ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ‘ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈԻ- Մ

28 դեկտեմբերի 2013 թ.

N 971-Ն
ք. Ստեւիանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱ ՆՐԱՊԵՏՈՒԹ ՅԱ Ն ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
(ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ Մ Ի ՏԻ Ն ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱ ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 2014-2015
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
«Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական
կրթության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 1ին

մասին

համապատասխան’

կառավարությունը
1.

Ղարաթադի

Հանրապետության

ո ր ո շ ու մ է.

Հա ստ ա տ ել

մասնագիտական

Լեռնային

Լեռնային

Ղարաբադի

(արհեստագործական)

հաստատությունների առկա և հեռակա

ե

Հանրապետության

միջին

մասնագիտական

նախնական
ուսումնական

ուսուցման 2014-2015 ուսումնական տարվա

մասնագիտությունների ցանկը' համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող
օրվանից:

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱ ՆՐԱ Պ ԵՏՈ ՒԹ ՅԱ Ն ՎԱ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Հա վելվա ծ
Լեռնա յին Ղա րա բա ղի
Հա նրա պ ետ ութ յա ն կա ռա վա րությա ն
2 0 1 3 թվա կա նի դեկտ եմ բերի 2 8 փ
N 971-Ն

որոշման

ՏԱՆԴ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 2ԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
(ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՂ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈԻԱՈԻՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱ Ե կ 2ԵՌԱԿԱ ՈԻԱՈԻՑՄԱՆ
2014-2015 ՈԻԱՈԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՂԱ ՍԱՍՆԱԳԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ
1. ԱՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ Թ. ՔԱՄԱԼՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ
(ԱՌԿԱ ՈԻՍՈԻՑՈԻՄ)
Ծածկագիր

Մասնագիտությունը

0402

Մանկաբարձական գործ (հիմնական ե միջնակարգ կրթությամբ)

0405

Դեղագործություն (միջնակարգ կրթությամբ)

0406

Քույրական գործ (հիմնական ն միջնակարգ կրթությամբ)

0418

Բուժական գործ գինված ուժերում (հիմնական կրթությամբ)

2. ԱՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ՍԱՅԱԹ-ՆՈՂԱՅԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ
(ԱՌԿԱ ՈԻՍՈԻՑՈԻՄ)
Ծածկագիր

Մասնագիտությունը

0501

Գործիքային կատարողական արվեստ
այդ թվում'
ղաշնամուր
լարային գործիքներ (ջութակ)
վւողային գործիքներ
ժողովրդական գործիքներ

0502

Երգեցողություն

0503

Երգչախմբավարություն

0504

Երաժշտության տեսություն

0505

էստրադա յին երաժշտարվեսա

3. ՇՈԻՇԻԻ ԱՐՍԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ 2ՈԻՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ
3.1 ԱՌԿԱ ՈԻՍՈԻՑՈԻՄ
Ծածկագիր

Մասնագիտությունը

0207

Թարգմանություն ե գործավարություն (հիմնական կրթությամբ)

0514

Դիզայն րստ ճյուղերի (հիմնական կրթությամբ)
Ջարղարսւյիե-կիրաոական արվեստ ն ժողովրդական արհեստներ ըստ ճյուղերի
(հիմնական կրթությամբ)

0515
0518
2307

Սոցիալ-մշակութային գործունեություն ե ժողովրդական
ստեղծագործություն (հիմնական կրթությամբ)
Զբոսաշրջություն (հիմնական կրթությամբ)

գեղարվեստական

3.2 ԼԵՌԱՎԱ ՈԻՍՈԻՑՈԻՄ
Ծածկագիր

Մասեագիաությունը

0207

Թարգմանություն ն գործավարություն (միջնակարգ կրթությամբ)

0517

Գրադարանային գործ (միջնակարգ կրթությամբ)

0601

էկոնոմիկա, հաշվապահական եաշվաոում և աուղիա (միջնակարգ կրթությամբ)

4. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ՊԱՐԱՐՎԵՍՏԻ ՔՈԼԵՋ
Ծածկագիր
0506

Մասնագիտությունր
Պարարվեստ’
այդ թվում'
դասական պար
ժողովրդական պար

5. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏՒ ԱՐ2ԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՈԻՍՈԻՄՆԱՐԱՆ
___________________ (ԱՌԿԱ ՈԻՍՈԻՑՈԻՄ)
____________
Ծածկագիր
0515
1207
2203
2304

