
 

 

Ì
³

Í
Ï³

·
Çñ

Á 

Մ³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝները 

ÀÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛ³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ àõëÙ³Ý 
í³ñÓÁ 
Ñ³½. 
¹րամ 

ÙñóáõÃ³ÛÇÝ áã ÙñóáõÃ³ÛÇÝ 

340 ²·ñáÏ»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñ 
01 ֍ Ագրոէկոլոգիա 

Մ(·) Ï³Ù 
Կ(·) 

ø(·)** Ï³Ù 
Կ(·)** ÐÉ·(·)* 440 

02 
֍ Ագրոնոմիա, սելեկցիա և 

գենետիկա 
03 ֍ Բույսերի պաշտպանություն 

04 
֍ Պաշտպանված գրունտի 
տեխնոլոգիա 

341 ²Ýï³é³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝ ¨ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ Ï³Ý³ã³å³ïáõÙ 

05  ֍ Անտառային տնտեսություն և 
բնակավայրերի կանաչապատում 

Ø(·) Ï³Ù 
ü(·) 

Ք(·) ** 
Ï³Ù 

Կ(·)** 
ÐÉ·(·)* 440 

342 ä³ñ»Ý³ÙÃ»ñùÇ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñ 

06 
֍ Գյուղատնտեսական և պարենային 

արտադրանքի փաթեթավորման 
տեխնոլոգիա և դիզայն   

Ø(·) 

ø(·)** 

Ï³Ù 
ü(·)** 

ÐÉ·(·)* 460 

07 
֍ ¶ÛáõÕ.ÑáõÙù ¨ å³ñ»Ý, 

÷áñÓ.ëï³Ý¹³ñï ¨ 
ë»ñïÇýÇÏ³óáõÙ 

08 ֍ Խմորման արտադրությունների 
տեխնոլոգիա և  գինեգործություն 

09 ֍  Î³ÃÇ, Ï³ÃÝ³ÙÃ»ñùÇ,  Ù³ÝÏ³Ï³Ý 
¨ ýáõÝÏóÇáÝ³É ëÝÝ¹Ç ï»ËÝáÉá·Ç³ 

10 ֍ Î³ßíÇ ¨ ÙáñÃáõ ï»ËÝáÉá·Ç³ 

11 ֍ Հացի,  հրուշակեղենի և մակարոնի 
արտ. տեխնոլոգիա 

12 ֍ Ձկան և ձկնամթերքի տեխնոլոգիա 

13 ֍ Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա 

14 ֍ Պահածոյացման և սննդախտ. 
տեխնոլոգիա 

343 ²Ý³ëÝ³µáõÅ³Ï³Ý µÅßÏ³·ÇïáõÃÛáõÝ ¨ ³Ý³ëÝ³µáõÍ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñ 

15 
֍ Անասնաբուժական 

սանիտարական փորձաքննություն 

Մ(·) Ï³Ù 
Կ(·) 

ø(·)** Ï³Ù 
Կ(·)** 

ÐÉ·(·)* 440 

16 ֍ ²Ý³ëÝ³µáõÅáõÃÛáõÝ 

17 
֍ Գյուղատնտեսական կենդանի-

ների սելեկցիա, գենետիկա և 
կենսատեխնոլոգիա 

18 ֍  Դեղագիտություն 
344 (Ա) ²·ñáå³ñ»Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñ 
19 ²·ñáµÇ½Ý»ë  

Ø(·)     ՕտÉ(·) Հլգ(·) 

600 
20 ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍ 550 

21 
Հաշվապահական հաշվառում և 

հարկում (ըստ ոլորտի) 

 

 



ՀԱԱՀ դիմորդներն անվճար (բացառությամբ «ա)Ագրոպարենային համակարգի 

տնտեսագիտության մասնագիտությունների») ուսուցման համակարգի ընդունելության մրցույթին 

մասնակցելու համար մասնագիտությունների և քննությունների ցանկում երկու աստղանիշով նշված 

առարկաների համար որպես մրցութային գնահատական կարող են ընդունելության դիմում-հայտում 

նախապես հայտագրել միջնակարգ կրթության ատեստատի կամ համապատասխան ավարտական 

փաստաթղթի՝ այդ առարկաների պետական ավարտական քննական գնահատականները, իսկ դրանց 

բացակայության դեպքում՝ տարեկան գնահատականը: 

  Մրցութային առարկաներից միասնական բոլոր քննությունները հանձնող դիմորդներն 

օգտվում են առաջնահերթ ընդունվելու արտոնությունից: 

«֍» Նշված մասնագիտությունների վճարովի ուսուցման համակարգի ընդունելության մրցույթին 

մասնակցելու համար, որպես մրցութային առարկաների գնահատական, դիմորդը կարող է դիմում-

հայտում նախապես հայտագրել միջնակարգ կրթության ատեստատի կամ համապատասխան 

ավարտական փաստաթղթի` այդառարկաների պետական ավարտական քննությունների 

գնահատականը, իսկ պետական ավարտական քննական գնահատականի բացակայության դեպքում` 

տարեկան գնահատականը:  

Մրցութային առարկաներից միասնական քննություն հանձնող դիմորդները օգտվում են 

առաջնահերթ ընդունվելու արտոնությունից: 

22 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի) 600 

345 (Բ) ²·ñáå³ñ»Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñ 

23 
²·ñ³ñ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ,   
ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ ¨ 
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ 

Ø(·) 
    
ՕտÉ(·)** 

ÐÉ·(·)* 550 
24 

Ագրոէկոնոմիկա և 

սննդարդյունաբերության 

էկոնոմիկա 

25 ²åñ³Ýù³·ÇïáõÃÛáõÝ 
346 (Ա) ²·ñ³ñ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ×³ñï³ñ³·Çï³Ï³Ý Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñ 

26 
ÐáÕ³ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ, ÑáÕ³ÛÇÝ 
Ï³¹³ëïñ 

Ø(·) ü(·)** ÐÉ·(·)* 500 
27 

öáË³¹ñáõÙÝ»ñÇ ¨ ×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ 
»ñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¨ 
Ï³é³í³ñáõÙ 

347 (Բ) ²·ñ³ñ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ×³ñï³ñ³·Çï³Ï³Ý Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñ 

28 
֍¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý 

¿É»ÏïñÇýÇÏ³óÇ³ ¨ 
³íïáÙ³ï³óáõÙ 

Ø(·) ü(·)** ÐÉ·(·)* 440 

29 
֍ ¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý 

Ù»ù»Ý³Û³óáõÙ, Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¨ 
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ 

30 
֍ Կենսագործունեության 

անվտանգություն 

31 

֍ ÐáÕ³µ³ñ»É³íáõÙ, ÑáÕ³ÛÇÝ ¨ 
çñ³ÛÇÝ å³ß³ñÝ»ñÇ 
û·ï³·áñÍáõÙ,ÑÇ¹ñáï»ËÝÇÏ³Ï³Ý 
Ï³éáõóí³Íù 


