
Հավելված N 2
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի

2006 թվականի --ի 12-ի N - հրամանի

Ց Ա Ն Կ

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՄԱՆ

ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունվարի 12-ի
«Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և
միջին մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների
ցանկերը հաստատելու, ՀՀ կառավարության 2000 թվականի
մայիսի 18-ի N 242 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու և
ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած
ճանաչելու մասին» N 73-Ն որոշմամբ հաստատված
մասնագիտություններ և որակավորումներ

ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 1-ի «Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2006 թվականի հունվարի 12-ի N 73-Ն որոշման մեջ փոփոխություն

կատարելու մասին» N 1139-Ն որոշմամբ հաստատված մասնագիտություններ և
որակավորումներ

1001 Քարտեզագրություն Տեխնիկ-
քարտեզագիր

0532.01.5 Քարտեզագրություն 0532.01.01.5 Տեխնիկ` քարտեզագիր

1002 Ջրագրություն Տեխնիկ 0532.02.5 Ջրագրություն 0532.02.01.5 Տեխնիկ` ջրագիր

1003 Օդերևութաբանություն Տեխնիկ 0532.03.5 Օդերևութաբանություն 0532.03.01.5 Տեխնիկ` օդերևութաբան

0201 Իրավագիտություն Իրավագետ 0421.01.5 Իրավագիտություն 0421.01.01.5 Իրավագետ

0202 Սոցիալական ապահովության
կազմակերպում

Մենեջեր
(կազմակերպիչ)

0923.01.5 Սոցիալական ապահովության
կազմակերպում

0923.01.01.5 Մենեջեր՝ սոցիալական
ապահովության

0203 Իրավապահպան գործունեություն Իրավապահպա
ն

0421.02.5 Իրավապահպան
գործունեություն

0421.02.01.5 Իրավապահպան

0204 Ոստիկանական գործ Ոստիկան-սպա 10.32.01.5 Ոստիկանական գործ 1032.01.01.5 Ոստիկանության սպա

0205 Սոցիալական աշխատանք Սոցիալական
աշխատանքի

0923.02.5 Սոցիալական աշխատանք 0923.02.01.5 Սոցիալական աշխատող



մասնագետ
0206 Հրատարակչական գործ Հրատարակչակ

ան գործի
մասնագետ,
խմբագիր

0211.04.5 Հրատարակչական գործ 0211.04.01.5 Մասնագետ`
հրատարակչական
գործի

0207 Թարգմանություն և
գործավարություն

Թարգմանիչ-
գործավար

0415.01.5 Գործավարություն՝ օտար լեզվի
խորացված իմացությամբ

0415.01.01.5 Գործավար

0208 Թարգմանություն և
մաքսավարություն

Թարգմանիչ-
մաքսավար

0209 Թարգմանություն և
արխիվավարություն

Թարգմանիչ-
արխիվավար

0322.01.5 Արխիվավարություն՝ օտար
լեզվի խորացված իմացությամբ

0322.01.01.5 Արխիվավար

0210 Թարգմանություն և սպասարկման
կազմակերպում

Թարգմանիչ-
սպասարկման
մենեջեր

0413.06.5 Զբոսաշրջային
ծառայությունների կազմա-
կերպում՝ օտար լեզվի
խորացված իմացությամբ

0413.06.01.5 Մենեջեր՝
զբոսաշրջության
ծառայությունների
սպասարկման

0211 Համրահաղորդակցման
(սուրդոհաղորդակցման)
կազմակերպում

Սուրդոթարգմա
նիչ - - - -

0301 Հայոց և օտար լեզուների
դասավանդում

Հայոց և օտար
լեզուների
ուսուցիչ

- - - -

0302 Հայոց լեզվի դասավանդում Հայոց լեզվի
ուսուցիչ - - - -

0303 Ռուսաց լեզվի դասավանդում Ռուսաց լեզվի
ուսուցիչ - - - -

0304 Օտար լեզվի դասավանդում Օտար լեզվի
ուսուցիչ - - - -

0307 Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ Ֆիզկուլտուրայ
ի ուսուցիչ

0114.01.5 Ֆիզիկական կուլտուրա և
սպորտ

0114.01.01.5 Դասավանդող`
ֆիզկուլտուրայի



(մարզիչ) 0114.01.02.5 Մարզիչ

1-
85.31.02

Երգ և երաժշտություն Ուսուցիչ՝ երգի
և
երաժշտության

0114.02.5 Երգ և երաժշտություն 0114.02.01.5 Դասավանդող` երգի և
երաժշտության

0308 Մասնագիտական ուսուցում (ըստ
ճյուղերի)

Արտադրական
ուսուցման
վարպետ (ըստ
ճյուղերի)

- - - -

0310 Երաժշտական կրթություն Երաժշտության
ուսուցիչ,
երաժշտական
ղեկավար

- - - -

0311 Կերպարվեստ և գծագրություն Կերպարվեստի
և գծագրության
ուսուցիչ

0114.03.5 Կերպարվեստ և գծագրություն 0114.03.01.5 Դասավանդող`
կերպարվեստի և
գծագրության

0312 Դասավանդում տարրական
դասարաններում

Տարրական
դասարանների
ուսուցիչ
(դասվար)

- - - -

0313 Նախադպրոցական կրթություն Նախադպրոցա
կան տարիքի
երեխաների
դաստիարակ

0112.01.5 Նախադպրոցական կրթություն 0112.01.01.5 Դաստիարակ`
նախադպրոցական
կրթության

0314 Հատուկ նախադպրոցական
կրթություն

Նախադպրոցա
կան տարիքի
զարգացման
շեղումներ
ունեցող
երեխաների
դաստիարակ

0112.02.5 Հատուկ նախադպրոցական
կրթություն

0112.02.01.5 Դաստիարակ` հատուկ
նախադպրոցական
կրթության

0315 Լրացուցիչ կրթության
մանկավարժություն

Lրացուցիչ
կրթության - - - -



ուսուցիչ
0316 Տնային կրթություն Տնային

կրթության
դաստիարակ,
ուսուցիչ

- - - -

0317 Սոցիալական մանկավարժություն Սոցիալական
մանկավարժ - - - -

0318 Անդրագոգիկա Անդրագոգ - - - -
0319 Պարի ուսուցում Պարուսույց 0114.04.5 Պարի ուսուցում 0114.04.01.5 Պարուսույց

0401 Բուժական գործ Բուժակ 0912.01.5 Բուժական գործ 0912.01.01.5 Բուժակ

0402 Մանկաբարձական գործ Մանկաբարձ 0912.02.5 Մանկաբարձական գործ 0912.02.01.5 Մանկաբարձ

0403 Բուժկանխարգելման գործ Սանիտար-
բուժակ

0404 Բժշկական օպտիկա Տեխնիկ-օպտիկ
Օպտիկ-
օպտոմետրիստ

0918.01.5 Բժշկական օպտիկա 0918.01.01.5 Տեխնիկ-օպտիկ

0918.01.02.5 Օպտիկ-օպտոմետրիստ

0405 Դեղագործություն Դեղագործ 0916.01.5 Դեղագործություն 0916.01.01.5 Դեղագործ

0406 Քույրական գործ Բուժքույր 0913.02.5 Քույրական գործ 0913.02.01.5 Բուժքույր/բուժեղբայր

0407 Լաբորատոր ախտորոշում Բուժակ-
լաբորանտ

0914.01.5 Լաբորատոր ախտորոշում 0914.01.01.5 Լաբորանտ ախտորոշող

0408 Լաբորատոր գործ Տեխնիկ-
լաբորանտ

0914.02.5 Լաբորատոր գործ 0914.02.01.5 Լաբորանտ

0410 Բուժական կոսմետոլոգիա Կոսմետոլոգ 0915.01.5 Բուժական կոսմետոլոգիա 0915.01.01.5 Բուժքույր/բուժեղբայր-
կոսմետոլոգ

0411 Բուժական մերսում Բուժակ-մերսող 0915.02.5 Բուժական մերսում 0915.02.01.5 Բուժքույր/բուժեղբայր-
մերսող



0415 Քույրական գործի կազմակերպում Քույրական
գործի
կազմակերպիչ,
բուժքույր

0913.01.5 Քույրական գործի
կազմակերպում

0913.01.01.5 Բուժքույր/բուժեղբայր-
մենեջեր

0416 Ատամնատեխնիկական գործ Ատամնատեխն
իկ

0911.01.5 Ատամնատեխնիկական գործ 0911.01.01.5 Ատամնատեխնիկ

0501 Գործիքային կատարողական
արվեստ (ըստ գործիքների
տեսակների)

Նվագախմբի և
համույթի
մենակա-տար,
երաժշտության
դասատու,
նվագակցող

0215.06.5 Գործիքային կատարողական
արվեստ (ըստ գործիքների
տեսակների)

0215.06.01.5 Երաժիշտ-կատարող,
դասավանդող (ըստ
գործիքների
տեսակների)

0502 Երգեցողություն Ակադեմիական
երգչախմբի,
համույթի
մենակատար,
Ժողովրդական
երգչախմբի,
համույթի
մենակատար

0215.01.5 Երգեցողություն 0215.01.01.5 Երգիչ-կատարող

0503 Երգչախմբավարություն Երգչախմբի և
ստեղծագործա
կան համույթի
ղեկավար,
Երգչախմբային
առարկաների
դասատու
երգչախմբի և
համույթի
մենակատար

0215.02.5 Երգչախմբավարություն 0215.02.01.5 Խմբավար,
դասավանդող

0504 Երաժշտության տեսություն Տեսական և
երաժշտագիտա
կան
առարկաների
դասատու,

0215.03.5 Երաժշտության տեսություն 0215.03.01.5 Դասավանդող`
երաժշտագիտական
տեսական առարկաների



Ռիթմիկայի
դասատու

0505 Էստրադայի երաժշտարվեստ Էստրադայի
մենակատար,
Ստեղծագործա
կան կոլեկտիվի
ղեկավար

- - - -

0506 Պարարվեստ* Բալետի
մենակատար,
Ժողովրդական
պարերի
համույթի
մենակատար
Համույթի
մենակատար

0215.05.5 Պարարվեստ 0215.05.01.5 Դերասան` բալետի

0215.05.02.5 Դերասան`
ժողովրդական
պարային համույթի

0215.05.03.5 Դերասան` համույթի

0507 Դերասանական արվեստ Դերասան 0215.07.5 Դերասանական արվեստ 0215.07.01.5 Դերասան

0508 Կրկեսային արվեստ Կրկեսի
մենակատար
(դերասան)
Ինքնագործ
կրկեսային
կոլեկտիվի
ղեկավար

