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ՏԵՂԱՅԻՆ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ 

 

 2010 թ. մարտի 2-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Շաբոյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի  տնային 
տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ Դ. Մարտիրոսովան, 
մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի պետ                    
Լ. Խաչատրյանը,  նույն բաժնի գլխավոր մասնագետ Ն. Աստվածատուրովան, ՀՀ 
ԱՎԾ աշխատակազմի աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ                   
Լ. Քալանթարյանը, <<Կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտություն>> 
ենթածրագրի կառավարիչ Ա. Խանգելդյանը, տեղեկատվական ռեսուրսների 
կառավարման և տեխնոլոգիաների  վարչության տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Առուշանյանը 
մասնակցել են ք. Երևանում կայացած <<ՀՆԱ-ում ոչ ֆորմալ հատվածի գնահատման 
մեթոդաբանություն>> թեմայով սեմինար-վիդեո-կոնֆերանսին,   

 
 2010թ. մարտի 3-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի սոցիալական ոլորտի և 
բնապահպանության վիճակագրության բաժնի պետ Ն. Բաղդասարյանը մասնակցել 
է ք. Երևանում կայացած <<Նախադպրոցական և դպրոցական կրթության 
կառավարման տեղեկատվական համակարգը Հայաստանում>> թեմայով 
հանդիպմանը,  

 
 2010թ. մարտի 10-11-ը ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մարդահամարի և 
ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը մասնակցել են ք. Երևանում 
կայացած <<Միգրացիայի տվյալների կառավարում>> թեմայով սեմինարին,  

 
 2010թ. մարտի 26-28-ը ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մարդահամարի և 
ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը մասնակցել են ք. Ծաղկաձորում 
կայացած Մարդկանց շահագործման (թրաֆիկինգի) հարցերով խորհրդին կից 
աշխատանքային հանդիպմանը,  

 
 2010թ. մարտի 30-31-ը ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի միջազգային վիճակագրական 
համագործակցության բաժնի առաջատար մասնագետ Հ. Եղիազարյանը և առաջին 
կարգի մասնագետ Ռ. Շաբոյանը մասնակցել են ք. Երևանում կայացած 
<<Եվրամիության տերմինաբանություն>> թեմայով դասընթացին,  
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 2010 թ. ապրիլի 1-2-ը ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի միջազգային վիճակագրական 
համագործակցության բաժնի պետ Ա. Սաֆյանը և գլխավոր մասնագետ                    
Ա. Կարապետյանը մասնակցել են ք. Երևանում  կայացած <<Եվրամիության 
տերմինաբանություն>> թեմայով դասընթացին,    

 
 2010 թ. ապրիլի 2-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի միջազգային վիճակագրական 
համագործակցության բաժնի պետ Ա. Սաֆյանը մասնակցել է ք. Երևանում 
(Հայաստան) կայացած <<Թվինինգ ծրագրային առաջարկների ընդունման 
գործընթացի 2010 թ. առաջին փուլ>> թեմայով աշխատաժողովին,   

 
 2010 թ. ապրիլի 6-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Շաբոյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի  
տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ Դ. Մարտիրոսովան, 
մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի պետ                    
Լ. Խաչատրյանը,  նույն բաժնի գլխավոր մասնագետ Ն. Աստվածատուրովան, 
աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ  Լ. Քալանթարյանը, 
<<Կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտություն>> ենթածրագրի կառավարիչ   
Ա. Խանգելդյանը, տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և 
տեխնոլոգիաների  վարչության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման 
բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Առուշանյանը մասնակցել են ք. Երևանում կայացած 
<<Ոչ ֆորմալ հատվածի հետազոտության կշիռների հաշվարկ>> թեմայով վիդեո-
կոնֆերանսին, 

 
 2010 թ. ապրիլի 13-ին ՀՀ ԱՎԾ նախագահ Ս. Մնացականյանը, ՀՀ ԱՎԾ 
աշխատակազմի միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժնի պետ 
Ա. Սաֆյանը մասնակցել են ք. Երևանում կայացած <<Աջակցություն ՀՀ Ազգային 
վիճակագրական ծառայությանը>> խորագրով ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի առաջարկի 
գնահատման և ընտրության հանձնաժողովի աշխատանքներին 
նախապատրաստվելու և հանձնաժողովի ընթացակարգին ծանոթանալու 
նպատակով հանդիպում-քննարկմանը,   

 
 2010 թ. ապրիլի 20-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի  տնային տնտեսությունների 
հետազոտությունների բաժնի պետ Դ. Մարտիրոսովան, մակրոտնտեսական 
ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի գլխավոր մասնագետ                   
Ն. Աստվածատուրովան, աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ  Լ. 
Քալանթարյանը, գլխավոր մասնագետ Ս. Հունանյանը,  առաջին կարգի մասնագետ 
Ջ. Ավոյանը, տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների  
վարչության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի գլխավոր 
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մասնագետ Ա. Առուշանյանը  մասնակցել են   ք. Երևանում կայացած <<Ոչ ֆորմալ 
զբաղվածության գնահատում>> թեմայով վիդեո-կոնֆերանսին, 

 
 2010 թ. ապրիլի 27-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի աշխատակազմի մարդահամարի և 
ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը մասնակցել է   ք. Երևանում  
կայացած <<Երեխաների թրաֆիքինգը և շահագործումը Հայաստանում. 
ուսումնասիրության թիրախ խմբերի երեխաների և հանրային իրազեկվածության 
վերաբերյալ հաշվետվության>> ներկայացմանը,   

  
 2010 թ. ապրիլի 27-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի միջազգային վիճակագրական 
համագործակցության բաժնի պետ Ա. Սաֆյանը մասնակցել է ք. Երևանում կայացած 
<<Հայաստան-Շվեդական համագործակցության զարգացման ծրագրի 
արդյունքները>> թեմայով սեմինարին, 

 
 2010թ. ապրիլի  28-ին  ՀՀ ԱՎԾ  նախագահ  Ս. Մնացականյանը   անց է կացրել  
ուսուցողական սեմինար Հայաստանի Պետական Ագրարային համալսարանի 
տնտեսագիտական ֆակուլտետի առկա ուսուցման <<Ագրոպարենային համակարգի 
հաշվապահական  հաշվառում և աուդիտ>>, <<Ապահովագրական գործ>>, 

<<Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն>> մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի 
ուսանողների համար, Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող 
վիճակագրական աշխատանքների կազմակերպման գործընթացներին 
ծանոթացնելու նպատակով: 

  
 
 

 


