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ԳՅՈՒՏԵՐԳՅՈՒՏԵՐ



Գյուտերին վերաբերող մատենագիտական տվյալների
նույնականացման միջազգային կոդերը
ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի

11       արտոնագրի համարը
13    փաստաթղթի տեսակի կոդը 
        A գյուտի արտոնագիր ստանալու հրապարակված հայտ
        Y գյուտի կարճաժամկետ արտոնագիր 
        B գյուտի արտոնագիր 
21     հայտի համարը
22    հայտի ներկայացման թվականը
23    ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
31    առաջին հայտի համարը
32    առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33    երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45    գյուտի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
        հրապարակման թվականը
51    միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
54    գյուտի անվանումը
56    տեղեկատվության աղբյուրներ
57    գյուտի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
62    ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը, 
        որից զատված է տվյալ հայտը
71     հայտատու (ները), հասցեն, երկրի կոդը
72    գյուտի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73    արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74    արտոնագրային հավատարմատար
85    միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ անցման թվականը
86    միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը



ԳԳԳԳԳԳԳ

6

ՄՄՄ 1
 ԳՅՈՒՏԵՐ

№ 09/2
16 .09 . 202 1

Տեղեկություններ տրված կարճաժամկետ 
արտոնագրերի մասին

(51) 2021.01 (11) 641  (13) Y
A23G 3/00

(21) AM20210043Y (22) 01.06.2021
(72) Սոնյա  Ղազարյան (AM) 
(73) Սոնյա  Ղազարյան, 0025, Երևան, Չարենցի 
12 շենք, բն.30 (AM) 
(54) Չրերով քաղցրավենիք
(57) 1. Չրերով քաղցրավենիք, որը ներառում 
է ֆունկցիոնալ նշանակություն ունեցող 
բաղադրիչ և ընդեղեն. տարբերվում է նրանով, 
որ այն լրացուցիչ ներառում է 30-50 %-անոց 
խոնավությամբ և կեղևահանված արմավ, վանիլ, 
իսկ որպես ֆունկցիոնալ նշանակություն ունեցող 
բաղադրիչ՝ մրգերի չիր, բաղադրամասերի 
հետևյալ հարաբերակցությամբ (զանգվ. %).
     մրգերի չիր           25,0-35,
     ընդեղեն               25,0-35,0
     վանիլ                    1,0-4,5
     արմավ                   մնացածը։
2. Քաղցրավենիքն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ որպես  մրգերի չիր ներառում է 
ծիրանի, սալորի, խնձորի, դեղձի, խաղողի, 
նարնջի, արքայախնձորի, բալի, նռան, 
տանձի, ձմերուկի, սեխի, թզի, կեռասի և/կամ 
արքայանարինջի չրեր։
3. Քաղցրավենիքն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ որպես  ընդեղեն ներառում է 
ընկույզ, արջընկույզ, բրազիլական ընկույզ, 
հնդկական ընկույզ, կեղևահանած նուշ, 
կեղևահանած ծիրանի կորիզ կամ պնդուկ։
4. Քաղցրավենիքն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ մրգերի չրերը և ընդեղենը 
կտրատած են։
5. Չրերով քաղցրավենիք, որը ներառում 
է ֆունկցիոնալ նշանակություն ունեցող 
բաղադրիչ և ընդեղեն. տարբերվում է 
նրանով, որ այն լրացուցիչ ներառում է 30-50 
%-անոց խոնավության և կեղևահանված 
արմավ, վանիլ, իսկ որպես ֆունկցիոնալ 
նշանակություն ունեցող բաղադրիչ՝ 

հատապտուղների չիր, բաղադրամասերի 
հետևյալ հարաբերակցությամբ (զանգվ. %).
     հատապտուղների չիր        25,0-35,0
     ընդեղեն                            25,0-35,0
     վանիլ                                 1,0-4,5
     արմավ                                մնացածը։
6. Քաղցրավենիքն ըստ 5-րդ կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ որպես  հատապտուղների չիր 
ներառում է մորու, մոշի, հոնի, մասուրի, ելակի, 
գերչակի և/կամ հաղարջի չրեր։
7. Քաղցրավենիքն ըստ 5-րդ կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ որպես  ընդեղեն ներառում է 
ընկույզ, արջընկույզ, բրազիլական ընկույզ, 
հնդկական ընկույզ, կեղևահանած նուշ, 
կեղևահանած ծիրանի կորիզ կամ պնդուկ։
8. Քաղցրավենիքն ըստ 5-րդ կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ հատապտուղների չրերը և 
ընդեղենը կտրատած են։

____________________

(51) 2021.01 (11) 642 (13) Y
A47G 19/00

(21) AM20210037Y (22) 18.05.2021
(72) Տիգրան Գրիգորի Հարությունյան (AM) 
(73) Տիգրան Գրիգորի Հարությունյան, 2001, 
Վանաձոր, Վարդանանց 84, բն. 41 (AM) 
(54) Մեկանգամյա օգտագործման բաժակ
(57) 1. Մեկանգամյա օգտագործման բաժակ, որն 
ունի կափարիչով փակվող իրան. տարբերվում 
է նրանով, որ իրանը հերմետիկ թաղանթի 
միջոցով բաժանված է երկու խցիկի, ընդ որում, 
իրանի հատակին կատարված է խոռոչ, որի 
հետին պատը հպման մեջ է թաղանթի հետ:
2. Բաժակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում է 
նրանով, որ խոռոչի հետին պատը ծալքավոր է:
3. Բաժակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում է 
նրանով, որ խոռոչի հետին պատն առաձգական 
նյութից է:

____________________
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Գյուտի արտոնագիր ստանալու
հրապարակված հայտեր

(51) 2021.01  (13) A
H02K 47/00

(21) AM20200068 (22) 07.08.2020
(71) Կիրակոսյան Սուրեն Գարեգինի, 0040, 
Երևան, Հրաչյա Աճառյան փ., շենք 20, բն. 21 (AM)
(72) Կիրակոսյան Սուրեն Գարեգինի (AM) 
(54) Էլեկտրաէներգիայի ստացման համա-
կարգ
(57) Էլեկտրաէներգիայի ստացման համակարգ, 
որն ունի իրար միակցված կառավարման 
վահանակ, մեկնարկիչ շարժաբեր, և 
էլեկտրական գեներատոր. տարբերվում է 
նրանով, որ մեկնարկիչ շարժաբերը՝ շարժիչ-
ռեդուկտոր է,  որի փոխանցման թիվը մեծ է 
1-ից:

____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ



Արդյունաբերական դիզայններին վերաբերող 
մատենագիտական տվյալների նույնականացման 
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի

11       արտոնագրի համարը
13      փաստաթղթի տեսակի կոդը
        S արդյունաբերական դիզայնի արտոնագիր
21      հայտի համարը
22      հայտի ներկայացման թվականը
23      ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
24      գրանցման թվականը
31      առաջին հայտի համարը
32      առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33      երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը

   51      արդյունաբերական դիզայնների միջազգային դասակարգման 
        (ԱԴՄԴ) ցուցիչը (ները)
54      արդյունաբերական դիզայնի անվանումը
55      արդյունաբերական դիզայնի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
72      հեղինակը(ները), երկրի կոդը
73      արտոնագրատեր(երը), հասցեն, երկրի կոդը
74      արտոնագրային հավատարմատար
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 ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ
№ 09/216 .09 . 202 1

Տեղեկություններ տրված

   արդյունաբերական դիզայնների արտոնագրերի մասին 

(51) 07-02 (11) 563 (13) S 
(21) 20210011  (22) 06.04.2021
(72) Աբդոլռահիմ Աբդոլռահիմ Միր Զադե (AE) 
(73) «ԲԱՍՄԱԹ ԱԼ ՀԱՅԱԹ ՀԱՈՒՍՀՈՈՒԼԴ 
ԸՓՓԼԱՅԸՆՍԻԶ» ՍՊԸ (AE) 
(74) Ա. Խաչիկյան
(54) Բոցի դիզայնով խոհանոցային կաթսա
(55) 

____________________
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 ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ
№ 09/216 .09 . 202 1

(51) 07-02 (11) 564 (13) S 
(21) 20210012  (22) 06.04.2021
(72) Աբդոլռահիմ Աբդոլռահիմ Միր Զադե (AE) 
(73) «ԲԱՍՄԱԹ ԱԼ ՀԱՅԱԹ ՀԱՈՒՍՀՈՈՒԼԴ 
ԸՓՓԼԱՅԸՆՍԻԶ» ՍՊԸ (AE) 
(74) Ա. Խաչիկյան
(54) Սև դիզայնով խոհանոցային կաթսա
(55) 

____________________
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 ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ
№ 09/216 .09 . 202 1

(51) 09-03 (11) 565 (13) S 
(21) 20210015  (22) 27.04.2021
(72) Գնել Նազանյան (AM) 
(73) «Էդնա» ՍՊԸ, Երևան, Գայի պող. 5, բն. 30 (AM) 
(54) Տուփ-հավաքածու ցողունով թեյերի 
համար (2 տարբերակ)
(55) 
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 ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ
№ 09/216 .09 . 202 1

____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



Ապրանքային և սպասարկման նշաններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման 
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.60 ստանդարտի

111 գրանցման հերթական համարը
151 գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)
152 թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է
181 գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
210 հայտի համարը
220 հայտի ներկայացման թվականը
230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
310 առաջին հայտի համարը
320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը
330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
442 հայտի հրապարակման թվականը
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
526 չպահպանվող տարրեր
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555       հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
591 գույնը և գունային համակցությունը
646       իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
730  նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
740 արտոնագրային հավատարմատար
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 09/2 

16 .09 . 202 1

(210) 20190777  (111) 33292
(220) 16.04.2019 (151) 16.09.2021
   (181) 16.04.2029
(730) «Դոկտոր վետ» ՍՊԸ, Երևան, Պ. Սևակ 
53/9, AM 
(442) 01.07.2019
(540) 

(526) «veterinary clinic» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և մուգ կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. անասնաբուժական ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20200968 (111) 33293
(220) 01.06.2020 (151) 16.09.2021
   (181) 01.06.2030
(730) «Լեկխիմ» մասնավոր բաժնետիրական 
ընկերություն, UA 
(442) 01.07.2020
(540) 

(526) «КАРДИО» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 5. դեղամիջոցներ մարդու համար՝ 
նախա տեսված սրտանոթային հիվան-
դությունների բուժման և կանխարգելման 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ՝  
նախատեսված սրտանոթային հիվանդու-
թյունների բուժման և կանխարգելման համար։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(210) 20201279  (111) 33294
(220) 09.07.2020 (151) 16.09.2021
   (181) 09.07.2030
(730) «Տեքստուռա» ՍՊԸ, Երևան, Գրիբոյեդով 
17, AM 
(442) 03.08.2020
(540) 

(526) «CONSTRUCTION» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 37. շինարարություն:
____________________

(210) 20201449  (111) 33295
(220) 30.07.2020 (151) 16.09.2021
   (181) 30.07.2030
(730) «Հելլո սայթ» ՍՊԸ, Երևան, Երվանդ 
Քոչար 70, AM 
(442) 01.09.2020
(540) 
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(526) «AGENCE» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 42. ծրագ րա յին ապա հով ման մշա-
կում. ծրագ րա յին ապա հով ման ար դի ա կա նա-
ցում. հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի բազ մա ցում. 
տվյալ նե րի կամ փաս տաթղ թե րի փո խադ րում 
ֆի զի կա կան կրի չից էլեկտ րո նա յին կրի չի վրա. 
վեբ-կայ քե րի ստեղ ծում և տեխ նի կա կան սպա-
սար կում եր րորդ ան ձանց հա մար. հա մա կարգ-
չա յին կայ քե րի տե ղադ րում (վեբ-կայ քե րի). 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման 
տե ղա կա յում. խորհր դատ վու թյուն ծրագ րա յին 
ապա հով ման հար ցե րով. վեբ-սեր վեր նե րի վար-
ձույթ. տե ղե կատ վա կան հա մա կար գե րի պաշտ-
պա նու թյուն վի րուս նե րից. վեբ-կայ քե րի դի զայ նի 
ոլոր տում խորհր դատ վու թյուն. ծրագ րա յին 
ապա հո վում որ պես (SaaS) ծա ռա յու թյուն. տե ղե-
կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի (ՏՏ) ոլոր տում 
խորհր դատ վու թյուն. տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին 
պահ պա նում. հա մա կարգ չա յին տեխ նո լո գի ա-
նե րի և ծրագ րա վոր ման վե րա բե րյալ տե ղե կատ-
վու թյան տրա մադ րում վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. 
տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ, որոնք տրա մադր վում են ար տա քին 
ռե սուրս նե րի (աութ սոր սինգ) հի ման վրա. տեխ-
նո լո գի ա կան հար ցե րով խորհր դատ վու թյուն. 
հա մա կարգ չա յին տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում 
խորհր դատ վու թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին անվ-
տան գու թյան ոլոր տում խորհր դատ վու թյուն. 
վեբ-կայ քե րի տե ղե կատ վա կան կա տա լոգ նե րի 
ստեղ ծում և մշա կում եր րորդ ան ձանց հա մար 
(ծա ռա յու թյուն ներ տե ղե կատ վա կան տեխ նո-
լո գի ա նե րի ոլոր տում). խորհր դատ վու թյուն 
հա մա ցան ցա յին անվ տան գու թյան հար ցե րով. 
խորհր դատ վու թյուն տվյալ նե րի անվ տան գու-
թյան հար ցե րով. տվյալ նե րի կո դա վոր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին հա մա կար-
գե րի մո նի տո րինգ չար տոն ված մուտ քե րը կամ 
տվյալ նե րի կոտ րան քը հայտ նա բե րե լու հա մար. 
անձ նա կան տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին վե րահս-
կում հա մա ցան ցի մի ջո ցով տե ղե կատ վու թյան 
գո ղու թյու նը հայտ նա բե րե լու հա մար. ծրագ րա-
յին ապա հով ման մշա կում ծրագ րա յին ապա հով-
ման հրա տա րակ ման շրջա նակ նե րում. հար թակ 
որ պես ծա ռա յու թյուն (PaaS). հա մա կարգ չա յին 
հար թակ նե րի կա տա րե լա գոր ծում:

____________________

(210) 20201588 (111) 33296
(220) 20.08.2020 (151) 16.09.2021
   (181) 20.08.2030
(730) «Տեր - Օհանյան» ՍՊԸ, Արագածոտնի 
մարզ, Օհանավան փ. 1/68, AM 
(442) 01.09.2020
(540) 

(511) 
դաս 29. սննդա յին սպի տա կուց ներ. ջրի-

մուռ նե րի սննդա յին լու ծամ զուք ներ (էքստ րակտ-
ներ). դոն դող. սննդա յին ճար պեր. ան կեն դան 
անձ րուկ ներ (ան չո ուս). գետ նըն կույ զի յուղ. 
կա րագ. կա կա ո յի սննդա յին յուղ. կո կո սի յուղ 
(կա րագ). սե րուց քա յին կրեմ. ձվի սպի տա կուց. 
ա րյու նա խառն եր շիկ. ար գա նակ ներ. բա ղադ-
րու թյուն ներ ար գա նակ պատ րաս տե լու հա մար. 
խա վի ար. պա հա ծո յաց ված մրգեր. եր շի կե ղեն. 
կար տո ֆի լի չիպ սեր. թթու կա ղամբ. չո րաց րած 
կո կո սի ըն կույզ ներ. կանճ րա կի սննդա յին յուղ. 
ար գա նա կի խտա ծո ներ. մու րա բա ներ. սա ռեց-
րած մրգեր. ապուր ներ. չա միչ. թթու դրած մանր 
վա րունգ. պա հա ծո յաց ված բան ջա րե ղեն. ջեր-
մա յին մշակ ման են թարկ ված բան ջա րե ղեն. 
չո րաց րած բան ջա րե ղեն. սննդա յին յուղ. սե րուցք 
(կաթ նամ թերք). պա նիր ներ. շա քա րա պատ 
մրգեր. կրո կետ ներ. ան կեն դան խեց գետ նան-
ման ներ. խուր մա. կաթ. ան կեն դան խեց գե-
տին ներ. ձկան սու կի. շրդա նա յին մա կարդ ներ. 
ջեր մա յին մշակ ման են թարկ ված մրգեր. մրգա-
յին դոն դող. պտղա միս. միս. ան կեն դան ձուկ. 
սննդա յին դոն դող. մսա յին դոն դող. որ սա միս. 
կո ճապղ պե ղի մու րա բա. պա հա ծո յաց ված սո յա-
յի հա տիկ ներ սննդի հա մար. ճար պա նյու թեր 
սննդա յին ճար պեր պատ րաս տե լու հա մար. յու-
ղա յին խառ նուրդ ներ բու տերբ րոդ նե րի հա մար. 
ան կեն դան ծո վա տա ռեխ. ան կեն դան օմար-
ներ. եգիպ տա ցո րե նի սննդա յին յուղ. սննդա յին 
յուղ ար մա վե նու կո րի զից. քնջու թի սննդա յին 
յուղ. ան կեն դան ոստ րե ներ. ձկան սննդա յին 
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սո սինձ. խո զա պուխտ. ձվի դեղ նուց. յո գուրտ. 
բան ջա րե ղե նի ապուր ներ. բան ջա րե ղե նի հյու-
թեր սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. մսա յին լու-
ծամ զուք ներ (էքստ րակտ ներ). կե ֆիր. կու միս. 
կա թի գե րակշ ռու թյամբ կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ. 
կաթ նա յին շի ճուկ. կաթ նամ թերք. լան գուստ-
ներ (ան կեն դան). բե կոն. պա հա ծո յաց ված ոսպ. 
մար գա րին. մար մե լադ, բա ցի հրու շա կե ղե-
նից. սննդա յին ոսկ րա ծուծ. ան կեն դան խե ցե-
մորթ ներ. ան կեն դան մի դի ա ներ. ար մա վե նու 
սննդա յին յուղ. մշակ ված ըն կույզ ներ. ձվեր. ձվի 
փո շի. լյար դի պաշ տետ ներ. պա հա ծո յաց ված 
սոխ. պա հա ծո յաց ված ձի թապ տուղ. զեյ թու նի 
սննդա յին յուղ. սննդա յին ոսկ րա յուղ. պեկ տին-
ներ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ման րաթ թու. պա հա ծո յաց ված սի սեռ. նրբեր-
շիկ. աղը դրած միս. բա ղադ րու թյուն ներ ապուր-
ներ պատ րաս տե լու հա մար. տո մա տի խյուս. 
բան ջա րե ղե նա յին աղ ցան ներ. խո զի սննդա յին 
ճարպ. մրգա յին աղ ցան ներ. ան կեն դան սար-
դի նա ձուկ. ան կեն դան սաղ մոն. կեն դա նա-
կան սննդա յին ճար պեր. ան կեն դան թյուն նոս. 
տո մա տի հյութ սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. 
արև ա ծաղ կի սննդա յին յուղ. են թամ թերք ներ. 
պա հա ծո յաց ված գետ նասն կեր. ան կեն դան 
ըն տա նի թռչուն. մրգա կե ղև. ալ գի նատ ներ 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ծե ծած 
նուշ. մշակ ված գետ նըն կույզ. պա հա ծո յաց ված 
սնկեր. կո կո սի յուղ. կո կո սի հե ղուկ սննդա յին 
յուղ. պա հա ծո յաց ված լո բազ գի ներ. լյարդ. ձկան 
հիմ քով սննդամ թերք. մրգա յին չիպ սեր. ան կեն-
դան խխունջ ներ. սպիր տի մեջ պա հա ծո յաց ված 
մրգեր. սննդի հա մար պատ րաստ ված ծաղ կա-
փո շի. ան կեն դան սղո ցա ձև ծո վա մո րեխ ներ. 
պա հա ծո յաց ված ձուկ. պա հա ծո յաց ված միս. 
ան կեն դան մանր ծո վա խեց գե տին ներ. խխուն ջի 
ձվեր. տո ֆու (սո յա յի շոռ). հա րած սե րուցք. խո զի 
միս. ուտե լի թռչնի բներ. ձկան պա հա ծո ներ. 
ձկան ա լյուր սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
մրգա յին պա հա ծո ներ. մսի պա հա ծո ներ. կար-
տո ֆի լի բլիթ ներ. աղը դրած ձուկ. ան կեն դան 
հո լո տու րի ներ (ծո վա յին վա րունգ). սննդի մեջ 
օգ տա գործ վող շե րա մի որ դի թի թեռ նե րի հարս-
նյակ ներ. բան ջա րե ղե նի պա հա ծո ներ. նրբեր-
շիկ պաք սի մա տի մեջ. կար տո ֆի լի փա թիլ ներ. 
խնձո րի խյուս. լո ռամր գի մրգա նույշ. թա հի նի. 
հու մուս. պա հա ծո յաց ված ծո վա յին ջրի մուռ ներ. 
թե թև նա խու տեստ ներ մրգե րի հիմ քով. կտրված 

կաթ. կիմ չի. սո յա յի կաթ. կաթ նա յին կոկ տեյլ-
ներ. պա հա ծո յաց ված պղպեղ. արև ա ծաղ կի 
մշակ ված սեր մեր. ձկան մու սեր. ոչ ալ կո հո լա-
յին էգ-նոգ. բան ջա րե ղե նի մու սեր. ձկան մշակ-
ված խա վի ար. մշակ ված սեր մեր. սննդի հա մար 
պատ րաստ ված հալ վե վե րա. պա հա ծո յաց ված 
սխտոր. պրո տե ի նի բարձր պա րու նա կու թյամբ 
կաթ. կտա վա տի սննդա յին յուղ. ցածր կա լո-
րի ա կա նու թյամբ կար տո ֆի լի չիպ սեր. լե ցի տին 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. կաթ-
նա յին ֆեր մենտ ներ խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. կոմ պոտ ներ. խտաց րած կաթ. 
թթվա սեր. կաթ նաթթ վա յին խմո րու մով եռաց-
րած կաթ. թթվեց րած կաթ. տո մա տի մա ծուկ. 
դդմի կի խա վի ար. բադ րի ջա նի խա վի ար. գետ-
նըն կույ զի կաթ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. նշի կաթ խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. բրնձի կաթ. պա հա ծո յաց ված 
ար տի ճուկ. կա թի փո շի. յա կի տո րի. բուլ գո գի. 
շա քա րա պատ ված ըն կույզ ներ. բու րա վե տաց-
ված ըն կույզ ներ. մշակ ված պնդուկ. պա հա ծո-
յաց ված հա տապ տուղ ներ. գու ա կա մո լե. սո խի 
օղակ ներ. ֆա լա ֆել. կիտ րո նի հյութ խո հա րա-
րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սա ռե ցու մով 
չո րաց րած միս. վար սա կի կաթ. բան ջա րե ղե-
նա յին սե րուցք ներ. սա ռե ցու մով չո րաց րած 
բան ջա րե ղեն. առա ջին սա ռը մամլ ման եղա-
նա կով ստաց ված ձի թապտ ղի սննդա յին յուղ. 
ուտե լի մրջյուն նե րի թրթուր ներ, պատ րաստ-
ված. ուտե լի ան կեն դան մի ջատ ներ. մշակ ված 
քաղցր եգիպ տա ցո րեն. ըն կույ զի հիմ քով հա ցին 
քսվող սնունդ. կար տո ֆի լի հիմ քով խմո րագն-
դիկ ներ. նրբեր շիկ ներ հոթ-դո գե րի հա մար. 
խմո րա պատ նրբեր շիկ ներ փայ տիկ նե րի վրա 
(կորն-դո գեր). սո յա յի ձեթ սննդի հա մար. կա թի 
փո խա րի նիչ ներ. նու շի կաթ. գետ նըն կույ զի 
կաթ. կո կո սի կաթ. կո կո սի կաթ խո հա րա րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ըմ պե լիք ներ կո կո-
սի կա թի հիմ քով. բրնձի կաթ խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ըմ պե լիք ներ նու շի կա թի 
հիմ քով. ըմ պե լիք ներ գետ նըն կույ զի կա թի հիմ-
քով. բնա կան կամ ար հես տա կան թա ղանթ ներ 
եր շի կի հա մար. կլիպ ֆիսկ (աղը դրած և չո րաց-
րած ձո ղա ձուկ). կաթ նա շո ռով ալ րա յին փքաբ-
լիթ ներ. մամ լած մրգա յին խմոր. սո յա յի ծնե բեկ. 
սո յա յի բլիթ ներ. տո ֆուի բլիթ ներ. թա ժին (մսով, 
ձկով կամ բան ջա րե ղե նով պատ րաստ ված 
կե րա կուր). տեմ պե. սա տե. մշակ ված բան ջա-
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րե ղեն. մշակ ված մրգեր. ռա տա տույ. բա դի կոն-
ֆի ներ. ան դու յետ. սպի տակ պու դինգ. կա սու լե. 
շուկ րուտ. օմ լետ. մսի խճո ղա կով կա ղամ բով 
տոլ մա. բան ջա րե ղե նա յին խտա ծո ներ սնունդ 
պատ րաս տե լու հա մար. մրգա յին խտա ծո ներ 
սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. հա ցին քսվող 
սնունդ բան ջա րե ղե նի հիմ քով. ագար-ագար 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ան կեն-
դան կակ ղա մորթ ներ. քվարկ. կաթ նա շոռ. կաթ-
նաթթ վա յին ըմ պե լիք ներ. չո րաց րած ուտե լի 
ծա ղիկ ներ. բյու րե ղաց ված կո ճապղ պեղ. պա հա-
ծո յաց ված կո ճապղ պեղ. թթու դրած կո ճապղ-
պեղ.

