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“ԱրմենիաԻնֆո” տվյալների բազայի կառավարման 

համակարգի (www.armdevinfo.am)  մասին 
 

 Տեղեկատվական համակարգերը կարևոր ու նշանակալից դեր են 

խաղում Հայաստանի տնտեսության և հասարակության  զարգացման գործում, 

ապահովելով արդի տարատեսակ հնարավորություններ և ժամանակակից 

միջոցներ տեղեկատվության մշակման, արտադրման և տարածման համար, 

որին և միտված է ծառայելու հանրության համար հասանելի և մատչելի ՀՀ 

ազգային վիճակագրական ծառայության (ՀՀ ԱՎԾ) կողմից մշակված 

“ԱրմենիաԻնֆո” տվյալների բազայի կառավարման համակարգը: 

“ԱրմենիաԻնֆո” տվյալների բազայի կառավարման համակարգը  

տրամադրում է  Հազարամյակի Զարգացման Նպատակների (ՀԶՆ), 

կարևորագույն սոցիալական, ժողովրդագրական տնտեսական և շրջակա 

միջավայրի ցուցանիշների կազմակերպման, պահպանման և ներկայացման  

(ցուցադրման) մեթոդները միօրինակ ձևաչափում: Այն դյուրին է դարձնում 

երկրի մակարդակով տվյալների տրամադրումը պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններին, ոչ կառավարական, կրթական և 

գիտական հաստատություններին, միջազգային կազմակերպություններին, 

լրատվամիջոցներին, ինչպես նաև ապահովում է տվյալների բազային 

հարցումներ հղելու, աղյուսակներ, գծապատկերներ և քարտեզներ ստեղծելու 

մատչելի հնարավորություններ, որոնք հնարավոր է արտածել Վորդ, Էքսել, 

Փաուեր Փոինթ ծրագրերով: 

“ԱրմենիաԻնֆո” նախագծի մեկնարկը եղավ “ԱրմենիաԻնֆո” տվյալների 

բազայի ստեղծումը Հայաստանի ՀԶՆ-ի ցուցանիշներով, այնուհետև ստեղծվեց  



www.armdevinfo.am  կայքէջը,  որում տեղակայվեց “ԱրմենիաԻնֆո” տվյալների 

բազան: 

“ԱրմենիաԻնֆո” նախագծի շրջանակում 2011թ. կազմակերպվեցին 

“ԱրմենիաԻնֆո - տվյալների բազա սպառողների համար”  ինչպես նաև նոր 

տվյալների բազա ստեղծելու հմտությունների տիրապետման դասընթացներ ՀՀ 

երկու մարզերում` Լոռի և Տավուշ, ՀՀ ԱՎԾ և մարզպետարանների 

աշխատակիցների համար: 

Մշակվեց “ԱրմենիաԻնֆո - ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ  ԲԱԶԱ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱՐ” ձեռնարկը, որը տեղակայվեց www.armstat.am կայքէջում, մատչելի 

դարձնելով սպառողների համար ԱրմենիաԻնֆո համակարգից օգտվելը, 

քանզի ձեռնարկում քայլ առ քայլ ներկայացված են “ԱրմենիաԻնֆո” տվյալների 

բազայի կառավարման համակարգից օգտվելու կանոնները և բոլոր 

հնարավորությունները: 

Ներկա պահին ընդլայնվում է “ԱրմենիաԻնֆո” տվյալների բազան 

մարզային  ցուցանիշների մակարդակով` հավաքագրվում և զետեղվում են 

www.armdevinfo.am կայքէջում մի շարք ցուցանիշներ, ինչը դարձնում է 

“ԱրմենիաԻնֆո”  տվյալների բազան առավել արդյունավետ սպառողների 

համար: 

Այցելելով www.armdevinfo.am կայքէջ` ընտրելով ՀԶՆ-ի Հայաստանի 
Հանրապետության վերաբերյալ ցանկացած ցուցանիշ, ԱրմենիաԻնֆո ծրագրի 
միջոցով   տվյալների բազայից հնարավոր է ստանալ տվյալ ցուցանիշի   
ազգային և մարզի մակարդակով ակնառու ցուցադրումը` աղյուսակի,  
գծապատկերի և/կամ քարտեզի տեսքով (ներբեռնելու հնարավորությամբ): 

ԱրմենիաԻնֆո” տվյալների բազայի կառավարման համակարգի 

վերաբերյալ հանրությանը տեղեկատղություն  ներկայացնելու  նպատակով 

“ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր, ՄԱԿ-ի 

բնակչության հիմնադրամ - Բարձրացնել գործընկեր պետական մարմինների 

կարողությունները ազգային և մարզային մակարդակով “ԱրմենիաԻնֆո”-ի 

մեկնարկային գործարկման հարցում` ՀԶՆ-ի և ԿԶԾ-ի գծով արձանագրած 

առաջընթացը մշտադիտարկելու և լուսաբանելու նպատակով” խորագրով 

ծրագրի ներքո`ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքում` “Դիլիջան Ռեսորտ” 

հյուրանոցի դահլիճում  2011 թ.  նոյեմբերի 22-ին  ժամը 11.00-16.00 կանցկացվի 

շնորհանդես: 
         Շնորհանդեսը  բաց է ներկայացնելու   հանրությանը  “ԱրմենիաԻնֆո”-ի 
կարևորությունը,  հնարավորությունները և  հեռանկարային  ծրագրերը:  
     

 


