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ՏԵՂԱՅԻՆ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ 

 

 2009 թ. նոյեմբերի 10-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի սոցիալական ոլորտի և 
բնապահպանության վիճակագրության բաժնի պետ Ն. Բաղդասարյանը մասնակցել 
է ք. Երևանում կայացած Հայաստանում երեխաների իրավիճակի վերլուծության 
խորհրդատվական կոմիտեի առաջին հանդիպմանը,   

 

 2009 թ. նոյեմբերի 14-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի սոցիալական ոլորտի և 
բնապահպանության վիճակագրության բաժնի պետ Ն. Բաղդասարյանը մասնակցել 
է ք. Երևանում կայացած Երեխաների իրավիճակի վերաբերյալ լրատվամիջոցների 
նախաճաշին,   

 

 2009 թ. նոյեմբերի 16-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի սոցիալական ոլորտի և 
բնապահպանության վիճակագրության բաժնի պետ Ն. Բաղդասարյանը և նույն 
բաժնի մուտքագրող-օպերատոր Ա. Պոդպոմոգովան մասնակցել են ք. Երևանում 
կայացած «Էկոլոգիական տվյալների մատչելիություն և փոխանակում»  թեմայով 
խորհրդակցությանը,   

 

 2009 թ. նոյեմբերի 17-ին ՀՀ ԱՎԾ նախագահ Ս. Մնացականյանը, ՀՀ ՎՊԽ անդամ     
Գ. Գևորգյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տնային տնտեսությունների 
հետազոտությունների բաժնի պետ Դ. Մարտիրոսովան, աշխատանքի 
վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը, տեղեկատվական ռեսուրսների 
կառավարման և տեխնոլոգիաների  վարչության տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Առուշանյանը, 
միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժնի գլխավոր մասնագետ     
Ա. Կարապետյանը մասնակցել են  ք. Երևանում  կայացած «Աղքատությունը և 
համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի հետևանքները», «Սոցիալական 
պաշտպանությունը Եվրոպայում և Կենտրոնական Ասիայում. ճգնաժամը և 
իրավիճակը դրանից հետո»  թեմայով շնորհանդեսին,    

 

 2009 թ. նոյեմբերի 20-ին ԱՎԾ աշխատակազմի մարդահամարի և 
ժողովրդագրության բաժնի առաջատար մասնագետ Ա. Ավետիսյանը մասնակցել է    
ք. Երևանում կայացած «ՀՀ միգրացիայի պետական կարգավորման հայեցակարգը»  
թեմայով կլոր սեղանին,    

 

 2009 թ. նոյեմբերի 24-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Վ. Դավթյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի 
տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների  վարչության  
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պետ Ն. Պողոսյանը, նույն վարչության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
զարգացման բաժնի պետ Վ. Օբոյանցևը, տվյալների բանկերի մշակման և 
ծրագրավորման բաժնի առաջին կարգի մասնագետներ Ա. Դավթյանը և                    
Կ. Եսայանը, առևտրի և այլ ծառայությունների բաժնի պետ Ա. Հարությունյանը և 
նույն բաժնի գլխավոր մասնագետ Ի. Բարոյանը մասնակցել են ք. Երևանում  
կայացած Հայաստանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մրցունակության երրորդ 
ամենամյա համաժողովին,   

 

 2009 թ. նոյեմբերի 25-ին և 26-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի աշխատանքի 
վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը մասնակցել է ք. Երևանում 
(Հայաստան) կայացած «Անկակոն միգրացիայի կանխարգելում և կանոնավոր 
միգրացիայի խթանում Հայաստանում և Վրաստանում»  ծրագրի շրջանակում 
Միգրացիոն ռեսուրս կենտրոնների գործունեության և միգրանտների 
խորհրդատվության թեմայով սեմինարին,  

 

 2009 թ. նոյեմբերի 26-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի աշխատանքի վիճակագրության 
բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը մասնակցել է ք. Երևանում (Հայաստան) կայացած 
«ՄԱԿ-ի երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիայի համաձայն ներկայացվող ՀՀ 
երրորդ և չորրորդ համատեղ զեկույցը» թեմայով սեմինարին, 

 
  2009 թ. նոյեմբերի 30-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի միջազգային վիճակագրական 
համագործակցության բաժնի պետ Ա. Սաֆյանը, տնային տնտեսությունների 
հետազոտությունների բաժնի պետ Դ. Մարտիրոսովան, սոցիալական ոլորտի և 
բնապահպանության վիճակագրության բաժնի պետ Ն. Բաղդասարյանը և 
աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը մասնակցել են          
ք. Երևանում կայացած ՀՀ Կառավարության և ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի միջև 
2010-2015 թթ. երկրում իրականացվող ծրագրերի գործողությունների ծրագրի 
ներկայացմանը,  