0215.08.5 Կրկեսային արվեստ 0215.08.01.5 Դերասան` կրկեսի

2-
90.03.07

Երաժշտական գործիքների
պատրաստում և նորոգում

Ազգային
նվագարաններ
ի պատրաստող
և նորոգող

0215.09.5 Երաժշտական գործիքների
պատրաստում և նորոգում

0215.09.01.5 Ազգային
նվագարանների
պատրաստող և
նորոգող

0218.01.5 Երաժշտական գործիքների
պատրաստում և նորոգում (ըստ
գործիքների տեսակների)

0218.01.01.5 Երաժշտական
գործիքների
պատրաստող և
նորոգող (ըստ
գործիքների



տեսակների)

0509 Ռեժիսուրա (ըստ տեսակների) Ռեժիսոր 0211.01.5 Ռեժիսուրա 0211.01.01.5 Ռեժիսոր

0510 Թատերային ձևավորման արվեստ Նկարիչ-
տեխնոլոգ

0213.01.5 Թատերային ձևավորման
արվեստ

0213.01.01.5 Նկարիչ` թատերային
ձևավորման

0511 Էստրադային արվեստ Էստրադայի
մենակատար
Ինքնագործ
ստեղծագործա
կան կոլեկտիվի
ղեկավար

0215.04.5 Էստրադային արվեստ 0215.04.01.5 Դերասան` էստրադայի

0512 Գեղանկարչություն Նկարիչ,
դասավանդող

0213.02.5 Գեղանկարչություն 0213.02.01.5 Նկարիչ-դասավանդող

0513 Քանդակագործություն Նկարիչ-
քանդակագործ,
դասավանդող

0213.03.5 Քանդակագործություն 0213.03.01.5 Քանդակագործ-
դասավանդող

0514 Դիզայն (ըստ ճյուղերի) Դիզայներ 0212.01.5 Դիզայն 0212.01.01.5 Դիզայներ

0515 Զարդային-կիրառական արվեստ և
ժողովրդական արհեստներ

Նկարիչ-
վարպետ

0214.01.5 Զարդակիրառական արվեստ և
ժողովրդական արհեստներ

0214.01.01.5 Նկարիչ-ձևավորող

0516 Արվեստի ստեղծագործությունների
վերականգնում, կոնսերվացում և
պահպանում

Նկարիչ-
վերականգնող

0213.04.5 Արվեստի
ստեղծագործությունների
վերականգնում, կոնսերվացում
և պահպանում

0213.04.01.5 Վերականգնող-
կոնսերվացնող՝
արվեստի
ստեղծագործություններ
ի

0517 Գրադարանային գործ Գրադարանավ
ար

0322.02.5 Գրադարանային գործ 0322.02.01.5 Գրադարանավար

0518 Սոցիալ-մշակութային
գործունեություն և ժողովրդական
գեղարվեստական

Ստեղծագործա
կան խմբի
ղեկավար,

- - - -



ստեղծագործություն դասատու
0519 Մանվածքային և թեթև

արդյունաբերության իրերի
գեղարվեստական ձևավորում

Նկարիչ-
տեխնոլոգ

0212.05.5 Մանվածքային և թեթև
արդյունաբերական իրերի
երանգավորում և
գեղարվեստական ձևավորում

0212.05.01.5 Գծագրող-ձևավորող՝
մանվածքային և թեթև
արդյունաբերության
արտադրատեսակների

0520 Լուսային ռեժիսուրա Տեխնիկ 0211.02.5 Լուսային ռեժիսուրա 0211.02.01.5 Լուսային ռեժիսոր

0601 Էկոնոմիկա, հաշվապահական
հաշվառում և աուդիտ (ըստ
ճյուղերի)

Հաշվապահ 0411.01.5 Հաշվապահական հաշվառում 0411.01.01.5 Հաշվապահ

0602 Մենեջմենթ (կառավարում) (ըստ
ճյուղերի)

Կառավարիչ
(մենեջեր)

0413.01.5 Մենեջմենթ (Կառավարում) 0413.01.01.5 Մենեջեր՝ առևտրի

0603 Ֆինանսներ (ըստ ճյուղերի) Ֆինանսիստ 0412.01.5 Ֆինանսներ 0412.01.01.5 Ֆինանսիստ

0604 Բանկային գործ Բանկային
գործի
մասնագետ

0412.02.5 Բանկային գործ 0412.02.01.5 Մասնագետ` բանկային
գործի

0606 Ապահովագրական գործ (ըստ
ճյուղերի)

Ապահովագրակ
ան գործի
մասնագետ

0412.03.5 Ապահովագրական գործ 0412.03.01.5 Գործակալ`
ապահովագրական
գործի

0607 Շուկայաբանություն (ըստ ճյուղերի) Շուկայագետ 0414.01.5 Շուկայաբանություն 0414.01.01.5 Մարկետոլոգ

0608 Առևտուր (ըստ ճյուղերի) Կոմերսանտ 0416.01.5 Առևտուր 0415.01.01.5 Կոմերսանտ

0609 Պետական և տեղական
կառավարում

Պետական և
տեղական
կառավարման
մասնագետ,
մենեջեր

- - - -

0612 Ապրանքագիտություն (ըստ
համասեռ ապրանքների խմբերի)

Ապրանքագետ 0414.02.5 Ապրանքագիտություն 0414.02.01.5 Ապրանքագետ`
պարենային



ապրանքների

0414.02.02.5 Ապրանքագետ` ոչ
պարենային
ապրանքների

0613 Հողային ռեսուրսների կառավարումՏնտեսագետ 0413.04.5 Հողային ռեսուրսների
կառավարում

0413.04.01.5 Մասնագետ` հողային
ռեսուրսների կառավարման

0701 Տեղեկատվական
ապահովագրություն

Տեխնիկ - - - -

Օգտակար հանածոների
հանքավայրերի որոնում և
հետախուզում

Տեխնիկ 0724.04.5 Օգտակար հանածոների
հանքավայրերի որոնում և
հետախուզում

0724.04.01.5 Տեխնիկ՝ օգտակար
հանածոների հանքա-
վայրերի որոնման և
հետախուզման

0801 Երկրաբանական հանույթ,
օգտակար հանածոների
հանքավայրերի որոնում և
հետախուզում

Տեխնիկ

- - - -

0802 Օգտակար հանածոների
հանքավայրերի որոնման և
հետախուզման երկրաֆիզիկական
մեթոդներ

Տեխնիկ
- - - -

0803 Ջրաերկրաբանություն և
ճարտարագիտական
երկրաբանություն

Տեխնիկ 0532.04.5 Ջրաերկրաբանություն 0532.04.01.5 Տեխնիկ` ջրաերկրաբան

0804 Օգտակար հանածոների
հանքավայրերի հետախուզման
տեխնոլոգիա և տեխնիկա

Տեխնիկ
- - - -

0806 Նավթային և գազային
հանքավայրերի երկրաբանություն
և հետախուզում

Տեխնիկ
- - - -



0809 Գեոտեխնիկա Տեխնիկ - - - -
0810 Գեմոլոգիա Տեխնիկ - - - -
0901 Մարկշեյդերական գործ Լեռնային

տեխնիկ
0724.05.5 Մարկշեյդերական գործ 0724.05.01.5 Մարկշեյդեր

0902 Բաց լեռնային աշխատանքներ Լեռնային
տեխնիկ-
տեխնոլոգ

0724.01.5 Բաց լեռնային աշխատանքներ 0724.01.01.5 Տեխնիկ-տեխնոլոգ՝ բաց
լեռնային աշխատանքների

0903 Օգտակար հանածոների
հանքավայրերի ստորերկրյա
շահագործում

Տեխնիկ-
տեխնոլոգ

0724.02.5 Օգտակար հանածոների
հանքավայրերի ստորերկրյա
շահագործում

0724.02.01.5 Տեխնիկ-տեխնոլոգ՝
ստորգետնյա հանքա-
վայրերի  շահագործման

0904 Օգտակար հանածոների
հարստացում

Տեխնիկ 0724.03.5 Օգտակար հանածոների
հարստացում

0724.03.01.5 Տեխնոլոգ՝ օգտակար
հանածոների
հարստացման

0905 Գազանավթամուղների և
գազանավթապահեստարանների
կառուցում և շահագործում

Տեխնիկ
- - - -

0906 Նավթագազային հանքավայրերի
մշակում և շահագործում

Տեխնիկ - - - -

0907 Նավթագազային հորատանցքերի
հորատում

Տեխնիկ - - - -

0908 Հանքահորային և ստորերկրյա
շինարարություն

Լեռնային
տեխնիկ

0724.06.5 Հանքահորային և ստորգետնյա
շինարարություն

0724.06.01.5 Տեխնիկ՝ հանքահորերի և
ստորգետնյա
կառույցների
շինարարության

1001 Էլեկտրական կայաններ, ցանցեր և
համակարգեր

Տեխնիկ 0713.01.5 Էլեկտրական կայաններ,
ցանցեր և համակարգեր

0713.01.01.5 Տեխնիկ՝ էլեկտրական
կայանների, ցանցերի և
համակարգերի
շահագործման և
տեխնիկական



սպասարկման

1002 Էլեկտրահաղորդման գծերի
տեղակայում և շահագործում

Տեխնիկ 0713.09.5 Էլեկտրահաղորդման գծերի
տեղակայում և շահագործում

0713.09.01.5 Տեխնիկ՝
էլեկտրահաղորդման
գծերի տեղակայման և
շահագործման

1003 Հիդրոէլեկտրաէներգետիկական
կայանքներ

Տեխնիկ 0713.02.5 Հիդրոէլեկտրաէներգետիկական
կայանքներ

0713.02.01.5 Տեխնիկ՝
հիդրոէլեկտրաէներգետիկ
ական կայանքների
շահագործման և
տեխնիկական
սպասարկման

1004 Էլեկտրամատակարարում (ըստ
ճյուղերի)

Տեխնիկ 0713.10.5 Էլեկտրամատակարարում (ըստ
ճյուղերի)

0713.10.01.5 Տեխնիկ՝
էլեկտրամատակարարմա
ն ցանցերի (ըստ ճյուղերի)

1005 Ջերմաէլեկտրակայաններ Տեխնիկ 0713.03.5 Ջերմաէլեկտրակայաններ 0713.03.01.5 Տեխնիկ՝
ջերմաէլեկտրակայաններ
ի շահագործման և
տեխնիկական
սպասարկման

