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ՏԵՂԱՅԻՆ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ 
 

 2013թ. մարտի 13-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի միջազգային 
վիճակագրական համագործակցության բաժնի երկրորդ կարգի  մասնագետ 
Ա. Թովմասյանը մասնակցել է ք. Երևանում կայացած Մրցակցային և 
պետական օժանդակության օրենսդրության կիրառման հզորացումը 
Հայաստանում ԵՄ- Թվինինգ ծրագրի փակման արարողությանը, 

 
 2013թ. մարտի 20-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի  տնային տնտեսությունների 

հետազոտությունների բաժնի պետ Դ. Մարտիրոսովան, ՀՀ ԱՎԾ 
աշխատակազմի մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ            
Կ. Կույումջյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի պետ Ռ. Պետրոսյանը մասնակցելեն 
ք. Երևանում կայացած ՀՌԿԿ Կովկասյան բարոմետր ծրագրի 
շրջանակներում 2012թ. կատարված ընտրանքային հետազոտոթյունների 
արդյունքների ներկայացմանը, 

 
 2013թ. մարտի 22-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի աշխատանքի 

վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը մասնակցել է ք. Երևանում 
կայացած Հայաստանում աշխատանքային միգրացիայի գիտավերլուծական 
կառավարման հզորացում խորագրով աշխատանքային հանդիպմանը, 

 
 2013թ. մարտի 28-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Յու. Պողոսյանը մասնակցել է               

ք. Երևանում կայացած Կլիմայի փոփոխության հետևանքների նկատմամբ 
Հայաստանի լեռնանտառային էկոհամակարգերի հարմարվողականության 
բարձրացում ծրագրի շուրջ աշխատանքային հանդիպմանը, 
 

 2013թ. ապրիլի 3-ին  ՀՀ ՎՊԽ անդամներ Գ. Գևորգյանը, Գ. Անանյանը,     
Վ. Դավթյանը, Լ. Պետրոսյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տնային 
տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ Դ. Մարտիրոսովան 
մասնակցել են ք. Երևանում կայացած Երեխաների բարեկեցության վրա 
ազդող խնդիրները խորագրով կոնֆորանսին, 

 
 2013 թ. ապրիլի 3-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի աշխատանքի 

վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը, նույն բաժնի առաջին 
կարգի մասնագետ Ջ. Ավոյանը մասնակցել են ք. Երևանում կայացած Ոչ 
ֆորմալ զբաղվածություն խորագրով եռակողմ սեմինարին, 
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 2013թ. ապրիլի 16-ին  ՀՀ ՎՊԽ անդամ Գ. Գևորգյանը, ՀՀ ԱՎԾ 

աշխատակազմի աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ               
Լ. Քալանթարյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի պետ 
Վ. Սարոյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մարդահամարի և 
ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը մասնակցել են ք. Երևանում 
կայացած Հայաստանում աշխատանքային միգրացիայի գիտավերլուծական 
կառավարման հզորացում խորագրով վերլուծության շուրջ քննարկումներին, 

 
 2013թ. ապրիլի 18-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի միջազգային 

վիճակագրական համագործակցության բաժնի պետ Ա. Սաֆյանը մասնակցել 
է ք. Երևանում կայացած  ՀՀ-ԵՄ առևտրի, տնտեսական և 
համապատասխան իրավական հարցերով համագործակցության 
ենթակոմիտեի հերթական տասներկուերորդ նիստին, 

 
 2013թ. ապրիլի 18-19-ը  ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տնային 

տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ Դ. Մարտիրոսովան և 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման 
բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Առուշանյանը  մասնակցել են ք. Երևանում 
կայացած SQP  ծրագրի կիրառմանբ` հետազոտության հարցաթերթի որակի 
կանխատեսում. Հարցաթերթի բարելավում և գնահատման սխալների 
ճշգրտում խորագրով ուսուցողական սեմինարին, 

 
 2013թ. ապրիլի 19-ին  ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի  տնային տնտեսությունների 

հետազոտությունների բաժնի պետ Դ. Մարտիրոսովան, ՀՀ ԱՎԾ 
աշխատակազմի աշխատանքի վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի 
մասնագետ Ջ. Ավոյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մարդահամարի և 
ժողովրդագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Ավետիսյանը 
մասնակցել են ք. Երևանում կայացած Անհատական տվյալների 
պաշտպանության հարցերը միգրացիայի կառավարման ոլորտում 
խորագրով սեմինարին, 

 
 2013թ. ապրիլի 25-26-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամ Յու. Պողոսյանը մասնակցել է              

ք. Աղվերանում կայացած Մաքուր էներգիա և ջուր ծրագրի շրջանակում 
ստեղծված գետավազանային կառավարման պլանավորման նպատակով 
որոշումների կայացմանն աջակցող համակարգի խորհրդատվական խմբի 
հանդիպմանը: 


