
Հրատարակված ձեռնարկների ցանկ

1. «Կարողություններին միտված պետական կրթական չափորոշիչներին համապատասխան ուսումնառության
գործընթացի կազմակերպման և իրականացման» ուղեցույց

2. «Հայոց լեզվի գործնական վարժություններ»

3. «ՈՒղևորատար ավտոմոբիլային փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում»

4. «Բեռնատար ավտոմոբիլային փոխադրումների տեխնոլոգիա. կազմակերպում և կառավարում»

5. «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգություն»

6. «Մեքենայական աշխատանքների կազմակերպումը ֆերմերային տնտեսություններում»

7. «Էլեկտրական սարքավորումների մոնտաժում և նորոգում»

8. «Փականագործ-սանտեխնիկա»

9. «Էլեկտրական մեքենաներ և տրանսֆորմատորներ»

10. «Սալիկապատման և երեսապատման աշխատանքներ»

11. «Ապահովագրության հիմունքներ»

12. «Կրթական համակարգն արտասահմանյան առաջավոր երկրներում»

13. «Ոսկերչական գործ»

14. «Բեռնատար ավտոմոբիլային փոխադրումների տեխնոլոգիա, կազմակերպում և կառավարում»

15. «Էկոլոգիական դաստիարակության հիմունքներ»

16. «Հագուստի մոդելավորում և վերջնարդյունքի ստացում»

17. «Հյուսնական, ատաղձագործական աշխատանքներ»

18. «Ավտոտր. միջոցների տեխնիկական զննութ. կազմակերպում և ավտոմոբիլների տեխնիկական վիճակի
գնահատման ցուցանիշները»

19. «Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում»

20. «Գործավարություն և փաստաթղթավարություն»

21. «Զբոսաշրջային արդյունքի ձևավորումը Հայաստանում»

22. «Միջպետական ավտոմոբիլային փոխադրումներ։ Լոգիստիկա»

23. «Խմորման արտադրություն և գինեգործություն»: Մաս I

24. «Բնական այրվող գազեր»

25. «Սոցիալական գործընկերությունը կրթության զարգացման նախապայման. առաջավոր երկրների
օրինակներ»

26. «Էլեկտրատեխնիկ» և «Ռադիոալիքների տարածում և անտենաֆիդերային սարքեր»

27. «Մեքենամասերի վերականգնման տեխնոլոգիական պրոցեսները»

28. «Խառատային մշակման և տեխնոլոգիական գործընթացների սկզբունքները» և «Հարմարանքների և կտրող
գործիքների ընդհանուր բնութագիրը և օգտագործման հմտությունները»

29. «Ֆրեզերային մշակման գործույթների սկզբունքները և գլխավոր ու մատուցման շարժումների կատարումը»,
«Ֆրեզերային գործիքների և հարմարանքների օգտագործման հմտություններ»

30. «Հյուրանոցների և զբոսաշրջային համալիրների ճանաչողություն» և «Հիմնական ծառայությունների
կազմակերպումը հյուրանոցային համալիներում»

31. «Միասնական տրանսպորտային համակարգեր» և «Համակարգչային գրաֆիկա »

32. «Հարկային օրենդրություն» և «Աուդիտի հիմունքներ»

33. «Մեքենայով հագուստի կարման հմտություններ», «Մեքենայով հագուստի կարման հմտություններ: Տաբատ»,
«Մեքենայով հագուստի կարման հմտություններ Բաճկոններ, արտահագուստ», «Մեքենայով հագուստի
կարման հմտություններ: Վերարկուներ, պիջակներ»



34. «Ձկնաբանություն» և «Ձկների էկոլոգիա»

35. «Ժամանակակից հայոց լեզվի հնչյունաբանություն, բառագիտություն, ձևաբանություն և շարահյուսություն»

36. «Հաղորդակցություն» և «Աշխատանքային գործունեության ընդհանուր հմտություններ»

37. «Համակարգչային օպերատորության հիմունքներ»-«Համակարգչային օպերատորություն – բարձր աստիճան»,
«Microsoft Word ծրագիր», «Microsoft Excel ծրագիր»

38. «Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն»

39. «Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն»՝դասախոսի ձեռնարկ

40. «Կարի արտադրության տեխնոլոգիա»

41. «Կարի արտադրության տեխնոլոգիա»՝ դասախոսի ձեռնարկ

42. «Հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի տեխնոլոգիա»