1006 Ջերմամատակարարում և
ջերմատեխնիկական
սարքավորումներ

Տեխնիկ 0713.06.5 Ջերմամատակարարում և
ջերմատեխնիկական
սարքավորումներ

0713.06.01.5 Տեխնիկ՝
ջերմամատակարարման
և ջերմատեխնիկական
սարքավորումների
շահագործման և
տեխնիկական
սպասարկման



1007 Ատոմային և միջուկային
էներգետիկական կայանքներ

Տեխնիկ 0713.04.5 Ատոմային և միջուկային
էներգետիկական կայանքներ

0713.04.01.5 Տեխնիկ՝ ատոմային և
միջուկային
էներգետիկական
կայանքների
շահագործման և
տեխնիկական
սպասարկման

1008 Ջրի, վառելիքի և քսանյութերի
տեխնոլոգիա էլեկտրակայաններում

Տեխնիկ 0713.08.5 Ջրի, վառելիքի և քսանյութերի
տեխնոլոգիա
էլեկտրակայաններում

0713.08.01.5 Տեխնիկ՝
էլեկտրակայաններում
ջրի, վառելիքի և
քսանյութերի մատուցման

1009 Ճառագայթային անվտանգություն Տեխնիկ - - - -
1010 Ատոմային էլեկտրակայաններ և

սարքեր
Տեխնիկ 0713.05.5 Ատոմային էլեկտրակայաններ և

սարքեր
0713.05.01.5 Տեխնիկ՝ ատոմային

էլեկտրակայանների և
սարքերի շահագործման
և տեխնիկական
սպասարկման

1011 Էլեկտրական մեքենաներ և
ապարատներ

Տեխնիկ 0713.11.5 Էլեկտրական մեքենաներ և
ապարատներ

0713.11.01.5 Տեխնիկ՝ էլեկտրական
մեքենաների և
ապարատների
շահագործման և
տեխնիկական
սպասարկման

1012 Էլեկտրամեկուսիչ, մալուխային և
խտարարման տեխնիկա

Տեխնիկ 0713.12.5 Էլեկտրամեկուսիչ, մալուխային և
խտարարման տեխնիկա

0713.12.01.5 Տեխնիկ՝
էլեկտրամեկուսիչ,
մալուխային և
խտարարման
տեխնիկական միջոցների



շահագործման և
սպասարկման

1013 Էլեկտրատեխնիկական սարքեր Տեխնիկ 0713.13.5 Էլեկտրատեխնիկական սարքեր 0713.13.01.5 Տեխնիկ՝
էլեկտրատեխնիկական
սարքերի շահագործման
և տեխնիկական
սպասարկման

1014 Էլեկտրական և
էլեկտրամեխանիկական
սարքավորումների տեխնիկական
շահագործում և սպասարկում (ըստ
ճյուղերի)

Տեխնիկ-
էլեկտրամեխան
իկ

0713.14.5 էլեկտրամեխանիկական
սարքավորումների
տեխնիկական շահագործում և
սպասարկում

0713.14.01.5 էլեկտրամեխանիկ

1015 Էլեկտրաէներգետիկական
համակարգերի ռելեային
պաշտպանություն և
ավտոմատացում

Տեխնիկ 0714.21.5 Էլեկտրաէներգետիկական
համակարգերի ռելեային
պաշտպանություն և
ավտոմատացում

0714.21.01.5 Տեխնիկ՝
էլեկտրաէներգետիկական
համակարգերի ռելեային
պաշտպանության և
ավտոմատացման

1101 Սև մետաղների
մետաղագործություն

Տեխնիկ

1102 Գունավոր մետաղների
մետաղագործություն

Տեխնիկ

1103 Սև և գունավոր մետաղների
ձուլման արտադրություն

Տեխնիկ 0715.11.5 Սև և գունավոր մետաղների
ձուլման արտադրություն

0715.11.01.5 Տեխնիկ՝ մետաղների
ձուլման գործընթացի

1104 Մետաղագիտություն և մետաղների
ջերմային մշակում

Տեխնիկ 0715.12.5 Մետաղների ջերմային մշակում 0715.12.01.5 Տեխնիկ՝ մետաղների
ջերմային մշակման

1105 Մետաղների ճնշամշակում Տեխնիկ 0715.13.5 Մետաղների ճնշամշակում 0715.13.01.5 Տեխնիկ՝ մետաղների
ճնշամշակման



1106 Փոշեմետաղագործություն,
կոմպոզիցիոն նյութեր,
ծածկույթներ

Տեխնիկ 0715.14.5 Փոշեմետաղագործություն,
կոմպոզիցիոն նյութեր,
ծածկույթներ

0715.14.01.5 Տեխնիկ՝
փոշեմետաղագործության
և կոմպոզիցիոն նյութերի
արտադրության

0715.14.02.5 Տեխնիկ՝
մետաղապատման
գործընթացի

1107 Մետաղների և եռակցումների
որակի հսկում

Տեխնիկ 0718.13.5 Մետաղների և եռակցումների
որակի հսկում

0718.13.01.5 Հսկիչ՝  մետաղների և
եռակցման
գործընթացների որակի

1201 Մեքենաշինության տեխնոլոգիա Տեխնիկ 0715.06.5 Մեքենաշինության տեխնոլոգիա 0715.06.01.5 Տեխնոլոգ՝
մեքենաշինության
տեխնոլոգիական
գործընթացների

1202 Թռչող մեքենաների
արտադրություն

Տեխնիկ - - - -

1203 Ավիացիոն շարժիչների
արտադրություն

Տեխնիկ 0716.04.5 Ավիացիոն շարժիչների
արտադրություն

0716.04.01.5 Տեխնիկ՝ ավիացիոն
շարժիչների
արտադրության

1204 Նավաշինություն Տեխնիկ
1205 Ավտոմոբիլաշինություն և

տրակտորաշինություն
Տեխնիկ 0716.01.5 Ավտոմոբիլաշինություն և

տրակտորաշինություն
0716.01.01.5 Տեխնիկ՝ ավտոմոբիլների

և տրակտորների
արտադրության

1206 Երկաթուղիների շարժակազմի
արտադրություն

Տեխնիկ 0716.03.5 Երկաթուղիների շարժակազմի
արտադրություն

0716.03.01.5 Տեխնիկ՝ երկաթուղիների
շարժակազմի
արտադրության



1207 Եռակցման արտադրություն Տեխնիկ 0715.03.5 Եռակցման արտադրություն 0715.03.01.5 Տեխնիկ՝ եռակցման
արտադրության

1208 Հղկիչ և ալմաստե գործիքներ Տեխնիկ 0715.02.5 Հղկիչ և ալմաստե գործիքներ 0715.02.01.5 Տեխնիկ՝ հղկման և
ալմաստե գործիքների
արտադրության

1209 Հատուկ մեքենաներ և սարքեր Տեխնիկ - - - -
1210 Իրերի արտադրություն ավտոմատ

ռոտորային և ռոտորային-հոսքային
գծերի վրա

Տեխնիկ 0715.04.5 Իրերի արտադրություն
ավտոմատ ռոտորային և
ռոտորային-հոսքային գծերի
վրա

0715.04.01.5 Տեխնոլոգ՝ ավտոմատ
ռոտորային և ռոտորային-
հոսքային գծերի

1211 Հաստոցաշինություն Տեխնիկ 0715.05.5 Հաստոցաշինություն 0715.05.01.5 Տեխնիկ՝ հաստոցների
արտադրության

1701 Արդյունաբերական
սարքավորումների տեղակայում և
տեխնիկական շահագործում (ըստ
ճյուղերի)

Տեխնիկ 0715.08.5 Արդյունաբերական
սարքավորումների տեղակայում
և տեխնիկական շահագործում

0715.08.01.5 Տեխնիկ՝
արդյունաբերական
սարքավորումների
տեղակայման և
տեխնիկական
շահագործման

1703 Թռչող ապարատների և
ավիաշարժիչների տեխնիկական
շահագործում

Տեխնիկ 0716.06.5 Թռչող ապարատների և
ավիաշարժիչների
տեխնիկական շահագործում

0716.06.01.5 Տեխնիկ՝ թռչող
ապարատների և
ավիաշարժիչների
շահագործման և
տեխնիկական
սպասարկման

1704 Տրանսպորտային էներգետիկ
սարքերի շահագործում (ըստ
տրանսպորտի տեսակների)

Տեխնիկ-
մեխանիկ - - - -



1705 Ավտոմոբիլային տրանսպորտի
տեխնիկական սպասարկում և
նորոգում

Տեխնիկ 0716.02.5 Ավտոմոբիլային տրանսպորտի
տեխնիկական սպասարկում և
նորոգում

0716.02.01.5 Տեխնիկ՝ ավտոմոբիլային
տրանսպորտի
տեխնիկական
սպասարկման և
նորոգման

1706 Վերամբարձ տրանսպորտային,
շինարարական, ճանապարհային
մեքենաների և սարքավորումների
շահագործում (ըստ ճյուղերի)

Տեխնիկ 0716.11.5 Վերամբարձ տրանսպորտային,
շինարարական, ճանապարհային
մեքենաների և սարքավորումների
շահագործում

0716.11.01.5 Տեխնիկ՝ վերամբարձ
տրանսպորտային, շինա-
րարական,
ճանապարհային
մեքենաների և
սարքավորումների
շահագործման և տեխնի-
կական սպասարկման

1707 Երկաթուղային շարժակազմի
տեխնիկական շահագործում

Տեխնիկ 0716.13.5 Երկաթուղային շարժակազմի
տեխնիկական շահագործում

0716.13.01.5 Տեխնիկ՝ երկաթուղային
շարժակազմի
տեխնիկական
շահագործման

1708 Էլեկտրոնային տեխնիկայի
արտադրության համար կիրառվող
սարքավորումների տեխնիկական
շահագործում

Տեխնիկ 0714.04.5 Էլեկտրոնային տեխնիկայի
արտադրության համար
կիրառվող սարքավորումների
տեխնիկական շահագործում

0714.04.01.5 Տեխնիկ՝ էլեկտրոնային
տեխնիկայի արտադրու-
թյան սարքավորումների
տեխնիկական շահա-
գործման և
տեխնիկական
սպասարկման

1709 Երկրաբանահետախուզական
սարքավորումների տեխնիկական
սպասարկում և նորոգում

Տեխնիկ 0718.05.5 Երկրաբանահետախուզական
սարքավորումների
տեխնիկական սպասարկում և

0718.05.01.5 Տեխնիկ՝
երկրաբանահետախուզա
կան սարքավորումների
տեխնիկական



նորոգում սպասարկման և
նորոգման

1710 Սարքավորումների տեխնիկական
շահագործում առևտրում և
հանրային սննդում

Տեխնիկ 0718.06.5 Առևտրի և հանրային սննդի
սարքավորումների
տեխնիկական շահագործում

0718.06.01.5 Տեխնիկ՝ առևտրի և
հանրային սննդի սար-
քավորումների
տեխնիկական
շահագործման և
տեխնիկական
սպասարկման

