
 

Համարը Համարը N 254-Ն Տ եսակը Տ եսակը Պաշտոնական
Ինկորպորացիա

Տ իպը Տ իպը Հրաման Կարգավիճակը Կարգավիճակը Գործում է
Սկզբնաղբյուրը Սկզբնաղբյուրը ՀՀԳՏ 2012.06.01/15(428)

Հոդ.171
Ընդունման վայրը Ընդունման վայրը Երևան

Ընդունող մարմինը Ընդունող մարմինը Կրթության և գիտության
նախարար

Ընդունման ամսաթիվը Ընդունման ամսաթիվը 05.04.2012

Ստորագրող մարմինը Ստորագրող մարմինը Կրթության և գիտության
նախարար

Ստորագրման ամսաթիվը Ստորագրման ամսաթիվը 05.04.2012

Վ ավերացնող մարմինը Վ ավերացնող մարմինը Վ ավերացման ամսաթիվը Վ ավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ  մտնելու ամսաթիվը Ուժի մեջ  մտնելու ամսաթիվը 11.06.2012 Ուժը կորցնելու ամսաթիվը Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

 Կապեր այլ փաստաթղթերի հետԿապեր այլ փաստաթղթերի հետ
 Փ ոփոխողներ և ինկորպորացիաներՓ ոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿՐԹ ՈՒ Թ ՅԱՆ ԵՎ  ԳԻՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏ ԱԿԱՆՀՀ ԿՐԹ ՈՒ Թ ՅԱՆ ԵՎ  ԳԻՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏ ԱԿԱՆ
(ԱՐՀԵՍՏ ԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ  ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏ ԱԿԱՆ ԿՐԹ ԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ(ԱՐՀԵՍՏ ԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ  ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏ ԱԿԱՆ ԿՐԹ ԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ

ՈՒ ՍՈՒ ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏ ԱՏ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒ ՆԵԼՈՒ Թ ՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏ ԱՏ ԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆՈՒ ՍՈՒ ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏ ԱՏ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒ ՆԵԼՈՒ Թ ՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏ ԱՏ ԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ
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ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
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Հ Ր Ա Մ Ա ՆՀ Ր Ա Մ Ա Ն
 

ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏ ԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏ ԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ  ՄԻՋԻՆՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏ ԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏ ԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ  ՄԻՋԻՆ
ՄԱՍՆԱԳԻՏ ԱԿԱՆ ԿՐԹ ԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՈՒ ՍՈՒ ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏ ԱՏ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻՄԱՍՆԱԳԻՏ ԱԿԱՆ ԿՐԹ ԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՈՒ ՍՈՒ ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏ ԱՏ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ

ԸՆԴՈՒ ՆԵԼՈՒ Թ ՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏ ԱՏ ԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆԸՆԴՈՒ ՆԵԼՈՒ Թ ՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏ ԱՏ ԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ
 
Հիմք ընդունելով «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետը`
 

 Հ Հրամայում եմ՝րամայում եմ՝
 
1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին

մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների ընդունելության կարգը` համաձայն
հավելվածի:

2. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության նախնական (արհեստագործական) և միջին
մասնագիտական կրթության վարչությանը և իրավաբանական վարչությանը` սահմանված կարգով սույն հրամանը
ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն` պետական գրանցման:
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3. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը հանձնարարել նախարարի տեղակալ Մ. Մկրտչյանին:
 

  Ա.  Աշ ոտյան Ա.  Աշ ոտյան

 

 
Հա վել վա ծՀա վել վա ծ

ՀՀ կրթությա ն և գիտ ությա ն նա խա րա րիՀՀ կրթությա ն և գիտ ությա ն նա խա րա րի
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Կ Ա Ր ԳԿ Ա Ր Գ

 
ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏ ԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏ ԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ  ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏ ԱԿԱՆ ԿՐԹ ԱԿԱՆՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏ ԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏ ԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ  ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏ ԱԿԱՆ ԿՐԹ ԱԿԱՆ

ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՈՒ ՍՈՒ ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏ ԱՏ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒ ՆԵԼՈՒ Թ ՅԱՆԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՈՒ ՍՈՒ ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏ ԱՏ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒ ՆԵԼՈՒ Թ ՅԱՆ
 

1.  ԸՆԴՀԱՆՈՒ Ր ԴՐՈՒ ՅԹ ՆԵՐ1.  ԸՆԴՀԱՆՈՒ Ր ԴՐՈՒ ՅԹ ՆԵՐ
 
1. Սույն կարգով (այսուհետ` կարգ) սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության նախնական մասնագիտական

(արհեստագործական) (այսուհետ` արհեստագործական), միջին և բարձրագույն մասնագիտական պետական և
հավատարմագրված ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների (այսուհետ` Հաստատություն) արհեստագործական և
միջին մասնագիտական կրթական ծրագրերով ընդունելության կարգը:

2. Հաստատությունում առկա (ստացիոնար) ուսուցմամբ ընդունելությունը կատարվում է առնվազն հիմնական կրթություն
ունեցող, իսկ հեռակա ուսուցմամբ ընդունելությունը` առնվազն միջնակարգ կրթություն ունեցող անձանց դիմումներով:

3. Հաստատությունում ընդունելությունն իրականացվում է առանց ընդունելության քննությունների` սույն կարգի 24-րդ
կետով սահմանված` մրցութային հիմունքով, բացառությամբ` արվեստի, առողջապահության և սպորտի ոլորտի (այսուհետ`
Ոլորտային) միջին մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների:

3.1. Ոստիկանության ուսումնական հաստատությունում ընդունելությունն իրականացվում է Ոստիկանության պետի
հրամանով սահմանված կարգով։

(3.1-ին կետը լրաց.  30.07.20 N  18-Ն)(3.1-ին կետը լրաց.  30.07.20 N  18-Ն)
4. Օտարերկրացիները` իրենց ընտրությամբ, Հաստատություն կարող են ընդունվել սույն կարգով` միայն վճարովի

համակարգ կամ ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված կարգով:
4.1 Հայաստանի Հանրապետության երկքաղաքացիները և ազգությամբ հայ օտարերկրացիները Հայաստանի

Հանրապետության նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր
իրականացնող ուսումնական հաստատություններ կարող են դիմել համաձայն սույն կարգի (ընդհանուր հիմունքներով) կամ
օտարերկրացիների համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով` իրենց ընտրությամբ:

(4.1-ին կետը լրաց.  31.03.15 N  212-Ն)(4.1-ին կետը լրաց.  31.03.15 N  212-Ն)
4.2 Արգելվում է նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական

հաստատությունների վճարովի համակարգում սովորող, ուսումնառող՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և
Վրաստանի Սամցխե-Ջավախք ու Քվեմո-Քարթլի նահանգներում գրանցված և բնակվող հայազգի քաղաքացիների նկատմամբ
կիրառել ուսման վարձավճարի ավելի բարձր չափ, քան սահմանված է տվյալ ուսումնական հաստատության համանման
պայմաններում սովորող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նկատմամբ:

(4.2-րդ կետը լրաց.  31.03.15 N  212-Ն)(4.2-րդ կետը լրաց.  31.03.15 N  212-Ն)
 

2.  ԸՆԴՈՒ ՆԵԼՈՒ Թ ՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ2.  ԸՆԴՈՒ ՆԵԼՈՒ Թ ՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
 
5. Հաստատությունն ընդունելությունն իրականացնում է պետական կառավարման լիազորված մարմնի (այսուհետ`

Լիազորված մարմին) կողմից տվյալ ուսումնական տարվա համար հատկացված`
1) արհեստագործական և (կամ) միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով առկա (ստացիոնար) ուսուցմամբ անվճար և

վճարովի տեղերին համապատասխան.
2) միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցմամբ վճարովի տեղերին համապատասխան:
5.1 Լիազոր մարմնի կողմից ըստ հաստատությունների տեղերը համապատասխան հրամանով հատկացնելուց հետո

«Mulberry» փաստաթղթաշարժի համակարգի միջոցով («Mulberry» փաստաթղթաշարժի համակարգին միացած չլինելու
դեպքում ուսումնական հաստատության էլեկտրոնային հասցեին) 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղեկացվում է
ուսումնական հաստատություններին, ինչպես նաև ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության
«Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին (այսուհետ` ԿՏԱԿ)` կրթության կառավարման տեղեկատվական
համակարգում տեղեկատվությունը հրապարակելու նպատակով:

(5.1-ին կետը լրաց.  30.07.20 N  18-Ն)(5.1-ին կետը լրաց.  30.07.20 N  18-Ն)
5.2 Հաստատությունները հիմք ընդունելով Լիազոր մարմնի կողմից հատկացված տեղերը` 2 աշխատանքային օրվա
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ընթացքում ԿՏԱԿ են ներկայացնում ըստ մասնագիությունների` որակավորումների, մասնագիտացումների, երաժշտական
գործիքների տեսակների և մարզաձևերի, տեղերի քանակը` վճարովի և անվճար:

(5.2-րդ կետը լրաց.  07.06.21 N  45-Ն)(5.2-րդ կետը լրաց.  07.06.21 N  45-Ն)
6. Լիազորված մարմնի կողմից առկա (ստացիոնար) կամ հեռակա ուսուցման տեղերը հատկացվելուց հետո՝ 5

աշխատանքային օրվա ընթացքում ԿՏԱԿ-ը` կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգում, իսկ տնօրենը
(ռեկտորը) Հաստատության Դիմորդի անկյունում, պաշտոնական կայքէջում (առկայության դեպքում) և սոցիալական ցանցի
էջում հրապարակում են ընդունելության պայմանների վերաբերյալ հայտարարություն, որը ներառում է դիմորդի
փաստաթղթերի ընդունման և մրցույթի անցկացման ժամկետները, ինչպես նաև յուրաքանչյուր մասնագիտության`

1) կրթության ձևը` առկա (ստացիոնար) կամ հեռակա, ինչպես նաև հեռավար (դիստանցիոն), դրսեկության ձևով
ուսուցման պայմանները,

2) կրթության հիմքը` առնվազն հիմնական կամ միջնակարգ,
3) Լիազորված մարմնի կողմից հատկացված անվճար և վճարովի տեղերի քանակը,
4) քննության օր(եր)ը, ժամը, վայրը, տեսակը (գրավոր, բանավոր, գեղարվեստական ծրագրի կատարումը, և այլն), ըստ

մարզաձևերի ֆիզիկական պատրաստության նորմատիվները և քննական ծրագրային չափանիշները,
5) ուսման վճարի չափը,
6) ուսման տևողությունը,
7) որակավորումը,
8) և այլ տեղեկատվություն:
(6-րդ կետը փոփ.  24.05.19 N  05-Ն,(6-րդ կետը փոփ.  24.05.19 N  05-Ն,  30.07.20 N  18-Ն,  խմբ.  07.06.21 N  45-Ն 30.07.20 N  18-Ն,  խմբ.  07.06.21 N  45-Ն ))
7. Առկա (ստացիոնար) ուսուցման մրցույթին մասնակցելու համար դիմորդի դիմում հայտը և փաստաթղթերն

էլեկտրոնային եղանակով ընդունվում են կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգում ընդունելության
պայմանների վերաբերյալ հայտարարության հրապարակման օրվանից սկսած.

1) Ոչ ոլորտային մասնագիտություններով` մինչև օգոստոսի 15 ներառյալ` ժամը 18-00,
2) Ոլորտային մասնագիտություններով` մինչև օգոստոսի 3-ը ներառյալ` ժամը 18-00, իսկ քննություններն անցկացվում են

օգոստոսի 5-ից 15-ը ընկած ժամանակահատվածում,
3) հեռակա ուսուցման համար՝ մինչև նոյեմբերի 25-ը ներառյալ` մինչև ժամը 18-00:
(7-րդ կետը փոփ.  24.05.19 N  05-Ն,  խմբ.  (7-րդ կետը փոփ.  24.05.19 N  05-Ն,  խմբ.  30.07.20 N  18-Ն30.07.20 N  18-Ն ))
7.1 Դիմորդների կողմից դիմում հայտերը կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգում կարող են

փոփոխվել մինչև գործերի ընդունման օրվա ավարտը:
(7.1-ին կետը լրաց.  30.07.20 N  18-Ն)(7.1-ին կետը լրաց.  30.07.20 N  18-Ն)
8. Անվճար և վճարովի ուսուցման տեղերում մրցույթն իրականացվում է փաստաթղթերի ընդունման, իսկ ոլորտային

մասնագիտությունների գծով` քննությունների ավարտման հաջորդ աշխատանքային օրը:
(8-րդ կետը փոփ.  24.05.19 N  05-Ն,  խմբ.  07.06.21 N  45-Ն)(8-րդ կետը փոփ.  24.05.19 N  05-Ն,  խմբ.  07.06.21 N  45-Ն)
8.1 Հաստատության ընդունող հանձնաժողովը մրցույթն ամփոփելու ընթացքում կատարում է ներքին վերաբաշխում ըստ

մասնագիտության` որակավորումների, մասնագիտացումների, երաժշտական գործիքների տեսակների և մարզաձևերի
տեղերի: Ներքին վերաբաշխման արդյունքում թափուր մնացած տեղերը (անվճար և վճարովի) հատկացվում են քննության
արդյունքում առավել բարձր գնահատական ստացած և մրցույթից դուրս մնացած դիմորդին, իսկ հավասար միավորներ
ունենալու դեպքում առաջնայնությունը տրվում է սույն կարգի 24-րդ կետի 3-րդ կետով սահմանված առաջնահերթությանը:

(8.1-ին կետը լրաց.  30.07.20 N  18-Ն,  խմբ.  07.06.21 N  45-Ն)(8.1-ին կետը լրաց.  30.07.20 N  18-Ն,  խմբ.  07.06.21 N  45-Ն)
8.2 Ընդունելության մրցույթի արդյունքները հրապարակվում են Հաստատության տվյալ մասնագիտության մրցույթի

արդյունքների ամփոփումից անմիջապես հետո:
(8.2-րդ կետը լրաց.  07.06.21 N  45-Ն)(8.2-րդ կետը լրաց.  07.06.21 N  45-Ն)
8.3 Մրցույթի արդյունքները հրապարակելուց հետո տնօրենը (ռեկտորը) 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում «Mulberry»

փաստաթղթաշարժի համակարգի միջոցով («Mulberry» փաստաթղթաշարժի համակարգին միացած չլինելու դեպքում
էլեկտրոնային հասցեին) ԿՏԱԿ է ներկայացնում Մրցույթի արդյունքում ըստ մասնագիտությունների, կրթական հիմքի և
ուսուցման ձևի թափուր մնացած տեղերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, որը ԿՏԱԿ-ը մինչև հաջորդ աշխատանքային օրը
հրապարակում է կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգում:

(8.3-րդ կետը լրաց.  07.06.21 N  45-Ն)(8.3-րդ կետը լրաց.  07.06.21 N  45-Ն)
 

3.  ԸՆԴՈՒ ՆԵԼՈՒ Թ ՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՆԵՐԸ3.  ԸՆԴՈՒ ՆԵԼՈՒ Թ ՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՆԵՐԸ
 
9. Ընդունելության գործընթացը կազմակերպելու նպատակով՝ Լիազորված մարմնի կողմից առկա (ստացիոնար) կամ

հեռակա ընդունելության տեղերը հատկացվելուց հետո՝ 5 օրվա ընթացքում Հաստատությունում տնօրենի (ռեկտորի)
հրամանով ստեղծվում է ընդունող հանձնաժողով և ընդունելության գործընթացը սպասարկող տեխնիկական անձնակազմ:

(9-րդ կետը փոփ.  24.05.19 N  05-Ն)(9-րդ կետը փոփ.  24.05.19 N  05-Ն)
10. Ընդունող հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում են հանձնաժողովի նախագահը՝ Հաստատության տնօրենը (ռեկտորը),

նախագահի տեղակալը, պատասխանատու քարտուղարը և անդամները:
11. Քննությունների անցկացման նպատակով ստեղծվում են քննական հանձնաժողովներ, որոնց կազմում կարող են
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ընդգրկվել Հաստատության, ինչպես նաև հրավիրված մասնագետներ: Քննական հանձնաժողովների նախագահներին
հաստատում է Լիազորված մարմինը` ընդունող հանձնաժողովի նախագահի ներկայացմամբ, իսկ կազմերը հաստատում է
Հաստատության տնօրենը (ռեկտորը):

Ընդունող հանձնաժողովի նախագահը` ընդունելության տեղերը հատկացվելուց հետո՝ 7 աշխատանքային օրվա
ընթացքում, Լիազորված մարմնին է ներկայացնում քննական հանձնաժողովների նախագահ/ներ/ի թեկնածություն/ներ/ը, իսկ
քննության օրերը` Լիազորված մարմին և ԿՏԱԿ:

(11-րդ կետը փոփ.  24.05.19 N  05-Ն,  փոփ. ,  լրաց.  (11-րդ կետը փոփ.  24.05.19 N  05-Ն,  փոփ. ,  լրաց.  30.07.20 N  18-Ն)30.07.20 N  18-Ն)
12. Ընդունող հանձնաժողովը սույն կարգին և Հաստատության տնօրենի (ռեկտորի) հաստատած աշխատանքային

պլանին համապատասխան ապահովում է`
1) առկա (ստացիոնար) և/կամ հեռակա ուսուցման ընդունելության կազմակերպումն ու անցկացումը,
2) դիմորդների էլեկտրոնային (առցանց) եղանակով ստացված ընդունելության փաստաթղթերի ընդունումը և

գրանցամատյանի վարումը, ինչպես նաև սույն կարգի 20.1 կետով սահմանված դեպքում դիմում հայտի մերժումը և մերժման
հիմնավորումը,

3) մասնագիտական կողմնորոշման նպատակով դիմորդների համար անհրաժեշտ խորհրդատվության տրամադրումը,
4) սույն կարգի 22-րդ կետով նախատեսված արտոնություններ ունեցող դիմորդներից էլեկտրոնային եղանակով ստացված

անհրաժեշտ փաստաթղթերի բնօրինակների ընդունումը և համապատասխան ձևակերպումը,
5) ընդունելության մրցույթի վերաբերյալ տեղեկատվության և քննական առարկաներից խորհրդատվության

տրամադրումը,
6) (ենթակետն ուժը կորցրել է  30.07.20 N  18-Ն)(ենթակետն ուժը կորցրել է  30.07.20 N  18-Ն)
7) ընդունելության մրցույթի անցկացումը և Հաստատություն ընդունված դիմորդներին հրամանագրելու մասին որոշման

ընդունումը,
8) ընդունելության համար Հաստատության շենքի նախապատրաստումը, տարածքների հատկացումը և կահավորումը,

ինչպես նաև ընդունելության ընթացքում հերթապահությունը և տարածքի պահպանումը,
9) ընդունելությանն առնչվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձեռքբերումը, ձևակերպումը,
10) (ենթակետն ուժը կորցրել է  30.07.20 N  18-Ն)(ենթակետն ուժը կորցրել է  30.07.20 N  18-Ն)
11) Հաստատության ընդունելության մրցույթի արդյունքները ամփոփելուց հետո ըստ մասնագիտության`

որակավորումների, մասնագիտացումների, երաժշտական գործիքների տեսակների և մարզաձևերի տեղերի վերաբաշխում:
(12-րդ կետը խմբ. ,  փոփ.  30.07.20 N  18-Ն,  լրաց.  07.06.21 N  45-Ն)(12-րդ կետը խմբ. ,  փոփ.  30.07.20 N  18-Ն,  լրաց.  07.06.21 N  45-Ն)
13. Ընդունելության նախապատրաստման և կազմակերպմանն առնչվող հարցեր քննարկելու համար ընդունող

հանձնաժողովը պարբերաբար անց է կացնում նիստեր, որոնք արձանագրում է հանձնաժողովի պատասխանատու
քարտուղարը, իսկ արձանագրությունները ստորագրում են հանձնաժողովի նախագահը և պատասխանատու քարտուղարը:

14. Ընդունող հանձնաժողովի նախագահը՝
1) կազմակերպում ու ղեկավարում է հանձնաժողովի աշխատանքները և վերահսկում է ընդունելության գործընթացը,
2) հրապարակում է ընդունելության պայմանների վերաբերյալ հայտարարությունը,
3) ձևավորում և հաստատում է քննական հանձնաժողովների կազմերը, ինչպես նաև կազմակերպում և վերահսկում է այդ

հանձնաժողովների աշխատանքները,
4) հաստատում է Ոլորտային մասնագիտություններով ընդունելության քննությունների անցկացման ժամանակացույցը,
5) ընդունող և քննական հանձնաժողովների անդամներին ծանոթացնում է ընդունելության գործընթացը կարգավորող

նորմատիվ փաստաթղթերին, ինչպես նաև ապահովում է նրանց աշխատանքային պայմանները,
6) որոշում է ընդունում Ոլորտային մասնագիտություններով դիմորդին ընդունելության քննություններին մասնակցելու

թույլտվության վերաբերյալ, որի մասին նշում է կատարում նրա դիմումի վրա,
7) միջոցներ է ձեռնարկում ընդունելության ժամանակահատվածում հասարակական կարգի պահպանության, բժշկական

սպասարկման ապահովման ուղղությամբ,
8) պատասխանատու է Հաստատությունում ընդունելության գործընթացի պատշաճ նախապատրաստման,

կազմակերպման և անցկացման համար:
15. Ընդունող հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը՝
1) կատարում է ընդունող հանձնաժողովի նախագահի պարտականությունները՝ նրա բացակայության ընթացքում,
2) ձևավորում է «Դիմորդի անկյուն»` մասնագիտական կողմնորոշման, ընդունելության կարգի ու պայմանների

վերաբերյալ,
3) հսկում է քննական հանձնաժողովների կողմից մշակված քննական նյութերի ճիշտ և ժամանակին ձևակերպումն ու

բազմացումը, ապահովում է քննությունների անցկացման համար անհրաժեշտ տարածքներ,
4) կազմակերպում և հսկում է սպասարկող անձնակազմի աշխատանքները:
16. Հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղարը`
1) հսկում է էլեկտրոնային (առցանց) եղանակով ստացված դիմորդների փաստաթղթերի գրանցամատյանի և հաշվառման

այլ փաստաթղթերի պատշաճ վարման ընթացքը.
2) (ենթակետն ուժը կորցրել է  30.07.20 N  18-Ն)(ենթակետն ուժը կորցրել է  30.07.20 N  18-Ն)
3) (ենթակետն ուժը կորցրել է  30.07.20 N  18-Ն)(ենթակետն ուժը կորցրել է  30.07.20 N  18-Ն)
4) նախապատրաստում է ընդունող հանձնաժողովի նիստերի նյութերը, ընդունելության հետ կապված հարցերի
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վերաբերյալ տնօրենի հրամանների նախագծերը, գրառում է ընդունող հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները.
5) պատասխանատու է ընդունելությանն առնչվող բոլոր փաստաթղթերի պահպանման համար:
(16-րդ կետը խմբ. ,  փոփ.  30.07.20 N  18-Ն)(16-րդ կետը խմբ. ,  փոփ.  30.07.20 N  18-Ն)
17. Քննական հանձնաժողովի նախագահը՝
1) կազմակերպում է քննական տոմսերի և քննական այլ նյութերի մշակումը,
2) ընդունող հանձնաժողովի նախագահի հետ միասին ստորագրում և ծրարում է քննական տոմսերը և պատասխանատու

է Հաստատությունում դրանց պահպանման համար,
3) ղեկավարում է քննության ընթացքը և պատասխանատու է քննության անցկացման և հանձնաժողովի աշխատանքի

որակի համար,
4) պատասխանատու է քննական տոմսերի մեջ հայտնաբերված վրիպակները տեղում ուղղելու համար,
5) դիմորդներին բացատրում է քննության ընթացակարգը և ներկայացվող պահանջները,
6) ընտրողաբար ստուգում կամ վերստուգում է գրավոր աշխատանքները,
7) յուրաքանչյուր քննության ավարտից անմիջապես հետո ընդունող հանձնաժողովին է ներկայացնում քննությունների

ամփոփ արդյունքները:
18. Ընդունող հանձնաժողովի լիազորությունները դադարում են ընդունելության մրցույթի վերջնական արդյունքների

ամփոփման, իսկ քննական հանձնաժողովների լիազորությունները` համապատասխան քննությունների վերջնական
արդյունքների ամփոփման օրվան հաջորդող 3-րդ օրվանից:

 
4.  ԸՆԴՈՒ ՆԵԼՈՒ Թ ՅԱՆ ԴԻՄՈՒ ՄԸ4.  ԸՆԴՈՒ ՆԵԼՈՒ Թ ՅԱՆ ԴԻՄՈՒ ՄԸ

 
19. Դիմորդը` կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգում էլեկտրոնային եղանակով լրացնում է դիմում

հայտը, որն իր մեջ ներառում է անձնական տվյալները (անուն ազգանուն հայրանուն, ծննդյան օր ամիս տարեթիվ,
Էլեկտրոնային հասցե, հեռախոսահամար), ինչպես նաև Հանրային ծառայության համարանիշը կամ օրենքով սահմանված
կարգով դրանից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի համարը և կից ներբեռնում է նաև`

1) լուսանկար,
2) կրթության մասին փաստաթղթի (դիպլոմի դեպքում նաև ներդիրի) պատճենը,
3) անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը (անձնագիր, կամ ծննդյան վկայական՝ մինչև 16 տարեկան դիմորդի

համար, կամ զինվորական գրքույկ, կամ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բաժինների կողմից տրվող անձը
հաստատող ժամանակավոր փաստաթուղթ, կացության վկայական, փախստականի վկայական),

4) կցագրման վկայականի պատճենը (զորակոչային տարիք ունեցող դիմորդից ընդունվում են զինհաշվառման
փաստաթղթերում տարկետման իրավունք տվող համապատասխան նշումի կամ չզորակոչվելու պատճառը հաստատող այլ
նշումների առկայության դեպքում, իսկ նախկինում առողջության պատճառով տարկետում ունեցողներից՝ Հանրապետական
զորակոչային հանձնաժողովի նշումների առկայության դեպքում),

5) սույն կարգի 22-րդ կետով սահմանված` ընդունելության արտոնության իրավունքը հաստատող փաստաթղթի
պատճենը (առկայության դեպքում), որը Հաստատության տնօրենը (ռեկտորը) ուսանողներին հրամանագրելուց հետո՝ 2-օրյա
ժամկետում ներկայացնում է Լիազորված մարմնին,

6) իր ընտրած մասնագիտության համար պահանջվածից ավելի բարձր կրթության ավարտական փաստաթղթի պատճենը
(առկայության դեպքում), ինչպես նաև այդ մասնագիտությանը համապատասխան` վարպետային ուսուցման որակավորման
կամ կարճաժամկետ դասընթացի վկայականի պատճենը (առկայության դեպքում),

7) միջազգային և հանրապետական մրցույթների (օլիմպիադաների, փառատոների) դիպլոմների պատճենները
(առկայության դեպքում),

8) պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ընդունվելու համար տվյալ տարվա, ինչպես նաև նախորդ
տարվա հանձնած ընդունելության քննությունների գնահատականների վերաբերյալ փաստաթղթի պատճենը (առկայության
դեպքում),

9) աշխատանքի վայրից տեղեկանքի պատճենը (առկայության դեպքում),
10) Դիմում հայտ ներկայացրած ուսումնական հաստատության հաշվեհամարին փոխանցած գումարի անդորրագրի

պատճենը:
(19-րդ կետը խմբ.  30.07.20 N  18-Ն)(19-րդ կետը խմբ.  30.07.20 N  18-Ն)
19.1 Ներկայացված կեղծ տեղեկատվության համար դիմորդը ենթակա է օրենքով սահմանված կարգով

պատասխանատվության:
(19.1-ին կետը լրաց.  30.07.20 N  18-Ն)(19.1-ին կետը լրաց.  30.07.20 N  18-Ն)
20. Դիմորդը կարող է դիմել մեկ ուսումնական հաստատություն մեկ մասնագիտության` որակավորման,

մասնագիտացման, երաժշտական գործիքի տեսակի կամ մարզաձևի հայտագրմամբ՝ անվճար և վճարովի ուսուցման
հիմունքով:

(20-րդ կետը խմբ.  30.07.20 N  18-Ն,  փոփ.  07.06.21 N  45-Ն)(20-րդ կետը խմբ.  30.07.20 N  18-Ն,  փոփ.  07.06.21 N  45-Ն)
20.1 Դիմորդի դիմում հայտը հիմնավորմամբ մերժվում է ընդունող հանձնաժողովի կողմից, եթե.
1) դիմորդը դիմում հայտը և/կամ փաստաթղթերը ներկայացրել է թերի և թերությունները դիմորդի կողմից չեն վերացվել

այն ներկայացնելուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան դիմում հայտերի ընդունման վերջնաժամկետից 1
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օր առաջ,
2) ավարտական փաստաթղթում առկա չէ իր նախընտրած մասնագիտության հավելված 1-ով սահմանված մրցույթային

առարկայի գնահատական:
3) առկա (ստացիոնար) ուսուցմամբ հիմնական կրթության հիմքի և մասնագիտության (բացառությամբ արվեստի ոլորտի

և պետության կողմից չֆինանսավորվող ուսումնական հաստատությունների) 10 դիմում հայտից քիչ լինելու դեպքում` դիմում
հայտերի ընդունման վերջնաժամկետից 1 օր առաջ, որի մասին նույն օրը տեղեկացվում է դիմումատուին հեռախոսակապի և
դիմումատուի էլեկտրոնային հասցեի միջոցով:

4) միջնակարգ կրթություն ստացած դիմորդը դիմել է ընդունվելու հիմնական կրթությամբ հատկացված տեղում կամ
հակառակը` հիմնական կրթությամբ դիմորդը` միջնակարգ կրթությամբ:

(20.1-ին կետը լրաց.  30.07.20 N  18-Ն,  խմբ.  07.06.21 N  45-Ն,  (20.1-ին կետը լրաց.  30.07.20 N  18-Ն,  խմբ.  07.06.21 N  45-Ն,  լրաց.  12.08.21 N  62-Նլրաց.  12.08.21 N  62-Ն ))
21. Դիմորդը` միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով ընդունելության գործընթացի կազմակերպման և անցկացման

համար, Հաստատության հաշվեհամարին վճարում է 1000 (հազար) ՀՀ դրամ: Անկախ մրցույթին մասնակցելուց և
ընդունելության արդյունքից՝ վճարված գումարը դիմորդին հետ չի վերադարձվում:

(21-րդ կետը խմբ.  30.07.20 N  18-Ն)(21-րդ կետը խմբ.  30.07.20 N  18-Ն)
22. Ընդունելության մրցույթից դուրս, պահուստային տեղերի հաշվին ընդունվում են` «Առանց ծնողական խնամքի

մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ,
«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» օրենքի 15-րդ և «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի
կարգավիճակի մասին» օրենքի 67-րդ հոդվածներով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի
օգոստոսի 27-ի «Հայաստանի Հանրապետության միջին մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատություններում
դիմորդների ընդունելության արտոնությունները սահմանելու մասին» N 545 որոշման պահանջներին, ինչպես նաև ՀՀ
օրենսդրությամբ սահմանված համապատասխան արտոնություններ ունեցող Դիմորդները:

(22-րդ կետը փոփ.  12.08.21 N  62-Ն)(22-րդ կետը փոփ.  12.08.21 N  62-Ն)
 

5.  ԸՆԴՈՒ ՆԵԼՈՒ Թ ՅԱՆ ՄՐՑՈՒ ՅԹ Ը5.  ԸՆԴՈՒ ՆԵԼՈՒ Թ ՅԱՆ ՄՐՑՈՒ ՅԹ Ը
 
23. Ընդունելության մրցույթն անց է կացվում ըստ մասնագիտությունների՝ տվյալ Հաստատությունում` կրթության

կառավարման տեղեկատվական համակարգում գրանցված դիմորդների հայտերի հիման վրա:
(23-րդ կետը լրաց.  30.07.20 N  18-Ն)(23-րդ կետը լրաց.  30.07.20 N  18-Ն)
24. Ընդունելության մրցույթն անցկացվում է Լիազորված մարմնի կողմից ըստ մասնագիտությունների հատկացված

անվճար և վճարովի ուսուցման տեղերում` հետևյալ սկզբունքով.
1) Անվճար ուսուցման տեղում առաջին հերթին ընդունվում է հիմնական կրթության վկայականի, միջնակարգ կրթության

ատեստատի միավորների (այդ թվում` քննական), նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին
մասնագիտական, բարձրագույն մասնագիտական կրթության դիպլոմի ներդիրի գնահատականների միջին թվաբանականի և
տվյալ մասնագիտության համար սույն կարգի ցանկով ընդունելության մրցութային առարկաների
գնահատականների/միավորների ընդհանուր առավելագույն գումար ունեցող դիմորդը.

