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ՏԵՂԱՅԻՆ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ 
 

 
 2013թ. հունվարի 24-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի միջազգային 

վիճակագրական համագործակցության բաժնի պետ Ա. Սաֆյանը  
մասնակցել է ք. Երևանում կայացած Թվինինգի որակը խորագրով 
սեմինարին, 
 

 2013թ. հունվարի 31-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի միջազգային 
վիճակագրական համագործակցության բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետ 
Ա. Թովմասյանը  մասնակցել է ք. Երևանում կայացած Եվրոպական 
հարևանության և գործընկերության գործիքների (ԵՀԳԳ)   Թվինինգ և 
Թայեքս ծրագրերի, դրանց կիրառման, ընթացակարգերի ու ծրագրերի 
պատրաստման վերաբերյալ աշխատաժողովին, 

 
 2013 թ. փետրվարի 4-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Յու. Պողոսյանը, ՀՀ ԱՎԾ  

աշխատակազմի միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժնի 
պետ Ա. Սաֆյանը և Թվինինգ ծրագրի մշտական խորհրդատու Թ. Բին 
մասնակցել են ք. Երևանում կայացած Աղտոտման համալիր 
կանխարգելման և հսկման համակարգի ներդրման նպատակով ՀՀ 
բնապահպանության նախարարության հզորությունների զարգացում ԵՄ 
Թվինինգ ծրագրի բացման արարողությանը, 

 
 2013թ. հունվարի 30-ին ՀՀ ԱՎԾ նախագահի օգնական Հ. Գրիգորյանը 

մասնակցել է  Պետությունը և տեղեկատվության հասանելիությունը 
եռալեզու գրքի շնորհանդեսին, 

 
 2013թ. փետրվարի 5-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մարդահամարի և 

ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը,նույն բաժնի առաջատար 
մասնագետ Ա. Ավետիսյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի աշխատանքի 
վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի 
տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ               
Դ. Մարտիրոսովան, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մարդահամարի վարչության 
ծրագրավորման և մեթոդաբանական բաժնի պետ Գ. Նշանյանը մասնակցել 
են ք. Երևանում կայացած Միգրացիայի հետազոտություն, ուրվագծեր և 
տվյալների վերլուծություն  խորագրով ուսուցման դասընթացին, 
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 2013թ. փետրվարի 6-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մարդահամարի և 

ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը, նույն բաժնի առաջատար 
մասնագետ Ա. Ավետիսյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի աշխատանքի 
վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը, նույն բաժնի գլխավոր 
մասնագետ Ս. Հունանյանը և առաջին կարգի մասնագետ Ջ. Ավոյանը,  ՀՀ 
ԱՎԾ աշխատակազմի տնային տնտեսությունների հետազոտությունների 
բաժնի պետ Դ. Մարտիրոսովան, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մարդահամարի 
վարչության ծրագրավորման և մեթոդաբանական բաժնի պետ Գ. Նշանյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և 
տեխնոլոգիաների  վարչության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
զարգացման բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Առուշանյանը մասնակցել են    
ք. Երևանում կայացած ՀՀ-ում միգրացիոն վերլուծության ուսուցում 
խորագրով դասընթացին, 

 
 2013թ. փետրվարի 12-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի միջազգային 

վիճակագրական համագործակցության բաժնի գլխավոր  մասնագետ          
Հ. Եղիազարյանը և նույն բաժնի առաջատար մասնագետ Ռ. Շաբոյանը 
մասնակցել են ք. Երևանում կայացած SATTO նախագծի փակման 
սեմինարին, 

 
 2013թ. փետրվարի 15-ին  ԱՎԾ աշխատակազմի մարդահամարի և 

ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը մասնակցել է ք. Երևանում 
կայացած Հայաստանում աշխատանքային միգրացիայի գիտավերլուծական 
կառավարման հզորացում խորագրով սեմինարին, մարդկանց 
շահագործման (թրաֆիկինգի)  հարցերով խորհրդին կից աշխատանքային 
խմբի հանդիպմանը, 

 
 2013թ. փետրվարի 28-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի աշխատանքի 

վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը և ՀՀ ԱՎԾ 
աշխատակազմի սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության 
վիճակագրության բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետ Ա. Գրիգորյանը 
մասնակցել են ք. Երևանում կայացած Համակարգային մոտեցում 
աշխատուժի զարգացմանը և կրթական արդյունքների բարելավմանը 
Հայաստանում ծրագրի նախնական արդյունքների  քննարկմանը: 

 