43. «Հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի տեխնոլոգիա»՝ դասախոսի ձեռնարկ

44. «Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում»

45. «Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում»՝ դասախոսի ձեռնարկ

46. «Գյուղացիական տնտեսության կազմակերպում-ֆերմեր»

47. «Գյուղացիական տնտեսության կազմակերպում-ֆերմեր»՝ դասախոսի ձեռնարկ

48. «Վերամբարձ-տրանսպորտային, շինարարական ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների
շահագործում»

49. «Վերամբարձ-տրանսպորտային, շինարարական ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների
շահագործում»՝ դասախոսի ձեռնարկ

50. «Հասարակական սնունդ-Խոհարար»

51. «Հասարակական սնունդ-Խոհարար»՝ դասախոսի ձեռնարկ

52. «Արդյունաբերական և քաղաքացիական շենքերի էլեկտրասարքավորումների տեղակայում, կարգավորում և
շահագործում»

53. «Արդյունաբերական և քաղաքացիական շենքերի էլեկտրասարքավորումների տեղակայում, կարգավորում և
շահագործում»՝ դասախոսի ձեռնարկ

54. «Մասնագիտական մանկավարժություն»

55. «Էլեկտրաաղեղային եռակցում» (Մաս I և II)

56. «Կիրառական մեխանիկա և շինարարական կոնստրուկցիաներ»

57. «Պարենամթերքի փորձաքննության հիմունքներ»

58. «Մեքենատրակտորային ագրեգատների շահագործում» (Մաս I և II)

59. «Շենքերի կառուցման տեխնոլոգիա և ինժեներական ցանցեր»

60. «Մատուցող»

2013 թ.

61. «Էլեկտրատեղակայանքների տեղակայում և արհեստական լուսավորման աղբյուրներ»

62. «Փականագործական գործիքագործական աշխատանքներ»

63. «Արդի գեղարվեստական փորագրություն»

64. «Որմնադիր»

65. «Տանիքային ծածկույթների իրականացման տեխնոլոգիական հմտություններ»

66. «Հատակի, տանիքի և դռների պատրաստման աշխատանքներ»

67. «Տնտեսագիտության տեսություն»

68. «Ռադիոհեռուստատեսային սարքավորումների վերանորոգման և սպասարկման հմտություններ»



69. «Ավտոտրանսպորտի էկոնոմիկա, մարկետինգ և կառավարում»

70. «Ավտոմոբիլի ներքին այրման շարժիչներ»

71. «Խմորման արտադրություն և գինեգործություն»

72. «Ջերմային էլեկտրական կայանների կաթսային ագրագատներ»

2014 թ.

73. «Դերձակ մոդելավորող»
74. «Ձեռուցման կաթսաներ»
75. «Տանիքագործի փականագործական հմտություններ»
76. «Մենեջմենթի հիմունքներ»
77. «Մարքետինգ և կառավարում»
78. «ՆՄՄԿ ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի ձեռնարկ»
79. «ՈՒղևորատար ավտոմոբիլային փոխադրումների գործնական պարապմունքների, լաբորատոր և կուրսային

աշխատանքների կատարում»
80. «Գազամատակարարում»
81. «ֆիզիկական կուլտուրայի դասավանդումը ՄՄՈՒՀ-ներում»
82. «Գրաֆիկական պատկերների ընթերցում»
83. «Ավտոմոբիլի կառուցվածք»

2015 թ.

84. «Դերձակ-մոդելավորող»(հեղինակ` ՔնարիկՎարդանյան)
85. «Օժանդակ և լրացուցիչ ծառայությունները հյուրանոցային և զբոսաշրջային համալիրներում» (հեղինակ`

ՔրիստինեՀակոբյան)
86. «Գորգագործ» (համահեղինակներ` Նարինե Մանուկյան, Դիանա Մելիքջանյան)
87. «Գյուղատնտեսական աշխատանքների տեխնիկական ապահովում»(հեղինակ` Արմեն Խաչատրյան)
88. «Փայտամշակման հաստոցների կառավարում և մշակում»(հեղինակ` Արմենակ Հովհաննիսյան)
89. «Ավտոմոբիլների նորոգման արտադրական և տեխնոլոգիական գործընթացները» (հեղինակ` Բորիս

