ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
12 հունիսի 2014 թվականի N 651 - Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ)
ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ԿԱՄ ԲԱՐՁՐԼԵՌՆԱՅԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ԳՈՐԾՈՒՂՄԱՆ
ԿԱՐԳԸ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ
և «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 11-րդ մասերի
պահանջներին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը
ո ր ո շ ու մ

է.

1. Հաստատել`
1) Հայաստանի Հանրապետության նախնական (արհեստագործական) և միջին
մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատություններ Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ կամ բարձրլեռնային
բնակավայրերի քաղաքացիների ընդունելության ու գործուղման կարգը` համաձայն N 1
հավելվածի.
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2) Հայաստանի Հանրապետության նախնական (արհեստագործական) և միջին
մասնագիտական

կրթական

ծրագրեր

իրականացնող

պետական

ուսումնական

հաստատություններ Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ կամ բարձրլեռնային
բնակավայրերի քաղաքացիների գործուղման համար մասնագիտությունների ցանկը`
համաձայն N 2 հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող
տասներորդ օրը:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏ
2014 թ. հուլիսի 7
Երևան
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Հ. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
հունիսի 12-ի N 651 - Ն որոշման

ԿԱՐԳ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ
ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ԿԱՄ ԲԱՐՁՐԼԵՌՆԱՅԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ԳՈՐԾՈՒՂՄԱՆ

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Սույն կարգով սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության նախնական
մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր
իրականացնող պետական ուսումնական հաստատություններ Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ կամ բարձրլեռնային բնակավայրերի քաղաքացիների ընդունելության ու գործուղման կազմակերպման և իրականացման հարաբերությունները:
2. Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ կամ բարձրլեռնային բնակավայրերից գործուղված քաղաքացիների (այսուհետ` քաղաքացի)՝ նպաստի ձևով ուսման
վճարի լրիվ փոխհատուցմամբ ընդունելության տեղերը` ըստ մասնագիտությունների
(այսուհետ` գործուղման տեղ), հաստատվում են յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա
համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր
իրականացնող պետական ուսումնական հաստատություններ (այսուհետ` հաստատություն) անվճար ուսուցմամբ (նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցմամբ) ընդունելության տեղերը հաստատելու հետ միաժամանակ:
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3. Հաստատություն կարող է գործուղվել Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ կամ բարձրլեռնային բնակավայրում հաշվառված և վերջին ութ տարին տվյալ
բնակավայրում մշտապես բնակվող Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր
քաղաքացի:

II. ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՂՈՒՄԸ

4. Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ կամ բարձրլեռնային բնակավայրերի քաղաքացիների գործուղման տեղերը ձևավորվում են տվյալ տարածքային
կառավարման մարմնի ղեկավարի (այսուհետ` մարզպետ) հայտի հիման վրա։ Մարզպետը
հայտը կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմին է ներկայացնում
յուրաքանչյուր տարի՝ մինչև հունվարի 20-ը:
5. Մարզպետը կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմին հայտ
ներկայացնելուց երկու ամիս առաջ մարզի զանգվածային լրատվության միջոցներով
հրապարակում, ինչպես նաև հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում
տարածում է հայտարարություն՝ գործուղման հայտեր ձևավորելու նպատակով քաղաքացիներից և տվյալ մարզում գործունեություն ծավալող իրավաբանական անձանցից
(կազմակերպություններից) դիմումների ընդունման համար:
6. Հայտարարության մեջ նշվում են մարզում թափուր աշխատատեղերը համալրելու
նպատակով համապատասխան ուսումնական հաստատություններ նպատակային գործուղվելու պայմանները, դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետը և այլ տեղեկատվություն:
7. Հայտը ձևավորվում է մարզպետի, քաղաքացու և տվյալ մարզում գործունեություն ծավալող կազմակերպության միջև պայմանագրի կնքումից հետո, որում
ամրագրվում են կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները, և պարտադիր
սահմանվում են նաև՝
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1)

կազմակերպությունը պարտավորվում է ուսումնառության ավարտից հետո

քաղաքացուն ընդունել աշխատանքի և ապահովել աշխատանքով՝ առնվազն 2 տարի.
2) քաղաքացին պարտավորվում է ուսումնառության ավարտից հետո առնվազն 2
տարի աշխատել տվյալ կազմակերպությունում.
3) մարզպետը պարտավորվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
2014 թվականի հունիսի 12-ի N

- Ն որոշմամբ սահմանված ժամկետում կրթության

պետական լիազորված մարմին ներկայացնել համապատասխան հայտ՝ կցելով տվյալ
պայմանագրի պատճենը.
4) քաղաքացուն առաջարկվող աշխատանքի պայմանների նկարագիրը, առաջարկվող աշխատանքի դիմաց վճարվող աշխատավարձի նվազագույն չափը, և կողմերի
ցանկությամբ, աշխատանքի պայմանների վերաբերյալ այլ դրույթներ.
5) կողմերը պայմանագրում նշում են նաև, որ քաղաքացու և կազմակերպության
համար տվյալ պայմանագրով սահմանված իրավունքներն ու պարտականությունները
ծագում են քաղաքացու՝ ուսումնական հաստատություն ընդունվելու և ավարտելու դեպքում.
6) կազմակերպությունն ուսումնառության ավարտից հետո քաղաքացուն ձեռք
բերված մասնագիտությամբ աշխատանքով ապահովելուց հրաժարվելու դեպքում
փոխհատուցում է ուսանողի ուսման վարձավճարը.
7) պայմանագրով իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ
կատարելու համար կողմերը պատասխանատվություն են կրում Հայաստանի Հանրապետության օրեսդրությամբ սահմանված կարգով: Իսկ պայմանագրի կապակցությամբ
ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով կամ դատական կարգով:
8. Հայտը ներառում է մասնագիտության և որակավորման անվանումն ու տեղերի
թիվը: Հայտում կարող է նշվել հաստատության անվանումը, որտեղ առաջարկվում է
կազմակերպել ուսումնառությունը:
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9. Հայտում նշված մասնագիտությունը և որակավորումը պետք է համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
N

2014 թվականի հունիսի 12-ի

- Ն որոշմամբ հաստատված մասնագիտությունների ցանկին և հաշվի առնվեն

տվյալ ուսումնական տարում ուսուցանվող մասնագիտությունները և որակավորումները:
10. Հայտին կցվում է նաև եռակողմ` մարզպետի, քաղաքացու և տվյալ մարզում
գործունեություն ծավալող կազմակերպության միջև կնքված պայմանագրի պատճենը.
պայմանագրերի թիվը կարող է գերազանցել գործուղման տեղերի թիվը:
11. Գործուղման տեղերը՝ ըստ հաստատությունների, հատկացնում են պետական
լիազորված մարմինները` ըստ իրենց ենթակայության գործող ուսումնական հաստատությունների, տվյալ ուսումնական տարվա համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հատկացված տեղերի թվաքանակից` ըստ մասնագիտությունների:
12. Պետական լիազորված մարմինների կողմից գործուղման տեղերը հատկացվելուց հետո 15 օրվա ընթացքում հաստատության տնօրենը (ռեկտորը) հրապարակում է
ընդունելության պայմանների վերաբերյալ հայտարարություն, որը ներառում է`

1) մասնագիտությունը և որակավորումը.
2) կրթության հիմքը.
3) դիմումների ընդունման ժամկետը.
4) ուսման տևողությունը.
5) լիազորված մարմնի կողմից հատկացված տեղերի թիվը.
6) մրցույթի անցկացման ժամկետը.
7) և այլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն:
13. Մարզպետը, հիմք ընդունելով ըստ հաստատությունների հատկացված մասնագիտություններն ու որակավորումները և սույն կարգի 3-րդ կետի պայմանը,
քաղաքացուն տրամադրում է ուղեգիր, որում նշվում են քաղաքացու անունը, ազգանունը,
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կազմակերպության անվանումը, որտեղ ուսումնառությունն ավարտելուց հետո պետք է
անցնի աշխատանքի:
14. Գործուղման տեղի ընդունելության համար քաղաքացիների դիմումն ընդունվում է
Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության կողմից
հաստատված ընդհանուր հիմունքներով՝ առկա ուսուցման դիմումների ընդունման
ժամկետներում:
15. Դիմորդը` հաստատության ընդունող հանձնաժողովին անձամբ, իսկ անչափահաս

լինելու

դեպքում՝

օրինական

ներկայացուցչի

(ծնողի,

որդեգրողի

կամ

հոգաբարձուի) հետ, ներկայացնում է`
1) դիմում.
2) 4 լուսանկար (3 x 4 չափսի).
3) կրթության մասին փաստաթղթի բնագիրը կամ պատճենը.
4) ուղեգիրը.
5) անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր կամ ծննդյան վկայական՝ մինչև
16

տարեկան

դիմորդի

համար, կամ զինվորական գրքույկ, կամ

Հայաստանի

Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բաժինների կողմից տրվող՝ անձը հաստատող ժամանակավոր փաստաթուղթ).
6) կցագրման վկայական (զորակոչային տարիք ունեցող դիմորդից ընդունվում
են զինվորական հաշվառման 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):
16. Դիմորդը 2-րդ հայտով կարող է դիմել հաստատություն ընդհանուր հիմունքներով ընդունվելու համար` առաջին հայտի գերակայության սկզբունքով:
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17. Գործուղման տեղերի ընդունելության մրցույթն անցկացվում է Հայաստանի
Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության կողմից հաստատված
ընդհանուր հիմունքներով՝ առկա ուսուցմամբ ընդունելության մրցույթի անցկացման
կարգով:
18. Մրցույթով անցած ուսանողների հետ կնքվում է եռակողմ պայմանագիր
(ուսումնական հաստատություն, ուսանող և մարզպետ):
19. Պայմանագրում ամրագրվում են երեք կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները: Պայմանագրում պարտադիր սահմանվում են՝
1) հաստատությունը, որտեղ ուսումնառում է ուսանողը.
2) մասնագիտությունը (մասնագիտացումը), որով սովորելու է ուսանողը.
3) ուսումնառությունն ավարտելուց հետո աշխատելու պայմանը (չհաշված
զինծառայության ժամկետը), և այն խախտելու դեպքում ուսումնառության ընթացքում
փաստացի ստացված պետական ուսանողական նպաստի, ինչպես նաև պետական
կրթաթոշակի գումարները վերադարձնելու պայմանը և ժամկետները:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ
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Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
հունիսի 12-ի N 651 - Ն որոշման

ՑԱՆԿ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ԿԱՄ ԲԱՐՁՐԼԵՌՆԱՅԻՆ
ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՂՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
I. ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` ԸՍՏ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ
Գործունեության ենթաոլորտը

Մասնագիտությունը
կոդը

անվանումը

Որակավորումը
կոդը

Ոլորտ 2` Հումանիտար գիտություններ և մշակույթ
Կատարողական արվեստի
2-0.01.01
Գեղարվեստական ձևավորման
բնագավառում գործունեություն
աշխատանքներ և դիզայն
կոդը՝ 2-90.01

Տնտեսական և գեղազարդ
2-23.41.01
խեցեգործական
արտադրատեսակների
արտադրություն
կոդը՝ 2-23.41
Փայտից, խցանակեղևից, ծղոտից և 2-16.29.01
հյուսկե նյութերից այլ
արտադրատեսակների
արտադրություն
կոդը՝ 2-16.29
Ոսկերչական արտադրատեսակների 2-2.12.01
արտադրություն
կոդը՝ 2-32.12
Գորգերի և գորգագործական
2-13.93.01
արտադրատեսակների
արտադրություն
կոդը՝ 2-13.93
Ոչ թանկարժեք զարդերի և
2-32.13.01
համանման արտադրատեսակների
արտադրություն
կոդը՝ 2-32.13

2-90.01.01.01-3
2-90.01.01.02-3
2-90.01.01.03-3
2-90.01.01.04-3
2-90.01.01.05-3
Զարդակիրառական նշանակության 2-23.41.01.01-3
խեցեգործական իրերի
2-23.41.01.02-3
պատրաստում
2-23.41.01.03-3
Զարդակիրառական նշանակության 2-16.29.01.01-3
փայտյա իրերի պատրաստում
2-16.29.01.02-3

Զարդակիրառական նշանակության 2-32.12.01.01-3
թանկարժեք իրերի պատրաստում 2-32.12.01.02-3
Զարդակիրառական նշանակության 2-13.93.01.01-3
գորգագործական իրերի
2-13.93.01.02-3
պատրաստում
2-13.93.01.03-3
Փորագրմամբ պատրաստվող
2-32.13.01.01-3
զարդակիրառական նշանակության
իրերի արտադրություն
2-32.13.01.02-3
2-32.13.01.03-3

Կաշվե գալանտերեայի և համանման 2-15.12.01
այլ արտադրատեսակների
արտադրություն
կոդը՝ 2-15.12
Լուսանկարչության բնագավառում 2-74.20.01
գործունեություն
կոդը՝ 2-74.20
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2-32.13.01.04-3
2-32.13.01.05-3
Զարդակիրառական նշանակության 2-15.12.01.01-3
կաշվե գեղարվեստական իրերի
պատրաստում
Լուսանկարչություն

2-74.20.01.01-3
2-74.20.01.02-3
2-74.20.01.03-3
2-74.20.01.04-3

անվանումը
Նկարիչ-ապակեպատող
Ձևավորող` ցուցափեղկերի
Արհեստավոր - ձևավորող
Ցուցադրող` սանրվածքների
Ցուցադրող` հագուստների
Բրուտագործ
Պատրաստող` խեցեգործական
գեղարվեստական իրերի
Նկարազարդող՝ հախճապակյա իրերի
Պատրաստող` փայտյա
գեղարվեստական իրերի
Փորագրող` փայտյա գեղարվեստական
իրերի
Ոսկերիչ
Մշակող` կիսաթանկարժեք և
թանկարժեք քարերի
Գորգագործ
Գոբելենագործ
Ասեղնագործող-ժանեկագործող
Փորագրող` քարե գեղարվեստական
իրերի
Փորագրող` ոսկրե գեղարվեստական
իրերի
Փորագրող` մետաղյա գեղարվեստական
իրերի
Դրվագող` քանդակների
Արհեստավոր-մանրանկարիչ
Պատրաստող` կաշվե գեղարվեստական
իրերի
Լուսանկարիչ
Լուսանկարիչ-ձևավորող
Լաբորանտ` լուսանկարչատան
Օպերատոր` մինի լուսանկարչական
սարքերի

2
2-74.20.01.05-3
Կինո- և տեսաֆիլմերի,
հեռուստատեսային ծրագրերի
արտադրություն
կոդը՝ 2-59.11

