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ՏԵՂԱՅԻՆ  ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ 

 
 2016թ. մայիսի 3-4-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամ Վ. Դավթյանը և ՀՀ ԱՎԾ 

սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության վիճակագրության բաժնի 
պետ Ն. Բաղդասարյանը մասնակցել են ք. Երևանում կայացած 
Եվրահանձնաժողովի կողմից աջակցվող «Գիտության, 
տեխնոլոգիաների և նորարարության ոլորտում համագործակցության 
ցանց Արևելյան գործընկերության երկրների համար» /FP7 INCO NET 
EaP Project/ նախագծի շրջանակներում կազմակերպված Երկրներում 
նորարարության կարգավիճակի գնահատման վիճակագրական 
տվյալների միջազգային համակարգին (Innovation Union Scoreboard, 
IUS) և Արևելյան գործընկերության երկրներում նորարարական 
քաղաքականությանը նվիրված աշխատաժողովին, 

 
 
 2016թ. մայիսի 2-6-ը ՀՀ ԱՎԾ տնային տնտեսությունների 

հետազոտությունների բաժնի գլխավոր մասնագետ Լ. Մարկոսյանը, 
նույն բաժնի առաջին կարգի մասնագետ Ա. Գալստյանը և երկրորդ 
կարգի մասնագետ Լ. Ավետիսյանը, տեղեկատվական ռեսուրսների 
կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տվյալների բանկերի 
մշակման և ծրագրավորման բաժնի գլխավոր մասնագետ Կ. Եսայանը և 
մայիսի 4-6-ը տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և 
տեխնոլոգիաների վարչության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
զարգացման բաժնի պետ Ա. Առուշանյանը մասնակցել են ք. Երևանում  
կայացած Անապահովության անուղղակի վիճակագրական 
գնահատում թեմայով վերապատրաստմանը, 

 
 2016թ. մայիսի 10-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Յու. Պողոսյանը և ՀՀ ԱՎԾ 

սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության վիճակագրության բաժնի 
առաջին կարգի մասնագետ Ա. Համբարձումյանը  մասնակցել են           
ք. Երևանում   կայացած Աղետների ռիսկերի կառավարման 
կարողությունների գնահատման արդյունքների ներկայացում» 
խորագրով սեմինարին, 

 
 2016թ. մայիսի 11-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Յու. Պողոսյանը և ՀՀ ԱՎԾ 

սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության վիճակագրության բաժնի 
առաջատար մասնագետ Ն. Մանդալյանը  մասնակցել են ք. Երևանում   
կայացած Հայաստանում կանաչ աճի գնահատում» թեմայով 
աշխատաժողովին, 
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 2016թ. մայիսի 23-ին ՀՀ ԱՎԾ տնային տնտեսությունների 
հետազոտությունների բաժնի պետ Դ. Մարտիրոսովան մասնակցել է    
ք. Երևանում  կայացած Համաշխարհային բանկի «Հայաստանում 
ազքատության հաղթահարման գնահատման» վերաբերյալ 2016թ. 
հաշվետվության հիմնական արդյունքների քննարկմանը, 

 
 2016թ. մայիսի 25-ին ՀՀ ԱՎԾ նախագահ Ս. Մնացականյանը, ՀՀ ՎՊԽ 

անդամ Ա. Սաֆյանը, ՀՀ ԱՎԾ տնային տնտեսությունների 
հետազոտությունների բաժնի պետ Դ. Մարտիրոսովան, նույն բաժնի 
գլխավոր մասնագետ Լ. Մարկոսյանը և առաջին կարգի մասնագետ Ա. 
Գալստյանը մասնակցել են   ք. Երևանում  կայացած «Բարեկեցության 
չափում. ոչ դրամական աղքատության միջոցառումներ» խորագրով 
ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի և Համաշխարհային բանկի համատեղ շնորհանդեսին, 

 
 2016թ. մայիսի 27-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը և ՀՀ ԱՎԾ 

սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության վիճակագրության բաժնի 
պետ Ն. Բաղդասարյանը մասնակցել են   ք. Երևանում  կայացած 
Մշակութային զարգացման ցուցանիշների գործընթացի (ՄԶՑԳ)  
ներկայացմանը, 

 
 2016թ. մայիսի 30-ին ՀՀ ԱՎԾ տնային տնտեսությունների 

հետազոտությունների բաժնի գլխավոր մասնագետ Լ. Մարկոսյանը և 
ֆինանսների վիճակագրության բաժնի առաջատար մասնագետ Ա. 
Բարուտչյանը և մայիսի 31-ին ՀՀ ԱՎԾ տնային տնտեսությունների 
հետազոտությունների բաժնի պետ Դ. Մարտիրոսովան և ֆինանսների 
վիճակագրության բաժնի առաջատար մասնագետ Ա. Օհանջանյանը 
մասնակցել են ք. Երևանում կայացած Ֆիսկալ տարածքը 
Հայաստանում համընդհանուր առողջապահական ծածկույթի համար 
խորագրով խորհրդակցական աշխատաժողովին, 

 
 2016թ. մայիսի 31-ից հունիսի 3-ը ՀՀ ԱՎԾ վճարային հաշվեկշռի և 

արտաքին առևտրի վիճակագրության բաժնի պետ Ք. Պողոսյանը, 
ֆինանսների վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Տիտիզյանը, բիզնես 
ռեգիստրի, ընտրանքի և դասակարգիչների բաժնի պետ Վ. 
Արևշատյանը, իրավաբանական բաժնի պետ Վ. Սարոյանը, 
մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի   
գլխավոր մասնագետներ Ն. Աստվածատուրովան և Ս. Խաչատրյանը, 
վճարային հաշվեկշռի և արտաքին առևտրի վիճակագրության բաժնի 
գլխավոր մասնագետ Հ. Ջանլաթյանը, ֆինանսների վիճակագրության 
բաժնի գլխավոր մասնագետ Ն. Եդիգարյանը, մակրոտնտեսական 
ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի առաջատար մասնագետ 
Մ. Խաչատրյանը, վճարային հաշվեկշռի և արտաքին առևտրի 
վիճակագրության բաժնի առաջատար մասնագետ Լ. Բեյբությանը,  
ֆինանսների վիճակագրության բաժնի առաջատար մասնագետներ Ա. 
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Բարուտչյանը և Ա. Օհանջանյանը, մակրոտնտեսական ցուցանիշների և 
ազգային հաշիվների բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետ Ա. 
Տոնապետյանը մասնակցել են ք. Դիլիջանում կայացած ԵԱՏՄ-ի 
ֆինանսների վիճակագրությունում միջազգային ստանդարտների 
ներդնումը միջազգային սեմինար-խորհրդակցությանը, 

 
 2016թ. հունիսի 3-ին ՀՀ ԱՎԾ ներքին աուդիտի վարչության պետ           

Ա. Մանադյանը և իրավաբանական բաժնի պետ Վ. Սարոյանը 
մասնակցել են   ք. Երևանում  կայացած Էթիկայի նորմեր կիրարկման 
և պրակտիկայի միասնականության ապահովումը թեմայով 
աշխատաժողովին, 

 
 2016թ. հունիսի 10-ին ՀՀ ԱՎԾ տեղեկատվական ռեսուրսների 

կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի պետ Ա. Առուշանյանը 
մասնակցել է ք. Երևանում  կայացած Չնախատեսված պլանավորում և 
առաջադեմ պատրաստվածություն խորագրով աշխատաժողովին, 

 
 2016թ. հունիսի 30-ին ՀՀ ԱՎԾ վճարային հաշվեկշռի և արտաքին 

առևտրի վիճակագրության բաժնի պետ Ք. Պողոսյանը մասնակցել է ք. 
Երևանում  տեսակոնֆերանսի միջոցով կայացած «Ծախսեր-
թողարկում» ազգային և միջերկրային աղյուսակների օգտագործման 
գծով փորձագիտական խմբի երրորդ փորձաշրջանի և Եվրասիական 
տնտեսական միության անդամ-պետությունների կողմից 
արտադրության ծախսերի և «ծախսեր-թողարկում» աղյուսակների 
ստեղծման նպատակով տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեության 
արդյունքների վիճակագրական հետազոտության անցկացման փորձի 
վերաբերյալ խորագրով սեմինարին: 
 

 
 