2) Ոլորտային մասնագիտություններով` բացառությամբ հավելված 1-ի «0215 Երաժշտություն և կատարողական
արվեստ» գլխի և սպորտի մասնագիտությունների (այսուհետ` երաժշտական և սպորտ), անվճար տեղում առաջին հերթին
ընդունվում է հիմնական կրթության վկայականի, միջնակարգ կրթության ատեստատի միավորների (այդ թվում` քննական),
նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական, բարձրագույն մասնագիտական կրթության
դիպլոմի ներդիրի գնահատականների միջին թվաբանականի և սույն կարգի ցանկերով (հավելված 1-ը կցվում է) տվյալ
մասնագիտության քննության/քննությունների գնահատականի(ների) ու տվյալ մասնագիտության համար ընդունելության
մրցութային առարկաների գնահատականների/միավորների ընդհանուր առավելագույն գումար ունեցող դիմորդը, իսկ
երաժշտական և սպորտի մասնագիտություններով անվճար տեղում առաջին հերթին ընդունվում է սույն կարգի հավելված 1-ի
տվյալ մասնագիտության քննության/քննությունների առավել բարձր գնահատական(ներ) ստացած դիմորդը.

3) մրցութային հավասար միավորներ ունենալու դեպքում ըստ սահմանված հերթականության առավելությունը տրվում է՝
ա. մեդալակիր-դիմորդին, իսկ երաժշտական և սպորտի մասնագիտությունների գծով հիմնական կրթության վկայականի,

միջնակարգ կրթության ատեստատի միավորների (այդ թվում` քննական), նախնական մասնագիտական
(արհեստագործական), միջին մասնագիտական, բարձրագույն մասնագիտական կրթության դիպլոմի ներդիրի
գնահատականների միջին թվաբանականի և սույն կարգի ցանկերով տվյալ մասնագիտության քննության/քննությունների
գնահատականի(ների) ու տվյալ մասնագիտության համար ընդունելության մրցութային առարկաների
գնահատականների/միավորների ընդհանուր առավելագույն գումար ունեցող դիմորդին.

բ. տվյալ մասնագիտությամբ առավել երկարատև մասնագիտական աշխատանքային ստաժ ունեցող դիմորդին.
գ. պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ընդունվելու համար քննություններից առավել բարձր

գնահատականներ ունեցող դիմորդին.
դ. տվյալ մասնագիտության գծով բարձրագույն կամ մասնագիտական կրթություն ստացած դիմորդին.
ե. դպրոցականների հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների առաջին կարգի դիպլոմ ստացած դիմորդին.
զ. հիմնական կրթության վկայականի, միջնակարգ կրթության ատեստատի միավորների (այդ թվում` քննական),

նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական, բարձրագույն մասնագիտական կրթության
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դիպլոմի ներդիրի գնահատականների առավելագույն միջին թվաբանական ունեցող դիմորդին.
է. ըստ տվյալ մասնագիտության համար սույն կարգի ընդունելության մրցութային առարկաների ցանկով սահմանված

առաջնային համարվող առարկաներից առավել բարձր գնահատականներ/միավորներ ունեցած դիմորդին.
4) վճարովի ուսուցման տեղերը համալրվում են անվճար ուսուցման տեղերը համալրվելուց հետո` սույն կարգի 24-րդ կետի

1-ից 3-րդ ենթակետերով նախատեսված կարգով.
5) մրցույթը համարվում է ավարտված, Լիազորված մարմնի կողմից տվյալ ուսումնական տարվա համար

Հաստատությանը հատկացված տեղերը համալրվելու կամ դիմորդների թիվն այդ տեղերից պակաս լինելու դեպքում:
(24-րդ կետը խմբ.  07.06.21 N  45-Ն)(24-րդ կետը խմբ.  07.06.21 N  45-Ն)
25. (կետն ուժը կորցրել է  31.03.15 N  212-Ն)(կետն ուժը կորցրել է  31.03.15 N  212-Ն)
 26. Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ընդունվելու համար տվյալ

տարվա, ինչպես նաև նախորդ տարվա հանձնած որևէ առարկայի ընդունելության քննության դրական գնահատականը, որը
ներկայացվում է սահմանված ձևի տեղեկանքով, դիմորդի ցանկությամբ համարվում է Հաստատությունում տվյալ առարկայի
ընդունելության մրցութային գնահատական:

27. Ավարտական փաստաթղթում «Հայոց լեզու» առարկայից գնահատական չունեցող դիմորդի համար «Հայոց լեզու»
առարկան նրա ցանկությամբ փոխարինվում է որևէ «Օտար լեզու» առարկայով:

28. Ոլորտային մասնագիտություններով ընդունելության քննություններն անցկացնում են քննական հանձնաժողովները`
Հաստատության տնօրենի (ռեկտորի) հաստատած ժամանակացույցի համաձայն: Հաստատությունը` լիազոր մարմնի կողմից
տեղերը ստանալուց հետո, ժամանակացույցը 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում` փակցնում է Հաստատությունում` ի տես
բոլորի և ներկայացնում է ԿՏԱԿ ու Լիազորված մարմնին: ԿՏԱԿ-ի կողմից դիմումատուի անհատական էջում ձևավորվում է
քննության մասնակցության թերթիկը, որում նշվում է քննության օրվա, ժամի և քննության անցկացման վայրի մասին
տեղեկատվությունը, որը դիմորդը թղթային տարբերակով ներկայացնում է քննական հանձնաժողովին` քննասենյակ մտնելիս:

(28-րդ կետը խմբ.  30.07.20 N  18-Ն)(28-րդ կետը խմբ.  30.07.20 N  18-Ն)
29. Քննական տոմսերը կազմվում են Հաստատության քննական հանձնաժողովների կողմից՝ ընդունելության

քննություններից առնվազն 10 աշխատանքային օր առաջ:
30. Գրավոր առարկաների քննական տեքստերի քանակը պետք է լինի խմբերի թվից առնվազն 3-ով ավելի: Գրավոր

քննությունների հարցատոմսերը պետք է կազմված լինեն այն հաշվարկով, որ յուրաքանչյուր քննական խմբի համար
գործածության մեջ դրվի հարցատոմսի 4 տարբերակ պարունակող, նախապես կոմպլեկտավորված մեկ փաթեթ, իսկ վերջինիս
ընտրությունը կատարվի առնվազն 3 փաթեթից:

31. Դիմորդն ընդունելության քննության է ներկայանում անձնագրով (մինչև 16 տարեկան դիմորդը` ծննդյան
վկայականով, եթե անձնագիր չունի), կամ զինվորական գրքույկով, կամ ՀՀ ոստիկանության բաժինների կողմից տրված
համապատասխան ձևով և քննական թերթիկով, որոնք ստուգվում են ընդունող հանձնաժողովի կողմից՝ Հաստատություն և
քննասենյակ մտնելիս: Քննությունների ժամանակացույցով նախատեսված օրն անհարգելի պատճառով քննությանը
չներկայացած դիմորդին չի թույլատրվում մասնակցել հետագա քննություններին: Հարգելի պատճառով քննությանը
չներկայացած դիմորդին, ընդունող հանձնաժողովի որոշմամբ, հնարավորություն է տրվում այն հանձնել, եթե տվյալ
առարկայի քննությունները Հաստատությունում չեն ավարտվել:

32. Յուրաքանչյուր քննական խմբում, որպես կանոն, ընդգրկվում է մինչև 30 դիմորդ: Բանավոր քննության դեպքում
քննասենյակում միաժամանակ կարող է գտնվել ոչ ավելի, քան 5 դիմորդ:

33. Ընդունելության քննությունների օրերին Հաստատությունում և քննական սենյակում գտնվելու իրավունք ունեն.
1) Հաստատությունում` ընդունող հանձնաժողովի անդամները, տվյալ օրվա քննություններին մասնակցող դիմորդներն ու

քննական հանձնաժողովի անդամները, սպասարկող տեխնիկական անձնակազմի անդամները, Հայաստանի
Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության, ինչպես նաև Լիազորված մարմնի ներկայացուցիչները:
Գրավոր քննության ընթացքին հետևելու նպատակով ընդունող հանձնաժողովի նախագահը կարող է հրավիրել դիմորդների
ծնողներ, հասարակայնության ներկայացուցիչներ և լրագրողներ:

2) Քննական սենյակում` քննական հանձնաժողովի անդամները, տվյալ օրվա քննություններին մասնակցող դիմորդները,
ընդունող հանձնաժողովի նախագահը և տեղակալը, ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղարը և
սպասարկող տեխնիկական անձնակազմի անդամները միայն ընդունող հանձնաժողովի նախագահի թույլտվությամբ,
Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության, ինչպես նաև Լիազորված մարմնի
ներկայացուցիչները:

34. Արվեստի ոլորտի մասնագիտությունների քննությունների համար նախատեսվում է հետևյալ տևողությունը.
1) «Սոլֆեջիո» առարկայի գրավոր թելադրության համար՝ 25 րոպե, իսկ բանավոր քննությանը` յուրաքանչյուր դիմորդի

նախապատրաստվելու և պատասխանելու համար մինչև 15-ական րոպե.
2) գեղարվեստի մասնագիտություններով`
ա) գծանկար` մինչև 540 րոպե (3 օր` յուրաքանչյուր օրը 4 ակադեմիական ժամ).
բ) գունանկար` մինչև 360 րոպե (2 օր` յուրաքանչյուր օրը 4 ակադեմիական ժամ).
գ) կոմպոզիցիա` մինչև 450 րոպե (2 օր` յուրաքանչյուր օրը 5 ակադեմիական ժամ).
դ) քանդակ` մինչև 360 րոպե (2 օր` յուրաքանչյուր օրը 4 ակադեմիական ժամ).
ե) քանդակի կոմպոզիցիա` մինչև 225 րոպե (1 օր` 5 ակադեմիական ժամ):
35. Ոլորտային մասնագիտություններով գրավոր քննական աշխատանքները (ներառյալ սևագրությունը) և բանավոր
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քննությունների ժամանակ դիմորդների նշումները կատարվում են Հաստատության դրոշմակնքված թերթիկների վրա:
Վերջիններս ենթակա են հաշվառման և մինչև քննական հանձնաժողովին հանձնելը պահվում են ընդունող հանձնաժողովի
նախագահի մոտ:

36. Գրավոր քննական աշխատանքները, բանավոր քննությունների ժամանակ դիմորդներին տրված դրոշմակնքված
թերթիկները, լրացված քննական տեղեկագրերը՝ քննական հանձնաժողովի նախագահը քննության ավարտից (գրավոր
քննության դեպքում՝ աշխատանքների ստուգումից) անմիջապես հետո հանձնում է ընդունող հանձնաժողովի
պատասխանատու քարտուղարին: Յուրաքանչյուր քննության արդյունքները հաստատվում են ընդունող հանձնաժողովի
նախագահի կողմից:

37. Գրավոր աշխատանքների ստուգումը կատարվում է Հաստատությունում, քննական հանձնաժողովի անդամների
կողմից:

38. Ոլորտային մասնագիտություններով բանավոր քննությունների համար նախատեսվում է հետևյալ տևողությունը`
յուրաքանչյուր դիմորդի նախապատրաստվելու համար մինչև 30 րոպե, իսկ պատասխանի համար մինչև 15 րոպե:

39. Ընդունելության քննությունները Ոլորտային մասնագիտություններով գնահատվում են 20 բալային համակարգով:
Դրական են համարվում 8 և ավելի միավորները: 8 միավորից ցածր ստացած դիմորդը չի մասնակցում մրցույթին:

40. (կետն ուժը կորցրել է  31.03.15 N  212-Ն)(կետն ուժը կորցրել է  31.03.15 N  212-Ն)
41. Հաստատության ընդունող հանձնաժողովի կողմից հաստատված քննությունների արդյունքների ցուցակները

փակցվում են ի տես բոլորի ոչ ուշ, քան տվյալ քննության հաջորդ օրվա ժամը 12-ը:
42. Գրավոր քննության գնահատականը դիմորդը կարող է գրավոր բողոքարկել ընդունող հանձնաժողովի նախագահին՝

քննությունների արդյունքները հրապարակվելուց հետո` մինչև հաջորդ օրվա ժամը 12-ը: Դիմումը ստանալուց հետո 1
աշխատանքային օրվա ընթացքում քննական հանձնաժողովը`

1) դիմորդի ներկայությամբ վերստուգում, քննարկում է բողոքարկված աշխատանքը.
2) պատճառաբանված մերժում է փոփոխել կամ փոփոխում է գնահատականը` այդ մասին տեղյակ պահելով դիմորդին:
43. Գնահատականը փոփոխելու դեպքում այն վավերացվում է քննական հանձնաժողովի նախագահի կողմից, որի համար

քննական տեղեկագրում հանձնաժողովի նախագահը տվյալ դիմորդի հերթական համարը վերցնում է շրջանակի մեջ, դրա
դիմաց կատարում է «Գնահատականը փոփոխված է» նշումը և ստորագրում: Փոփոխված գնահատականն անց է կացվում նոր
տեղեկագրի մեջ: Համապատասխան փոփոխություն է կատարվում նաև դիմորդի քննական թերթիկում: Գնահատականների
փոփոխությունը արձանագրվում է ընդունող հանձնաժողովի կողմից:

44. Բանավոր քննության գնահատականը դիմորդն իրավունք ունի բողոքարկել առանց քննասենյակից դուրս գալու՝
քննական հանձնաժողովի նախագահի ներկայությամբ: Բողոքի քննարկման արդյունքում Հանձնաժողովի նախագահը կարող
է վերանայել բանավոր քննության գնահատականը:

45. Ընդունելության մրցույթի վերջնական արդյունքների հրապարակումից հետո մինչև տվյալ ուսումնական տարվա
օգոստոսի 25-ը ներառյալ Լիազորված մարմին է ներկայացվում ընդունելության վերաբերյալ հաշվետվությունը, այդ թվում 48-
րդ կետով սահմանված ընդունելության արդյունքները` ըստ մասնագիտությունների, կրթության հիմքի և ուսուցման վճարման
(անվճար կամ վճարովի) համակարգի` ընդունվածների անվանացանկը (անուն, ազգանուն, հայրանուն և ծննդյան տարեթիվը),
ինչպես նաև կից գրությամբ առաջարկություններ, այդ թվում՝ սույն կարգի 22-րդ կետով սահմանված ՀՀ օրենսդրությամբ
համապատասխան արտոնություններ ունեցող դիմորդների վերաբերյալ:

(45-րդ կետը խմբ.  24.05.19 N  05-Ն)(45-րդ կետը խմբ.  24.05.19 N  05-Ն)
 

6.  ՈՒ ՍԱՆՈՂԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐՈՒ ՄԸ ԵՎ  ՈՒ ՍՈՒ ՄՆԱՌՈՒ Թ ՅՈՒ ՆԸ6.  ՈՒ ՍԱՆՈՂԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐՈՒ ՄԸ ԵՎ  ՈՒ ՍՈՒ ՄՆԱՌՈՒ Թ ՅՈՒ ՆԸ
 
46. Մրցույթով անցած յուրաքանչյուր դիմորդի համար կազմվում է անձնական գործ, որտեղ ընդգրկվում են էլեկտրոնային

եղանակով լրացված դիմումը և սույն կարգի 19-րդ կետի 3-10-ը ենթակետերով նախատեսված փաստաթղթերը կամ
փաստաթղթերի պատճենները, 4 լուսանկար (3x4 չափսի), հիմնական կրթության վկայականի կամ միջնակարգ կրթության
ատեստատի կամ դիպլոմի բնագիրը իր ներդիրով կամ նոտարական հաստատումով (վավերացված) պատճենը, իսկ
առկայության դեպքում` նաև դիմորդների գրավոր քննական աշխատանքները, բողոքարկման դիմումները և դրանց
վերաբերյալ որոշումները:

(46-րդ կետը խմբ.  30.07.20 N  18-Ն)(46-րդ կետը խմբ.  30.07.20 N  18-Ն)
47. Ընդունող հանձնաժողովի համապատասխան որոշման և լրիվ ձևակերպված անձնական գործի հիման վրա

Հաստատության տնօրենը մրցույթով անցած դիմորդներին 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում հրամանագրում է որպես
ուսանող: Հրամանագրվածների ցուցակները հրապարակվում են ոչ ուշ, քան հրամանագրման հաջորդ օրը:

47.1 Դիմորդները հրամանագրվում են ըստ իրենց ուսումնառած կրթական հիմքերի (հիմնական կամ միջնակարգ) առաջին
կուրս:

(47.1-ին կետը լրաց.  07.06.21 N  45-Ն)(47.1-ին կետը լրաց.  07.06.21 N  45-Ն)
48. Թափուր տեղերի առկայության դեպքում մրցութային հիմունքով Հաստատություն կարող է ընդունվել ընթացիկ

տարում մասնագիտական ուսումնական հաստատություն մրցույթով չանցած այն դիմորդը, ով մրցույթի արդյունքները
հրապարակելուց հետո մինչև տվյալ ուսումնական տարվա օգոստոսի 22-ը ներառյալ մինչև ժամը 18-00 ԿՏԱԿ-ի կրթության
կառավարման տեղեկատվական համակարգում կներկայացնի սույն կարգի 19-րդ կետով պահանջված փաստաթղթերը, իսկ
ոլորտային մասնագիտություններով դիմորդները նաև տվյալ տարվա համար հանձնած քննության գնահատականի
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վերաբերյալ տեղեկանքը:
 (48-րդ կետը խմբ.  24.05.19 N  05-Ն,  լրաց.  30.07.20 N  18-Ն,  (48-րդ կետը խմբ.  24.05.19 N  05-Ն,  լրաց.  30.07.20 N  18-Ն,  փոփ.  12.08.21 N  62-Ն)փոփ.  12.08.21 N  62-Ն)
48.1 Ուսումնական հաստատությունը մինչև դիմորդի հետ համապատասխան պայմանագիր կնքելը` նրան և (կամ) նրա

օրինական ներկայացուցչին ծանոթացնում է Հաստատության լիցենզիային և կանոնադրությանը, ներքին կանոնակարգերին,
կնքվելիք պայմանագրին, ինչպես նաև պետական հավատարմագրման վկայականին (առկայության դեպքում), կրթության
գործընթացը կարգավորող այլ իրավական ակտերին և կրթական ծրագրի կազմակերպման մեթոդաբանությանն ու այլ
առանձնահատկություններին, որը հրապարակվում է Հաստատության Դիմորդի անկյունում, պաշտոնական կայքէջում
(առկայության դեպքում) և սոցիալական ցանցի էջում ու ծանոթացման մասին ամրագրվում է կնքվելիք պայմանագրում:

(48.1-ին կետը լրաց.  30.07.20 N  18-Ն)(48.1-ին կետը լրաց.  30.07.20 N  18-Ն)
49. Հաստատության տնօրենը (ռեկտորը) հրամանագրված դիմորդի հետ կնքում է պայմանագիր, որտեղ պարտադիր

ամրագրվում են ուսանողի ընտրած մասնագիտությունը, ուսուցման ձևը, սովորելու տարիների տևողությունը և
Հաստատությունում ուսման վարձի ընդհանուր չափը՝ բաժանված ըստ ուսումնական տարիների: Պայմանագրով
նախատեսված ուսման վարձի ընդհանուր և դրա՝ ըստ տարիների բաժանված չափերը, ուսումնառության ամբողջ ընթացքում
փոփոխման ենթակա չեն, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի:

50. Ուսանողին հանձնվում է պայմանագրի երկրորդ օրինակը, ուսանողական տոմս և առաջադիմության գրքույկ:
51. Հաստատության ուսումնական խմբում ուսանողների թիվը սահմանվում է` առկա (ստացիոնար) ուսուցման համար

մինչև 25, հեռակա ուսուցման համար` մինչև 20 մարդ:
52. Հաստատություն չընդունված դիմորդին վերադարձվում են սույն կարգի 19-րդ կետով պահանջված փաստաթղթերը,

իսկ դրանց պատճենները, ինչպես նաև քննական աշխատանքները պահպանվում են Հաստատությունում 6 ամիս, որից հետո
ոչնչացվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

53. Ընդունելության հետ առնչվող կամ մրցույթի անցկացման ընթացքում ծագած հարցերը, որոնք չեն կանոնակարգվում
սույն կարգով, կարգավորվում են ոլորտը կարգավորող այլ իրավական ակտերով:

54. Սույն կարգի իրականացումը վերահսկում է կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմինը:
 
 

 
Հա վել վա ծ 1Հա վել վա ծ 1

ՀՀ կրթությա ն և գիտ ությա ն նա խա րա րիՀՀ կրթությա ն և գիտ ությա ն նա խա րա րի
5 ա պ րիլ ի 2012 թ.  N  254-Ն հրա մա նով5 ա պ րիլ ի 2012 թ.  N  254-Ն հրա մա նով

հա ստ ա տ վա ծ կա րգիհա ստ ա տ վա ծ կա րգի

 
Ց Ա Ն ԿՑ Ա Ն Կ

 
ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏ ԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏ ԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹ ԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏ ԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏ ԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹ ԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ

ՈՒ ՍՈՒ ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏ ԱՏ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐՈՒ Մ ԸՍՏ  ՄԱՍՆԱԳԻՏ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒ ՆԵԼՈՒ Թ ՅԱՆՈՒ ՍՈՒ ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏ ԱՏ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐՈՒ Մ ԸՍՏ  ՄԱՍՆԱԳԻՏ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒ ՆԵԼՈՒ Թ ՅԱՆ
ՄՐՑՈՒ Թ ԱՅԻՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻՄՐՑՈՒ Թ ԱՅԻՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ
(վերնագիրը խմբ.  21.04.16 N  327-Ն)(վերնագիրը խմբ.  21.04.16 N  327-Ն)

  

ՄՄասնագիտության դասիչն ուասնագիտության դասիչն ու
անվանումըանվանումը

Որակավորման դասիչն Որակավորման դասիչն 
ու անվանումըու անվանումը

ՄրցութայինՄրցութային
առարկաներըառարկաները

02 ԱՐՎ ԵՍՏ02 ԱՐՎ ԵՍՏ

021 ԱՐՎ ԵՍՏ021 ԱՐՎ ԵՍՏ

0211 Տ եսալսողական արվեստ և մեդիաարվեստ0211 Տ եսալսողական արվեստ և մեդիաարվեստ 11 22 33

0211.01.40211.01.4 Լուսանկարչական գործԼուսանկարչական գործ 0211.01.01.40211.01.01.4 ԼուսանկարիչԼուսանկարիչ ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0211.01.03.40211.01.03.4 Օ պերատոր՝ մինիՕ պերատոր՝ մինի
լուսանկարչական սարքերիլուսանկարչական սարքերի

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ
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0211.02.40211.02.4 Հրատարակչական գործ ևՀրատարակչական գործ և
պոլիգրաֆիապոլիգրաֆիա

0211.02.01.40211.02.01.4 Օ պերատոր` գրքիՕ պերատոր` գրքի
արտադրության ավտոմատարտադրության ավտոմատ
գծերիգծերի

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0211.02.02.40211.02.02.4 Օ պերատոր՝ գրքիՕ պերատոր՝ գրքի
էլեկտրոնային շ արվածքիէլեկտրոնային շ արվածքի

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0211.02.03.40211.02.03.4 ԿազմարարԿազմարար ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0211.02.04.40211.02.04.4 Տ պագրիչ՝  հարթՏ պագրիչ՝  հարթ
տպագրությանտպագրության

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0211.02.05.40211.02.05.4 Տ պագրիչ` ծավալայինՏ պագրիչ` ծավալային
տպագրությանտպագրության

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0211.02.06.40211.02.06.4 Կարգավորող՝Կարգավորող՝
պոլիգրաֆիականպոլիգրաֆիական
սարքավորումներիսարքավորումների

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0212 Նորաձևություն,  ներքին հարդարման և արտադրական դիզայն0212 Նորաձևություն,  ներքին հարդարման և արտադրական դիզայն

0212.01.40212.01.4 ԳեղարվեստականԳեղարվեստական
ձևավորման աշ խատանքներձևավորման աշ խատանքներ
և դիզայնև դիզայն

0212.01.01.40212.01.01.4 Նկարիչ-ապակեպատողՆկարիչ-ապակեպատող ԵրկԵրկ ՄՄ ՀլգՀլգ

0212.01.02.40212.01.02.4 Ձևավորող` ցուցափեղկերիՁևավորող` ցուցափեղկերի ԵրկԵրկ ՄՄ ՀլգՀլգ

0212.01.03.40212.01.03.4 Նկարազարդող՝Նկարազարդող՝
հախճապակյա իրերիհախճապակյա իրերի

ԵրկԵրկ ՄՄ ՀլգՀլգ

0213 Գեղանկարչություն և քանդակագործություն0213 Գեղանկարչություն և քանդակագործություն

0213.01.40213.01.4 Գեղանկարչություն ևԳեղանկարչություն և
քանդակագործությունքանդակագործություն

0213.01.01.40213.01.01.4 Արհեստավոր-մանրանկարիչԱրհեստավոր-մանրանկարիչ ԵրկԵրկ ՄՄ ՀլգՀլգ

0213.01.02.40213.01.02.4 Փ որագրող` քարեՓ որագրող` քարե
գեղարվեստական իրերիգեղարվեստական իրերի

ԵրկԵրկ ՄՄ ՀլգՀլգ

0213.01.03.40213.01.03.4 Փ որագրող` ոսկրեՓ որագրող` ոսկրե
գեղարվեստական իրերիգեղարվեստական իրերի

ԵրկԵրկ ՄՄ ՀլգՀլգ

0213.01.04.40213.01.04.4 Փ որագրող` մետաղյաՓ որագրող` մետաղյա
գեղարվեստական իրերիգեղարվեստական իրերի

ԵրկԵրկ ՄՄ ՀլգՀլգ

0213.01.05.40213.01.05.4 Փ որագրող` փայտյաՓ որագրող` փայտյա
գեղարվեստական իրերիգեղարվեստական իրերի

ԵրկԵրկ ՄՄ ՀլգՀլգ

0213.01.06.40213.01.06.4 Դրվագող` քանդակներիԴրվագող` քանդակների ԵրկԵրկ ՄՄ ՀլգՀլգ
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0213.02.40213.02.4 Վ երականգնողականՎ երականգնողական
աշ խատանքներիաշ խատանքների
իրականացումիրականացում

0213.02.01.40213.02.01.4 Վ երականգնող՝Վ երականգնող՝
գեղարվեստականգեղարվեստական
նշ անակությաննշ անակության
որմնանկարներիորմնանկարների

ԵրկԵրկ ՄՄ ՀլգՀլգ

0213.02.02.40213.02.02.4 Վ երականգնող՝Վ երականգնող՝
գեղարվեստականգեղարվեստական
նշ անակությաննշ անակության
ծեփվածքներիծեփվածքների

ԵրկԵրկ ՄՄ ՀլգՀլգ

0213.02.03.40213.02.03.4 Վ երականգնող՝Վ երականգնող՝
գեղարվեստականգեղարվեստական
նշ անակության փայտենշ անակության փայտե
հուշ արձաններիհուշ արձանների

ԵրկԵրկ ՄՄ ՀլգՀլգ

0213.02.04.40213.02.04.4 Վ երականգնող՝Վ երականգնող՝
գեղարվեստականգեղարվեստական
նշ անակության քարենշ անակության քարե
հուշ արձաններիհուշ արձանների

ԵրկԵրկ ՄՄ ՀլգՀլգ

0214 Կիրառական արվեստ0214 Կիրառական արվեստ

0214.01.40214.01.4 ՈսկերչությունՈսկերչություն 0214.01.01.40214.01.01.4 ՈսկերիչՈսկերիչ ՔՔ ՖՖ ՀլգՀլգ

0214.01.02.40214.01.02.4 Մշ ակող` կիսաթանկարժեքՄշ ակող` կիսաթանկարժեք
և թանկարժեք քարերիև թանկարժեք քարերի

ՔՔ ՖՖ ՀլգՀլգ

0214.02.40214.02.4 ԲրուտագործությունԲրուտագործություն 0214.02.01.40214.02.01.4 ԲրուտԲրուտ ԵրկԵրկ ՄՄ ՀլգՀլգ

0214.02.02.40214.02.02.4 Պատրաստող`Պատրաստող`
խեցեգործականխեցեգործական
գեղարվեստական իրերիգեղարվեստական իրերի

ԵրկԵրկ ՄՄ ՀլգՀլգ

0214.03.40214.03.4 Փ այտագործությունՓ այտագործություն 0214.03.01.40214.03.01.4 Պատրաստող` փայտյաՊատրաստող` փայտյա
գեղարվեստական իրերիգեղարվեստական իրերի

ԵրկԵրկ ՄՄ ՀլգՀլգ

0214.04.40214.04.4 Գորգագործություն ևԳորգագործություն և
ժանյակագործությունժանյակագործություն

0214.04.01.40214.04.01.4 ԳորգագործԳորգագործ ԵրկԵրկ ՄՄ ՀլգՀլգ

0214.04.02.40214.04.02.4 ԳոբելենագործԳոբելենագործ ԵրկԵրկ ՄՄ ՀլգՀլգ

0214.04.03.40214.04.03.4 Ասեղնագործ-ժանեկագործԱսեղնագործ-ժանեկագործ ԵրկԵրկ ՄՄ ՀլգՀլգ

04 ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒ Թ ՅՈՒ Ն,  Վ ԱՐՉ ԱՐԱՐՈՒ Թ ՅՈՒ Ն ԵՎ  ԻՐԱՎ ՈՒ ՆՔ04 ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒ Թ ՅՈՒ Ն,  Վ ԱՐՉ ԱՐԱՐՈՒ Թ ՅՈՒ Ն ԵՎ  ԻՐԱՎ ՈՒ ՆՔ

041 ԲԻԶՆԵՍ,  ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Մ041 ԲԻԶՆԵՍ,  ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Մ
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0411 Հաշ վապահություն և հարկեր0411 Հաշ վապահություն և հարկեր

0411.01.40411.01.4 Հաշ վապահությունՀաշ վապահություն 0411.01.01.40411.01.01.4 Հաշ վետարՀաշ վետար ՄՄ Օ լՕ լ ՀլգՀլգ

0412 Ֆ ինանսներ,  բանկային գործ և ապահովագրություն0412 Ֆ ինանսներ,  բանկային գործ և ապահովագրություն

0412.01.40412.01.4 Ֆ ինանսներՖ ինանսներ 0412.01.01.40412.01.01.4 ԳանձապահԳանձապահ ՄՄ Օ լՕ լ ՀլգՀլգ

0412.02.40412.02.4 ԱպահովագրությունԱպահովագրություն 0412.02.01.40412.02.01.4 Գործակալ`Գործակալ`
ապահովագրությանապահովագրության

ՄՄ Օ լՕ լ ՀլգՀլգ

0414 Շուկայագիտություն և գովազդ0414 Շուկայագիտություն և գովազդ

0414.01.40414.01.4 ԳովազդԳովազդ 0414.01.01.40414.01.01.4 Գործակալ` գովազդիԳործակալ` գովազդի ՄՄ Օ լՕ լ ՀլգՀլգ

0415 Գործավարություն0415 Գործավարություն

0415.01.40415.01.4 ԳործավարությունԳործավարություն 0415.01.01.40415.01.01.4 ԳործավարԳործավար ՄՄ Օ լՕ լ ՀլգՀլգ

0416 Մեծածախ և մանրածախ առևտուր0416 Մեծածախ և մանրածախ առևտուր

0416.01.40416.01.4 ԱռևտուրԱռևտուր 0416.01.01.40416.01.01.4 Վ աճառողՎ աճառող ՄՄ Օ լՕ լ ՀլգՀլգ

0416.01.02.40416.01.02.4 Գործակալ` գնումներիԳործակալ` գնումների ՄՄ Օ լՕ լ ՀլգՀլգ

0416.01.03.40416.01.03.4 Գործակալ`Գործակալ`
մատակարարմանմատակարարման

ՄՄ Օ լՕ լ ՀլգՀլգ

05 ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐ,  ՄԱԹ ԵՄԱՏ ԻԿԱ ԵՎ  Վ ԻՃԱԿԱԳՐՈՒ Թ ՅՈՒ Ն05 ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐ,  ՄԱԹ ԵՄԱՏ ԻԿԱ ԵՎ  Վ ԻՃԱԿԱԳՐՈՒ Թ ՅՈՒ Ն