2-59.11.01

Կինոֆիկացում

2-59.11.01.01-3

Օպերատոր` համակարգչային
գրաֆիկայի
Կինոմեխանիկ

Ոլորտ 3` Բիզնես, իրավունք և սոցիալական գիտություններ
Վճարների գանձում և վարկային 3-82.91.01
Հաշվետարություն
3-82.91.01.01-3
Հաշվետար
գործառնությունների վերաբերյալ
հաշվետվությունների կազմում
կոդը՝ 3-82.91
Լայն տեսականու ապրանքների 3-46.19.01
Կոմերցիոն գործունեություն
3-46.19.01.01-3
Գործակալ` գնումների
առևտրով զբաղվող գործակալների
3-46.19.01.02-3
Գործակալ` մատակարարման
գործունեություն
3-46.19.01.03-3
Մթերող` հումքի և մթերքների
կոդը՝ 3-46.19
Գովազդի տարածման հետ կապված 3-73.12.01
Գովազդային գործունեություն
3-73.12.01.01-3
գործունեություն
Գործակալ` գովազդի
կոդը՝ 3-73.12
Բանկերի գործունեություն
3-64.19.01
Բանկային գործ
3-64.19.01,01-3
Գանձապահ
կոդը՝ 3-64.19
Կազմակերպությունների
3-82.11.01
Փաստաթղթավարություն,
3-82.11.01.01-3
Գործավար
վարչարարական գրասենյակների
տեղեկատվական և
համալիր գործունեություն
կազմակերպչական սպասարկում
կոդը՝ 3-82.11
Ապահովագրություն՝ բացի կյանքի 3-65.12.01
Ապահովագրական գործ
3-65.12.01.01-3
Գործակալ` ապահովագրության
ապահովագրությունից
կոդը՝ 3-65.12
Այլ ապրանքների մանրածախ
3-47.89.01
Առևտրական գործ
3-47.89.01.01-3
Հսկիչ-գանձապահ
առևտուր կրպակներում և
3-47.89.01.02-3
Վաճառող` արդյունաբերական
շուկաներում
ապրանքների
կոդը՝ 3-47.89
3-47.89.01.03-3
Վաճառող` պարենային ապրանքների
Ոլորտ 5` Տեխնիկա, մշակող արդյունաբերություն և շինարարություն
Հանքագործական
5-08.99.01
Օգտակար հանածոների
5-08.99.01.01-3 Օպերատոր` հանքաքարի հարստացման
արդյունաբերության և բաց հանքերի
հարստացում
կայանքի
շահագործում
5-08.99.01.02-3
Օպերատոր` լեռնարդյունաբերական
կոդը՝ 5-08.99
մեքենաների
5-08.99.01.03-3
Բաժնաչափող
5-08.99.02
Լեռնային աշխատանքներ
5-08.99.02.01-3
Պայթեցնող
5-08.99.02.02-3
Լեռնագործ` մաքրման հանքախորշի
5-08.99.03
Հանքարդյունաբերական
5-08.99.03.01-3
Օպերատոր` խտացուցիչների
մեքենաների և սարքավորումների 5-08.99.03.02-3
Օպերատոր` ջարդման կայանքների
շահագործում
5-08.99.03.03-3
Օպերատոր` աղացման կայանքների
5-08.99.03.04-3
Օպերատոր` հանքարդյունաբերության
հեռակառավարման վահանակի
5-08.99.03.05-3
Օպերատոր` հանքաքարի չորացման
կայանքի
5-08.99.03.06-3
Օպերատոր` հանքաքարի քամման
կայանքի
5-08.99.03.07-3 Օպերատոր` օգտակար հանածոների
արդյունահանման արտադրության
գոլորշացման կայանքի
5-08.99.04
Հետախուզաշահագործական
5-08.99.04.01-3
Մոնտաժող` հորատման աշտարակի
հորատում
5-08.99.04.02-3
Էլեկտրամոնտաժող` հորատման
աշտարակի
5-08.99.04.03-3
Օպերատոր` հորատման
սարքավորումների
5-08.99.05
Հորատանցքերի շահագործում
5-08.99.05.01-3
Արհեստավոր` հորատանցքերի
շահագործման
Էլեկտրական սարքավորանքի
5-27.90.01
Էլեկտրասարքավորումների
5-27.90.01.01-3 Փաթաթող` էլեկտրական մեքենաների
արտադրություն
արտադրություն
տարրերի
կոդը՝ 5-27.90
5-27.90.01.02-3 Հավաքող` էլեկտրական մեքենաների և
ապարատների
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Էլեկտրական սարքավորանքի
նորոգում և տեխնիկական
սպասարկում
կոդը՝ 5-33.14

5-33.14.01

5-33.14.01.01-3
5-33.14.01.02-3

5-33.14.02

Էլեկտրաէներգիայի բաշխում
կոդը՝ 5-35.13

Էլեկտրասարքավորումների
տեխնիկական շահագործում

5-35.13.01

Մեքենաների և մեխանիզմների
էլեկտրասարքավորումների
տեխնիկական շահագործում

Էլեկտրակայանների և ցանցերի
տեխնիկական սպասարկում

5-33.14.02.01-3
5-33.14.02.02-3
5-33.14.02.03-3
5-33.14.02.04-3
5-35.13.01.01-3
5-35.13.01.02-3
5-35.13.01.03-3
5-35.13.01.04-3

5-35.13.01.05-3
5-35.13.01.06-3
Շոգեկաթսաների և այլ
շոգեարտադրիչների նորոգում և
տեխնիկական սպասարկում
կոդը՝ 5-33.11

5-33.11.01

Ջերմաէներգետիկ սարքավորումների 5-33.11.01.01-3
և ջերմային ցանցերի տեխնիկական 5-33.11.01.02-3
շահագործում
5-33.11.01.03-3

Էլեկտրական լուսավորման
սարքավորանքի արտադրություն
կոդը՝ 5-27.40

5-27.40.01

Թուջի, պողպատի և
ֆեռոհամահալվածքների
արտադրություն
կոդը՝ 5-24.10

5-24.10.01

Էլեկտրալուսավորման և ուժային
սարքավորումների
էլեկտրամոնտաժում

Նյութերի ձուլմամբ մշակման
տեխնոլոգիա

Մետաղի կռում, մամլում, դրոշմում և 5-25.50.01
գլոցում Փոշեմետաղագործություն
կոդը՝ 5-25.50

Մետաղների մշակման
տեխնոլոգիա՝ ճնշմամբ

Մետաղների մեխանիկական մշակում 5-25.62.01
կոդը՝ 5-25.62

Եռակցման աշխատանքների
տեխնոլոգիա

5-27.40.01.01-3
5-27.40.01.02-3

5-24.10.01.01-3
5-24.10.01.02-3
5-24.10.01.03-3
5-24.10.01.04-3
5-25.50.01.01-3
5-25.50.01.02-3
5-25.62.01.01-3
5-25.62.01.02-3
5-25.62.01.03-3

5-25.62.02 Մետաղների մեխանիկական մշակում 5-25.62.02.01-3
հաստոցների և գծերի վրա
5-25.62.02.02-3

5-25.62.03

Սարքավորումների տեխնիկական
շահագործում

5-25.62.02.03-3
5-25.62.02.04-3
5-25.62.02.05-3
5-25.62.02.06-3
5-25.62.03.01-3
5-25.62.03.02-3

5-25.62.03.03-3
5-25.62.03.04-3
5-25.62.03.05-3
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Էլեկտրամոնտաժող`
էլեկտրասարքավորումների
Արհեստավոր`
էլեկտրասարքավորումների նորոգման և
սպասարկման
Փականագործ-էլեկտրիկ`
էլեկտրասարքավորումների նորոգման
Էլեկտրամեխանիկ` վերելակների
Էլեկտրամեխանիկ` առևտրային և
սառնարանային սարքավորումների
Մոնտաժող` էլեկտրական վերելակների
Էլեկտրամոնտաժող` ենթակայանների
Սպասարկող` ենթակայանների
Նորոգող՝ ռելեային պաշտպանության և
ավտոմատ սարքավորումների
Էլեկտրոմոնտաժող՝ ռելեային
պաշտպանության և ավտոմատ
սարքավորումների
Էլեկտրամոնտաժող՝ բաշխիչ ցանցերի
Էլեկտրիկ՝ բաշխիչ ցանցերի
շահագործման
Օպերատոր՝ կաթսայատան
Փականագործ՝ կաթսայատան
սարքավորումների նորոգման և
սպասարկման
Փականագործ՝ ջերմային ցանցերի
սարքավորումների նորոգման և
սպասարկման
Էլեկտրամոնտաժող՝ բաշխիչ ցանցերի և
երկրորդային շղթաների
Էլեկտրամոնտաժող՝
էլեկտրասարքավորումների, ուժային և
լուսավորման ցանցերի
Հալող՝ մետաղի և համաձուլվածքների
Կաղապարող
Մոդելագործ՝ փայտե մոդելների
Ձուլող
Դարբին
Կարգաբերող՝ դարբնամամլային
սարքավորումների
Գազաեռակցող
Էլեկտրաեռակցող
Էլեկտրաեռակցող՝ ավտոմատ և
կիսաավտոմատ մեքենաներով
Օպերատոր՝ ավտոմատ և
կիսաավտոմատ գծերի հաստոցների և
կայանքների
Օպերատոր՝ ծրագրային ղեկավարմամբ
հաստոցների
Խառատ
Ֆրեզող
Հղկող
Խառատ-ներտաշող
Կարգավորող՝ ավտոմատ գծերի և
ագրեգատային հաստոցների
Կարգավորող՝ ծրագրային
ղեկավարմամբ հաստոցների և
մանիպուլյատորների
Փականագործ-գործիքագործ
Փականագործ՝ մեխանիկական
հավաքման աշխատանքների
Փականագործ-նորոգող
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Ռենտգենյան, էլեկտրաբժշկական և 5-33.12.01
էլեկտրաբուժական սարքավորանքի
նորոգում և տեխնիկական
սպասարկում
կոդը՝ 5-33.12
Այլ էլեկտրական սարքավորանքի 5-33.14.01
նորոգում և տեխնիկական
սպասարկում
կոդը՝ 5-33.14

Բժշկական սարքավորումների
տեխնիկական շահագործում

5-33.12.01.01-3

Էլեկտրավակուումային
արտադրության տեխնոլոգիա

5-33.14.01.01-3
5-33.14.01.02-3
5-33.14.01.03-3

Ժամացույցների և ժամանակի
գրանցման այլ սարքերի
արտադրություն
կոդը՝ 5-26.52

5-26.52.01

Ժամացույցների արտադրության
տեխնոլոգիա և նորոգում

5-26.52.01.01-3
5-26.52.03.02-3
5-26.52.04.03-3

Չափիչ, ստուգիչ, փորձարկիչ և
նավագնացական գործիքների ու
սարքերի արտադրություն
կոդը՝ 5-26.51

5-26.51.01

5-26.51.02

Էլեկտրոնային և օպտիկական
սարքավորանքի նորոգում
կոդը՝ 5-33.13

5-33.13.01

Չափիչ-ստուգիչ սարքերի և
ավտոմատիկայի տեխնիկական
շահագործում
Օպտիկամեխանիկական
արտադրության սարքավորումներ և
տեխնոլոգիա
Ռադիոէլեկտրոնային
արտադրության տեխնոլոգիական
սարքավորումների կարգաբերում

5-26.51.01.01-3
5-26.51.01.02-3
5-26.51.02.01-3

5-33.13.01.01-3

5-33.13.01.02-3

5-33.13.02

Ռադիոէլեկտրոնային
սարքավորումների և սարքերի
արտադրության տեխնոլոգիա

5-33.13.02.01-3

5-33.13.02.02-3

5-33.13.02.03-3

5-33.13.03

Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների
տեխնիկական սպասարկում և
նորոգում

5-33.13.03.01-3

5-33.13.03.02-3
Կապի սարքավորանքի
արտադրություն
կոդը՝ 5-26.30

5-26.30.01

Կապ սարքավորումների մոնտաժում 5-26.30.01.01-3
և շահագործում
5-26.30.01.02-3

Փոստային գործունեություն՝
իրականացվող համակողմանի
պայմանագրի հիման վրա
կոդը՝ 5-53.10
Էլեկտրոնային բաղադրամասերի
արտադրություն
կոդը՝ 5-26.11

5-53.10.01

Փոստային կապ

5-53.10.01.01-3

5-26.11.01

Էլեկտրոնային և միկրոէլեկտրոնային
տեխնիկայի արտադրության
տեխնոլոգիա

5-26.11.01.01-3

5-26.11.01.02-3

5-26.11.01.03-3
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Էլեկտրամեխանիկ՝ բժշկական
սարքավորումների նորոգման և
սպասարկման
Թիթեղագործ՝ էլեկտրավակուումային
սարքերի դետալների ձևման
Մոնտաժող՝ էլետրավակուումային
սարքերի
Փաթաթող՝ էլեկտրավակուումային
արտադրության դետալների
Հավաքող՝ ժամացուցների և
ժամացույցների բաղադրիչների
Ժամագործ՝ մեխանիկական
ժամացույցների նորոգման
Ժամագործ՝ էլեկտրոնային և կվարցային
ժամացույցների նորոգման
Փականագործ-նորոգող՝ չափիչ-ստուգիչ
սարքերի
Փականագործ-նորոգող՝ ավտոմատ
չափիչ-ստուգիչ սարքերի
Օպտիկ
Մոնտաժող-կարգաբերող`
ռադիոէլեկտրոնային
արտադրատեսակների փորձարկման
սարքավորումների
Մոնտաժող-կարգաբերող`
ռադիոէլեկտրոնային արտադրության
տեխնոլոգիական սարքավորումների
Մոնտաժող՝ ռադիոէլեկտրոնային
սարքերի, սարքավորումների և
ապարատների
Կարգավորող՝ ռադիոէլեկտրոնային
սարքերի, սարքավորումների և
ապարատների
Փականագործ-նորոգող՝
ռադիոէլեկտրոնային սարքերի,
սարքավորումների և ապարատների
Ռադիոմեխանիկ`
ռադիոհեռուստատեսային
սարքավորումների նորոգման և
սպասարկման
Ռադիոմոնտաժող` հեռուստատեսային և
ռադիոհաղորդումների ցանցերի
Մալուխագործ-զոդող
Էլեկտրամոնտաժող` էլեկտրակապի և
լարային հաղորդումների գծային
կառույցների
Կապի օպերատոր

Օպերատոր-միկրոեռակցող`
էլեկտրոնային և միկրոէլեկտրոնային
տեխնիկայի
Օպերատոր` էլեկտրոնային և
միկրոէլեկտրոնային դիֆուզիոն
սարքավորումների
Հավաքող` էլեկտրոնային և
միկրոէլեկտրոնային սարքերի և
սարքավորումների
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Համակարգիչների և ծայրամասային 5-26.20.01
սարքվածքների արտադրություն 5-26.20.02
կոդը՝ 5-26.20

Պարարտանյութերի և ազոտական 5-20.15.01
միացությունների արտադրություն
կոդը՝ 5-20.15

Համակարգիչների շահագործում
Էլեկտրոնային հաշվողական
մեքենաների տեխնիկական
սպասարկում և նորոգում

Ազոտական պարարտանյութերի և
օրգանական սինթեզի տեխնոլոգիա

5-26.20.01.01-3
5-26.20.02.01-3
5-26.20.02.02-3

5-20.15.01.01-3
5-20.15.01.02-3
5-20.15.01.03-3

Մետաղների մշակում և պատում
կոդը՝ 5-25.61

5-25.61.01

Էլեկտրաքիմիական
արտադրությունների տեխնոլոգիա

5-25.61.01.01-3
5-25.61.01.02-3

Առաջնային ձևերով
5-20.16.01
պլաստմասսաների արտադրություն
կոդը՝ 5-20.16
Արհեստական թելքի արտադրություն 5-20.60.01
կոդը՝ 5-20.60

Սինթետիկ խեժերի,
պլաստմասսաների արտադրություն
և դրանց վերամշակում
Քիմիական մանրաթելերի
արտադրության տեխնոլոգիա

5-20.16.01.01-3

Ապակեթելքի արտադրություն
կոդը՝ 5-23.14

5-23.14.01

Ապակեթելային նյութերի
արտադրություն

Թերթապակու արտադրություն
կոդը՝ 5-23.11

5-23.11.01

Ապակու արտադրության
տեխնոլոգիա

Դեղագործական պատրաստուկների 5-21.20.01
և նյութերի արտադրություն
կոդը՝ 5-21.20

Սառեցնող և օդափոխիչ ոչ
կենցաղային սարքավորանքի
արտադրություն
կոդը՝ 5-28.25
Հացի արտադրություն
կոդը՝ 5-10.71

