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ՏԵՂԱՅԻՆ  ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ 
 
 
 

 2010 թ. սեպտեմբերի 10-ին ՀՀ ԱՎԾ նախագահ Ս. Մնացականյանը, ՀՀ ՎՊԽ 
անդամներ Գ. Գևորգյանը, Վ. Դավթյանը և Յու. Պողոսյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի 
Տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների  վարչության  
պետ Ն. Պողոսյանը, միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժնի 

պետ Ա. Սաֆյանը, տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ  
Դ. Մարտիրոսովան, աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ                  
Լ. Քալանթարյանը, սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության վիճակագրության 
բաժնի պետ Ն. Բաղդասարյանը, աշխատակազմի մարդահամարի և 
ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը, տրանսպորտի վիճակագրության 
բաժնի պետ Գ. Թորոսյանը, տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և 
տեխնոլոգիաների  վարչության  բանկերի մշակման և ծրագրավորման բաժնի 
գլխավոր մասնագետ Ա. Մարտիրոսյանը և առաջին կարգի մասնագետ                  
Կ. Եսայանը մասնակցել են ք. Երևանում կայացած <<Հայաստանի առաջընթացն 
ուղղված ազգային ՀԶՆ-ին հասնելուն>>  թեմայով կոնֆերանսին,    

 

 2010 թ. սեպտեմբերի 15-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի միջազգային վիճակագրական 
համագործակցության բաժնի պետ Ա. Սաֆյանը մասնակցել է ք. Երևանում  
կայացած ՀՀ-ԵՄ Ասոցացման համաձայնագրի բանակային գործընթացի 
շրջանակներում գործող <<Տնտեսական, ֆինանսական և ոլորտային 
համագործակցության հարցերի>> աշխատանքային խմբի նիստին,    

 

 2010 թ. սեպտեմբերի 24-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տնային տնտեսությունների 
հետազոտությունների բաժնի պետ  Դ. Մարտիրոսովան, աշխատանքի 
վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը մասնակցել են ք. Երևանում 
կայացած <<Սոցիալական պաշպանության ինդեքս>> թեմայով հանդիպմանը,   

 

 2010 թ. սեպտեմբերի 27-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տնային տնտեսությունների 
հետազոտությունների բաժնի պետ Դ. Մարտիրոսովան մասնակցել է  ք. Երևանում 
կայացած <<Ջրօգտագործողների ընկերությունների (ՋՕԸ) և ջրօգտագործողների 
հետազոտության>>  ներկայացում-քննարկում,     

 

 2010 թ. հոկտեմբերի 18-22-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամ Վ. Դավթյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի 
Տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների  վարչության  
պետ Ն.  Պողոսյանը, նույն վարչության տվյալների բանկերի մշակման և 
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ծրագրավորման բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Մարտիրոսյանը, առաջին կարգի 
մասնագետներ Ա. Դավթյանը և Կ. Եսայանը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
զարգացման բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Առուշանյանը, ցանցային և 
տեխնիկական ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Քյոսեյանը, 
աշխատանքի վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ Ս. Հունանյանը, 
մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Թոխաթյանը,  
տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի առաջատար մասնագետ                
Մ. Լորսաբյանը,  սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության վիճակագրության 
բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ Ա. Գրիգորյանը, մուտքագրող-օպերատոր                  
Ա. Պոդպոմոգովան,  տրանսպորտի և կապի վիճակագրության բաժնի 1-ին կարգի 
մասնագետ Դ. Անանյանը մասնակցել են ք. Երևանում կայացած  <<ԴԵՎԻՆՖՈ>>  
տվյալների բազայի կառավարում>>  խորագրով սեմինարին:  

 