052 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎ ԱՅՐ052 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎ ԱՅՐ

0521 Շրջակա միջավայր0521 Շրջակա միջավայր

0522.01.40522.01.4 Շրջակա միջավայրիՇրջակա միջավայրի
պահպանությունպահպանություն

0522.01.01.40522.01.01.4 Օ պերատոր` կեղտաջրերիՕ պերատոր` կեղտաջրերի
մաքրման կայանքիմաքրման կայանքի

ՔՔ ՄՄ ՀլգՀլգ

0522.01.02.40522.01.02.4 Օ պերատոր` քիմիականՕ պերատոր` քիմիական
եղանակով ջրի մաքրմանեղանակով ջրի մաքրման
կայանքիկայանքի

ՔՔ ՄՄ ՀլգՀլգ

06 Տ ԵՂԵԿԱՏ Վ ՈՒ Թ ՅՈՒ Ն ԵՎ  ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ Տ ԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ /Տ ՀՏ /06 Տ ԵՂԵԿԱՏ Վ ՈՒ Թ ՅՈՒ Ն ԵՎ  ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ Տ ԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ /Տ ՀՏ /
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061 ԻՆՖ ՈՐՄԱՏ ԻԿԱ ԵՎ  Տ ԵՂԵԿԱՏ Վ ԱԿԱՆ Տ ԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ061 ԻՆՖ ՈՐՄԱՏ ԻԿԱ ԵՎ  Տ ԵՂԵԿԱՏ Վ ԱԿԱՆ Տ ԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ

0611 Ինֆորմատիկա0611 Ինֆորմատիկա

0611.01.40611.01.4 ՀամակարգիչներիՀամակարգիչների
շ ահագործումշ ահագործում

0611.01.01.40611.01.01.4 Օ պերատոր` համակարգչիՕ պերատոր` համակարգչի ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ

0611.01.02.40611.01.02.4 Օ պերատոր՝Օ պերատոր՝
համակարգչայինհամակարգչային
գրաֆիկայիգրաֆիկայի

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ

07 ՃԱՐՏ ԱՐԱԳԻՏ ՈՒ Թ ՅՈՒ Ն,  ԱՐԴՅՈՒ ՆԱԲԵՐՈՒ Թ ՅՈՒ Ն ԵՎ  ՇԻՆԱՐԱՐՈՒ Թ ՅՈՒ Ն07 ՃԱՐՏ ԱՐԱԳԻՏ ՈՒ Թ ՅՈՒ Ն,  ԱՐԴՅՈՒ ՆԱԲԵՐՈՒ Թ ՅՈՒ Ն ԵՎ  ՇԻՆԱՐԱՐՈՒ Թ ՅՈՒ Ն

071 ՃԱՐՏ ԱՐԱԳԻՏ ՈՒ Թ ՅՈՒ Ն071 ՃԱՐՏ ԱՐԱԳԻՏ ՈՒ Թ ՅՈՒ Ն

0711 Քիմիական ճարտարագիտություն և տեխնոլոգիաներ0711 Քիմիական ճարտարագիտություն և տեխնոլոգիաներ

0711.01.40711.01.4 ԱզոտականԱզոտական
պարարտանյութերի ևպարարտանյութերի և
օրգանական սինթեզիօրգանական սինթեզի
տեխնոլոգիատեխնոլոգիա

0711.01.01.40711.01.01.4 Օ պերատոր` ամոնիակայինՕ պերատոր` ամոնիակային
սելիտրայի արտադրությանսելիտրայի արտադրության

ՔՔ ՄՄ ՀլգՀլգ

0711.01.02.40711.01.02.4 Օ պերատոր` ամոնիակայինՕ պերատոր` ամոնիակային
սուլֆատի արտադրությանսուլֆատի արտադրության

ՔՔ ՄՄ ՀլգՀլգ

0711.02.40711.02.4 Է լեկտրաքիմիականԷ լեկտրաքիմիական
արտադրություններիարտադրությունների
տեխնոլոգիատեխնոլոգիա

0711.02.01.40711.02.01.4 Օ պերատոր` քիմիականՕ պերատոր` քիմիական
արտադրությանարտադրության
գոլորշ իացման կայանքիգոլորշ իացման կայանքի

ՔՔ ՄՄ ՀլգՀլգ

0711.02.02.40711.02.02.4 Օ պերատոր` քիմիականՕ պերատոր` քիմիական
արտադրության ավտոմատարտադրության ավտոմատ
և կիսաավտոմատ գծերիև կիսաավտոմատ գծերի

ՔՔ ՄՄ ՀլգՀլգ

0711.02.03.40711.02.03.4 ԳալվանագործԳալվանագործ ՔՔ ՄՄ ՀլգՀլգ

0713 Է ներգետիկա և է լեկտրատեխնիկա0713 Է ներգետիկա և է լեկտրատեխնիկա

0713.01.40713.01.4 Է լեկտրասարքավորումներիԷ լեկտրասարքավորումների
արտադրությունարտադրություն

0713.01.01.40713.01.01.4 Փ աթաթող` է լեկտրականՓ աթաթող` է լեկտրական
մեքենաների տարրերիմեքենաների տարրերի

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0713.01.02.40713.01.02.4 Հավաքող` է լեկտրականՀավաքող` է լեկտրական
մեքենաների ևմեքենաների և
ապարատներիապարատների

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0713.02.40713.02.4 Է լեկտրասարքավորումներիԷ լեկտրասարքավորումների
տեխնիկական շ ահագործումտեխնիկական շ ահագործում

0713.02.01.40713.02.01.4 Է լեկտրամոնտաժող`Է լեկտրամոնտաժող`
էլեկտրասարքավորումներիէլեկտրասարքավորումների

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ
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0713.02.02.40713.02.02.4 Արհեստավոր`Արհեստավոր`
էլեկտրասարքավորումներիէլեկտրասարքավորումների
նորոգման և սպասարկմաննորոգման և սպասարկման

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0713.03.40713.03.4 Է լեկտրակայանների ևԷ լեկտրակայանների և
ցանցերի տեխնիկականցանցերի տեխնիկական
սպասարկումսպասարկում

0713.03.01.40713.03.01.4 Է լեկտրամոնտաժող`Է լեկտրամոնտաժող`
ենթակայաններիենթակայանների

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0713.03.02.40713.03.02.4 Սպասարկող`Սպասարկող`
ենթակայաններիենթակայանների

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0713.03.03.40713.03.03.4 Նորոգող՝ ռելեայինՆորոգող՝ ռելեային
պաշ տպանության ևպաշ տպանության և
ավտոմատավտոմատ
սարքավորումներիսարքավորումների

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0713.03.04.40713.03.04.4 Է լեկտրամոնտաժող՝Է լեկտրամոնտաժող՝
ռելեային պաշ տպանությանռելեային պաշ տպանության
և ավտոմատև ավտոմատ
սարքավորումներիսարքավորումների

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0713.03.05.40713.03.05.4 Է լեկտրամոնտաժող՝Է լեկտրամոնտաժող՝
բաշ խիչ ցանցերիբաշ խիչ ցանցերի

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0713.03.06.40713.03.06.4 Է լեկտրիկ՝ բաշ խիչ ցանցերիԷ լեկտրիկ՝ բաշ խիչ ցանցերի
շ ահագործմանշ ահագործման

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0713.04.40713.04.4 Է լեկտրալուսավորման ևԷ լեկտրալուսավորման և
ուժային սարքավորումներիուժային սարքավորումների
էլեկտրամոնտաժումէլեկտրամոնտաժում

0713.04.01.40713.04.01.4 Է լեկտրամոնտաժող՝Է լեկտրամոնտաժող՝
բաշ խիչ ցանցերի ևբաշ խիչ ցանցերի և
երկրորդային շ ղթաներիերկրորդային շ ղթաների

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0713.04.02.40713.04.02.4 Է լեկտրամոնտաժող՝Է լեկտրամոնտաժող՝
է լեկտրասարքավորումների,է լեկտրասարքավորումների,
ուժային և լուսավորմանուժային և լուսավորման
ցանցերիցանցերի

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0713.05.40713.05.4 Է լեկտրամատակարարումԷ լեկտրամատակարարում
երկաթուղայիներկաթուղային
տրանսպորտումտրանսպորտում

0713.05.01.40713.05.01.4 Է լեկտրամոնտաժող`Է լեկտրամոնտաժող`
միացման ցանցերիմիացման ցանցերի

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0713.05.02.40713.05.02.4 Է լեկտրամոնտաժող`Է լեկտրամոնտաժող`
քարշ իչ ենթակայաններիքարշ իչ ենթակայանների

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0713.06.40713.06.4 ՋերմաէներգետիկՋերմաէներգետիկ
սարքավորումների ևսարքավորումների և
ջերմային ցանցերիջերմային ցանցերի
տեխնիկական շ ահագործումտեխնիկական շ ահագործում

0713.06.01.40713.06.01.4 Օ պերատոր՝ կաթսայատանՕ պերատոր՝ կաթսայատան ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0713.06.02.40713.06.02.4 Փ ականագործ՝Փ ականագործ՝
կաթսայատանկաթսայատան
սարքավորումներիսարքավորումների
նորոգման և սպասարկմաննորոգման և սպասարկման

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ
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0713.06.03.40713.06.03.4 Փ ականագործ՝ ջերմայինՓ ականագործ՝ ջերմային
ցանցերի սարքավորումներիցանցերի սարքավորումների
նորոգման և սպասարկմաննորոգման և սպասարկման

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0714 Է լեկտրոնիկա և ավտոմատացում0714 Է լեկտրոնիկա և ավտոմատացում

0714.01.40714.01.4 Է լեկտրական սարքերի,Է լեկտրական սարքերի,
մեքենաների ևմեքենաների և
ապարատների փորձարկումապարատների փորձարկում

0714.01.01.40714.01.01.4 Փ որձարկող՝ է լեկտրականՓ որձարկող՝ է լեկտրական
սարքերի,  մեքենաների ևսարքերի,  մեքենաների և
ապարատներիապարատների

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0714.01.02.40714.01.02.4 Հսկիչ՝  է լեկտրականՀսկիչ՝  է լեկտրական
մեքենաների,  ապարատներիմեքենաների,  ապարատների
և սարքերի հավաքմանև սարքերի հավաքման
աշ խատանքներիաշ խատանքների

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0714.02.40714.02.4 Մեքենաների ևՄեքենաների և
մեխանիզմներիմեխանիզմների
էլեկտրասարքավորումներիէլեկտրասարքավորումների
տեխնիկական շ ահագործումտեխնիկական շ ահագործում

0714.02.01.40714.02.01.4 Փ ականագործ-էլեկտրիկ`Փ ականագործ-էլեկտրիկ`
էլեկտրասարքավորումներիէլեկտրասարքավորումների
նորոգմաննորոգման

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0714.02.02.40714.02.02.4 Է լեկտրամեխանիկ`Է լեկտրամեխանիկ`
վերելակներիվերելակների

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0714.02.03.40714.02.03.4 Է լեկտրամեխանիկ`Է լեկտրամեխանիկ`
առևտրային ևառևտրային և
սառնարանայինսառնարանային
սարքավորումներիսարքավորումների

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0714.02.04.40714.02.04.4 Մոնտաժող` է լեկտրականՄոնտաժող` է լեկտրական
վերելակներիվերելակների

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0714.03.40714.03.4 ՍարքավորումներիՍարքավորումների
տեխնիկական շ ահագործումտեխնիկական շ ահագործում

0714.03.01.40714.03.01.4 Կարգավորող՝ ավտոմատԿարգավորող՝ ավտոմատ
գծերի և ագրեգատայինգծերի և ագրեգատային
հաստոցներիհաստոցների

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0714.03.02.40714.03.02.4 Կարգավորող՝ ծրագրայինԿարգավորող՝ ծրագրային
ղեկավարմամբ հաստոցներիղեկավարմամբ հաստոցների
և մանիպուլյատորներիև մանիպուլյատորների

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0714.03.03.40714.03.03.4 Փ ականագործ-գործիքագործՓ ականագործ-գործիքագործ ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0714.03.04.40714.03.04.4 Փ ականագործ՝Փ ականագործ՝
մեխանիկական հավաքմանմեխանիկական հավաքման
աշ խատանքներիաշ խատանքների

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0714.04.40714.04.4 Է լեկտրավակուումայինԷ լեկտրավակուումային
արտադրությանարտադրության
տեխնոլոգիատեխնոլոգիա

0714.04.01.40714.04.01.4 Թ իթեղագործ՝Թ իթեղագործ՝
է լեկտրավակուումայինէլեկտրավակուումային
սարքերի դետալների ձևմանսարքերի դետալների ձևման

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ
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0714.04.02.40714.04.02.4 Մոնտաժող՝Մոնտաժող՝
է լեկտրավակուումայինէլեկտրավակուումային
սարքերիսարքերի

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0714.04.03.40714.04.03.4 Փ աթաթող՝Փ աթաթող՝
է լեկտրավակուումայինէլեկտրավակուումային
արտադրության դետալներիարտադրության դետալների

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0714.05.40714.05.4 Բժշ կականԲժշ կական
սարքավորումներիսարքավորումների
տեխնիկական շ ահագործումտեխնիկական շ ահագործում

0714.05.01.40714.05.01.4 Է լեկտրամեխանիկ՝Է լեկտրամեխանիկ՝
բժշ կականբժշ կական
սարքավորումներիսարքավորումների
նորոգման և սպասարկմաննորոգման և սպասարկման

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0714.06.40714.06.4 ԺամացույցներիԺամացույցների
արտադրությանարտադրության
տեխնոլոգիա և նորոգումտեխնոլոգիա և նորոգում

0714.06.01.40714.06.01.4 Հավաքող՝ ժամացույցներիՀավաքող՝ ժամացույցների
և ժամացույցներիև ժամացույցների
բաղադրիչներիբաղադրիչների

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0714.06.02.40714.06.02.4 ԺամագործԺամագործ ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0714.07.40714.07.4 Չ ափիչ-ստուգիչ սարքերի ևՉ ափիչ-ստուգիչ սարքերի և
ավտոմատիկայիավտոմատիկայի
տեխնիկական շ ահագործումտեխնիկական շ ահագործում

0714.07.01.40714.07.01.4 Փ ականագործ՝ չափիչ-Փ ականագործ՝ չափիչ-
ստուգիչ սարքերիստուգիչ սարքերի

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0714.07.02.40714.07.02.4 Փ ականագործ՝ ավտոմատՓ ականագործ՝ ավտոմատ
չափիչ-ստուգիչ սարքերիչափիչ-ստուգիչ սարքերի

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0714.08.40714.08.4 Օ պտիկա-մեխանիկականՕ պտիկա-մեխանիկական
արտադրությանարտադրության
սարքավորումներ ևսարքավորումներ և
տեխնոլոգիատեխնոլոգիա

0714.08.01.40714.08.01.4 Օ պտիկՕ պտիկ ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0714.09.40714.09.4 ՌադիոէլեկտրոնայինՌադիոէլեկտրոնային
արտադրությանարտադրության
տեխնոլոգիականտեխնոլոգիական
սարքավորումներիսարքավորումների
կարգաբերումկարգաբերում

0714.09.01.40714.09.01.4 Մոնտաժող-կարգաբերող`Մոնտաժող-կարգաբերող`
ռադիոէլեկտրոնայինռադիոէլեկտրոնային
արտադրատեսակներիարտադրատեսակների
փորձարկմանփորձարկման
սարքավորումներիսարքավորումների

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0714.09.02.40714.09.02.4 Մոնտաժող-կարգաբերող`Մոնտաժող-կարգաբերող`
ռադիոէլեկտրոնայինռադիոէլեկտրոնային
արտադրությանարտադրության
տեխնոլոգիականտեխնոլոգիական
սարքավորումներիսարքավորումների

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0714.10.40714.10.4 ՌադիոէլեկտրոնայինՌադիոէլեկտրոնային
սարքավորումների ևսարքավորումների և
սարքերի արտադրությանսարքերի արտադրության
տեխնոլոգիատեխնոլոգիա

0714.10.01.40714.10.01.4 Մոնտաժող՝Մոնտաժող՝
ռադիոէլեկտրոնայինռադիոէլեկտրոնային
սարքերի,  սարքավորումներիսարքերի,  սարքավորումների
և ապարատներիև ապարատների

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ
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0714.10.02.40714.10.02.4 Կարգավորող՝Կարգավորող՝
ռադիոէլեկտրոնայինռադիոէլեկտրոնային
սարքերի,  սարքավորումներիսարքերի,  սարքավորումների
և ապարատներիև ապարատների

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0714.10.03.40714.10.03.4 Փ ականագործ-նորոգող՝Փ ականագործ-նորոգող՝
ռադիոէլեկտրոնայինռադիոէլեկտրոնային
սարքերի,  սարքավորումներիսարքերի,  սարքավորումների
և ապարատներիև ապարատների

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0714.11.40714.11.4 ՌադիոէլեկտրոնայինՌադիոէլեկտրոնային
միջոցների տեխնիկականմիջոցների տեխնիկական
սպասարկում և նորոգումսպասարկում և նորոգում

0714.11.01.40714.11.01.4 Ռադիոմեխանիկ`Ռադիոմեխանիկ`
ռադիոհեռուստատեսայինռադիոհեռուստատեսային
սարքավորումներիսարքավորումների
նորոգման և սպասարկմաննորոգման և սպասարկման

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0714.11.02.40714.11.02.4 Ռադիոմոնտաժող`Ռադիոմոնտաժող`
հեռուստատեսային ևհեռուստատեսային և
ռադիոհաղորդումներիռադիոհաղորդումների
ցանցերիցանցերի

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0714.12.40714.12.4 Է լեկտրոնային ևԷ լեկտրոնային և
միկրոէլեկտրոնայինմիկրոէլեկտրոնային
տեխնիկայի արտադրությանտեխնիկայի արտադրության
տեխնոլոգիատեխնոլոգիա

0714.12.01.40714.12.01.4 Օ պերատոր-միկրոեռակցող`Օ պերատոր-միկրոեռակցող`
էլեկտրոնային ևէլեկտրոնային և
միկրոէլեկտրոնայինմիկրոէլեկտրոնային
տեխնիկայիտեխնիկայի

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0714.12.02.40714.12.02.4 Օ պերատոր` է լեկտրոնայինՕ պերատոր` է լեկտրոնային
և միկրոէլեկտրոնայինև միկրոէլեկտրոնային
դիֆուզիոնդիֆուզիոն
սարքավորումներիսարքավորումների

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0714.12.03.40714.12.03.4 Հավաքող` է լեկտրոնային ևՀավաքող` է լեկտրոնային և
միկրոէլեկտրոնայինմիկրոէլեկտրոնային
սարքերի ևսարքերի և
սարքավորումներիսարքավորումների

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0714.13.40714.13.4 Է լեկտրոնային հաշ վողականԷ լեկտրոնային հաշ վողական
մեքենաների տեխնիկականմեքենաների տեխնիկական
սպասարկում և նորոգումսպասարկում և նորոգում

0714.13.01.40714.13.01.4 Է լեկտրամեխանիկ`Է լեկտրամեխանիկ`
էլեկտրոնային հաշ վողականէլեկտրոնային հաշ վողական
մեքենաների նորոգմանմեքենաների նորոգման

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0714.13.02.40714.13.02.4 Է լեկտրամեխանիկ`Է լեկտրամեխանիկ`
էլեկտրոնային հաշ վողականէլեկտրոնային հաշ վողական
մեքենաների շ ահագործմանմեքենաների շ ահագործման
և տեխնիկականև տեխնիկական
սպասարկմանսպասարկման

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ
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0714.14.40714.14.4 ՊարենայինՊարենային
արդյունաբերությանարդյունաբերության
սարքավորումներիսարքավորումների
տեխնիկական շ ահագործումտեխնիկական շ ահագործում

0714.14.01.40714.14.01.4 Օ պերատոր`Օ պերատոր`
սննդամթերքներիսննդամթերքների
արտադրությանարտադրության
սառնարանայինսառնարանային
սարքավորումներիսարքավորումների

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0714.14.02.40714.14.02.4 Օ պերատոր`Օ պերատոր`
սննդամթերքներիսննդամթերքների
արտադրությանարտադրության
սարքավորումներիսարքավորումների

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0714.15.40714.15.4 Ավտոմատիկան,Ավտոմատիկան,
հեռուստամեխանիկան ևհեռուստամեխանիկան և
կապը երկաթուղայինկապը երկաթուղային
տրանսպորտումտրանսպորտում

0714.15.01.40714.15.01.4 Է լեկտրամեխանիկ`Է լեկտրամեխանիկ`
ազդանշ անային,ազդանշ անային,
կենտրոնացման ևկենտրոնացման և
արգելափակման սարքերիարգելափակման սարքերի
շ ահագործման,շ ահագործման,
տեխնիկականտեխնիկական
սպասարկման և նորոգմանսպասարկման և նորոգման

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0714.15.02.40714.15.02.4 Է լեկտրամոնտաժող`Է լեկտրամոնտաժող`
ազդանշ անային,ազդանշ անային,
կենտրոնացման ևկենտրոնացման և
արգելափակման սարքերիարգելափակման սարքերի

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0714.16.40714.16.4 Նախազգուշ ացնող ևՆախազգուշ ացնող և
հակահրդեհայինհակահրդեհային
ազդանշ անայինազդանշ անային
համակարգի մոնտաժում ևհամակարգի մոնտաժում և
շ ահագործումշ ահագործում

0714.16.01.40714.16.01.4 Մոնտաժող՝Մոնտաժող՝
նախազգուշ ացման ևնախազգուշ ացման և
հակահրդեհայինհակահրդեհային
ազդանշ անայինազդանշ անային
համակարգերիհամակարգերի

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0714.17.40714.17.4 Կապի սարքավորումներիԿապի սարքավորումների
մոնտաժում և շ ահագործումմոնտաժում և շ ահագործում

0714.17.01.40714.17.01.4 Մալուխագործ-զոդողՄալուխագործ-զոդող ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0714.17.02.40714.17.02.4 Է լեկտրամոնտաժող`Է լեկտրամոնտաժող`
էլեկտրակապի և լարայինէլեկտրակապի և լարային
հաղորդումների գծայինհաղորդումների գծային
կառույցներիկառույցների

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0714.18.40714.18.4 Փ ոստային կապՓ ոստային կապ 0714.18.01.40714.18.01.4 Կապի օպերատորԿապի օպերատոր ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0715 Մետալուրգիա և մեքենաշ ինություն0715 Մետալուրգիա և մեքենաշ ինություն

0715.01.40715.01.4 Նյութերի ձուլմամբՆյութերի ձուլմամբ
մշ ակման տեխնոլոգիամշ ակման տեխնոլոգիա

0715.01.01.40715.01.01.4 Հալող՝ մետաղի ևՀալող՝ մետաղի և
համաձուլվածքներիհամաձուլվածքների

ՔՔ ՖՖ ՀլգՀլգ

0715.01.02.40715.01.02.4 ԿաղապարողԿաղապարող ՔՔ ՖՖ ՀլգՀլգ

0715.01.03.40715.01.03.4 ՁուլողՁուլող ՔՔ ՖՖ ՀլգՀլգ
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0715.02.40715.02.4 Մետաղների մշ ակմանՄետաղների մշ ակման
տեխնոլոգիա՝ ճնշ մամբտեխնոլոգիա՝ ճնշ մամբ

0715.02.01.40715.02.01.4 ԴարբինԴարբին ՔՔ ՖՖ ՀլգՀլգ

0715.02.02.40715.02.02.4 Կարգաբերող՝Կարգաբերող՝
դարբնամամլայինդարբնամամլային
սարքավորումներիսարքավորումների

ՔՔ ՖՖ ՀլգՀլգ

0715.03.40715.03.4 Եռակցման աշ խատանքներիԵռակցման աշ խատանքների
տեխնոլոգիատեխնոլոգիա

0715.03.01.40715.03.01.4 ԳազաեռակցողԳազաեռակցող ՔՔ ՖՖ ՀլգՀլգ

0715.03.02.40715.03.02.4 Է լեկտրաեռակցողԷ լեկտրաեռակցող ՔՔ ՖՖ ՀլգՀլգ

0715.03.03.40715.03.03.4 Է լեկտրաեռակցող՝Է լեկտրաեռակցող՝
ավտոմատ ևավտոմատ և
կիսաավտոմատկիսաավտոմատ
մեքենաներովմեքենաներով

ՔՔ ՖՖ ՀլգՀլգ

0715.04.40715.04.4 Մետաղների մեխանիկականՄետաղների մեխանիկական
մշ ակում հաստոցների ևմշ ակում հաստոցների և
գծերի վրագծերի վրա

0715.04.01.40715.04.01.4 Օ պերատոր՝ ավտոմատ ևՕ պերատոր՝ ավտոմատ և
կիսաավտոմատ գծերիկիսաավտոմատ գծերի
հաստոցների և կայանքներիհաստոցների և կայանքների

ՔՔ ՖՖ ՀլգՀլգ

0715.04.02.40715.04.02.4 Օ պերատոր՝ ծրագրայինՕ պերատոր՝ ծրագրային
ղեկավարմամբ հաստոցներիղեկավարմամբ հաստոցների

ՔՔ ՖՖ ՀլգՀլգ

0715.04.03.40715.04.03.4 ԽառատԽառատ ՔՔ ՖՖ ՀլգՀլգ

0715.04.04.40715.04.04.4 Ֆ րեզողՖ րեզող ՔՔ ՖՖ ՀլգՀլգ

072 ԱՐԴՅՈՒ ՆԱԲԵՐՈՒ Թ ՅՈՒ Ն ԵՎ  ԱՐՏ ԱԴՐՈՒ Թ ՅՈՒ Ն072 ԱՐԴՅՈՒ ՆԱԲԵՐՈՒ Թ ՅՈՒ Ն ԵՎ  ԱՐՏ ԱԴՐՈՒ Թ ՅՈՒ Ն

0721 Պարենամթերքի տեխնոլոգիա0721 Պարենամթերքի տեխնոլոգիա

0721.01.40721.01.4 ՀացաթխմանՀացաթխման
արտադրությանարտադրության
տեխնոլոգիատեխնոլոգիա

0721.01.01.40721.01.01.4 ՀացթուխՀացթուխ ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

0721.01.02.40721.01.02.4 Օ պերատոր` խմորմանՕ պերատոր` խմորման
մեքենաներիմեքենաների

ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

0721.02.40721.02.4 Շաքարի արտադրությանՇաքարի արտադրության
տեխնոլոգիատեխնոլոգիա

0721.02.01.40721.02.01.4 Օ պերատոր` շ աքարիՕ պերատոր` շ աքարի
արտադրությանարտադրության
գոլորշ իացման կայանքիգոլորշ իացման կայանքի

ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

0721.02.02.40721.02.02.4 Օ պերատոր` շ աքարիՕ պերատոր` շ աքարի
հյութիհյութի
դեֆեկոսատուրացիոնդեֆեկոսատուրացիոն
գործընթացիգործընթացի

ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ
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0721.02.03.40721.02.03.4 Օ պերատոր` շ աքարիՕ պերատոր` շ աքարի
արտադրության դիֆուզիոնարտադրության դիֆուզիոն
գործընթացիգործընթացի

ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

0721.03.40721.03.4 Գինեգործություն և հյութերիԳինեգործություն և հյութերի
արտադրությունարտադրություն

0721.03.01.40721.03.01.4 Վ արպետ` գինու և հյութերիՎ արպետ` գինու և հյութերի
նախնական արտադրությաննախնական արտադրության

ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

0721.03.02.40721.03.02.4 Օ պերատոր` հյութերի ևՕ պերատոր` հյութերի և
օշ արակներիօշ արակների
արտադրությանարտադրության

ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

0721.04.40721.04.4 Կենդանական հումքիԿենդանական հումքի
նախնական վերամշ ակումնախնական վերամշ ակում

0721.04.01.40721.04.01.4 Պատրաստող` բնականՊատրաստող` բնական
երշ իկային թաղանթիերշ իկային թաղանթի

ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

0721.04.02.40721.04.02.4 ՄսագործՄսագործ ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

0721.05.40721.05.4 ՄսամթերքիՄսամթերքի
արտադրությունարտադրություն

0721.05.01.40721.05.01.4 Օ պերատոր` մսամթերքիՕ պերատոր` մսամթերքի
ջերմային մշ ակմանջերմային մշ ակման
կայանքիկայանքի

ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

0721.05.02.40721.05.02.4 Օ պերատոր`Օ պերատոր`
կիսաֆաբրիկատներիկիսաֆաբրիկատների
ջերմային մշ ակմանջերմային մշ ակման
կայանքիկայանքի

ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

0721.05.03.40721.05.03.4 Պատրաստող` մսիՊատրաստող` մսի
կիսաֆաբրիկատներիկիսաֆաբրիկատների

ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

0721.05.04.40721.05.04.4 Օ պերատոր` եփածՕ պերատոր` եփած
երշ իկեղենի արտադրությաներշ իկեղենի արտադրության
ավտոմատացված գծիավտոմատացված գծի

ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

0721.05.05.40721.05.05.4 Օ պերատոր` նրբերշ իկիՕ պերատոր` նրբերշ իկի
արտադրությանարտադրության
ավտոմատացված գծիավտոմատացված գծի

ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

0721.06.40721.06.4 Ձկնեղենի վերամշ ակմանՁկնեղենի վերամշ ակման
տեխնոլոգիատեխնոլոգիա

0721.06.01.40721.06.01.4 Մշ ակող` ձկնամթերքիՄշ ակող` ձկնամթերքի ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

0721.06.02.40721.06.02.4 Օ պերատոր` ձկնամթերքիՕ պերատոր` ձկնամթերքի
ծխահարման սարքավորմանծխահարման սարքավորման

ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

0721.07.40721.07.4 Յուղի,  պանրի և կաթիՅուղի,  պանրի և կաթի
արտադրությանարտադրության
տեխնոլոգիատեխնոլոգիա

0721.07.01.40721.07.01.4 Օ պերատոր`Օ պերատոր`
պաստերացմանպաստերացման
սարքավորմանսարքավորման

ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ
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0721.07.02.40721.07.02.4 Օ պերատոր` չոր կաթնայինՕ պերատոր` չոր կաթնային
մթերքների արտադրությանմթերքների արտադրության
սարքավորումներիսարքավորումների

ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

0721.07.03.40721.07.03.4 Օ պերատոր` սուբլիմացիոնՕ պերատոր` սուբլիմացիոն
գործընթացի սարքավորմանգործընթացի սարքավորման

ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

0721.07.04.40721.07.04.4 Օ պերատոր` յուղի,  պանրիՕ պերատոր` յուղի,  պանրի
և կաթի արտադրությանև կաթի արտադրության
գոլորշ իացման և խտացմանգոլորշ իացման և խտացման
սարքավորումներիսարքավորումների

ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

0721.07.05.40721.07.05.4 Օ պերատոր՝ պաղպաղակիՕ պերատոր՝ պաղպաղակի
արտադրության հոսքայինարտադրության հոսքային
գծիգծի

ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

0721.07.06.40721.07.06.4 Վ արպետ՝ կաթնային ևՎ արպետ՝ կաթնային և
կաթնաթթվային մթերքներիկաթնաթթվային մթերքների
արտադրությանարտադրության

ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

0721.07.07.40721.07.07.4 Օ պերատոր՝Օ պերատոր՝
թթվակաթնային ևթթվակաթնային և
մանկական կաթնայինմանկական կաթնային
մթերքների արտադրությանմթերքների արտադրության

ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

0721.07.08.40721.07.08.4 ՊանրագործՊանրագործ ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

0721.08.40721.08.4 Հրուշ ակեղենի տեխնոլոգիաՀրուշ ակեղենի տեխնոլոգիա 0721.08.01.40721.08.01.4 Հրուշ ակագործՀրուշ ակագործ ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

0721.08.02.40721.08.02.4 Պատրաստող՝ բիսկվիտներիՊատրաստող՝ բիսկվիտների ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

0721.08.03.40721.08.03.4 Պատրաստող՝ վաֆլիներիՊատրաստող՝ վաֆլիների ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

0721.08.04.40721.08.04.4 Պատրաստող՝ դրաժեներիՊատրաստող՝ դրաժեների ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

0721.08.05.40721.08.05.4 Պատրաստող՝ կարամելիՊատրաստող՝ կարամելի ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

0721.08.06.40721.08.06.4 Պատրաստող՝ կոնֆետներիՊատրաստող՝ կոնֆետների ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

