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ՏԵՂԱՅԻՆ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ 

 

 2009 թ. մայիսի 4-8-ը ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տեղեկատվական ռեսուրսների 
կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տվյալների բանկերի մշակման և 
ծրագրավորման բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Մարտիրոսյանը, Մարդահամարի 
վարչության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման բաժնի 
առաջատար մասնագետ Գ. Հուսիկյանը, սոցիալական ոլորտի և 
բնապահպանության վիճակագրության բաժնի առաջատար մասնագետ                    
Ս. Պետրոսյանը, վիճակագրական տեղեկատվության տարածման և մարկետինգի 
բաժնի առաջին կարգի մասնագետ Ք. Մաղաքյանը մասնակցել են ք. Երևանում 
(Հայաստան) կայացած ԵՏՀ հիմունքների վերաբերյալ ԱՄՆ ՄԶԳ ՆՕՎԱ ծրագրի 
շրջանակում կազմակերպված ներածական դասընթացին,  

 
 2009 թ. մայիսի 11-ին ՀՀ ԱՎԾ նախագահ Ս. Մնացականյանը և նախագահի 
տեղակալ Լ. Միրզոյանը մասնակցել են ք. Երևանում (Հայաստան) կայացած<<Տարվա 
լավագույն Եվրոպացի>> թեմայով մրցանակաբաշխությանը,  

 
 2009 թ. մայիսի 11-14-ը  ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տեղեկատվական ռեսուրսների 
կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տվյալների բանկերի մշակման և 
ծրագրավորման բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Մարտիրոսյանը, Մարդահամարի 
վարչության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման բաժնի 
առաջատար մասնագետ Գ. Հուսիկյանը, սոցիալական ոլորտի և 
բնապահպանության վիճակագրության բաժնի առաջատար մասնագետ                    
Ս. Պետրոսյանը, վիճակագրական տեղեկատվության տարածման և մարկետինգի 
բաժնի առաջին կարգի մասնագետ Ք. Մաղաքյանը մասնակցել են ք. Երևանում 
(Հայաստան) կայացած Խորացված ArcGIS-ի ԱՄՆ ՄԶԳ ՆՕՎԱ ծրագրի շրջանակում 
կազմակերպված դասընթացին,  

 
 2009 թ. մայիսի 14-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի վճարային հաշվեկշռի և արտաքին 
առևտրի բաժնի գլխավոր մասնագետ Կ. Շահբազյանը մասնակցել է ք. Երևանում 
(Հայաստան) կայացած <<ՀՀ Առևտրային քաղաքականության վերաքննություն>> 
թեմայով հանդիպում-սեմինարին,  

 
 2009 թ. մայիսի 20-22-ը ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի սոցիալական ոլորտի և 
բնապահպանության վիճակագրության բաժնի պետ Ն. Բաղդասարյանը մասնակցել 
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է ք. Ծաղկաձորում (Հայաստան) կայացած <<Հարավային Կովկասում 
թմրամիջոցների հակազդման ծրագիր>>թեմայով հանդիպմանը,  

 
 2009 թ. մայիսի 21-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Գ. Գևորգյանը մասնակցել է ք. Երևանում 

(Հայաստան) կայացած <<ՀՀ և ԵՄ միջև 2008թ. հունվարի 31-ին կնքված ֆինանսական 
համաձայնագրով սահմանված նախնական մասնագիտական (արհեստագործական)  
և միջին մասնագիտական կրթության և ուսուցման (ՄԿՈՒ) ոլորտների 
նախապայմանների իրականացման ընթացքը>> միջգերատեսչական վերստուգող 
կոմիտեի երրորդ նիստին,   

 
 2009 թ. մայիսի 22-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Վ. Դավթյանը,  ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի 
տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչություն 
պետ             Ն.  Պողոսյանը,  նույն վարչության տվյալների բանկերի մշակման և 
ծրագրավորման բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Մարտիրոսյանը, Մարդահամարի 
վարչության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման բաժնի 
առաջատար մասնագետ Գ. Հուսիկյանը մասնակցել են ք. Երևանում (Հայաստան) 
կայացած ԱՄՆ ՄԶԳ ՆՕՎԱ ծրագրի շրջանակում կազմակերպված կլոր սեղանին,  
 

