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ՏԵՂԱՅԻՆ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ
9

2015թ. հունվարի 23-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Յու. Պողոսյանը մասնակցել
Երևանում

է ք.

կայացած ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային

կոնվենցիայի պահանջների ու դրույթների կատարման միջգերատեսչական
համակարգման խորհրդի երրորդ նիստին,
9

2015թ. հունվարի 27-28-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամ Յու. Պողոսյանը մասնակցել է ք.
Ծաղկաձորում

կայացած «ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության շրջանակային

կոնվենցիայի 21-րդ համաժողովին ընդառաջ. ճանապարհ դեպի Փարիզ»
խորագրով կլոր սեղանին,
9

2015թ. փետրվարի 6-7-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամ Վ. Դավթյանը և ՀՀ ԱՎԾ
տեղեկատվական

ռեսուրսների

կառավարման

և

տեխնոլոգիաների

վարչության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի պետ Ա.
Մարտիրոսյանը մասնակցել են ք. Ծաղկաձորում

կայացած Դպրոցների

անվտանգության ցուցիչներին նվիրված աշխատաժողովին,
9

2015թ. փետրվարի 9-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ
Լ. Քալանթարյանը մասնակցել է ք. Երևանում
մակարդակի»

ցուցանիշի

ձևավորման

կայացած «Գործազրկության

մեթոդաբանության

մշակման

հարցերով Միջազգային աշխատանքային խմբի տեսակոնֆերանսին,
9

2015թ. փետրվարի 10-ին ՀՀ ԱՎԾ մարդահամարի և ժողովրդագրության
բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը մասնակցել է ք. Երևանում կայացած
Միգրացիայի

հարցերով

Միջազգային

աշխատանքային

խմբի

տեսակոնֆերանսին ,
9

2015թ. փետրվարի 18-ին ՀՀ ԱՎԾ մարդահամարի և ժողովրդագրության
բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը մասնակցել է ք. Երևանում

կայացած

«Հայաստանում ՄԱԲՀ գրասենյակի գործունեության 2010-2015թ. ծրագրի
իրականացումը

գնահատող

զեկույցի,

ինչպես

նաև

երկրում

ՄԱԲՀ

գործունեության 2016-2020թ. ծրագրի նախագծի ներկայացում և քննարկում»
խորագրով գործընկերների հանդիպմանը,
9

2015թ. փետրվարի 19-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Լ. Պետրոսյանը, ՀՀ ԱՎԾ
ֆինանսների վիճակագրության բաժնի պետ Հ. Տիտիզյանը և բիզնես
ռեգիստրի, ընտրանքի և դասակարգիչների բաժնի պետ Վ. Արևշատյանը
մասնակցել են ք. Երևանում կայացած Եվրասիական տնտեսական միության
կողմից

կազմակերպված

ֆինանսների

վիճակագրության

գծով

տեսակոնֆերանսին,
9

2015թ. փետրվարի 24-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատանքի վիճակագրության բաժնի
առաջատար մասնագետ Ջ. Ավոյանը մասնակցել է ք. Երևանում
«Հայաստանից

աշխատանքային

միգրացիայի

խորագրով վեցերորդ կլոր սեղան քննարկմանը,
12

շրջափուլի

կայացած

բարելավում»
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9

2015թ. փետրվարի 25-ին ՀՀ ԱՎԾ սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության
վիճակագրության

բաժնի

մասնակցել է ք. Երևանում
կանխարգելման

և

երկրորդ

կարգի

մասնագետ

Հ.

Սիմոնյանը

կայացած «Հայաստանում աղետների վնասների

երեխաների

խոցելիության

նվազեցման»

ծրագրի

շրջանակներում իրականացված դպրոցների անվտանգության գնահատման
ծրագրի ամփոփիչ համաժողովին,
9

2015թ. փետրվարի 26-ին ՀՀ ԱՎԾ ֆինանսների վիճակագրության բաժնի պետ
Հ. Տիտիզյանը մասնակցել է ք. Երևանում կայացած Պետական ֆինանսների
վիճակագրության վերաբերյալ տեսակոնֆերանսին,

9

2015թ. փետրվարի 26-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամներ Ա. Սաֆյանը, Գ. Անանյանը,
Լ. Պետրոսյանը, ՀՀ ԱՎԾ միջազգային վիճակագրական համագործակցության
բաժնի

պետ

Հ.

դասակարգիչների

Եղիազարյանը,
բաժնի

վիճակագրության
վիճակագրության

պետ

բաժնի
բաժնի

բիզնես

Վ.

պետ
պետ

ռեգիստրի,

Արևշատյանը,
Ա.

Մ.

և

արդյունաբերության

Անանյանը,

Պետրոսյանը,

ընտրանքի

շինարարության

գյուղատնտեսության

վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Ավագյանը, տրանսպորտի և կապի
վիճակագրության

բաժնի

պետ

Գ.

ծառայությունների

վիճակագրության

Թորոսյանը,
բաժնի

պետ

առևտրի
Ա.

և

այլ

Հարությունյանը,

մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի պետ
Լ. Խաչատրյանը և վիճակագրական տեղեկատվության տարածման և
հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Ն. Մուշեղյանը մասնակցել են
ք. Երևանում տեսակոնֆերանսի միջոցով կայացած Վիճակագրության գծով
խորհրդատվական

կոմիտեի

տնտեսական

վիճակագրության

գծով

ենթակոմիտեի վեցերորդ նիստին,
9

2015թ.

փետրվարի

27-ին

ՀՀ

ԱՎԾ

միջազգային

վիճակագրական

համագործակցության բաժնի պետ Հ. Եղիազարյանը, մարդահամարի և
ժողովրդագրության

բաժնի

պետ

Կ.

Կույումջյանը,

աշխատանքի

վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը և վիճակագրական
տեղեկատվության տարածման և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի
պետ Ն. Մուշեղյանը մասնակցել են ք. Երևանում տեսակոնֆերանսի միջոցով
կայացած Վիճակագրության գծով խորհրդատվական կոմիտեի ճյուղային և
սոցիալ-ժողովրդագրական վիճակագրության գծով ենթակոմիտեի առաջին
նստաշրջանին:

13