0721.08.07.40721.08.07.4 Պատրաստող՝Պատրաստող՝
մարմելադային մթերքներիմարմելադային մթերքների

ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

0721.08.08.40721.08.08.4 Օ պերատոր` կշ ռաբաշ խիչՕ պերատոր` կշ ռաբաշ խիչ
փաթեթավորող մեքենաներիփաթեթավորող մեքենաների

ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ
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0721.09.40721.09.4 ՃարպայուղայինՃարպայուղային
արտադրությանարտադրության
տեխնոլոգիատեխնոլոգիա

0721.09.01.40721.09.01.4 Օ պերատոր` մայոնեզիՕ պերատոր` մայոնեզի
պատրաստման կայանքիպատրաստման կայանքի

ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

0721.09.02.40721.09.02.4 Օ պերատոր` յուղերի ևՕ պերատոր` յուղերի և
ճարպերի բյուրեղացմանճարպերի բյուրեղացման
կայանքիկայանքի

ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

0721.09.03.40721.09.03.4 Օ պերատոր` մարգարինիՕ պերատոր` մարգարինի
արտադրության հոսքայինարտադրության հոսքային
գծիգծի

ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

0722 Նյութեր0722 Նյութեր

0722.01.40722.01.4 Անտառային համալիրԱնտառային համալիր
սարքավորումներիսարքավորումների
տեխնիկական շ ահագործումտեխնիկական շ ահագործում

0722.01.01.40722.01.01.4 Փ ականագործ`Փ ականագործ`
փայտամթերմանփայտամթերման
սարքավորումներիսարքավորումների
նորոգմաննորոգման

ԵրկԵրկ ՄՄ ՀլգՀլգ

0722.02.40722.02.4 Փ այտամշ ակմանՓ այտամշ ակման
արտադրություններիարտադրությունների
սարքավորումներիսարքավորումների
շ ահագործում ևշ ահագործում և
տեխնոլոգիատեխնոլոգիա

0722.02.01.40722.02.01.4 Պատրաստող` կահույքիՊատրաստող` կահույքի
զարդային տարրերիզարդային տարրերի

ԵրկԵրկ ՄՄ ՀլգՀլգ

0722.02.03.40722.02.03.4 Օ պերատոր`Օ պերատոր`
փայտամշ ակմանփայտամշ ակման
սարքավորումների ևսարքավորումների և
հոսքային գծերիհոսքային գծերի

ԵրկԵրկ ՄՄ ՀլգՀլգ

0722.03.40722.03.4 Սինթետիկ խեժերի,Սինթետիկ խեժերի,
պլաստմասսաներիպլաստմասսաների
արտադրություն և դրանցարտադրություն և դրանց
վերամշ ակումվերամշ ակում

0722.03.01.40722.03.01.4 Ձուլող` պլաստմասսայիՁուլող` պլաստմասսայի ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

0722.04.40722.04.4 Քիմիական մանրաթելերիՔիմիական մանրաթելերի
արտադրությանարտադրության
տեխնոլոգիատեխնոլոգիա

0722.04.01.40722.04.01.4 Օ պերատոր` քիմիականՕ պերատոր` քիմիական
մանրաթելերիմանրաթելերի
արտադրական գործընթացիարտադրական գործընթացի

ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

0722.04.02.40722.04.02.4 Օ պերատոր` քիմիականՕ պերատոր` քիմիական
մանրաթելերի ոլորման ումանրաթելերի ոլորման ու
ձգմանձգման

ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

0722.05.40722.05.4 Ապակեթելային նյութերիԱպակեթելային նյութերի
արտադրությունարտադրություն

0722.05.01.40722.05.01.4 Օ պերատոր`Օ պերատոր`
ապակեթելային նյութերիապակեթելային նյութերի
մշ ակման արտադրականմշ ակման արտադրական
գործընթացիգործընթացի

ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

0722.05.02.40722.05.02.4 Օ պերատոր`Օ պերատոր`
ապակեմանրաթելերիապակեմանրաթելերի
ոլորման սարքավորումներիոլորման սարքավորումների

ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ
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0722.06.40722.06.4 Ապակու արտադրությանԱպակու արտադրության
տեխնոլոգիատեխնոլոգիա

0722.06.01.40722.06.01.4 Պատրաստող-փչահարող`Պատրաստող-փչահարող`
ապակեապակե
պատրաստվածքներիպատրաստվածքների

ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

0722.06.02.40722.06.02.4 Փ այլեցնող` ապակու ևՓ այլեցնող` ապակու և
ապակեապակե
պատրաստվածքներիպատրաստվածքների

ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

0722.06.03.40722.06.03.4 Հղկող` ապակու և ապակեՀղկող` ապակու և ապակե
պատրաստվածքներիպատրաստվածքների

ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

0723 Տ եքստիլ արդյունաբերություն0723 Տ եքստիլ արդյունաբերություն

0723.01.40723.01.4 Կտորեղենի արտադրությանԿտորեղենի արտադրության
տեխնոլոգիատեխնոլոգիա

0723.01.01.40723.01.01.4 Օ պերատոր՝Օ պերատոր՝
հանգուցագործող մեքենայիհանգուցագործող մեքենայի

ՖՖ ՔՔ ՀլգՀլգ

0723.01.02.40723.01.02.4 Վ երականգնող՝ թեթևՎ երականգնող՝ թեթև
արդյունաբերությանարդյունաբերության
պատրաստի արտադրանքիպատրաստի արտադրանքի

ՖՖ ՔՔ ՀլգՀլգ

0723.01.03.40723.01.03.4 ՋուլհակՋուլհակ ՖՖ ՔՔ ՀլգՀլգ

0723.02.40723.02.4 Մանվածքի և մանվածքայինՄանվածքի և մանվածքային
իրերի տեխնոլոգիաիրերի տեխնոլոգիա

0723.02.01.40723.02.01.4 ԳործողԳործող ՖՖ ՔՔ ՀլգՀլգ

0723.02.02.40723.02.02.4 ՄանողՄանող ՖՖ ՔՔ ՀլգՀլգ

0723.02.03.40723.02.03.4 Օ պերատոր՝ գործողՕ պերատոր՝ գործող
սարքավորումներիսարքավորումների

ՖՖ ՔՔ ՀլգՀլգ

0723.02.04.40723.02.04.4 Օ պերատոր՝ սանդերքագզիչՕ պերատոր՝ սանդերքագզիչ
սարքավորումներիսարքավորումների

ՖՖ ՔՔ ՀլգՀլգ

0723.02.05.40723.02.05.4 Օ պերատոր՝ մանվածքիՕ պերատոր՝ մանվածքի
փաթաթմանփաթաթման
սարքավորումներիսարքավորումների

ՖՖ ՔՔ ՀլգՀլգ

0723.02.06.40723.02.06.4 Օ պերատոր՝ ժապավենիՕ պերատոր՝ ժապավենի
արտադրությանարտադրության
սարքավորումներիսարքավորումների

ՖՖ ՔՔ ՀլգՀլգ

0723.02.07.40723.02.07.4 Հյուսող՝ մանվածքիՀյուսող՝ մանվածքի ՖՖ ՔՔ ՀլգՀլգ

0723.03.40723.03.4 Կարի արտադրությանԿարի արտադրության
տեխնոլոգիատեխնոլոգիա

0723.03.01.40723.03.01.4 Օ պերատոր՝ կարիՕ պերատոր՝ կարի
սարքավորումներիսարքավորումների

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0723.03.02.40723.03.02.4 ԴերձակԴերձակ ԵրկԵրկ ՄՄ ՀլգՀլգ
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0723.03.03.40723.03.03.4 ՁևարարՁևարար
      

0723.03.04.40723.03.04.4 Ջերմամշ ակող՝Ջերմամշ ակող՝
հագուստներիհագուստների

ՖՖ ՔՔ ՀլգՀլգ

0723.04.40723.04.4 Կաշ վե իրերիԿաշ վե իրերի
արտադրությանարտադրության
տեխնոլոգիատեխնոլոգիա

0723.04.01.40723.04.01.4 Մշ ակող՝ կաշ վե իրերիՄշ ակող՝ կաշ վե իրերի
արտադրությանարտադրության
դետալների,դետալների,
կիսաֆաբրիկատների ևկիսաֆաբրիկատների և
պատրաստվածքներիպատրաստվածքների

ՖՖ ՔՔ ՀլգՀլգ

0723.04.02.40723.04.02.4 Օ պերատոր՝ կաշ վե իրերիՕ պերատոր՝ կաշ վե իրերի
արտադրության հոսքայինարտադրության հոսքային
գծիգծի

ՖՖ ՔՔ ՀլգՀլգ

0723.04.03.40723.04.03.4 Կարող՝ կաշ վե իրերիԿարող՝ կաշ վե իրերի ԵրկԵրկ ՄՄ ՀլգՀլգ

0723.04.04.40723.04.04.4 Ձևարար՝ կաշ վեՁևարար՝ կաշ վե
պատրաստվածքներիպատրաստվածքների

ԵրկԵրկ ՄՄ ՀլգՀլգ

0723.04.05.40723.04.05.4 Հավաքող՝ կաշ վեՀավաքող՝ կաշ վե
պատրաստվածքներիպատրաստվածքների

ԵրկԵրկ ՄՄ ՀլգՀլգ

0723.05.40723.05.4 Կոշ իկի արտադրությանԿոշ իկի արտադրության
տեխնոլոգիատեխնոլոգիա

0723.05.01.40723.05.01.4 Կոշ կարար՝ օրթոպեդիականԿոշ կարար՝ օրթոպեդիական
կոշ իկներիկոշ իկների

ԵրկԵրկ ՄՄ ՀլգՀլգ

0723.05.02.40723.05.02.4 Կոշ կակարԿոշ կակար ԵրկԵրկ ՄՄ ՀլգՀլգ

0723.05.03.40723.05.03.4 Օ պերատոր՝ կոշ իկի ձևմանՕ պերատոր՝ կոշ իկի ձևման
սարքավորումներիսարքավորումների

ԵրկԵրկ ՄՄ ՀլգՀլգ

0724 Ընդերքաբանություն0724 Ընդերքաբանություն

0724.01.40724.01.4 Օ գտակար հանածոներիՕ գտակար հանածոների
հարստացումհարստացում

0724.01.01.40724.01.01.4 Օ պերատոր` հանքաքարիՕ պերատոր` հանքաքարի
հարստացման կայանքիհարստացման կայանքի

ՔՔ ՖՖ ՀլգՀլգ

0724.01.02.40724.01.02.4 Օ պերատոր`Օ պերատոր`
լեռնարդյունաբերականլեռնարդյունաբերական
մեքենաներիմեքենաների

ՔՔ ՖՖ ՀլգՀլգ

0724.01.03.40724.01.03.4 ԲաժնաչափողԲաժնաչափող ՔՔ ՖՖ ՀլգՀլգ

0724.02.40724.02.4 Լեռնային աշ խատանքներԼեռնային աշ խատանքներ 0724.02.01.40724.02.01.4 ՊայթեցնողՊայթեցնող ՔՔ ՖՖ ՀլգՀլգ

0724.02.02.40724.02.02.4 Լեռնագործ` մաքրմանԼեռնագործ` մաքրման
հանքախորշ իհանքախորշ ի

ՔՔ ՖՖ ՀլգՀլգ
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0724.03.40724.03.4 ՀանքարդյունաբերականՀանքարդյունաբերական
մեքենաների ևմեքենաների և
սարքավորումներիսարքավորումների
շ ահագործումշ ահագործում

0724.03.01.40724.03.01.4 Օ պերատոր`Օ պերատոր`
խտացուցիչներիխտացուցիչների

ՔՔ ՖՖ ՀլգՀլգ

0724.03.02.40724.03.02.4 Օ պերատոր` ջարդմանՕ պերատոր` ջարդման
կայանքներիկայանքների

ՔՔ ՖՖ ՀլգՀլգ

0724.03.03.40724.03.03.4 Օ պերատոր` աղացմանՕ պերատոր` աղացման
կայանքներիկայանքների

ՔՔ ՖՖ ՀլգՀլգ

0724.03.04.40724.03.04.4 Օ պերատոր`Օ պերատոր`
հանքարդյունաբերությանհանքարդյունաբերության
հեռակառավարմանհեռակառավարման
վահանակիվահանակի

ՔՔ ՖՖ ՀլգՀլգ

0724.03.05.40724.03.05.4 Օ պերատոր` հանքաքարիՕ պերատոր` հանքաքարի
չորացման կայանքիչորացման կայանքի

ՔՔ ՖՖ ՀլգՀլգ

0724.03.06.40724.03.06.4 Օ պերատոր` հանքաքարիՕ պերատոր` հանքաքարի
քամման կայանքիքամման կայանքի

ՔՔ ՖՖ ՀլգՀլգ

0724.03.07.40724.03.07.4 Օ պերատոր` օգտակարՕ պերատոր` օգտակար
հանածոներիհանածոների
արդյունահանմանարդյունահանման
արտադրությանարտադրության
գոլորշ իացման կայանքիգոլորշ իացման կայանքի

ՔՔ ՖՖ ՀլգՀլգ

0724.04.40724.04.4 Հետախուզական-Հետախուզական-
շ ահագործական հորատումշ ահագործական հորատում

0724.04.01.40724.04.01.4 Մոնտաժող` հորատմանՄոնտաժող` հորատման
աշ տարակիաշ տարակի

ՔՔ ՖՖ ՀլգՀլգ

0724.04.02.40724.04.02.4 Է լեկտրամոնտաժող`Է լեկտրամոնտաժող`
հորատման աշ տարակիհորատման աշ տարակի

ՔՔ ՖՖ ՀլգՀլգ

0724.04.03.40724.04.03.4 Օ պերատոր` հորատմանՕ պերատոր` հորատման
սարքավորումներիսարքավորումների

ՔՔ ՖՖ ՀլգՀլգ

0724.05.40724.05.4 ՀորատանցքերիՀորատանցքերի
շ ահագործումշ ահագործում

0724.05.01.40724.05.01.4 Արհեստավոր`Արհեստավոր`
հորատանցքերիհորատանցքերի
շ ահագործմանշ ահագործման

ՔՔ ՖՖ ՀլգՀլգ

0728 Միջոլորտային մասնագիտություններ0728 Միջոլորտային մասնագիտություններ

0728.01.40728.01.4 ԼաբորատորԼաբորատոր
հետազոտություններ ևհետազոտություններ և
չափումներչափումներ
արտադրությունումարտադրությունում

0728.01.01.40728.01.01.4 Լաբորանտ՝ ֆիզիկա-Լաբորանտ՝ ֆիզիկա-
մեխանիկականմեխանիկական
փորձարկումներիփորձարկումների

ՔՔ ՖՖ ՀլգՀլգ

0728.01.02.40728.01.02.4 Լաբորանտ՝ քիմիականԼաբորանտ՝ քիմիական
անալիզիանալիզի

ՔՔ ՖՖ ՀլգՀլգ
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0728.01.03.40728.01.03.4 Լաբորանտ՝ քիմիական-Լաբորանտ՝ քիմիական-
բակտերիոլոգիականբակտերիոլոգիական
անալիզիանալիզի

ՔՔ ՖՖ ՀլգՀլգ

0728.01.04.40728.01.04.4 Հսկիչ՝  եռակցմանՀսկիչ՝  եռակցման
աշ խատանքներիաշ խատանքների

ՔՔ ՖՖ ՀլգՀլգ

0728.01.05.40728.01.05.4 Հսկիչ՝  հաստոցներովՀսկիչ՝  հաստոցներով
մշ ակման ևմշ ակման և
փականագործականփականագործական
աշ խատանքներիաշ խատանքների

ՔՔ ՖՖ ՀլգՀլգ

0728.01.06.40728.01.06.4 Հսկիչ՝Հսկիչ՝
է լեկտրավակուումայինէլեկտրավակուումային
եղանակով դետալների ևեղանակով դետալների և
սարքերի արտադրությանսարքերի արտադրության

ՔՔ ՖՖ ՀլգՀլգ

0728.01.07.40728.01.07.4 Հսկիչ՝  ժամացույցների ևՀսկիչ՝  ժամացույցների և
ժամացույցի քարերիժամացույցի քարերի
արտադրությանարտադրության

ՔՔ ՖՖ ՀլգՀլգ

0728.01.08.40728.01.08.4 Հսկիչ՝  օպտիկականՀսկիչ՝  օպտիկական
դետալների և սարքերիդետալների և սարքերի
արտադրությանարտադրության

ՔՔ ՖՖ ՀլգՀլգ

0728.01.09.40728.01.09.4 Հսկիչ՝  ռադիոէլեկտրոնայինՀսկիչ՝  ռադիոէլեկտրոնային
սարքերի,  սարքավորումներիսարքերի,  սարքավորումների
և ապարատներիև ապարատների
արտադրությանարտադրության

ՔՔ ՖՖ ՀլգՀլգ

0728.01.10.40728.01.10.4 Հսկիչ` քիմիականՀսկիչ` քիմիական
մանրաթելերիմանրաթելերի
արտադրությանարտադրության
տեխնոլոգիականտեխնոլոգիական
պրոցեսների ևպրոցեսների և
արտադրանքի որակիարտադրանքի որակի

ՔՔ ՖՖ ՀլգՀլգ

0728.01.11.40728.01.11.4 Հսկիչ` ապակեՀսկիչ` ապակե
մանրաթելերի և ապակեմանրաթելերի և ապակե
պլաստիկ նյութերիպլաստիկ նյութերի
արտադրական գործընթացիարտադրական գործընթացի

ՔՔ ՖՖ ՀլգՀլգ

0728.01.12.40728.01.12.4 Հսկիչ՝  մանվածքի ևՀսկիչ՝  մանվածքի և
մանվածքային իրերի որակիմանվածքային իրերի որակի

ՔՔ ՖՖ ՀլգՀլգ

0728.01.13.40728.01.13.4 Հսկիչ՝  կարիՀսկիչ՝  կարի
արտադրության նյութերի,արտադրության նյութերի,
իրերի,  ձևվածքների ևիրերի,  ձևվածքների և
ձևանների ( լեկալների)ձևանների ( լեկալների)

ՔՔ ԵրկԵրկ ՀլգՀլգ
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0728.01.14.40728.01.14.4 Հսկիչ՝  կաշ վե իրերիՀսկիչ՝  կաշ վե իրերի
արտադրությանարտադրության
արտադրանքի,արտադրանքի,
կիսաֆաբրիկատների ևկիսաֆաբրիկատների և
նյութերինյութերի

ՔՔ ԵրկԵրկ ՀլգՀլգ

073 ՃԱՐՏ ԱՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅՈՒ Ն ԵՎ  ՇԻՆԱՐԱՐՈՒ Թ ՅՈՒ Ն073 ՃԱՐՏ ԱՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅՈՒ Ն ԵՎ  ՇԻՆԱՐԱՐՈՒ Թ ՅՈՒ Ն

0732 Շենքերի և քաղաքային ճարտարագիտություն0732 Շենքերի և քաղաքային ճարտարագիտություն

0732.01.40732.01.4 Վ երանորոգմանՎ երանորոգման
աշ խատանքներիաշ խատանքների
իրականացումիրականացում

0732.01.01.40732.01.01.4 ԱմրանագործԱմրանագործ ԵրկԵրկ ՖՖ ՀլգՀլգ

0732.01.02.40732.01.02.4 ԲետոնագործԲետոնագործ ՔՔ ՖՖ ՀլգՀլգ

0732.01.03.40732.01.03.4 ՈրմնադիրՈրմնադիր ԵրկԵրկ ՄՄ ՀլգՀլգ

0732.02.40732.02.4 ՇինարարականՇինարարական
մոնտաժայինմոնտաժային
աշ խատանքներիաշ խատանքների
իրականացումիրականացում

0732.02.01.40732.02.01.4 Մոնտաժող՝ շ ենքերի,Մոնտաժող՝ շ ենքերի,
շ ինությունների ևշ ինությունների և
կառուցվածքներիկառուցվածքների

ԵրկԵրկ ՄՄ ՀլգՀլգ

0732.03.40732.03.4 Կամուրջների մոնտաժայինԿամուրջների մոնտաժային
աշ խատանքներիաշ խատանքների
իրականացումիրականացում

0732.03.01.40732.03.01.4 Մոնտաժող՝ կամուրջներիՄոնտաժող՝ կամուրջների ԵրկԵրկ ՖՖ ՀլգՀլգ

0732.04.40732.04.4 Հարդարման շ ինարարականՀարդարման շ ինարարական
աշ խատանքներիաշ խատանքների
իրականացումիրականացում

0732.04.01.40732.04.01.4 Երեսապատող՝Երեսապատող՝
կերամիկական սալիկներովկերամիկական սալիկներով

ԵրկԵրկ ՄՄ ՀլգՀլգ

0732.04.02.40732.04.02.4 Երեսապատող՝ սինթետիկԵրեսապատող՝ սինթետիկ
նյութերովնյութերով

ԵրկԵրկ ՔՔ ՀլգՀլգ

0732.04.03.40732.04.03.4 Երեսապատող՝ բնական ևԵրեսապատող՝ բնական և
արհեստական քարեարհեստական քարե
սալիկներովսալիկներով

ԵրկԵրկ ՔՔ ՀլգՀլգ

0732.04.04.40732.04.04.4 ԽճանկարչագործԽճանկարչագործ ԵրկԵրկ ՔՔ ՀլգՀլգ

0732.04.05.40732.04.05.4 ԾեփագործԾեփագործ ԵրկԵրկ ՔՔ ՀլգՀլգ

0732.04.06.40732.04.06.4 ՆերկարարՆերկարար ԵրկԵրկ ՔՔ ՀլգՀլգ

0732.05.40732.05.4 Տ անիքագործականՏ անիքագործական
աշ խատանքներիաշ խատանքների
իրականացումիրականացում

0732.05.01.40732.05.01.4 Թ իթեղագործԹ իթեղագործ ԵրկԵրկ ՄՄ ՀլգՀլգ

0732.05.02.40732.05.02.4 Տ անիքագործՏ անիքագործ ԵրկԵրկ ՄՄ ՀլգՀլգ
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0732.06.40732.06.4 Ատաղձագործական,Ատաղձագործական,
մանրահատակագործական,մանրահատակագործական,
ապակեգործականապակեգործական
աշ խատանքներաշ խատանքներ

0732.06.01.40732.06.01.4 Փ այտասալիկագործՓ այտասալիկագործ ԵրկԵրկ ՔՔ ՀլգՀլգ

0732.06.02.40732.06.02.4 ՀյուսնՀյուսն ԵրկԵրկ ՔՔ ՀլգՀլգ

0732.06.03.40732.06.03.4 ԱպակեգործԱպակեգործ ԵրկԵրկ ՔՔ ՀլգՀլգ

0732.07.40732.07.4 Ճանապարհաշ ինարարականՃանապարհաշ ինարարական
և բարելավմանև բարելավման
աշ խատանքներիաշ խատանքների
տեխնիկական ապահովումտեխնիկական ապահովում

0732.07.01.40732.07.01.4 Փ ականագործ՝Փ ականագործ՝
ճանապարհաշ ինարարականճանապարհաշ ինարարական
մեքենաների ևմեքենաների և
տրակտորների նորոգմանտրակտորների նորոգման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ

0732.07.02.40732.07.02.4 Օ պերատոր` բուլդոզերիՕ պերատոր` բուլդոզերի ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ

0732.07.03.40732.07.03.4 Օ պերատոր` մղանիՕ պերատոր` մղանի ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ

0732.07.04.40732.07.04.4 Օ պերատոր` տրակտորիՕ պերատոր` տրակտորի ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ

0732.08.40732.08.4 Շինարարական մեքենաներիՇինարարական մեքենաների
և մեխանիզմներիև մեխանիզմների
մոնտաժում և կարգաբերումմոնտաժում և կարգաբերում

0732.08.01.40732.08.01.4 Փ ականագործ՝Փ ականագործ՝
շ ինարարական մեքենաներիշ ինարարական մեքենաների
և մեխանիզմներիև մեխանիզմների
մոնտաժման ևմոնտաժման և
կարգաբերմանկարգաբերման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ

0732.09.40732.09.4 Տ եխնոլոգիականՏ եխնոլոգիական
սարքավորումների,սարքավորումների,
խողովակատարների ևխողովակատարների և
մետաղական կառույցներիմետաղական կառույցների
մոնտաժումմոնտաժում

0732.09.01.40732.09.01.4 Մոնտաժող՝Մոնտաժող՝
սանիտարատեխնիկականսանիտարատեխնիկական
համակարգերի ևհամակարգերի և
սարքավորումներիսարքավորումների

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ

0732.09.02.40732.09.02.4 Մոնտաժող՝Մոնտաժող՝
օդափոխության,  օդամղմանօդափոխության,  օդամղման
և օդորակմանև օդորակման
սարքավորումներիսարքավորումների

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ

0732.09.03.40732.09.03.4 Փ ականագործ՝Փ ականագործ՝
սանիտարատեխնիկականսանիտարատեխնիկական
համակարգերի,համակարգերի,
հանգույցների և դետալներիհանգույցների և դետալների
նորոգմաննորոգման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ

0732.10.40732.10.4 Գազի սարքավորումների ևԳազի սարքավորումների և
ստորգետնյա գազատարներիստորգետնյա գազատարների
տեխնիկական շ ահագործումտեխնիկական շ ահագործում

0732.10.01.40732.10.01.4 Փ ականագործ՝ գազիՓ ականագործ՝ գազի
սարքավորումներիսարքավորումների
շ ահագործման,շ ահագործման,
տեխնիկականտեխնիկական
սպասարկման և նորոգմանսպասարկման և նորոգման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ
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0732.10.02.40732.10.02.4 Փ ականագործ՝ ստորգետնյաՓ ականագործ՝ ստորգետնյա
գազատարներիգազատարների
շ ահագործման,շ ահագործման,
տեխնիկականտեխնիկական
սպասարկման և նորոգմանսպասարկման և նորոգման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ

0732.11.40732.11.4 Հիդրոտեխնիկական ևՀիդրոտեխնիկական և
ջերմային նշ անակությանջերմային նշ անակության
շ ինություններիշ ինությունների
մոնտաժայինմոնտաժային
աշ խատանքներիաշ խատանքների
իրականացումիրականացում

0732.11.01.40732.11.01.4 Մոնտաժող՝Մոնտաժող՝
հիդրոտեխնիկական ևհիդրոտեխնիկական և
ջերմային նշ անակությանջերմային նշ անակության
շ ինություններիշ ինությունների

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ

08 ԳՅՈՒ ՂԱՏ ՆՏ ԵՍՈՒ Թ ՅՈՒ Ն,  ԱՆԱՍՆԱԲՈՒ ԺՈՒ Թ ՅՈՒ Ն,  ԱՆՏ ԱՌԱՅԻՆ08 ԳՅՈՒ ՂԱՏ ՆՏ ԵՍՈՒ Թ ՅՈՒ Ն,  ԱՆԱՍՆԱԲՈՒ ԺՈՒ Թ ՅՈՒ Ն,  ԱՆՏ ԱՌԱՅԻՆ
Տ ՆՏ ԵՍՈՒ Թ ՅՈՒ Ն ԵՎ  ՁԿՆԱՅԻՆ Տ ՆՏ ԵՍՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՏ ՆՏ ԵՍՈՒ Թ ՅՈՒ Ն ԵՎ  ՁԿՆԱՅԻՆ Տ ՆՏ ԵՍՈՒ Թ ՅՈՒ Ն

081 ԳՅՈՒ ՂԱՏ ՆՏ ԵՍՈՒ Թ ՅՈՒ Ն081 ԳՅՈՒ ՂԱՏ ՆՏ ԵՍՈՒ Թ ՅՈՒ Ն

0811 Պտղաբուծություն և անասնապահություն0811 Պտղաբուծություն և անասնապահություն

0811.01.40811.01.4 ԳյուղացիականԳյուղացիական
(ֆերմերային)  տնտեսության(ֆերմերային)  տնտեսության
կազմակերպումկազմակերպում

0811.01.01.40811.01.01.4 Ֆ երմեր`Ֆ երմեր`
գյուղատնտեսականգյուղատնտեսական
արտադրությանարտադրության

ԿԿ ՄՄ ՀլգՀլգ

0811.02.40811.02.4 ԱնասնապահականԱնասնապահական
մթերքների արտադրությունմթերքների արտադրություն

0811.02.01.40811.02.01.4 Օ պերատոր՝Օ պերատոր՝
անասնապահականանասնապահական
համալիրներիհամալիրների

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0811.02.02.40811.02.02.4 Օ պերատոր՝ մեքենայացվածՕ պերատոր՝ մեքենայացված
կիթիկիթի

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0811.03.40811.03.4 Թ ռչնաբուծությունԹ ռչնաբուծություն 0811.03.01.40811.03.01.4 Օ պերատոր՝Օ պերատոր՝
թռչնաբուծականթռչնաբուծական
ֆերմաներիֆերմաների

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0811.04.40811.04.4 ԽոզաբուծությունԽոզաբուծություն 0811.04.01.40811.04.01.4 Օ պերատոր՝Օ պերատոր՝
խոզաբուծականխոզաբուծական
համալիրներիհամալիրների

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ

0811.05.40811.05.4 ԲուսաբուծությունԲուսաբուծություն 0811.05.01.40811.05.01.4 ԲանջարաբույծԲանջարաբույծ ԿԿ ՄՄ ՀլգՀլգ

0812 Այգեգործություն0812 Այգեգործություն

0812.010812.01 ԱյգեգործությունԱյգեգործություն 0812.01.010812.01.01 ԱյգեգործԱյգեգործ ԿԿ ՄՄ ՀլգՀլգ

0812 Այգեգործություն0812 Այգեգործություն
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082 ԱՆՏ ԱՌԱՅԻՆ Տ ՆՏ ԵՍՈՒ Թ ՅՈՒ Ն082 ԱՆՏ ԱՌԱՅԻՆ Տ ՆՏ ԵՍՈՒ Թ ՅՈՒ Ն

0821.010821.01 Անտառային տնտեսությունԱնտառային տնտեսություն 0821.01.010821.01.01 ԱնտառապահԱնտառապահ ԿԿ ՄՄ ՀլգՀլգ

0821.01.020821.01.02 ԱնտառաբույժԱնտառաբույժ ԿԿ ՄՄ ՀլգՀլգ

0821.020821.02 Պարտեզապուրակային գործՊարտեզապուրակային գործ 0821.02.010821.02.01 ԱյգեպանԱյգեպան ԿԿ ՄՄ ՀլգՀլգ

09 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒ Թ ՅՈՒ Ն ԵՎ  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏ ԱՆՔ09 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒ Թ ՅՈՒ Ն ԵՎ  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏ ԱՆՔ

091 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒ Թ ՅՈՒ Ն091 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒ Թ ՅՈՒ Ն

0913 Քույրական գործ0913 Քույրական գործ

0913.01.40913.01.4 Հիվանդի ընդհանուր խնամքՀիվանդի ընդհանուր խնամք 0913.01.01.40913.01.01.4 ԿրտսերԿրտսեր
բուժքույր/բուժեղբայր/բուժքույր/բուժեղբայր/

ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

0916 Դեղագործություն0916 Դեղագործություն

0916.01.40916.01.4 Դեղանյութերի,Դեղանյութերի,
վիտամինների ևվիտամինների և
կենսաբանականկենսաբանական
միացություններիմիացությունների
արտադրությունարտադրություն

0916.01.01.40916.01.01.4 Օ պերատոր` դեղանյութերիՕ պերատոր` դեղանյութերի
ֆերմենտացմանֆերմենտացման
կենսաբանական սինթեզիկենսաբանական սինթեզի
գործընթացիգործընթացի

ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

0916.01.02.40916.01.02.4 Օ պերատոր`Օ պերատոր`
դեղամիջոցներիդեղամիջոցների
արտադրական գործընթացիարտադրական գործընթացի

ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

10 ՍՊԱՍԱՐԿՈՒ Մ (ԾԱՌԱՅՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐ)10 ՍՊԱՍԱՐԿՈՒ Մ (ԾԱՌԱՅՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐ)

101 ԱՆՀԱՏ ԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐ101 ԱՆՀԱՏ ԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐ

1012 Վ արսահարդարում և խնամք1012 Վ արսահարդարում և խնամք

1012.01.41012.01.4 Վ արսավիրական արվեստ ևՎ արսավիրական արվեստ և
զարդային դիմահարդարումզարդային դիմահարդարում

1012.01.01.41012.01.01.4 ՄատնահարդարՄատնահարդար ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

1012.01.02.41012.01.02.4 ԴիմահարդարԴիմահարդար ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

1012.01.03.41012.01.03.4 Վ արսահարդարՎ արսահարդար ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

