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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

 2008 թ. նոյեմբերի 6-ին, ք. Երևան, «Երեխաների իրավունքների կոնվենցիա»   
խորագրով աշխատանքային հանդիպում, մասնակից` ՀՀ ԱՎԾ սոցիալական ոլորտի 
և բնապահպանության վիճակագրության բաժնի պետ Ն. Բաղդասարյան: 

 2008 թ. նոյեմբերի 6-ին, ք. Երևան,  Թրաֆիքինգի հարցերով աշխատանքային 
հանդիպում, մասնակից` ՀՀ ԱՎԾ մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ 
Կ. Կույումջյան: 

 2008 թ. նոյեմբերի 7-ին, ք. Վիեննա, Ավստրիա, «Գիտատեխնիկական 
աշխատանքների վերաբերյալ վիճակագրական ցուցանիշները»  թեմայով 
աշխատանքային հանդիպում, մասնակից` ՀՀ ՎՊԽ անդամ Յու. Պողոսյան: 

 2008 թ. նոյեմբերի 13-ին, ք. Երևան,  ՀՀ –ում Թրաֆիքինգի դեմ պայքարի ազգային 
ծրագրի աշխատանքային քննարկում, մասնակից` ՀՀ ԱՎԾ մարդահամարի և 
ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյան: 

 2008 թ. նոյեմբերի 18-ին, ք. Երևան,  «ՀՀ  աշխատանքային  օրենսդրությունը` որպես 
գենդերային հավասարությանը նպաստող արդյունավետ մեխանիզմ»   թեմայով 
համաժողով, մասնակից` ՀՀ ԱՎԾ աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ Լ. 
Քալանթարյան: 

 2008 թ. նոյեմբերի 19-ին, ք. Երևան,  «Հայաստանի տնտեսական զարգացումներ»  
2007 թ. տարեկան զեկույցի շնորհանդես,, մասնակից` ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Շաբոյան: 

 2008 թ. նոյեմբերի 20-22-ը, ք. Աղվերան,  «ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի 
հայաստանյան գրասենյակի  Երեխաների Պաշտպանության ծրագիր, 2008 թ. 
տարեկան ծրագրի վերանայում և 2009 թ. ծրագրի պլանավորում»  խորագրով 
հանդիպում, մասնակից` ՀՀ ԱՎԾ տնային տնտեսությունների հետազոտությունների 
բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Գյուլբենկյան: 

 2008 թ. նոյեմբերի 28-ին, ք. Երևան, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի ծրագրերի 
համատեղ տարեկան վերանայման ժողով, մասնակից` ՀՀ ՎՊԽ անդամ Գ. 
Գևորգյան:  

 2008 թ. դեկտեմբերի 2-ին, ք. Երևան,  Թրաֆիքինգի հարցերով աշխատանքային 
հանդիպում, մասնակից` ՀՀ ԱՎԾ մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ 
Կ. Կույումջյան: 

 2008 թ. դեկտեմբերի 3-ին, ք. Երևան,  Ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի 
վերացման միջազգային կոնվենցիայի հարցերով միջգերատեսչական  
աշխատանքային խմբի առաջին հանդիպում, մասնակից` ՀՀ ԱՎԾ սոցիալական 
ոլորտի և բնապահպանության վիճակագրության բաժնի պետ Ն. Բաղդասարյան: 

 2008 թ. դեկտեմբերի 5-ին, ք. Երևան, «Տեղեկատվության և մոնիթորինգի համակարգի 
օպտիմալացման նպատակով ինստիտուցիոնալ և իրավական ներուժի զարգացում 
Հայաստանում` գլոբալ բնապահպանական կառավարման համար» ծրագրի 
մեկնարկային սեմինար, մասնակից` ՀՀ ՎՊԽ անդամ Յու. Պողոսյան:  
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 2008 թ. դեկտեմբերի 8-ին, ք. Երևան, ՄԱԿ-ի Տնտեսական, սոցիալական և 
մշակութային իրավունքների դաշնագրի համաձայն ՀՀ երկրորդ զեկույցի 
պատրաստման համար ստեղծված աշխատանքային խմբի առաջին հանդիպում,  
մասնակիցներ` ՀՀ ԱՎԾ սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության 
վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Գաբրիելյան և մակրոտնտեսական 
ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի գլխավոր մասնագետ Ն. 
Աստվածատուրովա:  

 2008 թ. դեկտեմբերի 8-ին, ք. Երևան, «Ծրագրային բյուջետավորումը Հայաստանում. 
առաջընթացն ու հետագա քայլերը»  խորագրով համաժողով, մասնակից` ՀՀ ԱՎԾ 
աշխատակազմի ղեկավար Ա. Հայրապետյան: 

 2008 թ. դեկտեմբերի 8-12ը, ք. Մինսկ, Բելառուս, «Մարդահամարների և 
կացարանների հաշվառումներ. քարտեզագրման և տվյալների մշակման 
միջազգային չափանիշներ և ժամանակակից տեխնոլոգիաներ» խորագրով 
աշխատանքային հանդիպում, մասնակիցներ` ՀՀ ՎՊԽ անդամ Գ. Գևորգյան և ՀՀ 
ԱՎԾ տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի գլխավոր 
մասնագետ Ա. Գյուլբենկյան: 

 2008 թ. դեկտեմբերի 10-ին, ք. Երևան,  «Մարդկային թրաֆիքինգի վերաբերյալ 
ճշգրիտ տվյալների ստացման մեթոդաբանության մշակում» թեմայով 
աշխատանքային սեմինար, մասնակիցներ` ՀՀ ԱՎԾ Մարդահամարի և 
ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյան, նույն բաժնի գլխավոր մասնագետ 
Ա. Թոխաթյան, առաջատար մասնագետ Ա. Ավետիսյան, առաջին կարգի մասնագետ 
Ա. Գրիգորյան, երկրորդ կարգի մասնագետ  Ս. Ազատյան, Տնային 
տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ Դ. Մարտիրոսովա, 
Աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Քալանթարյան, նույն բաժնի 
գլխավոր մասնագետ Ս. Հունանյան, Սոցիալական ոլորտի և բնաապահպանության 
վիճակագրության բաժնի պետ Ն. Բաղդասարյան, Միջազգային վիճակագրական 
համագործակցության բաժնի առաջատար  մասնագետ  Հ. Եղիազարյան: 

 2008 թ. դեկտեմբերի 17-20-ը և 22-ին, ք. Երևան,  «Էկոնոմետրիկ մոդելների 
կիրառությունը. լոջիթ և փրոբիթ մոդելները SPSS փաթեթի կիրառմամբ» թեմայով 
մեթոդաբանական դասընթաց, մասնակիցներ` ՀՀ ԱՎԾ վիճակագրական 
աշխատանքների մեթոդաբանության և դասակարգիչների բաժնի պետ Լ. 
Պետրոսյան և նույն բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Դաշյան: 

 2008 թ. դեկտեմբերի 22-ին, ք. Երևան, «2010թ. Կենսաբազմազանության նպատակ» -ի 
ուղղությամբ առաջընթացի ազգային գնահատում, ներառյալ չորրորդ ազգային 
զեկույցի պատրաստում” ծրագրի նախագծի ներկայացում, մասնակից` ՀՀ ՎՊԽ 
անդամ Յու. Պողոսյան: 

 


