ընկերություն 
վաճառքի 

մասնագետ 

2021թ.- 

մինչ օրս   
ՋԼ- թելլ  

Պրոեկտի 

մասնագետ  

 

Վերապատրաստումներ 
 

2019թ.     Ամերիկյան համալսրանի կողմից Անգլերեն լեզվի Բ1 մակարդակի վերապատրաստում  

 

2020թ.    Ամերիկյան համալսրանի կողմից Անգլերեն լեզվի Բ2  մակարդակի վերապատրաստում  

 

 

Մասնակցություն դրամաշնորհների և նախագծերի 
 

23.07.2018թ.  Հավաստագիր- ցուցաբերել ակտիվ մասնակցություն Ջինիշյան և 

Գյուլբենկյան  հիշատակի հիմնադրամների «Ակտիվ երիտասարդները 

հանուն փոփոխության» ծրագրի « ՀամաՏԵՐ բնակիչ»  ծրագրին  

24/25.03.2018թ.      Արբիտրաժ խաղ-մրցույթին ամենամյա մասնակցության համար  

18/19.03.2017թ.     Արբիտրաժ խաղ-մրցույթին մասնակցելու համար  
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01.02.2017թ.        Վկայական- Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի 

գրասենյակի կողմից «Իրավաբանական կլինիկա-2016» ծրագրին 

մասնակցելու համար  

2016թ.      Մասկացել է ՀՀ կառավարության աջակցությամբ Հայաստանի 

երիտասարդական հիմնադրամի կողմից հայտարարված կրթաթոշակի 

տրամադրման մրցույթին և արժանացել կրթաթոշակի՝ 2015-2016 

ուսումնական տարվա համար      

            

Կազմակերպած գիտաժողովներ, թրեյնինգներ, սեմինարներ 
 
Կամավորական աշխատանք. 
 

 «ՀամաՏե ՛ր բնակիչ» ծրագրի անդամ, Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամ եւ 

Գյուլբենկյան հիմնադրամ, 2018 փետրվար-սեպտեմբեր 

 «Բանավեճերը առողջ և գիտակից հասարակության նախադրյալ» ծրագրի 

համակարգող,  Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամ, 2017թ. փետրվար-ապրիլ 

 ՎՊՀ «Իրավաբանական կլինիկա» իրավախորհրդատվական կենտրոնի 

իրավախորհրդատու, 2016-2019 թթ. 

 ՎՊՀ <<Ուսանողների իրավունքների պաշտպանության>> հանձնաժողովի 

նախագահ 

 HR Karoyan կազմակերպությունում՝ որպես կամավոր 2022թ. Սկսած մինչ օրս 

 

Սեմինարներ, որոնք կազմակերպվել են իմ կողմից.  
 

 Ուսանողների իրավունքները և պարտականությունները  

 Մարմնի  լեզու և ժեստեր  

 Առաջնորդ ոչ միայն ծվում են, այլև դառնում  

 Քաղաքացիական , վարչական , քրեական իրավունքների տարբերությունները  

 Ինչպե՞ս գրել CV և ինչպե՞ս անցնել գործատուի մոտ հարցազրույցի  

 Բանավեճի գլխավոր նախապայմանները և կառուցվածքը 
 

 
Մասնակցություն գիտաժողովների 

 

2018թ.   Արցախի պետական համալսարանում   
 

Պարգևներ 
 

 Ուսանողական խորհրդի բարեկամ կոչմանն արժանանալու համար 2016-

2018 

 «ՌԵՖՈՐՄ»  բանավեճի ակումբի կողմից կազմակերպված համաբուհական 

ուսանողական բանավեճի առաջնությանը 1-ին պատվավոր 

հորիզոնականը զբաղեցնելու համար  
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 Պատվոգիր- ուսանողական և հասարակական աշխատանքների 

ակտիորեն մասնակցելու համար 2017 

 Պատվոգիր - ՎՊՀ-ի պատմաշխարագրական ֆակուլտետի կողմից 

հասարակական ակտիվություն ցուցաբերելու համար  2019 

 
Լեզուների իմացություն 
 
Մայրենի լեզու- հայերեն  

Անլերեն լեզու- լավ 

Ռուսաց լեզու – գերազանց  
 

Անձնական տվյալներ 
 

Հեռ․  0322 41855-150 

Էլ․փոստ resources49@inbox.ru 

 

Հրապարակումներ 
 
Արցախի պետական համալսարանում   
 
Թեմա: Ինքնասպանության  հասցնել և ինքնասպանության հակել  

mailto:resources49@inbox.ru