1013 Հյուրանոցային և ռեստորանային սպասարկում1013 Հյուրանոցային և ռեստորանային սպասարկում

1013.01.41013.01.4 ՀյուրանոցայինՀյուրանոցային
տնտեսությունտնտեսություն

1013.01.01.41013.01.01.4 ՍպասուհիՍպասուհի ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ
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1013.02.41013.02.4 Հանրային սննդի մատուցումՀանրային սննդի մատուցում 1013.02.01.41013.02.01.4 ԲարմենԲարմեն ԿԿ ՄՄ ՀլգՀլգ

1013.02.02.41013.02.02.4 ԲուֆետապանԲուֆետապան ԿԿ ՄՄ ՀլգՀլգ

1013.02.03.41013.02.03.4 ՄատուցողՄատուցող ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

1013.03.41013.03.4 Խոհարարական գործԽոհարարական գործ 1013.03.01.41013.03.01.4 ԽոհարարԽոհարար ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

1013.03.02.41013.03.02.4 Խոհարար՝ մանկականԽոհարար՝ մանկական
սննդիսննդի

ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

1013.04.41013.04.4 Հագուստի քիմիականՀագուստի քիմիական
մաքրում և ներկումմաքրում և ներկում

1013.04.01.41013.04.01.4 Օ պերատոր` հագուստիՕ պերատոր` հագուստի
քիմիական ներկմանքիմիական ներկման

ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

1013.04.02.41013.04.02.4 Օ պերատոր` հագուստիՕ պերատոր` հագուստի
քիմիական լվացմանքիմիական լվացման

ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

103 ԱՆՎ Տ ԱՆԳՈՒ Թ ՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐ103 ԱՆՎ Տ ԱՆԳՈՒ Թ ՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐ

1032 Անձի և սեփականության պաշ տպանություն1032 Անձի և սեփականության պաշ տպանություն

1032.01.41032.01.4 Ոստիկանական գործՈստիկանական գործ 1032.01.01.41032.01.01.4 ՈստիկանՈստիկան Ֆ իզ*Ֆ իզ* Մաս*Մաս*
  

1032.01.02.41032.01.02.4 ՊարեկՊարեկ Ֆ իզ*Ֆ իզ* Մաս*Մաս*

1032.02.41032.02.4 Թ իկնապահական գործԹ իկնապահական գործ 1032.02.01.41032.02.01.4 Թ իկնապահԹ իկնապահ Ֆ իզ*Ֆ իզ* Մաս*Մաս*
  

1032.03.41032.03.4 Պահնորդական գործՊահնորդական գործ 1032.03.01.41032.03.01.4 ՊահնորդՊահնորդ Ֆ իզ*Ֆ իզ* Մաս*Մաս*
  

1032.04.41032.04.4 Քրեակատարողական գործՔրեակատարողական գործ 1032.04.01.41032.04.01.4 ՔրեակատարողՔրեակատարող Ֆ իզ*Ֆ իզ* Մաս*Մաս*
  

1032.05.41032.05.4 Հրդեհաշ իջումՀրդեհաշ իջում 1032.05.01.41032.05.01.4 Հրշ եջՀրշ եջ ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ

1032.06.41032.06.4 Հրշ եջ-փրկարարականՀրշ եջ-փրկարարական
հատուկ տեխնիկայիհատուկ տեխնիկայի
շ ահագործումշ ահագործում

1032.06.01.41032.06.01.4 Փ րկարար-վարորդՓ րկարար-վարորդ ԿԿ ՖՖ ՀլգՀլգ

1032.06.02.41032.06.02.4 Մոտորանավակավար-Մոտորանավակավար-
փրկարարփրկարար

ԿԿ ՖՖ ՀլգՀլգ

032.07.4032.07.4 ՋրափրկարարությունՋրափրկարարություն 1032.07.01.41032.07.01.4 ՋրափրկարարՋրափրկարար ԿԿ ՖՖ ՀլգՀլգ

1032.07.02.41032.07.02.4 Ջրասուզակ-փրկարարՋրասուզակ-փրկարար ԿԿ ՖՖ ՀլգՀլգ

104 Տ ՐԱՆՍՊՈՐՏ ԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐ104 Տ ՐԱՆՍՊՈՐՏ ԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐ
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1041 Տ րանսպորտային ծառայություններ1041 Տ րանսպորտային ծառայություններ

1041.01.41041.01.4 Վ երամբարձ-Վ երամբարձ-
տրանսպորտայինտրանսպորտային
միջոցների տեխնիկականմիջոցների տեխնիկական
շ ահագործումշ ահագործում

1041.01.01.41041.01.01.4 Օ պերատոր` ավտոկռունկիՕ պերատոր` ավտոկռունկի ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ

1041.01.02.41041.01.02.4 Օ պերատոր`Օ պերատոր`
աշ տարակային կռունկիաշ տարակային կռունկի

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ

1041.02.41041.02.4 Տ րանսպորտային միջոցներիՏ րանսպորտային միջոցների
շ ահագործում և նորոգումշ ահագործում և նորոգում
(ըստ տեսակների)(ըստ տեսակների)

1041.02.01.41041.02.01.4 Վ արորդ` տրոլեյբուսիՎ արորդ` տրոլեյբուսի ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ

1041.02.02.41041.02.02.4 Մեքենավար` մետրոյիՄեքենավար` մետրոյի
էլեկտրագնացքիէլեկտրագնացքի

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ

1041.02.03.41041.02.03.4 Փ ականագործ`Փ ականագործ`
էլեկտրաշ արժակազմիէլեկտրաշ արժակազմի
նորոգմաննորոգման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ

1041.02.05.41041.02.05.4 Փ ականագործ`Փ ականագործ`
ավտոմոբիլայինավտոմոբիլային
տրանսպորտի նորոգմանտրանսպորտի նորոգման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ

1041.03.41041.03.4 ԳյուղատնտեսականԳյուղատնտեսական
աշ խատանքներիաշ խատանքների
տեխնիկական ապահովումտեխնիկական ապահովում

1041.03.01.41041.03.01.4 Փ ականագործ՝Փ ականագործ՝
գյուղատնտեսականգյուղատնտեսական
մեքենաների ևմեքենաների և
սարքավորումներիսարքավորումների

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ

1041.04.41041.04.4 Հրշ եջ-փրկարարականՀրշ եջ-փրկարարական
հատուկ տեխնիկայիհատուկ տեխնիկայի
նորոգումնորոգում

1041.04.01.41041.04.01.4 Փ ականագործ՝ հրշ եջ-Փ ականագործ՝ հրշ եջ-
փրկարարականփրկարարական
նշ անակության հատուկնշ անակության հատուկ
տեխնիկայիտեխնիկայի

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ

1041.05.41041.05.4 ԵրկաթուղայինԵրկաթուղային
տրանսպորտի շ արժակազմիտրանսպորտի շ արժակազմի
շ ահագործում և նորոգումշ ահագործում և նորոգում

1041.05.01.41041.05.01.4 Օ գնական` գնացքիՕ գնական` գնացքի
մեքենավարիմեքենավարի

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ

1041.05.02.41041.05.02.4 Զննող-նորոգող` վագոններիԶննող-նորոգող` վագոնների ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ

1041.05.03.41041.05.03.4 Է լեկտրամեխանիկ` գնացքիԷ լեկտրամեխանիկ` գնացքի ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ

1041.06.41041.06.4 Երկաթուղու և գծայինԵրկաթուղու և գծային
տնտեսության շ ահագործումտնտեսության շ ահագործում

1041.06.01.41041.06.01.4 Մոնտաժող` գծայինՄոնտաժող` գծային
ճանապարհներիճանապարհների

ԵրկԵրկ ՖՖ ՀլգՀլգ

1041.06.02.41041.06.02.4 Փ ականագործ` գծայինՓ ականագործ` գծային
մեքենաների ևմեքենաների և
մեխանիզմներիմեխանիզմների

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ

1041.07.41041.07.4 Փ ոխադրումներիՓ ոխադրումների
սպասարկում երկաթուղայինսպասարկում երկաթուղային
տրանսպորտումտրանսպորտում

1041.07.01.41041.07.01.4 Ուղեկցող` մարդատարՈւղեկցող` մարդատար
վագոնիվագոնի

Աշ խԱշ խ Օ լՕ լ ՀլգՀլգ
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Օ գտագործված հապավումներՕ գտագործված հապավումներ

Հլ գ - Հայոց լեզու և գրականությունՀլ գ - Հայոց լեզու և գրականություն Կ - ԿենսաբանությունԿ - Կենսաբանություն
Օ լ - Օ տար լեզուՕ լ - Օ տար լեզու Աշ խ - Աշ խարհագրությունԱշ խ - Աշ խարհագրություն
Մ - ՄաթեմատիկաՄ - Մաթեմատիկա Երկ - ԵրկրաչափությունԵրկ - Երկրաչափություն
Ֆ  - Ֆ իզիկաՖ  - Ֆ իզիկա Հպ - Հայոց պատմությունՀպ - Հայոց պատմություն
Ք - ՔիմիաՔ - Քիմիա Ֆ իզ - Ֆ իզկուլտուրաՖ իզ - Ֆ իզկուլտուրա

* Քննական առարկա* Քննական առարկա

  
ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏ ԱԿԱՆ ԿՐԹ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ` ԸՍՏ  ՈՒ ՍՈՒ ՑՄԱՆ ՀԻՄՔԻ,ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏ ԱԿԱՆ ԿՐԹ ՈՒ Թ ՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ` ԸՍՏ  ՈՒ ՍՈՒ ՑՄԱՆ ՀԻՄՔԻ,

ՁԵՎ Ի,  Տ ԵՎ ՈՂՈՒ Թ ՅԱՆ ԵՎ  ՈՐԱԿԱՎ ՈՐՈՒ ՄՆԵՐԻՁԵՎ Ի,  Տ ԵՎ ՈՂՈՒ Թ ՅԱՆ ԵՎ  ՈՐԱԿԱՎ ՈՐՈՒ ՄՆԵՐԻ
  

Մասնագիտության դասիչն Մասնագիտության դասիչն 
ու անվանումըու անվանումը

Որակավորման դասիչն Որակավորման դասիչն 
ու անվանումըու անվանումը

ՄրցութայինՄրցութային
առարկաներառարկաներ

ՔննականՔննական
առարկաներառարկաներ

01 ԿՐԹ ՈՒ Թ ՅՈՒ Ն01 ԿՐԹ ՈՒ Թ ՅՈՒ Ն

011 ԿՐԹ ՈՒ Թ ՅՈՒ Ն011 ԿՐԹ ՈՒ Թ ՅՈՒ Ն
    

0112 Նախադպրոցական կրթություն0112 Նախադպրոցական կրթություն 11 22 33 11 22 33

0112.01.50112.01.5 ՆախադպրոցականՆախադպրոցական
կրթությունկրթություն 0112.01.01.50112.01.01.5

Դաստիարակ`Դաստիարակ`
նախադպրոցականնախադպրոցական
կրթությանկրթության

ՀլգՀլգ ՄՄ ՀպՀպ       

0112.02.50112.02.5 Հատուկ նախադպրոցականՀատուկ նախադպրոցական
կրթությունկրթություն 0112.02.01.50112.02.01.5

Դաստիարակ` հատուկԴաստիարակ` հատուկ
նախադպրոցականնախադպրոցական
կրթությանկրթության

ՀլգՀլգ ՄՄ ՀպՀպ       

0114 Առարկայական ուղղվածությամբ դասավանդում0114 Առարկայական ուղղվածությամբ դասավանդում

0114.01.50114.01.5 Ֆ իզիկական կուլտուրա ևՖ իզիկական կուլտուրա և
սպորտսպորտ

0114.01.01.50114.01.01.5
Դասավանդող`Դասավանդող`
ֆիզկուլտուրայիֆիզկուլտուրայի

ՀլգՀլգ     Ֆ իզՖ իզ     

0114.01.02.50114.01.02.5 ՄարզիչՄարզիչ ՀլգՀլգ     Ֆ իզՖ իզ     

0114.02.50114.02.5 Երգ և երաժշ տությունԵրգ և երաժշ տություն
0114.02.01.50114.02.01.5

Դասավանդող` երգի ևԴասավանդող` երգի և
երաժշ տությաներաժշ տության

ՀլգՀլգ     ՄասնՄասն ՍոլՍոլ   

0114.03.50114.03.5 Կերպարվեստ ևԿերպարվեստ և
գծագրությունգծագրություն 0114.03.01.50114.03.01.5

Դասավանդող`Դասավանդող`
կերպարվեստի ևկերպարվեստի և
գծագրությանգծագրության

ՀլգՀլգ     ԳծնԳծն ԳննԳնն   

0114.04.50114.04.5 Պարի ուսուցումՊարի ուսուցում 0114.04.01.50114.04.01.5 ՊարուսույցՊարուսույց ՀլգՀլգ     ՄասնՄասն     
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02 ԱՐՎ ԵՍՏ02 ԱՐՎ ԵՍՏ

021 ԱՐՎ ԵՍՏ021 ԱՐՎ ԵՍՏ

0211 Տ եսալսողական սարքավորումներ և մեդիաարտադրություն0211 Տ եսալսողական սարքավորումներ և մեդիաարտադրություն

0211.01.50211.01.5 ՌեժիսուրաՌեժիսուրա 0211.01.01.50211.01.01.5 ՌեժիսորՌեժիսոր ՀլգՀլգ     ՄասնՄասն     

0211.02.50211.02.5 Լուսային ռեժիսուրաԼուսային ռեժիսուրա 0211.02.01.50211.02.01.5 Լուսային ռեժիսորԼուսային ռեժիսոր ՀլգՀլգ     ՄասնՄասն     

0211.03.50211.03.5 Լուսանկարչական գործԼուսանկարչական գործ 0211.03.01.50211.03.01.5 ԼուսանկարիչԼուսանկարիչ ՀլգՀլգ     ՄասնՄասն     

0211.04.50211.04.5 Հրատարակչական գործՀրատարակչական գործ
0211.04.01.50211.04.01.5

Մասնագետ`Մասնագետ`
հրատարակչական գործիհրատարակչական գործի

ՀլգՀլգ ՄՄ ՀպՀպ       

0212 Նորաձևություն,  ներքին հարդարման և արտադրական դիզայն0212 Նորաձևություն,  ներքին հարդարման և արտադրական դիզայն

0212.01.50212.01.5 ԴիզայնԴիզայն 0212.01.01.50212.01.01.5 ԴիզայներԴիզայներ ՀլգՀլգ     ԳծնԳծն  Կոմ Կոմ  Գնն Գնն

0212.02.50212.02.5 Հագուստի մոդելավորում ևՀագուստի մոդելավորում և
նախագծումնախագծում

0212.02.01.50212.02.01.5
Մոդելավորող-Մոդելավորող-
նախագծող՝ հագուստինախագծող՝ հագուստի

ՀլգՀլգ     ԳծնԳծն     

0212.03.50212.03.5 Մորթե արտադրանքիՄորթե արտադրանքի
մոդելավորում և նախագծումմոդելավորում և նախագծում 0212.03.01.50212.03.01.5

Գծագրող-ձևավորող՝Գծագրող-ձևավորող՝
մորթե արտադրատե-մորթե արտադրատե-
սակների արտադրությանսակների արտադրության

ՀլգՀլգ     ԳծնԳծն     

0212.04.50212.04.5 Կաշ վե արտադրանքիԿաշ վե արտադրանքի
մոդելավորում և նախագծումմոդելավորում և նախագծում

0212.04.01.50212.04.01.5

Գծագրող-ձևավորող՝Գծագրող-ձևավորող՝
կաշ վե արտա-կաշ վե արտա-
դրատեսակներիդրատեսակների
արտադրությանարտադրության

ՀլգՀլգ     ԳծնԳծն     

0212.05.50212.05.5 Մանվածքային և թեթևՄանվածքային և թեթև
արդյունաբերական իրերիարդյունաբերական իրերի
երանգավորում ևերանգավորում և
գեղարվեստականգեղարվեստական
ձևավորումձևավորում

0212.05.01.50212.05.01.5

Գծագրող-ձևավորող՝Գծագրող-ձևավորող՝
մանվածքային և թեթևմանվածքային և թեթև
արդյունաբերությանարդյունաբերության
արտադրատեսակներիարտադրատեսակների

ՀլգՀլգ     ԳծնԳծն     

0212.06.50212.06.5 Խաղալիքի գեղարվեստականԽաղալիքի գեղարվեստական
նախագծում,  մոդելավորումնախագծում,  մոդելավորում
և ձևավորումև ձևավորում

0212.06.01.50212.06.01.5
Գծագրող-ձևավորող՝Գծագրող-ձևավորող՝
խաղալիքներիխաղալիքների
արտադրությանարտադրության

ՀլգՀլգ     ԳծնԳծն     

0213 Գեղանկարչություն և քանդակագործություն0213 Գեղանկարչություն և քանդակագործություն
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0213.01.50213.01.5 Թ ատերային ձևավորմանԹ ատերային ձևավորման
արվեստարվեստ

0213.01.01.50213.01.01.5
Նկարիչ` թատերայինՆկարիչ` թատերային
ձևավորմանձևավորման

ՀլգՀլգ     ԳծնԳծն ԳննԳնն ԿոմԿոմ

0213.02.50213.02.5 ԳեղանկարչությունԳեղանկարչություն 0213.02.01.50213.02.01.5 Նկարիչ-դասավանդողՆկարիչ-դասավանդող ՀլգՀլգ     ԳծնԳծն ԳննԳնն ԿոմԿոմ

0213.03.50213.03.5 ՔանդակագործությունՔանդակագործություն
0213.03.01.50213.03.01.5

Քանդակագործ-Քանդակագործ-
դասավանդողդասավանդող

ՀլգՀլգ     ԳծնԳծն ԳնդԳնդ ԿոմԿոմ

0213.04.50213.04.5 Արվեստի ստեղծա-Արվեստի ստեղծա-
գործություններիգործությունների
վերականգնում,վերականգնում,
կոնսերվացում ևկոնսերվացում և
պահպանումպահպանում

0213.04.01.50213.04.01.5
Վ երականգնող-Վ երականգնող-
կոնսերվացնող՝ արվեստիկոնսերվացնող՝ արվեստի
ստեղծագործություններիստեղծագործությունների

ՀլգՀլգ     ԳծնԳծն ԳննԳնն ԿոմԿոմ

0214 Կիրառական արվեստ0214 Կիրառական արվեստ

0214.01.50214.01.5 Զարդակիրառական արվեստԶարդակիրառական արվեստ
և ժողովրդական արհեստներև ժողովրդական արհեստներ

0214.01.01.50214.01.01.5 Նկարիչ-ձևավորողՆկարիչ-ձևավորող ՀլգՀլգ     ԳծնԳծն ԳննԳնն  Կոմ Կոմ

0215 Երաժշ տություն և կատարողական արվեստ0215 Երաժշ տություն և կատարողական արվեստ

0215.01.50215.01.5 ԵրգեցողությունԵրգեցողություն 0215.01.01.50215.01.01.5 Երգիչ-կատարողԵրգիչ-կատարող ՀլգՀլգ     Մաս1Մաս1 Մաս2Մաս2   

0215.02.50215.02.5 ԵրգչախմբավարությունԵրգչախմբավարություն 0215.02.01.50215.02.01.5 Խմբավար,  դասավանդողԽմբավար,  դասավանդող ՀլգՀլգ     ՍոլՍոլ ԴաշԴաշ   

0215.03.50215.03.5 Երաժշ տության տեսությունԵրաժշ տության տեսություն
0215.03.01.50215.03.01.5

Դասավանդող`Դասավանդող`
երաժշ տագիտականերաժշ տագիտական
տեսական առարկաներիտեսական առարկաների

ՀլգՀլգ     ՍոլՍոլ ԴաշԴաշ ԵգԵգ

0215.04.50215.04.5 Է ստրադային արվեստԷ ստրադային արվեստ 0215.04.01.50215.04.01.5 Դերասան` էստրադայիԴերասան` էստրադայի ՀլգՀլգ     ՄասՄաս ՍոլֆՍոլֆ   

0215.05.50215.05.5 ՊարարվեստՊարարվեստ 0215.05.01.50215.05.01.5 Դերասան` բալետիԴերասան` բալետի ՀլգՀլգ     ՄասՄաս     

0215.05.02.50215.05.02.5
Դերասան`Դերասան`
ժողովրդական պարայինժողովրդական պարային
համույթիհամույթի

ՀլգՀլգ     ՄասՄաս     

0215.05.03.50215.05.03.5 Դերասան` համույթիԴերասան` համույթի ՀլգՀլգ     ՄասՄաս     

0215.06.50215.06.5 Գործիքային կատարողականԳործիքային կատարողական
արվեստ /ըստ գործիքներիարվեստ /ըստ գործիքների
տեսակների/տեսակների/

0215.06.01.50215.06.01.5
Երաժիշ տ-կատարող,Երաժիշ տ-կատարող,
դասավանդող /ըստդասավանդող /ըստ
գործիքների տեսակների/գործիքների տեսակների/

ՀլգՀլգ     ՄասՄաս ՍոլֆՍոլֆ   

0215.07.50215.07.5 Դերասանական արվեստԴերասանական արվեստ 0215.07.01.50215.07.01.5 ԴերասանԴերասան ՀլգՀլգ     ՄասՄաս     
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0215.08.50215.08.5 Կրկեսային արվեստԿրկեսային արվեստ 0215.08.01.50215.08.01.5 Դերասան` կրկեսիԴերասան` կրկեսի ՀլգՀլգ     ՄասՄաս     

0215.09.50215.09.5 Երաժշ տական գործիքներիԵրաժշ տական գործիքների
պատրաստում և նորոգումպատրաստում և նորոգում

0215.09.01.50215.09.01.5
Ազգային նվագարաններիԱզգային նվագարանների
պատրաստող և նորոգողպատրաստող և նորոգող

ՀլգՀլգ     ՄասՄաս     

00 22 18 Միջոլորտային մասնագիտություններ և որակավորումներ18 Միջոլորտային մասնագիտություններ և որակավորումներ

0218.01.50218.01.5 Երաժշ տական գործիքներիԵրաժշ տական գործիքների
պատրաստում և նորոգումպատրաստում և նորոգում
/ըստ գործիքների/ըստ գործիքների
տեսակների/տեսակների/

0218.01.01.50218.01.01.5

Երաժշ տականԵրաժշ տական
գործիքների պատրաստողգործիքների պատրաստող
և նորոգող /ըստև նորոգող /ըստ
գործիքների տեսակների/գործիքների տեսակների/

ՀլգՀլգ ԳծաԳծա ՄՄ       

03 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳԻՏ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐ,  ԼՐԱԳՐՈՒ Թ ՅՈՒ Ն ԵՎ  Տ ԵՂԵԿԱՏ Վ ՈՒ Թ ՅՈՒ Ն03 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳԻՏ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐ,  ԼՐԱԳՐՈՒ Թ ՅՈՒ Ն ԵՎ  Տ ԵՂԵԿԱՏ Վ ՈՒ Թ ՅՈՒ Ն

032 ԼՐԱԳՐՈՒ Թ ՅՈՒ Ն ԵՎ  Տ ԵՂԵԿԱՏ Վ ՈՒ Թ ՅՈՒ Ն032 ԼՐԱԳՐՈՒ Թ ՅՈՒ Ն ԵՎ  Տ ԵՂԵԿԱՏ Վ ՈՒ Թ ՅՈՒ Ն

0322 Գրադարանավարություն,  տեղեկատվություն և արխիվավարություն0322 Գրադարանավարություն,  տեղեկատվություն և արխիվավարություն

0322.01.50322.01.5 Արխիվավարություն՝  օտարԱրխիվավարություն՝  օտար
լեզվի խորացվածլեզվի խորացված
իմացությամբիմացությամբ

0322.01.01.50322.01.01.5 ԱրխիվավարԱրխիվավար ՀլգՀլգ ՀպՀպ Օ լՕ լ       

0322.02.50322.02.5 Գրադարանային գործԳրադարանային գործ 0322.02.01.50322.02.01.5 ԳրադարանավարԳրադարանավար ՀլգՀլգ ՀպՀպ Օ լՕ լ       

04 ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒ Թ ՅՈՒ Ն,  Վ ԱՐՉ ԱՐԱՐՈՒ Թ ՅՈՒ Ն ԵՎ  ԻՐԱՎ ՈՒ ՆՔ04 ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒ Թ ՅՈՒ Ն,  Վ ԱՐՉ ԱՐԱՐՈՒ Թ ՅՈՒ Ն ԵՎ  ԻՐԱՎ ՈՒ ՆՔ

041 ԲԻԶՆԵՍ,  ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Մ041 ԲԻԶՆԵՍ,  ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Մ

0411 Հաշ վապահություն0411 Հաշ վապահություն

0411.01.50411.01.5 Հաշ վապահականՀաշ վապահական
հաշ վառումհաշ վառում

0411.01.01.50411.01.01.5 Հաշ վապահՀաշ վապահ ՄՄ ՀլգՀլգ Օ լՕ լ       

0412 Ֆ ինանսներ,  բանկային գործ և ապահովագրություն0412 Ֆ ինանսներ,  բանկային գործ և ապահովագրություն

0412.01.50412.01.5 Ֆ ինանսներՖ ինանսներ 0412.01.01.50412.01.01.5 Ֆ ինանսիստՖ ինանսիստ ՄՄ ՀլգՀլգ Օ լՕ լ       

0412.02.50412.02.5 Բանկային գործԲանկային գործ
0412.02.01.50412.02.01.5

Մասնագետ` բանկայինՄասնագետ` բանկային
գործիգործի

ՄՄ ՀլգՀլգ Օ լՕ լ       

0412.03.50412.03.5 Ապահովագրական գործԱպահովագրական գործ
0412.03.01.50412.03.01.5

Գործակալ`Գործակալ`
ապահովագրական գործիապահովագրական գործի

ՄՄ ՀլգՀլգ Օ լՕ լ       

0413 Կառավարում և վարչարարություն0413 Կառավարում և վարչարարություն
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0413.01.50413.01.5 Մենեջմենթ /Կառավարում/Մենեջմենթ /Կառավարում/ 0413.01.01.50413.01.01.5 Մենեջեր՝ առևտրիՄենեջեր՝ առևտրի ՄՄ ՀլգՀլգ Օ լՕ լ       

0413.02.50413.02.5 ՍպասարկմանՍպասարկման
կազմակերպումկազմակերպում

0413.02.01.50413.02.01.5
Մենեջեր՝ սպասարկմանՄենեջեր՝ սպասարկման
ոլորտիոլորտի

ՀպՀպ ՀլգՀլգ Օ լՕ լ       

0413.03.50413.03.5 ՍպասարկումՍպասարկում
տրանսպորտումտրանսպորտում

0413.03.01.50413.03.01.5
Մենեջեր` տրանսպորտիՄենեջեր` տրանսպորտի
ոլորտիոլորտի

ՄՄ ՀլգՀլգ Օ լՕ լ       

0413.04.50413.04.5 Հողային ռեսուրսներիՀողային ռեսուրսների
կառավարումկառավարում 0413.04.01.50413.04.01.5

Մասնագետ` հողայինՄասնագետ` հողային
ռեսուրսներիռեսուրսների
կառավարմանկառավարման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0413.05.50413.05.5 ՍպասարկմանՍպասարկման
կազմակերպումկազմակերպում
հյուրանոցներում ևհյուրանոցներում և
զբոսաշ րջայինզբոսաշ րջային
համալիրներումհամալիրներում

0413.05.01.50413.05.01.5
Մենեջեր՝ հյուրանոցներիՄենեջեր՝ հյուրանոցների
և զբոսաշ րջայինև զբոսաշ րջային
համալիրներիհամալիրների

Աշ խԱշ խ ՀլգՀլգ Օ լՕ լ       

0413.06.50413.06.5 Զբոսաշ րջայինԶբոսաշ րջային
ծառայություններիծառայությունների
կազմակերպում՝ օտար լեզվիկազմակերպում՝ օտար լեզվի
խորացված իմացությամբխորացված իմացությամբ

0413.06.01.50413.06.01.5

Մենեջեր՝Մենեջեր՝
զբոսաշ րջությանզբոսաշ րջության
ծառայություններիծառայությունների
սպասարկմանսպասարկման

Օ լՕ լ Աշ խԱշ խ ՀլգՀլգ       

0413.07.50413.07.5 Հասարակական սննդիՀասարակական սննդի
սպասարկմանսպասարկման
կազմակերպումկազմակերպում

0413.07.01.50413.07.01.5
Մենեջեր՝ հասարակականՄենեջեր՝ հասարակական
սննդի սպասարկմանսննդի սպասարկման
կազմակերպմանկազմակերպման

ՄՄ ՀլգՀլգ Օ լՕ լ       

0414 Շուկայագիտություն և գովազդ0414 Շուկայագիտություն և գովազդ

0414.01.50414.01.5 ՇուկայաբանությունՇուկայաբանություն 0414.01.01.50414.01.01.5 ՄարկետոլոգՄարկետոլոգ ՄՄ ՀլգՀլգ Աշ խԱշ խ       

0414.02.50414.02.5 ԱպրանքագիտությունԱպրանքագիտություն
0414.02.01.50414.02.01.5

Ապրանքագետ`Ապրանքագետ`
պարենային ապրանքներիպարենային ապրանքների

ՄՄ ՀլգՀլգ Աշ խԱշ խ       

0414.02.02.50414.02.02.5
Ապրանքագետ` ոչԱպրանքագետ` ոչ
պարենային ապրանքներիպարենային ապրանքների

ՄՄ ՀլգՀլգ Աշ խԱշ խ       

0414.03.50414.03.5 ԱրտադրանքիԱրտադրանքի
ստանդարտացում ևստանդարտացում և
համապատասխանությանհամապատասխանության
հավաստումհավաստում
/սերտիֆիկացում//սերտիֆիկացում/

0414.03.01.50414.03.01.5

Տ եխնիկ` արտադրանքիՏ եխնիկ` արտադրանքի
ստանդարտացման ևստանդարտացման և
համապատասխանությանհամապատասխանության
հավաստագրմանհավաստագրման

ՄՄ ՀլգՀլգ Աշ խԱշ խ       

0414.04.50414.04.5 Գովազդային գործԳովազդային գործ 0414.04.01.50414.04.01.5 Գովազդային գործակալԳովազդային գործակալ Օ լՕ լ ՀլգՀլգ Աշ խԱշ խ       

0415 Քարտուղարություն և գրասենյակային աշ խատանք0415 Քարտուղարություն և գրասենյակային աշ խատանք
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0415.01.50415.01.5 Գործավարություն՝  օտարԳործավարություն՝  օտար
լեզվի խորացվածլեզվի խորացված
իմացությամբիմացությամբ

0415.01.01.50415.01.01.5 ԳործավարԳործավար Օ լՕ լ ՀլգՀլգ ՀպՀպ       

0416 Մեծածախ և մանրածախ առևտուր0416 Մեծածախ և մանրածախ առևտուր

0416.01.50416.01.5 ԱռևտուրԱռևտուր 0415.01.01.50415.01.01.5 ԿոմերսանտԿոմերսանտ ՄՄ ՀլգՀլգ Աշ խԱշ խ       

042 ԻՐԱՎ ՈՒ ՆՔ042 ԻՐԱՎ ՈՒ ՆՔ

0421 Իրավունք0421 Իրավունք

0421.01.50421.01.5 ԻրավագիտությունԻրավագիտություն 0421.01.01.50421.01.01.5 ԻրավագետԻրավագետ ՀպՀպ ՀլգՀլգ Օ լՕ լ       

0421.02.50421.02.5 ԻրավապահպանԻրավապահպան
գործունեությունգործունեություն

0421.02.01.50421.02.01.5 ԻրավապահպանԻրավապահպան ՀպՀպ Ֆ իզՖ իզ ՀլգՀլգ       

05 ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐ,  ՄԱԹ ԵՄԱՏ ԻԿԱ ԵՎ  Վ ԻՃԱԿԱԳՐՈՒ Թ ՅՈՒ Ն05 ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐ,  ՄԱԹ ԵՄԱՏ ԻԿԱ ԵՎ  Վ ԻՃԱԿԱԳՐՈՒ Թ ՅՈՒ Ն

052 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎ ԱՅՐ052 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎ ԱՅՐ

0521 Շրջակա միջավայր0521 Շրջակա միջավայր

0521.01.50521.01.5 Շրջակա միջավայրիՇրջակա միջավայրի
պահպանում և բնականպահպանում և բնական
պաշ արների արդյունավետպաշ արների արդյունավետ
օգտագործումօգտագործում

