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ՏԵՂԱՅԻՆ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ 

 
 2012թ. սեպտեմբերի  6-ին  ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի միջազգային 

վիճակագրական համագործակցության բաժնի պետ Ա. Սաֆյանը և ՀՀ ԱՎԾ 
աշխատակազմի մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ           
Կ. Կույումջյանը մասնակցել են  ք. Երևանում կայացած Աջակցություն 
միգրացիոն պետական ծառայությանը` հզորացնելու միգրացիայի ոլորտի 
կառավարումը Հայաստանում խորագրով աշխատանքային հանդիպմանը,  

 
 2012թ. սեպտեմբերի 7-9-ը ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի  մարդահամարի և 

ժողովրդագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Թոխաթյանը 
մասնակցել է ք. Ծաղկաձորում կայացած Մարդկանց շահագործման 
(թրաֆիկինգի)  հարցերով խորհրդին կից աշխատանքային խմբի նիստին, 

 
 2012 թ. սեպտեմբերի 11-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տնային 

տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ Դ. Մարտիրոսովան 
մասնակցել է ք. Երևանում կայացած ՀՌԿԿ Կովկասյան բարոմետր 
ծրագրի շրջանակներում 2011թ. կատարված ընտրանքային հետազոտության 
արդյունքների շնորհանդեսին, 

 
 2012թ. սեպտեմբերի 14-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի սոցիալական ոլորտի և 

բնապահպանության վիճակագրության բաժնի պետ Ն. Բաղդասարյանը 
մասնակցել է ք. Երևանում կայացած Բարեփոխվող կենսաթոշակային 
համակարգ և աշխատանքի շուկա. Արժանապատիվ աշխատանք և 
համարժեք կենսաթոշակ USAID/PALM ծրագրի փակման միջոցառմանը, 

 
 2012 թ. սեպտեմբերի 20-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Յու. Պողոսյանը մասնակցել է 

ք. Երևանում կայացած Ջերմոցային գազերի երրորդ ազգային կադաստրի 
մշակման գործընթացի հստակեցում խորագրով աշխատաժողովին, 

 
 2012թ. սեպտեմբերի 28-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի սոցիալական ոլորտի և 

բնապահպանության վիճակագրության բաժնի պետ Ն. Բաղդասարյանը 
մասնակցել է ք. Երևանում կայացած Դպրոցահասակ երեխաների 
առողջության վարքագծի ազգային հետազոտության արդյունքների 
ներկայացմանը, 
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 2012թ. հոկտեմբերի 2-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի միջազգային 

վիճակագրական համագործակցության բաժնի պետ Ա. Սաֆյանը և ՀՀ ԱՎԾ 
աշխատակազմի վճարային հաշվեկշռի և արտաքին առևտրի 
վիճակագրության բաժնի պետ Ք. Պողոսյանը մասնակցել են ք. Երևանում 
կայացած ՀՀ- ԵՄ խոր և համապարփակ ազատ առևտրի գոտի խորագրով 
բանակցություններին, 

 
 2012թ. հոկտեմբերի 8-12-ը ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մակրոտնտեսական 

ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի պետ Լ. Խաչատրյանը և ՀՀ 
ԱՎԾ աշխատակազմի ֆինանսների վիճակագրության բաժնի պետ              
Հ. Տիտիզյանը մասնակցել են ք. Ծաղկաձորում կայացած Դրամավարկային 
և ֆինանսական վիճակագրություն խորագրով սեմինարին, 

 
 2012 թ. հոկտեմբերի 8-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի աշխատանքի 

վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ Ջ. Ավոյանը 
մասնակցել է ք. Երևանում կայացած Հայաստանում աշխատանքային 
միգրացիայի գիտավերլուծական կառավարման հզորացում ծրագրի 
համակարգող խորհրդի նիստին, 

 
 2012թ. հոկտեմբերի 16-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի միջազգային 

վիճակագրական համագործակցության բաժնի պետ Ա. Սաֆյանը, ՀՀ ԱՎԾ 
աշխատակազմի սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության 
վիճակագրության բաժնի պետ Ն. Բաղդասարյանը և ՀՀ ԱՎԾ 
աշխատակազմի տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի 
պետ Դ. Մարտիրոսովան մասնակցել են ք. Երևանում կայացած 
Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար կրթական, 
առողջապահական և սոցիալական պաշտպանության ծառայությունների 
մատչելիությունը Հայաստանում խորագրով սեմինարին, 

 
 2012թ. հոկտեմբերի 18-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի սոցիալական ոլորտի և 

բնապահպանության վիճակագրության բաժնի պետ Ն. Բաղդասարյանը 
մասնակցել է ք. Երևանում կայացած Հմտություններ արդի Հայաստանի 
համար խորագրով խորհրդաժողովին, 
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 2012թ. հոկտեմբերի 18-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի միջազգային 
վիճակագրական համագործակցության բաժնի պետ Ա. Սաֆյանը և ՀՀ ԱՎԾ 
աշխատակազմի գյուղատնտեսության վիճակագրության բաժնի պետ           
Ա. Ավագյանը մասնակցել են ք. Երևանում կայացած Հայաստանի համար 
2012-2020թթ. Ավստրիական զարգացման համագործակցության ծրագրի 
հասկացության փաստաթղթի ներկայացմանը և քննարկմանը, 

 
 2012թ. հոկտեմբերի 18-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մարդահամարի և 

ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը և ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի 
աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը մասնակցել 
են ք. Երևանում կայացած Հայաստանյան աշխատուժի ներուժի 
ուսումնասիրություն խորագրով շնորհանդեսին: 

 