Շաքարի արտադրություն
կոդը՝ 5-10.81

5-28.25.01

5-10.71.01

5-10.81.01

Դեղանյութերի, վիտամինների և
կենսաբանական միացությունների
արտադրություն

Պարեն արդյունաբերության
սարքավորումների տեխնիկական
շահագործում

Հացաթխման արտադրության
տեխնոլոգիա

Շաքարի արտադրության
տեխնոլոգիա

Խաղողի գինու արտադրություն
կոդը՝ 5-11.02

5-11.02.01

Գինեգործություն և հյութերի
արտադրություն

Մսի մշակում և պահածոյացում
կոդը՝ 5-10.11

5-10.11.01

Կենդանական հումքի նախնական
վերամշակում
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5-20.60.01.01-3

Օպերատոր` համակարգիչների
Էլեկտրամեխանիկ` էլեկտրոնային
հաշվողական մեքենաների նորոգման
Էլեկտրամեխանիկ` էլեկտրոնային
հաշվողական մեքենաների
շահագործման և տեխնիկական
սպասարկման
Օպերատոր` քիմիական արտադրության
գոլորշացման կայանքի
Օպերատոր` ամոնիակային սելիտրայի
արտադրության
Օպերատոր` ամոնիակային սուլֆատի
արտադրության
Գալվանագործ
Օպերատոր` քիմիական արտադրության
ավտոմատ և կիսաավտոմատ գծերի
Ձուլող` պլաստմասսայի

Օպերատոր` քիմիական մանրաթելերի
արտադրական գործընթացի
5-20.60.01.02-3 Օպերատոր` քիմիական մանրաթելերի
ոլորման ու ձգման
5-23.14.01.01-3 Օպերատոր` ապակե թելային նյութերի
մշակման արտադրական գործընթացի
5-23.14.01.02-3
Օպերատոր` ապակեմանրաթելերի
ոլորման սարքավորումների
5-23.11.01.01-3
Պատրաստող-փչահարող` ապակե
պատրաստվածքների
5-23.11.01.02-3
Փայլեցնող` ապակու և ապակե
պատրաստվածքների
5-23.11.01.03-3
Հղկող` ապակու և ապակե
պատրաստվածքների
5-21.20.01.01-3
Օպերատոր` դեղանյութերի
ֆերմենտացման կենսաբանական
սինթեզի գործընթացի
5-21.20.01.02-3
Օպերատոր` դեղամիջոցների
արտադրական գործընթացի
5-28.25.01.01-3
Օպերատոր` սննդամթերքների
արտադրության սառնարանային
սարքավորումների
5-28.25.01.02-3
Օպերատոր` սննդամթերքների
արտադրության սարքավորումների
5-10.71.01.01-3
Թթխմորող-թթվեցնող
5-10.71.01.02-3
Օպերատոր` խմորման մեքենաների
5-10.71.01.03-3
Հացթուխ
5-10.71.01.04-3
Հունցող
5-10.71.01.05-3
Ձևավորող` խմորի
5-10.81.01.01-3
Օպերատոր` շաքարի արտադրության
գոլորշացման կայանքի
5-10.81.01.02-3
Օպերատոր` շաքարի հյութի
դեֆեկոսատուրացիոն գործընթացի
5-10.81.01.03-3
Օպերատոր` շաքարի արտադրության
դիֆուզիոն գործընթացի
5-11.02.01.01-3 Վարպետ` գինու և հյութերի նախնական
արտադրության
5-11.02.01.02-3
Օպերատոր` հյութերի և օշարակների
արտադրության
5-10.11.01.01-3
Աղապատող` մսի և մսամթերքի
5-10.11.01.02-3
Աղապատող-աղաջրող` մորթիների
5-10.11.01.03-3
Պատրաստող` բնական երշիկային
թաղանթի
5-10.11.01.04-3
Մսագործ
5-10.11.01.05-3
Տեսակավորող՝ մսամթերքի
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Յուղերի և ճարպերի արտադրություն 5-10.41.01
կոդը՝ 5-10.41

Ճարպայուղային արտադրության
տեխնոլոգիա

5-10.11.01.06-3
5-10.41.01.01-3
5-10.41.01.02-3
5-10.41.01.03-3

Մսամթերքի արտադրություն, այդ 5-10.13.01
թվում` թռչնամսից
Կոդ ՝ 5-10.13

Մսամթերքի արտադրություն

5-10.13.01.01-3
5-10.13.01.02-3
5-10.13.01.03-3
5-10.13.01.04-3
5-10.13.01.05-3
5-10.13.01.06-3

Ձկների, խեցեմորթների և
կակղամորթների մշակում և
պահածոյացում
կոդը՝ 5-10.20
Կաթի մշակում, կարագի և պանրի
արտադրություն
կոդը՝ 5-10.51

5-10.20.01

5-10.51.01

Ձկնեղենի վերամշակման
տեխնոլոգիա

5-10.20.01.01-3
5-10.20.01.02-3

Յուղի, պանրի և կաթի
արտադրության տեխնոլոգիա

5-10.51.01.01-3
5-10.51.01.02-3
5-10.51.01.03-3
5-10.51.01.04-3

5-10.51.01.05-3
5-10.51.01.06-3
5-10.51.01.07-3

Պաքսիմատների,
թխվածքաբլիթների, երկարատև
պահման ալյուրե հրուշակեղենի
արտադրություն
կոդը՝ 5-10.72

5-10.72.01

Հրուշակեղենի տեխնոլոգիա

5-10.51.01.08-3
5-10.72.01.01-3
5-10.72.01.02-3
5-10.72.01.03-3
5-10.72.01.04-3
5-10.72.01.05-3
5-10.72.01.06-3
5-10.72.01.07-3
5-10.72.01.08-3

Մանածագործվածքի արտադրություն 5-13.20.01
կոդը՝ 5-13.20

5-13.20.02

Կտորեղենի արտադրության
տեխնոլոգիա

5-13.20.01.01-3
5-13.20.01.02-3

Մանվածքի և մանվածքային իրերի
տեխնոլոգիա

5-13.20.01.03-3
5-13.20.02.01-3
5-13.20.02.02-3
5-13.20.02.03-3
5-13.20.02.04-3
5-13.20.02.05-3
5-13.20.02.06-3

SAHMANAMERZ

Տեսակավորող` մորթու
Օպերատոր` մայոնեզի պատրաստման
կայանքի
Օպերատոր` յուղերի և ճարպերի
բյուրեղացման կայանքի
Օպերատոր` մարգարինի
արտադրության հոսքային գծի
Օպերատոր` մսամթերքի ջերմային
մշակման կայանքի
Օպերատոր` կիսաֆաբրիկատների
ջերմային մշակման կայանքի
Պատրաստող` մսի կիսաֆաբրիկատների
Օպերատոր` եփած երշիկեղենի
արտադրության ավտոմատացված գծի
Օպերատոր` նրբերշիկի արտադրության
ավտոմատացված գծի
Օպերատոր` աղացած մսի
պատրաստման հոսքային գծի
Մշակող` ձկնամթերքի
Օպերատոր` ձկնամթերքի ծխահարման
սարքավորման
Օպերատոր` պաստերացման
սարքավորման
Օպերատոր` չոր կաթնային մթերքների
արտադրության սարքավորումների
Օպերատոր` սուբլիմացիոն գործընթացի
սարքավորման
Օպերատոր` յուղի, պանրի և կաթի
արտադրության գոլորշիացման և
խտացման սարքավորումների
Օպերատոր՝ պաղպաղակի
արտադրության հոսքային գծի
Վարպետ՝ կաթնային և կաթնաթթվային
մթերքների արտադրության
Օպերատոր՝ թթվակաթնային և
մանկական կաթնային մթերքների
արտադրության
Պանրագործ
Հրուշակագործ
Պատրաստող՝ բիսկվիտների
Պատրաստող՝ վաֆլիների
Պատրաստող՝ դրաժեների
Պատրաստող՝ կարամելի
Պատրաստող՝ կոնֆետների
Պատրաստող՝մարմելադային
մթերքների
Օպերատոր` կշռաբաշխիչփաթեթավորող մեքենաների
Օպերատոր՝ հանգուցագործող մեքենայի
Վերականգնող՝ թեթև արդյունաբերության պատրաստի արտադրանքի
Ջուլհակ
Գործող
Մանող
Օպերատոր՝ գործման
սարքավորումների
Օպերատոր՝ սանդերքագզիչ
սարքավորումների
Օպերատոր՝ մանվածքի փաթաթման
սարքավորումների
Օպերատոր՝ ժապավենի արտադրության
սարքավորումների

7
5-13.20.02.07-3

Այլ հագուստի և պարագաների
արտադրություն
կոդը՝ 5-14.19

5-14.19.01

Կաշվե հագուստի արտադրություն
կոդը՝ 5-14.11

5-14.11.01

Կոշիկի արտադրություն
կոդը՝ 5-15.20

5-15.20.01

Այլ պոլիգրաֆիական արտադրանքի
(բացի թերթերից) տպագրություն
կոդը՝ 5-18.12

5-18.12.01

Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի
շինարարություն
կոդը՝ 5-41.20

5-41.20.01

5-41.20.02
Ջրամատակարարման, ջեռուցման,
օդիլավորակման համակարգերի
հավաքակցում
կոդը՝ 5-43.22
Կամուրջների և թունելների
շինարարություն
կոդը՝ 5-42.13
Այլ մասնագիտացված
շինարարական գործունեություն
կոդը՝ 5-43.99

5-43.22.01

5-42.13.01

Օպերատոր՝ մանվածքի ոլորման
սարքավորումների
5-13.20.02.08-3
Օպերատոր՝ մանվածքի գզման
սարքավորումների
5-13.20.02.09-3
Օպերատոր՝ մանվածքի ձգման
սարքավորումների
5-13.20.02.10-3
Հյուսող՝ մանվածքի
Կարի արտադրության տեխնոլոգիա 5-14.19.01.01-3
Ձևարար՝ հագուստի
5-14.19.01.02-3
Կարող՝ գլխարկների
5-14.19.01.03-3
Օպերատոր՝ կարի սարքավորումների
5-14.19.01.04-3
Դերձակ
5-14.19.01.05-3
Պատրաստող՝ ձևանների (լեկալների)
5-14.19.01.06-3
Ձևարար
5-14.19.01.07-3
Ջերմամշակող՝ հագուստների
Կաշվե իրերի արտադրության
5-14.11.01.01-3 Մշակող՝ կաշվե իրերի արտադրության
տեխնոլոգիա
դետալների, կիսաֆաբրիկատների և
պատրաստվածքների
5-14.11.01.02-3
Օպերատոր՝ կաշվե իրերի
արտադրության հոսքային գծի
5-14.11.01.03-3
Կարող՝ կաշվե իրերի
5-14.11.01.04-3 Ձևարար՝ կաշվե պատրաստվածքների
5-14.11.01.05-3 Հավաքող՝ կաշվե պատրաստվածքների
Կոշիկի արտադրության տեխնոլոգիա 5-15.20.01.01-3 Կոշկարար՝ օրթոպեդիական կոշիկների
5-15.20.01.02-3
Կոշկակար
5-15.20.01.03-3
Օպերատոր՝ կոշիկի ձևման
սարքավորումների
5-15.20.01.04-3
Հավաքող՝ կոշիկի
Պոլիգրաֆիական
5-18.12.01.01-3
Օպերատոր` գրքի արտադրության
արտադրությունների տեխնոլոգիա
ավտոմատ գծերի
5-18.12.01.02-3
Օպերատոր՝ գրքի էլեկտրոնային
շարվածքի
5-18.12.01.03-3
Կազմարար
5-18.12.01.04-3
Տպագրիչ՝ հարթ տպագրության
5-18.12.01.05-3
Տպագրիչ` ծավալային տպագրության
5-18.12.01.06-3
Կարգավորող՝ պոլիգրաֆիական
սարքավորումների
Վերանորոգման աշխատանքների
5-41.20.01.01-3
Ամրանագործ
իրականացում
5-41.20.01.02-3
Բետոնագործ
5-41.20.01.03-3
Որմնադիր
Շինարարական մոնտաժային
5-41.20.02.01-3 Մոնտաժող՝ շենքերի, շինությունների և
աշխատանքների իրականացում
կառուցվածքների
Հիդրոտեխնիկական և ջերմային
5-43.22.01.01-3
նշանակության շինությունների
Մոնտաժող՝ հիդրոտեխնիկական և
մոնտաժային աշխատանքների
ջերմային նշանակության շինությունների
իրականացում
Կամուրջների մոնտաժային
5-42.13.01,01-3
աշխատանքների իրականացում
Մոնտաժող՝ կամուրջների

5-43.99.01

Վերականգնողական
աշխատանքների իրականացում

Ճանապարհների և
5-42.11.01
ավտոմայրուղիների շինարարություն

Ճանապարհաշինարարական և
բարելավման աշխատանքների
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5-43.99.01.01-3

Վերականգնող՝ զարդայինգեղարվեստական նշանակության
որմնանկարների
5-43.99.01.02-3
Վերականգնող՝ զարդայինգեղարվեստական նշանակության
ծեփվածքների
5-43.99.01.03-3
Վերականգնող՝ զարդայինգեղարվեստական նշանակության
փայտե հուշարձանների
5-43.99.01.04-3
Վերականգնող՝ զարդայինգեղարվեստական նշանակության քարե
հուշարձանների
5-42.11.01.01-3
Օպերատոր` բուլդոզերի
5-42.11.01.02-3
Օպերատոր` մղանի
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կոդը՝ 5-42.11

տեխնիկական ապահովում

5-42.11.01.03-3

5-42.11.01.04-3
5-43.91.01 Տանիքագործական աշխատանքների 5-43.91.01.01-3
իրականացում
5-43.91.01.01-3
Ատաղձագործական աշխատանքներ 5-43.32.01
Ատաղձագործական,
5-43.32.01.01-3
կոդը՝ 5-43.32
մանրահատակագործական,
5-43.32.01.02-3
ապակեգործական աշխատանքեր 5-43.32.01.03-3
Շինարարության ավարտական փուլի 5-43.39.01
Հարդարման շինարարական
5-43.39.01.01-3
այլ աշխատանքներ
աշխատանքների իրականացում
կոդը՝ 5-43.39
5-43.39.01.02-3
5-43.39.01.03-3
Տանիքածածկման աշխատանքներ
կոդը՝ 5-43.91

Այլ ճարտարագիտական
սարքավորանքի տեղադրում
կոդը՝ 5-43.29

5-43.39.01.04-3
5-43.39.01.05-3
5-43.39.01.06-3
5-43.29.01.01-3

5-43.29.01

Շինարարական մեքենաների և
մեխանիզմների մոնտաժում և
կարգաբերում
5-43.29.02 Տեխնոլոգիական սարքավորումների, 5-43.29.02.01-3
խողովակատարների և մետաղական
կառույցների մոնտաժում
5-43.29.02.02-3
5-43.29.02.03-3

Գազամատակարարման
կառույցների շինարարություն
կոդը՝ 5-42.99

5-42.99.01

Գազի սարքավորումների և
ստորգետնյա գազատարների
տեխնիկական շահագործում

5-42.99.01.01-3

5-42.99.01.02-3

Փայտամթերումներ
կոդը՝ 6-02.20

6-02.20.01

Փայտից, խցանակեղևից, ծղոտից և
հյուսկեն նյութերից այլ արտադրատեսակների արտադրություն
կոդը՝ 6-16.29

6-16.29.01

Ոլորտ 6՝ Գյուղատնտեսություն
Անտառային համալիր
6-02.20.01.01-3
սարքավորումների տեխնիկական
շահագործում
Փայտամշակման
6-16.29.01.01-3
արտադրությունների
սարքավորումների շահագործում և 6-16.29.01.01-3
տեխնոլոգիա
6-16.29.01.02-3
6-16.29.01.03-3
6-16.29.01.04-3
6-16.29.01.05-3

