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ՏԵՂԱՅԻՆ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ 

 
 2011թ. նոյեմբերի 18-20ը ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մարդահամարի և 

ժողովրդագրության բաժնի առաջատար մասնագետ Ա. Ավետիսյանը 
մասնակցել է ք.Ծաղկաձորում  Մարդկանց շահագործման (թրաֆիկինգի) 
հարցերով խորհրդին կից աշխատանքային խմբի արտագնա նիստին, 

 
 2011թ. նոյեմբերի 16-ին  ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի միջազգային 

վիճակագրական համագործակցության բաժնի պետ Ա. Սաֆյանը մասնակցել 
է ք. Երևանում կայացած Թվինինգի որակը» թեմայով աշխատանքային 
հանդիպմանը, 

 
 2011թ. նոյեմբերի 17-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի աշխատանքի 

վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը և նույն բաժնի առաջատար 
մասնագետ Ջ. Ավոյանը մասնակցել են ք. Երևանում կայացած Տեսնելը 
դժվար է, հաշվառելն` առավել. Չափահասների և երեխաների հարկադիր 
աշխատանքի վերաբերյալ հետազոտությունների իրականացման ուղենիշեր» 
թեմայով աշխատանքային հանդիպմանը, 

 
 2011թ. նոյեմբերի 22-ին ՀՀ ԱՎԾ  աշխատակազմի թվով 50 աշխատակից 

մասնակցել են ՀՀ Տավուշի մարզի ք. Դիլիջանում կայացած ԱրմենիաԻնֆո 
տվյալների բազայի կառավարնման համակարգ» խորագրով շնորհանդեսին, 

 
 2011թ. նոյեմբերի 29-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի թվով 22 աշխատակից 

մասնակցել են ք. Երևանում կայացած Սոցիալական պատկերը և 
աղքատությունը Հայաստանում» զեկույցի շնորհանդեսին, 

 
 2011թ. դեկտեմբերի 6-ին  ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ղեկավար                

Ա. Հայրապետյանը մասնակցել է ք. Երևանում կայացած Քաղաքացիական 
ծառայության համակարգի բարեփոխումներ» խորագրով աշխատանքային 
հանդիպմանը, 

 
 2011թ. դեկտեմբերի 8-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի թվով 7 աշխատակից 

մասնակցել են ք. Ծաղկաձորում  կայացած Հայաստանում 
գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման պլանավորում» խորագրով 
սեմինարին, 
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 2011թ. դեկտեմբերի 9-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի աշխատանքի 

վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը մասնակցել է ք. Երևանում 
կայացած Հայաստանում միգրացիոն վիճակագրության հիմնախնդիրները»  
թեմայով կլոր-սեղանին, 

 
 2011թ. դեկտեմբերի 13-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի սոցիալական ոլորտի և 

բնապահպանության վիճակագրության բաժնի պետ Ն. Բաղդասարյանը և 
մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ.Կույումջյանը 
մասնակցել են ք. Երևանում կայացած ՀՀ-ում երեխաների իրավունքների 
պաշտպանության խնդիրները» խորագրով սեմինարին, 

 
 2011թ. դեկտեմբերի 15-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի  տնային 

տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ Դ. Մարտիրոսովան և 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի գլխավոր 
մասնագետ Ա. Առուշանյանը մասնակցել են ք.Երևանում կայացած 
Սոցիալական բացառվածության ինդեքսներ» խորագրով սեմինարին, 

 
   2011թ. դեկտեմբերի 19-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մարդահամարի և 

ժողովրդագրության բաժնի առաջատար մասնագետ Ա. Ավետիսյանը 
մասնակցել է ք.Երևանում կայացած Աշխատանքային միգրացիայի 
վիճակագրությանը ԱՊՀ երկրներում» խորագրով վիդիոկոնֆերանսին, 

 
 2011թ. դեկտեմբերի 19-ին ՀՀ  ԱՎԾ աշխատակազմի մարդահամարի և 

ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը և տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Առուշանյանը 
մասնակցել են Սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական 
ընդհատումների տարածվածությունը և պատճառները Հայաստանում» 
խորագրով սեմինարին, 

 
 2011թ. դեկտեմբերի 20-ին ՀՀ ՎՊԽ խորհրդի անդամ Յու. Պողոսյանը 

մասնակցել է Կլիմայի փոփոխության Հայաստանի երրորդ ազգային 
հաղորդագրության պատրաստման նպաստավոր պայմանների ստեղծում» 
խորագրով ղեկավար Կոմիտեի ընդլայնված նիստին: 
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