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ՏԵՂԱՅԻՆ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ 

 

 2009 թ. մարտի 10-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի միջազգային վիճակագրական 
համագործակցության բաժնի պետ Ա. Սաֆյանը մասնակցել է ք. Երևանում  
կայացած <<Տեխնիկական աջակցության և տեղեկատվության փոխանակման 
գործիքը (TAIEX) Հայաստանում, ներկա վիճակը և համագործակցության 
հեռանկարները 2009 թվականին>> խորագրով հանդիպում-խորհրդաժողովին,  

 

 2009 թ. մարտի 12-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի աշխատանքի վիճակագրության 
բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը մասնակցել է ք. Երևանում կայացած <<Աշխատուժի 
ուսումնասիրություն գյուղական համայնքներում>> թեմայով հետազոտության 
շնորհանդեսին,  

 

 2009 թ. մարտի 23-25-ը ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մարդահամարի և 
ժողովրդագրության բաժնի առաջատար մասնագետ Ա. Ավետիսյանը մասնակցել է  
ք. Երևանում կայացած <<Ընդդեմ գենդերային բռնության Հայաստանում>> թեմայով 
վերապատրաստման դասընթացին,   

 

 2009 թ. ապրիլի 2-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի միջազգային վիճակագրական 
համագործակցության բաժնի պետ Ա. Սաֆյանը մասնակցել է ք. Երևանում  
կայացած <<Եվրոպական հարևանության և գործընկերության գործիքի ներքո 
(Թվինինգ, Թայեքս, Սիգմա, Անդրսահմանային համագործակցություն) 
Հայաստանում>> թեմայով դասընթացին,  

 

 2009 թ. ապրիլի 3-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի սոցիալական ոլորտի և 
բնապահպանության վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ                    
Ա. Գաբրիելյանը մասնակցել է ք. Երևանում կայացած Թմրամիջոցների  վերաբերյալ 
2009 թ. ազգային տարեկան զեկույցի նախագծի (2007 թ. տվյալներով) քննարկմանը,  

 

 2009 թ. ապրիլի 7-9-ը ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տնային տնտեսությունների 
հետազոտությունների բաժնի պետ Դ. Մարտիրոսովան, սոցիալական ոլորտի և 
բնապահպանության վիճակագրության բաժնի պետ Ն. Բաղդասարյանը  և 
մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի առաջատար մասնագետ Ա. 
Ավետիսյանը մասնակցել են ք. Երևանում  կայացած Ծերացման հիմնահարցերին 
նվիրված աշխատաժողովին,   

 



ԼՐԱՏՈՒ, ԹԻՎ 2 (56) 
 

 9

 2009 թ. ապրիլի 14-ին ՀՀ ԱՎԾ նախագահ Ս. Մնացականյանը, ՀՀ ՎՊԽ անդամ          
Գ. Գևորգյանը և  ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տնային տնտեսությունների 
հետազոտությունների բաժնի պետ Դ. Մարտիրոսովան մասնակցել են ք. Երևանում  
կայացած <<Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի սոցիալական ազդեցությունը 
Հայաստանի վրա>> թեմայով կոնֆերանսին,   

 2009 թ. ապրիլի 15-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի սոցիալական ոլորտի և 
բնապահպանության վիճակագրության բաժնի պետ Ն. Բաղդասարյանը մասնակցել 
է ք. Երևանում կայացած <<Հայաստանի Հանրապետության 5-րդ և 6-րդ (համատեղ) 

պարբերական ազգային զեկույցը ռասսայական խտրականության բոլոր ձևերի 
վերացման մասին միջազգային կոնվենցիայի (21 դեկտեմբերի 1965թ.) 
իրականացման վերաբերյալ>> աշխատանքային խմբի 2-րդ հանդիպմանը,  

 2009 թ. ապրիլի 16-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի սոցիալական ոլորտի և 
բնապահպանության վիճակագրության բաժնի պետ Ն. Բաղդասարյանը մասնակցել 
է ք. Երևանում կայացած <<Հայաստանի Հանրապետության ՊՔԲ և այլ կայուն 
օրգանական աղտոտիչներ /ԿՕԱ/ պարունակող թափոնների էկոլոգիապես կայուն 
կառավարում, տեխնիկական աջակցություն ԿՕԱ-ների համար>> թեմայով 
սեմինարին,   

 2009 թ. ապրիլի 18-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Յու. Պողոսյանը մասնակցել է ք. Երևանում  
կայացած ՀՀ և ԵՄ միջև 2008 թ. հունվարի 31-ին կնքված ֆինանսական 
համաձայնագրով սահմանված նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) 

և միջին մասնագիտական կրթության և ուսուցման (ՄԿՈՒ) ոլորտների 
նախապայմանների իրականացման ընթացքը քննարկելու նպատակով 
միջգերատեսչական վերստուգող կոմիտեի երկրորդ նիստին,   

 

 2009 թ. ապրիլի 20-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի սոցիալական ոլորտի և 
բնապահպանության վիճակագրության բաժնի պետ Ն. Բաղդասարյանը մասնակցել 
է ք. Երևանում կայացած <<Հայաստանի Հանրապետությունում ժամկետանց 
թունաքիմիկատների հաշվառում, մոնիթորինգ և վերլուծություն` դրանց 
էկոլոգիապես անվտանգ հեռացման նպատակով>> թեմայով աշխատանքային 
հանդիպմանը,  

 

 2009 թ. ապրիլի 22-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի սոցիալական ոլորտի և 
բնապահպանության վիճակագրության բաժնի պետ Ն. Բաղդասարյանը մասնակցել 
է ք. Երևանում կայացած Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին 
միջազգային դաշնագրի համաձայն ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների կոմիտեին 
ներկայացվելիք Հայաստանի Հանրապետության 2-րդ և 3-րդ համատեղ զեկույցները 
նախապատրաստող միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի հանդիպմանը:  