Անտառաբուծություն, անտառային
տնտեսության բնագավառում այլ
հարակից գործունեություն
կոդը՝ 6-02.10
Կաթնատու խոշոր եղջերավոր
անասունի բուծում
կոդը՝ 6-01.41
Ընտանի թռչունների բուծում
կոդը՝ 6-01.47
Խոզերի բուծում
կոդը՝ 6-01.46

SAHMANAMERZ

6-02.10.01

Անտառային տնտեսություն

6-02.10.01.01-3
6-02.10.01.02-3
6-02.10.02.01-3

6-02.10.02

Պարտեզապուրակային գործ

6-01.41.01

Անասնապահական մթերքների
արտադրություն

6-01.47.01

Ընտանի թռչունների բուծում

6-01.41.01.02-3
6-01.47.01.01-3

6-01.46.01

Խոզաբուծություն

6-01.46.01.01-3

6-01.41.01.01-3

Փականագործ՝
ճանապարհաշինարարական
մեքենաների և տրակտորների նորոգման
Օպերատոր` տրակտորի
Թիթեղագործ
Տանիքագործ
Փայտասալիկագործ
Հյուսն
Ապակեգործ
Երեսապատող՝ կերամիկական
սալիկներով
Երեսապատող՝սինթետիկ նյութերով
Երեսապատող՝ բնական և
արհեստական քարե սալիկներով
Խճանկարչագործ
Ծեփագործ
Ներկարար
Փականագործ՝ շինարարական
մեքենաների և մեխանիզմների
մոնտաժման և կարգաբերման
Մոնտաժող՝ սանիտարատեխնիկական
համակարգերի և սարքավորումների
Մոնտաժող՝ օդափոխության, օդամղման
և օդորակման սարքավորումների
Փականագործ՝ սանիտարատեխնիկական համակարգերի,
հանգույցների և դետալների նորոգման
Փականագործ՝ գազի սարքավորումների
շահագործման, տեխնիկական
սպասարկման և նորոգման
Փականագործ՝ ստորգետնյա
գազատարների շահագործման,
տեխնիկական սպասարկման և
նորոգման
Փականագործ` փայտամթերման
սարքավորումների նորոգման
Պատրաստող` կահույքի զարդային
տարրերի
Պատրաստող` կահույքի ձևանմուշի
Օպերատոր` փայտամշակման
սարքավորումների և հոսքային գծերի
Հարդարող` փայտե
պատրաստվածքների
Շրջանակագործ
Օպերատոր` փայտամշակման
հաստոցների
Անտառապահ
Անտառաբույժ
Այգեպան
Օպերատոր՝ անասնապահական
համալիրների և մեքենայացված
ֆերմաների
Օպերատոր՝ մեքենայացված կիթի
Օպերատոր՝ թռչնաբուծական
ֆերմաների
Օպերատոր՝ խոզաբուծական
համալիրների և մեքենայացված
ֆերմաների
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Բուսաբուծության բնագավառում
օժանադակ գործունեություն
կոդը՝ 6-01.61
Բանջարեղենի, բոստանային
մշակաբույսերի և
արմատապալարապտուղների
աճեցում
կոդը՝ 6-01.13
Պտուղների, հատապտուղների և
ընկույզների աճեցում
կոդը՝ 6-01.25
Խառը գյուղատնտեսություն
կոդը՝ 6-01.50
Հիվանդանոցների գործունեություն
կոդը՝ 7-86-10

6-01.61.01

6-01.13.01

Գյուղատնտեսական
աշխատանքների տեխնիկական
ապահովում
Բուսաբուծություն

6-01.61.01.01-3

6-01.13.01.01-3
Բանջարաբույծ

6-01.25.01

Այգեգործություն

6-01.25.01.01-3

6-01.50.01

Վարսավիրանոցների և
8-96.02.01
գեղեցկության սրահների այլ
ծառայություններ
կոդը՝ 8-96.02
Ռեստորանների և հանրային սննդի 8-56.10.01
շարժական կետերի ծառայություններ
կոդը՝ 8-56.10

Վարսավիրական արվեստ և
զարդային դիմահարդարում

Հանրային սննդի մատուցում

Պատրաստի կերակրատեսակների
արտադրություն
կոդը՝ 8-10.85

8-10.85.01

Խոհարարականգործ

Երկաթուղային և այլ
տրանսպորտային սարքավորանքի
նորոգում և տեխնիկական
սպասարկում
կոդը՝ 8-33.17

8-33.17.01

Վերամբարձ-տրանսպորտային
միջոցների տեխնիկական
շահագործում
Տրանսպորտային միջոցների
շահագործում և նորոգում (ըստ
տեսակների)

8-33.17.02

8-96.02.01.01-3
8-96.02.01.02-3
8-96.02.01.03-3
8-56.10.01.01-3
8-56.10.01.02-3
8-56.10.01.03-3
8-10.85.01.01-3
8-10.86.01.02-3
8-33.17.01.01-3
8-33.17.01.02-3
8-33.17.02.01-3
8-33.17.02.02-3
8-33.17.02.03-3
8-33.17.02.04-3
8-33.17.02.05-3

8-33.17.03

8-33.17.04

Հեռահաղորդակցական կապի այլ
տեսակներ
կոդը՝ 8-61.90

Երկաթուղային տրանսպորտի
քարշային շարժակազմի
շահագործում և նորոգում

Երկաթուղային տրանսպորտի
շարժակազմի շահագործում և
նորոգում
Ավտոմատիկան,
հեռուստամեխանիկան և կապը
երկաթուղային տրանսպորտում

8-33.17.02.06-3
8-33.17.03.01-3
8-33.17.03.02-3
8-33.17.03.03-3
8-33.17.03.04-3
8-33.17.04.01-3
8-33.17.04.02-3
8-33.17.04.03-3
8-61.90.01.01-3

8-61.90.01.02-3
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Այգեգործ

Գյուղացիական (ֆերմերային)
6-01.50.01.01-3
տնտեսության կազմակերպում
Ոլորտ 7՝ Առողջապահություն և սոցիալական պաշտպանություն
7-86.10.01
Հիվանդի ընդհանուր խնամք
7-86.10.01.01-3

Ոլորտ 8` Ծառայությունների մատուցման ոլորտներ
Հյուրանոցների և համանման
8-55.10.01
Հյուրանոցային տնտեսություն
8-55.10.01.01-3
բնակատեղերի տրամադրման
8-55.10.01.02-3
ծառայություններ
կոդը՝ 8-55.10
Այլ մաքրման աշխատանքներ,
8-81.29.01
Հագուստի քիմիական մաքրում և
8-81.29.01.01-3
չներառված ուրիշ խմբավորումներում
ներկում
կոդը՝ 8-81.29
8-81.29.01.02-3

Էլեկտրաէներգիայի հաղորդում

Փականագործ՝ գյուղատնտեսական
մեքենաների և սարքավորումների
նորոգման

8-35.12.01

Էլեկտրամատակարարում

8-35.12.01.01-3

Ֆերմեր` գյուղատնտեսական
արտադրության
Կրտսեր բուժքույր (բուժեղբայր)

Սպասուհի` հյուրանոցի
Պորտյե
Օպերատոր` հագուստի քիմիական
ներկման մեքենաների
Օպերատոր` հագուստի քիմիական
լվացման մեքենաների
Մատնահարդար
Դիմահարդար
Վարսավիր
Բարմեն
Բուֆետապան
Մատուցող
Խոհարար
Խոհարար` մանկական սննդի
պատրաստման
Օպերատոր` ավտոկռունկի
Օպերատոր` աշտարակային կռունկի
Վարորդ` տրոլեյբուսի
Մեքենավար` մետրոյի էլեկտրագնացքի
Փականագործ` էլեկտրաշարժակազմի
նորոգման
Վարորդ` ավտոմոբիլի
Փականագործ` ավտոմոբիլային
տրանսպորտի նորոգման
Փորձարկող` շարժիչների
Օգնական` դիզելային գնացքի
մեքենավարի
Օգնական` ջերմաքարշի մեքենավարի
Օգնական` էլեկտրաքարշի մեքենավարի
Օգնական` էլեկտրագնացքի
մեքենավարի
Զննող` վագոնների
Զննող-նորոգող` վագոնների
Էլեկտրամեխանիկ` գնացքի
Էլեկտրամեխանիկ` ազդանշանային,
կենտրոնացման և արգելափակման
սարքերի շահագործման, տեխնիկական
սպասարկման և նորոգման
Էլեկտրամոնտաժող` ազդանշանային,
կենտրոնացման և արգելափակման
սարքերի
Էլեկտրամոնտաժող` միացման ցանցերի
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կոդը՝ 8-35.12

երկաթուղային տրանսպորտում

Երկաթուղային միջքաղաքային
տրանսպորտի գործունեություն
կոդը՝ 8-49.10

8-49.10.01 Երկաթուղու և գծային տնտեսության
շահագործում

Փոխադրման ծառայություններ
կոդը՝ 8-49.42

8-49.42.01

Փոխադրումների սպասարկում
երկաթուղային տրանսպորտում

8-84.25.01
8-84.25.02

Հրդեհաշիջում
Նախազգուշացնող և
հակահրդեհային ազդանշանային
համակարգի մոնտաժում և
շահագործում
Հրշեջ-փրկարարական հատուկ
տեխնիկայի շահագործում

Ջրի հավաքում, մշակում և բաշխում
կոդը՝ 8-36.00

Արտակարգ իրավիճակներում
անվտանգության ապահովման
գործունեություն
կոդը՝ 8-84.25

8-49.10.01.01-3
8-49.10.01.02-3

8-49.42.01.01-3
8-49.42.01.02-3
8-36.00.01 Շրջակա միջավայրի պահպանություն 8-36.00.01.01-3
և բնական պաշարների
արդյունավետ օգտագործում
8-36.00.01.02-3

8-84.25.03

Տեխնիկական փորձարկումներ և
վերլուծություններ
կոդը՝ 9-71.20

8-35.12.01.02-3

8-84.25.04

Հրշեջ-փրկարարական հատուկ
տեխնիկայի նորոգում

8-84.25.05

Ջրափրկարարություն

9-71.20.01

Ոլորտ 9՝ Այլ ոլորտներ
Լաբորատոր հետազոտություններ և
չափումներ արտադրությունում (ըստ
ոլորտների)

8-84.25.01.01-3
8-84.25.02.01-3

8-84.25.03.01-3
8-84.25.03.02-3
8-84.25.04.01-3

8-84.25.04.01-3
8-84.25.04.02-3
9-71.20.01.01-3
9-71.20.01.02-3
9-71.20.01.03-3
9-71.20.01.04-3
9-71.20.01.05-3
9-71.20.01.06-3
9-71.20.01.07-3
9-71.20.01.08-3
9-71.20.01.09-3

9-71.20.01.10-3

9-71.20.01.11-3

9-71.20.01.12-3
9-71.20.01.13-3

9-71.20.01.14-3

9-71.20.02 Էլեկտրական սարքերի, մեքենաների 9-71.20.02.01-3
և ապարատների փորձարկում
9-71.20.02.02-3
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Էլեկտրամոնտաժող` քարշիչ
ենթակայանների
Մոնտաժող` գծային ճանապարհների
Փականագործ` գծային մեքենաների և
մեխանիզմների նորոգման
Գանձապահ-տոմսավաճառ
Ուղեկցող` մարդատար վագոնի
Օպերատոր` կեղտաջրերի մաքրման
կայանքի
Օպերատոր` քիմիական եղանակով ջրի
մաքրման կայանքի
Հրշեջ
Մոնտաժող՝ նախազգուշացման և
հակահրդեհային ազդանշանային
համակարգերի
Փրկարար-վարորդ
Մոտորանավակավար-փրկարար
Փականագործ՝ հրշեջ-փրկարարական
նշանակության հատուկ տեխնիկայի
նորոգման
Ջրափրկարար
Ջրասուզակ-փրկարար
Լաբորանտ՝ ֆիզիկամեխանիկական
փորձարկումների
Լաբորանտ՝ քիմիական անալիզի
Լաբորանտ՝ քիմիականբակտերոլոգիական անալիզի
Հսկիչ՝ եռակցման աշխատանքների
Հսկիչ՝ հաստոցներով մշակման և
փականագործական աշխատանքների
Հսկիչ՝ էլեկտրավակուումային եղանակով
դետալների և սարքերի արտադրության
Հսկիչ՝ ժամացույցների և ժամացույցի
քարերի արտադրության
Հսկիչ՝ օպտիկական դետալների և
սարքերի արտադրության
Հսկիչ՝ ռադիոէլեկտրոնային սարքերի,
սարքավորումների և ապարատների
արտադրության
Հսկիչ` քիմիական մանրաթելերի
արտադրության տեխնոլոգիական
պրոցեսների և արտադրանքի որակի
Հսկիչ` ապակե մանրաթելերի և ապակե
պլաստիկ նյութերի արտադրական
գործընթացի
Հսկիչ՝ մանվածքի և մանվածքային իրերի
որակի
Հսկիչ՝ կարի արտադրության նյութերի,
իրերի, ձևվածքների և ձևանների
(լեկալների)
Հսկիչ՝ կաշվե իրերի արտադրության
արտադրանքի, կիսաֆաբրիկատների և
նյութերի
Փորձարկող՝ էլեկտրական սարքերի,
մեքենաների և ապարատների
Հսկիչ՝ էլեկտրական մեքենաների,
ապարատների և սարքերի հավաքման
աշխատանքների
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II. ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` ԸՍՏ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ
Գործունեության ենթաոլորտը

1-85.31.01

Մասնագիտությունը
անվանումը
Ոլորտ 1՝ Կրթություն
Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ

1-85.31.02

Երգ և երաժշտություն

1-85.31.03

Կերպարվեստ և գծագրություն

1-85.31.01.02-4
1-85.31.02.01-4
1-85.31.02.02-4
1-85.31.03.01-4

1-85.31.04

Նախադպրոցական կրթություն

1-85.31.04.01-4

1-85.31.05

Հատուկ նախադպրոցական կրթություն

1-85.31.05.01-4

կոդը
Միջնակարգ կրթություն
կոդը՝ 1-85.31

1-85.31.06
Կատարողական արվեստի
բնագավառում գործունեություն
կոդը՝ 2-90.01

Կինո և տեսաֆիլմերի,
հեռուստատեսային ծրագրերի
արտադրություն
կոդը՝ 2-59.11
Ստեղծագործական
գործունեություն
կոդը՝ 2-90.03

2-90.01.01

SAHMANAMERZ

Պարի ուսուցում
1-85.31.06.01-4
Ոլորտ 2՝ Հումանիտար գիտություններ և մշակույթ
Գործիքային կատարողական արվեստ (ըստ 2-90.01.01.01-4
գործիքների տեսակների)
Երգեցողություն
Երգչախմբավարություն
Երաժշտության տեսություն

2-90.01.02.01-4
2-90.01.03.01-4
2-90.01.04.01-4

2-90.01.05
2-90.01.06

Էստրադային արվեստ
Պարարվեստ

2-90.01.07
2-90.01.08
2-59.11.01

Դերասանական արվեստ
Կրկեսային արվեստ
Ռեժիսուրա (ըստ տեսակների)

2-90.01.05.01-4
2-90.01.06.01-4
2-90.01.06.02-4
2-90.01.07.01-4
2-90.01.08.01-4
2-59.11.01.01-4

2-59.11.02
2-90.03.01

Լուսային ռեժիսուրա
Թատերային ձևավորման արվեստ

2-59.11.02.01-4
2-90.03.01.01-4

2-90.03.02
2-90.03.03
2-90.03.04

Գեղանկարչություն
Քանդակագործություն
Զարդային-կիրառական արվեստ և
ժողովրդական արհեստներ
Արվեստի ստեղծագործությունների
վերականգնում, կոնսերվացում և
պահպանում
Սոցիալ-մշակութային գործունեություն և
ժողովրդական գեղարվեստական
ստեղծագործություն (ըստ ճյուղերի)
Դիզայն (ըստ ճյուղերի)