դաս 32. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին լու ծամ-
զուք ներ (էքստ րակտ ներ). գա րե ջուր. ածի կի 
գա րե ջուր. գա րեջ րի քաղ ցու. ոչ ալ կո հո լա յին 
մրգա յին ըմ պե լիք ներ. կաթ նա շի ճու կա յին հիմ-
քով ըմ պե լիք ներ. բա ղադ րու թյուն ներ ոչ ալ կո-
հո լա յին ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. 
ոչ ալ կո հո լա յին բնա հյու թեր ըմ պե լիք ներ պատ-
րաս տե լու հա մար. մրգա հյու թեր. օշա րակ-
ներ ըմ պե լիք նե րի հա մար. ջրեր (ըմ պե լիք ներ). 
բա ղադ րու թյուն ներ գա զա վոր ված ջուր ար տադ-
րե լու հա մար. լի թի ու մա ջուր. հան քա յին ջրեր 
(ըմ պե լիք ներ). զել տե րյան ջուր. սե ղա նի ջրեր. 
քաղ ցու ներ. լի մո նադ ներ. գայ լու կի լու ծամ զուք-
ներ (էքստ րակտ ներ) գա րե ջուր պատ րաս տե-
լու հա մար. բան ջա րե ղե նի հյու թեր (ըմ պե լիք). 
օշա րակ ներ լի մո նադ նե րի հա մար. ածի կի քաղ-
ցու. խա ղո ղի չխմոր ված քաղ ցու. օր շադ. սո դա-
յա ջուր. շար բաթ (ըմ պե լիք). տո մա տի հյութ 
(ըմ պե լիք). ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. հա բեր 
գա զա վոր ված ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու 
հա մար. փո շի ներ գա զա վոր ված ըմ պե լիք ներ 
պատ րաս տե լու հա մար. գա զա վոր ված ջուր. 
սար սա պա րիլ (ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք). ոչ 
ալ կո հո լա յին ապե րի տիֆ ներ. ոչ ալ կո հո լա յին 
կոկ տեյլ ներ. մրգա յին նեկ տար ներ (ոչ ալ կո-
հո լա յին). իզո տո նիկ ըմ պե լիք ներ. ոչ ալ կո հո-
լա յին խնձո րի հյութ. կվաս. ոչ ալ կո հո լա յին 
ըմ պե լիք ներ մեղ րի հիմ քով. սմու զի ներ (մրգե րի 
կամ բան ջա րե ղեն նե րի խառ նուրդ նե րի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ). հալ վե վե րա յի հիմ քով ոչ ալ կո հո-
լա յին ըմ պե լիք ներ. գա րեջ րի հիմ քով կոկ տեյլ-
ներ. սո յա յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ, բա ցի կա թի 
փո խա րի նիչ նե րից. պրո տե ի նով հարս տաց ված 
սպոր տա յին ըմ պե լիք ներ. բրնձի հիմ քով ըմ պե-
լիք ներ, բա ցի կա թի փո խա րի նիչ նե րից. սուր ճի 

հա մով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. թե յի հա մով 
ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. զո վա ցու ցիչ ոչ 
ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. գա րու գի նի (գա րե-
ջուր). էներ գե տիկ ըմ պե լիք ներ. չրե րից պատ-
րաստ ված ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. շեն դի.

դաս 33. անա նու խի թրմօ ղի. սպիր տա-
յին մրգա յին լու ծամ զուք ներ. դա ռը թրմօ ղի ներ. 
անի սի լի կյոր. անի սի օղի. ապե րի տիֆ ներ. 
արակ (բրնձի կամ եղե գի օղի). թոր ման մի ջո ցով 
ստաց ված ըմ պե լիք ներ. սիդ րեր. կոկ տեյլ ներ. 
կյու րա սո. դի ժես տիվ եր (լի կյոր ներ և սպիր տա-
յին ըմ պե լիք ներ). գի նի ներ. ջին. լի կյոր ներ. մեղ-
րա յին ըմ պե լիք (մեղ րաս պիրտ, մեղ րա գի նի). 
բա լի օղի. սպիր տա յին ըմ պե լիք ներ. բրեն դի. 
գի նի խա ղո ղի չան չե րից. տան ձի սիդր. սա կե. 
վիս կի. սպիր տա յին բնա հյու թեր (էսեն ցի ա-
ներ). սպիր տա յին լու ծամ զուք ներ. ալ կո հո լա յին 
խմիչք ներ, բա ցի գա րեջ րից. մրգեր պա րու նա-
կող ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. բրնձի սպիրտ. 
ռոմ. օղի. խառ նա կազմ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք-
ներ, բա ցի գա րեջ րի հիմ քով ըմ պե լիք նե րից. 
շա քա րե ղե գի հիմ քով ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. 
հա ցա հա տի կի հիմ քով թո րած ալ կո հո լա յին 
խմիչք ներ:
(740) Սուսաննա Կնյազյան

____________________

(210) 20201950  (111) 33297
(220) 01.10.2020 (151) 16.09.2021
   (181) 01.10.2030
(730) «Մեդփորթ» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 11Ա, 
տուն 25, AM 
(442) 18.12.2020
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ, բաց կապույտ, կանաչ և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամնաբուժական և անասնաբուժական 
սարքեր և գործիքներ. վերջույթների պրո-
թեզներ. աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր 
դնելու համար. հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց համար նախատեսված թերապևտիկ 
և օժանդակ սարքեր. մերսման ապարատներ. 
ապարատներ, սարքավորումներ և իրեր 
նորածինների համար. ապարատներ, սարքեր 
և իրեր սեռական ակտիվության համար:

____________________

(210) 20201951  (111) 33298
(220) 01.10.2020 (151) 16.09.2021
   (181) 01.10.2030
(730) «Էսթելայֆ» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 11Ա, 
տուն 25, AM 
(442) 18.12.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամնաբուժական և անասնաբուժական 
սարքեր և գործիքներ. վերջույթների պրո-
թեզներ. աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 

ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր 
դնելու համար. հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց համար նախատեսված թերապևտիկ 
և օժանդակ սարքեր. մերսման ապարատներ. 
ապարատներ, սարքավորումներ և իրեր 
նորածինների համար. ապարատներ, սարքեր 
և իրեր սեռական ակտիվության համար:

____________________

(210) 20201964  (111) 33299
(220) 08.10.2020 (151) 16.09.2021
   (181) 08.10.2030
(730) «Բոլտոն» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ 
Մերձավան, AM 
(442) 16.10.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. կանացի հիգիենիկ կիսավարտիք-

ներ. հիգիենիկ տամպոններ կանանց 
համար. հիգիենիկ սրբիչներ. միջադիրներ. 
ամենօրյա միջադիրներ (հիգիենիկ). հիգիենիկ 
կիսավարտիքներ անմիզապահությամբ տառա-
պողների համար:
(740) Սուսաննա Կնյազյան

____________________

(210) 20201970  (111) 33300
(220) 09.10.2020 (151) 16.09.2021
   (181) 09.10.2030
(730) «ԿԱՄ դեվելոփմենթս» ՍՊԸ, Երևան, 
Միկոյան 18/2, AM 
(442) 18.12.2020
(540) 

(511) 
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություն-

ներ. հյուրանոցներում տեղերի պատվիրման 
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայություններ. նախաճաշարանների 
ծառայություններ:

____________________
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(210) 20202030 (111) 33301
(220) 21.10.2020 (151) 16.09.2021
   (181) 21.10.2030 
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 02.11.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
պանտոն (Pantone 2187), պանտոն (Pantone 
2188),  պանտոն (Pantone 2189) գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 2. ներ կեր. խա ծա նյու թեր. արծ նուկ ներ. 
ներ կա նյու թեր ըմ պե լիք նե րի հա մար. սննդա յին 
ներ կա նյու թեր (ներ կա նյութ). ալի զա րի նա յին 
ներ կա նյու թեր. ա լյու մի նա յին ներ կեր. ա լյու մի նի 
փո շի գե ղար վես տա-դե կո րա տիվ նպա տակ-
նե րի հա մար. աս բես տա յին ներ կեր. հա կա կո ռո-
զի ա կան պատ րաս տուկ ներ. սև ե ռա կող նյու թեր 
(սև ե ռիչ ներ) ջրա ներ կե րի հա մար. ար ծա թի 
մա ծուկ. ար ծա թի էմուլ սի ա ներ (ներ կա նյու թեր). 
փո շի ներ ար ծա թա պատ ման հա մար. աս ֆալ տի 
լաք, սև լաք. աու րա մին. ման րէ աս պան ներ-
կեր. բա ղադ րու թյուն ներ ներ քին հար դա րան քի 
հա մար.  հա կա կո ռո զի ա կան ժա պա վեն ներ. 
կա նա դա կան բալ զամ (բա լա սան). ներ կա նյու-
թեր կա րա գի հա մար. ներ կա նյու թեր գա րեջ րի 
հա մար. բի տու մա յին լա քեր. պատ վածք ներ 
(ներ կեր) փայ տա նյու թի հա մար. խա ծա նյու թեր 
փայ տա նյու թի հա մար. ներ կա նյու թեր փայ տա-
նյու թի կամ փայ տի հա մար. սի ե նա (մուգ դե ղին 
ներ կա նյութ). լա քեր բրոն զա պատ ման հա մար. 
բրոն զա փո շի ներ կե լու հա մար. ներ կա նյու թեր 
կաշ վի հա մար. կա րա մել ներ (սննդա յին ներ-
կա նյութ). կա րա մե լաց ված ածիկ (սննդա յին 
ներ կա նյութ). պատ վածք ներ (ներ կեր) գուդ-
րո նա պատ ված ստվա րաթղ թի հա մար. ներ-
կեր խե ցե գոր ծա կան իրե րի հա մար. կա պա րի 
շպար. գա զի մուր (ներ կա նյութ). պաշտ-
պա նա կան նա խա ներ կա յին պատ վածք ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի շրջա նակ նե րի 
(շաս սի նե րի) հա մար. ներ կա նյու թեր կո շիկ նե րի 
հա մար. կրա կաթ. տպագ րա կան մա ծուկ ներ 
(թա նաք). կո բալ տի օք սիդ (ներ կա նյութ). որ դան 

կար միր. բև եկ նա խեժ. ներ կա նյու թեր. ներ-
կա նյու թեր ածի կից. մի ջոց ներ փայ տա նյու թը 
պաշտ պա նե լու հա մար. կո պալ (բու սա կան 
խեժ). անի լի նա յին ներ կա նյու թեր. նոս րա ցու-
ցիչ ներ ներ կե րի հա մար. նոս րա ցու ցիչ ներ լա քե-
րի հա մար. թանձ րա րար ներ ներ կե րի հա մար. 
կրե ո զոտ փայ տա նյու թը պահ պա նե լու հա մար. 
խա ծա նյու թեր կաշ վի հա մար. ներ կող նյու թեր. 
գու նա նյու թեր. քրքում (ներ կա նյութ). բնա կան 
անմ շակ խե ժեր. սոսն ձա ներ կեր, տեմ պե րա. 
արծ ներ (լա քեր). արծ նա ներ կեր. տպագ րա-
կան ներ կեր. ներ կեր կեն դա նի նե րի խա րան-
ման հա մար. ներ կե րի սի կա տիվ եր (չո րաց ման 
ուժե ղա րար ներ). պատ վածք ներ (ներ կեր). 
սև ե ռա կող նյու թեր (լա քեր). լամ պի մուր (ներ-
կա նյութ). ֆուս տին (ներ կա նյութ). ջնա րակ-
ներ (պատ վածք ներ). դեղ նա խեժ նկար չու թյան 
հա մար. շել լաք (գոճ խեժ), կարմ րա խեժ. բու սա-
խե ժեր. թանձր հա կա կո ռո զի ա կան քսուք ներ. 
տպագ րա կան ներ կեր կլի շե նե րի պատ րաս-
տա ման հա մար. ցին կի օք սիդ ներ (գու նա նյու-
թեր). պաշտ պա նա կան յու ղեր փայ տա նյու թի 
հա մար. հա կա կո ռո զի ա կան յու ղեր. հրա կա յուն 
ներ կեր. ին դի գո (ներ կա նյութ). կա պակ ցող նյու-
թեր ներ կե րի հա մար. ներ կա նյու թեր լի կյոր-
նե րի հա մար. կա պա րի գլյոտ (քար մար ցանկ). 
մե տա ղա կան փո շի ներ գե ղար վես տա-դե կո րա-
տիվ նպա տակ նե րի և տպագ րու թյան հա մար. 
մա ծիկ ներ (բնա կան խե ժեր). մե տա ղա կան 
նրբա թի թեղ գե ղար վես տա-դե կո րա տիվ նպա-
տակ նե րի և տպագ րու թյան հա մար. բա ղադ րու-
թյուն ներ մե տաղ նե րի փայ լազր կու մը կան խե լու 
հա մար. պաշտ պա նա կան պատ րաս տուկ ներ 
մե տաղ նե րի հա մար. կա պա րի սուսր. թուղթ 
զա տի կի ձվե րը ներ կե լու հա մար. ան նա տո 
(ներ կա նյութ). քրքում (զաֆ րան) (ներ կա նյութ). 
սան դա րակ (հո տա վետ խեժ). մուր (ներ կա-
նյութ). աղ տոր լա քե րի հա մար. տի տա նի եր կօք-
սիդ (գու նա նյութ). բա ղադ րու թյուն ներ ժան գի 
դեմ. նա խա ներ կեր. ներ կա լու ծույթ ներ սպի տա-
կեց ման հա մար. ներ կա նյու թեր փայ տա նյու-
թից. ներ կիչ էքստ րակտ ներ փայ տա նյու թից. 
կար բո նիլ փայ տա նյու թը պահ պա նե լու հա մար. 
հա նա ծո խե ժե րի լա քեր. լա քեր. թա նաք տպիչ-
նե րի և լու սա պատ ճե նա հա նող ապա րատ նե րի 
հա մար. մա կե րև ույթ նե րը բու սա ծած կույ թից 
պահ պա նող ներ կա պատ վածք ներ. լից քա վոր-
ված տո նե րա յին քարթ րիջ ներ տպիչ նե րի և լու-
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սա պատ ճե նա հա նող ապա րատ նե րի հա մար. 
բև եկն (ներ կե րի նոս րա ցու ցիչ). կար կա տան ներ-
կեր փո խադ րե լի. ջրա ներ կեր նկա րե լու հա մար. 
յու ղա ներ կեր նկար չու թյան հա մար. սննդա յին 
թա նաք ներ. տպիչ նե րի քարթ րիջ ներ լցված 
սննդա յին թա նաք նե րով. նշիչ նե րի տես քով գու-
նա նյու թեր կա հույ քի վե րա կանգն ման հա մար. 
գրա ֆի տից պաշտ պա նե լու պատ վածք ներ (ներ-
կեր). ներ կեր (երան գա վո րիչ ներ) տպիչ նե րի և 
լու սա պատ ճե նա հա նող ապա րատ նե րի հա մար. 
լցված թա նա քա յին քարթ րիջ ներ տպիչ նե րի և 
լու սա պատ ճե նա հա նող ապա րատ նե րի հա մար. 
փայ տյա հա տակ նե րի լա քեր. հա կա մի զա յին 
ներկ. 

դաս 7. լի սեռ նե րի մի ացք ներ (մե քե նա-
նե րի). ապա րատ ներ ացե տի լե նի մաքր ման 
հա մար. կոն վեր տեր ներ պող պա տը հա լե լու 
հա մար. կպչուն ժա պա վեն ներ մա տու ցող սար-
քեր (մե քե նա ներ). օդա վո րող պոմ պեր ակ վա րի-
ումն ե րի հա մար. օդի խտա րար ներ. 
թա փա հա րիչ ներ. գյու ղատն տե սա կան մե քե նա-
ներ. գյու ղատն տե սա կան էլև ա տոր ներ. զտիչ-
ներ շար ժիչ նե րում հո վաց նող օդը մաք րե լու 
հա մար. օդա յին գո լոր շի ա րար ներ. ապա րատ-
ներ ճնշման տակ գա րեջ րի մա տուց ման հա մար. 
չա փա բեր ման մե քե նա ներ. ճա նա պար հա յին 
գլդոն ներ. կար բյու րա տոր նե րի սնիչ ներ. ներ քին 
այր ման շար ժիչ նե րի վա ռոց քի սար քեր. փո փո-
խա կան հո սան քի գե նե րա տոր ներ. փա կան ներ 
(մե քե նա նե րի մա սեր). մե քե նա նե րի սռնի ներ. 
ծնկա ձև լի սեռ ներ. փոխ հա ղոր դիչ լի սեռ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. 
ամ բար ձիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ դա հու կա յին-
նե րի. ամ բար ձիչ ներ (վե րե լակ ներ). խառ նիչ 
մե քե նա ներ. ինք նա յուղ վող առանց քա կալ ներ. 
գու թան ներ. շար ժիչ ներ ինք նա թիռ նե րի հա մար. 
պա տեր սպի տա կեց նե լու մե քե նա ներ. յուղ ման 
օղեր (մե քե նա նե րի մա սեր). մխո ցի օղեր. հաս-
տա տուն հո սան քի գե նե րա տոր նե րի խո զա նակ-
ներ. ճա նա պարհ ներն ավ լող ինք նագ նաց 
մե քե նա ներ. սղո ցա դազ գահ ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). փո խակ րիչ նե րի ժա պա վեն ներ. ժա պա-
վե նա յին փո խակ րիչ ներ. խնո ցի ներ. թմբկագ-
լան ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). մե քե նա նե րի 
պա տյան ներ. մե քե նա նե րի հե նոց ներ. աղաց ներ 
(մե քե նա ներ). կալ սիչ ներ. քրքրիչ մե քե նա ներ. 
բե տո նա խառ նիչ ներ (մե քե նա ներ). յուղ պատ-