 

 2009 թ. դեկտեմբերի 3-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի միջազգային վիճակագրական 
համագործակցության բաժնի պետ Ա. Սաֆյանը մասնակցել է ք. Երևանում  
կայացած «Թայեքս ծրագրի 2009 թ. արդյունքները և 2010 թ. ակնկալիքները»  թեմայով 
աշխատանքային հանդիպմանը, 

 
  2009 թ. դեկտեմբերի 4-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Յու. Պողոսյանը և ՀՀ ԱՎԾ 
աշխատակազմի մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը 
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մասնակցել են ք. Երևանում կայացած «Ազգաբնակչություն և զարգացում, 
նվաճումներ և մարտահրավերներ – ICPD 15 տարի անց»  թեմայով համաժողովին, 

 

 2009 թ. դեկտեմբերի 7-9-ը ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի միջազգային վիճակագրական 
համագործակցության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ Ռ. Շաբոյանը մասնակցել է 
ք. Երևանում կայացած «Բանակցային հմտություններ»  թեմայով դասընթացին, 

 
 2009 թ. դեկտեմբերի 8-9-ը ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի միջազգային վիճակագրական 
համագործակցության բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Կարապետյանը մասնակցել է 
ք. Ծաղկաձորում կայացած «Եվրոպական հարևանության քաղաքականության (ԵՀՔ) 
Գործողությունների ծրագրի (ԳԾ) կատարման ընթացքի վերաբերյալ 
հաշվետվություններ կազմելու և Եվրոպական Հանձնաժողով ներկայացնելու 
մասին»  թեմայով դասընթացին, 

 
 2009 թ. դեկտեմբերի 9-11-ը ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի միջազգային վիճակագրական 
համագործակցության բաժնի առաջատար մասնագետ Հ. Եղիազարյանը մասնակցել 
է ք. Երևանում  կայացած «Բանակցային հմտություններ»  թեմայով դասընթացին, 

 

 2009 թ. դեկտեմբերի 11-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Վ. Դավթյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի 
տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների  վարչության  
պետ Ն. Պողոսյանը, նույն վարչության տվյալների բանկերի մշակման և 
ծրագրավորման բաժնի առաջին կարգի մասնագետներ Ա. Դավթյանը, տնային 
տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ Դ. Մարտիրոսովան, նույն 
բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Գյուլբենկյանը, սոցիալական ոլորտի և 
բնապահպանության վիճակագրության բաժնի պետ Ն. Բաղդասարյանը, 
միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժնի գլխավոր մասնագետ    
Ա. Կարապետյանը մասնակցել են ք. Երևանում կայացած «Հայաստանի 
կառավարության և UNICEF-ի համագործակցության 2009 թ. ծրագրի տարեկան 
վերանայումը»  թեմայով սեմինարին, 

 

 2009 թ. դեկտեմբերի 14-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի միջազգային վիճակագրական 
համագործակցության բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Կարապետյանը մասնակցել է 
ք. Երևանում  կայացած «ԵՀԳԳ ներքո իրականացվող ԹԱՅԵՔՍ ծրագիրը» թեմայով 
աշխատանքային հանդիպմանը,   
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   2009 թ. դեկտեմբերի 14-16-ը ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի միջազգային 
վիճակագրական համագործակցության բաժնի պետ Ա. Սաֆյանը մասնակցել է         
ք. Երևանում  կայացած «Ներկայացման հմտություններ»  թեմայով դասընթացին, 

 

 2009 թ. դեկտեմբերի 16-18-ը ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի միջազգային վիճակագրական 
համագործակցության բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Կարապետյանը մասնակցել է         
ք. Երևանում  կայացած «Ներկայացման հմտություններ»  թեմայով դասընթացին, 

 

 2009 թ. դեկտեմբերի 18-19-ը ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի միջազգային վիճակագրական 
համագործակցության բաժնի պետ Ա. Սաֆյանը մասնակցել է ք. Ծաղկաձորում  
կայացած «Ինչպես կարգավորել Եվրոպական հարցերը գործնականում» թեմայով 
աշխատանքային հանդիպմանը, 

 

 2009 թ. դեկտեմբերի 22-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա.Շաբոյանը մասնակցել է ք. Երևանում 
կայացած «ՏՀՏ վիճակագրություն» թեմայով սեմինարին, 

 

 2009 թ. դեկտեմբերի 25-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի սոցիալական ոլորտի և 
բնապահպանության վիճակագրության բաժնի պետ Ն. Բաղդասարյանը մասնակցել 
է  ք. Երևանում կայացած Երեխայի իրավունքների զեկույցի նախագծի քննարկմանը: 

   
  
 
 
 

 