1711 Սառնարանաճնշակային
մեքենաների տեղակայում,
տեխնիկական սպասարկում և
նորոգում

Տեխնիկ 0715.09.5 Սառնարանաճնշակային
մեքենաների տեղակայում,
տեխնիկական սպասարկում և
նորոգում

0715.09.01.5 Տեխնիկ՝ սառնարանային
և ճնշակային
սարքավորումների
տեղակայման և
տեխնիկական
սպասարկման

1713 Հիդրավլիկական մեքենաների,
հիդրոշարժաբերների և
հեղուկաօդաճնշական
ավտոմատիկայի տեխնիկական
սպասարկում

Տեխնիկ 0715.10.5 Հիդրավլիկական և
օդաճնշական մեքենաների
տեխնիկական սպասարկում

0715.10.01.5 Տեխնիկ՝
հիդրավլիկական և
օդաճնշական
մեքենաների
տեխնիկական
սպասարկման

1715 Բժշկական տեխնիկայի
տեղակայում, տեխնիկական
սպասարկում և նորոգում

Տեխնիկ 0718.02.5 Բժշկական տեխնիկայի
տեղակայում, տեխնիկական
սպասարկում և նորոգում

0718.02.01.5 Տեխնիկ՝ բժշկական
սարքավորումների
տեղակայման,
տեխնիկական
սպասարկման և
նորոգման



1716 Հաստոցների շահագործում և
սպասարկում

Տեխնիկ 0715.07.5 Հաստոցների շահագործում և
սպասարկում

0715.07.01.5 Տեխնիկ՝ հաստոցների
շահագործման և
տեխնիկական
սպասարկման

1719 Օդային տրանսպորտի
երթևեկության կառավարում

Կարգավար
(դիսպետչեր)

1041.02.5 Օդային տրանսպորտի
երթևեկության կառավարում

1041.02.01.5

Կարգավար՝ օդային
տրանսպորտի
երթևեկության
կառավարման

1720 Թռչող ապարատների թռիչքային
շահագործում

Օդաչու 0716.06.5 Թռչող ապարատների և
ավիաշարժիչների
տեխնիկական շահագործում

0716.06.01.5 Տեխնիկ՝ թռչող
ապարատների և
ավիաշարժիչների
շահագործման և
տեխնիկական
սպասարկման

1721 Թռչող ապարատների
սպասարկում վառելիքաքսուքային
նյութերով

Տեխնիկ 0716.08.5 Թռչող ապարատների
սպասարկում
վառելիքաքսուքային նյութերով

0716.08.01.5 Տեխնիկ՝ թռչող
ապարատների
վառելիքաքսուքային
նյութերով սպասարկման

1722 Էլեկտրաֆիկացված և
օդաչուաօդանավային
համալիրների տեխնիկական
շահագործում

Տեխնիկ

- - - -

1723 Երկաթուղու էլեկտրաքարշի
տեխնիկական շահագործում

Էլեկտրատեխնի
կ- մեխանիկ

0716.12.5 Երկաթուղու էլեկտրաքարշի
տեխնիկական շահագործում

0716.12.01.5 Էլեկտրատեխնիկ`
երկաթուղու
էլեկտրաքարշի
շահագործման և
տեխնիկական
սպասարկման



1801 Էլեկտրական մեքենաներ և
ապարատներ

Տեխնիկ 0713.11.5 Էլեկտրական մեքենաներ և
ապարատներ

0713.11.01.5 Տեխնիկ՝ էլեկտրական
մեքենաների և
ապարատների
շահագործման և
տեխնիկական
սպասարկման

1802 Էլեկտրամեկուսիչ, մալուխային և
խտարարման տեխնիկա

Տեխնիկ 0713.12.5 Էլեկտրամեկուսիչ, մալուխային և
խտարարման տեխնիկա

0713.12.01.5 Տեխնիկ՝
էլեկտրամեկուսիչ,
մալուխային և
խտարարման
տեխնիկական
միջոցների
շահագործման և
սպասարկման

1803 Լուսատեխնիկա և լույսի
աղբյուրներ

Տեխնիկ 0718.07.5 Լուսատեխնիկա և լույսի
աղբյուրներ

0718.07.01.5 Տեխնիկ՝
լուսատեխնիկայի և
լույսի աղբյուրների
շահագործման և
տեխնիկական
սպասարկման

1804 Տրանսպորտային
էլեկտրասարքավորումների և
ավտոմատիկայի շահագործում
(ըստ տրանսպորտի տեսակների)

Տեխնիկ

- - - -

1805 Էլեկտրատեխնիկական սարքեր Տեխնիկ 0713.13.5 Էլեկտրատեխնիկական սարքեր 0713.13.01.5 Տեխնիկ՝
էլեկտրատեխնիկական
սարքերի շահագործման
և տեխնիկական



սպասարկման

1806 Էլեկտրական և
էլեկտրամեխանիկական
սարքավորումների տեխնիկական
շահագործում և սպասարկում (ըստ
ճյուղերի)

Տեխնիկ 0713.14.5 էլեկտրամեխանիկական
սարքավորումների
տեխնիկական շահագործում և
սպասարկում

0713.14.01.5 էլեկտրամեխանիկ

1807 Միկրոէլեկտրոնիկա և պինդ
մարմնային էլեկտրոնիկա

Տեխնիկ 0714.02.5 Միկրոէլեկտրոնիկա 0714.02.01.5 Տեխնիկ՝
միկրոէլեկտրոնային
սարքավորումների
շահագործման և
տեխնիկական
սպասարկման

1808 Էլեկտրոնային սարքեր և
սարքավորումներ

Տեխնիկ 0714.03.5 Էլեկտրոնային սարքեր և
սարքավորումներ

0714.03.01.5 Տեխնիկ՝ էլեկտրոնային
սարքավորումների
շահագործման և
տեխնիկական
սպասարկման

1901 Սարքաշինություն Տեխնիկ - - - -
1902 Որակի հսկման և ախտորոշման

սարքեր
Տեխնիկ 0728.10.5 Որակի հսկման և ախտորոշման

սարքեր
0728.10.01.5 Տեխնիկ՝ որակի հսկման

և ախտորոշման
սարքերի նորոգման

1903 Ավիացիոն սարքեր և համալիրներ Տեխնիկ 0716.05.5 Ավիացիոն սարքեր և
համալիրներ

0716.05.01.5 Տեխնիկ՝ ավիացիոն
սարքերի և
համալիրների նորոգման

1904 Ձայնային սարքեր և համակարգեր Տեխնիկ 0718.08.5 Ձայնային սարքեր և
համակարգեր

0718.08.01.5 Տեխնիկ՝ ձայնային
սարքերի  և
համակարգերի



շահագործման և
տեխնիկական
սպասարկման

1905 Կենսատեխնիկական և բժշկական
ապարատներ և համակարգեր

Տեխնիկ 0718.03.5 Կենսատեխնիկական և
բժշկական ապարատներ և
համակարգեր

0718.03.01.5 Տեխնիկ՝
կենսատեխնիկական և
բժշկական
սարքավորումների  և
համակարգերի
նորոգման

1906 Պրոթեզավնասքաբանական և
վերականգնողական տեխնիկա

Տեխնիկ 0718.04.5 Պրոթեզավնասքաբանական և
վերականգնողական տեխնիկա

0718.04.01.5 Տեխնիկ՝
պրոթեզավնասքաբանակ
ան և
վերականգնողական
տեխնիկայի նորոգման

1907 Վնասվածքաբանական և
վերականգնողական տեխնիկա

Տեխնիկ - - - -

1908 Օպտիկական և օպտիկական-
էլեկտրոնային սարքեր և
համակարգեր

Տեխնիկ 0714.01.5 Օպտիկական և օպտիկական-
էլեկտրոնային սարքեր և
համակարգեր

0714.01.01.5 Տեխնիկ՝ օպտիկական և
օպտիկական-էլեկտրոնա-
յին սարքերի և
համակարգերի
նորոգման

1909 Հոլակային սարքեր Տեխնիկ 0715.01.5 Հոլակային սարքեր 0715.01.01.5 Տեխնիկ՝ հոլակային
սարքերի նորոգման

1910 Ռադիոէլեկտրոնային գործիքային
սարքեր

Տեխնիկ 0714.06.5 Ռադիոէլեկտրոնային
գործիքային սարքեր

0714.06.01.5 Տեխնիկ՝
ռադիոէլեկտրոնային
սարքերի նորոգման

1911 Էլեկտրամեխանիկական Տեխնիկ - - - -



գործիքային սարքեր
1913 Չափագիտություն Տեխնիկ 0718.10.5 Չափագիտություն 0718.10.01.5 Տեխնիկ-չափագետ

2001 Միկրոէլեկտրոնիկա և պինդ
մարմնային միկրոէլեկտրոնիկա

Տեխնիկ 0714.02.5 Միկրոէլեկտրոնիկա 0714.02.01.5 Տեխնիկ՝
միկրոէլեկտրոնային
սարքավորումների
շահագործման և
տեխնիկական
սպասարկման

2002 Էլեկտրոնային սարքեր և
սարքավորումներ

Տեխնիկ 0714.03.5 Էլեկտրոնային սարքեր և
սարքավորումներ

0714.03.01.5 Տեխնիկ՝ էլեկտրոնային
սարքավորումների
շահագործման և
տեխնիկական
սպասարկման

2003 Ռադիոսարքաշինություն Տեխնիկ 0714.18.5 Ռադիոսարքաշինություն 0714.18.01.5 Տեխնիկ՝ ռադիոսարքերի
արտադրության

2004 Կապի ցանցեր և հաղորդակցման
համակարգեր

Տեխնիկ 0714.07.5 Կապի ցանցեր և
հաղորդակցման համակարգեր

0714.07.01.5 Տեխնիկ՝ կապի ցանցերի
և հաղորդակցման
համակարգերի
շահագործման և
տեխնիկական
սպասարկման

2005 Բազմուղի հեռահաղորդակցման
համակարգեր

Տեխնիկ 0714.08.5 Բազմուղի հեռահաղորդակցման
համակարգեր

0714.08.01.5 Տեխնիկ՝ բազմուղի
հեռահաղորդակցման
համակարգերի
շահագործման և
տեխնիկական
սպասարկման



2006 Ռադիոկապ, ռադիոհաղորդում և
հեռուստատեսություն

Տեխնիկ 0714.10.5 Ռադիոկապ, ռադիոհաղորդում
և հեռուստատեսություն

0714.10.01.5 Տեխնիկ՝ ռադիոկապի,
ռադիոհաղորդումների և
հեռուստատեսային
սարքավորումների
շահագործման և
տեխնիկական
սպասարկման

2007 Էլեկտրավորված և
օդանավարկման համալիրների
տեխնիկական շահագործում

Տեխնիկ 0716.10.5 Էլեկտրավորված և
օդանավարկման համալիրների
տեխնիկական շահագործում

0716.10.01.5 Տեխնիկ՝
օդանավարկման
էլեկտրական սարքա-
վորումների
շահագործման և
տեխնիկական
սպասարկման

2008 Օդերևութաբանական
ռադիոտեխնիկական
համակարգերի շահագործում

Տեխնիկ 0718.09.5 Օդերևութաբանական
ռադիոտեխնիկական
համակարգերի շահագործում

0718.09.01.5 Տեխնիկ՝
օդերևութաբանական
համակարգերի
շահագործման և
տեխնիկական
սպասարկման

2009 Կապի միջոցների շահագործում Տեխնիկ 0714.09.5 Կապի միջոցների շահագործում 0714.09.01.5 Տեխնիկ՝ կապի
միջոցների
շահագործման

2010 Տրանսպորտային
ռադիոէլեկտրոնային
սարքավորումների տեխնիկական
շահագործում (ըստ տրանսպորտի
տեսակների)

Տեխնիկ 0714.20.5 Տրանսպորտային
ռադիոէլեկտրոնային
սարքավորումների
տեխնիկական շահագործում
(ըստ տրանսպորտի

0714.20.01.5 Տեխնիկ՝ տրանսպորտային
ռադիոէլեկտրոնային
սարքավորումների
տեխնիկական
շահագործման և



տեսակների) տեխնիկական
սպասարկման

2011 Նավերի ռադիոկապի և
էլեկտրառադիոնավիգացիոն
սարքավորումների շահագործում

Տեխնիկ
- - - -

2012 Ռադիոազդանշանների
նույնականացման և առաջացման
սարքեր

Տեխնիկ 0714.19.5 Ռադիոազդանշանների
նույնականացման և
առաջացման սարքեր

0714.19.01.5 Տեխնիկ՝
ռադիոազդանշանների
նույնականացման և
առաջացման սարքերի
շահագործման և
տեխնիկական
սպասարկման

2013 Լսատեսողական տեխնիկա և
լսատեսողական ծրագրերի
ձայնատեխնիկական ապահովում

Տեխնիկ 0714.15.5 Լսատեսողական տեխնիկա և
լսատեսողական ծրագրերի
ձայնատեխնիկական
ապահովում

0714.15.01.5 Տեխնիկ՝  լսատեսողական
տեխնիկայի և լսատեսո-
ղական ծրագրերի
ձայնատեխնիկական
ապահովման

2014 Ռադիոէլեկտրոնային տեխնիկայի
տեխնիկական սպասարկում և
նորոգում (ըստ ճյուղերի)

Տեխնիկ 0714.05.5 Ռադիոէլեկտրոնային տեխնիկայի
տեխնիկական սպասարկում և
նորոգում (ըստ ճյուղերի)

0714.05.01.5 Տեխնիկ՝
ռադիոէլեկտրոնային
սարքերի և սար-
քավորումների
տեխնիկական
սպասարկման և
նորոգման (ըստ ճյուղերի)

2015 Փոստային կապ Փոստային
կապի
մասնագետ

0714.12.5 Փոստային կապ 0714.12.01.5 Մասնագետ`  փոստային
կապի

2018 Ռադիոտեխնիկական համալիրներ
և տիեզերական թռչող

Տեխնիկ - - - -



ապարատների կառավարման
համակարգեր

2019 Կինոսարքավորումների և
տեսատեխնիկայի շահագործում

Տեխնիկ 0714.13.5 Կինոսարքավորումների և
տեսատեխնիկայի շահագործում

0714.13.01.5 Տեխնիկ՝
կինոսարքավորումների և
տեսատեխ-
նիկայի շահագործման և
տեխնիկական
սպասարկման

2020 Հնչյունային տեխնիկայի
սպասարկում

Տեխնիկ 0714.14.5 Հնչյունային տեխնիկայի
սպասարկում

0714.14.01.5 Տեխնիկ՝ հնչյունային
տեխնիկայի շահա-
գործման և
տեխնիկական
սպասարկման

2101 Տեխնոլոգիական գործընթացների
և արտադրությունների
ավտոմատացում (ըստ ճյուղերի)

Տեխնիկ 0714.16.5 Տեխնոլոգիական
գործընթացների և
արտադրությունների
ավտոմատացում

0714.16.01.5 Տեխնիկ՝
տեխնոլոգիական և
արտադրական
գործընթացների
ավտոմատացման (ըստ
ճյուղերի)

2102 Էլեկտրաէներգետիկական
համակարգերի ռելեային
պաշտպանություն և
ավտոմատացում

Տեխնիկ 0714.21.5 Էլեկտրաէներգետիկական
համակարգերի ռելեային
պաշտպանություն և
ավտոմատացում

0714.21.01.5 Տեխնիկ՝
էլեկտրաէներգետիկակա
ն համակարգերի
ռելեային
պաշտպանության և
ավտոմատացման

2103 Ավտոմատիկան,
հեռուստամեխանիկան և կապը
տրանսպորտում (ըստ
տրանսպորտի տեսակների)

Տեխնիկ 0714.11.5 Ավտոմատիկան,
հեռուստամեխանիկան և կապը
տրանսպորտում (ըստ

0714.11.01.5 Տեխնիկ՝
տրանսպորտային
միջոցների



տրանսպորտի տեսակների) հեռուստամեխանիկայի,
կապի և ավտոմատ
համակարգերի
շահագործման և
տեխնիկական
սպասարկման

2104 Կառավարման ավտոմատացված
համակարգեր

Տեխնիկ 0714.17.5 Կառավարման
ավտոմատացված համակարգեր

0714.17.01.5 Տեխնիկ՝ կառավարման
ավտոմատ համակարգերի
շահագործման և
տեխնիկական
սպասարկման

2105 Ջերմաէլեկտրակայանների
տեխնոլոգիական գործընթացների
ավտոմատացում

Տեխնիկ 0714.22.5 Ջերմաէլեկտրակայանների
տեխնոլոգիական
գործընթացների
ավտոմատացում

0714.22.01.5 Տեխնիկ՝
ջերմաէլեկտրակայաններ
ի տեխնոլոգիական
գործընթացների
ավտոմատացման

2106 Էլեկտրաէներգետիկական
գործավարական կառավարման
համակարգեր և միջոցներ

Տեխնիկ 0713.07.5 Էլեկտրաէներգետիկական
գործավարական կառավարման
համակարգեր և միջոցներ

0713.07.01.5 Տեխնիկ՝
էլեկտրաէներգետիկակա
ն համակարգերի և
տեխնիկական
միջոցների
գործավարական
կառավարման

2107 Մեքենայացման և
ավտոմատացման միջոցներ (ըստ
ճյուղերի)

Տեխնիկ 0611.02.5 Մեքենայացման և
ավտոմատացման միջոցներ

0611.02.01.5 Տեխնիկ` մեքենայացման
և ավտոմատացման
միջոցների

2108 Որակի կառավարում Տեխնիկ 0728.07.5 Որակի կառավարում 0728.07.01.5 Տեխնիկ՝ որակի



կառավարման

2201 Հաշվողական մեքենաներ,
համալիրներ, համակարգեր և
ցանցեր

Տեխնիկ 0612.03.5 Հաշվողական մեքենաներ,
համալիրներ, համակարգեր և
համակարգչային ցանցեր

0612.03.01.5 Տեխնիկ` հաշվողական
մեքենաների,
համալիրների,
համակարգերի և
համակարգչային
ցանցերի շահագործման

2202 Տեղեկատվության մշակման և
կառավարման ավտոմատացված
համակարգեր (ըստ ճյուղերի)

Տեխնիկ 0612.01.5 Տվյալների բազաների մշակման
և կառավարման
ավտոմատացված համակարգեր

0612.01.01.5 Տեխնիկ-ծրագրավորող`
տվյալների բազաների
մշակման և
կառավարման
ավտոմատացված
համակարգերի
շահագործման

2203 Հաշվողական տեխնիկայի և
ավտոմատացված համակարգերի
ծրագրային ապահովում

Տեխնիկ 0613.01.5 Հաշվողական տեխնիկայի և
ավտոմատացված
համակարգերի ծրագրային
ապահովում

0613.01.01.5 Տեխնիկ-ծրագրավորող

2204 Հաշվողական տեխնիկայի
միջոցների և համակարգչային
ցանցերի տեխնիկական
սպասարկում

Տեխնիկ 0612.02.5 Հաշվողական տեխնիկայի
միջոցների և համակարգչային
ցանցերի տեխնիկական
սպասարկում

0612.02.01.5 Տեխնիկ` հաշվողական
տեխնիկայի և համա-
կարգչային ցանցերի
տեխնիկական
սպասարկման

2205 Կիրառական ինֆորմատիկա (ըստ
ճյուղերի)

Տեխնիկ 0611.01.5 Կիրառական ինֆորմատիկա 0611.01.01.5 Տեխնիկ՝ կիրառական
ինֆորմատիկայի

2206 Մեխատրոնիկա Տեխնիկ-
մեխատրոնիկ

0718.01.5 Մեխատրոնիկա 0718.01.01.5 Տեխնիկ-մեխատրոնիկ



0613.02.
5

Համակարգչային
գեղարվեստական նախագծում

Վեբ-դիզայներ 0613.02.5 Համակարգչային
գեղարվեստական նախագծում

0613.02.01.5 Վեբ-դիզայներ

2301 Սպասարկման կազմակերպում Մենեջեր 0413.02.5 Սպասարկման կազմակերպում
0413.02.01.5

Մենեջեր՝ սպասարկման
ոլորտի

2302 Սպասարկման կազմակերպում
հյուրանոցներում և զբոսաշրջային
համալիրներում

Մենեջեր,
կազմակերպիչ

0413.05.5 Սպասարկման կազմակերպում
հյուրանոցներում և
զբոսաշրջային համալիրներում

0413.05.01.5 Մենեջեր՝ հյուրանոցների
և զբոսաշրջային
համալիրների

2303 Իրերի քիմիական մշակման
սպասարկում

Տեխնոլոգ 0711.08.5 Իրերի քիմիական մշակում 0711.08.01.5 Տոխնոլոգ՝ իրերի
քիմիական մշակման