Մասնագիտությունը
Ջարդակիրաոակաե արվեստ (հիմնական կրթությամբ)
Եոակցմսւև աշխատանքների տեխնոլոգիա (միջնակարգ կրթությամբ)
2ա մա կ սւր գի) ների շահագործում (միջնակարգ կրթությամբ)
Վարսավիրական արվեստ ն զարդարային դիմահարդարում (հիմնական ն
միջնակարգ կրթությամբ)

2311
2401

ձասսւրտկակաե սնունդ (հիմնական ե միջնակարգ կրթությամբ)

2809

Կարի արտադրության տնխեոյոգիսւ (միջնակարգ կրթությամբ)
Շինարարական մոնտաժային և վերանորոգման աշխատանքների իրականացում
(որմնադիր) (հիմնական ե միջնակարգ կրթությամբ)
&աեապտ.րեաշինարարսւկսւե և բարելավման աշխատանքների տեխնիկական
ապահովում (բուլդոզերավար, էքսկավատորավար, տրակտորիստ) ( միջնակարգ
կրթությամբ)
Ատաղձագործություն, մաերաեատակագործություե (հիմնական ե միջնակարգ
կրթությամբ)
ձարդարմաե շինարարական աշխատանքների իրականացում (երեսպատող,
սայիկապաաոդ, ծեփագործ, ներկարար) (հիմնական կրթությամբ)

2902
2905

2907
2908

Տրանսպորտային միջոցների շահագործում ե նորոգում
(հիմնական ե միջնակարգ կրթությամբ)

(ըստ տնսակևէրի)

6. ՄԱՐՏՈԻՆՈԻ ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՈԻՍՈԻՄՆԱՐԱՆ
_________________ (ԱՈԿԱ ՈԻՍՈԻՑՈԻՄ)________________
Ծածկագիր

Մ ասԱտգիտութ]ուեը

1002

էլեկտրասարքավորումների
տեխնիկական
շահագործում
(հիմնական
կրթությամբ)
Եռակցման աշխատանքների տեխԱոյոգիա (հիմնական կրթությամբ)
2ամակարգի>եերի շահագործում (միջնակարգ կրթությամբ)

1207
2203
2304

240!

Վւսրսավիրակաե արվեստ ե
միջնակարգ կրթությամբ)

զարդարային դիմահարդարում (հիմնական ն

Տրանսպորտային միջոցների շահագործում ե նորոգում (հիմնական կրթությամբ)

2809

Կարի արտադրության տեխնոլոգիա (հիմնական Ա միջնակարգ կրթությամբ)

2905

ճանապարհաշիեարարական ե բարելավման աշխատանքների տեխնիկական
ապահովում ( տրակտորիստ) (հիմնական կրթությամբ)
Ատաղձագործութուե, մանրահտտակագործություն (հիմնական կրթությամբ)

2907
2908

ձարդսւրմսւն շինարարական աշխատանքների իրականացում (երեսպատող,
սայիկապատոդ, ծեփագործ, ներկարար) (հիմնական կրթությամբ)

7. ՇՈԻՇԻԻ ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՈԻՍՈԻՄՆԱՐԱՆ
______________ (ԱՌԿԱ ՈԻՍՈԻՑՈԻՄ)______________
Ծածկագիր

Մասնագիտությունը

1006

Զերմաէեերգետիկ սարքավորումների ն ջերմային ցանցերի տեխնիկական
շահագործում
(կաթսաների
մեքենավար,
կաթսայատան
օպերատոր,
կաթսայատներ սպասարկող փականագործ,
ջերմային ցանցեր սպասարկող
փականագործ,
կաթսայատների սարքավորումներ նորոգող փականագործ,
ջերմային ցանցերի սարքավորումներ նորոգող փականագործ) (հիմնական
կրթությամբ)

2908

հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում (երեսպատողսալիկապատող, սինթետիկ նյութերով երեսպատող, նրեսպատող-մարմարագործ,
խճանկարիչ, ծեփագործ, ներկարար) (հիմնական կրթությամբ)

2912

Շենքերի
և
կառույցների
սանիտարատեխնիկական
սարքավորումներ
(սանիտարատեխնիկական համակարգերի և սարքավորումների մոետաժող,
օդափոխման ե պնեմատրանսպորտի մոնտաժում, սանիտարատեխնիկական
համակարգերի հանգույցների և դետալների փականագործ, փականագործստնտեխնիկ) (հիմնական կրթությամբ)

ԼԵՌՆԱՑԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱ՜
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎ

