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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 
 

 2012 թ. սեպտեմբերի 11-13-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամ Յու. Պողոսյանը մասնակցել է 
ք. Ալմաթիում (Ղազախստան) կայացած Ջրային ռեսուրսների 
վիճակագրություն խորագրով սեմինարին, 

 
 2012թ. սեպտեմբերի 19-21-ը ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի սոցիալական ոլորտի 

և բնապահպանության վիճակագրության բաժնի առաջատար մասնագետ    
Ա. Հակոբյանը մասնակցել է ք. Սկոպյեում (Մակեդոնիա) կայացած 
Տվյալների բազայի կառավարման և տվյալների փոխանակման ձևաչափերի 
օպտիմալացում խորագրով աշխատանքային հանդիպմանը, 

 
 2012 թ. սեպտեմբերի 26-29-ը  ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի աշխատանքի 

վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը մասնակցել է ք. Կիևում 
(Ուկրաինա) կայացած Արժանապատիվ աշխատանքի չափումը և 
մշտադիտարկումը խորագրով տարածաշրջանային խորհրդակցությանը, 

 
 2012թ. սեպտեմբերի 25-29ը ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի  արդյունաբերության 

վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ Հ. Հակոբյանը մասնակցել է 
ք. Բրյուսելում (Բելգիա) կայացած Ինոգեյթ ծրագրի էներգետիկ 
վիճակագրության ցանց խորագրով աշխատանքային հանդիպմանը, 

 
 2012թ.  սեպտեմբերի 25-28-ը ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի  

գյուղատնտեսության վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ           
Ռ. Վարդանյանը մասնակցել է ք. Մոսկվայում (Ռուսաստանի Դաշնություն) 
կայացած Գյուղատնտեսական և գյուղական վիճակագրության 
կատարելագործման գլոբալ ռազմավարություն խորագրով 
խորհրդակցությանը, 

 
 2012թ. սեպտեմբերի 30-ից - հոկտեմբերի 3-ը ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի 

միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժնի առաջատար 
մասնագետ Ռ. Շաբոյանը մասնակցել է ք. Թեհրանում (Իրանի Իսլամական 
Հանրապետություն) կայացած Վիճակագրական որակի կառավարում և 
պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար սկզբունքները խորագրով 
աշխատանքային հանդիպմանը, 
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 2012թ. հոկտեմբերի 1-5-ը ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մարդահամարի և 

ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը մասնակցել է               
ք. Տիրանայում (Ալբանիա) կայացած Միգրացիայի վիճակագրություն 
խորագրով սեմինարին, 

 
 2012թ. հոկտեմբերի 3-5-ը ՀՀ ԱՎԾ նախագահ Ս. Մնացականյանը 

մասնակցել է ք. Սանկտ Պետերբուրգում  (Ռուսաստանի Դաշնություն)  
կայացած Վիճակագրական տվյալների արտադրության գործընթացի 
մոդեռնիզացիա խորագրով բարձր մակարդակի սեմինարին, 

 
 2012 թ. հոկտեմբերի 10-11-ը ՀՀ ԱՎԾ աշխատանքի վիճակագրության բաժնի 

պետ Լ. Քալանթարյանը մասնակցել է ք. Բանգկոկում (Թայլանդ) կայացած 
Դեպի ներառական զարգացում. Կանանց և տղամարդկանց համար 
արդարացի զարգացման արդյունքների պլանավորումը Կենտրոնական,  
Արևմտյան Ասիայում և Կովկասում խորագրով տարածաշրջանային 
համաժողովին, 

 
 2012թ. հոկտեմբերի 11-12-ը ՀՀ ԱՎԾ  մարդահամարի և ժողովրդագրության 

բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Թոխաթյանը մասնակցել է ք. Բիշկեկում 
(Ղրղզստանի Հանրապետություն)  կայացած Քաղաքացիական կացության 
ակտերի գրանցում և բնակչության բնական շարժ խորագրով սեմինարին, 

 
 2012 թ. հոկտեմբերի 11-12-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամ Լ. Պետրոսյանը մասնակցել է 

ք. Ստամբուլում (Թուրքիա) կայացած TRANS MONEE ծրագրի շրջանակում 
անդամ-երկրների համակարգողների հանդիպմանը, 

 
 2012թ. հոկտեմբերի 14-19-ը ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի գների 

վիճակագրության և միջազգային համադրումների բաժնի պետ               
Գ. Մարտիրոսյանը, նույն բաժնի գլխավոր մասնագետ Մ. Երիցյանը և 
առաջատար մասնագետ Կ. Ավետիսյանը մասնակցել են ք. Թբիլիսիում 
(Վրաստան) կայացած Հայաստան - Վրաստան երկկողմանի 
համադրումների աշխատանքների իրականացման նպատակով 
աշխատանքային քննարկմանը, 
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 2012.թ. հոկտեմբերի 16-19-ը  ՀՀ ՎՊԽ անդամ Գ. Գևորգյանը  մասնակցել է 
ք. Ժնևում (Շվեյցարիա) կայացած Միգրացիայի վիճակագրություն 
խորագրով աշխատանքային  հանդիպմանը, 

 
 2012թ. հոկտեմբերի 22-ից - նոյեմբերի 2-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամ Լ. Պետրոսյանը 

և  ՀՀ ԱՎԾ մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների 
բաժնի պետ Լ. Խաչատրյանը մասնակցել են ք. Վիեննայում (Ավստրիա) 
կայացած Ազգային հաշիվների վիճակագրություն խորագրով 
դասընթացին, 

 
 2012 թ. հոկտեմբերի 29-ից - նոյեմբերի 2-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամ Յու. 

Պողոսյանը մասնակցել է ք. Ժնևում (Շվեյցարիա) կայացած Կայուն 
զարգացման և էկոլոգիական գործոնի գնահատում ու չափում խորագրով 
սեմինարին, Էկոլոգիական ցուցանիշների ձևավորման միասնական 
նպատակային խմբի 6-րդ նիստին և Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և 
գնահատման աշխատանքային խմբի տասներեքերորդ նիստին: 

 