2-90.03.02.01-4
2-90.03.03.01-4
2-90.03.04.01-4

2-90.03.06

Գրավոր և բանավոր
թարգմանչություն
կոդը՝ 2-74.30

1-85.31.01.01-4

2-90.01.02
2-90.01.03
2-90.01.04

2-90.03.05

Դիզայներական
մասնագիտացված
գործունեություն
կոդը՝ 2-74.10
Հրատարակչական
գործունեություն
կոդը՝ 2-58.19
Գրադարանների և արխիվների
գործունեություն
կոդը՝ 2-91.01

կոդը

2-74.10.01

2-90.03.05.01-4

2-90.03.06.01-4

Որակավորումը
անվանումը
Ուսուցիչ՝ ֆիզկուլտուրայի
Մարզիչ
Ուսուցիչ՝ երգի և երաժշտության
Մասնագետ՝ երգի և երաժշտության
Ուսուցիչ՝ կերպարվեստի և
գծագրության
Դաստիարակ՝ նախադպրոցական
կրթության
Դաստիարակ՝ զարգացման շեղումներ
ունեցող երեխաների
նախադպրոցական կրթության
Պարուսույց
Դասավանդող-մասնագետ՝ գործիքային
կատարողական արվեստի (ըստ
գործիքների տեսակների)
Երգիչ-կատարող
Դասավանդող-խմբավար
Դասավանդող՝ երաժշտագիտական
տեսական առարկաների
Դերասան` էստրադայի
Դերասան՝ բալետի
Դերասան՝ ժողովրդական համույթի
Դերասան
Դերասան՝ կրկեսի
Ռեժիսոր

Լուսային ռեժիսոր
Նկարիչ՝ թատերական ձևավորման
Նկարիչ-դասավանդող
Քանդակագործ-դասավանդող
Նկարիչ-ձևավորող
Վերականգնող-կոնսերվացնող ՝
արվեստի ստեղծագործությունների
Ղեկավար՝ ստեղծագործական խմբի
(ըստ ճյուղերի)

2-74.10.01.01-4
Դիզայներ (ըստ ճյուղերի)

2-58.19.01

Հրատարակչական գործ

2-58.19.01.01-4

2-91.01.01

Արխիվավարություն և թարգմանություն

2-91.01.01.01-4

2-91.01.02
2-74.30.01

Գրադարանային գործ
Համրահաղորդակցման
(սուրդոհաղորդակցման) կազմակերպում

2-91.01.02.01-4
2-74.30.01.01-4

Մասնագետ՝ հրատարակչական գործի

Արխիվավար
Գրադարանավար
Սուրդոթարգմանիչ
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2-74.30.02

Հաշիվների կազմում,
հաշվապահական հաշվառում,
վերստուգիչ ծառայություններ
(աուդիտ)
կոդը՝ 3-69.20
Դրամավարկային և բանկային
գործունեություն
կոդը՝ 3-64.19
Ապահովագրական
գործունեություն
կոդը՝ 3-65.12
Շուկայի իրավիճակի
հետազոտություն
կոդը՝ 3-73.20

Սպասարկման կազմակերպում և
2-74.30.02.01-4
թարգմանություն
2-74.30.03
Գործավարություն և թարգմանություն
2-74.30.03.01-4
Ոլորտ 3՝ Բիզնես, իրավունք և սոցիալական գիտություններ
3-69.20.01 Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և 3-69.20.01.01-4
աուդիտ (ըստ ճյուղերի)

3-64.19.01

Ֆինանսներ (ըստ ճյուղերի)

3-64.19.01.01-4

3-64.19.02
3-65.12.01

Բանկային գործ
Ապահովագրական գործ (ըստ ճյուղերի)

3-64.19.02.01-4
3-65.12.01.01-4

3-73.20.01

Շուկայաբանություն (ըստ ճյուղերի)

3-73.20.01.01-4

3-73.20.02
3-73.20.03

Առևտուր (ըստ ճյուղերի)
Ապրանքագիտություն

3-73.20.02.01-4
3-73.20.03.01-4
3-73.20.03.02-4

Ձեռնարկատիրական և
կառավարման հարցերով
գործունեություն
կոդը՝ 3-70.22

3-70.22.01

Մենեջմենթ (կառավարում) (ըստ ճյուղերի)

Մենեջեր՝ սպասարկման ոլորտի
Գործավար
Հաշվապահ (ըստ ճյուղերի)

Ֆինանսիստ (ըստ ճյուղերի)
Մասնագետ՝ բանկային գործի
Գործակալ՝ ապահովագրական գործի
(ըստ ճյուղերի)
Շուկայաբան (ըստ ճյուղերի)
Կոմերսանտ (ըստ ճյուղերի)
Ապրանքագետ՝ մթերային
ապրանքների
Ապրանքագետ՝ ոչ մթերային
ապրանքների

3-70.22.01.01-4
Մենեջեր (ըստ ճյուղերի)

3-70.22.02

Հողային ռեսուրսների կառավարում

3-70.22.02.01-4

3-70.22.03

Կառավարում արտակարգ իրավիճակներում

3-70.22.03.01-4

Իրավաբանական
գործունեություն
կոդը՝ 3-69.10

3-69.10.01

Իրավագիտություն

3-69.10.01.01-4

Մասնագետ՝ հողային ռեսուրսների
կառավարման
Մասնագետ՝ արտակարգ
իրավիճակների կառավարման
Իրավագետ

Գիտական հետազոտություններ
և փորձարարական մշակումներ
բնական և տեխնիկական
գիտությունների բնագավառում
կոդը՝ 4-72.19

4-72.19.01

4-72.19.01.01-4

Տեխնիկ՝ քարտեզագիր

Ջրագրություն
Օդերևութաբանություն
Ջրաերկրաբանություն և
ճարտարագիտական երկրաբանություն
Կիրառական գեոդեզիա

4-72.19.02.01-4
4-72.19.03.01-4
4-72.19.04.01-4

Տեխնիկ՝ ջրագիր
Տեխնիկ՝ օդերևութաբան
Տեխնիկ՝ ջրաերկրաբան

Աերոֆոտոգեոդեզիա
Աերոֆոտո և արբանյակային հանութագրում
ու ֆոտոգրամետրիա

4-71.20.02.01-4
4-71.20.03.01-4

Տեղեկատվական ապահովագրություն

4-62.03.01.01-4

Մեքենայացման և ավտոմատացման
միջոցներ (ըստ ճյուղերի)

4-62.03.02.01-4

4-72.19.02
4-72.19.03
4-72.19.04
Տեխնիկական փորձարկումներ և
վերլուծություններ
կոդը՝ 4-71.20

4-71.20.01

4-71.20.02
4-71.20.03

Համակարգչային համակարգերի 4-62.03.01
կառավարման գործունեություն
կոդը՝ 4-62.03
4-62.03.02

Ոլորտ 4՝ Բնական գիտություններ
Քարտեզագրություն

4-62.03.03 Տեղեկատվության մշակման և կառավարման
ավտոմատացված համակարգեր (ըստ
ճյուղերի)
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4-71.20.01.01-4

4-62.03.03.01-4

Մասնագետ՝ կիրառական գեոդեզիայի
Մասնագետ՝ աերոֆոտոգեոդեզիայի
Մասնագետ՝ աերոֆոտո և
արբանյակային հանութագրման և
ֆոտոգրամետրիայի
Տեխնիկ՝ տեղեկատվության
ապահովագրության
Տեխնիկ՝ մեքենայացման և
ավտոմատացման միջոցների (ըստ
ճյուղերի)
Տեխնիկ՝ տեղեկատվության մշակման և
կառավարման ավտոմատ
համակարգերի շահագործման (ըստ
ճյուղերի)
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Ծրագրային ապահովման
մշակում
կոդը՝ 4-62.01

Տեխնիկ՝ հաշվողական տեխնիկայի և
ավտոմատ համակարգերի ծրագրային
ապահովման
4-62.01.02
4-62.01.02.01-4
Տեխնիկ՝ հաշվողական տեխնիկայի և
համակարգչային ցանցերի
շահագործման և տեխնիկական
սպասարկման
4-62.01.03
Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ,
4-62.01.03.01-4
Տեխնիկ՝ հաշվողական մեքենաների,
համակարգեր և ցանցեր
համալիրների, համակարգերի և
ցանցերի շահագործման
Ոլորտ 5` Տեխնիկական միջոցներ, մշակող արդյունաբերություն և շինարարություն
Էլեկտրաէներգիայի
5-35.11.01
Էլեկտրական կայաններ, ցանցեր և
5-35.11.01.01-4
Տեխնիկ՝ էլեկտրական կայանների,
արտադրություն
համակարգեր
ցանցերի և համակարգերի
կոդը՝ 5-35.11
շահագործման և տեխնիկական
սպասարկման
5-35.11.02 Հիդրոէլեկտրաէներգետիկական կայանքներ 5-35.11.02.01-4
Տեխնիկ՝ հիդրոէլեկտրաէներգետիկական կայանքների շահագործման
և տեխնիկական սպասարկման
5-35.11.03
Ջերմաէլեկտրակայաններ
5-35.11.03.01-4
Տեխնիկ՝ ջերմաէլեկտրակայանների
շահագործման և տեխնիկական
սպասարկման
5-35.11.04
Ատոմային և միջուկային էներգետիկական
5-35.11.04.01-4
Տեխնիկ՝ ատոմային և միջուկային
կայանքներ
էներգետիկական կայանքների
շահագործման և տեխնիկական
սպասարկման
5-35.11.05
Ատոմային էլեկտրակայաններ և սարքեր
5-35.11.05.01-4
Տեխնիկ՝ ատոմային
էլեկտրակայանների և սարքերի
շահագործման և տեխնիկական
սպասարկման
5-35.11.06
Ջերմամատակարարում և
5-35.11.06.01-4
Տեխնիկ՝ ջերմամատակարարման և
ջերմատեխնիկական սարքավորումներ
ջերմատեխնիկական
սարքավորումների շահագործման և
տեխնիկական սպասարկման
5-35.11.07
Էլեկտրաէներգետիկական համակարգերի
5-35.11.07.01-4
Տեխնիկ՝ էլեկտրաէներգետիկական
ռելեային պաշտպանություն և
համակարգերի պաշտպանության և
ավտոմատացում
ավտոմատացման
5-33.11.07.02-4
Տեխնիկ՝ էլեկտրաէներգետիկական
համակարգերի ռելեային
պաշտպանության և ավտոմատացման
սարքերի շահագործման և
տեխնիկական սպասարկման
5-35.11.08
Ջերմաէլեկտրակայանների
5-35.11.08.01-4
Տեխնիկ՝ ջերմաէլեկտրակայանների
տեխնոլոգիական գործընթացների
տեխնոլոգիական գործընթացների
ավտոմատացում
ավտոմատացման
5-35.11.09 Էլեկտրաէներգետիկական գործավարական 5-35.11.09.01-4
Տեխնիկ՝ էլեկտրաէներգետիկական
կառավարման համակարգեր և միջոցներ
համակարգերի և տեխնիկական
միջոցների գործավարական
կառավարման
5-35.11.10 Ջրի, վառելիքի և քսանյութերի տեխնոլոգիա 5-35.11.10.01-4
Տեխնիկ՝ էլեկտրակայաններում ջրի,
էլեկտրակայաններում
վառելիքի և քսանյութերի մատուցման
Էլեկտրաէներգիայի հաղորդում 5-35.12.01
Էլեկտրահաղորդման գծերի մոնտաժում և
5-35.12.01.01-4
Տեխնիկ՝ էլեկտրահաղորդման գծերի
կոդը՝ 5-35.12
շահագործում
մոնտաժման
5-35.12.01.02-4
Տեխնիկ՝ էլեկտրահաղորդման գծերի
շահագործման և տեխնիկական
սպասարկման
5-35.12.02
Էլեկտրամատակարարում (ըստ ճյուղերի)
5-35.12.02.01-4
Տեխնիկ՝ էլեկտրամատակարարման
ցանցերի (ըստ ճյուղերի)
Էլեկտրական
5-33.14.01
Էլեկտրական մեքենաներ և ապարատներ
5-33.14.01.01-4
Տեխնիկ՝ էլեկտրական մեքենաների և
սարքավորոումների նորոգում
ապարատների շահագործման և
կոդը՝ 5-33.14
տեխնիկական սպասարկման
5-33.14.02
Էլեկտրամեկուսիչ, մալուխային և
5-33.14.02.01-4 Տեխնիկ՝ էլեկտրամեկուսիչ, մալուխային
խտարարման տեխնիկա
և խտարարման տեխնիկական
միջոցների շահագործման և
սպասարկման
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4-62.01.01

Հաշվողական տեխնիկայի և
ավտոմատացված համակարգերի
ծրագրային ապահովում
Հաշվողական տեխնիկայի միջոցների և
համակարգչային ցանցերի տեխնիկական
սպասարկում

4-62.01.01.01-4
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5-33.14.03

Էլեկտրատեխնիկական սարքեր

5-33.14.04

Էլեկտրական և էլեկտրամեխանիկական
սարքավորումների տեխնիկական
շահագործում և սպասարկում (ըստ ճյուղերի)

Ավտոմեքենաների
5-29.10.01
արտադրություն
կոդը՝ 5-29.10
Նավերի և լողուն կառույցների
5-30.11.01
կառուցում
կոդը՝ 5-30.11
Երկաթուղային շարժակազմի
5-30.20.01
արտադրություն
կոդը՝ 5-30.20
Օդանավերի, տիեզերանավերի և 5-30.30.01
այլ թռչող ապարատների
արտադրություն
կոդը՝ 5-30.30
5-30.30.02

Հղկանյութերի արտադրություն
կոդը՝ 5-23.91
Մետաղամշակման մեքենաների
արտադրություն
կոդը՝ 5-28.41

Ճարտարագիտական
սարքավորանքի տեղադրում
կոդը՝ 5-43.29

Ավտոմոբիլաշինություն և
տրակտորաշինություն

5-33.14.03.01-4

Տեխնիկ՝ էլեկտրատեխնիկական
սարքերի շահագործման և
տեխնիկական սպասարկման
5-33.14.04.01-4
Տեխնիկ-էլեկտրամեխանիկ՝
էլեկտրական և էլեկտրամեխանիկական
սարքավորումների տեխնիկական
շահագործման և տեխնիկական
սպասարկման (ըստ ճյուղերի)
5-33.14.04.02-4
Տեխնիկ՝ էլեկտրական և
էլեկտրամեխանիկական
սարքավորումների շահագործման և
տեխնիկական սպասարկման (ըստ
ճյուղերի)
5-33.14.04.03-4
Տեխնիկ՝ էլեկտրամեխանիկական
սարքերի նորոգման(ըստ ճյուղերի)
5-29.10.01.01-4
Տեխնիկ՝ ավտոմոբիլների և
տրակտորների արտադրության

Նավաշինություն

5-30.11.01.01-4

Տեխնիկ՝ նավաշինության

Երկաթուղիների շարժակազմի
արտադրություն

5-30.20.01.01-4

Տեխնիկ՝ երկաթուղիների շարժակազմի
արտադրության

Թռչող մեքենաների արտադրություն

5-30.30.01.01-4

Տեխնիկ՝ թռչող մեքենաների
արտադրության

Ավիացիոն շարժիչների արտադրություն

5-30.30.02.01-4

5-30.30.03

Ավիացիոն սարքեր և համալիրներ

5-30.30.03.01-4

5-30.30.04

Հոլակային սարքեր

5-30.30.04.01-4

5-30.30.05

Ռադիոտեխնիկական համալիրներ և
տիեզերական թռչող ապարատների
կառավարման համակարգեր

5-30.30.05.01-4

5-23.91.01

Հղկիչ և ալմաստե գործիքներ

5-23.91.01.01-4

Տեխնիկ՝ ավիացիոն շարժիչների
արտադրության
Տեխնիկ՝ ավիացիոն սարքերի և
համալիրների նորոգման
Տեխնիկ՝ հոլակային սարքերի
նորոգման
Տեխնիկ՝ ռադիոտեխնիկական
համալիրների և տիեզերական թռչող
ապարատների կառավարման
համակարգերի շահագործման և
տեխնիկական սպասարկման
Տեխնիկ՝ հղկման և ալմաստե
գործիքների արտադրության