րաս տող մե քե նա ներ. հաս տա տուն հո սան քի 
գե նե րա տոր ներ հե ծա նիվ ե րի հա մար. մի աց-
ման ձգա ձո ղեր մե քե նա նե րի և շար ժիչ նե րի 
հա մար. գնդի կա վոր առանց քա կալ ներ. բի տում 
ար տադ րե լու մե քե նա ներ. հնձիչ ներ. խրձա կա-
պիչ ներ. կո ճեր ջուլ հա կա յին մե քե նա նե րի 
հա մար. փայ տամ շակ ման հաս տոց ներ. ապա-
րատ ներ գա զա վոր ված ըմ պե լիք նե րի ար տադ-
րու թյան հա մար. հյուս ված քա պաս տառ ներ 
պատ րաս տող մե քե նա ներ. չոր խո տի հա կե րը 
կապկ պե լու սար քեր. կեղ տոր սիչ ներ (մե քե նա-
ներ). դի զե լա յին շար ժիչ նե րի նա խա գոր ծար կա-
յին տա քաց ման մո մեր. պա րու րա կա հան 
հաս տոց ներ. լվա ցա մե քե նա ներ. շշալց ման 
մե քե նա ներ. շշե րը լվա լու մե քե նա ներ. գա րե-
ջուր եփե լու մե քե նա ներ. ասեղ նա գոր ծա կան 
մե քե նա նե րի կլոր քար գահ ներ. խո զա նակ ներ 
(մե քե նա նե րի մա սեր). բուլ դո զեր ներ. մի ա շե-
րեփ էքս կա վա տոր ներ. թոր ծա հաս տոց ներ. 
կա բես տան ներ (բեռ նա շարժ մե խա նիզմն եր). 
փոքր ավ տո մատ խա րիսխ ներ նա վագ նա ցու-
թյան հա մար. մե քե նա նե րի փո կեր. պա տյան-
ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). շար ված քա յին 
մե քե նա ներ (տպագ րու թյուն). նե րար կիչ ներ 
շար ժիչ նե րի հա մար. կար բյու րա տոր ներ. ասեղ-
նա վոր հա վա քա ծու ներ (սան դեր քա յին մե քե նա-
նե րի մա սեր). կտրոց ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). 
պո լիգ րա ֆի ա կան մամ լա մայ րե րի տու փեր 
(տպագ րու թյուն). խա րամ, մո խիր մա ղե լու մե քե-
նա ներ. կաթ նա յին զա տիչ ներ. չո րաց նող մե քե-
նա ներ. յու ղիչ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). 
կենտ րո նա խու սակ ներ (մե քե նա ներ). կենտ րո-
նա խույս աղաց ներ. կենտ րո նա խույս պոմ պեր. 
հա տի կա բույ սե րի սեր մե րը թե փա հա նող մե քե-
նա ներ. ֆրե զիչ հաս տոց ներ. առանց քա կա լա յին 
հե նա րան ներ մե քե նա նե րի հա մար. կա խոց ներ 
(մե քե նա նե րի մա սեր). ած խա խո զա նակ ներ 
(էլեկտ րա կա նու թյուն). ած խա յին կոմ բայն ներ. 
բեռ նամ բար ձիչ ներ. բեռ նա թափ ման հար թակ-
ներ. հյու սող մե քե նա նե րի սայ լակ ներ. խա ռա-
տա յին հաս տոց ներ. բազ մա ճա խա րակ ներ. 
գու թա նա խո փեր. պի տույ քա կազ մեր մե քե նա-
նե րի շո գե կաթ սա նե րի հա մար. գի նու մամ լիչ-
ներ. սի գա րետ պատ րաս տող մե քե նա ներ 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
Ճկող մե քե նա ներ. փա կա նա գոր ծի էլեկտ րա-
կան մկրատ ներ. էլեկտ րա կան մկրատ ներ. դու-
րեր մե քե նա նե րի հա մար. հա կա դարձ 
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կա փույր ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). մամ լազ տիչ-
ներ. մե քե նա նե րի շո գե կաթ սա նե րը նստված-
քից պաշտ պա նե լու հա մար կո լեկ տոր ներ. կա րի 
մե քե նա նե րի ոտ նա կա վոր շար ժա բեր ներ 
տպագ րա կան շար ված քա յին մե քե նա ներ (լու-
սա շա րող). ճնշակ ներ (մե քե նա ներ). տուր բաճն-
շակ ներ. գո լոր շու խտա րար ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). խտաց ման տե ղա կա յանք ներ. փո կա-
նիվ եր (մե քե նա նե րի մա սեր). պնդաց նող մի ա-
ցումն եր (շար ժիչ նե րի մա սեր). կորդ 
պատ րաս տող մե քե նա ներ. տա ռա ձու լիչ մե քե-
նա ներ. խու զի մե քե նա ներ. կտրիչ մե քե նա ներ. 
հո սան քի գե նե րա տոր ներ. հո րատ ման գլխիկ-
ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). հաս տա տուն 
հո սան քի գե նե րա տոր նե րի շար ժա փո կեր. 
ամ բար ձիչ նե րի (վե րե լակ նե րի) փո կեր. կցա-
կար ման կա րի մե քե նա ներ. օդա յին բար ձի կով 
սար քեր բեռ ներ փո խադ րե լու հա մար. առանց-
քա կալ նե րի ներդ րակ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). 
էլեկտ րա կան դա նակ ներ. ատամն ա ձո ղա վոր 
ամ բար ձիկ ներ. մա ղիչ կա յանք ներ. մա ղեր. 
ամ բար ձիկ ներ (մե քե նա ներ). կա շի մշա կող 
մե քե նա ներ. շար ժիչ նե րի գլան նե րի գլխիկ ներ. 
կուլ տի վա տոր ներ (մե քե նա ներ). մե քե նա նե րի 
գլան ներ. տպագ լան ներ. գլո ցա հաս տոն նե րի 
գլա նիկ ներ. տե սա կա վո րիչ մե քե նա ներ ար դյու-
նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ինք նա-
բեռ նա թափ ման բուն կեր ներ (մե խա նի կա կան). 
կտրող մե քե նա ներ. օդա զեր ծիչ ներ (գա զա զեր-
ծիչ ներ) սնու ցող ջրի հա մար. ճի մա հա տիչ ներ. 
ճար պա զերծ ման կա յանք ներ (մե քե նա ներ). 
մեկ նա սար քեր շար ժիչ նե րի հա մար. ժա նյակ 
հյու սող մե քե նա ներ. գո լոր շու/յու ղի տա րան ջա-
տիչ ներ. ման րա տիչ ներ (փխրիչ ներ). ռե դուկ-
ցի ոն կա փույր ներ (մե քե նա յի մա սեր). 
մե խա նի կա կան կար ժառ ներ. կա շի կտրող, 
լրահղ կող մե քե նա ներ. ցա մա քուր դա յին մե քե-
նա ներ. հար դա րիչ մե քե նա ներ. հաս տա տուն 
հո սան քի գե նե րա տոր ներ. կեղ տաջ րե րի ցրցայ-
տիչ ներ. ապա րատ ներ գա զա վոր ված ջրե րի 
ար տադ րու թյան հա մար. խմե լու ջրի հան քայ-
նաց ման կա յանք ներ. ջրա տա քա ցու ցիչ ներ՝ 
որ պես մե քե նա նե րի մա սեր. փա ռա հան մե քե-
նա ներ. պա րու րա կա հան հաս տոց ներ. կո թու-
նա զա տիչ ներ (մե քե նա ներ). հա տի կա մաք րիչ 
մե քե նա ներ. ար տար կիչ ներ. էլեկտ րա կան 
գե նե րա տոր ներ. ամ բար ձիչ սար քեր. դրոշ մա-
մամ լիչ ներ. կցոր դի չի ագույց ներ, բա ցա ռու-

թյամբ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. ներկ-
ման ապա րատ ներ տպագ րա կան մե քե նա նե րի 
հա մար. փա թա թող մե քե նա ներ. շար ժա սան-
դուղք ներ. պոմ պեր (մե քե նա նե րի կամ շար ժիչ-
նե րի մա սեր). դրոշ մա կիչ մե քե նա ներ. դրոշ միչ 
մե քե նա ներ. պի տա կա վո րիչ մե քե նա ներ. կոր-
զա նա հաս տոն ներ. էքս կա վա տոր ներ. հան քա-
հան ման սար քեր. խո տաշր ջիչ ներ. քար մաղ ներ 
(մե քե նա ներ կամ մե քե նա նե րի մա սեր). հնձիչ 
մե քե նա նե րի դա նակ ներ. դա նակ ներ (մե քե նա-
նե րի մա սեր). մա նող մե քե նա ներ. ճա խա րակ-
ներ. զտիչ մե քե նա ներ. վերջ նամ շակ ման, 
վե րամ շակ ման մե քե նա ներ. կա պիչ ներ (մե քե-
նա նե րի մա սեր). կե րա մամ լիչ ներ. ձու լա մե քե-
նա ներ. գլան նե րի մխոց ներ. խցուկ ներ 
(մե քե նա նե րի մա սեր). գա զե րի սեղմ ման, ներծծ-
ման և տե ղա փոխ ման օդա փուք մե քե նա ներ. 
գա զո նահն ձիչ ներ (մե քե նա ներ). գուդ րո նա պա-
տիչ ներ (մե քե նա ներ). հա տիկ նե րի սեղմ ման, 
ներծծ ման և տե ղա փոխ ման օդա փուք մե քե նա-
ներ. յուղ ման տու փեր (մե քե նա նե րի մա սեր). յու-
ղա յին պոմ պեր. ծալ քա վո րիչ մե քե նա ներ 
դրոշ մատ պիչ մե քե նա ներ. փո րագր ման մե քե-
նա ներ. տա նի քի կղմինդր ներ կտրող մե քե նա-
ներ. մե քե նա նե րի ուղ ղոր դիչ ներ. ծղո տա հատ 
մե քե նա ներ. մսա ղաց ներ (մե քե նա ներ). մա նա-
ծա գոր ծա կան հաս տոց նե րի ազ բա փայ տեր. 
տա փան ներ. ոռո գիչ ներ (մե քե նա ներ). հիդ րավ-
լի կա կան տուր բին ներ. մե տա ղա կան թեր թե րի 
վրա տպագր ման մե քե նա ներ. տպագ րա կան 
տպա ձև եր. տպագ րա կան մե քե նա ներ. տպագ-
րա կան մամ լիչ ներ. տպագ րու թյան լի սեռ ներ 
մե քե նա նե րի հա մար. կաթ մշա կող մե քե նա ներ. 
ծղո տա հատ մե քե նա նե րի դա նակ ներ. մա նա-
ծա գոր ծա կան հաս տոց նե րի ազ բիկ ներ. մե քե-
նա ներ սայ րե րը, կտրիչ նե րը սրե լու հա մար. 
սղո ցի շեղ բեր (մե քե նա նե րի, հաս տոց նե րի 
մա սեր). կտրիչ նե րի բռնիչ ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). գլո ցա հաս տոն ներ. թթված նա յին 
նի զակ ներ ջեր մա յին հո րատ ման հա մար (մե քե-
նա ներ). շուռտ վիկ ներ(մե քե նա նե րի մա սեր). 
ամա նե ղեն լվա ցող մե քե նա ներ. լվաց ման սար-
քեր. լվաց քի մե քե նա ներ (սպի տա կե ղե նի 
հա մար). տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րը լվա նա-
լու կա յանք ներ. կան խավ ճա րով աշ խա տող 
լվաց քի մե քե նա ներ. ամ բար ձիչ կա յանք ներ. 
սպի տա կե ղե նի մզիչ մե քե նա ներ կոկ ման մե քե-
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նա ներ. քար շա յին շար ժիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար նա խա տես ված նե րի. շո գե մե քե նա ներ. 
հաս տոց ներ. վա ռոց քի մագ նե տո. բեռն ման – 
բեռ նա թափ ման սար քեր. պո լիգ րա ֆի ա կան 
ինք նա դար սիչ ներ (թուղթ մա տու ցող հար մա-
րանք ներ). մուր ճեր, կռան ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). ցցա հար մուր ճեր. օդաճն շա կան մուր-
ճեր. կռիչ մուր ճեր, կռան ներ (ոչ մեծ չա փե րի). 
բեռ նաս լաք ներ (ամ բար ձիչ). շար ժա սար քեր, 
բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. շար-
ժա հա ղոր դակ ներ, բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար նա խա-
տես ված նե րի. կար գա վո րիչ ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). ծխա խոտ մշա կե լու մե քե նա ներ. խո հա-
նո ցա յին էլեկտ րա կան ջար դիչ ներ. դի աֆ րագ-
մա ներ, թա ղանթ ներ պոմ պե րի հա մար. 
մե տա ղամ շակ ման հաս տոց ներ. մա նա ծա գոր-
ծա կան մե քե նա ներ. ոլո րող մե քե նա ներ. ջրա-
ղա ցա քա րեր. ման րիչ մե քե նա ներ. հո րատ ներ 
լեռ նա գոր ծա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. 
հան քա քար մշա կե լու մե քե նա ներ հան քա քար 
մշա կե լու սար քա վո րումն եր. ալ րա ղաց մե քե նա-
ներ. խառ նիչ ներ (մե քե նա ներ). հնձիչ մե քե նա-
ներ. հնձիչ-խրձա կա պիչ ներ. 
հա ցա հա տի կա հա վաք կոմ բայն ներ. վա գո նա-
ամ բար ձիչ ներ. ռե ակ տիվ շար ժիչ ներ, բա ցա ռու-
թյամբ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. աղ տո-
տու մը կան խող սար քեր շար ժիչ նե րի և մո տոր-
նե րի հա մար. շար ժիչ նե րի մխոց ներ. 
մե քե նա նե րի և շար ժիչ նե րի արա գու թյան կար-
գա վո րիչ ներ. ձու լա կա ղա պար ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). կեն ցա ղա յին աղաց ներ, բա ցա ռու-
թյամբ ձեռ քով կա ռա վար վող նե րի. կա ղա պար-
ման մե քե նա ներ. ազատ ըն թաց քի անիվ եր, 
բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին փո խադ րա մի ջոց-
նե րի հա մար օտա գործ վող նե րի. մա քոք ներ 
(մե քե նա նե րի մա սեր). էլեկտ րա կան մե քե նա ներ 
և սար քեր մաք րե լու հա մար. ներծ ծող սար քա վո-
րումն եր ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. շրջա կա րող մե քե նա ներ. ձեռ քի գոր-
ծիք ներ, բա ցա ռու թյամբ ձեռ քով կա ռա վար վող-
նե րի. կտրող գոր ծիք ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). 
մե քե նա նե րի, հաս տոց նե րի կտրող գոր ծիք նե րի 
բռնիչ ներ. պա հա ծո նե րի էլեկտ րա կան բա ցիչ-
ներ. հաց կտրող մե քե նա ներ. առանց քա կա լա-

տու փեր լի սեռ նե րի վզիկ նե րի հա մար 
(մե քե նա նե րի մա սեր). փոխ հա ղոր դիչ լի սեռ-
նե րի առանց քա կալ ներ. թուղթ ար տադ րե լու 
մե քե նա ներ. փայ լար դիչ ներ (գլո ցիչ ներ). փա թե-
թա վոր ման մե քե նա ներ. խմո րա հուն ցիչ մե քե-
նա ներ. մա կա րո նե ղեն ար տադ րե լու 
էլեկտ րա կան մե քե նա ներ. ներկ ման մե քե նա-
ներ. ներ կա փո շեց րիչ ներ. հո րա տող մե քե նա-
ներ. ձեռ քի էլեկտ րա կան գայ լի կո նիչ ներ. 
քա րամ շակ ման հաս տոց ներ. մխոց ներ (մե քե-
նա նե րի կամ շար ժիչ նե րի մա սեր). տպա րա նա-
յին մամ լիչ ներ. պնև մա փո խակ րիչ ներ. ծա կա տիչ 
մամ լիչ նե րի մամ լա մատ ներ. դա կիչ մե քե նա ներ. 
պղպե ղի աղաց ներ, բա ցա ռու թյամբ ձեռ քով 
կա ռա վար վող նե րի. ողորկ ման էլեկտ րա կան 
մե քե նա ներ և սար քեր. պոմ պեր (մե քե նա ներ). 
օդա յին ճնշակ ներ (տե ղա կա յանք ներ ավ տոտ-
նակ նե րի հա մար). պոմ պեր ջե ռուց ման տե ղա-
կա յանք նե րի հա մար. վա կու ու մա յին պոմ պեր 
(մե քե նա ներ). կամր ջա ձև ամ բար ձիչ ներ. փո կա-
նիվ ե րի շփա փո կեր. էլեկտ րա մե խա նի կա կան 
սար քեր ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. 
մամ լիչ ներ (ար դյու նա բե րա կան մե քե նա ներ). 
ճնշման կար գա վո րիչ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). 
ճնշման փա կան ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). 
պուդ լինգ ման (եր կա թի ստաց ման) մե քե նա ներ. 
շո գե զա տիչ ներ. ռան դիչ հաս տոց ներ. ռել սեր 
տե ղադ րե լու մե քե նա ներ. քե րա թա փող մե քե նա-
նե րի ատամն եր. մե խա նի կա կան փոց խեր. 
խա վա վոր ման մե քե նա ներ. հղկա հաս տոց ներ. 
կազ մա րա րա կան ար դյու նա բե րա կան մե քե նա-
ներ և սար քեր. ար դու կիչ մե քե նա ներ. լցա կար-
ման մե քե նա ներ. զսպա նակ ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). էլեկտ րա կան սար քեր վա րա գույր նե րը 
տե ղա շար ժե լու հա մար. գա միչ մե քե նա ներ. 
ամ բար ձիչ ներ (մե քե նա նե րի կամ շար ժիչ նե րի 
մա սեր). ռո տա ցի ոն տպագ րա կան մե քե նա ներ. 
մե քե նա նե րի ատամն ա վոր մե խա նիզմն եր. 
մե քե նա նե րի անիվ եր. մե քե նա նե րի թա փա-
նիվ եր. ան վի կա վոր առանց քա կալ ներ. առանց-
քա կա լի զա տիչ ներ (գնդիկ նե րի բռնիչ ներ). 
ճա նա պար հա շի նա կան մե քե նա ներ. սղոց ներ 
(մե քե նա ներ). հան քա յին մե քե նա ներ. շար ժիչ-
նե րի շար ժա փո կեր քաղ հա նիչ մե քե նա ներ. 
կոկ ման մե քե նա ներ. նրբեր շիկ պատ րաս տող 
մե քե նա ներ. ար դյու նա բե րա կան հեր մե տի կաց-
նող մե քե նա ներ. սերմն ա ցան ներ (մե քե նա ներ). 
էլեկտ րա ե ռակց ման ագ րե գատ ներ. օդա փուք-
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սեր (մե քե նա յի մա սեր). դարբ նո ցի փուք սեր. 
կո շի կի կա ղա պար ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). 
լցա մե քե նա ներ. ստա տոր ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). ստե րե ո տիպ պատ րաս տող մե քե նա-
ներ. շա քար ար տադ րե լու մե քե նա ներ. գեր տա-
քա ցիչ ներ. մղիչ ներ. մե քե նա նե րի սե ղան ներ. 
հե նոց նե րի գոգ նոց ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). 
ներ կիչ մե քե նա ներ. գզիչ մե քե նա ներ. հաս տոց-
նե րի հե նոց ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). դար-
ձյակ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). կթի մե քե նա ներ. 
կթի մե քե նա նե րի բա ժակ ներ. մե քե նա նե րի 
շար ժա հա ղոր դակ ներ. օդաճն շա կան կա յանք-
ներ խո ղո վա կա շա րե րի հա մար. փո խակ րիչ ներ 
(մե քե նա ներ). հյուս վա ծա պատ ման մե քե նա ներ. 
կա րա պիկ ներ (վեր հան մե քե նա). հյու սող մե քե-
նա ներ. տուր բին ներ, բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա-
յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար 
նա խա տես ված նե րի. մե խա նի կա կան թմբկագ-
լան ներ ճկուն փող րակ նե րի հա մար. դե կել ներ 
(տպագ րա կան մե քե նա նե րի մա սեր). տպագ րա-
կան մե քե նա ներ. քամ հար ներ շար ժիչ ներ օդա-
յին բար ձե րով տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. շար ժիչ նե րի օդա փո խիչ ներ. ապա կի 
մշա կող մե քե նա ներ. մե քե նա ներ եր կա թու ղի-
նե րի շի նա րա րու թյան հա մար. ապա րատ ներ 
ռե տի նաց ման (վուլ կա նաց ման) հա մար. կցոր-
դիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար 
նա խա տես ված նե րի. շար ժիչ ներ թռչող ապա-
րատ նե րի հա մար. հե սա նա հաս տոց ներ. գյու-
ղատն տե սա կան գոր ծիք ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ձեռ քով կա ռա վար վող նե րի. հե սա նաս կա վա-
ռակ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր) հղկաս կա վա-
ռակ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). գա րեջ րի 
մա տուց ման պոմ պեր. օդաճն շա կան շար ժիչ-
ներ. օդաճն շա կան մե քե նա ներ. օդա յին պոմ-
պեր. ներ քին այր ման շար ժիչ նե րի վա ռոց քի 
մո մեր. մեղ միչ նե րի մխոց ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). հա կաշ փա կան առանց քա կալ ներ մե քե-
նա նե րի հա մար. փո րիչ ներ (մե քե նա ներ). օդ 
ար տած ծող սար քեր. շար ժիչ նե րի վա ռե լի քա յին 
խնա յա րար ներ. նա վա յին շար ժիչ ներ. նա վա կա-
յին մո տոր ներ. քրքրիչ էլեկտ րա կան մե քե նա-
ներ. պատ ճե նիչ ներ (մե քե նա ներ). ար գե լա կա յին 
մա կադ րակ ներ, բա ցա ռու թյամբ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. 
ար գե լա կի կա լուն ներ, բա ցա ռու թյամբ ցա մա-
քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար 

նա խա տես ված նե րի. ար գե լակ ման հատ վա ծա-
մա սեր, բա ցա ռու թյամբ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. կո ճեր 
(մե քե նա նե րի մա սեր) հեն քա կո ճեր (մե քե նա-
նե րի մա սեր). փո խանց ման տու փեր, բա ցա ռու-
թյամբ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. շշե րը 
խցան նե րով փա կող մե քե նա ներ. շշե րի կա փա-
րիչ նե րը փա կող մե քե նա ներ. մե քե նա ներ շշե րը 
հեր մե տի կաց նե լու հա մար. էլեկտ րա շար ժա բե-
րով խո զա նակ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). աղ բի, 
թա փոն նե րի ման րաց ման մե քե նա ներ. սրճա-
ղաց ներ, բա ցա ռու թյամբ ձեռ քի սրճա ղաց նե րի. 
շո գե կաթ սա նե րի ծխնե լույզ ներ. մե քե նա ներ 
հո ղա յին աշ խա տանք նե րի հա մար. աղ բի, 
թա փոն նե րի խտաց ման մե քե նա ներ. ման րա-
տիչ ներ (մե քե նա ներ) ար դյու նա բե րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. բրու տի բո լո րակ ներ 
(սկա վա ռակ ներ). ավ տո մատ մա նի պու լյա տոր-
ներ (մե քե նա ներ). ար դյու նա բե րա կան ռո բոտ-
ներ. էլեկտ րա մե խա նի կա կան սար քեր 
սննդամ թերք պատ րաս տե լու հա մար. զտիչ 
մե քե նա նե րի փո խա րի նո վի տար րեր. շար ժա-
բե րի շղթա ներ, բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար նա խա-
տես ված նե րի. պտտման մո մեն տի կեր պա փո-
խիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար նա խա-
տես ված նե րի. փոխ հա ղորդ ման շղթա ներ, 
բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. գայ լի-
կո նի կա պիչ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). շո գե մե-
քե նա նե րի կաթ սա ներ. մե քե նա նե րի 
կաթ սա նե րի սնիչ ներ. կեն դա նի նե րի խու զի 
մե քե նա ներ. շար ժիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ ցա մա-
քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար 
նա խա տես ված նե րի. մե քե նա նե րի կամ շար ժիչ-
նե րի կա ռա վար ման մա լուխ ներ սար քեր մե քե-
նա նե րի և շար ժիչ նե րի կա ռա վար ման հա մար. 
պո լիգ րա ֆի ա կան մամ լա մայ րեր. սառ նա րա նա-
յին ճնշակ ներ. ար տա հեղ ման ծո րակ ներ (ջրա-
զա տիչ ներ). կա րի մե քե նա ներ. շար ժիչ նե րի 
օդա փո խիչ նե րի շար ժա փո կեր. ին կու բա տոր-
ներ ձվե րի հա մար. ատամն ա վոր փո խան ցիչ-
ներ, բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին 
տրանս  պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար նա խա-
տես ված նե րի. էմուլ սաց ման կեն ցա ղա յին 
էլեկտրա կան խառ նիչ ներ. խո հա նո ցա յին էլեկտ-
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րա կան մե քե նա ներ. շար ժիչ նե րի գլան ներ. 
նվա զեց նող ռե դուկ ցի ոն փո խան ցիչ ներ, բա ցա-
ռու թյամբ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. բա ժա նիչ 
սար քեր. գայ լի կո նիչ գլխիկ ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). ջեր մա փո խա նա կիչ ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). ար տա նե տու մա յին հա մա կար գեր շար-
ժիչ նե րի հա մար. էլեկտ րա շար ժիչ ներ, բա ցա-
ռու թյամբ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. կռունկ-
ներ (ամ բար ձիչ և բեռ նամ բարձ մե խա նիզմն եր). 
բան ջա րե ղեն և միրգ մաք րե լու մե քե նա ներ. 
մե քե նա ներ բան ջա րե ղեն տրո րե լու հա մար. 
մած կա ար տամ ղիչ օդաճն շա կան ատր ճա նակ-
ներ. զտիչ ներ՝ որ պես մե քե նա նե րի կամ շար-
ժիչ նե րի մա սեր. գու թա նա վոր առ վա փո րիչ ներ 
(գու թան ներ). կեն ցա ղա յին էլեկտ րա կան հա րիչ-
ներ. կեն ցա ղա յին էլեկտ րա կան հյու թամ զիչ ներ. 
հիդ րավ լի կա կան շար ժիչ ներ. լո ղա ցող կամ 
ցա մա քա յին հո րատ ման աշ տա րակ ներ. ներ քին 
այր ման շար ժիչ նե րի վա ռե լի քի կեր պա փո խիչ-
ներ. շար ժիչ նե րի (հո վաց ման) ռա դի ա տոր ներ. 
շո գե կաթ սա նե րի խո ղո վակ ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). հիդ րավ լիկ վե րահս կում մե քե նա նե րի, 
մո տոր նե րի և շար ժիչ նե րի հա մար. մե քե նա-
նե րի, շար ժիչ նե րի և մո տոր նե րի պնև մա կա ռա-
վա րում. մո տոր նե րի և շար ժիչ նե րի քար տեր ներ. 
խո հա նո ցա յին էլեկտ րա կան պրո ցե սոր ներ. 
սոսն ձա պա տիչ էլեկտ րա կան ատր ճա նակ ներ. 
ատր ճա նակ ներ (գոր ծիք ներ պայ թու ցիկ նյու-
թե րի օգ տա գործ մամբ). ձկնոր սա կան ցան ցե րը 
դուրս քա շե լու մե քե նա ներ. հա մա պի տա նի 
հո դա կա պեր (կար դա նա յին հո դա կա պեր). դյու-
րա կիր շո գե փայ լար դիչ ներ (շո գեգ լո ցիչ ներ) 
գործ վածք նե րի հա մար. գոր գա մաքր ման էլեկտ-
րա կան մե քե նա ներ և սար քեր. ար տա նետ ման 
գա զե րի կա տա լի զա յին կեր պա փո խիչ ներ. 
վա կու ու մա յին զտման կենտ րո նա կան կա յանք-
ներ. շղթա յա կան սղոց ներ. շո գեզտ ման հար մա-
րանք ներ. գա զա յին կտրոց ներ. փո շու 
ար տածծ ման կա յանք ներ (զտիչ հար մա րանք-
ներ). փո շու հե ռաց ման կա յանք ներ (զտիչ 
կա յանք ներ). էլեկտ րա մուր ճեր. էլեկտ րա մե խա-
նի կա կան մե քե նա ներ քի մի ա կան ար դյու նա բե-
րու թյան հա մար. բեռ նամ բար ձիչ շղթա ներ 
(մե քե նա նե րի մա սեր). վթա րա յին սնման գե նե-
րա տոր ներ. ըն դար ձակ ման բա քեր (մե քե նա-
նե րի մա սեր). ապա կեկտ րիչ ալ մաստ ներ 

