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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

 2008 թ. հոկտեմբերի 31-ին, ք. Երևան, Գործատուների շրջանում 
աշխատաշուկայի ընտրանքային հետազոտության արդյունքների ներկայացում, 
մասնակից` ՀՀ ԱՎԾ աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Քալանթարյան, 

 2008 թ. հոկտեմբերի 30-ին, ք. Երևան, «Էներգակիրների և սննդամթերքի գների 
ճգնաժամի հաղթահարումը Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում» 
խորագրով վիդեոկոնֆերանս, մասնակիցներ` ՀՀ ԱՎԾ գների և միջազգային 
համադրումների բաժնի պետ Գ. Մարտիրոսյան, նույն բաժնի գլխավոր մասնագետ Մ. 
Երիցյան և պարենային ապահովության վիճակագրության բաժնի պետ Ա. 
Ավետիսյան, 

 2008 թ. հոկտեմբերի 27-31-ը, ք. Նյուշատել, Շվեյցարիա, «Ընտրանքային 
հետազոտությունների առաջադեմ մեթոդները» խորագրով ուսումնական դասընթաց, 
մասնակիցներ` ՀՀ ԱՎԾ վիճակագրական աշխատանքների մեթոդաբանության և 
դասակարգիչների բաժնի պետ Լ. Պետրոսյան և նույն բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. 
Դաշյան, 

 2008 թ. հոկտեմբերի 27-28-ը, ք. Երևան, «ԶԼՄ-ների և մամլո պետական 
ծառայությունների փոխգործակցությունը ժողովրդավարական հասարակությունում» 
խորագրով ուսուցողական սեմինար, մասնակից` ՀՀ ԱՎԾ հասարակայնության հետ 
կապերի բաժնի պետ Թ. Խաչատրյան, 

 2008 թ. հոկտեմբերի 18-ից-31-ը, ք. Կահիրե, Եգիպտոս, «Տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաներ» թեմայով սեմինար, մասնակից` ՀՀ ԱՎԾ վճարային հաշվեկշռի և 
արտաքին առևտրի վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ Ռ. Հովհաննեսյան, 

 2008 թ. հոկտեմբերի 17-ին, ք. Երևան, սննդի շուկայի ուսումնասիրության և 
վերլուծության վերաբերյալ դասընթաց, մասնակիցներ` ՀՀ ԱՎԾ գների և միջազգային 
համադրումների բաժնի պետ Գ. Մարտիրոսյան և նույն բաժնի գլխավոր մասնագետ 
Մ. Երիցյան, 

 2008 թ. հոկտեմբերի 16-ին, ք. Երևան, «Ֆերմերային տնտեսությունների վարման 
փորձառությունների հետազոտություն. հիմնական հետազոտության արդյունքների 
ներկայացում» խորագրով շնորհանդես, մասնակիցներ` ՀՀ ԱՎԾ տնային 
տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ Դ. Մարտիրոսովա և 
գյուղատնտեսության վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Ավագյան, 

 2008 թ. հոկտեմբերի 15-ին, ք. Երևան, «Հայաստանի սոցիալական պատկերը և 
աղքատությունը» խորագրով շնորհանդես,  

 2008 թ. հոկտեմբերի 15-ին, ք. Երևան, «UNDAF ազմավարական պլանավորում 
2010-2014 թթ. համար» թեմայով աշխատանքային հանդիպում, մասնակից` ՀՀ ԱՎԾ 
միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. 
Կարապետյան, 
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 2008 թ. հոկտեմբերի 14-ին, ք. Երևան, «Միգրացիա և զարգացում» խորագրով կլոր 
սեղան, մասնակից` ՀՀ ԱՎԾ մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. 
Կույումջյան, 

 2008 թ. հոկտեմբերի 10-ին, ք. Երևան, «Թրաֆիքինգի զոհերին ցուցաբերվող 
օժանդակության գնահատում» խորագրով սեմինար, մասնակից` ՀՀ ԱՎԾ 
մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյան, 

 2008 թ. հոկտեմբերի 9-ին, ք. Երևան, «Սննդամթերքի գների ճգնաժամի 
հաղթահարումը Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում» խորագրով 
վիդեոկոնֆերանս, մասնակիցներ` ՀՀ ԱՎԾ գների և միջազգային համադրումների 
բաժնի պետ Գ. Մարտիրոսյան, նույն բաժնի գլխավոր մասնագետ Մ. Երիցյան և 
պարենային ապահովության վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Ավետիսյան, 