5-28.41.01

Եռակցման արտադրություն

5-28.41.01.01-4

5-28.41.02

5-28.41.02.01-4

5-28.41.03
5-28.41.04

Իրերի արտադրություն ավտոմատ
ռոտորային և ռոտորային-հոսքային գծերի
վրա
Հաստոցաշինություն
Մեքենաշինության տեխնոլոգիա

5-28.41.03.01-4
5-28.41.04.01-4

5-28.41.05

Հաստոցների շահագործում և սպասարկում

5-28.41.05.01-4

5-28.41.06
5-43.29.01

Մեխատրոնիկա
Արդյունաբերական սարքավորումների
մոնտաժում և տեխնիկական շահագործում
(ըստ ճյուղերի)

5-28.41.06.01-4
5-43.29.01.01-4

5-43.29.01.02-4

Էլեկտրոնային և օպտիկական
սարքավորանքի նորոգում և
սպասարկում
կոդը՝ 5-33.13

SAHMANAMERZ

5-33.13.01

Բժշկական տեխնիկայի մոնտաժում,
տեխնիկական սպասարկում և նորոգում

5-33.13.01.01-4

Տեխնիկ՝ եռակցման արտադրության
Տեխնոլոգ՝ ավտոմատ ռոտորային և
ռոտորային-հոսքային գծերի
Տեխնիկ՝ հաստոցների արտադրության
Տեխնոլոգ՝ մեքենաշինության
տեխնոլոգիական գործընթացների
Տեխնիկ՝ հաստոցների շահագործման և
տեխնիկական սպասարկման
Տեխնիկ-մեխատրոնիկ
Տեխնիկ՝ արդյունաբերական
սարքավորումների շահագործման և
տեխնիկական սպասարկման
(ըստ ճյուղերի)
Տեխնիկ՝ արդյունաբերական
սարքավորումների մոնտաժման
(ըստ ճյուղերի)
Տեխնիկ՝ բժշկական սարքավորումների
մոնտաժման
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5-33.13.01.02-4

Էլեկտրոնային բաղադրամասերի
արտադրություն
կոդը՝ 5-26.11

5-33.13.02

Օպտիկական և օպտիկական-էլեկտրոնային
սարքեր և համակարգեր

5-33.13.02.01-4

5-33.13.03

Կենսատեխնիկական և բժշկական
ապարատներ և համակարգեր

5-33.13.03.01-4

5-33.13.05

Պրոթեզավնասքաբանական և
վերականգնողական տեխնիկա

5-33.13.05.01-4

5-26.11.01

Միկրոէլեկտրոնիկա և պինդ մարմնային
էլեկտրոնիկա

5-26.11.01.01-4

5-26.11.01.02-4
5-26.11.02

Էլեկտրոնային սարքեր և սարքավորումներ

5-26.11.02.01-4

5-26.11.02.02-4

Լարային հեռահաղորդակցական
համակարգերի ծառայություններ
կոդը՝ 5-61.10

Անլար հեռահաղորդակցական
համակարգերի ծառայություններ
կոդը՝ 5-61.20

Կինո- և տեսաֆիլմերի,
հեռուստատեսային ծրագրերի
արտադրություն
կոդը՝ 5-59.11

SAHMANAMERZ

5-26.11.03

Էլեկտրոնային տեխնիկայի արտադրության
համար կիրառվող սարքավորումների
տեխնիկական շահագործում

5-26.11.03.01-4

5-26.11.04

Ռադիոէլեկտրոնային տեխնիկայի
տեխնիկական սպասարկում և նորոգում (ըստ
ճյուղերի)

5-26.11.04.01-4

5-26.11.05

Ռադիոէլեկտրոնային գործիքային սարքեր

5-26.11.05.01-4

5-61.10.01

Կապի ցանցեր և հաղորդակցման
համակարգեր

5-61.10.01.01-4

5-61.10.02

Բազմուղի հեռահաղորդակցման
համակարգեր

5-61.10.02.01-4

5-61.10.03

Կապի միջոցների շահագործում

5-61.10.03.01-4

5-61.20.01

Ռադիոկապ, ռադիոհաղորդում և
հեռուստատեսություն

5-61.20.01.01-4

5-61.20.02

Նավերի ռադիոկապի և
էլեկտրառադիոնավիգացիոն
սարքավորումների շահագործում

5-61.20.02.01-4

5-61.20.03

Ավտոմատիկան, հեռուստամեխանիկան և
կապը տրանսպորտում (ըստ տրանսպորտի
տեսակների)

5-61.20.03.01-4

5-61.20.04
5-59.11.01

Փոստային կապ
Կինոսարքավորումների և տեսատեխնիկայի
շահագործում

5-61.20.04.01-4
5-59.11.01.01-4

5-59.11.02

Հնչյունային տեխնիկայի սպասարկում

5-59.11.02.01-4

Տեխնիկ՝ բժշկական սարքավորումների
տեխնիկական սպասարկման և
նորոգման
Տեխնիկ՝ օպտիկական և
օպտոէլեկտրոնային սարքերի և
համակարգերի նորոգման
Տեխնիկ՝ կենսատեխնիկական և
բժշկական սարքավորումների և
համակարգերի նորոգման
Տեխնիկ՝ պրոթեզավնասքաբանական և
վերականգնողական տեխնիկայի
նորոգման
Տեխնիկ՝ միկրոէլեկտրոնային սարքերի
և սարքավորումների շահագործման և
տեխնիկական սպասարկման
Տեխնիկ` միկրոէլեկտրոնային սարքերի
և սարքավորումների նորոգման
Տեխնիկ՝ էլեկտրոնային սարքերի և
սարքավորումների շահագործման և
տեխնիկական սպասարկման
Տեխնիկ՝ էլեկտրոնային սարքերի և
սարքավորումների նորոգման
Տեխնիկ՝ էլեկտրոնային տեխնիկայի
արտադրության սարքավորումների
տեխնիկական շահագործման և
տեխնիկական սպասարկման
Տեխնիկ՝ ռադիոէլեկտրոնային սարքերի
և սարքավորումների տեխնիկական
սպասարկման և նորոգման (ըստ
ճյուղերի)
Տեխնիկ՝ ռադիոէլեկտրոնային սարքերի
նորոգման
Տեխնիկ՝ կապի ցանցերի և
հաղորդակցման համակարգերի
շահագործման և տեխնիկական
սպասարկման
Տեխնիկ՝ բազմուղի
հեռահաղորդակցման համակարգերի
շահագործման և տեխնիկական
սպասարկման
Տեխնիկ՝ կապի միջոցների
շահագործման
Տեխնիկ՝ ռադիոկապի,
ռադիոհաղորդումների և
հեռուստատեսային սարքավորումների
շահագործման և տեխնիկական
սպասարկման
Տեխնիկ՝ նավերի ռադիոկապի և
էլեկտրառադիոնավիգացիոն
սարքավորումների շահագործման և
տեխնիկական սպասարկման
Տեխնիկ՝ տրանսպորտային միջոցների
հեռուստամեխանիկայի, կապի և
ավտոմատ համակարգերի
շահագործման և տեխնիկական
սպասարկման
Մասնագետ` փոստային կապի
Տեխնիկ՝ կինոսարքավորումների և
տեսատեխնիկայի շահագործման և
տեխնիկական սպասարկման
Տեխնիկ՝ հնչյունային տեխնիկայի
շահագործման և տեխնիկական
սպասարկման
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5-59.11.03

Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների և
համակարգչային տեխնիկայի
բնագավառում այլ
գործունեություն
կոդը՝ 5-63.99

Այլ սարքավորանքի նորոգում և
սպասարկում
կոդը՝ 5-33.19

5-63.99.01

Լսատեսողական տեխնիկա և
լսատեսողական ծրագրերի
ձայնատեխնիկական ապահովում
Տեխնոլոգիական գործընթացների և
արտադրությունների ավտոմատացում (ըստ
ճյուղերի)

5-59.11.03.01-4

5-63.99.01.01-4

5-63.99.02

Կառավարման ավտոմատացված
համակարգեր

5-63.99.02.01-4

5-33.19.01

Երկրաբանահետախուզական
սարքավորումների տեխնիկական
սպասարկում և նորոգում
Սարքավորումների տեխնիկական
շահագործում առևտրում և հանրային
սննդում

5-33.19.01.01-4

5-33.19.02

5-33.19.03

Սառնարանաճնշակային մեքենաների
մոնտաժում, տեխնիկական սպասարկում և
նորոգում

5-33.19.02.01-4

5-33.19.03.01-4

5-33.19.03.02-4

5-33.19.04

Հանքագործական
արդյունաբերության և բաց
հանքերի շահագործում
կոդը՝ 5-08.99

5-33.19.04.01-4

5-33.19.05

Հիդրավլիկական մեքենաների,
հիդրոշարժաբերների և
հեղուկաօդաճնշական ավտոմատիկայի
տեխնիկական սպասարկում
Լուսատեխնիկա և լույսի աղբյուրներ

5-33.19.06

Ձայնային սարքեր և համակարգեր

5-33.19.06.01-4

5-33.19.07

Օդերևութաբանական ռադիոտեխնիկական
համակարգերի շահագործում

5-33.19.07.01-4

5-33.19.08

Ռադիոսարքաշինություն

5-33.19.08.01-4

5-33.19.09

Ռադիոազդանշանների նույնականացման և
առաջացման սարքեր

5-33.19.09.01-4

5-08.99.01

Բաց լեռնային աշխատանքներ

5-08.99.01.01-4

5-08.99.02

Օգտակար հանածոների հանքավայրերի
ստորերկրյա շահագործում
Օգտակար հանածոների հարստացում

5-08.99.02.01-4

5-09.90.01

Օգտակար հանածոների հանքավայրերի
որոնում և հետախուզում

5-09.90.01.01-4

5-09.90.02

Օգտակար հանածոների հանքավայրերի
հետախուզման տեխնոլոգիա և տեխնիկա
Մարկշեյդերական գործ
Սև մետաղների մետաղագործություն

5-09.90.02.01-4

Սև և գունավոր մետաղների ձուլման
արտադրություն

5-24.45.01.01-4

5-08.99.03
Հանքագործական արդյունաբերության այլ ճյուղերում օժանդակ
ծառայությունների մատուցում
կոդը՝ 5-09.90

Թուջի, պողպատի և ֆեռոհամահալվածքների արտադրություն
կոդը՝ 5-24.10
Գունավոր մետաղների
արտադրություն
կոդը՝ 5-24.45
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5-09.90.03
5-24.10.01

5-24.45.01

5-33.19.05.01-4

5-08.99.03.01-4

5-09.90.03.01-4
5-24.10.01.01-4

Տեխնիկ՝ լսատեսողական տեխնիկայի և
լսատեսողական ծրագրերի
ձայնատեխնիկական ապահովման
Տեխնիկ՝ տեխնոլոգիական և
արտադրական գործընթացների
ավտոմատացման
(ըստ ճյուղերի)
Տեխնիկ՝ կառավարման ավտոմատ
համակարգերի շահագործման և
տեխնիկական սպասարկման
Տեխնիկ՝ երկրաբանահետախուզական
սարքավորումների տեխնիկական
սպասարկման և նորոգման
Տեխնիկ՝ առևտրի և հանրային սննդի
սարքավորումների տեխնիկական
շահագործման և տեխնիկական
սպասարկման
Տեխնիկ՝ սառնարանային և ճնշակային
սարքավորումների մոնտաժման
Տեխնիկ՝ սառնարանային և ճնշակային
սարքավորումների տեխնիկական
սպասարկման և նորոգման
Տեխնիկ՝ հիդրավլիկական մեքենաների
և հիդրավլիկ շարժաբերների
շահագործման և տեխնիկական
սպասարկման
Տեխնիկ՝ լուսատեխնիկայի և լույսի
աղբյուրների շահագործման և
տեխնիկական սպասարկման
Տեխնիկ՝ ձայնային սարքերի և
համակարգերի նորոգման
Տեխնիկ՝ օդերևութաբանական
համակարգերի շահագործման և
տեխնիկական սպասարկման
Տեխնիկ՝ ռադիոսարքերի
արտադրության
Տեխնիկ՝ ռադիոազդանշանների
նույնականացման և առաջացման
սարքերի շահագործման և
տեխնիկական սպասարկման
Տեխնիկ-տեխնոլոգ՝ բաց լեռնային
աշխատանքների
Տեխնիկ-տեխնոլոգ՝ ստորգետնյա
հանքավայրերի շահագործման
Տեխնոլոգ՝ օգտակար հանածոների
հարստացման գործընթացի
Տեխնիկ՝ օգտակար հանածոների
հանքավայրերի որոնման և
հետախուզման
Տեխնոլոգ՝ օգտակար հանածոների
հանքավայրերի հետախուզման
Մարկշեյդեր
Տեխնիկ-մետաղագործ

Տեխնիկ՝ մետաղների ձուլման
գործընթացի
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Մետաղի կռում, մամլում,
դրոշմում, գլոցում և
փոշեմետաղագործություն
կոդը՝ 5-25.50

Օրգանական քիմիական
նյութերի արտադրություն
կոդը՝ 5-20.14

Անօրգանական քիմիական
նյութերի արտադրություն
կոդը՝ 5-20.13
Կոքսի արտադրություն
կոդը՝ 5-20.13

Թորած նավթամթերքի
արտադրություն
կոդը՝ 5-20.13
Պլաստմասսե
արտադրատեսակների
արտադրություն
կոդը՝ 5-22.29
Այլ քիմիական նյութերի
արտադրություն
կոդը՝ 5-20.59

5-25.50.01

Մետաղագիտություն և մետաղների
ջերմային մշակում

5-25.50.01.01-4

5-25.50.02

Մետաղների ճնշամշակում

5-25.50.02.01-4

5-25.50.03

Փոշեմետաղագործություն, կոմպոզիցիոն
նյութեր, ծածկույթներ

5-20.14.01

Օրգանական նյութերի քիմիական
տեխնոլոգիա

5-20.14.02

Բարձր մոլեկուլային և բարձր արդյունավետ
միացությունների և սարքերի տեխնոլոգիա

5-20.14.03

Կենսաքիմիական արտադրություն

5-20.13.01

Անօրգանական նյութերի քիմիական
տեխնոլոգիա

5-20.13.01

Կոքսաքիմիական արտադրություն

5-20.13.02

Էլեկտրաքիմիական արտադրություն

5-20.13.01

Նավթի և գազի վերամշակում

5-22.29.01

Պոլիմերային նյութերից պատրաստվող
իրերի և ծածկույթների արտադրություն

5-20.59.01

Կինոլուսանկարչանյութերի և մագնիսական
կրիչների տեխնոլոգիա

Տեխնիկ՝ մետաղների ջերմային
մշակման

Տեխնիկ՝ մետաղների ճնշմամբ
մշակման
5-25.50.03.01-4
Տեխնիկ՝ փոշեմետաղագործության և
կոմպոզիցիոն նյութերի արտադրության
5-25.50.03.02-4
Տեխնիկ՝ մետաղապատման
գործընթացի
5-20.14.01.01-4
Տեխնոլոգ՝ օրգանական նյութերի
արտադրության տեխնոլոգիական
գործընթացի
5-20.14.02.01-4 Տեխնոլոգ՝ բարձր մոլեկուլային և բարձր
արդյունավետ միացությունների
արտադրության տեխնոլոգիական
գործընթացի
5-20.14.03.01-4
Տեխնոլոգ` կենսաքիմիական
արտադրության
5-20.13.01.01-4
Տեխնոլոգ՝ անօրգանական նյութերի
արտադրության տեխնոլոգիական
գործընթացի
5-20.13.01.01-4
Տեխնոլոգ՝ կոքսաքիմիական
արտադրության
5-20.13.02.01-4
Տեխնոլոգ՝ էլեկտրաքիմիական
արտադրության
5-20.13.01.01-4
Տեխնոլոգ՝ նավթի և գազի
վերամշակման տեխնոլոգիական
գործընթացի
5-22.29.01.01-4
Տեխնոլոգ՝ պոլիմերային նյութերից
պատրաստվող արտադրատեսակների
և ծածկույթների արտադրության