0521.01.01.50521.01.01.5
ԲնօգտագործմանԲնօգտագործման
մենեջերմենեջեր

ՔՔ ԿԿ ՀլգՀլգ       

053 ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐ053 ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐ

0532 Երկրաբանություն0532 Երկրաբանություն

0532.01.50532.01.5 ՔարտեզագրությունՔարտեզագրություն 0532.01.01.50532.01.01.5 Տ եխնիկ` քարտեզագիրՏ եխնիկ` քարտեզագիր Աշ խԱշ խ ՄՄ ՀլգՀլգ       

0532.02.50532.02.5 ՋրագրությունՋրագրություն 0532.02.01.50532.02.01.5 Տ եխնիկ` ջրագիրՏ եխնիկ` ջրագիր Աշ խԱշ խ ՄՄ ՀլգՀլգ       

0532.03.50532.03.5 Օ դերևութաբանությունՕ դերևութաբանություն 0532.03.01.50532.03.01.5 Տ եխնիկ` օդերևութաբանՏ եխնիկ` օդերևութաբան Աշ խԱշ խ ՄՄ ՀլգՀլգ       

0532.04.50532.04.5 ՋրաերկրաբանությունՋրաերկրաբանություն 0532.04.01.50532.04.01.5 Տ եխնիկ` ջրաերկրաբանՏ եխնիկ` ջրաերկրաբան Աշ խԱշ խ ՄՄ ՀլգՀլգ       

0532.05.50532.05.5 Կիրառական գեոդեզիաԿիրառական գեոդեզիա
0532.05.01.50532.05.01.5

Մասնագետ` կիրառականՄասնագետ` կիրառական
գեոդեզիայիգեոդեզիայի

Աշ խԱշ խ ՄՄ ՀլգՀլգ       
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0532.06.50532.06.5 ԱերոֆոտոգեոդեզիաԱերոֆոտոգեոդեզիա
0532.06.01.50532.06.01.5

Մասնագետ` աերոֆոտո-Մասնագետ` աերոֆոտո-
գեոդեզիայիգեոդեզիայի

Աշ խԱշ խ ՄՄ ՀլգՀլգ       

06 Տ ԵՂԵԿԱՏ Վ ՈՒ Թ ՅՈՒ Ն ԵՎ  ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ Տ ԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ /Տ ՀՏ /06 Տ ԵՂԵԿԱՏ Վ ՈՒ Թ ՅՈՒ Ն ԵՎ  ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ Տ ԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ /Տ ՀՏ /

061 Տ ԵՂԵԿԱՏ Վ ՈՒ Թ ՅՈՒ Ն ԵՎ  ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ Տ ԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ /Տ ՀՏ /061 Տ ԵՂԵԿԱՏ Վ ՈՒ Թ ՅՈՒ Ն ԵՎ  ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ Տ ԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ /Տ ՀՏ /

0611 Ինֆորմատիկա0611 Ինֆորմատիկա

0611.01.50611.01.5 Տ եղեկատվականՏ եղեկատվական
ապահովությունապահովություն 0611.01.01.50611.01.01.5

Տ եխնիկ`Տ եխնիկ`
տեղեկատվականտեղեկատվական
ապահովությանապահովության

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0611.02.50611.02.5 Մեքենայացման ևՄեքենայացման և
ավտոմատացման միջոցներավտոմատացման միջոցներ 0611.02.01.50611.02.01.5

Տ եխնիկ` մեքենայացմանՏ եխնիկ` մեքենայացման
և ավտոմատացմանև ավտոմատացման
միջոցներիմիջոցների

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0612 Տ վյալների բազաների և տեղեկատվական ցանցերի ստեղծում և կառավարում0612 Տ վյալների բազաների և տեղեկատվական ցանցերի ստեղծում և կառավարում

0612.01.50612.01.5 Տ եղեկատվության մշ ակմանՏ եղեկատվության մշ ակման
և կառավարմանև կառավարման
ավտոմատացվածավտոմատացված
համակարգերհամակարգեր 0612.01.01.50612.01.01.5

Տ եխնիկ`Տ եխնիկ`
տեղեկատվությանտեղեկատվության
մշ ակման ևմշ ակման և
կառավարմանկառավարման
ավտոմատացվածավտոմատացված
համակարգերիհամակարգերի
շ ահագործմանշ ահագործման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0612.02.50612.02.5 Հաշ վողական տեխնիկայիՀաշ վողական տեխնիկայի
միջոցների ևմիջոցների և
համակարգչային ցանցերիհամակարգչային ցանցերի
տեխնիկական սպասարկումտեխնիկական սպասարկում

0612.02.01.50612.02.01.5

Տ եխնիկ` հաշ վողականՏ եխնիկ` հաշ վողական
տեխնիկայի ևտեխնիկայի և
համակարգչայինհամակարգչային
ցանցերի տեխնիկականցանցերի տեխնիկական
սպասարկմանսպասարկման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0612.03.50612.03.5 Հաշ վողական մեքենաներ,Հաշ վողական մեքենաներ,
համալիրներ,  համակարգերհամալիրներ,  համակարգեր
և ցանցերև ցանցեր 0612.03.01.50612.03.01.5

Տ եխնիկ` հաշ վողականՏ եխնիկ` հաշ վողական
մեքենաների,մեքենաների,
համալիրների,համալիրների,
համակարգերի ևհամակարգերի և
ցանցերի շ ահագործմանցանցերի շ ահագործման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0613 Ծրագրային ապահովման նախագծում և վերլուծություն0613 Ծրագրային ապահովման նախագծում և վերլուծություն

0613.01.50613.01.5 Հաշ վողական տեխնիկայի ևՀաշ վողական տեխնիկայի և
ավտոմատացվածավտոմատացված
համակարգերի ծրագրայինհամակարգերի ծրագրային
ապահովումապահովում

0613.01.01.50613.01.01.5 Տ եխնիկ-ծրագրավորողՏ եխնիկ-ծրագրավորող ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       
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0613.02.50613.02.5 ՀամակարգչայինՀամակարգչային
գեղարվեստականգեղարվեստական
նախագծումնախագծում

0613.02.01.50613.02.01.5 Վ եբ-դիզայներՎ եբ-դիզայներ ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

07 ՃԱՐՏ ԱՐԱԳԻՏ ՈՒ Թ ՅՈՒ Ն,  ԱՐԴՅՈՒ ՆԱԲԵՐՈՒ Թ ՅՈՒ Ն ԵՎ  ՇԻՆԱՐԱՐՈՒ Թ ՅՈՒ Ն07 ՃԱՐՏ ԱՐԱԳԻՏ ՈՒ Թ ՅՈՒ Ն,  ԱՐԴՅՈՒ ՆԱԲԵՐՈՒ Թ ՅՈՒ Ն ԵՎ  ՇԻՆԱՐԱՐՈՒ Թ ՅՈՒ Ն

071 ՃԱՐՏ ԱՐԱԳԻՏ ՈՒ Թ ՅՈՒ Ն071 ՃԱՐՏ ԱՐԱԳԻՏ ՈՒ Թ ՅՈՒ Ն

0711 Քիմիական ճարտարագիտություն և տեխնոլոգիաներ0711 Քիմիական ճարտարագիտություն և տեխնոլոգիաներ

0711.01.50711.01.5 Անօրգանական նյութերիԱնօրգանական նյութերի
քիմիական տեխնոլոգիաքիմիական տեխնոլոգիա 0711.01.01.50711.01.01.5

Տ եխնոլոգ՝Տ եխնոլոգ՝
անօրգանական նյութերիանօրգանական նյութերի
արտադրությանարտադրության

ՔՔ ՄՄ ՀլգՀլգ       

0711.02.50711.02.5 Օ րգանական նյութերիՕ րգանական նյութերի
քիմիական տեխնոլոգիաքիմիական տեխնոլոգիա

0711.02.01.50711.02.01.5 Տ եխնոլոգ՝  օրգանականՏ եխնոլոգ՝  օրգանական
նյութերի արտադրությաննյութերի արտադրության

ՔՔ ՄՄ ՀլգՀլգ       

0711.03.50711.03.5 Է լեկտրաքիմիականԷ լեկտրաքիմիական
արտադրությունարտադրություն 0711.03.01.50711.03.01.5

Տ եխնոլոգ՝Տ եխնոլոգ՝
է լեկտրաքիմիականէլեկտրաքիմիական
արտադրությանարտադրության

ՔՔ ՄՄ ՀլգՀլգ       

0711.04.50711.04.5 Երկրորդական հումքիԵրկրորդական հումքի
վերամշ ակումվերամշ ակում

0711.04.01.50711.04.01.5

Տ եխնոլոգ՝  երկրորդականՏ եխնոլոգ՝  երկրորդական
հումքի վերամշ ակմանհումքի վերամշ ակման
տեխնոլոգիականտեխնոլոգիական
գործընթացիգործընթացի

ՔՔ ՄՄ ՀլգՀլգ       

0711.05.50711.05.5 Վ երամշ ակմանՎ երամշ ակման
արտադրության քիմիականարտադրության քիմիական
տեխնոլոգիատեխնոլոգիա

0711.05.01.50711.05.01.5
Տ եխնոլոգ՝  վերամշ ակմանՏ եխնոլոգ՝  վերամշ ակման
արտադրությանարտադրության
քիմիական գործընթացիքիմիական գործընթացի

ՔՔ ՄՄ ՀլգՀլգ       

0711.06.50711.06.5 Իզոտոպների անջատմանԻզոտոպների անջատման
տեխնոլոգիատեխնոլոգիա

0711.06.01.50711.06.01.5
Տ եխնոլոգ՝  իզոտոպներիՏ եխնոլոգ՝  իզոտոպների
անջատմանանջատման

ՔՔ ՄՄ ՀլգՀլգ       

0711.07.50711.07.5 ԿենսաքիմիականԿենսաքիմիական
արտադրությունարտադրություն 0711.07.01.50711.07.01.5

Տ եխնոլոգ`Տ եխնոլոգ`
կենսաքիմիականկենսաքիմիական
արտադրությունարտադրություն

ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ       

0711.08.50711.08.5 Իրերի քիմիական մշ ակումԻրերի քիմիական մշ ակում
0711.08.01.50711.08.01.5

Տ ոխնոլոգ՝  իրերիՏ ոխնոլոգ՝  իրերի
քիմիական մշ ակմանքիմիական մշ ակման

ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ       

0712 Շրջակա միջավայրի պահպանություն0712 Շրջակա միջավայրի պահպանություն

0712.01.50712.01.5 Շրջակա միջավայրիՇրջակա միջավայրի
պահպանում և բնականպահպանում և բնական
պաշ արների արդյունավետպաշ արների արդյունավետ
օգտագործումօգտագործում

0712.01.01.50712.01.01.5

Տ եխնիկ-էկոլոգ՝  շ րջակաՏ եխնիկ-էկոլոգ՝  շ րջակա
միջավայրի պահպանմանմիջավայրի պահպանման
և բնական պաշ արներիև բնական պաշ արների
արդյունավետարդյունավետ
օգտագործմանօգտագործման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       
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0712.02.50712.02.5 Դոզաչափություն ևԴոզաչափություն և
ճառագայթա-ճառագայթա-
պաշ տպանությունպաշ տպանություն

0712.02.01.50712.02.01.5

Տ եխնիկ-դոզիմետրիստ՝Տ եխնիկ-դոզիմետրիստ՝
ճառագայթայինճառագայթային
պաշ տպանության ևպաշ տպանության և
անվտանգությանանվտանգության

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0713 Է ներգետիկա և է լեկտրատեխնիկա0713 Է ներգետիկա և է լեկտրատեխնիկա

0713.01.50713.01.5 Է լեկտրական կայաններ,Է լեկտրական կայաններ,
ցանցեր և համակարգերցանցեր և համակարգեր

0713.01.01.50713.01.01.5

Տ եխնիկ՝ է լեկտրականՏ եխնիկ՝ է լեկտրական
կայանների,  ցանցերի ևկայանների,  ցանցերի և
համակարգերիհամակարգերի
շ ահագործման ևշ ահագործման և
տեխնիկականտեխնիկական
սպասարկմանսպասարկման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0713.02.50713.02.5 Հիդրոէլեկտրա-Հիդրոէլեկտրա-
էներգետիկական կայանքներէներգետիկական կայանքներ

0713.02.01.50713.02.01.5

Տ եխնիկ՝ հիդրո-Տ եխնիկ՝ հիդրո-
էլեկտրաէներգետի-էլեկտրաէներգետի-
կական կայանքներիկական կայանքների
շ ահագործման ևշ ահագործման և
տեխնիկականտեխնիկական
սպասարկմանսպասարկման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0713.03.50713.03.5 ՋերմաէլեկտրակայաններՋերմաէլեկտրակայաններ

0713.03.01.50713.03.01.5

Տ եխնիկ՝ ջերմա-Տ եխնիկ՝ ջերմա-
էլեկտրակայաններիէլեկտրակայանների
շ ահագործման ևշ ահագործման և
տեխնիկականտեխնիկական
սպասարկմանսպասարկման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0713.04.50713.04.5 Ատոմային և միջուկայինԱտոմային և միջուկային
էներգետիկական կայանքներէներգետիկական կայանքներ

0713.04.01.50713.04.01.5

Տ եխնիկ՝ ատոմային ևՏ եխնիկ՝ ատոմային և
միջուկայինմիջուկային
էներգետիկականէներգետիկական
կայանքներիկայանքների
շ ահագործման ևշ ահագործման և
տեխնիկականտեխնիկական
սպասարկմանսպասարկման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0713.05.50713.05.5 ԱտոմայինԱտոմային
էլեկտրակայաններ և սարքերէլեկտրակայաններ և սարքեր

0713.05.01.50713.05.01.5

Տ եխնիկ՝ ատոմայինՏ եխնիկ՝ ատոմային
էլեկտրակայանների ևէլեկտրակայանների և
սարքերի շ ահագործմանսարքերի շ ահագործման
և տեխնիկականև տեխնիկական
սպասարկմանսպասարկման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0713.06.50713.06.5 Ջերմամատակարարում ևՋերմամատակարարում և
ջերմատեխնիկականջերմատեխնիկական
սարքավորումներսարքավորումներ

0713.06.01.50713.06.01.5

Տ եխնիկ՝ ջերմամա-Տ եխնիկ՝ ջերմամա-
տակարարման ևտակարարման և
ջերմատեխնիկականջերմատեխնիկական
սարքավորումներիսարքավորումների
շ ահագործման ևշ ահագործման և
տեխնիկականտեխնիկական
սպասարկմանսպասարկման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       
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0713.07.50713.07.5 Է լեկտրաէներգետիկականԷ լեկտրաէներգետիկական
գործավարականգործավարական
կառավարման համակարգերկառավարման համակարգեր
և միջոցներև միջոցներ

0713.07.01.50713.07.01.5

Տ եխնիկ՝ է լեկտրա-Տ եխնիկ՝ է լեկտրա-
էներգետիկականէներգետիկական
համակարգերի ևհամակարգերի և
տեխնիկական միջոցներիտեխնիկական միջոցների
գործավարականգործավարական
կառավարմանկառավարման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0713.08.50713.08.5 Ջրի,  վառելիքի ևՋրի,  վառելիքի և
քսանյութերի տեխնոլոգիաքսանյութերի տեխնոլոգիա
էլեկտրակայաններումէլեկտրակայաններում

0713.08.01.50713.08.01.5

Տ եխնիկ՝ է լեկտրակա-Տ եխնիկ՝ է լեկտրակա-
յաններում ջրի,  վառելիքիյաններում ջրի,  վառելիքի
և քսանյութերիև քսանյութերի
մատուցմանմատուցման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0713.09.50713.09.5 Է լեկտրահաղորդման գծերիԷ լեկտրահաղորդման գծերի
տեղակայում ևտեղակայում և
շ ահագործումշ ահագործում

0713.09.01.50713.09.01.5

Տ եխնիկ՝ է լեկտրահա-Տ եխնիկ՝ է լեկտրահա-
ղորդման գծերիղորդման գծերի
տեղակայման ևտեղակայման և
շ ահագործմանշ ահագործման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0713.10.50713.10.5 Է լեկտրամատակարարումԷ լեկտրամատակարարում
(ըստ ճյուղերի)(ըստ ճյուղերի) 0713.10.01.50713.10.01.5

Տ եխնիկ՝ է լեկտրամա-Տ եխնիկ՝ է լեկտրամա-
տակարարման ցանցերիտակարարման ցանցերի
(ըստ ճյուղերի)(ըստ ճյուղերի)

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0713.11.50713.11.5 Է լեկտրական մեքենաներ ևԷ լեկտրական մեքենաներ և
ապարատներապարատներ

0713.11.01.50713.11.01.5

Տ եխնիկ՝ է լեկտրականՏ եխնիկ՝ է լեկտրական
մեքենաների ևմեքենաների և
ապարատներիապարատների
շ ահագործման ևշ ահագործման և
տեխնիկականտեխնիկական
սպասարկմանսպասարկման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0713.12.50713.12.5 Է լեկտրամեկուսիչ,Է լեկտրամեկուսիչ,
մալուխային և խտարարմանմալուխային և խտարարման
տեխնիկատեխնիկա

0713.12.01.50713.12.01.5

Տ եխնիկ՝Տ եխնիկ՝
է լեկտրամեկուսիչ,է լեկտրամեկուսիչ,
մալուխային ևմալուխային և
խտարարմանխտարարման
տեխնիկական միջոցներիտեխնիկական միջոցների
շ ահագործման ևշ ահագործման և
սպասարկմանսպասարկման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0713.13.50713.13.5 Է լեկտրատեխնիկականԷ լեկտրատեխնիկական
սարքերսարքեր

0713.13.01.50713.13.01.5

Տ եխնիկ՝ է լեկտրա-Տ եխնիկ՝ է լեկտրա-
տեխնիկական սարքերիտեխնիկական սարքերի
շ ահագործման ևշ ահագործման և
տեխնիկականտեխնիկական
սպասարկմանսպասարկման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0713.14.50713.14.5 Է լեկտրամեխանիկականԷ լեկտրամեխանիկական
սարքավորումներիսարքավորումների
տեխնիկական շ ահագործումտեխնիկական շ ահագործում
և սպասարկումև սպասարկում

0713.14.01.50713.14.01.5 Է լեկտրամեխանիկԷ լեկտրամեխանիկ ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0714 Է լեկտրոնիկա և ավտոմատացում0714 Է լեկտրոնիկա և ավտոմատացում
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0714.01.50714.01.5 Օ պտիկական ևՕ պտիկական և
օպտիկական-էլեկտրոնայինօպտիկական-էլեկտրոնային
սարքեր և համակարգերսարքեր և համակարգեր

0714.01.01.50714.01.01.5

Տ եխնիկ՝ օպտիկական ևՏ եխնիկ՝ օպտիկական և
օպտիկական-օպտիկական-
էլեկտրոնային սարքերի ևէլեկտրոնային սարքերի և
համակարգերի նորոգմանհամակարգերի նորոգման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0714.02.50714.02.5 ՄիկրոէլեկտրոնիկաՄիկրոէլեկտրոնիկա

0714.02.01.50714.02.01.5

Տ եխնիկ՝Տ եխնիկ՝
միկրոէլեկտրոնայինմիկրոէլեկտրոնային
սարքավորումներիսարքավորումների
շ ահագործման ևշ ահագործման և
տեխնիկականտեխնիկական
սպասարկմանսպասարկման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0714.03.50714.03.5 Է լեկտրոնային սարքեր ևԷ լեկտրոնային սարքեր և
սարքավորումներսարքավորումներ

0714.03.01.50714.03.01.5

Տ եխնիկ՝ է լեկտրոնայինՏ եխնիկ՝ է լեկտրոնային
սարքավորումներիսարքավորումների
շ ահագործման ևշ ահագործման և
տեխնիկականտեխնիկական
սպասարկմանսպասարկման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0714.04.50714.04.5 Է լեկտրոնային տեխնիկայիԷ լեկտրոնային տեխնիկայի
արտադրության համարարտադրության համար
կիրառվողկիրառվող
սարքավորումներիսարքավորումների
տեխնիկական շ ահագործումտեխնիկական շ ահագործում

0714.04.01.50714.04.01.5

Տ եխնիկ՝ է լեկտրոնայինՏ եխնիկ՝ է լեկտրոնային
տեխնիկայիտեխնիկայի
արտադրությանարտադրության
սարքավորումներիսարքավորումների
տեխնիկականտեխնիկական
շ ահագործման ևշ ահագործման և
տեխնիկականտեխնիկական
սպասարկմանսպասարկման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0714.05.50714.05.5 ՌադիոէլեկտրոնայինՌադիոէլեկտրոնային
տեխնիկայի տեխնիկականտեխնիկայի տեխնիկական
սպասարկում և նորոգումսպասարկում և նորոգում
(ըստ ճյուղերի)(ըստ ճյուղերի)

0714.05.01.50714.05.01.5

Տ եխնիկ՝Տ եխնիկ՝
ռադիոէլեկտրոնայինռադիոէլեկտրոնային
սարքերի ևսարքերի և
սարքավորումներիսարքավորումների
տեխնիկականտեխնիկական
սպասարկման ևսպասարկման և
նորոգման (ըստնորոգման (ըստ
ճյուղերի)ճյուղերի)

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0714.06.50714.06.5 ՌադիոէլեկտրոնայինՌադիոէլեկտրոնային
գործիքային սարքերգործիքային սարքեր 0714.06.01.50714.06.01.5

Տ եխնիկ՝Տ եխնիկ՝
ռադիոէլեկտրոնայինռադիոէլեկտրոնային
սարքերի նորոգմանսարքերի նորոգման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0714.07.50714.07.5 Կապի ցանցեր ևԿապի ցանցեր և
հաղորդակցմանհաղորդակցման
համակարգերհամակարգեր

0714.07.01.50714.07.01.5

Տ եխնիկ՝ կապի ցանցերիՏ եխնիկ՝ կապի ցանցերի
և հաղորդակցմանև հաղորդակցման
համակարգերիհամակարգերի
շ ահագործման ևշ ահագործման և
տեխնիկականտեխնիկական
սպասարկմանսպասարկման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=155204 43/62



0714.08.50714.08.5 ԲազմուղիԲազմուղի
հեռահաղորդակցմանհեռահաղորդակցման
համակարգերհամակարգեր

0714.08.01.50714.08.01.5

Տ եխնիկ՝ բազմուղիՏ եխնիկ՝ բազմուղի
հեռահաղորդակցմանհեռահաղորդակցման
համակարգերիհամակարգերի
շ ահագործման ևշ ահագործման և
տեխնիկականտեխնիկական
սպասարկմանսպասարկման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0714.09.50714.09.5 Կապի միջոցներիԿապի միջոցների
շ ահագործումշ ահագործում 0714.09.01.50714.09.01.5

Տ եխնիկ՝ կապիՏ եխնիկ՝ կապի
միջոցներիմիջոցների
շ ահագործմանշ ահագործման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0714.10.50714.10.5 Ռադիոկապ,Ռադիոկապ,
ռադիոհաղորդում ևռադիոհաղորդում և
հեռուստատեսությունհեռուստատեսություն

0714.10.01.50714.10.01.5

Տ եխնիկ՝ ռադիոկապի,Տ եխնիկ՝ ռադիոկապի,
ռադիոհաղորդումների ևռադիոհաղորդումների և
հեռուստատեսայինհեռուստատեսային
սարքավորումներիսարքավորումների
շ ահագործման ևշ ահագործման և
տեխնիկականտեխնիկական
սպասարկմանսպասարկման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0714.11.50714.11.5 Ավտոմատիկան,Ավտոմատիկան,
հեռուստամեխանիկան ևհեռուստամեխանիկան և
կապը տրանսպորտում (ըստկապը տրանսպորտում (ըստ
տրանսպորտի տեսակների)տրանսպորտի տեսակների)

0714.11.01.50714.11.01.5

Տ եխնիկ՝Տ եխնիկ՝
տրանսպորտայինտրանսպորտային
միջոցներիմիջոցների
հեռուստամեխանիկայի,հեռուստամեխանիկայի,
կապի և ավտոմատկապի և ավտոմատ
համակարգերիհամակարգերի
շ ահագործման ևշ ահագործման և
տեխնիկականտեխնիկական
սպասարկմանսպասարկման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0714.12.50714.12.5 Փ ոստային կապՓ ոստային կապ
0714.12.01.50714.12.01.5

Մասնագետ` փոստայինՄասնագետ` փոստային
կապիկապի

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0714.13.50714.13.5 Կինոսարքավորումների ևԿինոսարքավորումների և
տեսատեխնիկայիտեսատեխնիկայի
շ ահագործումշ ահագործում

0714.13.01.50714.13.01.5

Տ եխնիկ՝Տ եխնիկ՝
կինոսարքավորումների ևկինոսարքավորումների և
տեսատեխնիկայիտեսատեխնիկայի
շ ահագործման ևշ ահագործման և
տեխնիկականտեխնիկական
սպասարկմանսպասարկման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0714.14.50714.14.5 Հնչյունային տեխնիկայիՀնչյունային տեխնիկայի
սպասարկումսպասարկում

0714.14.01.50714.14.01.5

Տ եխնիկ՝ հնչյունայինՏ եխնիկ՝ հնչյունային
տեխնիկայիտեխնիկայի
շ ահագործման ևշ ահագործման և
տեխնիկականտեխնիկական
սպասարկմանսպասարկման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0714.15.50714.15.5 Լսատեսողական տեխնիկա ևԼսատեսողական տեխնիկա և
լսատեսողական ծրագրերիլսատեսողական ծրագրերի
ձայնատեխնիկականձայնատեխնիկական
ապահովումապահովում

0714.15.01.50714.15.01.5

Տ եխնիկ՝ լսատեսողականՏ եխնիկ՝ լսատեսողական
տեխնիկայի ևտեխնիկայի և
լսատեսողականլսատեսողական
ծրագրերիծրագրերի
ձայնատեխնիկականձայնատեխնիկական
ապահովմանապահովման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       
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0714.16.50714.16.5 Տ եխնոլոգիականՏ եխնոլոգիական
գործընթացների ևգործընթացների և
արտադրություններիարտադրությունների
ավտոմատացումավտոմատացում

0714.16.01.50714.16.01.5

Տ եխնիկ՝Տ եխնիկ՝
տեխնոլոգիական ևտեխնոլոգիական և
արտադրականարտադրական
գործընթացներիգործընթացների
ավտոմատացման (ըստավտոմատացման (ըստ
ճյուղերի)ճյուղերի)

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0714.17.50714.17.5 ԿառավարմանԿառավարման
ավտոմատացվածավտոմատացված
համակարգերհամակարգեր

0714.17.01.50714.17.01.5

Տ եխնիկ՝ կառավարմանՏ եխնիկ՝ կառավարման
ավտոմատավտոմատ
համակարգերիհամակարգերի
շ ահագործման ևշ ահագործման և
տեխնիկականտեխնիկական
սպասարկմանսպասարկման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0714.18.50714.18.5 Ռադիոսարքաշ ինությունՌադիոսարքաշ ինություն
0714.18.01.50714.18.01.5

Տ եխնիկ՝ ռադիոսարքերիՏ եխնիկ՝ ռադիոսարքերի
արտադրությանարտադրության

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0714.19.50714.19.5 Ռադիոազդանշ աններիՌադիոազդանշ անների
նույնականացման ևնույնականացման և
առաջացման սարքերառաջացման սարքեր

0714.19.01.50714.19.01.5

Տ եխնիկ՝ ռադիոազդա-Տ եխնիկ՝ ռադիոազդա-
նշ աններինշ անների
նույնականացման ևնույնականացման և
առաջացման սարքերիառաջացման սարքերի
շ ահագործման ևշ ահագործման և
տեխնիկականտեխնիկական
սպասարկմանսպասարկման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0714.20.50714.20.5 Տ րանսպորտայինՏ րանսպորտային
ռադիոէլեկտրոնայինռադիոէլեկտրոնային
սարքավորումներիսարքավորումների
տեխնիկական շ ահագործումտեխնիկական շ ահագործում
(ըստ տրանսպորտի(ըստ տրանսպորտի
տեսակների)տեսակների)

0714.20.01.50714.20.01.5

Տ եխնիկ՝Տ եխնիկ՝
տրանսպորտայինտրանսպորտային
ռադիոէլեկտրոնայինռադիոէլեկտրոնային
սարքավորումներիսարքավորումների
տեխնիկականտեխնիկական
շ ահագործման ևշ ահագործման և
տեխնիկականտեխնիկական
սպասարկմանսպասարկման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0714.21.50714.21.5 Է լեկտրաէներգետիկականԷ լեկտրաէներգետիկական
համակարգերի ռելեայինհամակարգերի ռելեային
պաշ տպանություն ևպաշ տպանություն և
ավտոմատացումավտոմատացում

0714.21.01.50714.21.01.5

Տ եխնիկ՝ է լեկտրա-Տ եխնիկ՝ է լեկտրա-
էներգետիկականէներգետիկական
համակարգերի ռելեայինհամակարգերի ռելեային
պաշ տպանության ևպաշ տպանության և
ավտոմատացմանավտոմատացման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0714.22.50714.22.5 ՋերմաէլեկտրակայաններիՋերմաէլեկտրակայանների
տեխնոլոգիականտեխնոլոգիական
գործընթացներիգործընթացների
ավտոմատացումավտոմատացում

0714.22.01.50714.22.01.5

Տ եխնիկ՝ ջերմա-Տ եխնիկ՝ ջերմա-
էլեկտրակայաններիէլեկտրակայանների
տեխնոլոգիականտեխնոլոգիական
գործընթացներիգործընթացների
ավտոմատացմանավտոմատացման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0715 Մետալուրգիա և մեքենաշ ինություն0715 Մետալուրգիա և մեքենաշ ինություն

0715.01.50715.01.5 Հոլակային սարքերՀոլակային սարքեր
0715.01.01.50715.01.01.5

Տ եխնիկ՝ հոլակայինՏ եխնիկ՝ հոլակային
սարքերի նորոգմանսարքերի նորոգման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       
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0715.02.50715.02.5 Հղկիչ և ալմաստե գործիքներՀղկիչ և ալմաստե գործիքներ
0715.02.01.50715.02.01.5

Տ եխնիկ՝ հղկման ևՏ եխնիկ՝ հղկման և
ալմաստե գործիքներիալմաստե գործիքների
արտադրությանարտադրության

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0715.03.50715.03.5 Եռակցման արտադրությունԵռակցման արտադրություն
0715.03.01.50715.03.01.5

Տ եխնիկ՝ եռակցմանՏ եխնիկ՝ եռակցման
արտադրությանարտադրության

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0715.04.50715.04.5 Իրերի արտադրությունԻրերի արտադրություն
ավտոմատ ռոտորային ևավտոմատ ռոտորային և
ռոտորային-հոսքային գծերիռոտորային-հոսքային գծերի
վրավրա

0715.04.01.50715.04.01.5

Տ եխնոլոգ՝  ավտոմատՏ եխնոլոգ՝  ավտոմատ
ռոտորային ևռոտորային և
ռոտորային-հոսքայինռոտորային-հոսքային
գծերիգծերի

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0715.05.50715.05.5 Հաստոցաշ ինությունՀաստոցաշ ինություն
0715.05.01.50715.05.01.5

Տ եխնիկ՝ հաստոցներիՏ եխնիկ՝ հաստոցների
արտադրությանարտադրության

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0715.06.50715.06.5 Մեքենաշ ինությանՄեքենաշ ինության
տեխնոլոգիատեխնոլոգիա

0715.06.01.50715.06.01.5

Տ եխնոլոգ՝Տ եխնոլոգ՝
մեքենաշ ինությանմեքենաշ ինության
տեխնոլոգիականտեխնոլոգիական
գործընթացներիգործընթացների

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0715.07.50715.07.5 Հաստոցների շ ահագործումՀաստոցների շ ահագործում
և սպասարկումև սպասարկում

0715.07.01.50715.07.01.5

Տ եխնիկ՝ հաստոցներիՏ եխնիկ՝ հաստոցների
շ ահագործման ևշ ահագործման և
տեխնիկականտեխնիկական
սպասարկմանսպասարկման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0715.08.50715.08.5 ԱրդյունաբերականԱրդյունաբերական
սարքավորումներիսարքավորումների
տեղակայում ևտեղակայում և
տեխնիկական շ ահագործումտեխնիկական շ ահագործում

