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ՏԵՂԱՅԻՆ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ 

 

 2009 թ. սեպտեմբերի 3-ին ՀՀ ԱՎԾ նախագահ Ս. Մնացականյանը, ՀՀ ԱՎԾ 
աշխատակազմի տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ      
Դ. Մարտիրոսովան, աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը 
մասնակցել են ք. Երևանում  կայացած <<ԱՄՆ ՄԶԳ Սոցիալական պաշտպանության 
հզորացման ծրագիր>> թեմայով հանդիպմանը,  

 
 2009 թ. սեպտեմբերի 7-16-ը ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ֆինանսների 
վիճակագրության պետ Հ. Տիտիզյանը, նույն բաժնի առաջատար մասնագետ              
Ք. Պողոսյանը, վճարային հաշվեկշռի և արտաքին առևտրի բաժնի արտաքին 
պարտքի գծով փորձագետ Ա. Վարդանյանը մասնակցել են ք. Երևանում  կայացած 
<<Պարտքի կայունության վերլուծություն>> թեմայով դասընթացին,  

 
 2009 թ. սեպտեմբերի 12-ին  ՀՀ ԱՎԾ նախագահ Ս. Մնացականյանը, ՀՀ ՎՊԽ անդամ 
Գ. Գևորգյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի միջազգային վիճակագրական 
համագործակցության բաժնի պետ Ա. Սաֆյանը, տնային տնտեսությունների 
հետազոտությունների բաժնի պետ  Դ. Մարտիրոսովան մասնակցել են ք. Երևանում  
կայացած <<ՀՄՀ – Հայաստան ծրագրի տվյալների որակի գնահատման արդյունքների 
ներկայացում>> թեմայով հանդիպմանը,  

 
 2009 թ. սեպտեմբերի 16-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Գ. Գևորգյանը և ՀՀ ԱՎԾ 
աշխատակազմի տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ      
Դ. Մարտիրոսովան մասնակցել են ք. Երևանում  կայացած <<Գյուղատնտեսական 
տվյալների գնահատման արդյունքների ներկայացում>> թեմայով հանդիպմանը,  

 
 2009 թ. սեպտեմբերի 17-18-ը ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի միջազգային վիճակագրական 
համագործակցության բաժնի պետ Ա. Սաֆյանը մասնակցել է ք. Երևանում  
կայացած <<Եվրոպական համագործակցության և գործընկերության գործիքի ներքո 
իրականացվող ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագիրը Հայաստանում և ծրագրերի կառավարման 
գործակալության տեղեկատվության կառավարման համակարգը>> թեմայով 
հանդիպմանը,  

 
 2009 թ. սեպտեմբերի 18-ին  ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի հասարակայնության հետ 
կապերի բաժնի պետ Թ. Խաչատրյանը մասնակցել է ք. Երևանում կայացած 
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Տեղեկատվության ազատության օրենսդրության բարեփոխումների գործընթացի 
շուրջ աշխատանքային քննարկմանը,   

 
 2009 թ. սեպտեմբերի 18-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի սոցիալական ոլորտի և 
բնապահպանության վիճակագրության բաժնի պետ Ն. Բաղդասարյանը մասնակցել 
է ք. Երևանում կայացած ՄԱԿ-ի Ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի 
վերացման միջազգային կոնվենցիայի իրականացման վերաբերյալ ՀՀ 5-րդ և 6-րդ 
համատեղ պարբերական զեկույցի կլոր սեղանի քննարկմանը,  

 
 2009 թ. հոկտեմբերի 5-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մարդահամարի և 
ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը մասնակցել է ք. Երևանում  
կայացած <<Ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության 
մասին>> շրջանակային կոնվենցիայի կատարման վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության երրորդ զեկույցի կլոր սեղանի քննարկմանը, 

 
 2009 թ. հոկտեմբերի 26-30-ը ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տեղեկատվական 
ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների  վարչության  տվյալների բանկերի 
մշակման և ծրագրավորման բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Մարտիրոսյանը, 
առաջին կարգի մասնագետներ Ա. Դավթյանը, միջազգային վիճակագրական 
համագործակցության բաժնի առաջատար մասնագետ Հ. Եղիազարյանը, Երևան 
քաղաքի մարզային գործակալության առաջատար մասնագետ Զ. Ավետիսյանը,  
նույն գործակալության առաջին կարգի մասնագետ Գ. Ղազարյանը, Արագածոտնի 
մարզային գործակալության պետ Լ. Մովսիսյանը,  նույն գործակալության գլխավոր 
մասնագետ Ա. Բաբաջանյանը, Արարատի մարզային գործակալության պետ Լ. 
Դավթյանը, նույն գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության 
բաժնի պետ Վ. Մուրադյանը, Արմավիրի մարզային գործակալության պետ Ի. 
Սարգսյանը,  նույն գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության 
բաժնի պետ Ի. Դավթյանը,  Գեղարքունիքի  մարզային գործակալության 
տարածքային վիճակագրության բաժնի պետ Կ. Դեղոյանը,  նույն գործակալության 
առաջատար մասնագետ Հ. Ներսիսյանը, Լոռու  մարզային գործակալության պետ Վ. 
Մանուկյանը, նույն գործակալության առաջատար մասնագետ Ա. Պետրոսյանը, 
Կոտայքի մարզային գործակալության պետ Վ. Դավթյանը, նույն գործակալության 
ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի պետ Մ. Ստեփանյանը, Շիրակի 
մարզային գործակալության առաջատար մասնագետ Ա. Սուվարյանը,  նույն 
գործակալության առաջին կարգի մասնագետ    Ա. Սահակյանը, Սյունիքի մարզային 
գործակալության առաջատար մասնագետ Ա. Ավանեսյանը, նույն գործակալության 
վիճակագիր Հ. Հովակիմյանը, Վայոց ձորի մարզային գործակալության պետ             
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Ա. Ղազարյանը,    նույն գործակալության գլխավոր մասնագետ Լ.  Մնացականյանը, 
Տավուշի մարզային գործակալության առաջատար մասնագետ Ա.  Ենգիբարյանը,  
նույն գործակալության վիճակագիր Ս. Մելիքսեթյանը մասնակցել են ք. Երևանում  
կայացած <<ԴԵՎԻՆՖՈ 6.0 Սպառող և տվյալների բազայի կառավարում>> խորագրով 
դասընթացին,  

 
 2009 թ. հոկտեմբերի 28-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի թվով 67 մասնակից մասնակցել 
են ք. Երևանում կայացած <<Հայաստանի սոցիալական պատկերը և 
աղքատությունը>> 2008թ. տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի 
ամբողջացված հետազոտության արդյունքներով վիճակագրական – վերլուծական 
զեկույցի շնորհանդեսին:  

 