Տեխնոլոգ՝ կինոլուսանկարչանյութերի և
մագնիսական կրիչների
արտադրության տեխնոլոգիական
գործընթացի
5-20.59.02
Երկրորդական հումքի վերամշակում
5-20.59.02.01-4
Տեխնոլոգ՝ երկրորդական հումքի
վերամշակման տեխնոլոգիական
գործընթացի
5-20.59.02.02-4 Տեխնիկ՝ բարձր մոլեկուլային և բարձր
արդյունավետ միացությունների
արտադրության սարքերի
շահագործման և սպասարկման
5-20.59.03 Վերամշակման արտադրության քիմիական 5-20.59.03.01-4
Տեխնոլոգ՝ վերամշակման
տեխնոլոգիա
արտադրության քիմիական
տեխնոլոգիական գործընթացի
5-20.59.04
Իզոտոպների անջատման տեխնոլոգիա
5-20.59.04.01-4
Տեխնոլոգ՝ իզոտոպների անջատման
տեխնոլոգիական գործընթացների
Այլ ոչ մետաղական հանքային
5-23.99.01 Սիլիկատային և դժվարահալ ոչ մետաղական 5-23.99.01.01-4
Տեխնոլոգ՝ սիլիկատային և դժվարահալ
արտադրատեսակների
նյութերի և իրերի արտադրություն
ոչ մետաղական նյութերի և իրերի
արտադրություն
արտադրության
կոդը՝ 5-23.99
Փայտից, խցանակեղևից, ծղոտից 5-16.29.01
Փայտամշակման տեխնոլոգիա
5-16.29.01.01-4
Տեխնիկ՝ փայտամշակման
և հյուսկեն նյութերից այլ
արտադրատեսակների
արտադրություն
կոդը՝ 5-16.29
Հրահեստարտադրատեսակների 5-23.20.01 Հրատեխնիկական միացությունների և իրերի 5-23.20.01.01-4
Տեխնոլոգ՝ հրատեխնիկական
արտադրություն
տեխնոլոգիա
միացությունների և իրերի
կոդը՝ 5-23.20
արտադրության
Հացի և թարմ ալյուրե
5-10.71.01
Հացահատիկի պահպանման և
5-10.71.01.01-4
Տեխնոլոգ՝ հացահատիկի պահպանման
հրուշակեղենի արտադրություն
վերամշակման տեխնոլոգիա
և վերամշակման
կոդը՝ 5-10.71
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5-10.71.02

Քաղցրավենիքի տեխնոլոգիա

5-10.71.02.01-4

Հացաթխման, մակարոնեղենի և
հրուշակեղենի տեխնոլոգիա

5-10.73.01.01-4

Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և
գինեգործություն

5-11.04.01.01-4

Ճարպերի և ճարպափոխարինիչների
տեխնոլոգիա

5-10.41.01.01-4

Պահածոների և սննդախտանյութերի
տեխնոլոգիա
Մսի և մսամթերքների տեխնոլոգիա

5-10.39.01.01-4

Ձկան և ձկնամթերքի տեխնոլոգիա

5-10.20.01.01-4

Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա

5-10.51.01.01-4

Տեխնոլոգ՝ կաթի և կաթնամթերքի
արտադրության

Մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի
տեխնոլոգիա
Մանրաթելային նյութերի նախնական
վերամշակում

5-10.51.02.01-4

Տեխնոլոգ՝ մանկական և ֆունկցիոնալ
սննդի արտադրության

5-13.20.01

Մանվածքային իրերի տեխնոլոգիա

5-13.20.01.01-4

5-13.30.01

5-13.30.01.01-4

5-14.19.01

Մանվածքային և թեթև արդյունաբերական
իրերի երանգավորում և գեղարվեստական
ձևավորում
Հագուստի պատրաստման տեխնոլոգիա

5-14.20.01

Կաշվի և մորթու տեխնոլոգիա

5-14.20.01.01-4

5-14.20.02

Մորթու և մուշտակային իրերի
արտադրություն
Կաշվե իրերի արտադրություն

5-14.20.02.01-4

Թղթե և ստվարաթղթե իրերի
արտադրություն

5-17.12.01.01-4

Պոլիգրաֆիական արտադրություն

5-18.12.01.01-4

Նվագարանների արտադրություն

5-32.20.01.01-4

Շենքերի և կառույցների շինարարություն և
շահագործում

5-41.20.01.01-4

Երկաթուղիների շինարարություն, երկաթգիծ
և գծային տնտեսության սպասարկում

5-42.12.01.01-4

Մակարոնեղենի և համանման
5-10.73.01
ալյուրե արտադրատեսակների
արտադրություն
կոդը՝ 5-10.73
Խմորման նյութերից այլ չթորած 5-11.04.01
խմիչքների արտադրություն
կոդը՝ 5-11.04
Յուղերի և ճարպերի
5-10.41.01
արտադրություն
կոդը՝ 5-10.41
Մրգերի և բանջարեղենի մշակում 5-10.39.01
և պահածոյացում կոդը՝ 5-10.39
Մսամթերքի արտադրություն
5-10.13.01
կոդը՝ 5-10.13
Ձկների, խեցեմորթների և
5-10.20.01
կակղամորթների մշակում և
պահածոյացում
կոդը՝ 5-10.20
Կաթի մշակում, կարագի և
5-10.51.01
պանրի արտադրություն
կոդը՝ 5-10.51
5-10.51.02
Մանածագործական թելքի
նախապատրաստում և մանում
կոդը՝ 5-13.10
Մանածագործվածքի
արտադրություն
կոդը՝ 5-13.20
Մանածագործվածքի
վերջնամշակում
կոդը՝ 5-13.30
Հագուստի և պարագաների
արտադրություն
կոդը՝ 5-14.19
Մորթե արտադրատեսակների
արտադրություն
կոդը՝ 5-14.20

5-13.10.01

Կաշվե հագուստի
5-14.11.01
արտադրություն
կոդը՝ 5-14.11
Թղթի և ստվարաթղթի
5-17.12.01
արտադրություն
կոդը՝ 5-17.12
Պոլիգրաֆիական արտադրանքի 5-18.12.01
տպագրություն
կոդը՝ 5-18.12
Երաժշտական գործիքների
5-32.20.01
արտադրություն
կոդը՝ 5-32.20
Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի
5-41.20.01
շինարարություն
կոդը՝ 5-41.20
Երկաթուղիների և մետրոյի
5-42.12.01
շինարարություն
կոդը՝ 5-42.12

5-10.13.01.01-4

5-13.10.01.01-4

5-14.19.01.01-4

5-14.11.01.01-4

5-42.12.01.02-4
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Տեխնոլոգ՝ քաղցրավենիքի
արտադրության
Տեխնոլոգ՝ հացաթխման,
մակարոնեղենի և հրուշակեղենի
արտադրության
Տեխնոլոգ՝ խմորման արտադրության և
գինեգործության
Տեխնոլոգ՝ ճարպերի և
ճարպափոխարինիչների
արտադրության
Տեխնոլոգ՝ պահածոների և
սննդախտանյութերի արտադրության
Տեխնոլոգ՝ մսի և մսամթերքների
արտադրության
Տեխնոլոգ՝ ձկան և ձկնամթերքի
արտադրության

Տեխնոլոգ՝ մանրաթելային նյութերի
նախնական վերամշակման
Տեխնոլոգ՝ մանվածքային իրերի
արտադրության
Գծագրող-ձևավորող՝ մանվածքային և
թեթև արդյունաբերության
արտադրատեսակների
Տեխնոլոգ՝ հագուստի պատրաստման
Տեխնոլոգ՝ կաշվի և մորթու
արտադրության
Տեխնոլոգ՝ մորթե և մուշտակային
արտադրատեսակների արտադրության
Տեխնոլոգ՝ կաշվե
արտադրատեսակների արտադրության
Տեխնոլոգ՝ թղթե և ստվարաթղթե
արտադրատեսակների արտադրության
Տեխնիկ՝ պոլիգրաֆիական
արտադրության
Տեխնիկ՝ նվագարանների
արտադրության
Տեխնիկ՝ շենքերի և կառույցների
շինարարության և շահագործման
Տեխնիկ՝ երկաթուղիների
շինարարության
Տեխնիկ՝ երկաթգծի և գծային
տնտեսության սպասարկման
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Ճանապարհների և
ավտոմայրուղիների
շինարարություն
կոդը՝ 5-42.11

Ջրային կառույցների
շինարարություն
կոդը՝ 5-42.91
Կամուրջների և թունելների
շինարարություն
կոդը՝ 5-42.13
Ոչ մետաղական հանքային
արտադրատեսակների
արտադրություն
կոդը՝ 5-23.99
Քաղաքացիական
շինարարության այլ կառույցների
շինարարություն
կոդը՝ 5-42.99
Ճարտարագիտական
սարքավորանքի տեղադրում
կոդը՝ 5-43.29

Ջրամատակարարման,
ջեռուցման, օդիլավորակման
համակարգերի հավաքակցում
կոդը՝ 5-43.22

5-42.11.01

Ավտոմոբիլային ճանապարհների և
օդանավակայանների շինարարություն և
շահագործում

5-42.11.01.01-4

5-42.11.02

Քաղաքային հաղորդակցության ուղիների
շինարարություն և շահագործում

5-42.11.02.01-4

5-42.91.01

Հիդրոտեխնիկական շինարարություն

5-42.91.01.01-4

5-42.13.01

Թունելների և մետրոպոլիտենների շինարարություն

5-42.13.01.01-4

5-42.13.02
5-23.99.01

Կամուրջների շինարարություն
Ոչ մետաղական շինարարական իրերի և
կոնստրուկցիաների արտադրություն

5-42.13.02.01-4
5-23.99.01.01-4

5-42.99.01

Մետաղական կոնստրուկցիաների
պատրաստում

5-42.99.01.01-4

5-43.29.01

Արդյունաբերական սարքավորումների
մոնտաժում

5-43.29.01.01-4

5-43.29.02

Արդյունաբերական և քաղաքացիական
շենքերի էլեկտրական սարքավորումների
մոնտաժում, կարգավորում և շահագործում

5-43.29.02.01-4

5-43.22.01

Ջրամատակարարում և ջրահեռացում

5-43.22.01.01-4

5-43.22.02

Ներքին ջեռուցման և օդափոխման
համակարգերի
սանիտարատեխնիկական
սարքավորումների և օդափոխման
համակարգերի մոնտաժում և շահագործում
Գազամատակարարման սարքավորումների
և համակարգերի հավաքակցում և
շահագործում
Հանքահորային և ստորգետնյա
շինարարություն

5-43.22.02.01-4

5-43.22.03

Հետախուզական հորատում և
գայլիկոնում
կոդը՝ 5-43.13

5-43.13.01

5-43.22.03.01-4

5-43.13.01.01-4

5-43.13.01.02-4

Փայտամթերումներ
կոդը՝ 6-02.20
Անտառաբուծություն,
անտառային տնտեսության
կոդը՝ 6-02.10
Խառը գյուղատնտեսություն
կոդը՝ 6-01.50

Գյուղատնտեսության և
անտառային տնտեսության
համար մեքենաներ
կոդը՝ 6-01.50

6-02.20.01

6-02.20.01.01-4

Տեխնիկ՝ քաղաքային
հաղորդակցության ուղիների
շինարարության
Տեխնիկ՝ հիդրոտեխնիկական
շինարարության
Տեխնիկ՝ թունելների և
մետրոպոլիտենների շինարարության
Տեխնիկ՝ կամուրջների շինարարության
Տեխնոլոգ՝ ոչ մետաղական
շինարարական արտադրատեսակների
և կոնստրուկցիաների արտադրության
Տեխնոլոգ՝ մետաղական
կոնստրուկցիաների արտադրության
Տեխնիկ՝ արդյունաբերական
սարքավորումների մոնտաժման
Տեխնիկ՝ արդյունաբերական և
քաղաքացիական շենքերի էլեկտրական
սարքավորումների մոնտաժման և
կարգավորման
Տեխնիկ՝ ջրամատակարարման և
ջրահեռացման համակարգերի
շինարարության
Տեխնիկ՝ սանիտարատեխնիկական
սարքավորումների, ջեռուցման և
օդափոխման ներքին համակարգերի
մոնտաժման և կարգավորման
Տեխնիկ՝ գազամատակարարման
սարքավորումների և համակարգերի
մոնտաժման և կարգավորման
Տեխնիկ՝ հանքահորերի
շինարարության
Տեխնիկ՝ հանքահորերի և ստորգետնյա
կառույցների շինարարության
Տեխնոլոգ՝ փայտամթերման

6-02.10.01

Անտառային և անտառապուրակային
տնտեսություն

6-02.10.01.01-4

6-01.50.01

Գյուղատնտեսագիտություն

6-01.50.01.01-4

6-01.50.02

Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսության
կազմակերպում
Գյուղատնտեսության մեքենայացում

6-01.50.02.01-4

Ֆերմեր

6-01.50.01.01-4

Տեխնիկ՝ գյուղատնտեսության
մեքենայացման

Գյուղատնտեսական մեքենաների և
սարքավորումների շահագործում և նորոգում

6-01.50.02.01-4

Տեխնիկ՝ գյուղատնտեսական
մեքենաների և սարքավորումների
տեխնիկական սպասարկման և
նորոգման

6-01.50.01

6-01.50.02
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Ոլորտ 6՝ Գյուղատնտեսություն
Փայտամթերման տեխնոլոգիա

Տեխնիկ՝ ավտոմոբիլային
ճանապարհների և
օդանավակայանների շինարարության

Տեխնիկ՝ անտառային և
անտառապուրակային տնտեսության
Գյուղատնտես
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Բուսաբուծության բնագավառում
օժանադակ գործունեություն
կոդը՝ 6-01.61

6-01.50.03

Գյուղատնտեսության էլեկտրաֆիկացում և
ավտոմատացում

6-01.50.03.01-4

6-01.61.01

Բուսաբուծական արտադրանքի պահպանում
և վերամշակում

6-01.61.01.01-4

6-01.61.02

Հողաբարելավում, հողային և ջրային
պաշարների օգտագործում և
պահպանություն
Հողաշինարարություն
Կենսառեսուրսների պահպանություն և
կայուն օգտագործում

6-01.61.02.01-4

6-01.61.03
6-01.61.04

Ձկնաբուծություն քաղցրահամ
ջրերում
կոդը՝ 6-03.22
Ձկնորսություն քաղցրահամ
ջրերում
կոդը՝ 6-03.12
Վայրի բույսերի և
անտառամթերքի հավաքում
կոդը՝ 6-02.30
Կաթնատու խոշոր եղջերավոր
անասնի բուծում
կոդը՝ 6-01.41
Այլ կենդանիների բուծում
կոդը՝ 6-01.49