2304 Վարսավիրական արվեստ Տեխնոլոգ
Նկարիչ-
ձևավորող

1012.01.5 Վարսավիրական արվեստ 1012.01.01.5 Վարսավիր-ձևավորող

2305 Լուսանկարչական գործ Լուսանկարիչ
Լուսանկարիչ-
տեխնիկ

0211.03.5 Լուսանկարչական գործ 0211.03.01.5 Լուսանկարիչ

2306 Տնային տնտեսության վարում Մենեջեր
2307 Զբոսաշրջություն Զբոսաշրջությա

ն
ծառայություննե
րի մասնագետ

1015.01.5 Զբոսաշրջություն 1015.01.01.5 Մասնագետ՝
զբոսաշրջային
ծառայությունների

2308 Գովազդ Գովազդի
մասնագետ

0414.04.5 Գովազդային գործ 0414.04.01.5 Գովազդային գործակալ

2311 Հասարարական սննդի
սպասարկման կազմակերպում

Մենեջեր 0413.07.5 Հասարակական սննդի
սպասարկման կազմակերպում

0413.07.01.5 Մենեջեր՝
հասարակական սննդի
սպասարկման
կազմակերպման

2312 Կոսմետիկա և դիմահարդարման
արվեստ

Տեխնոլոգ
Տեխնոլոգ-
գեղագետ խորը

1012.02.5 Կոսմետիկա և
դիմահարդարման արվեստ

1012.02.01.5 Կոսմետոլոգ



բժշկական
պատրաստվա-
ծությամբ

2315 Սպասարկում տրանսպորտում
(ըստ տրանսպորտի տեսակների)

Մենեջեր (ըստ
տրանսպորտի
տեսակների)

0413.03.5 Սպասարկում տրանսպորտում 0413.03.01.5 Մենեջեր` տրանսպորտի
ոլորտի

2401 Փոխադրումների կազմակերպում և
կառավարում տրանսպորտում (ըստ
տրանսպորտի տեսակների)

Տեխնիկ 1041.01.5 Փոխադրումների կազմակերպում
և կառավարում տրանսպորտում
(ըստ տրանսպորտի
տեսակների)

1041.01.01.5 Տեխնիկ-կարգավար՝
տրանսպորտում
փոխադրումների
կազմակերպման և
կառավարման (ըստ
տրանսպորտի
տեսակների)

2402 Օդային տրանսպորտի
երթևեկության կառավարում

Կարգավար
(դիսպետչեր)

1041.02.5 Օդային տրանսպորտի
երթևեկության կառավարում

1041.02.01.5

Կարգավար՝ օդային
տրանսպորտի
երթևեկության
կառավարման

2403 Թռչող ապարատների թռիչքային
շահագործում

Օդաչու 1041.03.5 Թռչող ապարատների
թռիչքային շահագործում

1041.03.01.5

Օդաչու՝ թռչող
ապարատների
թռիչքային
շահագործման

2404 Թռչող ապարատների
սպասարկում վառելիքաքսուքային
նյութերով

Տեխնիկ 0716.08.5 Թռչող ապարատների
սպասարկում
վառելիքաքսուքային նյութերով

0716.08.01.5 Տեխնիկ՝ թռչող
ապարատների
վառելիքաքսուքային
նյութերով սպասարկման



2409 Տրանսպորտային էներգետիկական
կայանքների շահագործում (ըստ
տրանսպորտի տեսակների)

Տեխնիկ 0716.14.5 Տրանսպորտային
էներգետիկական կայանքների
շահագործում (ըստ
տրանսպորտի տեսակների)

0716.14.01.5 Տեխնիկ՝
տրանսպորտային
էներգետիկական
կայանքների
շահագործման (ըստ
տրանսպորտի
տեսակների)

2410 Թռչող հարմարանքների և
շարժիչների տեխնիկական
շահագործում

Տեխնիկ
- - -

2411 Էլեկտրաֆիկացված և
օդաչուաօդանավային համալիրի
տեխնիկական շահագործում

Տեխնիկ 0716.09.5 Էլեկտրաֆիկացված և
օդաչուաօդանավային համալիրի
տեխնիկական շահագործում

0716.09.01.5 Տեխնիկ՝
էլեկտրաֆիկացված և
օդաչուաօդանավային
համալիրի
տեխնիկական
շահագործման

2412 Երկաթուղային շարժակազմի
տեխնիկական շահագործում

Տեխնիկ 0716.13.5 Երկաթուղային շարժակազմի
տեխնիկական շահագործում

0716.13.01.5 Տեխնիկ՝ երկաթուղային
շարժակազմի
տեխնիկական
շահագործման

2413 Տրանսպորտային
էլեկտրասարքավորումների և
ավտոմատիկայի շահագործում ըստ
տրանսպորտի տեսակների

Տեխնիկ 0716.16.5 Տրանսպորտային
էլեկտրասարքավորումների և
ավտոմատիկայի շահագործում
(ըստ տրանսպորտի
տեսակների)

0716.16.01.5 Տեխնիկ՝
տրանսպորտային
էլեկտրասարքավո-
րումների և ավտոմատ
համակարգերի շահա-
գործման և
տեխնիկական
սպասարկման (ըստ
տրանսպորտի



տեսակների)

2414 Տրանսպորտային էներգետիկ
սարքերի շահագործում

Տեխնիկ 0716.15.5 Տրանսպորտային էներգետիկ
սարքերի շահագործում

0716.15.01.5 Տեխնիկ՝
տրանսպորտային
էներգետիկ սարքերի
շահագործման

2415 Օդային տրանսպորտի
շահագործում

Տեխնիկ 0716.07.5 Օդային տրանսպորտի
շահագործում

0716.07.01.5 Տեխնիկ՝ օդային
տրանսպորտի
շահագործման

2501 Օրգանական նյութերի քիմիական
տեխնոլոգիա

Տեխնիկ 0711.02.5 Օրգանական նյութերի
քիմիական տեխնոլոգիա

0711.02.01.5 Տեխնոլոգ՝ օրգանական
նյութերի
արտադրության

2502 Անօրգանական նյութերի
քիմիական տեխնոլոգիա

Տեխնիկ 0711.01.5 Անօրգանական նյութերի
քիմիական տեխնոլոգիա

0711.01.01.5 Տեխնոլոգ՝
անօրգանական նյութերի
արտադրության

2503 Էլեկտրաքիմիական
արտադրություն

Տեխնիկ 0711.03.5 Էլեկտրաքիմիական
արտադրություն

0711.03.01.5 Տեխնոլոգ՝
էլեկտրաքիմիական
արտադրության

2504 Կոքսաքիմիական արտադրություն Տեխնիկ - - - -
2505 Նավթի և գազի վերամշակում Տեխնիկ - - - -
2506 Պոլիմերային նյութերից

պատրաստվող իրերի և
ծածկույթների արտադրություն

Տեխնիկ 0722.01.5 Պոլիմերային նյութերից
պատրաստվող իրերի և
ծածկույթների արտադրություն

0722.01.01.5 Տեխնոլոգ՝ պոլիմերային
նյութերից պատրաստվող
արտադրատեսակների և
ծածկույթների
արտադրության

2507 Կինոլուսանկարչանյութերի և
մագնիսական կրիչների

Տեխնիկ - - - -



տեխնոլոգիա
2508 Սիլիկատային և դժվարահալ ոչ

մետաղական նյութերի և իրերի
արտադրություն

Տեխնիկ 0728.01.5 Սիլիկատային և դժվարահալ ոչ
մետաղական նյութերի և իրերի
արտադրություն

0728.01.01.5 Տեխնոլոգ՝
սիլիկատային և
դժվարահալ ոչ
մետաղական նյութերի և
իրերի արտադրության

2509 Կենսաքիմիական արտադրություն Տեխնիկ 0711.07.5 Կենսաքիմիական
արտադրություն

0711.07.01.5 Տեխնոլոգ`
կենսաքիմիական
արտադրություն

2510 Երկրորդական հումքի
վերամշակում

Տեխնիկ 0711.04.5 Երկրորդական հումքի
վերամշակում

0711.04.01.5 Տեխնոլոգ՝
երկրորդական հումքի
վերամշակման
տեխնոլոգիական
գործընթացի

2511 Բարձրմոլեկուլային և
բարձրարդյունավետ
միացությունների և սարքերի
տեխնոլոգիա

Տեխնիկ

- - - -

2512 Հրատեխնիկական
միացությունների և իրերի
տեխնոլոգիա

Տեխնիկ 0728.02.5 Հրատեխնիկական
միացությունների և իրերի
տեխնոլոգիա

0728.02.01.5 Տեխնոլոգ՝
հրատեխնիկական
միացությունների և
իրերի արտադրության

2513 Իզոտոպների անջատման
տեխնոլոգիա

Տեխնիկ 0711.06.5 Իզոտոպների անջատման
տեխնոլոգիա

0711.06.01.5 Տեխնոլոգ՝ իզոտոպների
անջատման

2514 Քիմիական միացությունների
որակի անալիտիկ հսկում

Տեխնիկ 0718.12.5 Քիմիական միացությունների
որակի անալիտիկ հսկում

0718.12.01.5 Տեխնիկ՝ քիմիական
միացությունների որակի
անալիտիկ հսկման



2515 Վերամշակման արտադրության
քիմիական տեխնոլոգիա

Տեխնիկ 0711.05.5 Վերամշակման արտադրության
քիմիական տեխնոլոգիա

0711.05.01.5 Տեխնոլոգ՝
վերամշակման
արտադրության
քիմիական գործընթացի

2601 Փայտամթերման տեխնոլոգիա Տեխնիկ 0821.02.5 Փայտամթերման տեխնոլոգիա 0821.02.01.5 Տեխնոլոգ՝
փայտամթերման

2602 Փայտամշակման տեխնոլոգիա Տեխնիկ 0722.02.5 Փայտամշակման տեխնոլոգիա 0722.02.01.5 Տեխնիկ՝
փայտամշակման

