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1
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9 ճարտարագետ

՛՛ՀԱԷԿ՛՛ ՓԲԸ կադրային բանկի համալրման համար պահանջվող 
մասնագիտությունների/մասնագիտացումների ցանկ

ՈրակավորումՄասնագիտություն Կրթություն

տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և 
տեղեկատվական անվտանգության 

բակալավր/մագիստրոս

էլեկտրական մեքենաներ բարձրագույն ճարտարագետ

ռադիոֆիզիկ

հեռահաղորդակցություն և 
ազդանշանների մշակում բարձրագույն հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների 

մշակման բակալավր/մագիստրոս

էլեկտրատեխնիկա և էլեկտրամեխանիկա բարձրագույն ճարտարագետ

կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և 
միկրոէլեկտրոնիկա բարձրագույն

կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և 
միկրոէլեկտրոնիկայի 
բակալավր/մագիստրոս

տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և 
տեղեկատվական անվտանգություն բարձրագույն

միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա բարձրագույն ֆիզիկայի բակալավր/մագիստրոս

ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա բարձրագույն

մեքենագիտություն, մեքենաների 
դինամիկա և ամրություն բարձրագույն ճարտարագետ

կիրառական մեխանիկա բարձրագույն



10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
շենքերի և շինությունների տեխնիկական 

վիճակի գնահատման և ծերացման 
կառավարման մասնագետ

բարձրագույն ճարտարագետ

արդյունաբերական ջերմաէներգետիկա բարձրագույն ճարտարագետ

ԱԷԿ-ներ և տեղակայանքներ բարձրագույն ճարտարագետ

չափագիտություն, ստանդարտացում և 
սերտիֆիկացում բարձրագույն ճարտարագետ

ճարտարագետինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա բարձրագույն

էլեկտրոնային տեխնիկա բարձրագույն ճարտարագետ

արդյունաբերական էլեկտրոնիկա բարձրագույն ճարտարագետ

ռադիոտեխնիկա և կապ բարձրագույն ճարտարագետ

ավտոմատացում և կառավարում բարձրագույն ճարտարագետ

տեխնոլոգիական սարքավորումներ և 
մեքենաներ բարձրագույն ճարտարագետ

մեքենաշինություն և նյութերի մշակում բարձրագույն ճարտարագետ
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գիոդեզիա բարձրագույն ճարտարագետ

աշխատանքի պաշտպանության և 
սանիտարահիգիենիկ վիճակի 
հսկողության գծով մասնագետ

բարձրագույն ճարտարագետ

սեյսմոլոգիայի գծով և սեյսմոկայունության 
գծով մասնագետ բարձրագույն ճարտարագետ

նյութագիտություն և նոր նյութերի 
տեխնոլոգիա բարձրագույն ճարտարագետ

մետաղների և համաձուլվածքների 
եռակցման տեխնոլոգիա բարձրագույն ճարտարագետ

մետաղների ամրության հաշվարկների 
մասնագետ բարձրագույն ճարտարագետ

ճարտարագետ

քաղաքացիական պաշտպանություն բարձրագույն ճարտարագետ

ճարտարագետ

մեքենաների և ապարատների մասերի 
դիմացկունության բարձրացման և 
վերականգնման տեխնոլոգիա

բարձրագույն ճարտարագետ մեխանիկ

երկաթբետոնյա և մետաղական 
կոնստրուկցիաների ստատիկ 

հաշվարկների կատարման մասնագետ
բարձրագույն

ճարտարագետ

քիմիական տեխնոլոգիաներ բարձրագույն ճարտարագետ

արդյունաբերական և քաղաքացիական 
շինարարություն բարձրագույն

երկրաբանություն, 
երկրաշարժագիտություն բարձրագույն
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տնտեսագիտություն և կառավարում բարձրագույն

ճարտարագետ

անվտանգությունն արտակարգ 
իրավիճակներում բարձրագույն ճարտարագետ

ճարտարագետ

մասնագետ համակարգչային ծրագրերի 
իմացությամբ AutoCad, CorelDRAW

բարձրագույն

մասնագետ՝ ապաստարանների և 
ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի 
կենսաապահովման համակարգերի 

անխափան շահագործումը վերահսկելու 
համար

բարձրագույն

տնտեսագիտության բակալավր/մագիստրոս

հաշվապահական հաշվառում բարձրագույն ֆինանսների բակալավր/մագիստրոս

Շուկայաբանություն բարձրագույն կոմերցիայի բակալավր/մագիստրոս

եռակցման աշխատանքների տեխնոլոգիա

ապրանքագիտություն և ապրանքների 
որակի փորձաքննություն բարձրագույն ապրանքագետ բակալավր/մագիստորս

խառատ                                                                       
ֆրեզողմիջնակարգ արհեստագործական

կաթսայատան օպերատոր                           
կաթսայատան սարքավորումների 

նորոգման և սպասարկման փականագործ

մետաղների մեխանիկական մշակում 
հաստոցների վրա

ջերմային ցանցերի տեխնիկական 
շահագործում միջնակարգ արհեստագործական

էլ.եռակցող                                                  
գազաեռակցողմիջնակարգ արհեստագործական
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վերամբարձ տրանսպորտային միջոցների 

շահագործում միջնակարգ արհեստագործական կամրջակային կռունկի մեքենավար
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