(մե քե նա նե րի մա սեր). բարձր ճնշման տակ 
զտման ապա րատ ներ. մե քե նա ներ մա նա ծա-
գոր ծա կան ար դյու նա բե րու թյան հա մար 
հաստոց ներ մա նա ծա գոր ծա կան ար դյու նա բե-
րու թյան հա մար. ար տա նետ ման կար ճա խո ղո-
վակ ներ շար ժիչ նե րի հա մար. նավ թազտ ման 
մե քե նա ներ. մե քե նա ներ փա թե թա վոր ման 
հա մար. էլեկտ րա հա տա կա փայ լիչ ներ. էլեկտ-
րա կան սար քեր կո շիկ նե րը մաք րե լու հա մար. 
ձյու նա մաք րիչ ներ. գա զա ե ռակց ման ապա րատ-
ներ. գա զա ե ռակց ման հրա ծո րան ներ. գա զա յին 
զո դիչ ներ. փո շե կուլ նե րի գլխա դիր ներ հո տա-
վետ և ախ տա հա նող նյու թեր ցրցո ղե լու հա մար. 
փո շե կուլ նե րի ճկա փո ղեր. փո շե կուլ ներ. թրթռա-
մե քե նա ներ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. էլեկտ րա կան սար քեր և հար մա րանք-
ներ մո մով փայ լեց նե լու հա մար. թե նի սի ձեռ նա-
թի ակ նե րի լա րե րը ձգե լու մե քե նա ներ. 
հե ծա նիվ եր հա վա քե լու հաս տոց ներ. մե քե նա-
յաց ված կուլ տի վա տոր ներ. ներ կի փո շա րար ներ 
(մե քե նա ներ). հիդ րավ լի կա կան սար քեր դռնե րը 
բա ցե լու հա մար. մո տո ցիկ լետ նե րի ոտ քի մեկ-
նա սար քի լծակ ներ. մե քե նա յաց ված կե րա բաշ-
խիչ ներ անա սուն նե րի հա մար. շարժ վող 
հե տի ոտ նա յին ուղի ներ (մայ թեր). խլա րար ներ 
շար ժիչ նե րի հա մար. օդաճն շա կան սար քեր 
դռնե րը բա ցե լու հա մար. փո շե կուլ նե րի պար-
կեր. գա զա յին զո դայ րոց ներ. հող մա յին տուր-
բին ներ. ար գե լա կի ճնշիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար նա խա տես ված նե րի. էլեկտ րոդ ներ 
եռակց ման մե քե նա նե րի հա մար. ապա րատ ներ 
էլեկտ րա զոդ ման հա մար. զոդ ման էլետ րա կան 
ապա րատ ներ. էլեկտ րա կան զո դիչ ներ. ապա-
րատ ներ էլեկտ րա ա ղե ղա յին զոդ ման հա մար. 
ապա րատ ներ էլեկտ րա ա ղե ղա յին հատ ման 
հա մար. զո դա լամ պեր. խա ղո ղի մամ լիչ ներ. 
օդա մուղ մե քե նա ներ. մե քե նա ներ գալ վա նապ-
լաս տի կա յի հա մար. գալ վա նաց ման մե քե նա-
ներ. առևտ րի ավ տո մատ ներ. դռնե րը փա կե լու 
էլեկտ րա կան սար քեր. էլեկտ րա կան սար քեր 
դռնե րը բա ցե լու հա մար. կա ռա վար ման սար-
քեր վե րե լակ նե րի հա մար. էլեկտ րա կան ապա-
րատ ներ պլաստ մաս սա յե փա թե թա վո րումն ե րի 
զոդ ման հա մար. վա ռե լիք բաշ խող պոմ պեր 
տեխ նի կա կան սպա սարկ ման կա յան նե րի 
հա մար. ավ տո մատ կար գա վոր վող վա ռե լի քա-
յին պոմ պեր. պլաստ մաս սա վե րամ շա կե լու 
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մե քե նա ներ. էլեկտ րա կան սար քեր պա տու հան-
նե րը բա ցե լու հա մար. էլեկտ րա կան սար քեր 
պա տու հան նե րը փա կե լու հա մար. հիդ րավ լի-
կա կան սար քեր պա տու հան նե րը բա ցե լու 
հա մար. հիդ րավ լի կա կան սար քեր պա տու հան-
նե րը փա կե լու հա մար. օդաճն շա կան սար քեր 
պա տու հան նե րը բա ցե լու հա մար. օդաճն շա կան 
սար քեր պա տու հան նե րը փա կե լու հա մար. 
դռնե րը փա կե լու հիդ րավ լի կա կան սար քեր. 
դռնե րը փա կե լու օդաճն շա կան սար քեր. օդաճն-
շա կան գլան ներ. խո հա նո ցա յին էլեկտ րա կան 
աղաց ներ(ման րա տիչ ներ). 3D-տպիչ ներ. մե քե-
նա ներ մա ղե լու հա մար. շար ժիչ նե րի հե նա րան-
ներ, բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար նա խա-
տես ված նե րի. էլեկտ րա կան մե խա հա նիչ ներ. 
փո շե կուլ նե րի խո զա նակ ներ. դա հուկ նե րի 
եզ րակ նե րը սրե լու էլեկտ րա կան գոր ծիք ներ 
Էլեկտ րա կան եզ րա կա հատ ներ. ման րա տող, 
ջար դող մե քե նա ներ. տո փան ման մե քե նա ներ. 
ներծ ծող ծայ րա փո ղակ ներ փո շե կուլ նե րի 
հա մար. խո ղո վակ ներ մաք րե լու քե րակ ներ. 
էլեկտ րա կան հյու թամ զիչ ներ. էլեկտ րա կան 
պտու տա կա դար ձիչ ներ. կա ռա վար ման լծակ-
ներ՝ որ պես մե քե նա յի մա սեր, բա ցի խա ղա յին 
մե քե նա նե րի հա մար նա խա տես ված նե րից. 
բաշ խիչ լի սեռ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
շար ժիչ նե րի հա մար. ռե տի նե թրթուր ներ՝ որ պես 
մա սեր շի նա րա րա կան թրթու րա վոր մե քե նա-
նե րի հա մար. ռե տի նե թրթուր ներ՝ որ պես մա սեր 
բեռն ման-բեռ նա թափ ման թրթու րա վոր մե քե-
նա նե րի և ապա րատ նե րի հա մար. ռե տի նե 
թրթուր ներ՝ որ պես մա սեր գյու ղատն տե սա կան 
թրթու րա վոր մե քե նա նե րի հա մար. ռե տի նե 
թրթուր ներ՝ որ պես մա սեր հան քար դյու նա բե-
րա կան թրթու րա վոր մե քե նա նե րի հա մար. 
ռե տի նե թրթուր ներ՝ որ պես մա սեր ձյուն մաք-
րող թրթու րա վոր մե քե նա նե րի հա մար. յու ղե րի 
թա փոն նե րի օդաճն շա կան սար քեր. պոմ պեր 
հա կա հո սանք ստեղ ծե լու հա մար. գրիչ ներ 3D 
տպագր ման հա մար. հո ղամ շակ ման մե քե նա-
ներ գյու ղատն տե սա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պա րու րա ձև էլեկտ րա կան բան ջա րակտ րա տիչ-
ներ. ջրա ծին բաշ խող պոմ պեր տեխ նի կա կան 
սպա սարկ ման կա յան նե րի հա մար. թա նա քա-
յին տպագ րա կան մե քե նա ներ ար դյու նա բե րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. գո լոր շի ով 
ատա կա մաք րիչ ներh. ռո բո տա յին էք զոկ մախք-

նե րի կոս տյումն եր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան 
նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. շար ժա-
կան կռունկ ներ. նավ թի ար դյու նա հան ման, 
պա հես տա վոր ման և բեռ նա թափ ման լո ղա ցող 
կա յանք ներ. 

դաս 8. հղկիչ գոր ծիք ներ (ձեռ քի գոր ծիք-
ներ). հե սա նա քա րեր. նրբա խար տոց ներ. ածե-
լի ներ սրե լու կաշ վե փո կեր. բզեր (մա խաթ ներ). 
կտրե լիս օգ տա գործ վող կա լիչ ներ (ձեռ քի գոր-
ծիք ներ). անց քա կո կիչ ներ. անց քա կո կիչ նե րի 
կցոր դիչ ներ. ներ պա րու րա կիչ շա ղա փիչ նե րի 
եր կա րիչ ներ. մած կա թի ակ ներ գու նա դա նակ-
ներ (գույ նե րը խառ նե լու). մած կա թի ակ ներ (ձեռ-
քի գոր ծիք ներ). կաս տետ ներ. գայ լի կոն ներ 
(շա ղափ ներ) (ձեռ քի գոր ծիք նե րի մա սեր). 
ան կյու նա չա փա կան սար քեր (ձեռ քի գոր ծիք-
ներ). հար մա րանք ներ կեն դա նի նե րի կա շին 
քեր թե լու հա մար. պա րու րա հան ներ. աղեղ նա ձև 
սղոց ներ. սա ռը զենք. ձեռ քի մե խա հան գոր ծիք-
ներ. ձեռ քի ամ բար ձիկ ներ. սվի նա ձո ղեր. մո րուք 
խու զե լու մե քե նա ներ. ձեռ քով կա ռա վար վող 
ձեռ քի գայ լի կո նիչ ներ. դու րեր. կա ցին ներ ակոս-
ներ, բնիկ ներ փո րե լու հա մար. անա սուն նե րին 
խա րա նե լու գոր ծիք ներ. անա սուն նե րին խու զե-
լու դա նակ ներ. մե ծա մե խի կե ռեր (ձեռ քի գոր-
ծիք ներ). քար տա շի դու րեր. սրո ցա քա րեր. 
գա միչ մուր ճեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). մա կե րև-
ույթ նե րը մաք րե լու կտրոց ներ (ձեռ քի գոր ծիք-
ներ). մկրատ ներ. նրբու նե լի ներ. փո րագ րե լու 
կտրիչ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). քլունգ ներ. 
խծուծ ման դու րեր. գրչա հատ դա նակ ներ. քա րի 
հետ աշ խա տե լու մուր ճեր. նրբաս ղոց ներ. քե րա-
դա նակ ներ. երի թակ նե րի անց քա հատ ներ. 
ար դուկ ման մուր ճեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
տո փան ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). որ սոր դա կան 
դա նակ ներ. ձեռ քի սղոց նե րի, մե տա ղաս ղոց-
նե րի շրջա նակ ներ. սղոց ներ (ձեռ քի գոր ծիք-
ներ). կո շի կի կա ղա պար ներ (ձեռ քով կա րե լու 
հա մար). ունե լի ներ մա զե րը գանգ րաց նե լու 
հա մար. սե ղա նի սպասք (դա նակ ներ, պա տա-
ռա քաղ ներ և գդալ ներ). թանձր նյու թե րը կտրե-
լու մկրատ ներ փա կա նա գոր ծի մկրատ ներ. 
կտրող ժա պա վեն ներ. ծա կա տիչ ներ (ձեռ քի 
գոր ծիք ներ). պտու տա կա մե րի բա նա լի ներ (ձեռ-
քի գոր ծիք ներ). պտու տա կա բա նա լի ներ (ձեռ քի 
գոր ծիք ներ). ար գե լա նիվ եր (ձեռ քի գոր ծիք-
ներ). ար տա պա րու րա կիչ ներ (ձեռ քի գոր ծիք-
ներ). գչիր (հո րատ). հե սան նե րի բռնիչ ներ. 
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կա ցին ներ. սե ղա նի պա տա ռա քաղ ներ. ռան դա-
ներ. ձեռ քի շար ժա կով ձեռ քի գոր ծիք ներ. բան-
ջա րակտ րա տիչ ներ. եղունգ նե րի ունե լի ներ. 
խո ղո վա կա հա տիչ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
կտրող գոր ծիք ներ. կտրիչ-դա նակ ներ. դա նա-
կա վոր իրեր. պտղա հա վա քիչ ներ (ձեռ քի գոր-
ծիք ներ). գդալ ներ.  շե րեփ ներ (ձեռ քի 
գոր ծիք ներ). ածե լի ներ սրե լու փո կեր. գրուն տը 
խտաց նե լու հա մար տո փան ներ (ձեռ քի գոր ծիք-
ներ). դրոշմ ման գոր ծիք ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
ֆրե զա վոր կտրիչ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
թի ակ ներ (այ գե գոր ծու թյուն) գո գա թի ակ ներ 
(այ գե գոր ծու թյուն). ծե փիչ ներ. բույ սե րի վա սա-
տու նե րին ոչն չաց նե լու ձեռ քի սար քեր. ապա կի 
կտրե լու ալ մաստ ներ (ձեռ քի գոր ծիք նե րի 
մա սեր). լայ նա կոկ ման գոր ծիք ներ (ձեռ քի գոր-
ծիք ներ). սրո ցա քա րեր. սրե լու գոր ծիք ներ. սայ-
րեր սրե լու գոր ծիք ներ. գայ լի կո նիչ ներ. 
թե փուկ նե րը հե ռաց նե լու դա նակ ներ. խո շոր 
մո լա խո տե րի կուլ տի վա տոր ներ (ձեռ քի գոր ծիք-
ներ). էտոց ներ. այ գե գոր ծա կան կոր մկրատ ներ. 
պատ վաստ ման դա նակ ներ. թփա հատ ներ (գոր-
ծիք). ծլեպ նե րը հե ռաց նե լու ունե լի ներ. մա զա-
զերծ ման նրբու նե լի ներ. ծո վա յին 
ճո պա նա քան դիչ ներ. հո րատ ներ ատաղ ձա գոր-
ծա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. դրոշ մատպ-
ման սար քեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). գոր ծիք նե րի 
հա վա քա կազ մեր ոտ նա հար դար ման հա մար. 
ածե լի նե րի պա տյան ներ. խո ռոչ նե րի գայ լի կոն-
ներ (շա ղափ ներ) (ձեռ քի գոր ծիք նե րի մա սեր). 
փոց խեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). թի եր (ձեռ քի գոր-
ծիք ներ). բա հեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). էտե լու 
մկրատ ներ. գե րան դի ներ. գե րան դի նե րի օղակ-
ներ. սրո ցա քա րեր գե րան դի նե րի հա մար. 
ար դուկ ներ (ոչ էլեկտ րա կան, ձեռ քի գոր ծիք-
ներ). ծալ քա վոր ման գոր ծիք ներ. ողորկ ման 
գոր ծիք ներ. նախ շա ռան դա նե րի սայ րեր. մատ-
նե քա հան ման դա նակ ներ. գործ վածք նե րը ծալ-
քա վո րե լու հար մա րանք ներ. տավ րեր. գչրակ 
(ձեռ քի գոր ծիք ներ). սա ռը զեն քե րի պա տյան-
ներ. մա զե րը գանգ րաց նող ձեռ քի ոչ էլեկտ րա-
կան հար մա րանք ներ. գա զո նահն ձիչ ներ (ձեռ քի 
գոր ծիք ներ). սառ ցա տա պար ներ. կի սակ լոր դու-
րեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). ոս տի կա նա կան 
մա հակ ներ. փո րագ րա կան ասեղ ներ. պայ տե լու 
դա նակ ներ. բան ջա րե ղեն մաք րե լու դա նակ ներ. 
փոխ պատ վաստ ման դա նակ ներ (ձեռ քի գոր-
ծիք ներ). եզ րա կո սա հան ներ. բան ջա րե ղեն 

կտրա տե լու հար մա րանք ներ. սակ րեր (տա պար-
ներ). կտրա տե լու հար մա րանք ներ. կաց նիկ ներ 
(ձեռ քի գոր ծիք ներ). որ սա տե գեր (հար պուն ներ). 
ուրագ ներ (գոր ծիք ներ). քաղ հա նիչ ներ. ոստ րե-
ներ բա ցե լու գոր ծիք ներ. մի ջա տաս պան նյու-
թե րի փո շե ցիր ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). ձեռ քով 
կա ռա վար վող այ գե բան ջա րա նո ցա յին գույք. 
պատ վաս տի դա նակ ներ. ագույց ներ ատաղ ձա-
գոր ծա կան կամ տա կա ռա գոր ծա կան աշ խա-
տանք նե րի հա մար. ածե լի նե րի սայ րեր. սայ րեր 
(ձեռ քի գոր ծիք ներ). շեղ բեր (զեն քեր). սղոց նե րի 
տա փուկ ներ (ձեռ քի գոր ծիք նե րի մա սեր). լծակ-
ներ. մա չե տե. թա կեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). մուր-
ճեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). կռան ներ. քար տա շի 
մուր ճեր. հա տիչ ներ. մե տա ղա կան ժա պա վեն-
նե րը ձգե լու սար քեր (ձեռ քի գոր ծիք). ան վի կա-
վոր դա նակ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
դրա մա հա վաք հար մա րանք ներ. սան դեր տրո-
րե լու հա մար (ձեռ քի գոր ծիք ներ). պատ րույգ-
նե րը կտրե լու մկրատ ներ. պի տո յա տու փեր 
սափր վե լու պա րա գա նե րի հա մար. հա մար ներ 
փո րագ րե լու գոր ծիք ներ. եղունգ նե րի սղո ցիկ-
ներ. պա հա ծո յի ոչ էլեկտ րա կան դա նակ ներ. 
որ սա տե գեր (հար պուն ներ) ձկնոր սու թյան 
հա մար. բրիչ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). թա կեր 
(ձեռ քի գոր ծիք ներ). ատր ճա նակ ներ (ձեռ քի 
գոր ծիք ներ). կե տան շիչ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
ձու լա շե րեփ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). ռան դա-
նե րի սայ րեր. խո շո րա քարթ խար տոց ներ (թոր-
բու, տով րիկ) (ձեռ քի գոր ծիք ներ). էլեկտ րա կան 
և ոչ էլեկտ րա կան ածե լի ներ. անց քա հատ ներ. 
վառ քի կրակ խառ նիչ ներ. գա միչ գոր ծիք ներ 
(ձեռ քի գոր ծիք ներ). կարճ կո թով գե րան դի ներ. 
եղան ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ) փոց խեր (ձեռ քի 
գոր ծիք ներ). քաղ հա նիչ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
սղոց նե րի շրջա նակ ներ. գզող հար մա րանք ներ 
(ձեռ քի գոր ծիք ներ). այ գե գոր ծա կան կոր 
դա նակ ներ. ման գաղ ներ. հե ղուկ նե րի պարզ-
ված քա զատ ման գոր ծիք ներ (ձեռ քի գոր ծիք-
ներ). կտրող առար կա ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
ներ պա րու րա կիչ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
հո րատ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). ոչ էլեկտ րա կան 
պտու տա կա հան ներ. դու րեր (ձեռ քի գոր ծիք-
ներ). փո խո վի ծայ րեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
խո ղո վակ ներ կտրե լու գոր ծիք ներ. շա ղա փիչ-
ներ. ձեռ քով կա ռա վար վող գյու ղատն տե սա կան 
գոր ծիք ներ. հե սա նաս կա վա ռակ ներ (ձեռ քի 
գոր ծիք ներ). մի ջա տաս պան նյու թե րի ցրցայ-
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տիչ ներ. ճա շի ար ծա թե սպասք (դա նակ ներ, 
պա տա ռա քաղ ներ և գդալ ներ). փո րիչ ներ (ձեռ-
քի գոր ծիք ներ). դա նակ ներ. աք ցան ներ ունե լի-
ներ. աք ցան ներ (ունե լի ներ). սու սեր ներ. սրեր, 
թրեր. ցցա հար մուր ճեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
տոմ սե րի դա կիչ ներ. եղունգ նե րի էլեկտ րա կան 
սղո ցիկ ներ. եղունգ նե րը ողոր կե լու էլեկտ րա կան 
կամ ոչ էլեկտ րա կան հար մա րանք ներ. գայ լի-
կո նի կա պիչ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). անձ նա-
կան օգ տա գործ ման էլեկտ րա կան և ոչ 
էլեկտ րա կան մե քե նա ներ մա զե րը խու զե լու 
հա մար. գյու ղատն տե սա կան եղան ներ (ձեռ քի 
գոր ծիք ներ). եղունգ ներ կտրե լու էլեկտ րա կան և 
ոչ էլեկտ րա կան գոր ծիք ներ. կեն դա նի նե րին 
խու զե լու գոր ծիք ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). խու զե-
լու դա նակ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). ար դուկ ներ. 
զմռնի տե սկա վա ռակ ներ. խար տոց ներ (գոր-
ծիք ներ). անց քա հան աք ցան ներ (ձեռ քի գոր-
ծիք ներ). մամ լա մատ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
կտրող գոր ծիք ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). գոր ծիք-
նե րի հա վա քա կազ մեր մատ նա հար դար ման 
հա մար. ձեռ քի ատր ճա նակ ներ մա ծիկ ներն 
ար տաճզ մե լու հա մար. քաղ հա նիչ ներ խա ղո ղի 
այ գի նե րը մշա կե լու հա մար (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
քե րակ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). մսա ղաց ներ 
(ձեռ քի գոր ծիք ներ). քե րան ներ (ձեռ քի գոր ծիք-
ներ). ականջ դա կե լու գոր ծիք ներ. մա զազրկ-
ման էլեկտ րա կան և ոչ էլեկտ րա կան 
հար մա րանք ներ. էլեկտ րա կան գոր ծիք նե րի 
հա վա քա կազ մեր մատ նա հար դար ման հա մար. 
մամ լակ ներ. ձեռ քի պոմ պեր. դա շույն ներ. ձեռ քի 
գոր ծիք նե րի կա լիչ գո տի ներ. պա նիր կտրե լու ոչ 
էլեկտ րա կան դա նակ ներ. պի ցա կտրե լու ոչ 
էլեկտ րա կան դա նակ ներ. լին գեր. ձու կտրե լու ոչ 
էլեկտ րա կան դա նակ ներ. նրբու նե լի ներ թար-
թիչ նե րը ոլո րե լու հա մար. թեք (ան կյան տակ) 
եզ րակտր ման ձեռ քի գոր ծիք ներ. փոց խեր գոլ ֆի 
արա հետ նե րը խնա մե լու հա մար. բու խա րի նե րի 
փուք սեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). ապա րատ ներ 
դաջ ված քի հա մար. զմռնի տե խար տոց ներ. 
ձգո վի մե տա ղա լար (ձեռ քի գոր ծիք ներ). մե կու-
սիչ հա նե լու գոր ծիք ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
էջատ ման մամ լակ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). ոչ 
էլեկտ րա կան ատր ճա նակ ներ ճեղ քե րը փա կե լու 
հա մար. մե տա ղա լա րե րը ձգե լու սար քեր (ձեռ քի 
գոր ծիք ներ). դա նակ ներ ստեղ ծա գոր ծա կան 
ժա ման ցի հա մար (հեր ձա դա նակ ներ). ձեռ քով 
կա ռա վար վող օդա յին պոմ պեր. խե ցե ղեն 

դա նակ ներ. ստվա րաթղ թից զմռնի տե սղո ցիկ-
ներ. ձեռ քի գոր ծիք ներ դա հուկ նե րի եզ րակ նե րը 
սրե լու հա մար եզ րակ ներ հա տե լու ձեռ քի գոր-
ծիք ներ. դաջ վածք անե լու ասեղ ներ. մած կիչ ներ 
նկա րիչ նե րի հա մար. դու րեր քան դա կա գործ-
նե րի հա մար. սե ղա նի պլաստ մաս սա յե գդալ-
ներ, պա տա ռա քաղ ներ և դա նակ ներ. սե ղա նի 
ման կա կան գդալ ներ, պա տա ռա քաղ ներ և 
դա նակ ներ. քե րակ ներ դա հուկ նե րի հա մար. 
ձեռ քով կա ռա վար վող ձեռ քի գոր ծիք նե րի 
կո թեր. դա նակ նե րի կո թեր. գե րան դի նե րի 
մե տա ղա կան կո թեր. ձեռ քով կա ռա վար վող 
պա րու րա ձև բան ջա րակտ րա տիչ ներ. բան ջա-
րա մաք րիչ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). դա նակ ներ 
դուրս հա նո վի սայ րով. մազ հյու սող էլեկտ րա-
կան գոր ծիք ներ. ներ կեր խառ նե լու փայ տիկ ներ. 
գի նու շշի փայ լա թի թե ղը կտրող ձեռ քի գոր ծիք-
ներ. միրգ կտրող դա նակ ներ. մրգի մի ջու կը 
հա նե լու դա նակ ներ. խո հա նո ցա յին ման դո լին-
ներ. ճան կեր մսի հա մար. ման րէ ա զերծ ված 
գոր ծիք ներ մարմն ի պիր սին գի հա մար. մա զա-
հե ռաց ման լա զե րա յին սար քեր, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. 
վթա րա յին մուր ճեր. բան ջա րե ղե նի դա նակ ներ. 
կտրա տե լու պա տա ռա քաղ ներ. կտրա տող 
դա նակ ներ.  

դաս 9. էլեկտ րա կան կո ճեր. մաս նիկ նե րի 
ուժե ղա րար ներ. հա գուս տին ամ րաց վող լույս 
անդ րա դարձ նող սկա վա ռակ ներ տրանս պոր-
տա յին վթար նե րը կան խե լու հա մար. դժբախտ 
պա տա հար նե րից պաշտ պա նու թյան ան հա տա-
կան մի ջոց ներ. դժբախտ պա տա հար նե րից, 
ճա ռա գայ թու մից և կրա կից պաշտ պա նող 
հա գուստ. էլեկտ րա կան կու տա կիչ ներ տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. կու տա կիչ նե րի 
բան կա ներ. Էլեկտ րա կան կու տա կիչ նե րի 
պա տյան ներ. կու տակ չա յին մարտ կոց նե րի 
խտա չափ ներ. ջրա չափ ներ. կու տա կի չի թի թեղ-
ներ. տագ նա պի ազ դա սար քեր. ձայ նա յին 
ազ դան շա նա յին սար քեր. ձայ նա հա ղոր դիչ ներ. 
ձայ նագր ման սկա վա ռակ ներ. խո սա փո ղեր. 
ճա ռա գայ թա չափ ներ. գու մար ման սար քեր. 
գա զախ տա չափ ներ. Լու սա խո շո րա ցու ցիչ ներ. 
եր կա թու ղա յին ուղե փոխ սլաք նե րի հե ռա կա ռա-
վար ման էլեկտ րա դի նա մի կա կան ապա րա-
տու րա. մագ նիս ներ. էլեկտ րա մագ նիս նե րի 
կո ճեր. օդի բա ղադ րու թյան անա լի զի ապա-
րատ ներ. վթա րա յին ազ դա սար քեր.  սպիր տա-
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չափ ներ. շար ժա քա նոն ներ. սննդամ թեր քի և 
կե րե րի անա լի զի սար քեր. էլեկտ րա կան հե ռա-
վա ռոց քա յին ապա րատ ներ. վա ռոց քի հա մա-
կար գե րի մարտ կոց ներ. բարձ րա չափ ներ. 
դժբախտ պա տա հար նե րից պաշտ պա նող 
աս բես տե գործ ված քից ձեռ նոց ներ. կրա կից 
պաշտ պա նող հա գուստ աս բես տե գործ վածք նե-
րից. ամ պե րա չափ ներ. ձայ նի ուժե ղա րար ներ. 
էլեկտ րո նա յին ուժե ղա րար լամ պեր. հող մա չափ-
ներ. տրա մա չա փիչ օղեր. կրակ մա րիչ ներ. 
անոդ ներ. անո դա յին մարտ կոց ներ. ալե հա վաք-
ներ. հա կաշ լաց ման լու սա պաշտ պան ապա կի-
ներ. սա ղա վարտ նե րի հո վար ներ. 
խան գա րու մա պաշտ պան սար քեր (էլեկտ րա կա-
նու թյուն). տրանս ֆոր մա տոր ներ (էլեկտ րա կա-
նու թյուն). բաց ված քա չափ ներ (օպ տի կա կան). 
դրամն ե րը հաշ վե լու և տե սա կա վո րե լու մե քե նա-
ներ. բաշ խիչ տու փեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). 
տե ղագ րա կան գոր ծիք ներ. չա փիչ ժա պա վեն-
ներ. օբ յեկ տիվ եր աստ ղա լու սան կար չու թյան 
հա մար. ջեր մա է լեկտ րո նա յին լամ պեր. ուսուց-
ման տե սալ սո ղա կան մի ջոց ներ. կան խավ ճա-
րով աշ խա տող երաժշ տա կան ավ տո մատ ներ. 
կան խավ ճա րով աշ խա տող ավ տո մատ նե րի 
մե խա նիզմն եր. ժե տո նով աշ խա տող ապա րատ-
նե րի մե խա նիզմն եր. տրա մա չա փիչ ներ. հա մե-
մա տիչ ներ. հրդե հի ազ դան շա նիչ ներ. 
ավ տո մե քե նա յի ան վա դո ղե րում ցածր ճնշման 
ավ տո մատ ցու ցիչ ներ. հա տուկ պաշտ պա նիչ 
կոմ բի նե զոն ներ օդա չու նե րի հա մար. վթա րա յին 
էլեկտ րա կան զան գեր. ձո ղիկ ներ ստոր գետ նյա 
ջրե րի աղ բյուր նե րի տե ղադ րու թյու նը որո շե լու 
հա մար. փրկա րա րա կան լաս տեր. կշեռք ներ. 
օդե րև ու թա բա նա կան զոնդ-գնդեր. մագ նի սա-
կան ժա պա վեն նե րի մագ նի սա թափ ման սար-
քեր. մագ նի սա կան ժա պա վեն նե րի վրա 
գրանց ման սար քեր. մագ նի սա կան ժա պա վեն-
ներ. ճնշա չափ ներ. կշռման սար քա վո րանք. 
հար թա կա վոր կշեռք ներ. հրդե հա շիջ ման 
ժա մա նակ օգ տա գործ վող հար վա ծող հար մա-
րանք ներ. լից քա վո րող սար քեր էլեկտ րա կան 
կու տա կիչ նե րի հա մար. բե տատ րոն ներ. տոմ-
սե րի վա ճառ քի ավ տո մատ ներ. բարձ րա խոս-
նե րի պա տյան ներ. մակ րո ոսպ նյակ ներ 
հա վե լա դիր ոսպ նյակ ներ. ծայ րա յին կցոր դիչ-
ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). ճնշման ցու ցիչ-
խցան ներ փա կան նե րի հա մար. 
գալ վա նա չափ ներ. զան գե րի կո ճակ ներ. ճյու ղա-

վոր ման տու փեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). նվա-
գար կիչ նե րի տո նարմն եր. սպիր տա յին 
հար թա չափ ներ. գրա սե նյա կա յին սար քա վո-
րանք ծա կո տա քար տե րի օգ տա գործ մամբ. 
էլեկտ րա կան մա լուխ նե րի պա րու տակ ներ. 
շրջա նակ ներ դի ա պո զի տիվ ե րի (թա փան ցա-
պատ կեր նե րի) հա մար. հաշ վիչ սկա վա ռակ ներ 
լո գա րիթ մա կան շրջա նա ձև քա նոն ներ. լո գա-
րիթ մա կան քա նոն ներ. հաշ վա սար քեր. բա ցո վի 
տրա մա չա փիչ ներ. ձև ան մուշ ներ (չա փիչ գոր-
ծիք ներ). լու սա պատ ճեն ման ապա րատ ներ. 
կի նոն կա րա հան ման խցիկ ներ. մա զա կան 
խո ղո վակ ներ. ձայ նագ րու թյուն նե րի կրիչ ներ. 
պաշտ պա նիչ սա ղա վարտ ներ. շնչա դի մակ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ ար հես տա կան շնչա ռու թյան 
հա մար նա խա տես ված նե րի. եռակ ցո ղի դի մա-
պա նակ ներ. ակ նոց նե րի շղթա ներ. ջեր մա կար-
գա վոր ման սար քեր. լու սան կար չա կան 
լա բո րա տո րի ա ներ. ստու գիչ-չա փիչ սար քեր 
շո գե կաթ սա նե րի հա մար. չո րա ցու ցիչ ներ (լու-
սան կար չու թյուն). կի նո ֆիլ մե րի (կի նո ժա պա-
վեն նե րի) մոն տաժ ման հար մա րանք ներ. 
տպաս խե մա ներ. լու սա ազ դան շա յին (առ կայ ծու-
մա յին) ապա րատ ներ. ազ դան շա նա յին զան գեր. 
ման րա դի տակ նե րի առար կա յա կան ապա կի-
նե րի պա տյան ներ. էլեկտ րա կան կո լեկ տոր ներ. 
ար տադ րա կան գոր ծըն թաց նե րի հե ռա կա ռա-
վար ման էլեկտ րա կան տե ղա կա յանք ներ. փակ 
ան ջա տիչ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). կո մու տա-
տոր ներ. ծո վա յին կողմն ա ցույց ներ. օկու լյար ներ 
(ակ նա պա կի ներ). ջուլ հա կա յին խո շո րա ցույց-
ներ. քայ լա չափ ներ. հաշ վիչ ներ. մետ րո նոմն եր. 
էլեկտ րա կան կոն դեն սա տոր ներ. էլեկտ րա հա-
ղոր դիչ ներ. էլեկտ րա կան մայ րու ղի ներ. էլեկտ-
րա կան շղթա յի գոր ծար կիչ ներ. գծա յին 
մի ա ցիչ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). մի աց ման 
տու փեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). կո մու տաց ման 
վա հան ներ. էլեկտ րա կան հպակ ներ. նա մա կա-
նիշ նե րով վճա րումն ե րի վե րահս կո ղու թյան 
ապա րատ ներ. Էլեկտ րա կան կար գա վո րող 
սար քեր. հսկո ղու թյան էլեկտ րա կան սար քա վո-
րումն եր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ-
նե րով օգ տա գործ վող նե րի. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի արա գու թյու նը վե րահս կող սար քեր. 
էլեկտ րա կան կեր պա փո խիչ ներ. լու սա պատ ճեն-
ման սար քեր (լու սան կար չա կան, էլեկտ րաս տա-
տիկ, ջեր մա յին). ակ նոց նե րի նրբա քու ղեր. 
թո րա նոթ ներ. թո րա նոթ նե րը պա հող հար մա-
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րանք ներ. ուղ ղիչ ոսպ նյակ ներ (օպ տի կա). 
օբ յեկ տիվ եր (ոսպ նյակ ներ) (օպ տի կա). տի ե զե-
րագ րա կան գոր ծիք ներ. կոս տյումն եր ջրա սու-
զա կու թյան հա մար. կո մու տաց ման էլեկտ րա կան 
ապա րատ ներ. էլեկտ րա կան փո խար կիչ ներ. 
սահ մա նա փա կիչ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). 
խցա կի էլեկտ րա կան երկ ժա նի ներ. հո սան քի 
ուղ ղիչ ներ. ռե դուկ տոր ներ (էլեկտ րա կան). դեր-
ձակ նե րի մետ րեր. հալ քա նոթ ներ (լա բո րա տոր). 
կա շի նե րի հաս տու թյու նը չա փող սար քեր. ցիկ-
լոտ րոն ներ. կեղծ դրամն ե րի դե տեկ տոր ներ. 
փա կա նակ ներն իջեց նող մե խա նիզմն եր (լու-
սան կար չու թյուն). խտա չափ ներ. մուլ տիպ լի կա-
ցի ոն ֆիլ մեր. լա բո րա տոր տակ դիր ներ. 
մե տա ղա դե տեկ տոր ներ ար դյու նա բե րա կան 
կամ ռազ մա կան նպա տակ նե րի հա մար. սո նար-
ներ. դե տեկ տոր ներ. լու սան կար չա կան 
փա կաններ. մեմբ րան ներ (ակուս տի կա). դի ա-
պո զի տիվ ե րի կենտ րո նադր ման սար քեր. լու-
սան կար չա կան ապա րատ ներ. դի ա պո զի տիվ եր 
(լու սան կար չու թյուն). դի աս կոպ ներ. հե ռա վո րու-
թյուն չա փող սար քեր. դիկ տո ֆոն ներ. դիֆ րակ-
ցի ոն ապա րատ ներ (ման րազն նու թյուն). 
բարձ րա խոս ներ. էլեկտ րա կան ապա հո վիչ ներ. 
նվա գար կիչ ներ. ման րա դի տակ ներ. հե ռա ձայ-
նագր ման սար քեր. հե ռա չափ ներ (սար քեր). 
բաշ խիչ վա հան ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). բաշ-
խիչ կա ռա վա րա կե տեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). 
չա փա կար կին ներ. չա փիչ ներ. չա փիչ սար քեր. 
դի նա մո մետ րեր (ուժա չափ ներ). ջրի մա կար-
դա կի ցու ցիչ ներ. հրշե ջա յին փրկա սան դուղք-
ներ. բռնկու մա յին լամ պեր (լու սան կար չու թյուն). 
հե ռա խո սա փո ղեր. ֆլու ո րես ցեն տող (լու սա ծոր) 
էկ րան ներ. պրո յեկ ցի ոն էկ րան ներ. աշ խա տող-
նե րի դեմ քը պաշտ պա նող վա հան ներ. էկ րան-
ներ (լու սան կար չու թյուն). լու սան կար չու թյան 
մեջ օգ տա գործ վող չո րաց ման հար մա րանք ներ. 
հո սան քի կորս տի էլեկտ րա կան ցու ցիչ ներ. 
էլեկտ րա կան չա փիչ սար քեր. էլեկտ րա կան 
մա լուխ ներ. էլեկտ րա հա ղոր դագ ծեր. կա ռա-
վար ման վա հան ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). գալ-
վա նա կան տար րեր. էլեկտ րա կան գծե րի 
մի ացք ներ. էլեկտ րա կան մի ացք ներ. էլեկտ րա-
կան ռե լե ներ. էլեկտ րո լի տա յին վան նա ներ. 
էլեկտ րո նա յին ազ դան շան նե րի հա ղոր դիչ ներ. 
ռա դի ո հա ղոր դիչ ներ (հե ռա կապ). ակուս տիկ 
սկա վա ռակ նե րը մաք րե լու հար մա րանք ներ. 
ձայ նագր ման ժա պա վեն ներ. տրանս պոր տա յին 

մի ջոց նե րի ան ցած տա րա ծու թյան (կմ, մղոն) 
հաշ վիչ ներ. կո ճեր (լու սան կար չու թյան). մե խա-
նի կա կան ցու ցա նակ ներ. էպի դի աս կոպ ներ. 
փոր ձա նոթ ներ. հա վա սա րակշռ ման սար քեր. 
թեր մոս տատ ներ (ջեր մա պահ պա նիչ ներ). էր գա-
չափ ներ. նյու թե րը փոր ձար կե լու մե քե նա ներ և 
սար քեր. ձվա դի տակ ներ. ցու ցիչ ներ. բեն զի նի 
մա կար դա կի ցու ցիչ ներ. կայծ մա րիչ ներ. լու սան-
կար չա կան ապա րատ նե րի և լու սան կար չա կան 
պա րա գա նե րի հա տուկ պա տյան ներ. ապա րա-
տու րա անա լիզ նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կա նի. բե կու մա չափ ներ. լու սա կա յա ցույց-
ներ (լու սա վոր վա ծու թյան չա փիչ ներ). հա շիվ-
նե րը դուրս գրե լու սար քեր. խմոր ման 
ապա րատ ներ (լա բո րա տոր սար քեր). եր կա թու-
ղա յին տրանս պոր տում անվ տան գու թյուն ապա-
հո վող սար քեր. էլեկտ րա հա ղոր դա լա րեր. 
մագ նի սա կան լա րեր. ուղ ղա լա րի ծան րոց ներ. 
ուղ ղա լա րեր. ցան ցեր դժբախտ դեպ քե րից 
պաշտ պա նե լու հա մար. փրկա րա րա կան ցան-
ցեր. բրե զենտ փրկա րա րա կան աշ խա տանք-
նե րի հա մար. ժա պա վեն ներ կտրե լու սար քեր. 
շնչա դի մակ նե րի զտիչ ներ. լու սան կար չու թյու-
նում օգ տա գործ վող զտիչ ներ. լից քա վո րող սար-
քեր կու տա կիչ նե րի հա մար. բարձր 
հա ճա խա կա նու թյան ապա րա տու րա. հա ճա-
խա չափ ներ. հա լուն ապա հո վիչ ներ. ռա դի ո սար-
քեր. գա լե նի տա յին բյու րեղ ներ (դե տեկ տոր ներ). 
գալ վա նա կան տար րե րի մարտ կոց ներ. 
դժբախտ պա տա հար նե րից պաշտ պա նող ձեռ-
նոց ներ. ջրա սու զակ նե րի ձեռ նոց ներ. ռենտ գե-
նյան ճա ռա գայ թու մից պաշտ պա նող ձեռ նոց ներ 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
գա զա ա նա լի զա րար ներ. գա զա չափ ներ (չա փիչ 
գոր ծիք ներ). երկ րա բաշ խա կան սար քեր և գոր-
ծիք ներ. նշա ձո ղեր (գե ո դե զի ա կան գոր ծիք ներ) 
մա կար դա կա չափ ցցա նիշ ներ. լու սան կար նե րը 
չո րաց նող սար քեր. լու սան կար չա կան փայ լար-
կիչ ներ. քա նոն ներ (չա փիչ գոր ծիք ներ). աս տի-
ճա նա վոր ված ապա կե անոթ ներ. ռաստ րեր 
(պատ կե րա ցան ցեր) լու սատպ վածք նե րի 
հա մար. էլեկտ րա կան կու տա կիչ նե րի թի թեղ-
նե րի ցան ցեր. կրա կից պաշտ պա նող հա գուստ.  
ըն դու նիչ ներ (ձայ նա- և տե սա-). արև ագ րիչ ներ. 
հո լոգ րամն եր. խո նա վա չափ ներ. էլեկտ րա կան 
լա րե րի նույ նա կա նաց ման ջղեր. էլեկտ րա կան 
լա րե րի նույ նա կա նաց ման պա րու տակ ներ. 
փրկա րա րա կան սար քա վո րումն եր. հրշեջ փող-
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րակ նե րի ծայ րա պա նակ ներ. հրշեջ ավ տո մե քե-
նա ներ. հրշեջ պոմ պեր. թե քա չափ ներ. 
սա կա հաշ վիչ ներ. քա նա կի ցու ցիչ ներ. վա կու ու-
մա չափ ներ. արա գա չափ ներ. ին դուկ տի վու թյան 
կո ճե րի մի ջա ձո ղեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). 
խա րիսխ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). տե ղե կատ-
վու թյան մշակ ման սար քեր. հա յե լի ներ զննման 
աշ խա տանք նե րի հա մար. խո սակ ցա կան ապա-
րատ ներ. լու սան կար չա կան թի թեղ նե րի տու-
փեր. կեր պա փո խիչ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). 
իո նա րար ներ, բա ցա ռու թյամբ օդը մշա կե լու 
հա մար օգ տա գործ վող նե րի. դռան օպ տի կա-
կան դի տանց քեր (խո շո րա ցու ցիչ ոսպ նյակ ներ). 
հար մա րանք ներ զգեստ նե րի ներ քևի մա սը 
շտկե լու հա մար. հա տուկ կա հույք լա բո րա տո րի-
ա նե րի հա մար. կաթ նախ տա չափ ներ. կաթ նա-
չափ ներ. լամ պեր լու սան կար չա կան 
լա բո րա տո րի ա նե րի հա մար. օպ տի կա կան 
հա մա կար գով լապ տեր ներ. «մո գա կան» լապ-
տեր ներ. ազ դան շա նա յին լապ տեր ներ. լա զեր-
ներ, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող նե րի. օպ տի կա կան ոսպ նյակ-
ներ. գրա սե նյա կա յին կշեռք ներ նա մակ նե րի 
հա մար. լա գեր (չա փիչ գոր ծիք ներ). խո րա չափ-
նե րի գծեր. խո շո րա ցույց ներ (օպ տի կա). լույս 
ար ձա կող ցու ցա նակ ներ լույս ար ձա կող նշան-
ներ. նե ո նա յին խո ղո վակ ներ ցու ցա նակ նե րի 
հա մար. ակ նոց ներ (օպ տի կա). օպ տի կա կան 
օկու լյար նե րով (ակ նա պա կի նե րով) գոր ծիք ներ. 
օպ տի կա կան մա կար դա կա չափ ներ. ակ նոց-
նե րի ապա կի ներ. օպ տի կա կան իրեր. ճնշա-
չափ ներ (մա նո մետ րեր). շրջա դի տակ ներ. 
պաշտ պա նիչ դի մակ ներ. մա թե մա տի կա կան 
գոր ծիք ներ. կան խավ ճա րով աշ խա տող մե խա-
նիզմն եր հե ռուս տա ցույց նե րի հա մար. մե գա-
ֆոն ներ. հա մա կար գիչ նե րի հի շո ղու թյան 
բլոկ ներ. ատաղ ձա գործ նե րի քա նոն ներ (մետ-
րեր). սնդի կա յին հար թա չափ ներ. արա գու թյուն 
չա փող սար քեր (լու սան կար չու թյուն). ճշգրիտ 
չափ ման սար քեր. չա փիչ գոր ծիք ներ. օդե րև ու-
թա բա նա կան սար քեր. քա նոն ներ, մետ րեր (չա-
փիչ գոր ծիք ներ). օպ տի կա կան սար քե րի և 
գոր ծիք նե րի ման րա չա փա կան պտու տակ ներ. 
միկ րո ֆոն ներ. ման րա հա տիչ ներ. ժա մա նա կի 
ավ տո մատ ռե լե ներ. անդ րա դար ձիչ ներ (օպ տի-
կա). շնչա ռա կան ապա րատ ներ ստորջ րյա լո ղի 
հա մար. ծո վա յին սար քեր և գոր ծիք ներ. ծո վա-
յին ազ դան շա նա յին սար քեր. նա վագ նա ցա կան 

սար քեր և գոր ծիք ներ. ակ նոց նե րի շրջա նակ-
ներ. էլեկտ րա կան մարտ կոց ներ. էլեկտ րա կան 
կու տա կիչ ներ. հար թա չափ ներ (հո րի զո նա կան 
դիր քի որոշ ման սար քեր). մա կար դա կա չա փա-
կան գոր ծիք ներ. քթակ նոց նե րի (պենս նե) շրջա-
նակ ներ. պրիզ մա ներ (օպ տի կա). դի տա սար քեր. 
օկ տանտ ներ (ան կյու նա չափ ներ). օմա չափ ներ. 
ալի քա չափ ներ. օպ տի կա կան սար քեր և գոր-
ծիք ներ. օպ տի կա կան ապա կի ներ. հա մա կար-
գիչ ներ. հա մա կարգ չա յին գրառ ված ծրագ րեր. 
օս ցի լոգ րաֆ ներ (տա տա նագ րիչ ներ). թթված նի 
վե րալց ման (տա րա թող ման) սար քեր. օզո նա-
րար ներ. միկ րո մետ րեր (ման րա չափ ներ). լու սա-
տու կամ մե խա նի կա կան ազ դան շա նա յին 
պա նել ներ. շան թար գել ներ. ավ տո մե քե նա նե րի 
կա յան ման վճա րո վի ժա մա նա կի հաշ վիչ ներ. 
աստ ղա գի տա կան սար քեր և գոր ծիք ներ. մաշ կի 
հաս տու թյու նը չա փող սար քեր. թթվա չափ ներ. 
կշռման սար քեր և գոր ծիք ներ. աղա յին լու ծույթ-
նե րի խտու թյան որոշ ման խտա չափ ներ. լվաց-
ման ռե զեր վու ար ներ (լու սան կար չու թյուն). 
լու սան կար չա կան ապա րատ նե րի կանգ նակ-
ներ. լու սան կար չա կան ապա րատ նե րի դի տան-
ներ. լու սա չափ ներ. լու սա հե ռագ րա կան 
ապա րատ ներ. ֆի զի կա կան սար քեր և գոր ծիք-
ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ավ տո մատ 
կա ռա վար ման սար քեր. քթակ նոց ներ (պենս նե). 
լա բո րա տո րա յին կա թո ցիկ ներ. պլան շետ ներ 
(երկ րա բաշ խա կան գոր ծիք ներ). մա կե րե սա-
չափ ներ. ական ջի ներդ րակ ներ ջրա սու զակ նե րի 
հա մար. զան գեր (տագ նա պի ազ դա սար քեր). 
կշռա քա րեր. բև ե ռա չափ ներ. ռա դի ո հե ռա խո-
սա յին կա յան ներ. ռա դի ո հե ռագ րա կան կա յան-
ներ. ճնշման չա փիչ ներ. ճնշման ցու ցիչ ներ. 
պրո յեկ ցի ոն ապա րատ ներ. կո ռո զի ա յից պաշտ-
պա նող կա թո դա յին սար քեր. ատամն ա պաշտ-
պա նիչ ներ. հրա չափ ներ. ռա դար ներ. 
ռա դի ո հա ղոր դիչ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի հա մար. ռենտ գե նյան ապա րատ ներ 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ան կյու նա չափ ներ (չա փիչ գոր ծիք ներ). ռենտ գե-
նյան ճա ռա գայթ ման ար տադր ման (գե նե րաց-
ման) ապա րատ ներ և տե ղա կա յանք ներ, 
բա ցա ռու թյամբ բժշկու թյան մեջ օգ տա գործ վող-
նե րի. ռենտ գե նյան խո ղո վակ ներ, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկու թյան մեջ օգ տա գործ վող նե րի. 
ռենտ գե նյան ճա ռա գայթ նե րից պաշտ պա նող 
սար քեր, բա ցա ռու թյամբ բժշկու թյան մեջ օգ տա-
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գործ վող նե րի. հե ռա խո սա յին ապա րատ ներ. 
բե կու մա յին աստ ղա դի տակ ներ. ռենտ գե նյան 
ապա րատ ներ, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա-
տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. սպեկտ րա դի-
տակ ներ. էլեկտ րա կան դի մադ րու թյուն ներ. 
ջեր մա չափ ներ, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան ջեր-
մա չափ նե րի. շնչա դի մակ ներ օդի զտման 
հա մար. շնչա ռա կան ապա րատ ներ, բա ցա ռու-
թյամբ ար հես տա կան շնչա ռու թյան ապա րատ-
նե րի. ռե ոս տատ ներ. բեզ մեն ներ (կշեռք ներ). 
լու սա յին կամ մե խա նի կա կան ազ դա սար քեր. 
շա քա րա չափ ներ. զոն դեր գի տա կան հե տա զո-
տու թյուն նե րի հա մար. ար բա նյակ ներ գի տա-
կան հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար. 
մեմբ րան ներ գի տա կան ապա րա տու րա յի 
հա մար. ուսու ցա նող սար քեր. ին դուկ տի վու թյան 
կո ճեր (փա թույթ ներ). սեղ մակ ներ (էլեկտ րա կա-
նու թյուն). էլեկտ րա կան փա կան ներ. սեքս-
տանտ ներ. ազ դան շա նա յին սու լիչ ներ. կան խող 
եռան կյուն ներ ան սարք տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. ազ դան շան նե րի հե ռա կա-
ռա վար ման էլեկտ րա դի նա մի կա կան ապա րա-
տու րա. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
կա ռա վար ման կամ ստուգ ման նմա նա կիչ ներ. 
շչակ ներ. ձայ նի հա ղորդ ման ապա րատ ներ. 
ձայ նագ րիչ ապա րա տու րա. ձայ նի վե րար-
տադր ման սար քեր. խո րազնն ման սար քեր և 
մե քե նա ներ. զոն դե րի ծան րոց ներ խո րա չափ-
նե րի ծան րոց ներ. սո նո մետ րեր. սպեկտ րագ րիչ-
ներ. գնդո լոր տա չափ ներ. տա րա ծա դի տակ ներ. 
տա րա ծա դի տա կան ապա րատ ներ. նվա գար-
կիչ նե րի ասեղ ներ. սուլ ֆի տա չափ ներ. հե ռա-
տիպ ներ. պտու տա չափ ներ (դար ձա չափ ներ). 
պա րու րա կա յին տրա մա չա փիչ ներ. հե ռագ րա-
սար քեր (ապա րատ ներ). հե ռուս տա ցույց ներ. 
հե ռագ րա լա րեր. հե ռա կա ռա վար ման ապա րա-
տու րա.  ռա դի ո կայ մեր. հե ռուս տա հու շա րար-
ներ. հե ռա խո սա յին հա ղոր դիչ ներ. հե ռա գործ 
ընդ հա տիչ ներ. հե ռա դի տակ ներ. աստ ղա դի-
տակ ներ. ջեր մաս տի ճա նա յին ցու ցիչ ներ. ժա մա-
նա կը գրան ցող սար քեր. թե ո դո լիտ ներ 
(ան կյու նա չափ գոր ծիք ներ). թեր մոս տատ ներ 
փո խադ րա մի ջոց նե րի հա մար. տո տա լի զա տոր-
ներ. պտու տաթ վե րի հաշ վիչ ներ. նվա գար կիչ-
նե րի պտու տաթ վե րի կար գա վո րիչ ներ. 
հա ղոր դիչ ներ (հե ռա կապ). ճշգրիտ կշեռք ներ. 
խազ քաշ ներ (ռեյս մուս ներ). վա կու ու մա յին 
կա թո դա յին լամ պեր (ռա դիո). մի զա չափ ներ. 

փո փո խա չափ ներ. նո նի ուս ներ վեր նի եր ներ. 
մագ նի սա կան ժա պա վեն ներ տե սագր ման 
հա մար. մա ծու ցի կա չափ ներ. էլեկտ րա կան սար-
քեր գո ղու թյուն նե րը կան խե լու հա մար. լար ման 
կար գա վո րիչ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. ընտ րա ձայ նե րը հաշ վե լու մե քե նա ներ. 
վոլ տա չափ ներ. հար մա րանք ներ նվա գար կիչ-
նե րի ասեղ նե րը փո խա րի նե լու հա մար. լա բո րա-
տոր թո րիչ ապա րատ ներ. հա լուն մե տա ղա լար. 
հա կա կա թոդ ներ. սու լիչ ներ շնե րին հրա հանգ-
ներ հա ղոր դե լու հա մար. օպ տի կա կան նշա նոց-
ներ հրա զե նի հա մար. պահ պա նա կան 
ազ դան շա նա յին սար քեր. ան կյու նա չա փա կան 
գոր ծիք ներ. լու սա տու ազ դա լո ղան ներ. էլեկտ-
րա կան կո ճե րի հիմն ակ մախք ներ. լու սա կայ ված 
ժա պա վեն ներ. լույս ար ձա կող կամ մե խա նի կա-
կան ճա նա պար հա յին նշան ներ. փրկա րար 
ազ դա լո ղան ներ. ազ դան շա նա յին ազ դա լո ղան-
ներ. զում մեր ներ. բու սոլ ներ (կողմն ա ցույ ցան-
կյու նա չափ ներ). կողմն ա ցույց ներ. 
հա կա մա ռա խու ղա յին ազ դա սար քեր, բա ցա ռու-
թյամբ պայ թու ցիկ նե րի. դրա մարկ ղա յին ապա-
րատ ներ. ռենտ գե նյան ապա րատ նե րի 
էկ րան ներ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. նույ նա կա նաց ման մագ նի սա կան քար-
տեր. փա կող շեր տով լու սա տար րեր (ֆո տո է լե-
մենտ ներ). օպ տի կա կան խտա չափ ներ. 
մագ նի սա կան սկա վա ռակ ներ. դիս կետ ներ. 
ըն թեր ցող գլխիկ նե րի մաքր ման ժա պա վեն ներ. 
տե սագր ման սար քեր. հա մա կար գիչ նե րի ստեղ-
նա շա րեր. ին տեգ րալ սխե մա ներ. կի սա հա ղոր-
դիչ ներ. չի պեր (ին տեգ րալ սխե մա ներ). 
կա թոդ ներ. փրկա րար բաճ կո նակ ներ. փրկա-
գո տի ներ. քի մի ա կան սար քեր և գոր ծիք ներ. լու-
սա կայ ված կի նո ժա պա վեն ներ. նյու թեր 
էլեկտ րա հա ղորդ ման գծե րի հա մար (լա րեր, 
մա լուխ ներ). հպա ոսպ նյակ ներ. հպա ոսպ նյակ-
նե րի պա տյան ներ. ման րէ ա կան կուլ տու րա նե րի 
ին կու բա տոր ներ. արև ա յին մարտ կոց ներ. 
մե կու սաց ված պղնձա լար. գա զա պար պիչ 
էլեկտ րա կան խո ղո վակ ներ, բա ցա ռու թյամբ լու-
սա վո րու թյան հա մար օգ տա գործ վող նե րի. 
դի աֆ րագ մա ներ (լու սան կար չու թյուն). թո րիչ 
ապա րատ ներ գի տա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. բա ժա նա վո րիչ սար քեր. դռան էլեկտ-
րա կան զան գեր. ակ նոց նե րի պա տյան ներ. 
լա բո րա տո րի ա յի վա ռա րան ներ. օպ տի կա կան 
ման րա թե լեր (լույս հա ղոր դող շի կաց ման թե լեր). 
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հե ռա խո սա լա րեր. լու սա կայ ված ռենտ գե նյան 
ժա պա վեն ներ. լու սան կար չու թյան մեջ օգ տա-
գործ վող ուլտ րա մա նու շա կա գույն ճա ռա գայթ-
նե րի զտիչ ներ. բարձ րա խոս նե րի խո սա փո ղեր.  
լու սան կար չա կան ապա րատ նե րի կա լան ներ. 
գծի կա վոր կո դերն ըն թեր ցող սար քեր. գնդա-
կան թա փանց բաճ կո նակ ներ. ցու ցիչ ազ դա լո-
ղան ներ. մե կու սա տախ տակ ներ ին տեգ րալ 
սխե մա նե րի հա մար. լա բո րա տոր քրո մա տագ-
րիչ ներ. ժա մա նա կագ րիչ ներ (ժա մա նա կի 
գրանց ման սար քեր). խտաս կա վա ռակ ներ (ձայ-
նա- տե սա). խտաս կա վա ռակ ներ (չվե րագ րան-
ցե լի). հա մա կարգ չա յին գոր ծառ նա կան 
գրառ ված ծրագ րեր. հա մա կար գիչ նե րին կից 
սար քեր. հա մա կարգ չա յին գրառ ված ծրագ րա-
յին ապա հո վում. լու սա հա վաք ոսպ նյակ ներ. 
կա պի ձայ նա յին սար քեր. կո մու տաց ման սար-
քեր (տե ղե կատ վու թյան մշակ ման սար քա վո-
րանք). ճնշա մեղմ ման խցիկ ներ. 
կո րա կա ռու ցիչ ներ. ստորջ րյա սուզ ման դի մա-
պա նակ ներ. էլեկտ րո նա յին մա տիտ ներ (ցու ցա-
սար քե րի տար րեր). մագ նի սա կան ծած կագ րով 
քար տեր. ֆաք սի մի լա յին ապա րատ ներ. հրշեջ 
նա վեր. ին տեր ֆեյս ներ հա մա կար գիչ նե րի 
հա մար. սկա վա ռա կա կիր ներ սկա վա ռակ նե րի 
ավ տո մատ հեր թա փո խու թյամբ հա մա կար գիչ-
նե րի հա մար. ծնկա կալ ներ բան վոր նե րի հա մար. 
լու սա վո րու թյան էլեկտ րա կան կար գա վո րիչ ներ. 
մագ նի սա կան տե ղե կա կիր ներ. մագ նի սա կան 
կո դա վո րիչ ներ. մագ նի սա կան ժա պա վե նի բլոկ-
ներ հա մա կար գիչ նե րի հա մար. միկ րոպ րո ցե-
սոր ներ. մո դեմն եր. մո նի տոր ներ 
(հա մա կարգ չա յին սար քա վո րանք). մո նի տոր-
ներ (հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր). «Մկնիկ» 
տե սա կի մա նի պու լյա տոր ներ (կից սար քա վո-
րումն եր). նշան ներն ըն թեր ցե լու օպ տի կա կան 
սար քեր. օպ տի կա կան տե ղե կա կիր ներ. օպ տի-
կա կան սկա վա ռակ ներ. հա մա կարգ չա յին 
տպիչ ներ. պրո ցե սոր ներ (տե ղե կատ վու թյան 
մշակ ման կենտ րո նա կան բլոկ ներ). ըն թեր ցող 
սար քեր (տե ղե կատ վու թյան մշակ ման սար քեր). 
անվ տան գու թյան գո տի ներ, բա ցա ռու թյամբ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի նստոց նե րի և 
սպոր տա յին սար քա վո րան քի հա մար նա խա-
տես ված նե րի. պատ կե րա մուտ ներ (սար քա վո-
րանք տե ղե կատ վու թյան մշակ ման հա մար). 
ծխի դե տեկ տոր ներ. տրան զիս տոր ներ (էլեկտ-
րո նի կա). ռենտ գե նագ րեր, բա ցա ռու թյամբ 

բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. 
մա լուխ նե րի մի աց ման կցոր դիչ ներ. համ րիչ ներ. 
էլեկտ րո նա յին ծո ցա տետ րեր. հե ռա խո սա յին 
ինք նա պա տաս խա նիչ ներ. տե սախ ցիկ ներ. 
պար կու ճա յին նվա գար կիչ ներ. խտաս կա վա-
ռակ նե րի նվա գար կիչ ներ. ախ տո րոշ ման սար-
քեր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար նա խա տես ված նե րի. սկա վա ռա կա կիր-
ներ հա մա կար գիչ նե րի հա մար. հա ղոր դա ձո ղեր 
լույ սի կե տա յին աղ բյուր նե րի մոն տաժ ման 
հա մար. գրպա նի էլեկտ րո նա յին թարգ մա նիչ-
ներ. ապ րանք նե րի էլեկտ րո նա յին բեռ նա պի-
տակ ներ. հա կահր դե հա յին պաշտ պա նիչ 
ծած կոց ներ. բռնկա լամ պեր (լու սան կար չու-
թյուն). սմարթ քար տեր (միկ րոս խե մա նե րով 
քար տեր). չա փագ դալ ներ. դյու րա կիր հա մա-
կար գիչ ներ. հայ տա րա րու թյուն նե րի էլեկտ րո-
նա յին տախ տակ ներ. գրպա նի հաշ վա սար քեր. 
դժբախտ պա տա հար նե րից, ճա ռա գայ թու մից և 
կրա կից պաշտ պա նող կոշ կե ղեն. հա կահր դե-
հա յին ջրցան ներ. գոր ծարկ ման մե տա ղա ճո-
պան ներ շար ժիչ նե րի հա մար. արև ա պաշտ պան 
ակ նոց ներ. հաշ վառ ման (հաշ վե ցու ցա կա յին) 
ժա մա ցույց ներ (ժա մա նակ գրան ցե լու սար քեր). 
տե սա ժա պա վեն ներ. տե սա խա ղե րի քարթ րիջ-
ներ. տե սա էկ րան ներ. տե սա հե ռա խոս ներ. 
սպոր տա յին ակ նոց ներ. քթա սեղ միչ ներ լո ղորդ-
նե րի և սու զորդ նե րի հա մար. պաշտ պա նա կան 
սա ղա վարտ ներ սպորտս մեն նե րի հա մար. 
էլեկտ րո նա յին ներ բեռն վող հրա պա րա կումն եր. 
հա մա կարգ չա յին ներ բեռն վող ծրագ րեր. 
նա վագ նա ցա կան սար քեր տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար (նա վա կո ղա յին հա մա կար-
գիչ ներ). դե կո րա տիվ մագ նիս ներ. ան լար հե ռա-
խոս ներ. մկնիկ նե րի գոր գեր. դյու րա կիր 
տա րա ծա ըն դու նիչ ներ. դաս տակ նե րի հե նա-
րան ներ հա մա կար գիչ նե րի հետ աշ խա տան քի 
հա մար. հա մա ռանցք մա լուխ ներ. օպ տի կա թել-
քա յին մա լուխ ներ. պաշտ պա նիչ կա փա րիչ ներ 
խցա կի վար դակ նե րի հա մար. խորջ րյա զոն դեր. 
էլեկտ րա ֆի կաց ված ցան կա պա տեր. խա ղա յին 
գրառ ված ծրագ րեր հա մա կար գիչ նե րի հա մար. 
ական ջա կալ ներ. լու սա վոր ման հա մա կար գե րի 
բա լաս տա յին դի մադ րու թյուն ներ. փեյ ջեր ներ. 
ար բա նյա կա յին նա վագ նա ցա կան սար քեր. 
սո լե նո ի դա յին կա փույր ներ (էլեկտ րա մագ նի սա-
կան փո խար կիչ ներ). գեր լա րու մից պաշտ պա-
նող կար գա վո րիչ ներ. դյու րա կիր ռա ցի ա ներ. 
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կո ներ քա մու ուղ ղու թյու նը ցույց տա լու հա մար. 
լու սա յին էմի սի ա յի էլեկտ րո նա յին ցու ցիչ ներ. 
մա նե կեն ներ օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լուն վարժ-
վե լու հա մար (վար ժա սար քեր). բե մի լու սա վոր-
ման կար գա վո րիչ ներ. թայ մեր ներ (ավա զի 
ժա մա ցույց ներ) ձու եփե լու հա մար. ԴՆԹ-չի-
պեր. DVD -նվա գար կիչ ներ. բան կո մատ ներ. լու-
սա ցույց ներ (ազ դան շա նա յին սար քա վո րումն եր). 
ան լար հա վա քա կազ մեր հե ռա խոս նե րի հա մար. 
աս բես տե առա ջա կալ ներ հրշեջ նե րի հա մար. 
սա ղա վարտ ներ ձի ա վա րու թյան հա մար. լա բո-
րա տո րի ա յի հա տուկ հա գուստ. ան հա տա կա-
նաց ման մագ նի սա կան ապա րան ջան ներ. 
տրանս պոն դեր ներ (հա ղոր դիչ ներ-պա տաս խա-
նիչ ներ). ներ բեռն վող հնչյու նա յին ֆայ լեր շար-
ժա կան հե ռա խոս նե րի զան գե րի հա մար. 
ներ բեռն վող երաժշ տա կան ֆայ լեր. ներ բեռն վող 
պատ կեր նե րի ֆայ լեր. մա նե կեն ներ վթա րա յին 
փոր ձար կումն ե րի հա մար. լա բո րա տոր ցենտ-
րի ֆուգ ներ. տպա տախ տակ ներ. ՀՀԴ (USB) 
ֆլեշ-կրիչ ներ. դիր քո րոշ ման հա մաշ խար հա յին 
հա մա կար գի ապա րատ ներ (GPS). դյու րա կիր 
մե դի ան վա գար կիչ ներ. նրբա քու ղեր բջջա յին 
հե ռա խոս նե րի հա մար. լույս ար ձա կող դի ոդ ներ 
(ԼԱԴ). տրի ոդ ներ. բարձ րաց նող տրանս ֆոր մա-
տոր ներ. անձ նա կան դյու րա կիր հա մա կար գիչ-
ներ. հրդե հա շեջ փող րակ ներ. պա յու սակ ներ 
դյու րա կիր հա մա կար գիչ նե րի հա մար. ծած կոց-
ներ դյու րա կիր հա մա կար գիչ նե րի հա մար. թվա-
յին ֆո տոշր ջա նակ ներ. պետ րիի բա ժակ ներ. 
պի տո յի խո ղո վակ ներ. ստրո բոս կոպ ներ. ճա նա-
պար հա յին ազ դան շա նա յին կո ներ. ջեր մաս տի-
ճա նի կպչուն ցու ցա սար քեր ոչ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. հա վել ված ներ հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման հա մար 
(ներ բեռ նե լի). էլեկտ րո նա յին գրքեր. սմարթ ֆոն-
ներ. դա տարկ տո նե րա յին քարթ րիջ ներ տպիչ-
նե րի և լու սա պատ ճե նա հա նող ապա րատ նե րի 
հա մար. ռա դի ո տե սա դա յակ լսա-տե սա սար քեր 
երե խա նե րին հե տև ե լու հա մար. տե սախ ցիկ ներ 
երե խա յին հե տև ե լու հա մար տե սա դա յակ. 
օբ յեկ տիվ ե րի լու սա պաշտ պա նիչ բլենդ ներ. 
պլան շե տա յին հա մա կար գիչ ներ. կո դա վոր ված 
բա նա լի-քար տեր. 3D ակ նոց ներ. հի շո ղու թյան 
քար տեր տե սա խա ղե րի սար քե րի հա մար. զրա-
հա բաճ կոն ներ. արա գա ցու մա չափ ներ. էլեկտ-
րա կան ձայ նա հան ներ (ադապ տեր ներ). 
փրկա րար պար կուճ ներ բնա կան աղետ նե րի 