2603 Փայտանյութի վերամշակման
տեխնոլոգիա

Տեխնիկ - - - -

2604 Անտառային և
անտառապուրակային
տնտեսություն

Տեխնիկ 0821.01.5 Անտառային և
անտառապուրակային
տնտեսություն

0821.01.01.5 Տեխնիկ` անտառային և
անտառապուրակային
տնտեսության

2605 Պարտեզապուրակային և
երկրապատկերային
շինարարություն

Տեխնիկ
- - - -

2701 Հացահատիկի պահպանման և
վերամշակման տեխնոլոգիա

Տեխնիկ 0812.01.5 Հացահատիկի պահպանման և
վերամշակման տեխնոլոգիա

0812.01.01.5 Տեխնոլոգ՝
հացահատիկի
պահպանման և
վերամշակման

2702 Հացաթխման, մակարոնեղենի և
հրուշակեղենի տեխնոլոգիա

Տեխնիկ 0721.02.5 Հացաթխման, մակարոնեղենի և
հրուշակեղենի տեխնոլոգիա

0721.02.01.5 Տեխնոլոգ՝
հացաթխման,
մակարոնեղենի և
հրուշակեղենի
արտադրության

2703 Քաղցրավենիքի տեխնոլոգիա Տեխնիկ 0721.01.5 Քաղցրավենիքի տեխնոլոգիա 0721.01.01.5 Տեխնոլոգ՝
քաղցրավենիքի



արտադրության

2704 Խմորման արտադրությունների
տեխնոլոգիա և գինեգործություն

Տեխնիկ 0721.03.5 Խմորման արտադրության
տեխնոլոգիա և գինեգործություն

0721.03.01.5 Տեխնոլոգ՝ խմորման
արտադրության և
գինեգործության

2706 Ճարպերի և
ճարպափոխարինիչների
տեխնոլոգիա

Տեխնիկ 0721.04.5 Ճարպերի և
ճարպափոխարինիչների
տեխնոլոգիա

0721.04.01.5 Տեխնոլոգ՝ ճարպերի և
ճարպափոխարինիչներ
ի արտադրության

2707 Պահածոների և
սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա

Տեխնիկ 0721.05.5 Պահածոների և
սննդախտանյութերի
տեխնոլոգիա

0721.05.01.5 Տեխնոլոգ՝ պահածոների
և սննդախտանյութերի
արտադրության

2708 Մսի և մսամթերքների
տեխնոլոգիա

Տեխնիկ 0721.06.5 Մսի և մսամթերքների
տեխնոլոգիա

0721.06.01.5 Տեխնոլոգ՝ մսի և
մսամթերքների
արտադրության

2709 Ձկան և ձկնամթերքի տեխնոլոգիա Տեխնիկ 0721.07.5 Ձկան և ձկնամթերքի
տեխնոլոգիա

0721.07.01.5 Տեխնոլոգ՝ ձկան և
ձկնամթերքի
արտադրության

2710 Կաթի և կաթնամթերքի
տեխնոլոգիա

Տեխնիկ 0721.08.5 Կաթի և կաթնամթերքի
տեխնոլոգիա

0721.08.01.5 Տեխնոլոգ՝ կաթի և
կաթնամթերքի
արտադրության

2711 Հանրային սննդամթերքի
տեխնոլոգիա

Տեխնիկ 0721.09.5 Հանրային սննդի տեխնոլոգիա 0721.09.01.5 Տեխնոլոգ՝ հանրային
սննդի պատրաստման

2712 Մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի
տեխնոլոգիա

Տեխնիկ 0721.10.5 Մանկական և ֆունկցիոնալ
սննդի տեխնոլոգիա

0721.10.01.5 Տեխնոլոգ՝ մանկական և
ֆունկցիոնալ սննդի
արտադրության



2801 Մանրաթելային նյութերի
նախնական վերամշակում

Տեխնիկ 0723.01.5 Մանրաթելային նյութերի
նախնական վերամշակում

0723.01.01.5 Տեխնոլոգ՝
մանրաթելային նյութերի
նախնական
վերամշակման

2802 Մանվածքային իրերի տեխնոլոգիա Տեխնիկ 0723.02.5 Մանվածքային իրերի
տեխնոլոգիա

0723.02.01.5 Տեխնոլոգ՝
մանվածքային իրերի
արտադրության

2807 Մանվածքային և թեթև
արդյունաբերական իրերի
երանգավորում և
գեղարվեստական ձևավորում

Գծագրող-
ձևավորող

0212.05.5 Մանվածքային և թեթև
արդյունաբերական իրերի
երանգավորում և
գեղարվեստական ձևավորում

0212.05.01.5 Գծագրող-ձևավորող՝
մանվածքային և թեթև
արդյունաբերության
արտադրատեսակների

2808 Հագուստի մոդելավորում և
նախագծում

Գծագրող-
ձևավորող

0212.02.5 Հագուստի մոդելավորում և
նախագծում

0212.02.01.5 Մոդելավորող-
նախագծող՝ հագուստի

2809 Հագուստի պատրաստման
տեխնոլոգիա

Տեխնիկ 0723.03.5 Հագուստի պատրաստման
տեխնոլոգիա

0723.03.01.5 Տեխնոլոգ՝ հագուստի
պատրաստման

2810 Կաշվի և մորթու տեխնոլոգիա Տեխնիկ 0723.04.5 Կաշվի և մորթու տեխնոլոգիա 0723.04.01.5 Տեխնոլոգ՝ կաշվի և
մորթու արտադրության

2811 Կաշվե իրերի արտադրություն Տեխնիկ 0723.06.5 Կաշվե իրերի արտադրություն 0723.06.01.5 Տեխնոլոգ՝ կաշվե
արտադրատեսակների
արտադրության

2812 Մորթու և ոչխարամուշտակային
իրերի արտադրություն

Տեխնիկ 0723.05.5 Մորթու և մուշտակային իրերի
արտադրություն

0723.05.01.5 Տեխնոլոգ՝ մորթե և
մուշտակային
արտադրատեսակների
արտադրության

2813 Թղթե և ստվարաթղթե իրերի Տեխնիկ 0722.03.5 Թղթե և ստվարաթղթե իրերի 0722.03.01.5 Տեխնոլոգ՝ թղթե և



արտադրություն արտադրություն ստվարաթղթե
արտադրատեսակների
արտադրության

2814 Պոլիգրաֆիական արտադրություն Տեխնիկ 0728.03.5 Պոլիգրաֆիական
արտադրություն

0728.03.01.5 Տեխնիկ՝
պոլիգրաֆիական
արտադրության

2815 Նվագարանների արտադրություն Տեխնիկ 0728.04.5 Նվագարանների
արտադրություն

0728.04.01.5 Տեխնիկ՝
նվագարանների
արտադրության

2816 Խաղալիքի գեղարվեստական
նախագծում, մոդելավորում և
ձևավորում

Գծագրող-
ձևավորող

0212.06.5 Խաղալիքի գեղարվեստական
նախագծում, մոդելավորում և
ձևավորում

0212.06.01.5 Գծագրող-ձևավորող՝
խաղալիքների
արտադրության

2817 Մորթե արտադրանքի
մոդելավորում և նախագծում

Գծագրող-
ձևավորող

0212.03.5 Մորթե արտադրանքի
մոդելավորում և նախագծում

0212.03.01.5 Գծագրող-ձևավորող՝
մորթե
արտադրատեսակների
արտադրության

2818 Կաշվե արտադրանքի
մոդելավորում և նախագծում

Գծագրող-
ձևավորող

0212.04.5 Կաշվե արտադրանքի
մոդելավորում և նախագծում

0212.04.01.5 Գծագրող-ձևավորող՝
կաշվե
արտադրատեսակների
արտադրության

2819 Սպառողական ապրանքների
որակի փորձաքննություն

Փորձագետ 0728.08.5 Սպառողական ապրանքների
որակի փորձաքննություն

0728.08.01.5 Փորձագետ՝
սպառողական
ապրանքների որակի
փորձաքննության

2901 Ճարտարապետություն Տեխնիկ - - - -



2902 Շենքերի և կառույցների
շինարարություն և շահագործում

Տեխնիկ 0732.01.5 Շենքերի և կառույցների
շինարարություն և շահագործում

0732.01.01.5 Տեխնիկ՝ շենքերի և
կառույցների
շինարարության և
շահագործման

2903 Քաղաքային հաղորդակցության
ուղիների շինարարություն և
շահագործում

Տեխնիկ 0732.04.5 Քաղաքային հաղորդակցության
ուղիների շինարարություն և
շահագործում

0732.04.01.5 Տեխնիկ՝ քաղաքային
հաղորդակցության
ուղիների
շինարարության

2904 Երկաթուղիների շինարարություն,
երկաթգիծ և գծային տնտեսություն

Տեխնիկ 0732.02.5 Երկաթուղիների
շինարարություն, երկաթգծի և
գծային տնտեսության
սպասարկում

0732.02.01.5
Տեխնիկ՝
երկաթուղիների
շինարարության

0732.02.02.5
Տեխնիկ՝ երկաթգծի և
գծային տնտեսության
սպասարկման

2905 Ավտոմոբիլային ճանապարհների և
օդանավակայանների
շինարարություն և շահագործում

Տեխնիկ 0732.03.5 Ավտոմոբիլային
ճանապարհների և օդանա-
վակայանների շինարարություն
և շահագործում

0732.03.01.5 Տեխնիկ՝
ավտոմոբիլային
ճանապարհների և
օդանավակայանների
շինարարության

2906 Հիդրոտեխնիկական
շինարարություն

Տեխնիկ 0732.05.5 Հիդրոտեխնիկական
շինարարություն

0732.05.01.5 Տեխնիկ՝
հիդրոտեխնիկական
շինարարության

2907 Թունելների և մետրոպոլիտենների
շինարարություն

Տեխնիկ 0732.06.5 Թունելների և
մետրոպոլիտենների
շինարարություն

0732.06.01.5 Տեխնիկ՝ թունելների և
մետրոպոլիտենների
շինարարության



2908 Կամուրջների շինարարություն Տեխնիկ 0732.07.5 Կամուրջների շինարարություն 0732.07.01.5 Տեխնիկ՝ կամուրջների
շինարարության

2909 Ոչ մետաղական շինարարական
իրերի և կոնստրուկցիաների
արտադրություն

Տեխնիկ 0738.01.5 Ոչ մետաղական շինարարական
կոնստրուկցիաների
արտադրություն

0738.01.01.5 Տեխնոլոգ՝ ոչ
մետաղական
շինարարական
կոնստրուկցիաների
արտադրության

2910 Մետաղական կոնստրուկցիաների
պատրաստում

Տեխնիկ 0738.02.5 Մետաղական
կոնստրուկցիաների
արտադրություն

0738.02.01.5 Տեխնոլոգ՝
մետաղական
կոնստրուկցիաների
արտադրության

2911 Արդյունաբերական
սարքավորումների տեղակայում

Տեխնիկ 0728.05.5 Արդյունաբերական
սարքավորումների տեղակայում

0728.05.01.5 Տեխնիկ՝
արդյունաբերական
սարքավորումների
տեղակայման

2912 Ջրամատակարարում և
ջրահեռացում

Տեխնիկ 0738.03.5 Ջրամատակարարում և
ջրահեռացում

0738.03.01.5 Տեխնիկ՝
ջրամատակարարման և
ջրահեռացման
համակարգերի
շահագործման

2913 Արդյունաբերական և
քաղաքացիական շենքերի
էլեկտրական սարքավորումների
տեղակայում, կարգավորում և
շահագործում

