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ՏԵՂԱՅԻՆ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ 
 

 2015թ. մայիսի 12-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատանքի վիճակագրության բաժնի 
առաջատար մասնագետ Ջ. Ավոյանը մասնակցել  է  ք. Երևանում   
կայացած «Մասնավոր հատվածի զարգացում Հարավային 
Կովկասում» տարածաշրջանային ծրագրի շրջանակներում 
կազմակերպվող աշխատանքային խորհրդակցությանը, 

 
 2015թ. մայիսի 13-ին ՀՀ ԱՎԾ վիճակագրական տեղեկատվության 

տարածման և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ          
Ն. Մուշեղյանը, նույն բաժնի առաջին կարգի մասնագետ            
Լ. Կարապետյանը և միջազգային վիճակագրական 
համագործակցության բաժնի առաջատար մասնագետ            
Հ. Սողոմոնյանը մասնակցել  են  ք. Երևանում   կայացած «Թվային 
դիվանագիտություն» խորագրով դասախոսությանը, 

 
 2015թ. մայիսի 15-ին ՀՀ ԱՎԾ սոցիալական ոլորտի և 

բնապահպանության վիճակագրության բաժնի պետ            
Ն. Բաղդասարյանը մասնակցել  է  ք. Երևանում   կայացած «Կլիմայի 
փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի ներքո 
Հայաստանի երրորդ ազգային հաղորդագրության պատրաստման 
համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում» ՄԱԶԾ–ԳԷՖ/00060737 
ծրագրի շրջանակներում մշակված Կլիմայի փոփոխության երրորդ 
ազգային հաղորդագրության շնորհանդեսին, 

 
 2015թ. մայիսի 15-ին ՀՀ ԱՎԾ սոցիալական ոլորտի և 

բնապահպանության վիճակագրության բաժնի պետ            
Ն. Բաղդասարյանը մասնակցել  է  ք. Երևանում   կայացած 
«Կենսաթոշակային համակարգը Հայաստանում 2015թ. Հեռանկարը 
և հետագա բարեփոխման հնարավորությունները» Համաշխարհային 
բանկի կողմից պատրաստված զեկույցի ներկայացմանը, 

 
 2015թ. մայիսի 22-23-ը ՀՀ ԱՎԾ թվով 35 աշխատակից մասնակցել  

են  ք. Դիլիջանում   կայացած «Հայաստանի գյուղատնտեսական 
հաշվառման պիլոտային ծրագրի համար վիճակագրական 
կարողությունների զարգացում և իրականացման աջակցություն» 
խորագրով սեմինար-խորհրդակցությանը, 

 
 2015թ. մայիսի 26-27-ը ՀՀ ԱՎԾ թվով 13 աշխատակից մասնակցել  են  

ՀՀ ԱՎԾ-ում կայացած Հայաստանում 2015թ. երեխայի աշխատանքի 
հետազոտության իրականացման վերաբերյալ ուսուցողական 
սեմինարին, 
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 2015թ. մայիսի 27-ին ՀՀ ԱՎԾ թվով 9 աշխատակից մասնակցել  են  
ք. Երևանում   կայացած «Ազգային բազմակի և համընկնող 
խոցելիության/կարիքավորության վերլուծություն (N-MODA), 
մեթոդաբանությունը և դրա կիրառումը Հայաստանի 
համատեքստում» թեմայով վերապատրաստման դասընթացին, 

 
 2015թ. մայիսի 29-ին ՀՀ ԱՎԾ նախագահ Ս. Մնացականյանը,          

ՀՀ ՎՊԽ անդամներ Գ. Գևորգյանը և Ա. Սաֆյանը, ՀՀ ԱՎԾ տնային 
տնտեսությունների հետազոտության բաժնի պետ            
Դ. Մարտիրոսովան, աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ      
Լ. Քալանթարյանը, սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության 
վիճակագրության բաժնի պետ Ն. Բաղդասարյանը և մարդահամարի 
և ժողովրդագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Թոխաթյանը 
մասնակցել  են  ք. Երևանում   կայացած «Ազգային բազմակի և 
համընկնող խոցելիության/կարիքավորության վերլուծություն» 
թեմայով աշխատանքային հանդիպում-քննարկմանը, 

 
 2015թ. հունիսի 3-ին ՀՀ ԱՎԾ տնային տնտեսությունների 

հետազոտությունների բաժնի պետ Դ. Մարտիրոսովան, աշխատանքի 
վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը և մարդահամարի 
և ճողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը մասնակցել են     
ք. Երևանում   կայացած «Հայաստանի աղքատության գնահատումը 
2015թ. Աղքատության նվազեցման տեմպերի փոփոխություն և 
բարեկեցությունը ճգնաժամից հետո» խորագրով զեկույցի 
քննարկմանը, 

 
 2015թ. հունիսի 3-ին ՀՀ ԱՎԾ սոցիալական ոլորտի և 

բնապահպանության վիճակագրության բաժնի պետ            
Ն. Բաղդասարյանը մասնակցել  է  ք. Երևանում   կայացած «Կայուն 
օրգանական աղտոտիչների մասին Ստոկհոլմի կոնվենցիայի 
իրականացման ազգային ծրագրի նորացմանն ուղղված 
Գործողությունների ազգային ծրագիր» խորագրով ավարտական 
սեմինարին, 

 
 2015թ. հունիսի 4-ին ՀՀ ԱՎԾ մարդահամարի և ժողովրդագրության 

բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը մասնակցել է  ք. Երևանում կայացած 
Հայաստանում սեռով պայմանավորված հղիության ընդհատման 
ուսումնասիրության մեթոդաբանությունը և դրան հարող այլ հարցերի 
վերաբերյալ Ցյուրիխի համալսարանի գիտնականների հետ 
հանդիպմանը, 

 
 2015թ. հունիսի 4-ին ՀՀ ԱՎԾ տնային տնտեսությունների 

հետազոտությունների բաժնի պետ Դ. Մարտիրոսովան մասնակցել է  
ք. Երևանում կայացած «Ակտիվացում աղքատության կրճատման 
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համար. Հայաստանի սոցիալական ապահովության համակարգի 
ներուժի օգտագործումը» խորագրով զեկույցի ներկայացմանը, 

 
 2015թ. հունիսի 9-ին ՀՀ ԱՎԾ թվով 19 աշխատակից մասնակցել  են  

ք. Երևանում կայացած Համաշխարհային բանկի կողմից 
կազմակերպված CAPI ուսումնական դասընթացին, 

 
 2015թ. մայիսի 12-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատանքի վիճակագրության բաժնի 

առաջատար մասնագետ Ջ. Ավոյանը մասնակցել  է  ք. Երևանում   
կայացած «Մասնավոր հատվածի հետ համագործակցության 
զարգացում» խորագրով շնորհանդեսին, 

 
 2015թ. հունիսի 18-ին ՀՀ ԱՎԾ բիզնես ռեգիստրի, ընտրանքի և 

դասակարգիչների բաժնի պետ Վ. Արևշատյանը մասնակցել  է          
ք. Երևանում  կայացած «Փոքր բիզնեսի ակտի գնահատում 2015» 
թեմայով շահառուների հանդիպմանը, 

 
 2015թ. հունիսի 23-ին ՀՀ ԱՎԾ մարդահամարի և ժողովրդագրության 

բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը մասնակցել է  ք. Երևանում կայացած 
«Պտղի սեռի կանխակալ ընտրության դեմ պայքար» ծրագրի 
խորհրդատվական հանձնաժողովի առաջին նիստին: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