0715.08.01.50715.08.01.5

Տ եխնիկ՝Տ եխնիկ՝
արդյունաբերականարդյունաբերական
սարքավորումներիսարքավորումների
տեղակայման ևտեղակայման և
տեխնիկականտեխնիկական
շ ահագործմանշ ահագործման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0715.09.50715.09.5 Սառնարանաճնշ ակայինՍառնարանաճնշ ակային
մեքենաների տեղակայում,մեքենաների տեղակայում,
տեխնիկական սպասարկումտեխնիկական սպասարկում
և նորոգումև նորոգում

0715.09.01.50715.09.01.5

Տ եխնիկ՝ սառնարանայինՏ եխնիկ՝ սառնարանային
և ճնշ ակայինև ճնշ ակային
սարքավորումներիսարքավորումների
տեղակայման ևտեղակայման և
տեխնիկականտեխնիկական
սպասարկմանսպասարկման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0715.10.50715.10.5 Հիդրավլիկական ևՀիդրավլիկական և
օդաճնշ ական մեքենաներիօդաճնշ ական մեքենաների
տեխնիկական սպասարկումտեխնիկական սպասարկում 0715.10.01.50715.10.01.5

Տ եխնիկ՝ հիդրավլիկականՏ եխնիկ՝ հիդրավլիկական
և օդաճնշ ականև օդաճնշ ական
մեքենաներիմեքենաների
տեխնիկականտեխնիկական
սպասարկմանսպասարկման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0715.11.50715.11.5 Սև և գունավոր մետաղներիՍև և գունավոր մետաղների
ձուլման արտադրությունձուլման արտադրություն

0715.11.01.50715.11.01.5
Տ եխնիկ՝ մետաղներիՏ եխնիկ՝ մետաղների
ձուլման գործընթացիձուլման գործընթացի

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0715.12.50715.12.5 Մետաղների ջերմայինՄետաղների ջերմային
մշ ակումմշ ակում

0715.12.01.50715.12.01.5
Տ եխնիկ՝ մետաղներիՏ եխնիկ՝ մետաղների
ջերմային մշ ակմանջերմային մշ ակման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       
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0715.13.50715.13.5 Մետաղների ճնշ ամշ ակումՄետաղների ճնշ ամշ ակում
0715.13.01.50715.13.01.5

Տ եխնիկ՝ մետաղներիՏ եխնիկ՝ մետաղների
ճնշ ամշ ակմանճնշ ամշ ակման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0715.14.50715.14.5 Փ ոշ եմետաղագործություն,Փ ոշ եմետաղագործություն,
կոմպոզիցիոն նյութեր,կոմպոզիցիոն նյութեր,
ծածկույթներծածկույթներ

0715.14.01.50715.14.01.5

Տ եխնիկ՝ փոշ եմետա-Տ եխնիկ՝ փոշ եմետա-
ղագործության ևղագործության և
կոմպոզիցիոն նյութերիկոմպոզիցիոն նյութերի
արտադրությանարտադրության

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0715.14.02.50715.14.02.5
Տ եխնիկ՝Տ եխնիկ՝
մետաղապատմանմետաղապատման
գործընթացիգործընթացի

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0716 Ավտոմեքենաներ,  նավեր և ինքնաթիռներ0716 Ավտոմեքենաներ,  նավեր և ինքնաթիռներ

0716.01.50716.01.5 Ավտոմոբիլաշ ինություն ևԱվտոմոբիլաշ ինություն և
տրակտորաշ ինությունտրակտորաշ ինություն 0716.01.01.50716.01.01.5

Տ եխնիկ՝ ավտոմոբիլներիՏ եխնիկ՝ ավտոմոբիլների
և տրակտորներիև տրակտորների
արտադրությանարտադրության

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0716.02.50716.02.5 ԱվտոմոբիլայինԱվտոմոբիլային
տրանսպորտի տեխնիկականտրանսպորտի տեխնիկական
սպասարկում և նորոգումսպասարկում և նորոգում 0716.02.01.50716.02.01.5

Տ եխնիկ՝ ավտոմոբիլայինՏ եխնիկ՝ ավտոմոբիլային
տրանսպորտիտրանսպորտի
տեխնիկականտեխնիկական
սպասարկման ևսպասարկման և
նորոգմաննորոգման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0716.03.50716.03.5 ԵրկաթուղիներիԵրկաթուղիների
շ արժակազմիշ արժակազմի
արտադրությունարտադրություն

0716.03.01.50716.03.01.5
Տ եխնիկ՝ երկաթուղիներիՏ եխնիկ՝ երկաթուղիների
շ արժակազմիշ արժակազմի
արտադրությանարտադրության

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0716.04.50716.04.5 Ավիացիոն շ արժիչներիԱվիացիոն շ արժիչների
արտադրությունարտադրություն 0716.04.01.50716.04.01.5

Տ եխնիկ՝ ավիացիոնՏ եխնիկ՝ ավիացիոն
շ արժիչներիշ արժիչների
արտադրությանարտադրության

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0716.05.50716.05.5 Ավիացիոն սարքեր ևԱվիացիոն սարքեր և
համալիրներհամալիրներ 0716.05.01.50716.05.01.5

Տ եխնիկ՝ ավիացիոնՏ եխնիկ՝ ավիացիոն
սարքերի և համալիրներիսարքերի և համալիրների
նորոգմաննորոգման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0716.06.50716.06.5 Թ ռչող ապարատների ևԹ ռչող ապարատների և
ավիաշ արժիչներիավիաշ արժիչների
տեխնիկական շ ահագործումտեխնիկական շ ահագործում

0716.06.01.50716.06.01.5

Տ եխնիկ՝ թռչողՏ եխնիկ՝ թռչող
ապարատների ևապարատների և
ավիաշ արժիչներիավիաշ արժիչների
շ ահագործման ևշ ահագործման և
տեխնիկականտեխնիկական
սպասարկմանսպասարկման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0716.07.50716.07.5 Օ դային տրանսպորտիՕ դային տրանսպորտի
շ ահագործումշ ահագործում 0716.07.01.50716.07.01.5

Տ եխնիկ՝ օդայինՏ եխնիկ՝ օդային
տրանսպորտիտրանսպորտի
շ ահագործմանշ ահագործման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       
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0716.08.50716.08.5 Թ ռչող ապարատներիԹ ռչող ապարատների
սպասարկումսպասարկում
վառելիքաքսուքայինվառելիքաքսուքային
նյութերովնյութերով

0716.08.01.50716.08.01.5

Տ եխնիկ՝ թռչողՏ եխնիկ՝ թռչող
ապարատներիապարատների
վառելիքաքսուքայինվառելիքաքսուքային
նյութերով սպասարկմաննյութերով սպասարկման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0716.09.50716.09.5 Է լեկտրիֆիկացված ևԷ լեկտրիֆիկացված և
օդաչուաօդանավայինօդաչուաօդանավային
համալիրի տեխնիկականհամալիրի տեխնիկական
շ ահագործումշ ահագործում

0716.09.01.50716.09.01.5

Տ եխնիկ՝Տ եխնիկ՝
է լեկտրիֆիկացված ևէլեկտրիֆիկացված և
օդաչուաօդանավայինօդաչուաօդանավային
համալիրի տեխնիկականհամալիրի տեխնիկական
շ ահագործմանշ ահագործման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0716.10.50716.10.5 Է լեկտրավորված ևԷ լեկտրավորված և
օդանավարկմանօդանավարկման
համալիրների տեխնիկականհամալիրների տեխնիկական
շ ահագործումշ ահագործում

0716.10.01.50716.10.01.5

Տ եխնիկ՝ օդանավարկմանՏ եխնիկ՝ օդանավարկման
էլեկտրականէլեկտրական
սարքավորումներիսարքավորումների
շ ահագործման ևշ ահագործման և
տեխնիկականտեխնիկական
սպասարկմանսպասարկման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0716.11.50716.11.5 Վ երամբարձՎ երամբարձ
տրանսպորտային,տրանսպորտային,
շ ինարարական,շ ինարարական,
ճանապարհայինճանապարհային
մեքենաների ևմեքենաների և
սարքավորումներիսարքավորումների
շ ահագործումշ ահագործում

0716.11.01.50716.11.01.5

Տ եխնիկ՝ վերամբարձՏ եխնիկ՝ վերամբարձ
տրանսպորտային,տրանսպորտային,
շ ինարարական,շ ինարարական,
ճանապարհայինճանապարհային
մեքենաների ևմեքենաների և
սարքավորումներիսարքավորումների
շ ահագործման ևշ ահագործման և
տեխնիկականտեխնիկական
սպասարկմանսպասարկման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0716.12.50716.12.5 Երկաթուղու է լեկտրաքարշ իԵրկաթուղու է լեկտրաքարշ ի
տեխնիկական շ ահագործումտեխնիկական շ ահագործում

0716.12.01.50716.12.01.5

Է լեկտրատեխնիկ`Է լեկտրատեխնիկ`
երկաթուղուերկաթուղու
էլեկտրաքարշ իէլեկտրաքարշ ի
շ ահագործման ևշ ահագործման և
տեխնիկականտեխնիկական
սպասարկմանսպասարկման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0716.13.50716.13.5 ԵրկաթուղայինԵրկաթուղային
շ արժակազմի տեխնիկականշ արժակազմի տեխնիկական
շ ահագործումշ ահագործում 0716.13.01.50716.13.01.5

Տ եխնիկ՝ երկաթուղայինՏ եխնիկ՝ երկաթուղային
շ արժակազմիշ արժակազմի
տեխնիկականտեխնիկական
շ ահագործմանշ ահագործման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0716.14.50716.14.5 Տ րանսպորտայինՏ րանսպորտային
էներգետիկականէներգետիկական
կայանքների շ ահագործումկայանքների շ ահագործում
(ըստ տրանսպորտի(ըստ տրանսպորտի
տեսակների)տեսակների)

0716.14.01.50716.14.01.5

Տ եխնիկ՝ տրանսպոր-Տ եխնիկ՝ տրանսպոր-
տային էներգետիկականտային էներգետիկական
կայանքներիկայանքների
շ ահագործման (ըստշ ահագործման (ըստ
տրանսպորտիտրանսպորտի
տեսակների)տեսակների)

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0716.15.50716.15.5 Տ րանսպորտային էներգետիկՏ րանսպորտային էներգետիկ
սարքերի շ ահագործումսարքերի շ ահագործում

0716.15.01.50716.15.01.5

Տ եխնիկ՝Տ եխնիկ՝
տրանսպորտայինտրանսպորտային
էներգետիկ սարքերիէներգետիկ սարքերի
շ ահագործմանշ ահագործման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       
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0716.16.50716.16.5 Տ րանսպորտայինՏ րանսպորտային
էլեկտրասարքավորումներիէլեկտրասարքավորումների
և ավտոմատիկայիև ավտոմատիկայի
շ ահագործում (ըստշ ահագործում (ըստ
տրանսպորտի տեսակների)տրանսպորտի տեսակների)

0716.16.01.50716.16.01.5

Տ եխնիկ՝ տրանսպոր-Տ եխնիկ՝ տրանսպոր-
տային է լեկտրասար-տային է լեկտրասար-
քավորումների ևքավորումների և
ավտոմատավտոմատ
համակարգերիհամակարգերի
շ ահագործման ևշ ահագործման և
տեխնիկականտեխնիկական
սպասարկման (ըստսպասարկման (ըստ
տրանսպորտիտրանսպորտի
տեսակների)տեսակների)

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0716.17.50716.17.5 ԳյուղատնտեսությանԳյուղատնտեսության
մեքենայացումմեքենայացում 0716.17.01.50716.17.01.5

Տ եխնիկ՝Տ եխնիկ՝
գյուղատնտեսությանգյուղատնտեսության
մեքենայացմանմեքենայացման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0716.18.50716.18.5 ԳյուղատնտեսականԳյուղատնտեսական
մեքենաների ևմեքենաների և
սարքավորումներիսարքավորումների
շ ահագործում և նորոգումշ ահագործում և նորոգում 0716.18.01.50716.18.01.5

Տ եխնիկ՝Տ եխնիկ՝
գյուղատնտեսականգյուղատնտեսական
մեքենաների ևմեքենաների և
սարքավորումներիսարքավորումների
տեխնիկականտեխնիկական
սպասարկման ևսպասարկման և
նորոգմաննորոգման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0718 Միջոլորտային մասնագիտություններ և որակավորումներ0718 Միջոլորտային մասնագիտություններ և որակավորումներ

0718.01.50718.01.5 ՄեխատրոնիկաՄեխատրոնիկա 0718.01.01.50718.01.01.5 Տ եխնիկ-մեխատրոնիկՏ եխնիկ-մեխատրոնիկ ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0718.02.50718.02.5 Բժշ կական տեխնիկայիԲժշ կական տեխնիկայի
տեղակայում,  տեխնիկականտեղակայում,  տեխնիկական
սպասարկում և նորոգումսպասարկում և նորոգում

0718.02.01.50718.02.01.5

Տ եխնիկ՝ բժշ կականՏ եխնիկ՝ բժշ կական
սարքավորումներիսարքավորումների
տեղակայման,տեղակայման,
տեխնիկականտեխնիկական
սպասարկման ևսպասարկման և
նորոգմաննորոգման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0718.03.50718.03.5 Կենսատեխնիկական ևԿենսատեխնիկական և
բժշ կական ապարատներ ևբժշ կական ապարատներ և
համակարգերհամակարգեր 0718.03.01.50718.03.01.5

Տ եխնիկ՝ կենսատեխ-Տ եխնիկ՝ կենսատեխ-
նիկական և բժշ կականնիկական և բժշ կական
սարքավորումների ևսարքավորումների և
համակարգերի նորոգմանհամակարգերի նորոգման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0718.04.50718.04.5 Պրոթեզավնասվածքա-Պրոթեզավնասվածքա-
բանական ևբանական և
վերականգնողականվերականգնողական
տեխնիկատեխնիկա

0718.04.01.50718.04.01.5

Տ եխնիկ՝ պրոթեզա-Տ եխնիկ՝ պրոթեզա-
վնասվածքաբանական ևվնասվածքաբանական և
վերականգնողականվերականգնողական
տեխնիկայի նորոգմանտեխնիկայի նորոգման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0718.05.50718.05.5 ԵրկրաբանահետախուզականԵրկրաբանահետախուզական
սարքավորումներիսարքավորումների
տեխնիկական սպասարկումտեխնիկական սպասարկում
և նորոգումև նորոգում

0718.05.01.50718.05.01.5

Տ եխնիկ՝ երկրաբանա-Տ եխնիկ՝ երկրաբանա-
հետախուզականհետախուզական
սարքավորումներիսարքավորումների
տեխնիկականտեխնիկական
սպասարկման ևսպասարկման և
նորոգմաննորոգման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       
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0718.06.50718.06.5 Առևտրի և հանրային սննդիԱռևտրի և հանրային սննդի
սարքավորումներիսարքավորումների
տեխնիկական շ ահագործումտեխնիկական շ ահագործում

0718.06.01.50718.06.01.5

Տ եխնիկ՝ առևտրի ևՏ եխնիկ՝ առևտրի և
հանրային սննդիհանրային սննդի
սարքավորումներիսարքավորումների
տեխնիկականտեխնիկական
շ ահագործման ևշ ահագործման և
տեխնիկականտեխնիկական
սպասարկմանսպասարկման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0718.07.50718.07.5 Լուսատեխնիկա և լույսիԼուսատեխնիկա և լույսի
աղբյուրներաղբյուրներ

0718.07.01.50718.07.01.5

Տ եխնիկ՝Տ եխնիկ՝
լուսատեխնիկայի ևլուսատեխնիկայի և
լույսի աղբյուրներիլույսի աղբյուրների
շ ահագործման ևշ ահագործման և
տեխնիկականտեխնիկական
սպասարկմանսպասարկման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0718.08.50718.08.5 Ձայնային սարքեր ևՁայնային սարքեր և
համակարգերհամակարգեր

0718.08.01.50718.08.01.5

Տ եխնիկ՝ ձայնայինՏ եխնիկ՝ ձայնային
սարքերի ևսարքերի և
համակարգերիհամակարգերի
շ ահագործման ևշ ահագործման և
տեխնիկականտեխնիկական
սպասարկմանսպասարկման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0718.09.50718.09.5 Օ դերևութաբանականՕ դերևութաբանական
ռադիոտեխնիկականռադիոտեխնիկական
համակարգերի շ ահագործումհամակարգերի շ ահագործում

0718.09.01.50718.09.01.5

Տ եխնիկ՝Տ եխնիկ՝
օդերևութաբանականօդերևութաբանական
համակարգերիհամակարգերի
շ ահագործման ևշ ահագործման և
տեխնիկականտեխնիկական
սպասարկմանսպասարկման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0718.10.50718.10.5 Չ ափագիտությունՉ ափագիտություն 0718.10.01.50718.10.01.5 Տ եխնիկ-չափագետՏ եխնիկ-չափագետ ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0718.11.50718.11.5 Հրշ եջ-փրկարարականՀրշ եջ-փրկարարական
տեխնիկայի տեխնիկականտեխնիկայի տեխնիկական
սպասարկում և նորոգումսպասարկում և նորոգում

0718.11.01.50718.11.01.5

Տ եխնիկ՝ հրշ եջ-Տ եխնիկ՝ հրշ եջ-
փրկարարականփրկարարական
տեխնիկայիտեխնիկայի
տեխնիկականտեխնիկական
սպասարկման ևսպասարկման և
նորոգմաննորոգման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0718.12.50718.12.5 Քիմիական միացություններիՔիմիական միացությունների
որակի անալիտիկ հսկումորակի անալիտիկ հսկում

0718.12.01.50718.12.01.5

Տ եխնիկ՝ քիմիականՏ եխնիկ՝ քիմիական
միացությունների որակիմիացությունների որակի
անալիտիկ հսկմանանալիտիկ հսկման

ՔՔ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0718.13.50718.13.5 Մետաղների ևՄետաղների և
եռակցումների որակի հսկումեռակցումների որակի հսկում 0718.13.01.50718.13.01.5

Հսկիչ՝  մետաղների ևՀսկիչ՝  մետաղների և
եռակցմանեռակցման
գործընթացների որակիգործընթացների որակի

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

072 ԱՐԴՅՈՒ ՆԱԲԵՐՈՒ Թ ՅՈՒ Ն ԵՎ  Տ ԵԽՆՈԼՈԳԻԱ072 ԱՐԴՅՈՒ ՆԱԲԵՐՈՒ Թ ՅՈՒ Ն ԵՎ  Տ ԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

0721 Պարենամթերքի տեխնոլոգիա0721 Պարենամթերքի տեխնոլոգիա
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0721.01.50721.01.5 Քաղցրավենիքի տեխնոլոգիաՔաղցրավենիքի տեխնոլոգիա
0721.01.01.50721.01.01.5

Տ եխնոլոգ՝Տ եխնոլոգ՝
քաղցրավենիքիքաղցրավենիքի
արտադրությանարտադրության

ՄՄ ՔՔ ՀլգՀլգ       

0721.02.50721.02.5 Հացաթխման,Հացաթխման,
մակարոնեղենի ևմակարոնեղենի և
հրուշ ակեղենի տեխնոլոգիահրուշ ակեղենի տեխնոլոգիա

0721.02.01.50721.02.01.5

Տ եխնոլոգ՝  հացաթխման,Տ եխնոլոգ՝  հացաթխման,
մակարոնեղենի ևմակարոնեղենի և
հրուշ ակեղենիհրուշ ակեղենի
արտադրությանարտադրության

ՄՄ ՔՔ ՀլգՀլգ       

0721.03.50721.03.5 Խմորման արտադրությանԽմորման արտադրության
տեխնոլոգիա ևտեխնոլոգիա և
գինեգործությունգինեգործություն

0721.03.01.50721.03.01.5
Տ եխնոլոգ՝  խմորմանՏ եխնոլոգ՝  խմորման
արտադրության ևարտադրության և
գինեգործությանգինեգործության

ՄՄ ՔՔ ՀլգՀլգ       

0721.04.50721.04.5 Ճարպերի ևՃարպերի և
ճարպափոխարինիչներիճարպափոխարինիչների
տեխնոլոգիատեխնոլոգիա

0721.04.01.50721.04.01.5
Տ եխնոլոգ՝  ճարպերի ևՏ եխնոլոգ՝  ճարպերի և
ճարպափոխարինիչներիճարպափոխարինիչների
արտադրությանարտադրության

ՄՄ ՔՔ ՀլգՀլգ       

0721.05.50721.05.5 Պահածոների ևՊահածոների և
սննդախտանյութերիսննդախտանյութերի
տեխնոլոգիատեխնոլոգիա

0721.05.01.50721.05.01.5
Տ եխնոլոգ՝  պահածոներիՏ եխնոլոգ՝  պահածոների
և սննդախտանյութերիև սննդախտանյութերի
արտադրությանարտադրության

ՄՄ ՔՔ ՀլգՀլգ       

0721.06.50721.06.5 Մսի և մսամթերքներիՄսի և մսամթերքների
տեխնոլոգիատեխնոլոգիա 0721.06.01.50721.06.01.5

Տ եխնոլոգ՝  մսի ևՏ եխնոլոգ՝  մսի և
մսամթերքներիմսամթերքների
արտադրությանարտադրության

ՄՄ ՔՔ ՀլգՀլգ       

0721.07.50721.07.5 Ձկան և ձկնամթերքիՁկան և ձկնամթերքի
տեխնոլոգիատեխնոլոգիա 0721.07.01.50721.07.01.5

Տ եխնոլոգ՝  ձկան ևՏ եխնոլոգ՝  ձկան և
ձկնամթերքիձկնամթերքի
արտադրությանարտադրության

ՄՄ ՔՔ ՀլգՀլգ       

0721.08.50721.08.5 Կաթի և կաթնամթերքիԿաթի և կաթնամթերքի
տեխնոլոգիատեխնոլոգիա 0721.08.01.50721.08.01.5

Տ եխնոլոգ՝  կաթի ևՏ եխնոլոգ՝  կաթի և
կաթնամթերքիկաթնամթերքի
արտադրությանարտադրության

ՄՄ ՔՔ ՀլգՀլգ       

0721.09.50721.09.5 Հանրային սննդիՀանրային սննդի
տեխնոլոգիատեխնոլոգիա

0721.09.01.50721.09.01.5
Տ եխնոլոգ՝  հանրայինՏ եխնոլոգ՝  հանրային
սննդի պատրաստմանսննդի պատրաստման

ՄՄ ՔՔ ՀլգՀլգ       

0721.10.50721.10.5 Մանկական և ֆունկցիոնալՄանկական և ֆունկցիոնալ
սննդի տեխնոլոգիասննդի տեխնոլոգիա 0721.10.01.50721.10.01.5

Տ եխնոլոգ՝  մանկական ևՏ եխնոլոգ՝  մանկական և
ֆունկցիոնալ սննդիֆունկցիոնալ սննդի
արտադրությանարտադրության

ՄՄ ՔՔ ՀլգՀլգ       

0722 Նյութեր0722 Նյութեր

0722.01.50722.01.5 Պոլիմերային նյութերիցՊոլիմերային նյութերից
պատրաստվող իրերի ևպատրաստվող իրերի և
ծածկույթներիծածկույթների
արտադրությունարտադրություն

0722.01.01.50722.01.01.5

Տ եխնոլոգ՝  պոլիմերայինՏ եխնոլոգ՝  պոլիմերային
նյութերից պատրաստվողնյութերից պատրաստվող
արտադրատեսակների ևարտադրատեսակների և
ծածկույթներիծածկույթների
արտադրությանարտադրության

ՔՔ ԿԿ ՀլգՀլգ       
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0722.02.50722.02.5 Փ այտամշ ակմանՓ այտամշ ակման
տեխնոլոգիատեխնոլոգիա

0722.02.01.50722.02.01.5
Տ եխնիկ՝Տ եխնիկ՝
փայտամշ ակմանփայտամշ ակման

ՔՔ ԿԿ ՀլգՀլգ       

0722.03.50722.03.5 Թ ղթե և ստվարաթղթե իրերիԹ ղթե և ստվարաթղթե իրերի
արտադրությունարտադրություն

0722.03.01.50722.03.01.5

Տ եխնոլոգ՝  թղթե ևՏ եխնոլոգ՝  թղթե և
ստվարաթղթեստվարաթղթե
արտադրատեսակներիարտադրատեսակների
արտադրությանարտադրության

ՔՔ ԿԿ ՀլգՀլգ       

0723 Տ եքստիլ արդյունաբերություն0723 Տ եքստիլ արդյունաբերություն

0723.01.50723.01.5 Մանրաթելային նյութերիՄանրաթելային նյութերի
նախնական վերամշ ակումնախնական վերամշ ակում

0723.01.01.50723.01.01.5

Տ եխնոլոգ՝Տ եխնոլոգ՝
մանրաթելային նյութերիմանրաթելային նյութերի
նախնականնախնական
վերամշ ակմանվերամշ ակման

ՔՔ ԿԿ ՀլգՀլգ       

0723.02.50723.02.5 Մանվածքային իրերիՄանվածքային իրերի
տեխնոլոգիատեխնոլոգիա

0723.02.01.50723.02.01.5
Տ եխնոլոգ՝  մանվածքայինՏ եխնոլոգ՝  մանվածքային
իրերի արտադրությանիրերի արտադրության

ՔՔ ԿԿ ՀլգՀլգ       

0723.03.50723.03.5 Հագուստի պատրաստմանՀագուստի պատրաստման
տեխնոլոգիատեխնոլոգիա

0723.03.01.50723.03.01.5
Տ եխնոլոգ՝  հագուստիՏ եխնոլոգ՝  հագուստի
պատրաստմանպատրաստման

ՔՔ ԿԿ ՀլգՀլգ       

0723.04.50723.04.5 Կաշ վի և մորթուԿաշ վի և մորթու
տեխնոլոգիատեխնոլոգիա

0723.04.01.50723.04.01.5
Տ եխնոլոգ՝  կաշ վի ևՏ եխնոլոգ՝  կաշ վի և
մորթու արտադրությանմորթու արտադրության

ՔՔ ԿԿ ՀլգՀլգ       

0723.05.50723.05.5 Մորթու և մուշ տակայինՄորթու և մուշ տակային
իրերի արտադրությունիրերի արտադրություն

0723.05.01.50723.05.01.5

Տ եխնոլոգ՝  մորթե ևՏ եխնոլոգ՝  մորթե և
մուշ տակայինմուշ տակային
արտադրատեսակներիարտադրատեսակների
արտադրությանարտադրության

ՔՔ ԿԿ ՀլգՀլգ       

0723.06.50723.06.5 Կաշ վե իրերիԿաշ վե իրերի
արտադրությունարտադրություն 0723.06.01.50723.06.01.5

Տ եխնոլոգ՝  կաշ վեՏ եխնոլոգ՝  կաշ վե
արտադրատեսակներիարտադրատեսակների
արտադրությանարտադրության

ՔՔ ԿԿ ՀլգՀլգ       

0724 Ընդերքաբանություն0724 Ընդերքաբանություն

0724.01.50724.01.5 Բաց լեռնայինԲաց լեռնային
աշ խատանքներաշ խատանքներ 0724.01.01.50724.01.01.5

Տ եխնիկ-տեխնոլոգ՝  բացՏ եխնիկ-տեխնոլոգ՝  բաց
լեռնայինլեռնային
աշ խատանքներիաշ խատանքների

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0724.02.50724.02.5 Օ գտակար հանածոներիՕ գտակար հանածոների
հանքավայրերի ստորերկրյահանքավայրերի ստորերկրյա
շ ահագործումշ ահագործում 0724.02.01.50724.02.01.5

Տ եխնիկ-տեխնոլոգ՝Տ եխնիկ-տեխնոլոգ՝
ստորգետնյաստորգետնյա
հանքավայրերիհանքավայրերի
շ ահագործմանշ ահագործման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0724.03.50724.03.5 Օ գտակար հանածոներիՕ գտակար հանածոների
հարստացումհարստացում 0724.03.01.50724.03.01.5

Տ եխնոլոգ՝  օգտակարՏ եխնոլոգ՝  օգտակար
հանածոներիհանածոների
հարստացմանհարստացման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       
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0724.04.50724.04.5 Օ գտակար հանածոներիՕ գտակար հանածոների
հանքավայրերի որոնում ևհանքավայրերի որոնում և
հետախուզումհետախուզում

0724.04.01.50724.04.01.5

Տ եխնիկ՝ օգտակարՏ եխնիկ՝ օգտակար
հանածոներիհանածոների
հանքավայրերի որոնմանհանքավայրերի որոնման
և հետախուզմանև հետախուզման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0724.05.50724.05.5 Մարկշ եյդերական գործՄարկշ եյդերական գործ 0724.05.01.50724.05.01.5 Մարկշ եյդերՄարկշ եյդեր ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0724.06.50724.06.5 Հանքահորային ևՀանքահորային և
ստորգետնյաստորգետնյա
շ ինարարությունշ ինարարություն

0724.06.01.50724.06.01.5

Տ եխնիկ՝ հանքահորերի ևՏ եխնիկ՝ հանքահորերի և
ստորգետնյաստորգետնյա
կառույցներիկառույցների
շ ինարարությանշ ինարարության

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0728 Արտադրությանը և վերամշ ակմանը առնչվող այլ միջոլորտային մասնագիտություններ և0728 Արտադրությանը և վերամշ ակմանը առնչվող այլ միջոլորտային մասնագիտություններ և
որակավորումներորակավորումներ

0728.01.50728.01.5 Սիլիկատային և դժվարահալՍիլիկատային և դժվարահալ
ոչ մետաղական նյութերի ևոչ մետաղական նյութերի և
իրերի արտադրությունիրերի արտադրություն

0728.01.01.50728.01.01.5

Տ եխնոլոգ՝  սիլիկատայինՏ եխնոլոգ՝  սիլիկատային
և դժվարահալ ոչև դժվարահալ ոչ
մետաղական նյութերի ևմետաղական նյութերի և
իրերի արտադրությանիրերի արտադրության

ՔՔ ՄՄ ՀլգՀլգ       

0728.02.50728.02.5 ՀրատեխնիկականՀրատեխնիկական
միացությունների և իրերիմիացությունների և իրերի
տեխնոլոգիատեխնոլոգիա

0728.02.01.50728.02.01.5

Տ եխնոլոգ՝Տ եխնոլոգ՝
հրատեխնիկականհրատեխնիկական
միացությունների ևմիացությունների և
իրերի արտադրությանիրերի արտադրության

ՔՔ ՄՄ ՀլգՀլգ       

0728.03.50728.03.5 ՊոլիգրաֆիականՊոլիգրաֆիական
արտադրությունարտադրություն 0728.03.01.50728.03.01.5

Տ եխնիկ՝Տ եխնիկ՝
պոլիգրաֆիականպոլիգրաֆիական
արտադրությանարտադրության

ՔՔ ՄՄ ՀլգՀլգ       

0728.04.50728.04.5 ՆվագարաններիՆվագարանների
արտադրությունարտադրություն

0728.04.01.50728.04.01.5
Տ եխնիկ՝ նվագարաններիՏ եխնիկ՝ նվագարանների
արտադրությանարտադրության

ՄՄ ՔՔ ՀլգՀլգ       

0728.05.50728.05.5 ԱրդյունաբերականԱրդյունաբերական
սարքավորումներիսարքավորումների
տեղակայումտեղակայում

0728.05.01.50728.05.01.5

Տ եխնիկ՝Տ եխնիկ՝
արդյունաբերականարդյունաբերական
սարքավորումներիսարքավորումների
տեղակայմանտեղակայման

ՔՔ ՄՄ ՀլգՀլգ       

0728.06.50728.06.5 Արդյունաբերական ևԱրդյունաբերական և
քաղաքացիական շ ենքերիքաղաքացիական շ ենքերի
էլեկտրականէլեկտրական
սարքավորումներիսարքավորումների
տեղակայում,  կարգավորումտեղակայում,  կարգավորում
և շ ահագործումև շ ահագործում

0728.06.01.50728.06.01.5

Տ եխնիկ՝Տ եխնիկ՝
արդյունաբերական ևարդյունաբերական և
քաղաքացիական շ ենքերիքաղաքացիական շ ենքերի
էլեկտրականէլեկտրական
սարքավորումներիսարքավորումների
տեղակայման ևտեղակայման և
կարգավորմանկարգավորման

ՔՔ ՄՄ ՀլգՀլգ       

0728.07.50728.07.5 Որակի կառավարումՈրակի կառավարում
0728.07.01.50728.07.01.5

Տ եխնիկ՝ որակիՏ եխնիկ՝ որակի
կառավարմանկառավարման

ՔՔ ՄՄ ՀլգՀլգ       
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0728.08.50728.08.5 Սպառողական ապրանքներիՍպառողական ապրանքների
որակի փորձաքննությունորակի փորձաքննություն