հա մար. հա մա կարգ չա յին սար քա վո րումն եր. 
արև ա յին մարտ կոց ներ էլեկտ րա է ներ գի ա յի 
ար տադ րու թյան հա մար. շար ժա կան հե ռա խոս-
ներ բջջա յին հե ռա խոս ներ. հե ռա դի տա կան 
նշա նոց ներ հրա նոթ նե րի հա մար. թվա յին ստո-
րագ րու թյուն. մարմն ի վրա կրվող սար քեր ֆի զի-
կա կան ակ տի վու թյա նը հե տև ե լու հա մար. 
լից քա վո րող սար քեր էլեկտ րո նա յին սի գա րետ-
նե րի հա մար. էլեկտ րո նա յին ապա րան ջան ներ 
(չա փիչ գոր ծիք ներ). սմարթ ֆոն նե րի ծած կոց-
ներ. սմարթ ֆոն նե րի պա տյան ներ. մո նո պոդ ներ 
(ձեռ քի ամ րա կա լան ներ). կա լո րի ա չափ ներ. 
ծախ սա չափ ներ. լույս անդ րա դարձ նող փրկա-
րա րա կան բաճ կոն ներ. էլեկտ րա կան վզնոց ներ 
կեն դա նի ներ վար ժեց նե լու հա մար. կա ռա վար-
ման լծակ ներ հա մա կար գիչ նե րի հա մար, բա ցա-
ռու թյամբ տե սա խա ղե րի հա մար 
նա խա տես ված նե րի. սմարթ-ակ նոց ներ. սմարթ-
ժա մա ցույց ներ. հա կահր դե հա յին ապա րատ-
ներ. հա մա կարգ չա յին էկ րան նե րի պաշտ պա նիչ 
թա ղանթ ներ. սպոր տա յին սար քեր ատամն ե րը 
պաշտ պա նե լու հա մար (կապ պա). սպոր տա յին 
սա ղա վարտ ներ. ասեղ ներ գե ո դե զի ա կան կողմ-
նա ցույց նե րի հա մար. անվ տան գու թյան սար քեր 
(կո դա վոր ման սար քեր). ինֆ րա կար միր դե տեկ-
տոր ներ. պա տյան ներ անձ նա կան թվա յին 
օգ նա կան նե րի (ԱԹՕ) հա մար. կշեռք ներ ման-
կիկ նե րի հա մար. էլեկտ րո նա յին մուտ քի հսկման 
հա մա կար գեր դռնե րի փակ ման հա մար. ջեր-
մա դիտ ման տե սախ ցիկ ներ. մարմն ի զանգ վա ծի 
վեր լու ծիչ նե րով կշեռք ներ. պլան շե տա յին հա մա-
կար գիչ նե րի պա տյան ներ. սև արկ ղեր (տվյալ-
նե րի գրան ցիչ ներ). թվա յին 
օդե րև ու թա բա նա կան կա յան ներ. էլեկտ րա կան 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար լից քա-
վոր ման կա յան ներ. ին տե րակ տիվ թաչսք րին 
տեր մի նալ ներ. սմարթ-մա տա նի ներ. էլեկտ րա-
կան և էլեկտ րո նա յին սար քա վո րումն եր երաժշ-
տա կան գոր ծիք նե րի հա մար. ձայ նա յին 
ին տեր ֆեյս ներ. էք վա լայ զեր ներ (ձայ նա յին 
ապա րատ ներ). ցածր հա ճա խա կա նու թյան 
բարձ րա խոս ներ. լո գա րա նի կշեռք ներ. ջեր մա-
խո նա վա չափ ներ. կեն սա չի պեր. սմարթ ֆոն-
նե րի հա մար հար մա րեց ված պաշտ պա նիչ 
ժա պա վեն ներ. վիր տու ալ իրա կա նու թյան գլխա-
դիր սա ղա վարտ ներ. ին տե րակ տիվ էլեկտ րո նա-
յին գրա տախ տակ ներ. ար հես տա կան 
բա նա կա նու թյամբ մար դան ման ռո բոտ ներ. 
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ձայ նա յին խառ նիչ ներ. էլեկտ րո նա յին սի գա-
րետ նե րի մարտ կոց ներ. էլեկտ րո նա յին բա նա լի-
բրե լոկ ներ հե ռա կա ռա վար ման հա մար. 
էլեկտ րո նա յին նո տա ներ (բեռ նե լի). գծագ րա-
կան T – աձև քա նոն ներ չափ ման հա մար. 
ան կյու նա քա նոն ներ չափ ման հա մար. քա ռա-
կու սի քա նոն ներ չափ ման հա մար. էլեկտ րո նա-
յին թվա յին ցու ցա սար քեր. լա բո րա տոր 
ռո բոտ ներ. ուսու ցո ղա կան ռո բոտ ներ. անվ-
տան գու թյան ապա հով ման ռո բոտ ներ. անձ նա-
կան թվա յին օգ նա կան ներ (ԱԹՕ). 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման 
հար թակ ներ, գրառ ված կամ բեռն վող. ար բա-
նյա կա յին որո նիչ ներ. մա տա նու չա փիչ ներ. 
մա տի չա փիչ ներ. բա րակ հա ճա խորդ հա մա-
կար գիչ ներ. հե տևի տե սախ ցիկ ներ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. գրպա նի 
էլեկտ րո նա յին բա ռա րան ներ. մար զա սար քեր 
վե րա կեն դա նաց ման հմտու թյուն նե րի ուսուց-
ման հա մար. էլեկտ րա կան մե տա ղա լա րեր 
ավ տո մե քե նա նե րի հա մար. ակ վա լան գի խո ղո-
վակ ներ. սպոր տա յին սու լիչ ներ. հա մա կարգ չա-
յին էկ րան նե րը պաշտ պա նող ծրագ րա յին 
ապա հո վում, գրառ ված կամ բեռն վող. ինք նան-
կա րա հան ման (սել ֆիի) օբ յեկ տիվ եր. բեռն վող 
գրա ֆի կա կան տար րեր բջջա յին հե ռա խոս նե րի 
հա մար. հե ռա հա ղոր դակ ցա յին ապա րատ ներ 
ոս կեր չա կան զար դե րի տես քով. վրան կրո վի 
հա մա կար գիչ ներ. վրան կրո վի մո նի տոր նե րի 
ցու ցա սար քեր. մագ նի սա ռե զո նան սա յին 
տո մոգ րա ֆի ա յի (ՄՌՏ) ապա րատ ներ, ոչ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. փրկա րա րա կան 
լա զե րա յին ազ դան շա նա յին լույ սեր. դա տարկ 
թա նա քա յին քարթ րիջ ներ տպիչ նե րի և լու սա-
պատ ճե նա հա նող ապա րատ նե րի հա մար. 
վահվահ ոտ նակ ներ. հա սա կա չափ ներ. վար սա-
հար դար նե րի հա մար մա նե կեն-գլուխ ներ 
(ուսումն ա կան սար քեր). սար քեր վիր տու ալ 
ստեղ նա շա րե րի նա խագծ ման հա մար. փրկա-
րա րա կան ծած կոց ներ. փրկա նա վակ ներ. նա նո-
մաս նիկ նե րի չա փե րի վեր լու ծիչ ներ. բար ձիկ ներ 
ական ջա կալ նե րի հա մար. վիր տու ալ իրա կա նու-
թյան ձեռ նոց ներ. գնդա ձև մկնիկ ներ (հա մա-
կար գիչ նե րին կից սար քեր). բջջա յին 
հե ռա խոս նե րի հա մար բեռն վող զգա յա պատ-
կեր ներ. հե ռա ներ կա յու թյան ռո բոտ ներ. օդա-
կար գա վոր ման թվա յին թեր մոս տատ ներ. 

պի ե զո է լեկտ րա կան տվիչ ներ. օր գա նա կան լույս 
ար ձա կող դի ոդ ներ (ՕԼԱԴ). քվան տա յին կե տե-
րով լույս ար ձա կող դի ոդ ներ (ՔԼԱԴ). աս տի ճա-
նա վոր ված կա թո ցիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կան կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող նե րի. խցա կի էլեկտ րա կան վար-
դակ ներ. խա ղա յին բեռն վող ծրագ րեր հա մա-
կար գիչ նե րի հա մար. փրկա րա րա կան, ոչ 
պայ թու ցիկ և ոչ հրա տեխ նի կա կան ազ դան շան-
ներ. դյու րա կիր հա մա կար գիչ նե րի տակ դիր ներ. 
գլխարկ ներ՝ որ պես պաշտ պա նիչ սա ղա վարտ-
ներ. էլեկտ րո նա յին կա խո վի կող պեք ներ. ծան-
րա գո տի ներ ջրա սու զակ նե րի հա մար. 
ական ջա կալ ներ հե ռա վոր կա պի հա մար. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի կա յան ման տվիչ-
ներ. տոմ սե րի տպիչ ներ. բեռ նե րը բարձ րաց նե-
լիս օժան դա կե լու հա մար մարմն ի լծա սար քերր. 
անա սուն նե րին ուղ ղոր դե լու հա մար նա խա տես-
ված ազ դան շա նա յին չխչխկան ներ. տե սապ րո-
յեկ տոր ներ. ներ բեռն վող կրիպ տոգ րա ֆի կա կան 
բա նա լի ներ կրիպ տո ար ժույթ նե րի ստաց ման և 
ծախս ման հա մար. ներ բեռ նե լի էլեկտ րո նա յին 
դրա մա պա նակ ներ. վար կա յին քար տե րի տեր-
մի նալ ներ. կեն սա չա փա կան անձ նագ րեր. նույ-
նա կա նաց ման կեն սա չա փա կան քար տեր. 

դաս 10. որո վայ նա յին գո տի ներ. են թա ո րո-
վայ նա յին գո տի ներ. որո վայ նա յին իրա նա կալ-
ներ. բժշկա կան ներք նակ ներ ծննդա բե րու թյան 
հա մար. լսո ղա կան ապա րատ ներ թույլ լսո ղու-
թյուն ունե ցող նե րի հա մար. լսա փո ղակ ներ. 
վի րա բու ժա կան սեղ միչ ներ. բժշկա կան ասեղ-
ներ. ասեղ ներ կա րեր դնե լու հա մար. ար գան-
դա յին (հեշ տո ցա յին) օղակ ներ. տաք օդի 
թե րա պև տիկ ապա րատ ներ. տաք օդի թրթռիչ-
ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. տա կը 
դնե լու մոմ լաթ ներ հի վան դա նո ցա յին մահ ճա-
կալ նե րի հա մար. սա վան ներ ան պա հու թյամբ 
տա ռա պող նե րի հա մար. փո ղա ձո ղեր (կա թե-
տեր ներ). ռա դի ու մա յին խո ղո վակ ներ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ման կա կան 
ատամն ա օ ղակ ներ. ոսկ րա բու ժա կան վի րա կա-
պեր հո դե րի հա մար. վի րա բու ժա կան սև ե ռա-
թի թեղ ներ. ձգուն (էլաս տիկ) կա լանդ ներ. 
գալ վա նա կան գո տի ներ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ռենտ գե նյան ապա րատ ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. սա նի տա րա-
հի գի ե նիկ տա կա դիր պետ քա նոթ ներ. տա կա-
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դիր պետ քա նոթ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ման կա բար ձա կան գոր ծիք ներ անաս-
նա բույժ նե րի հա մար. ման կա կան սննդի շշեր 
ծծակ նե րով. վի րա բու ժա կան դա նակ ներ. հեր-
ձա դա նակ ներ. ոտ նա ման ներ բժշկա կան 
նպատակ նե րի հա մար. վի րա բու ժա կան ըն դար-
ձա կիչ ներ. թքա ման ներ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. աղե լա րեր. ան վա վոր 
պատ գա րակ ներ հի վանդ նե րի հա մար. պատ-
գա րակ ներ հի վանդ նե րի հա մար. ոսկ րա բու ժա-
կան իրեր. կա լանդ ներ ճող վածք նե րի հա մար. 
կո շիկ նե րի սու պի նա տոր ներ (վեր հա կիչ ներ). 
զսպա շա պիկ ներ. կա նյուլ ներ (փո ղակ ներ). ձեռ-
նոց ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. հար-
մա րանք ներ մարմն ի խո ռոչ նե րը լվա նա լու 
հա մար. գո տի ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. կա լանդ ներ հղի նե րի հա մար. ոսկ րա-
բու ժա կան գո տի ներ. ատամն ա բույ ժի բազ կա-
թոռ ներ. ամոր ձատ ման աք ցան ներ. 
էլեկտ րա կան բար ձիկ-ջե ռոց ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ոսկ րա հար դար կո շիկ-
ներ. ար հես տա կան ատամն եր. վի րա բու ժա կան 
սպունգ ներ. վի րա բու ժա կան ապա րա տու րա և 
գոր ծիք ներ. պա յու սակ ներ բժշկա կան գոր ծիք-
նե րի հա վա քա ծու նե րով. վի րա բու ժա կան թե լեր. 
ապա րա տու րա անզ գա յաց ման հա մար. վի րա-
բու ժա կան մկրատ ներ. ջեր մա է լեկտ րա կան 
ճնշակ ներ (վի րա բու ժա կան). ճնշակ ներ (վի րա-
բու ժա կան). կա թո ցիչ ներ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. հար մա րանք ներ կոշ տուկ նե րը 
կտրե լու հա մար. կոս մե տի կա կան մերս ման 
սար քեր. բար ձիկ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. վի րա բու ժա կան կտրող գոր ծիք ներ. 
ին կու բա տոր ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. գդալ ներ դեղ ըն դու նե լու հա մար. 
քե րակ ներ լե զուն մաք րե լու հա մար. ական ջի 
ունե լյակ ներ. ատամն ա բու ժա կան շա ղափ ներ. 
ատամն ա բու ժա կան ապա րա տու րա և գոր ծիք-
ներ. բույ թեր ատամն ե րի պրո թե զա վոր ման 
հա մար. ատա մի պրո թեզ ներ. նշտար ներ. 
ատամն ա բու ժա կան հա յե լի ներ. մա տա կալ ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. նե րար կիչ-
ներ նե րար կումն ե րի հա մար. ջրա քաշ ման 
փո ղակ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ջրի պար կեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ռենտ գե նյան ապա րատ նե րի էկ րան ներ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. էլեկտ րասր տա գիր-
ներ. զոն դեր (զննա ձո ղեր) բժշկա կան 

նպա տակ նե րի հա մար. պոմ պեր բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ապա րա տու րա ա րյան 
անա լիզ նե րի հա մար. բազ կա թոռ ներ բժշկա-
կան կամ ատամն ա բու ժա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. պղպջա կա յին կա թո ցիչ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ման կա բար ձա կան 
աք ցան ներ. ապա րա տու րա գալ վա նա թե րա պի-
ա յի հա մար. ձեռ նոց ներ մերս ման հա մար. 
գաստ րոս կոպ ներ (ստա մոք սա դի տակ ներ). 
բժշկա կան սառ ցա պար կեր. ա րյու նա չա փիչ ներ. 
ջրա յին մահ ճա կալ ներ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. նե րար կիչ ներ են թա մաշ կա յին 
նե րար կումն ե րի հա մար. որո վայ նա յին բար ձիկ-
ներ. ին հա լա տոր ներ (ներշն չակ ներ). նե րար կիչ-
ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. քնա բեր 
բար ձիկ ներ անք նու թյան դեմ. ուրո լո գի ա կան 
(մի զա բա նա կան) սար քեր և գոր ծիք ներ. ին սուֆ-
լյա տոր ներ. հոգ նա ներ. ուլտ րա մա նու շա կա-
գույն լամ պեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
լա զեր ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
կաթ նած ծիչ ներ. լամ պեր բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. գո լոր շի ա րար ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. մի զա ըն դու նիչ անոթ-
ներ. ծնոտ նե րի պրո թեզ ներ. անզ գա յաց ման 
դիմ կալ ներ. մերս ման սար քեր. բժշկա կան սար-
քեր և գոր ծիք ներ. բժշկա կան անոթ ներ. բժշկա-
կան գոր ծիք նե րի պի տո յա տու փեր 
(ճամպ րուկ ներ). վեր ջա վո րու թյուն նե րի պրո-
թեզ ներ. վի րա բու ժա կան հա յե լի ներ. հա տուկ 
կա հույք բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ման կա բար ձա կան գոր ծիք ներ. գո տի ներ 
պոր տի հա մար. ակ նա չափ ներ. սար քեր զար կե-
րա կի չափ ման հա մար. ակ նա դի տակ ներ. լսո-
ղա կան օր գան նե րը պաշտ պա նող մի ջոց ներ. 
ար հես տա կան մաշկ վի րա բու ժա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. հե նակ նե րի (ան թա ցու պե րի) ծայ-
րա պա նակ ներ. դե ղա հա բե րը նե րա ծե լու 
հար մա րանք ներ. նա խա պահ պա նակ ներ. զար-
կե րա կա յին ճնշման չափ ման սար քեր. քվար ցա-
յին լամ պեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ռենտ գե նյան ապա րատ ներ և տե ղա կա յանք ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ռենտ գե-
նագ րեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ռա դի ո գի տա կան ապա րատ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ապա րատ ներ ճա ռա-
գայ թա յին բուժ ման հա մար. վե րա կեն դա նաց-
ման ապա րա տու րա. ռենտ գե նյան խո ղո վակ ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. հար մա-
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րանք ներ ռենտ գե նյան ճա ռա գայթ նե րից 
պաշտպան վե լու հա մար. շնչա դի մակ ներ 
ար հես տա կան շնչա ռու թյան հա մար. ապա րա-
տու րա ար հես տա կան շնչա ռու թյան հա մար. 
սղոց ներ վի րա բու ժա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. կրծքի պրո թեզ ներ. ար գան դա յին 
նե րար կիչ ներ. հեշ տո ցա յին սրսկիչ ներ. լսա փո-
ղակ ներ. ծծակ ներ երե խա նե րի հա մար. հե նա-
րան ներ տա փա կա թա թու թյան դեպ քում 
օգ տա գոր ծե լու հա մար. ապա րա տու րա խլու-
թյու նը բու ժե լու հա մար. պա հող վի րա կա պեր. 
կա րեր դնե լու նյու թեր. վի րա հա տա կան սե ղան-
ներ. հե րյուն ներ. մի զու կա յին զոն դեր. (զննա ձո-
ղեր). մի զու կա յին նե րար կիչ ներ. բժշկա կան 
բան կա ներ. անաս նա բու ժա կան սար քեր և գոր-
ծիք ներ. թրթռա կան ապա րատ ներ մահ ճա կալ-
նե րի հա մար. թրթռա մեր սիչ ներ. աչ քի 
պրո թեզ ներ. օդա կա խու թա յին սար քեր բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. փչո վի բար ձեր 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. փչո վի բար-
ձիկ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
փչո վի ներք նակ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. նե րար կիչ ներ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. վի րա բու ժա կան առաձ գա կան 
գուլ պա ներ. երակ նե րի լայ նաց ման ժա մա նակ 
օգ տա գործ վող ձգուն (էլաս տիկ) եր կար գուլ պա-
ներ. հե նակ ներ (ան թա ցու պեր). ծծա կով շշե րի 
կա փա րիչ ներ. ծծակ ներ ման կա կան շշե րի 
հա մար. ոսկ րա հար դար մի ջա տա կեր. ման րէ ա-
զերծ ված վի րա բու ժա կան սա վան ներ. հա տուկ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար հար մա րեց-
ված մահ ճա կալ ներ. էլեկտ րոդ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. էլեկտ րա կան գո տի ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ապա րա-
տու րա ֆի զի կա կան վար ժու թյուն նե րի հա մար 
բժշկա կան նպա տակ նե րով. ին կու բա տոր ներ 
նո րա ծին նե րի հա մար. հար մա րանք ներ մարմն ի 
խո ռոչ նե րը մաք րե լու հա մար. ատամն ա բու ժա-
կան էլեկտ րա կան ապա րա տու րա. ապա րա-
տու րա բժշկա կան անա լիզ նե րի հա մար. 
ուլտ րա մա նու շա կա գույն ճա ռա գայթ նե րի զտիչ-
ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ծխա-
հար ման ապա րատ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. իրա նա կալ ներ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ոչ քի մի ա կան 
հա կա բեղմն ա վո րիչ մի ջոց ներ. էլեկտ րա կան 
ծած կոց ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
մա զի պրո թեզ ներ. վի րա բու ժա կան ծնկա կալ-

