
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

      No         1693-Ա/Ք                                                    §14 ¦    դեկտեմբերի      2010 

 
ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ 2011/2012 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 
ՏԱՐՎԱՆԻՑ ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՆԵՐԴՐՎՈՂ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

(ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ 
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ  ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ  ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԵՐԸ  

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

Հիմք ընդունելով ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2010 թվականի հոկտեմբերի 1-ի 
N N 1458-Ա/Ք, 1459-Ա/Ք, 1460-Ա/Ք, 1461-Ա/Ք, 1462-Ա/Ք, 1463-Ա/Ք, 1464-Ա/Ք, 1465-Ա/Ք, 1466-
Ա/Ք, 1467-Ա/Ք, 1468-Ա/Ք, 1469-Ա/Ք, 1470-Ա/Ք, 1471-Ա/Ք, 1472-Ա/Ք, 1473-Ա/Ք, 1474-Ա/Ք, 1475-Ա/Ք  
և  1476-Ա/Ք  հրամանների   2-րդ կետը`  

 
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ. 

1. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական 

կրթության պետական կրթական չափորոշիչները 2011/2012 ուսումնական տարվանից 

փորձարկման նպատակով ներդնելու համար հաստատել. 

ա) Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության պետական կրթական 

չափորոշիչները 2011/2012 ուսումնական տարվանից փորձարկման նպատակով ներդրվող 

նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթական ծրագիր իրականացնող 

ուսումնական հաստատությունների ցանկը` համաձայն հավելված 1-ի: 

բ) Միջին մասնագիտական կրթության պետական կրթական չափորոշիչները 2011/2012 

ուսումնական տարվանից փորձարկման նպատակով ներդրվող միջին մասնագիտական 

կրթական ծրագիր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների ցանկը` համաձայն 

հավելված 2-ի: 

2. Հրամանի կատարման հսկողությունը հանձնարարել նախարարի տեղակալ Ա. 

Ավետիսյանին: 

 Ա. ԱՇՈՏՅԱՆ 
         

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü ÎðÂàôÂÚ²Ü ºì ¶ÆîàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ð 

Ðð²Ø²Ü 



                    Հավելված 1 

Հայաստանի Հանրապետության  

կրթության և գիտության նախարարի  

                                                                                                          -ը դեկտեմբերի 2010թ.   

          N      -Ա/Ք  հրամանի 

 

ՑԱՆԿ  
 

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության պետական կրթական 
չափորոշիչները 2011/2012 ուսումնական տարվանից փորձարկման նպատակով ներդրվող 
նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթական ծրագիր իրականացնող 

ուսումնական հաստատությունների 
 
N Հաստատության անվանումը  Ներդրվող մասնագիտության անվանումը և 

որակավորումը 
1. Երևանի քաղաքապետարանի   N   7 

արհեստագործական  ուսումնարան 
0604 <<Բանկային գործ>>, որակավորումը` 
<<Գանձապահ>>  

2. Երևանի N 6 արհեստագործական 
ուսումնարան 

0515 <<Զարդակիրառական      արվեստ>>, 
որակավորումը` <<Դերձակ մոդելավորող>> 

3. Գյումրու N 1 արհեստագործական 
ուսումնարան 

4. Կապանի պետական 
ճարտարագիտական քոլեջ 

2009 <<Կապի սարքավորումների մոնտաժում 
և շահագործում>>, որակավորումը` 
<<Էլեկտրակապի և լարային հաղորդումների 
գծային կառույցներ էլեկտրամոնտաժող>> 

5. Արտաշատի պետական քոլեջ 2204 <<Էլեկտրոնային հաշվողական 
մեքենաների տեխնիկական սպասարկում և 
նորոգում >>, որակավորումը` <<Էլեկտրոնային 
հաշվողական մեքենաների սպասարկող և 
նորոգող էլեկտրամեխանիկ>> 

6. Երևանի պետական տեխնոլոգիական 
քոլեջ 

2512 <<Քիմիական արտադրության 
տեխնոլոգիա>>,  որակավորումը` <<Լայն 
պրոֆիլի ապարատավար>> 

7. Երևանի պետական տեխնոլոգիական 
քոլեջ 

3404 <<Լաբորատոր հետազոտություններ և 
չափումներ արտադրությունում>>, 
որակավորումը` <<Քիմիական անալիզի 
լաբորանտ>> 

8. Գյումրու  N 1 արհեստագործական 
ուսումնարան 

2907 <<Ատաղձագործական, 
մանրահատակագործական, 
ապակեգործական աշխատանքներ>>, 
որակավորումը` <<Հյուսն,ատաղձագործ>> 9. Վարդենիսի պետական քոլեջ 

10. 
Մարալիկի արհեստագործական 
ուսումնարան 

2802 <<Մանվածքի և մանվածքային իրերի 
տեխնոլոգիա>>, որակավորումը` 
<<Ենթավարպետ>> 

          



                Հավելված 2  

Հայաստանի Հանրապետության  

կրթության և գիտության նախարարի  

                                                                                                    -ը դեկտեմբերի 2010թ.   

     N      -Ա/Ք  հրամանի 

ՑԱՆԿ  
 

Միջին մասնագիտական կրթության պետական կրթական չափորոշիչները 2011/2012 
ուսումնական տարվանից փորձարկման նպատակով ներդրվող միջին մասնագիտական 

կրթական ծրագիր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների 
 

N Հաստատության անվանումը  Ներդրվող մասնագիտության անվանումը 
1. Գյումրու պետական մանկավարժական քոլեջ 

0205 <<Սոցիալական աշխատանք>> 2. Գյումրու պետական ճարտարագիտական 
քոլեջ 

3. Երևանի ինֆորմատիկայի պետական քոլեջ 2206 <<Մեխատրոնիկա>> 
4. Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան առևտրի և 

սպասարկման պետական քոլեջ 
0612 <<Ապրանքագիտություն (ըստ 
համասեռ ապրանքների խմբերի)>> 

5. Աբովյանի պետական էներգետիկական 
քոլեջ 

1001 <<Էլեկտրական կայաններ, ցանցեր 
և համակարգեր>> 

6. Գյումրու պետական տեխնիկական քոլեջ 1723 <<Երկաթուղու էլեկտրաքարշի 
տեխնիկական շահագործում>> 

7. Երևանի պետական արդյունաբերական 
քոլեջ 

1715 <<Բժշկական տեխնիկայի 
տեղակայում, տեխնիկական 
սպասարկում և նորոգում>> 

8. Վանաձորի պետական  տեխնոլոգիական 
քոլեջ 

2204 <<Հաշվողական տեխնիկայի 
միջոցների և համակարգչային ցանցերի 
տեխնիկական սպասարկում>> 

9. Գյումրու պետական ճարտարագիտական 
քոլեջ 

10. Մարտունու պետական քոլեջ 2312 <<Կոսմետիկա և դիմահարդարման 
արվեստ>> 11. Երևանի պետական տեխնոլոգիական քոլեջ 

12. 
Երևանի զբոսաշրջության, սպասարկման և 
սննդի արդյունաբերության հայ-հունական 
պետական քոլեջ 

2704 <<Խմորման արտադրությունների 
տեխնոլոգիա և գինեգործություն>> 

13. Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան առևտրի և 
սպասարկման պետական քոլեջ 

2814 <<Պոլիգրաֆիական 
արտադրություն>> 
 

14. Վանաձորի պետական  տեխնոլոգիական 
քոլեջ 

15. Հրազդանի պետական քոլեջ 
2915 <<Գազամատակարարման 
սարքավորումների և համակարգերի 
հավաքակցում և շահագործում>> 

 
 


