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ՏԵՂԱՅԻՆ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ 
 

 2013թ. նոյեմբերի 5-ին ՀՀ ԱՎԾ սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության 
վիճակագրության բաժնի պետ Ն. Բաղդասարյանը և նույն   բաժնի առա-
ջատար մասնագետ Ա. Հակոբյանը մասնակցել  են ք. Երևանում կայացած 
<<Մեծ հեռավորությունների վրա օդի անդրսահմանային աղտոտման մասին>> 
կոնվենցիայի արձանագրությունների վավերացման և իրականացման ազգա-
յին գործողությունների ծրագրի մշակման վերաբերյալ աշխատաժողովին, 

 

 2013թ. նոյեմբերի 8-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատանքի վիճակագրության բաժնի 
գլխավոր մասնագետ Ս. Հունանյանը և նույն բաժնի առաջատար մասնագետ 
Ջ.Ավոյանը մասնակցել են ք. Երևանում կայացած <<Հայաստանում աշխատան-
քային միգրացիայի գիտավերլուծական կառավարման հզորացում>> ծրագրի 
շրջանակում <<Աշխատանքային միգրանտների սոցիալական իրավունքների 
փոխադրելիության խնդիրները>> խորագրով կլոր սեղան-քննարկմանը, 

 

 2013թ. նոյեմբերի 15-ին ՀՀ ԱՎԾ սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության 
վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ Մ. Ծատուրյանը մասնակցել է 
ք. Երևանում  կայացած <<Հայաստանի տնտեսության ինովացիոն զարգացման 
խնդիրները և հեռանկարները>> խորագրով պանելային քննարկմանը, 

 

 2013թ. նոյեմբերի 18-դեկտեմբերի 23-ը ՀՀ ԱՎԾ մակրոտնտեսական ցու-
ցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի պետ Լ. Խաչատրյանը մասնակցել է 
<<ֆինանսական ծրագրավորում և քաղաքականություններ>> խորագրով 
առցանց  դասընթացին,  

 

 2013թ. նոյեմբերի 21-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Գ. Անանյանը, ՀՀ ԱՎԾ  արդյու-
նաբերության վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Անանյանը և նույն բաժնի 
գլխավոր մասնագետ Հ. Հակոբյանը մասնակցել են ք. Երևանում կայացած 
Էներգետիկ հաշվեկշռի գործողությունների ծրագրի կատարմանն ուղղված 
աշխատանքային քննարկմանը, 

 

 2013 թ. նոյեմբերի 19-ին ՀՀ ԱՎԾ ֆինանսների վիճակագրության բաժնի պետ 
Հ. Տիտիզյանը մասնակցել է ք. Երևանում կայացած <<Գլոբալ և տարածաշրջա-
նային տնտեսության հեռանկարները>> խորագրով շնորհանդեսին, 

 

 2013թ. նոյեմբերի 26-27-ը  ՀՀ ՎՊԽ անդամ Վ. Դավթյանը մասնակցել է  ք. 
Երևանում կայացած Արտակարգ իրավիճակներում պատրաստվածության և 
արձագանքման վերաբերյալ ուսուցմանը, 

 

 2013թ. նոյեմբերի  29-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ 
Լ.Քալանթարյանը մասնակցել է ք. Երևանում կայացած <<Սոցիալական գործ-
ընկերություն ուղղված աշխատանքի հետ հմտությունների համապատասխա-
նեցմանը>> խորագրով սեմինարին,  
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 2013թ.դեկտեմբերի 4-5-ը ՀՀ ԱՎԾ աշխատանքի վիճակագրության բաժնի  
առաջատար մասնագետ Ջ.Ավոյանը մասնակցել են ք.Ծաղկաձորում  կայացած 
<<Աշխատանքային միգրանտների սոցիալական իրավունքների փոխադրելիու-
թյան խնդիրները>> խորագրով սեմինար-աշխատանքային քննարկմանը, 

 

 2013թ. դեկտեմբերի 6-8-ը ՀՀ ԱՎԾ աշխատանքի վիճակագրության բաժնի  
առաջատար մասնագետ Ջ. Ավոյանը մասնակցել են ք. Ծաղկաձորում  կայա-
ցած  Միգրացիոն հարցերով աշխատաժողովին, 

 

 2013թ.դեկտեմբերի 13-14-ը,ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ղեկավար Ա. Հայրապետ-
յանը մասնակցել է ք. Աղվերանում կայացած <<Քաղաքացիական ծառայության 
բարեփոխումները Հայաստանում. առաջընթացի ուղիներ>> խորագրով քննար-
կում-սեմինարին, 

 

 2013թ. դեկտեմբերի 11-ին ՀՀ ԱՎԾ տնային տնտեսությունների հետազոտու-
թյունների բաժնի պետ Դ.Մարտիրոսովան և ՀՀ ԱՎԾ տեղեկատվական ռե-
սուրսների կառավարման և տեխնոլոգիանների վարչության տվյալների բան-
կերի մշակման և ծրագրավորման բաժնի պետ Ռ.Պետրոսյանը մասնակցել են 
ք. Երևանում կայացած Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն - 
Հայաստանի տասնամյակի հանդիսությանը, 

 

 2013թ. դեկտեմբերի 11-ին ՀՀ ԱՎԾ նախագահի օգնական Հ. Գրիգորյանը և ՀՀ 
ԱՎԾ  մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. 
Թոխաթյանը մասնակցել են ք. Երևանում կայացած ԱՄՆ ՄԶԳ-ի 2013-2017թթ. 
Երկրի զարգացման համագործակցության ներկայացմանը, 

 

 2013թ. դեկտեմբերի 17-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Վ. Դավթյանը և ՀՀ ԱՎԾ  մարդա-
համարի և ժողովրդագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա.Թոխաթյանը 
մասնակցել են ք. Երևանում  կայացած <<Հայաստանի համար դրամական փո-
խանցումների կայք/պորտալ/>>խորագրով աշխատանքային քննարկմանը, 

 

 2013թ. դեկտեմբերի 19-ին ՀՀ ԱՎԾ սոցիալական ոլորտի և բնապահպանու-
թյան վիճակագրության բաժնի պետ Ն. Բաղդասարյանը և բիզնես ռեգիստրի, 
ընտրանքի և դասակարգիչների բաժնի  գլխավոր մասնագետ Վ. Արևշատյանը 
մասնակցել են ք.Երևանում կայացած <<Կանաչ տնտեսությունն արևելյան 
գործընկերության երկրներում>> տարածաշրջանային ծրագրի շրջանակում կա-
յացած <<Փոքր և միջին ձեռնարկություններում բնապահպանական գործունեու-
թյան խրախուսում>> խորագրով աշխատանքային հանդիպմանը, 
 

 2013թ. դեկտեմբերի 19-ին ՀՀ ԱՎԾ մարդահամարի և ժողովրդագրության 
բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը մասնակցել է ք. Երևանում կայացած Մարդկանց 
շահագործման (թրաֆիկինգի) հարցերով կլոր սեղանին,  

 

 2013 թ. դեկտեմբերի 20-ին  ՀՀ ՎՊԽ անդամ Յ. Պողոսյանը մասնակցել է ք. 
Երևանում  կայացած Ջերմոցային կադաստրի (մշակման)  հաշվետվության 
նախնական տարբերակի քննարկմանը, 

 