 2008 թ. հոկտեմբերի 8-ին, ք. Երևան, «Համաշխարհային ֆինանսական և 
տնտեսական ներկա զարգացումները. հնարավոր ազդեցություններ ՀՀ միգրացիոն 
իրավիճակի վրա» խորագրով կլոր սեղան, մասնակից` ՀՀ ԱՎԾ մարդահամարի և 
ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյան, 

 2008 թ. հոկտեմբերի 7-9-ը, ք. Կիև, Ուկրաինա, «Ծառայությունների միջազգային 
առևտրի վիճակագրություն. մարտահրավերներ և լավագույն փորձառություններ» 
խորագրով աշխատանքային հանդիպում, մասնակից`ՀՀ ԱՎԾ վճարային հաշվեկշռի և 
արտաքին առևտրի վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Պետրոսյան, 

 2008 թ. հոկտեմբերի 1-4-ը, ք. Աղվերան, «Անցման սոցիալական և 
ժողովրդագրական գինը (Կարապետյանական ընթերցումներ)» խորագրով 
միջազգային գիտաժողով, մասնակիցներ` ՀՀ ՎՊԽ անդամ Յու. Պողոսյան, ՀՀ ԱՎԾ 
տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ Դ. Մարտիրոսովա և 
սոցիալական ոլորտի, բնապահպանության վիճակագրության բաժնի պետ Ն. 
Բաղդասարյան, 

 2008 թ. սեպտեմբերի 30-ից հոկտեմբերի 1-ը, ք. Երևան, Վերանայված 
եվրոպական սոցիալական խարտիային նվիրված սեմինար-քննարկում, 
մասնակիցներ` ՀՀ ԱՎԾ սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության 
վիճակագրության բաժնի պետ Ն. Բաղդասարյան և աշխատանքի վիճակագրության 
բաժնի պետ Լ. Քալանթարյան, 

 2008 թ. հոկտեմբերի 1-ին ք. Երևան, Երկրորդ աշխատանքային 
խորհրդակցություն. Հայաստանի ճանապարհային երթևեկության անվտանգության 
ազգային ռազմավարության նախագծի, ծրագրի իրականացման հնգամյա 
գործողության պլանի, ճանապարհային երթևեկության անվտանգության 
ինստիտուցիոնալ շրջանակի քննարկում, մասնակիցներ` ՀՀ ՎՊԽ անդամ Գ. 
Անանյան և ՀՀ ԱՎԾ տրանսպորտի և կապի վիճակագրության բաժնի պետ Գ. 
Թորոսյան, 

 2008 թ. սեպտեմբերի 24-ին, ք. Երևան, Առաջին աշխատանքային 
խորհրդակցություն. Հայաստանի ճանապարհային երթևեկության անվտանգության 
ազգային ռազմավարության նախագծի, ծրագրի իրականացման հնգամյա 
գործողության պլանի, ճանապարհային երթևեկության անվտանգության 
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ինստիտուցիոնալ շրջանակի քննարկում, մասնակից` ՀՀ ԱՎԾ տրանսպորտի և կապի 
վիճակագրության բաժնի պետ Գ. Թորոսյան, 

 2008 թ. սեպտեմբերի 16-18-ը, ք. Տաշքենդ, Ուզբեկստան, «Տնտեսական 
գործունեության տեսակների և ըստ գործունեության տեսակների արտադրանքների 
վիճակագրական դասակարգումներ» խորագրով բարձր մակարդակի սեմինար, 
մասնակիցներ` ՀՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Լևոն Միրզոյան և վիճակագրական 
աշխատանքների մեթոդաբանության և դասակարգիչների բաժնի գլխավոր մասնագետ 
Գայանե Սարգսյան, 

 2008 թ. սեպտեմբերի 10-12-ը, ք. Երևան, «UNDAF Ռազմավարական 
պլանավորում 2010-2014 թթ. համար» թեմայով աշխատանքային հանդիպում, 
մասնակից` ՀՀ ԱՎԾ միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժնի պետ 
Ա. Սաֆյան, 

 2008 թ. սեպտեմբերի 4-5-ը, ք. Ժնև, Շվեյցարիա, «Շրջակա միջավայրի 
վերահսկում և գնահատում» թեմայով աշխատանքային հանդիպում, մասնակից` ՀՀ 
ՎՊԽ անդամ Յու. Պողոսյան: 

 2008թ. սեպտեմբերի 3-5-ը, ք. Սկոպյե, Մակեդոնիայի Հանրապետություն, 
«Մարդկային ռեսուրսների կառավարում և ուսուցում» խորագրով համաժողով, 
մասնակիցներ` ՀՀ ԱՎԾ նախագահ Ս. Մնացականյան, աշխատակազմի ղեկավար Ա. 
Հայրապետյան և միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժնի պետ Ա. 
Սաֆյան: 

  