Որսորդություն, վայրի կենդանիների որսում որոգայթներով և
ծառայությունների մատուցում
այդ բնագավառում
կոդը՝ 6-01.70
Մասնագիտացված բժշկական
օգնություն
կոդ` 7-86.22

Ստոմատոլոգիական
պրակտիկա
կոդը՝ 7-86.23
Առողջապահության
բնագավառում այլ
գործունեություն
կոդը՝ 7-86.90

Այլ սոցիալական սպասարկում՝
առանց կացության ապահովման
կոդը՝ 7-88.99

Հյուրանոցների և համանման
բնակատեղերի տրամադրման
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6-01.61.03.01-4
6-01.61.04.01-4

6-03.22.01

Ձկնաբանություն և ձկնաբուծություն

6-03.22.01.01-4

6-03.12.01

Արդյունաբերական ձկնորսություն

6-03.12.01.01-4

6-02.30.01

Վայրի բույսերի վերարտադրություն,
հավաքում և մթերում

6-02.30.01.01-4

6-01.41.01

Անասնաբուծություն

6-01.41.01.01-4

6-01.49.01

Մեղվաբուծություն

6-01.49.01.01-4

6-01.49.02
6-01.49.03

Շնաբանություն (կինոլոգիա)
Վայրի կենդանիների վերարտադրություն

6-01.49.02.01-4
6-01.49.03.01-4

6-01.70.01

Որսագիտություն և գազանաբուծություն

6-01.70.01.01-4

Տեխնիկ՝ գյուղատնտեսության
էլեկտրաֆիկացման և
ավտոմատացման
Տեխնիկ՝ բուսաբուծական
արտադրանքի պահպանման և
վերամշակման
Տեխնիկ՝ հողաբարելավման, հողային և
ջրային պաշարների պահպանման
Տեխնիկ- հողաշինարար
Տեխնիկ՝ կենսառեսուրսների
պահպանության և կայուն
օգտագործման
Ձկնաբույծ

Ձկնորս
Բուսաբույծ-տեխնիկ՝ վայրի բույսերի
վերարտադրության, հավաքման և
մթերման
Անասնաբույծ
Մեղվաբույծ
Շնաբան
Կենդանաբույծ՝ վայրի կենդանիների
վերարտադրության

Որսագետ

Ոլորտ 7՝ Առողջապահություն և սոցիալական պաշտպանություն
7-86.22.02
Մանկաբարձական գործ
7-86.22.02.01-4

Մանկաբարձ

7-86.22.03
7-86.22.04
7-86.22.05
7-86.23.01

Բուժկանխարգելման գործ
Դեղագործություն
Քույրական գործի կազմակերպում
Ատամնատեխնիկական գործ

7-86.22.03.01-4
7-86.22.04.01-4
7-86.22.05.01-4
7-86.23.01.01-4

Բուժակ՝ բժշկականխարգելման գործի
Դեղագործ
Բուժքույր-մենեջեր

7-86.90.01

Բժշկական օպտիկա

7-86.90.01.01-4

Տեխնիկ-օպտիկ

7-86.90.02
7-86.90.03
7-86.90.04
7-86.90.05
7-86.90.06
7-88.99.01

Քույրական գործ
Լաբորատոր ախտորոշում
Լաբորատոր գործ
Բուժական կոսմետոլոգիա
Բուժական մերսում
Սոցիալական ապահովության
կազմակերպում

7-86.90.01.02-4
7-86.90.02.01-4
7-86.90.03.01-4
7-86.90.04.01-4
7-86.90.05.01-4
7-86.90.06.01-4
7-88.99.01.01-4

Օպտիկ-օպտոմետրիստ
Բուժքույր
Լաբորանտ-ախտորոշող
Լաբորանտ
Բուժքույր (բուժեղբայր) -կոսմետոլոգ
Բուժքույր (բուժեղբայր) -մերսող
Մենեջեր՝ սոցիալական աշխատանքի
կազմակերպման

7-88.99.02

Սոցիալական աշխատանք

7-88.99.02.01-4

Մասնագետ՝ սոցիալական
աշխատանքի

8-55.10.01

Ոլորտ 8` Ծառայությունների մատուցման ոլորտներ
Սպասարկման կազմակերպում
8-55.10.01.01-4

Ատամնատեխնիկ

Մենեջեր՝ սպասարկման ոլորտի
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ծառայություններ
կոդը՝ 8-55.10
8-55.10.02

Զբոսաշրջային
գործակալությունների
գործունեություն
կոդը՝ 8-96.01
Ռեստորանների և հանրային
սննդի շարժական կետերի
ծառայություններ
կոդը՝ 8-56.10

8-56.10.01

Սպասարկման կազմակերպում
հյուրանոցներում և զբոսաշրջային
համալիրներում
Զբոսաշրջություն

8-55.10.02.01-4

Հասարարական սննդի սպասարկման
կազմակերպում

8-56.10.01.01-4

Մասնագետ՝ զբոսաշրջային
ծառայությունների մատուցման

8-56.10.01.02-4
Մանածագործական և մորթե
արտադրատեսակների լվացում,
մաքրում
կոդը՝ 8-96.01
Վարսավիրանոցների և
գեղեցկության սրահների այլ
ծառայություններ
կոդը՝ 8-96.02
Լուսանկարչության
բնագավառում գործունեություն
կոդը՝ 8-74.20
Գովազդային գործունեություն
կոդը՝ 8-73.10
Խաղերի և խաղալիքների
արտադրություն
կոդը՝ 8-32.40
Հագուստի և պարագաների
արտադրություն
կոդը՝ 8-14.19
Մորթե արտադրատեսակների
արտադրություն
կոդը՝ 8-14.20
Կաշվե հագուստի
արտադրություն
կոդը՝ 8-14.11
Այլ ծառայությունների մատուցում
կոդը՝ 8-96.09
Օդային փոխադրումներ
կոդը՝ 8-51.10

8-96.01.01

Իրերի քիմիական մշակման սպասարկում

8-96.01.01.01-4

8-96.02.01

Վարսավիրական արվեստ

8-96.02.01.01-4

8-96.02.02
8-96.09.01

Կոսմետիկա և դիմահարդարման արվեստ
Լուսանկարչական գործ

8-96.02.02.01-4
8-96.09.01.01-4

8-73.10 .01

Գովազդային գործ

8-73.10 .01.01-4

8-32.40.01

Խաղալիքի գեղարվեստական նախագծում,
մոդելավորում և ձևավորում

8-32.40.01.01-4

8-14.19.01

Հագուստի մոդելավորում և նախագծում

8-14.19.01.01-4

8-14.20.01

Մորթե արտադրանքի մոդելավորում և
նախագծում

8-14.20.01.01-4

8-14.11.01

Կաշվե արտադրանքի մոդելավորում և
նախագծում

8-14.11.01.01-4

8-96.09.01

Սպասարկում տրանսպորտում (ըստ
տրանսպորտի տեսակների)
Թռչող ապարատների և ավիաշարժիչների
տեխնիկական շահագործում

8-96.09.01.01-4

8-51.10.02

Օդային տրանսպորտի շահագործում

8-51.10.02.01-4

8-51.10.03

Օդային տրանսպորտի երթևեկության
կառավարում
Թռչող ապարատների թռիչքային
շահագործում
Թռչող ապարատների սպասարկում
վառելիքաքսուքային նյութերով

8-51.10.03.01-4

8-51.10.01

8-51.10.05
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Մենեջեր՝ հասարակական սննդի
սպասարկման կազմակերպման
Տեխնոլոգ՝ հանրային սննդի
սպասարկման
Տոխնոլոգ՝ սպասարկման ոլորտում
իրերի քիմիական մշակման

Վարսավիր -ձևավորող

8-51.10.04

Ավտոճանապարհային
փոխադրումներ
կոդը՝ 8-49.41

Մենեջեր՝ հյուրանոցների և
զբոսաշրջային համալիրների

8-51.10.01.01-4

8-51.10.04.01-4
8-51.10.05.01-4

8-51.10.06

Էլեկտրիֆիկացված և օդաչուաօդանավային
համալիրի տեխնիկական շահագործում

8-51.10.06.01-4

8-51.10.07

Էլեկտրավորված և օդանավարկման
համալիրների տեխնիկական շահագործում

8-51.10.07.01-4

8-49.41.01

Ավտոմոբիլային տրանսպորտի
տեխնիկական սպասարկում և նորոգում

8-49.41.01.01-4

Կոսմետոլոգ
Լուսանկարիչ
Մասնագետ՝ գովազդի
Գծագրող-ձևավորող՝ խաղալիքների
արտադրության
Գծագրող-ձևավորող՝ հագուստի
Գծագրող-ձևավորող՝ մորթե
արտադրատեսակների արտադրության
Գծագրող-ձևավորող՝ կաշվե
արտադրատեսակների արտադրության
Մենեջեր՝ տրանսպորտի ոլորտի
Տեխնիկ՝ թռչող ապարատների և
ավիաշարժիչների շահագործման և
տեխնիկական սպասարկման
Տեխնիկ՝ օդային տրանսպորտի
շահագործման
Կարգավար՝ օդային տրանսպորտի
երթևեկության կառավարման
Օդաչու՝ թռչող ապարատների
թռիչքային շահագործման
Տեխնիկ՝ թռչող ապարատների
վառելիքաքսուքային նյութերով
սպասարկման
Տեխնիկ՝ էլեկտրիֆիկացված և
օդաչուաօդանավային համալիրի
տեխնիկական շահագործման
Տեխնիկ՝ օդանավարկման էլեկտրական
սարքավորումների շահագործման և
տեխնիկական սպասարկման
Տեխնիկ՝ ավտոմոբիլային
տրանսպորտի տեխնիկական
սպասարկման և նորոգման
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8-49.41.02

Վերամբարձ տրանսպորտային,
շինարարական, ճանապարհային
մեքենաների և սարքավորումների
շահագործում (ըստ ճյուղերի)

8-49.41.02.01-4

8-49.20.01

Երկաթուղու էլեկտրաքարշի տեխնիկական
շահագործում

8-49.20.01.01-4

8-49.20.02 Երկաթուղային շարժակազմի տեխնիկական
շահագործում
8-49.39.01
Տրանսպորտային էներգետիկական
կայանքների շահագործում (ըստ
տրանսպորտի տեսակների)

8-49.20.02.01-4

8-49.39.02

Տրանսպորտային էներգետիկ սարքերի
շահագործում
Տրանսպորտային
էլեկտրասարքավորումների և
ավտոմատիկայի շահագործում
(ըստ տրանսպորտի տեսակների)

8-49.39.02.01-4

8-49.39.04

Տրանսպորտային ռադիոէլեկտրոնային
սարքավորումների տեխնիկական
շահագործում (ըստ տրանսպորտի
տեսակների)

8-49.39.04.01-4

Փոխադրման ծառայություններ
կոդը՝ 8-49.42

8-49.42.01

Փոխադրումների կազմակերպում և
կառավարում տրանսպորտում (ըստ
տրանսպորտի տեսակների)

8-49.42.01.01-4

Ճարտարագիտական
գործունեություն և դրա հետ
կապված տեխնիկական
խորհրդատվություններ
կոդը՝ 9-71.12

9-71.12.01

Երկաթուղային տրանսպորտի
գործունեություն
կոդը՝ 8-49.20

Ցամաքային այլ մարդատար
տրանսպորտի գործունեություն
կոդը՝ 8-49.39

8-49.39.03
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9-71.12.01.01-4

Տեխնիկ՝ որակի կառավարման

Հսկիչ՝ մետաղների և եռակցման
գործընթացների որակի
Տեխնիկ-չափագետ
Տեխնիկ՝ քիմիական միացությունների
որակի անալիտիկ հսկման
Փորձագետ՝ սպառողական
ապրանքների որակի փորձաքննության
Տեխնիկ՝ արտադրանքի ստանդարտացման և համապատասխանության
հավաստագրման (ըստ ճյուղերի)

Մետաղների և եռակցումների որակի հսկում

9-71.12.02.01-4

9-71.12.03
9-71.12.04

Չափագիտություն
Քիմիական միացությունների որակի
անալիտիկ հսկում
Սպառողական ապրանքների որակի
փորձաքննություն
Արտադրանքի ստանդարտացում և
համապատասխանության հավաստում
(սերտիֆիկացում) (ըստ ճյուղերի)
Շինարարական արտադրության որակի
հսկում

9-71.12.03.01-4
9-71.12.04.01-4

9-71.12.06

Արտակարգ իրավիճակներում
անվտանգության ապահովման
գործունեություն
կոդը՝ 9-84.25

8-49.39.03.01-4

9-71.12.02

9-71.12.05

Տեխնիկական փորձարկումներ և
վերլուծություններ
կոդը՝ 9-71.20

Ոլորտ 9՝ Այլ ոլորտներ
Որակի կառավարում

8-49.39.01.01-4

9-71.20.01

Տեխնիկ՝ վերամբարձ
տրանսպորտային, շինարարական,
ճանապարհային մեքենաների և
սարքավորումների շահագործման և
տեխնիկական սպասարկման (ըստ
ճյուղերի)
Էլեկտրատեխնիկ` էլեկտրաքարշի
շահագործման և տեխնիկական
սպասարկման
Տեխնիկ՝ երկաթուղային շարժակազմի
տեխնիկական շահագործման
Տեխնիկ՝ տրանսպորտային
էներգետիկական կայանքների
շահագործման (ըստ տրանսպորտի
տեսակների)
Տեխնիկ՝ տրանսպորտային էներգետիկ
սարքերի շահագործման
Տեխնիկ՝ տրանսպորտային
էլեկտրասարքավորումների և
ավտոմատ համակարգերի
շահագործման և տեխնիկական
սպասարկման (ըստ տրանսպորտի
տեսակների)
Տեխնիկ՝ տրանսպորտային
ռադիոէլեկտրոնային
սարքավորումների տեխնիկական
շահագործման և տեխնիկական
սպասարկման
Տեխնիկ-կարգավար ՝ տրանսպորտում
փոխադրումների կազմակերպման և
կառավարման (ըստ տրանսպորտի
տեսակների)

9-71.12.05.01-4
9-71.12.06.01-4

9-71.20.01.01-4

9-71.20.02 Շինարարական իրերի և կոնստրուկցիաների
որակի հսկում

9-71.20.02.01-4

9-71.20.03
9-71.20.04

Քաղաքաշինական կադաստր
Որակի հսկման և ախտորոշման սարքեր

9-71.20.03.01-4
9-71.20.04.01-4

9-84.25.01

Հրդեհային պաշտպանություն

9-84.25.01.01-4

9-84.25.02

Հրշեջ-փրկարարական տեխնիկայի
տեխնիկական սպասարկում և նորոգում

9-84.25.02.01-4

Տեխնիկ՝ շինարարական
աշխատանքների որակի հսկման
Տեխնիկ՝ շինարարական
արտադրատեսակների և
կոնստրուկցիաների որակի հսկման
Տեխնիկ - չափագրող
Տեխնիկ՝ որակի հսկման և
արատորոշման սարքերի նորոգման
Մասնագետ՝ հրդեհային
պաշտպանության

Տեխնիկ՝ հրշեջ-փրկարարական
տեխնիկայի տեխնիկական
սպասարկման և նորոգման

23
9-84.25.03 Շրջակա միջավայրի պահպանում և բնական
պաշարների արդյունավետ օգտագործում

9-84.25.03.01-4

9-84.25.04

9-84.25.04.01-4

Դոզաչափություն և
ճառագայթապաշտպանություն

9-84.25.04.02-4

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ

SAHMANAMERZ

Տեխնիկ-էկոլոգ՝ շրջակա միջավայրի
պահպանման և բնական պաշարների
արդյունավետ օգտագործման
Տեխնիկ-դոզիմետրիստ՝
ճառագայթային պաշտպանության
Տեխնիկ՝ ճառագայթային
անվտանգության

Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