 2009 թ. հունիսի 1-5-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամներ Ա. Աղազարյանը և Վ. Դավթյանը, ՀՀ ԱՎԾ 
աշխատակազմի տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների  
վարչության  պետ Ն.  Պողոսյանը, նույն վարչության տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի պետ Վ. Օբոյանցևը, տվյալների բանկերի 
մշակման և ծրագրավորման բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Մարտիրոսյանը, 
առաջին կարգի մասնագետներ Ա. Դավթյանը և Կ. Եսայանը, ցանցային և 
տեխնիկական ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Քյոսեյանը, միջազգային 
վիճակագրական համագործակցության բաժնի պետ Ա. Սաֆյանը և գլխավոր 
մասնագետ Ա. Կարապետյանը, աշխատանքի վիճակագրության բաժնի գլխավոր 
մասնագետ Ս. Հունանյանը, վիճակագրական տեղեկատվության տարածման և 
մարկետինգի բաժնի գլխավոր մասնագետ Ս. Ուլուբաբյանը և առաջատար 
մասնագետ Ա. Սարգսյանը, տնային տնտեսությունների հետազոտությունների 
բաժնի առաջատար մասնագետ Մ. Լորսաբյանը, մարդահամարի և 
ժողովրդագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Թոխաթյանը, սոցիալական 
ոլորտի և բնապահպանության վիճակագրության բաժնի առաջատար մասնագետ                   
Ս. Պետրոսյանը, 1-ին կարգի մասնագետ Ա. Հակոբյանը, 2-րդ կարգի մասնագետ 
Ս.Պետրոսյանը, մուտքագրող-օպերատոր Ա. Պոդպոմոգովան,  վճարային 
հաշվեկշռի և արտաքին առևտրի վիճակագրության բաժնի 2-րդ կարգի մասնագետ    
Հ. Գրիգորյանը, արդյունաբերության վիճակագրության բաժնի առաջատար 
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մասնագետներ Հ. Հովհաննիսյանը և Հ. Սարգսյանը, գյուղատնտեսության 
վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ Լ. Գրիգորյանը, տրանսպորտի և 
կապի վիճակագրության բաժնի առաջատար մասնագետ Ա. Երեմյանը, 1-ին կարգի 
մասնագետ Դ. Անանյանը մասնակցել են ք. Երևանում (Հայաստան) կայացած 
<<ԴԵՎԻՆՖՈ տվյալների բազայի կառավարում>> խորագրով սեմինարին, 

  
 2009 թ. հունիսի 8-9-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամ Վ. Դավթյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի 
Տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների  վարչության  
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի պետ Վ. Օբոյանցևը, 
տվյալների բանկերի մշակման և ծրագրավորման բաժնի գլխավոր մասնագետ          
Ա. Մարտիրոսյանը, առաջին կարգի մասնագետներ Ա. Դավթյանը և Կ. Եսայանը, 
ցանցային և տեխնիկական ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետ                    
Ա. Քյոսեյանը մասնակցել են ք. Երևանում (Հայաստան) կայացած <<ԴԵՎԻՆՖՈ 
տվյալների բազայի կառավարում>>խորագրով սեմինարին, 

 
 2009 թ. հունիսի 12-14-ը ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ղեկավար Ա. Հայրապետյանը 
մասնակցել է ք. Աղվերանում (Հայաստան) կայացած <<Քաղաքացիական 
ծառայության արդի հիմնախնդիրները և զարգացման միտումները>> թեմայով 
սեմինարին,  

 
 2009 թ. հունիսի 17-20-ը ՀՀ ԱՎԾ գլխավոր աուդիտոր Ա. Մանանդյանը մասնակցել է 
ք. Ծաղկաձորում (Հայաստան) կայացած <<Հանրային հատվածի ներքին աուդիտի 
բարեփոխումները Հայաստանի Հանրապետությունում>>թեմայով սեմինարին,  

 
 2009 թ. հունիսի 18-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի վճարային հաշվեկշռի և արտաքին 
առևտրի բաժնի պետ Ա. Պետրոսյանը մասնակցել է ք. Երևանում (Հայաստան) 
կայացած <<Հայաստանի զբոսաշրջության մրցունակության երրորդ համաժողով. 
Ճգնաժամը հաղթահարելու լուծումներ>>թեմայով աշխատանքային հանդիպմանը, 

 
  2009 թ. հունիսի 18-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի 34 աշխատակիցներ մասնակցել են           
ք. Երևանում (Հայաստան) կայացած<<Հայաստանի Ազգային վիճակագրական 
մասթեր պլանի ներկայացում>> թեմայով աշխատանքային հանդիպմանը,  
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 2009 թ. հունիսի 19-20-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամներ Գ. Անանյանը և Վ. Դավթյանը 
մասնակցել են  ք. Երևանում (Հայաստան) կայացած <<Բիզնեսի և տեխնոլոգիաների 
երկխոսությունը>> թեմայով աշխատանքային հանդիպմանը, 

 
 2009 թ. հունիսի 25-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի 
բաժնի պետ Թ. Խաչատրյանը մասնակցել է ք. Երևանում (Հայաստան) կայացած 
Տեղեկատվության ազատության ոլորտում մշակված օրենսդրական փաթեթի 
նախագծի աշխատանքային քննարկմանը,  

 
 2009 թ. հունիսի 25-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մարդահամարի և 
ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը մասնակցել է ք. Երևանում 
(Հայաստան) կայացած <<Միգրացիայի կարգավորման պետական 
քաղաքականության ազդեցության գնահատման ցուցանիշներ>> թեմայով կլոր 
սեղանին, 

 
 2009 թ. հունիսի 26-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի աշխատանքի վիճակագրության 
բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը մասնակցել է ք. Երևանում (Հայաստան) կայացած 
<<Զբաղվածության պետական ծառայություն>>  գործակալության կողմից 2008 թ. 
դեկտեմբերին իրականացված <<Գործատուների ընտրանքային հետազոտության>> 
ամփոփ հաշվետվության ներկայացմանը,  

 2009 թ. հունիսի 30-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի սոցիալական ոլորտի և 
բնապահպանության վիճակագրության բաժնի պետ Ն. Բաղդասարյանը մասնակցել 
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է ք. Երևանում (Հայաստան) կայացած <<Բազմաբնակարան շենքերի 
անձնագրավորման կարևորությունը Հայաստանում, հիմնահարցերն ու խնդիրները>> 
թեմայով աշխատանքային հանդիպմանը:   

 
  
 
 