Արզումանյան)
90. «Երգիչ-կատարող» (հեղինակ` Նունե Մուրադյան)
91. «Այգեպան» (հեղինակ` Խորեն Մկրտչյան)
92. «Մետաղների մշակման տեխնոլոգիա ճնշմամբ» (հեղինակ` Ֆերդինանդ Մսրյան)
93. «Մեղվաբույծ» (համահեղինակներ` Գրիգոր Մկրտչյան, Հարություն Պեպելյան)
94. «ՆՄՄԿ ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի ձեռնարկ 2»(հեղինակ` Կարեն Մանուկյան)
95. «Կարողություններին միտված պետական կրթական չափորոշիչներին համապատասխան ուսումնառության

գործընթացի կազմակերպման և իրականացման ուղեցույց» (հեղինակ` Աշոտ Սահրադյան)
96. «Տրակտորի կառուցվածք և տեխնիկական սպասարկում» (համահեղինակներ` Արմեն Խաչատրյան, Սուրեն

Չիբուխչյան)
97. «Ջերմային էլեկտրական կայաններ» (հեղինակ` Աշոտ Պողոսյան)

2017թ․

98. «Կապի ցանցեր և հաղորդակցման համակարգեր» (հեղինակ` Ռեժիկ Ստեփանյան)
99. «Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպման իրավական կարգավորումները» (հեղինակ` Աննա

Մարգարյան )
100. «Մասնագիտական հաղորդակցում օտար լեզվով-1» (հեղինակ` Լիանա Ամիրաղյան )
101. «Թղթի վրա գծանկարի տեղադրման մասնագիտական պահանջները: գծանկարի ճեպանկարի ընկալման և

կիրառման մեթոդները» (հեղինակ` Լիլիթ Ներսիսյան)
102. «Գծագրություն,գծագրական երկրաչափության հիմունքներ»  (համահեղինակներ` Արայիկ Պողոսյան,

Գուրգեն Խուդոյան)
103. «Դիզայնի հիմունքներ. Արտաքին և ներքին տարածքների դիզայն» դասախոսի ձեռնարկ (համահեղինակներ`

Լիլիթ Մելիքյան, Օվսաննա Մարգարյան)



104. «Դերձակ մոդելավորող»(հեղինակ` Քնարիկ Վարդանյան )
105. «Մատնահարդար»(հեղինակ` Լիռա Դանիելյան )
106. «Մասնագիտացված շարժակազմի կառուցվածք»(հեղինակ` Սուրեն Չիբուխչյան)
107. «Մասնագիտացված շարժակազմ և էլեկտրասարքավորումներ» (համահեղինակներ` Սուրեն

Չիբուխչյան,Գրիգորի Մանասերյան)
108.«Էլեկտրաէներգետիկական ցանցեր և համակարգեր»(հեղինակ` Պարգև Մանուկյան)
109.«Տեխնոլոգիական սարքավորումներ»(հեղինակ` Բորիս Արզումանյան )
110. «Տեղեկատվության ապահովման տեխնիկական միջոցներ»(հեղինակ` Հայկանդուխտ Դանիելյան )
111. «Լաբորատոր ախտորոշում»(հեղինակ` Ռուզաննա Գրիգորյան )
112. «Համակարգչային օպերատորություն»(հեղինակ` Անի Թորոսյան )
113. «Սեփական կապիտալ: Եկամուտների և ծախսերի հաշվառում»(հեղինակ` Քրիստինե Արշակյան)

2020թ․

114. «Գծանկարի հմտությունների կիրառումը դիզայներական աշխատանքներում» (հեղինակ՝ Լիլիթ Ներսիսյան)
115. «Ձեռքով աղեղային եռակցման աշխատանքներ» ( հեղինակ՝ Արմենակ Հովհաննիսյան)
116. «Սննդային խտանյութերի արտադրության տեխնոլոգիա»( հեղինակ՝ Հռիփսիմե Ջավադյան)
117. «Վայրի բույսերը գյուղատնտեսությունում»( հեղինակ՝ Լիլիթ Ավետիսյան)
118. «Մերսման մեթոդներ և տեխնիկա» (հեղինակ՝ Նաիրա Ապրեսյան)
119. «Մայոնեզներ»( հեղինակ՝ Քրիստինա Կարապետյան)
120. «Օգտակար հանածոների հարստացում»( հեղինակ՝ Արմինե Գրիգորյան)
121. «Սպասարկման կազմակերպում և հոգեբանություն»( հեղինակ՝ Քրիստինե Հակոբյան)
122. «Ակտիվների և պարտավորությունների հաշվառում»( հեղինակ՝ Քրիստինե Արշակյան)