0728.08.01.50728.08.01.5

Փ որձագետ՝Փ որձագետ՝
սպառողականսպառողական
ապրանքների որակիապրանքների որակի
փորձաքննությանփորձաքննության

ՔՔ ՄՄ ՀլգՀլգ       

0728.09.50728.09.5 ԱրտադրանքիԱրտադրանքի
ստանդարտացում ևստանդարտացում և
համապատասխանությանհամապատասխանության
հավաստումհավաստում
(սերտիֆիկացում)(սերտիֆիկացում)

0728.09.01.50728.09.01.5

Տ եխնիկ՝ արտադրանքիՏ եխնիկ՝ արտադրանքի
ստանդարտացման ևստանդարտացման և
համապատասխա-համապատասխա-
նությաննության
հավաստագրմանհավաստագրման

ՔՔ ՄՄ ՀլգՀլգ       

0728.10.50728.10.5 Որակի հսկման ևՈրակի հսկման և
ախտորոշ ման սարքերախտորոշ ման սարքեր 0728.10.01.50728.10.01.5

Տ եխնիկ՝ որակի հսկմանՏ եխնիկ՝ որակի հսկման
և ախտորոշ ման սարքերիև ախտորոշ ման սարքերի
նորոգմաննորոգման

ՔՔ ՄՄ ՀլգՀլգ       

073 ՃԱՐՏ ԱՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅՈՒ Ն ԵՎ  ՇԻՆԱՐԱՐՈՒ Թ ՅՈՒ Ն073 ՃԱՐՏ ԱՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅՈՒ Ն ԵՎ  ՇԻՆԱՐԱՐՈՒ Թ ՅՈՒ Ն

0731 Ճարտարապետություն և քաղաքաշ ինություն0731 Ճարտարապետություն և քաղաքաշ ինություն

0731.01.50731.01.5 Քաղաքաշ ինական կադաստրՔաղաքաշ ինական կադաստր 0731.01.01.50731.01.01.5 Տ եխնիկ-չափագրողՏ եխնիկ-չափագրող ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0732 Շենքերի և քաղաքային ճարտարագիտություն0732 Շենքերի և քաղաքային ճարտարագիտություն

0732.01.50732.01.5 Շենքերի և կառույցներիՇենքերի և կառույցների
շ ինարարություն ևշ ինարարություն և
շ ահագործումշ ահագործում

0732.01.01.50732.01.01.5

Տ եխնիկ՝ շ ենքերի ևՏ եխնիկ՝ շ ենքերի և
կառույցներիկառույցների
շ ինարարության ևշ ինարարության և
շ ահագործմանշ ահագործման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0732.02.50732.02.5 ԵրկաթուղիներիԵրկաթուղիների
շ ինարարություն,  երկաթգծիշ ինարարություն,  երկաթգծի
և գծային տնտեսությանև գծային տնտեսության
սպասարկումսպասարկում

0732.02.01.50732.02.01.5
Տ եխնիկ՝ երկաթուղիներիՏ եխնիկ՝ երկաթուղիների
շ ինարարությանշ ինարարության

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0732.02.02.50732.02.02.5
Տ եխնիկ՝ երկաթգծի ևՏ եխնիկ՝ երկաթգծի և
գծային տնտեսությանգծային տնտեսության
սպասարկմանսպասարկման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0732.03.50732.03.5 ԱվտոմոբիլայինԱվտոմոբիլային
ճանապարհների ևճանապարհների և
օդանավակայաններիօդանավակայանների
շ ինարարություն ևշ ինարարություն և
շ ահագործումշ ահագործում

0732.03.01.50732.03.01.5

Տ եխնիկ՝ ավտոմոբիլայինՏ եխնիկ՝ ավտոմոբիլային
ճանապարհների ևճանապարհների և
օդանավակայաններիօդանավակայանների
շ ինարարությանշ ինարարության

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0732.04.50732.04.5 ՔաղաքայինՔաղաքային
հաղորդակցության ուղիներիհաղորդակցության ուղիների
շ ինարարություն ևշ ինարարություն և
շ ահագործումշ ահագործում

0732.04.01.50732.04.01.5

Տ եխնիկ՝ քաղաքայինՏ եխնիկ՝ քաղաքային
հաղորդակցությանհաղորդակցության
ուղիներիուղիների
շ ինարարությանշ ինարարության

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       
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0732.05.50732.05.5 ՀիդրոտեխնիկականՀիդրոտեխնիկական
շ ինարարությունշ ինարարություն 0732.05.01.50732.05.01.5

Տ եխնիկ՝Տ եխնիկ՝
հիդրոտեխնիկականհիդրոտեխնիկական
շ ինարարությանշ ինարարության

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0732.06.50732.06.5 Թ ունելների ևԹ ունելների և
մետրոպոլիտեններիմետրոպոլիտենների
շ ինարարությունշ ինարարություն

0732.06.01.50732.06.01.5
Տ եխնիկ՝ թունելների ևՏ եխնիկ՝ թունելների և
մետրոպոլիտեններիմետրոպոլիտենների
շ ինարարությանշ ինարարության

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0732.07.50732.07.5 ԿամուրջներիԿամուրջների
շ ինարարությունշ ինարարություն

0732.07.01.50732.07.01.5
Տ եխնիկ՝ կամուրջներիՏ եխնիկ՝ կամուրջների
շ ինարարությանշ ինարարության

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0738 Ճարտարապետությանը և շ ինարարությանն առնչվող այլ միջոլորտային մասնագիտություններ և0738 Ճարտարապետությանը և շ ինարարությանն առնչվող այլ միջոլորտային մասնագիտություններ և
որակավորումներորակավորումներ

0738.01.50738.01.5 Ոչ մետաղականՈչ մետաղական
շ ինարարականշ ինարարական
կոնստրուկցիաներիկոնստրուկցիաների
արտադրությունարտադրություն

0738.01.01.50738.01.01.5

Տ եխնոլոգ՝  ոչՏ եխնոլոգ՝  ոչ
մետաղականմետաղական
շ ինարարականշ ինարարական
կոնստրուկցիաներիկոնստրուկցիաների
արտադրությանարտադրության

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0738.02.50738.02.5 ՄետաղականՄետաղական
կոնստրուկցիաներիկոնստրուկցիաների
արտադրությունարտադրություն

0738.02.01.50738.02.01.5
Տ եխնոլոգ՝  մետաղականՏ եխնոլոգ՝  մետաղական
կոնստրուկցիաներիկոնստրուկցիաների
արտադրությանարտադրության

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0738.03.50738.03.5 Ջրամատակարարում ևՋրամատակարարում և
ջրահեռացումջրահեռացում

0738.03.01.50738.03.01.5

Տ եխնիկ՝ ջրամա-Տ եխնիկ՝ ջրամա-
տակարարման ևտակարարման և
ջրահեռացմանջրահեռացման
համակարգերիհամակարգերի
շ ահագործմանշ ահագործման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0738.04.50738.04.5 Ներքին ջեռուցման ևՆերքին ջեռուցման և
օդափոխման համակարգերիօդափոխման համակարգերի
սանիտարատեխնիկականսանիտարատեխնիկական
սարքավորումների ևսարքավորումների և
օդափոխման համակարգերիօդափոխման համակարգերի
տեղակայում ևտեղակայում և
շ ահագործումշ ահագործում

0738.04.01.50738.04.01.5

Տ եխնիկ՝ սանիտարա-Տ եխնիկ՝ սանիտարա-
տեխնիկականտեխնիկական
սարքավորումների,սարքավորումների,
ջեռուցման ևջեռուցման և
օդափոխման ներքինօդափոխման ներքին
համակարգերիհամակարգերի
տեղակայման ևտեղակայման և
կարգավորմանկարգավորման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0738.05.50738.05.5 ԳազամատակարարմանԳազամատակարարման
սարքավորումների ևսարքավորումների և
համակարգերիհամակարգերի
հավաքակցում ևհավաքակցում և
շ ահագործումշ ահագործում

0738.05.01.50738.05.01.5

Տ եխնիկ՝ գազամատա-Տ եխնիկ՝ գազամատա-
կարարմանկարարման
սարքավորումների ևսարքավորումների և
համակարգերիհամակարգերի
հավաքակցման ևհավաքակցման և
շ ահագործմանշ ահագործման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0738.06.50738.06.5 ՇինարարականՇինարարական
արտադրության որակիարտադրության որակի
հսկումհսկում

0738.06.01.50738.06.01.5
Տ եխնիկ՝ շ ինարարականՏ եխնիկ՝ շ ինարարական
աշ խատանքների որակիաշ խատանքների որակի
հսկմանհսկման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       
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0738.07.50738.07.5 Շինարարական իրերի ևՇինարարական իրերի և
կոնստրուկցիաների որակիկոնստրուկցիաների որակի
հսկումհսկում

0738.07.01.50738.07.01.5
Տ եխնիկ՝ շ ինարարականՏ եխնիկ՝ շ ինարարական
արտադրատեսակների ևարտադրատեսակների և
կոնստրուկցիաներիկոնստրուկցիաների
որակի հսկմանորակի հսկման

ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

08 ԳՅՈՒ ՂԱՏ ՆՏ ԵՍՈՒ Թ ՅՈՒ Ն,  ԱՆԱՍՆԱԲՈՒ ԺՈՒ Թ ՅՈՒ Ն,  ԱՆՏ ԱՌԱՅԻՆ Տ ՆՏ ԵՍՈՒ Թ ՅՈՒ Ն ԵՎ08 ԳՅՈՒ ՂԱՏ ՆՏ ԵՍՈՒ Թ ՅՈՒ Ն,  ԱՆԱՍՆԱԲՈՒ ԺՈՒ Թ ՅՈՒ Ն,  ԱՆՏ ԱՌԱՅԻՆ Տ ՆՏ ԵՍՈՒ Թ ՅՈՒ Ն ԵՎ
ՁԿՆԱՅԻՆ Տ ՆՏ ԵՍՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՁԿՆԱՅԻՆ Տ ՆՏ ԵՍՈՒ Թ ՅՈՒ Ն

081 ԳՅՈՒ ՂԱՏ ՆՏ ԵՍՈՒ Թ ՅՈՒ Ն081 ԳՅՈՒ ՂԱՏ ՆՏ ԵՍՈՒ Թ ՅՈՒ Ն

0811 Ագրոնոմիա և անասնաբուծություն0811 Ագրոնոմիա և անասնաբուծություն

0811.01.50811.01.5 ԳյուղատնտեսագիտությունԳյուղատնտեսագիտություն 0811.01.01.50811.01.01.5 ԳյուղատնտեսԳյուղատնտես ՄՄ ՔՔ ՀլգՀլգ       

0811.02.50811.02.5 ԳյուղացիականԳյուղացիական
/ֆերմերային/ տնտեսության/ֆերմերային/ տնտեսության
կազմակերպումկազմակերպում

0811.02.01.50811.02.01.5 Ֆ երմերՖ երմեր ՄՄ ԿԿ ՀլգՀլգ       

0811.03.50811.03.5 ՋերմատնայինՋերմատնային
տնտեսությունտնտեսություն

0811.03.01.50811.03.01.5 Տ եխնիկ-ագրոնոմՏ եխնիկ-ագրոնոմ ՄՄ ՔՔ ՀլգՀլգ       

0811.04.50811.04.5 Հողաբարելավում,  հողայինՀողաբարելավում,  հողային
և ջրային պաշ արներիև ջրային պաշ արների
օգտագործում ևօգտագործում և
պահպանությունպահպանություն

0811.04.01.50811.04.01.5

Տ եխնիկ`Տ եխնիկ`
հողաբարելավման,հողաբարելավման,
հողային և ջրայինհողային և ջրային
պաշ արներիպաշ արների
պահպանմանպահպանման

ՄՄ ԿԿ ՀլգՀլգ       

0811.05.50811.05.5 Հողաշ ինարարությունՀողաշ ինարարություն 0811.05.01.50811.05.01.5 Տ եխնիկ-հողաշ ինարարՏ եխնիկ-հողաշ ինարար ՄՄ ՖՖ ՀլգՀլգ       

0811.06.50811.06.5 Պահպանված գրունտիՊահպանված գրունտի
կենսատեխնոլոգիակենսատեխնոլոգիա

0811.06.01.50811.06.01.5 Տ եխնիկ-ագրոնոմՏ եխնիկ-ագրոնոմ ՄՄ ՔՔ ՀլգՀլգ       

0811.07.50811.07.5 ԱնասնաբուժությունԱնասնաբուժություն 0811.07.01.50811.07.01.5 ԱնասնաբույժԱնասնաբույժ ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ       

0811.08.50811.08.5 ԱնասնաբուծությունԱնասնաբուծություն 0811.08.01.50811.08.01.5 ԱնասնաբույծԱնասնաբույծ ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ       

0811.09.50811.09.5 ՄեղվաբուծությունՄեղվաբուծություն 0811.09.01.50811.09.01.5 ՄեղվաբույծՄեղվաբույծ ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ       

0811.10.50811.10.5 Շնաբանություն /կինոլոգիա/Շնաբանություն /կինոլոգիա/ 0811.10.01.50811.10.01.5 ՇնաբանՇնաբան ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ       

0811.11.50811.11.5 Վ այրի կենդանիներիՎ այրի կենդանիների
վերարտադրությունվերարտադրություն

0811.11.01.50811.11.01.5 ԿենդանաբույծԿենդանաբույծ ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ       

0812 Բուսաբուծություն0812 Բուսաբուծություն
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0812.01.50812.01.5 Հացահատիկի պահպանմանՀացահատիկի պահպանման
և վերամշ ակմանև վերամշ ակման
տեխնոլոգիատեխնոլոգիա

0812.01.01.50812.01.01.5
Տ եխնոլոգ՝  հացահատիկիՏ եխնոլոգ՝  հացահատիկի
պահպանման ևպահպանման և
վերամշ ակմանվերամշ ակման

ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ       

0812.02.50812.02.5 ԲուսաբուծականԲուսաբուծական
արտադրանքի պահպանումարտադրանքի պահպանում
և վերամշ ակումև վերամշ ակում

0812.02.01.50812.02.01.5

Տ եխնիկ` բուսաբուծականՏ եխնիկ` բուսաբուծական
արտադրանքիարտադրանքի
պահպանման ևպահպանման և
վերամշ ակմանվերամշ ակման

ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ       

0812.03.50812.03.5 Վ այրի բույսերիՎ այրի բույսերի
վերարտադրություն,վերարտադրություն,
հավաքում և մթերումհավաքում և մթերում

0812.03.01.50812.03.01.5

Բուսաբույծ-տեխնիկ`Բուսաբույծ-տեխնիկ`
վայրի բույսերիվայրի բույսերի
վերարտադրության,վերարտադրության,
հավաքման և մթերմանհավաքման և մթերման

ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ       

082 ԱՆՏ ԱՌԱՅԻՆ Տ ՆՏ ԵՍՈՒ Թ ՅՈՒ Ն082 ԱՆՏ ԱՌԱՅԻՆ Տ ՆՏ ԵՍՈՒ Թ ՅՈՒ Ն

0821 Անտառային տնտեսություն0821 Անտառային տնտեսություն

0821.01.50821.01.5 Անտառային ևԱնտառային և
անտառապուրակայինանտառապուրակային
տնտեսությունտնտեսություն

0821.01.01.50821.01.01.5
Տ եխնիկ` անտառային ևՏ եխնիկ` անտառային և
անտառապուրակայինանտառապուրակային
տնտեսությանտնտեսության

ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ       

0821.02.50821.02.5 Փ այտամթերմանՓ այտամթերման
տեխնոլոգիատեխնոլոգիա

0821.02.01.50821.02.01.5
Տ եխնոլոգ՝Տ եխնոլոգ՝
փայտամթերմանփայտամթերման

ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ       

083 ՁԿՆԱՅԻՆ Տ ՆՏ ԵՍՈՒ Թ ՅՈՒ Ն083 ՁԿՆԱՅԻՆ Տ ՆՏ ԵՍՈՒ Թ ՅՈՒ Ն

0831 Ձկնային տնտեսություն0831 Ձկնային տնտեսություն

0831.01.50831.01.5 Ձկնաբանուծություն ևՁկնաբանուծություն և
ձկնաբուծությունձկնաբուծություն

0831.01.01.50831.01.01.5 ՁկնաբույծՁկնաբույծ ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ       

0831.02.50831.02.5 ԱրդյունաբերականԱրդյունաբերական
ձկնորսությունձկնորսություն

0831.02.01.50831.02.01.5 ՁկնորսՁկնորս ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ       

09 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒ Թ ՅՈՒ Ն ԵՎ  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏ ԱՆՔ09 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒ Թ ՅՈՒ Ն ԵՎ  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏ ԱՆՔ

091 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒ Թ ՅՈՒ Ն091 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒ Թ ՅՈՒ Ն

0911 Ստոմատոլոգիա0911 Ստոմատոլոգիա

0911.01.50911.01.5 Ատամնատեխնիկական գործԱտամնատեխնիկական գործ 0911.01.01.50911.01.01.5 ԱտամնատեխնիկԱտամնատեխնիկ ՔՔ ՀլգՀլգ   ԿԿ     

0912 Բժշ կություն0912 Բժշ կություն

0912.01.50912.01.5 Բուժական գործԲուժական գործ 0912.01.01.50912.01.01.5 ԲուժակԲուժակ ՔՔ ՀլգՀլգ   ԿԿ     
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0912.02.50912.02.5 Մանկաբարձական գործՄանկաբարձական գործ 0912.02.01.50912.02.01.5 ՄանկաբարձՄանկաբարձ ՔՔ ՀլգՀլգ   ԿԿ     

0913 Քույրական գործ0913 Քույրական գործ

0913.01.50913.01.5 Քույրական գործիՔույրական գործի
կազմակերպումկազմակերպում

0913.01.01.50913.01.01.5
Բուժքույր/բուժեղբայր-Բուժքույր/բուժեղբայր-
մենեջերմենեջեր

ՔՔ ՀլգՀլգ   ԿԿ     

0913.02.50913.02.5 Քույրական գործՔույրական գործ 0913.02.01.50913.02.01.5 Բուժքույր/բուժեղբայրԲուժքույր/բուժեղբայր ՔՔ ՀլգՀլգ   ԿԿ     

0914 Բժշ կական ախտորոշ ում (դիագնոստիկա)0914 Բժշ կական ախտորոշ ում (դիագնոստիկա)

0914.01.50914.01.5 Լաբորատոր ախտորոշ ումԼաբորատոր ախտորոշ ում 0914.01.01.50914.01.01.5 Լաբորանտ ախտորոշ ողԼաբորանտ ախտորոշ ող ՔՔ ՀլգՀլգ   ԿԿ     

0914.02.50914.02.5 Լաբորատոր գործԼաբորատոր գործ 0914.02.01.50914.02.01.5 ԼաբորանտԼաբորանտ ՔՔ ՀլգՀլգ   ԿԿ     

0915 Վ երականգնողական բժշ կություն0915 Վ երականգնողական բժշ կություն

0915.01.50915.01.5 Բուժական կոսմետոլոգիաԲուժական կոսմետոլոգիա
0915.01.01.50915.01.01.5

Բուժքույր/բուժեղբայր-Բուժքույր/բուժեղբայր-
կոսմետոլոգկոսմետոլոգ

ՔՔ ՀլգՀլգ   ԿԿ     

0915.02.50915.02.5 Բուժական մերսումԲուժական մերսում
0915.02.01.50915.02.01.5

Բուժքույր/բուժեղբայր-Բուժքույր/բուժեղբայր-
մերսողմերսող

ՔՔ ՀլգՀլգ   ԿԿ     

0916 Դեղագործություն0916 Դեղագործություն

0916.01.50916.01.5 ԴեղագործությունԴեղագործություն 0916.01.01.50916.01.01.5 ԴեղագործԴեղագործ ՔՔ ՀլգՀլգ   ԿԿ     

0918 Բժշ կությանն առնչվող այլ միջոլորտային մասնագիտություններ և որակավորումներ0918 Բժշ կությանն առնչվող այլ միջոլորտային մասնագիտություններ և որակավորումներ

0918.01.50918.01.5 Բժշ կական օպտիկաԲժշ կական օպտիկա 0918.01.01.50918.01.01.5 Տ եխնիկ-օպտիկՏ եխնիկ-օպտիկ ՖՖ ԿԿ ՀլգՀլգ       

0918.01.02.50918.01.02.5 Օ պտիկ-օպտոմետրիստՕ պտիկ-օպտոմետրիստ ՖՖ ԿԿ ՀլգՀլգ       

092 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏ ԱՆՔ092 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏ ԱՆՔ

0923 Սոցիալական աշ խատանք0923 Սոցիալական աշ խատանք

0923.01.50923.01.5 ՍոցիալականՍոցիալական
ապահովությանապահովության
կազմակերպումկազմակերպում

0923.01.01.50923.01.01.5
Մենեջեր՝ սոցիալականՄենեջեր՝ սոցիալական
ապահովությանապահովության

ՀլգՀլգ Օ լՕ լ ՄՄ       

0923.02.50923.02.5 Սոցիալական աշ խատանքՍոցիալական աշ խատանք 0923.02.01.50923.02.01.5 Սոցիալական աշ խատողՍոցիալական աշ խատող ՀլգՀլգ Օ լՕ լ ՄՄ       
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10 ՍՊԱՍԱՐԿՈՒ Մ10 ՍՊԱՍԱՐԿՈՒ Մ

101 ԱՆՀԱՏ ԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐ101 ԱՆՀԱՏ ԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐ

1012 Վ արսահարդարում և խնամք1012 Վ արսահարդարում և խնամք

1012.01.51012.01.5 Վ արսավիրական արվեստՎ արսավիրական արվեստ 1012.01.01.51012.01.01.5 Վ արսավիր-ձևավորողՎ արսավիր-ձևավորող ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ       

1012.02.51012.02.5 Կոսմետիկա ևԿոսմետիկա և
դիմահարդարման արվեստդիմահարդարման արվեստ

1012.02.01.51012.02.01.5 ԿոսմետոլոգԿոսմետոլոգ ԿԿ ՔՔ ՀլգՀլգ       

1015 Զբոսաշ րջություն1015 Զբոսաշ րջություն

1015.01.51015.01.5 Զբոսաշ րջությունԶբոսաշ րջություն
1015.01.01.51015.01.01.5

Մասնագետ՝Մասնագետ՝
զբոսաշ րջայինզբոսաշ րջային
ծառայություններիծառայությունների

ՀպՀպ Օ լՕ լ ՀլգՀլգ       

103 ԱՆՎ Տ ԱՆԳՈՒ Թ ՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐ103 ԱՆՎ Տ ԱՆԳՈՒ Թ ՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐ

1032 Անձի և սեփականության պաշ տպանություն1032 Անձի և սեփականության պաշ տպանություն

10.32.01.510.32.01.5 Ոստիկանական գործՈստիկանական գործ 1032.01.01.51032.01.01.5 Ոստիկանության սպաՈստիկանության սպա ՀլգՀլգ     Ֆ իզՖ իզ ՄասՄաս   

1032.02.51032.02.5 Կառավարում արտակարգԿառավարում արտակարգ
իրավիճակներումիրավիճակներում 1032.02.01.51032.02.01.5

Մասնագետ՝ արտակարգՄասնագետ՝ արտակարգ
իրավիճակներիիրավիճակների
կառավարմանկառավարման

ՔՔ ՖՖ ՀլգՀլգ       

1032.03.51032.03.5 ՀրդեհայինՀրդեհային
պաշ տպանությունպաշ տպանություն

1032.03.01.51032.03.01.5
Մասնագետ՝ հրդեհայինՄասնագետ՝ հրդեհային
պաշ տպանությանպաշ տպանության

ՔՔ ՖՖ ՀլգՀլգ       

104 Տ ՐԱՆՍՊՈՐՏ ԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐ104 Տ ՐԱՆՍՊՈՐՏ ԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐ

1041 Տ րանսպորտային ծառայություններ1041 Տ րանսպորտային ծառայություններ

1041.01.51041.01.5 Փ ոխադրումներիՓ ոխադրումների
կազմակերպում ևկազմակերպում և
կառավարումկառավարում
տրանսպորտում (ըստտրանսպորտում (ըստ
տրանսպորտի տեսակների)տրանսպորտի տեսակների)

1041.01.01.51041.01.01.5

Տ եխնիկ-կարգավար՝Տ եխնիկ-կարգավար՝
տրանսպորտումտրանսպորտում
փոխադրումներիփոխադրումների
կազմակերպման ևկազմակերպման և
կառավարման (ըստկառավարման (ըստ
տրանսպորտիտրանսպորտի
տեսակների)տեսակների)

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ       

1041.02.51041.02.5 Օ դային տրանսպորտիՕ դային տրանսպորտի
երթևեկության կառավարումերթևեկության կառավարում

1041.02.01.51041.02.01.5

Կարգավար՝ օդայինԿարգավար՝ օդային
տրանսպորտիտրանսպորտի
երթևեկությաներթևեկության
կառավարմանկառավարման

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ       
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1041.03.51041.03.5 Թ ռչող ապարատներիԹ ռչող ապարատների
թռիչքային շ ահագործումթռիչքային շ ահագործում

1041.03.01.51041.03.01.5

Օ դաչու՝  թռչողՕ դաչու՝  թռչող
ապարատներիապարատների
թռիչքայինթռիչքային
շ ահագործմանշ ահագործման

ՖՖ ՄՄ ՀլգՀլգ       

  
Օ գտագործված հապավումներՕ գտագործված հապավումներ

  
Հլ - Հայոց լեզուՀլ - Հայոց լեզու Գնն - ԳունանկարԳնն - Գունանկար
Հլ գ - Հայոց լեզու և գրականությունՀլ գ - Հայոց լեզու և գրականություն Գծն - ԳծանկարԳծն - Գծանկար
Օ լ - Օ տար լեզուՕ լ - Օ տար լեզու Քնդ - ՔանդակՔնդ - Քանդակ
Մ - ՄաթեմատիկաՄ - Մաթեմատիկա Կոմ - ԿոմպոզիցիաԿոմ - Կոմպոզիցիա
Ֆ  - Ֆ իզիկաՖ  - Ֆ իզիկա Մասն - ՄասնագիտականՄասն - Մասնագիտական
Ք - ՔիմիաՔ - Քիմիա Սոլֆ  - ՍոլֆեջիոՍոլֆ  - Սոլֆեջիո
Կ - ԿենսաբանությունԿ - Կենսաբանություն Դշ ն - Դաշ նամուրԴշ ն - Դաշ նամուր
Աշ խ - Աշ խարհագրությունԱշ խ - Աշ խարհագրություն Եգ - Երաժշ տական գրագիտությունԵգ - Երաժշ տական գրագիտություն
Երկ - ԵրկրաչափությունԵրկ - Երկրաչափություն Ֆ իզ - Ֆ իզկուլտուրաՖ իզ - Ֆ իզկուլտուրա
Հպ - Հայոց պատմությունՀպ - Հայոց պատմություն
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1.  Մրցութային առարկայի գնահատական/միավոր է  համարվում հիմնական կրթության1.  Մրցութային առարկայի գնահատական/միավոր է  համարվում հիմնական կրթության
վկայականի որակավորման,  միջնակարգ կրթության ատեստատի պետական ավարտականվկայականի որակավորման,  միջնակարգ կրթության ատեստատի պետական ավարտական
քննություններից ստացած համապատասխան առարկայի միավորը,  նախնականքննություններից ստացած համապատասխան առարկայի միավորը,  նախնական
մասնագիտական (արհեստագործական) ,  միջին մասնագիտական,  բարձրագույնմասնագիտական (արհեստագործական) ,  միջին մասնագիտական,  բարձրագույն
մասնագիտական կրթության դիպլոմի ներդիրի քննական գնահատականը:մասնագիտական կրթության դիպլոմի ներդիրի քննական գնահատականը:

Եթե առարկան քննական չէ ,  ապա մրցութային առարկայի գնահատական/միավոր էԵթե առարկան քննական չէ ,  ապա մրցութային առարկայի գնահատական/միավոր է
համարվում հիմնական կրթության վկայականի կամ միջնակարգ կրթության ատեստատիհամարվում հիմնական կրթության վկայականի կամ միջնակարգ կրթության ատեստատի
համապատասխան առարկայի առաջադիմության միավորը:համապատասխան առարկայի առաջադիմության միավորը:

2.  Հիմնական կրթության վկայականի,  միջնակարգ կրթության ատեստատի քննական2.  Հիմնական կրթության վկայականի,  միջնակարգ կրթության ատեստատի քննական
միավորների միջին թվաբանական կամ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) ,միավորների միջին թվաբանական կամ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) ,
միջին մասնագիտական,  բարձրագույն մասնագիտական կրթության դիպլոմի ներդիրիմիջին մասնագիտական,  բարձրագույն մասնագիտական կրթության դիպլոմի ներդիրի
գնահատականների միջին թվաբանականը հաշ վարկելիս անհրաժեշ տ է  անցնել 20-գնահատականների միջին թվաբանականը հաշ վարկելիս անհրաժեշ տ է  անցնել 20-
միավորային համակարգի` օգտվելով ներքոնշ յալ սանդղակներից:միավորային համակարգի` օգտվելով ներքոնշ յալ սանդղակներից:

1)  Գնահատման 5-միավորային համակարգից 20-միավորային համակարգի անցման1)  Գնահատման 5-միավորային համակարգից 20-միավորային համակարգի անցման
համար կիրառվում է  հետևյալ սանդղակը.համար կիրառվում է  հետևյալ սանդղակը.

5-միավորային համակարգ5-միավորային համակարգ 20-միավորային համակարգ20-միավորային համակարգ

«5»«5» «20»«20»

«4»«4» «17»«17»

«3»«3» «13»«13»

2)  Գնահատման 10-միավորային համակարգից 20-միավորային համակարգի անցման2)  Գնահատման 10-միավորային համակարգից 20-միավորային համակարգի անցման
համար կիրառվում է  հետևյալ սանդղակը.համար կիրառվում է  հետևյալ սանդղակը.

10-միավորային համակարգ10-միավորային համակարգ 20-միավորային համակարգ20-միավորային համակարգ

«10»«10» «20»«20»

«9»«9» «18»«18»

«8»«8» «16»«16»

«7»«7» «14»«14»

«6»«6» «12»«12»

«5»«5» «10»«10»

«4»«4» «8»«8»

3.  Հիմնական կրթության վկայականի,  միջնակարգ կրթության ատեստատի միավորների,3.  Հիմնական կրթության վկայականի,  միջնակարգ կրթության ատեստատի միավորների,
նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) ,  միջին մասնագիտական,  բարձրագույննախնական մասնագիտական (արհեստագործական) ,  միջին մասնագիտական,  բարձրագույն
մասնագիտական կրթության դիպլոմի ներդիրի գնահատականների միջին թվաբանականըմասնագիտական կրթության դիպլոմի ներդիրի գնահատականների միջին թվաբանականը
հաշ վելիս այն կլորացվում է  տասնորդականի ճշ տությամբ:հաշ վելիս այն կլորացվում է  տասնորդականի ճշ տությամբ:
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(հավելվածը խմբ.  21.04.16 N  327-Ն,  լրաց.  01.07.16 N  686-Ն,  խմբ.  (հավելվածը խմբ.  21.04.16 N  327-Ն,  լրաց.  01.07.16 N  686-Ն,  խմբ.  30.07.20 N  18-Ն30.07.20 N  18-Ն ))
(( հավելվածըհավելվածը լրաց. ,  փոփ.  31.03.15 N  212-Ն,  խմբ.  21.04.16 N  327-Ն,  լրաց.  01.07.16 N  686-Ն,  փոփ. ,լրաց. ,  փոփ.  31.03.15 N  212-Ն,  խմբ.  21.04.16 N  327-Ն,  լրաց.  01.07.16 N  686-Ն,  փոփ. ,

խմբ.  24.05.19 N  05-Ն,  լրաց. ,  փոփ. ,  խմբ.  30.07.20 N  18-Ն,  լրաց. ,  խմբ. ,  փոփ.  07.06.21 N  45-Ն,  լրաց. ,  փոփ.խմբ.  24.05.19 N  05-Ն,  լրաց. ,  փոփ. ,  խմբ.  30.07.20 N  18-Ն,  լրաց. ,  խմբ. ,  փոփ.  07.06.21 N  45-Ն,  լրաց. ,  փոփ.
12.08.21 N  62-Ն)12.08.21 N  62-Ն)
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