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ՏԵՂԱՅԻՆ  ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ 
 

 2010 թ. մայիսի 3-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի հասակակայնության հետ կապերի 
բաժնի պետ Թ. Խաչատրյանը մասնակցել է ք. Երևանում կայացած <<Մամուլի 
ազատություն, տեղեկատվություն ստանալու իրավունք>> թեմայով 
ֆոտոցուցահանդեսին,   

 

 2010 թ. մայիսի 11-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Յու. Պողոսյանը մասնակցել է ք. Երևանում 
կայացած <<Կոպենհագենից դեպի Կանկուն (Մեքսիկա) >> թեմայով կոնֆերանսին,  

 

 2010 թ. մայիսի 11-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Գ. Գևորգյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի 
աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ  Լ. Քալանթարյանը,  
մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի պետ                   
Լ. Խաչատրյանը, տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ     
Դ. Մարտիրոսովան և տեխնոլոգիաների  վարչության տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Առուշանյանը 
մասնակցել են ք. Երևանում կայացած <<Երկրի զեկույցի նկարագիրը>> թեմայով 
վիդեո-կոնֆերանսին,  

   
 2010 թ. մայիսի 12-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի աշխատանքի վիճակագրության 
բաժնի պետ  Լ. Քալանթարյանը մասնակցել է ք. Երևանում կայացած <<Իրական 
գործազրկության մակարդակը Հայաստանում>> հետազոտության ամփոփ 
հաշվետվության ներկայացմանը,   

 

 2010 թ. մայիսի 13-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի վճարային հաշվեկշռի և արտաքին 
առևտրի բաժնի պետ Ա. Պետրոսյանը մասնակցել է ք. Երևանում կայացած 
Հայաստանի զբոսաշրջության մրցունակության չորրորդ համաժողովին,  

 

 2010 թ. մայիսի 14-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մարդահամարի և 
ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը մասնակցել է ք. Երևանում  

կայացած <<Քրեական արդարադատության հակազդումը մարդկանց շահագործմանը 
(թրաֆիքինգին) >> խորագրով կլոր-սեղան քննարկմանը,   

 

 2010 թ. մայիսի 19-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տնային տնտեսությունների 
հետազոտությունների բաժնի պետ Դ. Մարտիրոսովան, տեխնոլոգիաների  
վարչության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի գլխավոր 
մասնագետ Ա. Առուշանյանը, մարդահամարի վարչության տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման բաժնի պետ Ռ. Հովհաննիսյանը և նույն բաժնի 
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առաջին կարգի մասնագետ Տ. Դավթյանը մասնակցել են ք. Երևանում կայացած 
<<Մանկական աղքատություն>> թեմայով դասընթացին,    

 

 2010 թ. մայիսի 20-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի 42 ներկայացուցիչ մասնակցել են       
ք. Երևանում կայացած <<Վիճակագրական դասակարգումներ>>  թեմայով սեմինարին,   

 
 2010 թ. մայիսի 21-ին ՀՀ նախագահ Ս. Մնացականյանը և ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի  
տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ Դ. Մարտիրոսովան 
մասնակցել են ք. Երևանում կայացած <<Մանկական աղքատությունը 
Հայաստանում>>  թեմայով նստաշրջանին, 

 

 2010 թ. մայիսի 24-ին ՀՀ նախագահ Ս. Մնացականյանը և ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի  
տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ Դ. Մարտիրոսովան 
մասնակցել են ք. Երևանում կայացած <<Ինչու աղքատները չեն դիմում ընտանեկան 
նպաստի ծրագրին – աղքատների ձայները>> թեմայով հանդիպմանը, 

 
 2010 թ. մայիսի 25-ին ՀՀ նախագահ Ս. Մնացականյանը մասնակցել է ք. Երևանում 
կայացած Եվրոպական կառույցների հետ ՀՀ պետական մարմինների 
համագործակցությունը համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի 7-րդ 
նիստին, 

 

 2010 թ. հունիսի 2-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մարդահամարի և 
ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը մասնակցել է ք. Երևանում 
կայացած Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության (ILO) հակաթրաֆիքինգի 
գծով տարածաշրջանային ծրագրի ղեկավարող կոմիտեի հանդիպմանը,    

 
 2010 թ. հունիսի 8-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մարդահամարի և 
ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը և տնային տնտեսությունների 
հետազոտությունների բաժնի պետ Դ. Մարտիրոսովան մասնակցել են ք. Երևանում 
կայացած <<ՀՀ-ում ծննդի պետական գրանցում չստացած երեխաների 
բացահայտման և իրավական աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով 
սոցիոլոգիական հետազոտության արդյունքների քննարկում>> խորագրով 
սեմինարին, 

 

 2010 թ. հունիսի 10-ին ՀՀ նախագահ Ս. Մնացականյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի 
աշխատակազմի միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժնի պետ 
Ա. Սաֆյանը,   մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը, 
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աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ  Լ. Քալանթարյանը, տնային 
տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ Դ. Մարտիրոսովան և 
տրանսպորտի և կապի վիճակագրության բաժնի պետ Գ. Թորոսյանը մասնակցել են 
ք. Երևանում կայացած Ընթացիկ տվյալների կառավարման համակարգի 
վերաբերյալ համապատասխան պետական մարմինների պետական պաշտոնյաների 
համար սեմինարին,  

 

 2010 թ. հունիսի 11-13-ը ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մարդահամարի և 
ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը մասնակցել է ք. Աղվերանում   
կայացած Մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) հարցերով խորհրդին կից 
աշխատանքային խմբի արտագնա նիստին,    

 

 2010 թ. հունիսի 14-17-ը ՀՀ ԱՎԾ նախագահի օգնական արտակարգ իրավիճակների 
և քաղաքացիական պաշտպանության գծով Ս. Բաղդասարյանը մասնակցել է            
ք. Երևանում կայացած Քաղաքացիական, ռազմական արտակարգ իրավիճակներին 
պատրաստվածությանն առընչվող միջգերատեսչական աշխատաժողովին և 
վարժանքին,   

 

 2010 թ. հունիսի 15-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Գ. Գևորգյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի 
մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը և աշխատանքի 
վիճակագրության բաժնի պետ  Լ. Քալանթարյանը մասնակցել են ք. Երևանում 
կայացած <<Հարկադիր աշխատանքի և թրաֆիքինգի զոհեր>> թեմայով 
աշխատանքային հանդիպմանը (տվյալների հաստատման գծով աշխատանքային 
հանդիպում), 

 
 2010 թ. հունիսի 16-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի միջազգային վիճակագրական 
համագործակցության բաժնի պետ Ա. Սաֆյանը մասնակցել է ք. Երևանում կայացած 
ՀՀ-ԵՄ Համագործակցության առևտրի, տնտեսական և համապատասխան 
իրավական հարցերով ենթակոմիտեի իններորդ նիստին,  

 
 2010 թ. հունիսի 28-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի վճարային հաշվեկշռի և արտաքին 
առևտրի բաժնի գլխավոր մասնագետ Կ. Շահբազյանը մասնակցել է ք. Երևանում 
կայացած Առևտրի ռազմավարության վերաբերյալ խորհրդակցական հանդիպմանը:  

 
 
 
 
 
 