Տեխնիկ 0728.06.5 Արդյունաբերական և
քաղաքացիական շենքերի
էլեկտրական սարքավորումների
տեղակայում կարգավորում և
շահագործում

0728.06.01.5 Տեխնիկ՝
արդյունաբերական և
քաղաքացիական
շենքերի էլեկտրական
սարքավորումների
տեղակայման և
կարգավորման



2914 Ներքին ջեռուցման և օդափոխման
համակարգերի
սանիտարատեխնիկական
սարքավորումների և օդափոխման
համակարգերի տեղակայում և
շահագործում

Տեխնիկ 0738.04.5 Ներքին ջեռուցման և
օդափոխման համակարգերի
սանիտարատեխնիկական
սարքավորումների և
օդափոխման համակարգերի
տեղակայում և շահագործում

0738.04.01.5 Տեխնիկ՝
սանիտարատեխնիկակ
ան սարքավորումների,
ջեռուցման և
օդափոխման ներքին
համակարգերի
տեղակայման և
կարգավորման

2915 Գազամատակարարման
սարքավորումների և
համակարգերի հավաքակցում և
շահագործում

Տեխնիկ 0738.05.5 Գազամատակարարման
սարքավորումների և
համակարգերի հավաքակցում և
շահագործում

0738.05.01.5 Տեխնիկ՝
գազամատակարարման
սարքավորումների և
համակարգերի
հավաքակցման և
շահագործման

2916 Քաղաքաշինական կադաստր Տեխնիկ 0731.01.5 Քաղաքաշինական կադաստր 0731.01.01.5 Տեխնիկ-չափագրող

2917 Հանքահորային շինարարություն Շինարար - - - -
3001 Կիրառական գեոդեզիա Տեխնիկ 0532.05.5 Կիրառական գեոդեզիա 0532.05.01.5 Մասնագետ`

կիրառական
գեոդեզիայի

3002 Աերոֆոտոգեոդեզիա Տեխնիկ 0532.06.5 Աերոֆոտոգեոդեզիա 0532.06.01.5 Մասնագետ`
աերոֆոտոգեոդեզիայի

3003 Աերոֆոտո և արբանյակային
հանութագրում ու
ֆոտոգրամետրիա

Տեխնիկ
- - - -

3101 Հողաշինարարություն Տեխնիկ 0811.05.5 Հողաշինարարություն 0811.05.01.5 Տեխնիկ-հողաշինարար

3102 Գյուղատնտեսագիտություն Գյուղատնտես 0811.01.5 Գյուղատնտեսագիտություն 0811.01.01.5 Գյուղատնտես



3103 Անասնաբուծություն Անասնաբույծ 0811.08.5 Անասնաբուծություն 0811.07.01.5 Անասնաբույծ

3104 Անասնաբուժություն Անասնաբույժ 0811.07.5 Անասնաբուժություն 0811.06.01.5 Անասնաբույժ

3105 Մեղվաբուծություն Մեղվաբույծ 0811.09.5 Մեղվաբուծություն 0811.08.01.5 Մեղվաբույծ

3106 Գյուղատնտեսության
մեքենայացում

Տեխնիկ 0716.17.5 Գյուղատնտեսության
մեքենայացում

0716.17.01.5 Տեխնիկ՝
գյուղատնտեսության
մեքենայացման

3107 Գյուղատնտեսության
էլեկտրաֆիկացում և
ավտոմատացում

Տեխնիկ
- - - -

3108 Բուսաբուծական արտադրանքի
պահպանում և վերամշակում

Տեխնիկ 0812.02.5 Բուսաբուծական արտադրանքի
պահպանում և վերամշակում

0812.02.01.5 Տեխնիկ`
բուսաբուծական
արտադրանքի
պահպանման և
վերամշակման

3109 Ձկնաբանություն և ձկնաբուծություն Ձկնաբույծ 0831.01.5 Ձկնաբանություն և
ձկնաբուծություն

0831.01.01.5 Ձկնաբույծ

3110 Արդյունաբերական ձկնորսություն Ձկնորս 0831.02.5 Արդյունաբերական
ձկնորսություն

0831.02.01.5 Ձկնորս

3111 Որսագիտություն և
գազանաբուծություն

Որսագետ - - - -

3112 Գյուղացիական (ֆերմերային)
տնտեսության կազմակերպում

Ֆերմեր 0811.02.5 Գյուղացիական (ֆերմերային)
տնտեսության կազմակերպում

0811.02.01.5 Ֆերմեր

3113 Շնաբանություն (կինոլոգիա) Շնաբան 0811.10.5 Շնաբանություն (կինոլոգիա) 0811.09.01.5 Շնաբան



3114 Գյուղատնտեսական մեքենաների և
սարքավորումների շահագործում և
նորոգում

Տեխնիկ 0716.18.5 Գյուղատնտեսական
մեքենաների և
սարքավորումների
շահագործում և նորոգում

0716.18.01.5 Տեխնիկ՝
գյուղատնտեսական
մեքենաների և
սարքավորումների
տեխնիկական
սպասարկման և
նորոգման

0811.03.5 Ջերմատնային տնտեսություն 0811.03.01.5 Տեխնիկ-ագրոնոմ

0811.06.5 Պահպանված գրունտի
կենսատեխնոլոգիա

0811.06.01.5 Տեխնիկ-ագրոնոմ

3201 Հրդեհային անվտանգություն Տեխնիկ 1032.03.5 Հրդեհային պաշտպանություն 1032.03.01.5 Մասնագետ՝ հրդեհային
պաշտպանության

3202 Հրշեջ-փրկարարական տեխնիկայի
տեխնիկական սպասարկում և
նորոգում

Տեխնիկ 0718.11.5 Հրշեջ-փրկարարական
տեխնիկայի տեխնիկական
սպասարկում և նորոգում

0718.11.01.5 Տեխնիկ՝ հրշեջ-
փրկարարական
տեխնիկայի
տեխնիկական
սպասարկման և
նորոգման

3203 Կառավարում արտակարգ
իրավիճակներում

Մենեջեր 1032.02.5 Կառավարում արտակարգ
իրավիճակներում

1032.02.01.5 Մասնագետ՝
արտակարգ
իրավիճակների
կառավարման

3204 Շրջակա միջավայրի պահպանում և
բնական պաշարների
արդյունավետ օգտագործում

Տեխնիկ-էկոլոգ 0521.01.5 Շրջակա միջավայրի
պահպանում և բնական
պաշարների արդյունավետ
օգտագործում

0521.01.01.5 Բնօգտագործման
մենեջեր



0712.01.5 Շրջակա միջավայրի
պահպանում և բնական
պաշարների արդյունավետ
օգտագործում

0712.01.01.5 Տեխնիկ-էկոլոգ՝
շրջակա միջավայրի
պահպանման և
բնական պաշարների
արդյունավետ
օգտագործման

3205 Հողաբարելավում, հողային և
ջրային պաշարների օգտագործում
և պահպանություն

Տեխնիկ 0811.04.5 Հողաբարելավում, հողային և
ջրային պաշարների
օգտագործում և
պահպանություն

0811.04.01.5 Տեխնիկ`
հողաբարելավման,
հողային և ջրային
պաշարների
պահպանման

3206 Կենսառեսուրսների
պահպանություն և կայուն
օգտագործում

Տեխնիկ
- - - -

3207 Վայրի բույսերի
վերարտադրություն, հավաք և
մթերում

Բուսաբույծ-
տեխնիկ

0812.03.5 Վայրի բույսերի
վերարտադրություն, հավաքում
և մթերում

0812.03.01.5 Բուսաբույծ-տեխնիկ`
վայրի բույսերի
վերարտադրության,
հավաքման և մթերման

3208 Վայրի կենդանիների
վերարտադրություն

Կենդանաբույծ 0811.11.5 Վայրի կենդանիների
վերարտադրություն

0811.10.01.5 Կենդանաբույծ

3401 Չափագիտություն Տեխնիկ-
չափագետ

0718.10.5 Չափագիտություն 0718.10.01.5 Տեխնիկ-չափագետ

3404 Արտադրանքի ստանդարտացում և
համապատասխանության
հավաստում (սերտիֆիկացում)`
ըստ ճյուղերի

Տեխնիկ 0414.03.5 Արտադրանքի
ստանդարտացում,
տեխնիկական կանոնակարգում
և համապատասխանության
հավաստում (սերտիֆիկացում)

0414.03.01.5 Մենեջեր`
արտադրանքի
ստանդարտացման,
տեխնիկական
կանոնակարգման և
համապա-



տասխանության
հավաստման

0728.09.5 Արտադրանքի
ստանդարտացում և համապա-
տասխանության հավաստում
(սերտիֆիկացում)

0728.09.01.5 Տեխնիկ՝ արտադրանքի
ստանդարտացման և
համապատասխանությ
ան հավաստագրման

3405 Մետաղների և եռակցված
միացությունների որակի հսկում

Տեխնիկ 0718.13.5 Մետաղների և եռակցումների
որակի հսկում

0718.13.01.5 Հսկիչ՝  մետաղների և
եռակցման
գործընթացների որակի

3406 Դոզաչափություն և
ճառագայթապաշտպանություն

Տեխնիկ 0712.02.5 Դոզաչափություն և
ճառագայթապաշտպանություն

0712.02.01.5 Տեխնիկ-դոզիմետրիստ՝
ճառագայթային
պաշտպանության և
անվտանգության

3407 Շինարարական արտադրության
որակի հսկում

Տեխնիկ 0738.06.5 Շինարարական արտադրության
որակի հսկում

0738.06.01.5 Տեխնիկ՝
շինարարական
աշխատանքների
որակի հսկման

3408 Շինարարական իրերի և
կոնստրուկցիաների որակի հսկում

Տեխնիկ 0738.07.5 Շինարարական իրերի և
կոնստրուկցիաների որակի
հսկում

0738.07.01.5 Տեխնիկ՝
շինարարական
արտադրատեսակների
և կոնստրուկցիաների
որակի հսկման