ներ. ոսպ նյակ ներ (նե րակ նա յին պրո թեզ ներ) 
ներ պատ վաստ ման հա մար. պառ կե լա խո ցե րի 
առա ջա ցու մը կան խող բար ձիկ ներ. ֆի զի ո թե-
րա պև տիկ ապա րա տու րա. շնչա չափ ներ 
(բժշկա կան գոր ծիք ներ). ջեր մա չափ ներ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ասեղ ներ ասեղ նա-
բու ժու թյան հա մար. հա տուկ հա գուստ 
վի րա հա տա կան սե նյակ նե րի հա մար. ախ տո-
րոշ ման ապա րատ ներ բժշկա կան նպատակնե րի 
հա մար. գոր ծիք ներ էլեկտ րա ա սեղ նա բու ժու-
թյան հա մար. սրտախ թա նիչ ներ. բուժ վող 
հի վանդ նե րին բարձ րաց նե լու ամ բար ձիչ ներ. 
դիմ կալ ներ բժշկա կան անձ նա կազ մի հա մար. 
ոսկ րա բու ժա կան գիպ սի կա պեր. վի րա բու ժա-
կան սա վան ներ. վի րա բու ժա կան ներ պատ վաս-
տիչ ներ ար հես տա կան նյու թե րից. 
ջեր մաճն շակ ներ առա ջին օգ նու թյան հա մար. 
գի շե րա նոթ նե րի նստոց ներ. սրտի դե ֆիբ րի լյա-
տոր ներ. դի ա լի զորդ սար քեր. լա րա յին ուղ ղոր-
դիչ ներ (բժշկա կան). օր թո դոն տիկ սար քեր. 
բժշկու թյան մեջ օգ տա գործ վող օդա քաշ ապա-
րատ ներ. հա տուկ տա րո ղու թյուն ներ բժշկա կան 
թա փոն նե րի հա մար. լան ջա գո տի (պա հող 
կա լանդ). պար կիկ ներ հեշ տո ցա յին ցնցուղ ման 
հա մար. էրո տիկ տիկ նիկ ներ (սեքս տիկ նիկ ներ). 
միկ րո ո ղորկ ման ապա րատ ներ մաշ կի հա մար. 
մարմն ի ֆունկ ցի ո նալ խան գա րումն ե րը վե րա-
կանգ նե լու հա մար ապա րա տու րա բժշկա կան 
նպա տակ նե րով. ստենտ ներ. ական ջի վի րախ-
ծուծ ներ (ական ջը պաշտ պա նե լու հար մա րանք-
ներ). ջեր մաս տի ճա նի կպչուն ցու ցա սար քեր 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. հե նա սայ-
լակ ներ սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն ներ 
ունե ցող ան ձանց հա մար. տո մոգ րաֆ ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գոր ծե լու 
հա մար. կո րյա կա յին ցա նը բու ժե լու սար քեր. 
սան րեր ոջիլ նե րի դեմ. քա ռա կու սի հե նա րա նով 
ձեռ նա փայ տեր բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ներ դի տակ խցիկ ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. սրտի աշ խա տան քը դի տար-
կող սար քեր. սեղ մող (կոմպ րե սի ոն) հա գուստ. 
սեքս-խա ղա լիք ներ. ուղե ղի էլեկտ րախ թա նիչ-
ներ. ներդր վող մի ջոց ներ դե ղե րը մաշ կի տակ 
նե րար կե լու հա մար. կեն սա քայ քա յիչ իմպ լանտ-
ներ ոս կո րի սև ե ռակ ման հա մար. բժշկա կան 
մած կա թի ակ ներ. աս պի րա տոր ներ քթի հա մար. 
պաշտ պա նիչ ատամն ա կալ ներ ատամն ա բու ժա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. դաշ տա նա յին 
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թա սա կիկ ներ. շնչա ռա կան դի մակ ներ ար հես-
տա կան շնչա ռու թյան հա մար. օր թո դոն տիկ 
ռե տի նե կա պեր. վեր լու ծիչ ներ ման րէ նե րի նույ-
նա կա նաց ման հա մար բժշկա կան նպա տակ նե-
րով. ապա րատ ներ ԴՆԹ և ՌՆԹ 
հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար բժշկա կան նպա-
տակ նե րով. ցո ղու նա յին բջիջ նե րի վե րա կանգն-
ման ապա րատ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րով. 
մարմն ի ճար պը հսկող-չա փող սար քեր. մարմն ի 
կազ մու թյու նը հսկող-չա փող սար քեր. ոտ քե րի 
մատ նե րի բա ժա նիչ ներ ոսկ րա բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. հա կա ռև մա տիկ ապա րան-
ջան ներ. հա կա ռև մա տիկ օղակ ներ. 
ապա րան ջան ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. վի րա բու ժա կան ռո բոտ ներ. ծծակ ներ 
մա նուկ նե րին կե րակ րե լու հա մար. ապա րան-
ջան ներ սրտխառ նո ցի դեմ. քայ լա վար ժան քի 
ան վա վոր սայ լակ ներ. ջրած նա յին ին հա լյա տոր-
ներ (ներշն չակ ներ). մագ նի սա-ռե զո նան սա յին 
տո մոգ րա ֆի ա յի (ՄՌՏ) ապա րատ ներ, բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. մահ ճա կալ նե րի 
փչո վի ներք նակ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. սա ռեց նող սպե ղա նա լա թեր բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. սա ռեց նող բար ձիկ ներ 
առա ջին օգ նու թյան հա մար. ձեռ քի շար ժա կան 
մի զա ման ներ. ձեռ նա փայ տեր բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ռո բո տա յին էք զոկ մախք նե րի 
կոս տյումն եր բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա-
գոր ծե լու հա մար. ակուպ րե սու րա յին ապա րան-
ջան ներ. երե խա նե րի ծծակ նե րի 
պնդակ-բռնիչ ներ. խո լես տե րի նը չա փող գոր-
ծիք ներ. հի վան դի հե տա զոտ ման խա լաթ ներ. 
բի ո մագ նի սա կան օղակ ներ թե րա պև տիկ կամ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. դեմ քի թե րա-
պև տիկ դի մակ ներ. լնդե րի մերս ման ռե տի նե 
պա րա գա ներ ման կիկ նե րի հա մար. հա բե րի 
ման րա տիչ ներ. ա րյան մեջ գլյու կո զան չա փող 
գոր ծիք ներ. պնդաց ման լամ պեր բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ար հես տա կան նյու թե-
րից պատ րաստ ված ոսկ րա յին լցա նյու թեր. 
ին հա լա տոր նե րի (ներշն չակ նե րի) խցիկ ներ. 
բժշկա կան զննման հա մար սե ղան ներ. նա նո ռո-
բոտ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
կի նե զի ո լո գի ա յի ժա պա վեն ներ. բժշկա կան 
սա ռեց նող սար քեր ջեր մա հար վա ծը բու ժե լու 
հա մար. թե րա պև տիկ հի պո թեր մի ա յում օգ տա-
գոր ծե լու հա մար նա խա տես ված բժշկա կան 
սա ռեց նող սար քեր. հա բեր կտրող գոր ծիք ներ. 

հի գի ե նիկ դի մակ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ԼԱԴ դի մակ ներ թե րա պև տիկ նպա-
տակ նե րի հա մար.  

դաս 12. ամ բար ձի չով սայ լակ ներ. եր կա թու-
ղա յին կցիչ ներ. կցոր դիչ ներ ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. օդա յին 
փո խակ րիչ ներ. օդա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց ներ. օդա պա րիկ ներ. օդախ ցիկ ներ 
օդաճն շա կան դո ղե րի հա մար. գոր ծիք նե րի և 
պի տույք նե րի հա վա քա կազ մեր դո ղե րի օդախ-
ցիկ նե րի նո րոգ ման հա մար. օդա պոմ պեր 
(տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի պի տույք ներ). 
կա խոց նե րի մեղ միչ ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. մեղ միչ զսպա նակ ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ինք նա-
թիռ – ամ ֆի բի ա ներ. սա հե լուց պաշտ պա նող 
հար մա րանք ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
դո ղե րի հա մար. հա կա սահ քա յին շղթա ներ. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի նստոց նե րի 
գլխա կալ ներ. ջրե լու մե քե նա ներ. կցանք նե րի 
կցիչ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
ավ տո բուս ներ. հե ռըն թաց ավ տո բուս ներ. 
կա տեր ներ. բեռ նա տար ավ տո մե քե նա ներ. 
ավ տո մո բիլ նե րի հետգ ցո վի թափ քա ծած կեր. 
շղթա ներ ավ տո մո բիլ նե րի հա մար. շաս սի ներ 
ավ տո մո բիլ նե րի հա մար. հե տըն թաց քի ազ դա-
սար քեր տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
ինք նա թիռ ներ (օդա նա վեր). լաս տա նա վեր. 
բեռ նախ ցիկ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. դի րի ժաբլ ներ. դո ղեր տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի անիվ ե րի հա մար. տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի դո ղե րի փա կան ներ. 
եր կա թու ղա յին շար ժա կազ մե րի անիվ ե րի 
կա լանդ նե րի կա տար ներ. ոլո րա լի սեռ ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. նա վի-
րան ներ. նա վե րի կե ռեր. ղե կա յին սարք վածք-
ներ նա վե րը կա ռա վա րե լու հա մար. 
սարք վածք ներ նա վե րը զա տե լու հա մար. թեք 
նա վա րան ներ նա վե րի հա մար. պտու տա կա յին 
շար ժա սար քեր փոքր նա վե րի հա մար. թի եր. 
բեռ նա տար ավ տո մո բիլ նե րի թափ քեր. հան քա-
յին ձեռ նա սայ լակ նե րի անիվ եր. հե ծա նիվ եր. 
հե նակ ներ հե ծա նիվ ե րի հա մար. եր կա թու ղա-
յին վա գոն նե րի սայ լակ ներ. նա վա մա կույկ նե րի 
մա կույ կա հե ծան ներ. ցե խից, կեղ տից պաշտ-
պա նող վա հա նակ ներ. եր կա նիվ սայ լակ ներ. 
կա խո վի ճո պա նու ղի նե րի խցիկ ներ. կե սոն ներ 
(տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ). անիվ եր 
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տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի շար ժիչ նե րի ծած կոց ներ. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հետգ ցո վի թափ-
քա ծած կեր. ավ տոկ ցանք ներ. քար շակ ներ 
(տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ). ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի մե խա նիզմն ե րի 
քար տեր, բա ցա ռու թյամբ շար ժիչ նե րի. անվ-
տան գու թյան գո տի ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի նստոց նե րի հա մար. տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի ան վա կուն դեր. շղթա ներ հե ծա-
նիվ ե րի հա մար. ան դա մա լույ ծի բազ կա թոռ ներ. 
բեռ նա նա վեր (կցա նա վեր). մա կույկ ներ. բեռ նա-
տար սայ լակ ներ. սայ լակ ներ ճկա փո ղե րի 
հա մար. ձու լա սայ լակ ներ. մե քե նա ներ գոլ ֆի 
հա մար. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի շաս սի-
ներ. ղե կեր. շար ժա կազ մեր ֆու նի կու լյոր նե րի 
հա մար. եր կա թու ղա յին շար ժա կազ մեր. ծխա-
տար խո ղո վակ ներ նա վե րի հա մար. թրթուր ներ 
(թրթու րա յին ժա պա վեն ներ) տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. տրակ տոր ներ. վա գո նիկ-
ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի թա փար գել-
ներ. եր կա թու ղա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի թա փար գել ներ (բու ֆեր ներ). հիդ-
րավ լի կա կան հա մա կար գեր տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. հե ծա նիվ ե րի ղե կեր. քնա-
մահ ճակ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. ող նա կո ղեր (նա վե րի). հե ծա նիվ ե րի 
դո ղեր. հե ծա նիվ ե րի ատամն ա նիվ եր. ար գե-
լակ ներ հե ծա նիվ ե րի հա մար. ցե խից, կեղ տից 
պաշտ պա նող վա հա նակ ներ հե ծա նիվ ե րի 
հա մար. հե ծա նիվ ե րի ան վա հե ցեր. ծնկա վոր 
լծակ ներ հե ծա նիվ ե րի հա մար. շար ժիչ ներ 
հե ծա նիվ ե րի հա մար. հե ծա նիվ ե րի ան վա-
կուն դեր. հե ծա նիվ ե րի ոտ նակ ներ. պոմ պեր 
հե ծա նիվ ե րի հա մար. հե ծան վա յին ան վա ճա-
ղեր. հե ծա նիվ ե րի անիվ եր. թամ բեր հե ծա-
նիվ ե րի հա մար. մո տո ցիկ լետ նե րի 
կանգ նակ ներ. ատամն ա վոր փո խան ցիչ ներ 
ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. լո ղուն դրագ ներ (նա վեր). եր կա թու ղա-
սայ լակ ներ. էլեկտ րա շար ժիչ ներ ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. էլեկտ-
րա շար ժի չա վոր մի ջոց ներ. կցոր դիչ նե րի ագույց-
ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. ման կա կան անվ տանգ նստոց ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. պա րա-
շյուտ ներ. դո ղա ծած կան ներ օդաճն շա կան 
դո ղե րի հա մար. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 

հա կակ շիռ ներ անիվ ե րի հա վա սա րակշռ ման 
հա մար. տի ե զե րա կան ապա րատ ներ. նա վե րի 
կայ մա սար քեր (ծո վա յին նա վա տոր միղ). սռնի-
ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
սռնի նե րի վզիկ ներ. հող մա պա կի նե րի ապա կե-
մաք րիչ ներ. պահ պա նա կան ցան ցեր հե ծա նիվ-
նե րի հա մար. բեռ նա ցան ցեր տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. ան վա կուն դե րի (անիվ ե րի) 
թա սակ ներ. ֆուր գոն ներ (տրանս պոր տա յին 
մի ջոց ներ). ար գե լակ ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. ան վա կուն դե րի ամ րա կա-
պեր. ավ տո մո բիլ-սառ նա րան ներ. վա գոն-սառ-
նա րան ներ (եր կա թու ղա յին տրանս պորտ). 
շար ժիչ ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. նա վա խե լի թի եր. պա տյան-
ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի նստոց նե րի 
հա մար. լու սան ցույց ներ. հիդ րո ինք նա թիռ ներ. 
հիդ րոպ լան ներ. ննջա վա գոն ներ. շո գե շարժ ներ. 
լո կո մո տիվ եր. քար շու ժա յին շար ժիչ ներ ցա մա-
քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
եր կա թու ղա յին վա գոն ներ. ոտ նա տե ղեր 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. փոխ հա-
ղոր դակ ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. ուժա յին մե խա նիզմն եր 
ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. ռազ մա կան տրանս պորտ. ռե ակ տիվ 
շար ժիչ ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. մո տո ցիկ լետ ներ. վա զան ցի 
կցոր դիչ ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. ջրա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց ներ. նա վեր. նա վե րի թի ապ տու տակ ներ. 
թի եր կա նո եի հա մար. հող մա պա կի ներ. ան վա-
դո ղե րի բու թակ ներ. պահ պա նա շեր տեր ան վա-
դո ղե րը վե րա կանգ նե լու հա մար. օդաճն շա կան 
դո ղեր. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ան վա դո-
ղեր. կամր ջա նա վեր. դռներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. ավ տո մո բի լա յին բեռ նախ-
ցիկ ներ դա հուկ նե րի հա մար. եռա նիվ տրանս-
պոր տա յին մի ջոց ներ բեռ նե րի փո խադր ման 
հա մար. ման կա սայ լակ ներ. պա տյան ներ ման-
կա սայ լակ նե րի հա մար. ման կա կան սայ լակ-
նե րի հետգ ցո վի թափ քա ծած կեր. պտու տա կա յին 
շար ժա սար քեր. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
ան վա ճա ղեր. պրկման սարք վածք ներ ան վա-
ճա ղե րի հա մար. վե րե լակ ներ լեռ նագ նաց նե րի 
հա մար. կա խոց նե րի զսպան ներ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. վա գոն – ռես տո րան-
ներ. հե տևի դի տա հա յե լի ներ. տրանս պոր տա յին 
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մի ջոց նե րի ան վա հե ցեր. թամ բեր մո տո ցիկ լետ-
նե րի հա մար. մո տո ցիկ լետ նե րի սայ լակ ներ. 
նստոց ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. սպոր տա յին ավ տո մո բիլ ներ (ավ տո մե-
քե նա ներ). կա ռա նա սյու ներ (ծո վա յին). թիկ նա-
թո ռով վե րե լակ ներ. թի ա կալ ներ. կործ վող 
(շրջվող) սայ լակ ներ. թռչող ապա րատ ներ. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ըն թա ցա յին 
մա սեր. սահ նակ ներ (տրանս պոր տա յին մի ջոց-
ներ). տրամ վայ ներ. սարք վածք ներ և հար մա-
րանք ներ ճո պա նու ղի նե րի հա մար. 
ֆու նի կու լյոր ներ. կա խո վի ճո պա նու ղի ներ. եռա-
նիվ տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ. տուր բին ներ 
ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. ցա մա քա յին, օդա յին, ջրա յին և ռել սա-
յին տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ. ինք նա սոսնձ-
վող ռե տի նե կար կա տան ներ դո ղե րի 
օդախ ցիկ նե րը նո րո գե լու հա մար. տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի ներ սի պաս տառ ներ. մո պեդ-
ներ. պա տու հան ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. մար դա տար ավ տո մո բիլ-
ներ. հա կա հափշ տա կիչ հար մա րանք ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. շրջվող 
սար քեր (վա գոն նե րի, վա գո նետ նե րի մա սեր). 
զբո սա նա վեր. օդագ նա ցու թյան մեջ օգ տա գործ-
վող ապա րատ ներ, մե քե նա ներ և հար մա րանք-
ներ. հա կաշ լաց ման հար մա րանք ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ավ տո մո-
բիլ նե րի դո ղեր. ավ տո մո բիլ նե րի թափ քեր. 
ավ տո մո բիլ նե րի թա փար գել ներ. մեղ միչ ներ 
ավ տո մո բիլ նե րի հա մար. հա կա հափշ տա կիչ 
ազ դա սար քեր տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. ազ դան շա նա յին շչակ ներ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ավ տո մո բիլ – բե տո-
նա խառ նիչ ներ. հե ծա նիվ ե րի ան վա խու ցեր. 
ար գե լա կա յին լրա կազ մեր տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. ար գե լա կա յին կա լուն ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ցա մա-
քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի փո խան-
ցա տու փեր. ձեռ նա սայ լակ ներ. սայ լեր. 
հե ծա նիվ ե րի շրջա նակ ներ. թափ քեր տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ինք նա նետ վող 
բազ կա թոռ ներ թռչող ապա րատ նե րի հա մար. 
պա տյան ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. շար ժա հա ղորդ շղթա ներ ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. փոխ հա-
ղոր դիչ շղթա ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի հա մար. պտտման մո մեն տի 

կեր պա փո խիչ ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի հա մար. ազ դան շա նա յին ցու ցիչ-
ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
ծխա տար խո ղո վակ ներ լո կո մո տիվ ե րի հա մար. 
ղե կա նիվ եր տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. թամ բե րի պա տյան ներ հե ծա նիվ ե րի 
հա մար. սա նի տա րա կան տրանս պոր տա յին 
մի ջոց ներ. ան խուց դո ղեր հե ծա նիվ ե րի հա մար. 
ռե դուկ տոր ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. ար գե լա կա յին սեգ մենտ ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. աե րո սա-
հա նա վեր. վա ռե լի քի բա քե րի կա փա րիչ ներ. 
շար ժա ձո ղեր ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար (բա ցա ռու թյամբ մո տոր նե րի 
և շար ժիչ նե րի մաս կազ մող նե րի). հետ նա մա սի 
բեռ նամ բար ձիչ ներ (տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի մա սեր). անվ տան գու թյան կա պո վի գո տի-
ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
նստե լա տե ղե րի հա մար. արև ա պաշտ պան հար-
մա րանք ներ ավ տո մո բիլ նե րի հա մար. շար ժա-
հա ղորդ ման տու փի լի սեռ ներ ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. անվ-
տան գու թյան բար ձիկ ներ (ավ տո մո բիլ նե րի 
անվ տան գու թյան մի ջոց ներ). հե ծա նիվ ե րի 
զամ բյուղ ներ. ավ տոտ ներ. սայ լակ նե րի ան վակ-
ներ (տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի). սայ լակ ներ 
մաքր ման հա մար. նա վե րի բա խա մեղ միչ ներ. 
ձեռ նա սահ նակ ներ (ֆին նա կան սահ նակ ներ). 
հե ծա նիվ ե րի կո ղով եր. սայ լակ ներ մթերք-
նե րի հա մար. ձնագ նաց մե քե նա ներ. հե ռա կա-
ռա վար վող տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ, 
բա ցա ռու թյամբ խա ղա լիք նե րի. ինք նագ լոր ներ 
(տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ). նա վի կայ մեր. 
պա տյան ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
ղե կե րի հա մար. սփոյ լեր ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. ցո լա լապ տեր նե րի մաք րիչ-
ներ. ար գե լա կա յին կոճ ղակ ներ ավ տո մո բիլ նե րի 
հա մար. պա հես տա յին անիվ ե րի պա տյան ներ. 
շրջո վի թափ քով բեռ նա տար վա գո նիկ ներ. 
սի գա րե տի վա ռիչ ներ ավ տո մո բիլ նե րի վա հա-
նակ նե րի վրա. ար գե լա կա յին սկա վա ռակ ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. հե ծա-
նիվ ե րի խուր ջին ներ. հե ծա նիվ ե րի զան գեր. 
մո տո ցիկ լետ նե րի զան գեր. զրա հա մե քե նա. 
շար ժիչ նե րի հե նա րան ներ ցա մա քա յին տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ռազ մա կան 
նշա նա կու թյան անօ դա չու թռչող սար քեր. 
կա նոե. քա ղա քա ցի ա կան նշա նա կու թյան անօ-
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դա չու թռչող սար քեր. հե տևի կո ղա յին դի տա-
հա յե լի ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. մո ծա կա պաշտ պան ցան ցեր ման կա-
կան սայ լակ նե րի հա մար. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի կա ռա վար ման բռնակ ներ. ան վա-
րորդ ավ տո մե քե նա ներ (ինք նա վար ավ տո մե քե-
նա ներ). մո տո ռոլ լեր. սկու տեր ներ 
սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն նե րով 
ան ձանց հա մար. ավ տո մո բիլ նե րի մոխ րա ման-
ներ. շղթա ներ մո տո ցիկ լետ նե րի հա մար. մո տո-
ցիկ լետ նե րի շրջա նակ ներ. մո տո ցիկ լետ նե րի 
ղե կեր. շար ժիչ ներ մո տո ցիկ լետ նե րի հա մար. 
մո տո ցիկ լետ նե րի կո ղով եր. պինդ դո ղեր 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի անիվ ե րի 
հա մար. նո րա ծին նե րի սայ լակ ներ. ման կա կան 
սայ լակ նե րին հար մա րեց ված ոտ նա մուշ տակ-
ներ. հաշ ման դամն ե րի սայ լակ նե րին հար մա-
րեց ված ոտ նա մուշ տակ ներ. ան վա դո ղե րի 
ներդր վող օդախ ցիկ ներ. զբո սա սայ լակ նե րին 
հար մա րեց ված պա յու սակ ներ ման կա սայ լակ նե-
րին հար մա րեց ված պա յու սակ ներ. հե ռա կա ռա-
վար վող տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ ստորջ րյա 
զննումն ե րի հա մար. ինք նա վար ստորջ րյա 
տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ ծո վի հա տա կի 
զննումն ե րի հա մար. սիլ ֆոն ներ մի ակց ված 
ավ տո բուս նե րի հա մար. էլեկտ րա կան հե ծա նիվ-
ներ. թամ բե րի պա տյան ներ մո տո ցիկ լետ նե րի 
հա մար. մրցար շա վա յին ավ տո մե քե նա ներ. 
ռո բո տաց ված ավ տո մե քե նա ներ. անօ դա չու 
թռչող խցիկ ներ (դրոն). ձկնոր սա կան ձեռ նա-
սայ լակ ներ. անիվ ե րով վան դա կա վոր սայ լակ-
ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի անիվ ե րի 
պնդօ ղակ ներ. սեղ մակ ներ նա խա տես ված 
ավ տո մե քե նա յի պա հես տա մա սե րը ավ տո մե քե-
նա յի թափ քին ամ րաց նե լու հա մար. փրկա րա-
րա կան սահ նակ ներ. էվա կու ա տոր ներ. 
աղ բա տար ավ տո մե քե նա ներ. կցանք ներ հե ծա-
նիվ եր փո խադ րե լու հա մար. հե ծա նի վի կցանք-
ներ. սայ լակ ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար. 
բեռ նա տար ներ ներ կա ռուց ված կռուն կով. 
առաք ման դրոն ներ. տե սախ ցիկ նե րով հե ռա-
կա ռա վար վող ուղ ղա թիռ ներ. գի րո կոպ տեր ներ. 
ուղ ղա թիռ ներ. ինք նա հա վա սա րակշռ վող ինք-
նագ լոր ներ. ինք նա հա վա սա րակշռ վող տախ-
տակ ներ. ինք նա հա վա սա րակշռ վող 
էլեկտ րա կան ունի ցիկ լեր. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի ծած կե րի ամ րակ ներ. դո ղեր ձյու նա-
մաք րիչ նե րի հա մար. ջրա սու զա կի զան գեր. 

բա ժա կա կալ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար.  

դաս 13. ացե տիլ նիտ րա թա ղան թա նյութ. 
հրե տա սայ լեր (րե տա նիh). պայ թու ցիկ փամ-
փուշտ ներ. պայ թու ցիկ նյու թեր ամո նի ու մի նիտ-
րա տի հիմ քի վրա. ճայ թիչ ներ (դե տո նա տոր). 
ինք նագ նաց զեն քեր. ար ցուն քա բեր գա զով 
զեն քեր. հրա զեն. հրա զե նի փո ղանց քե րի մաքր-
ման խո զա նակ ներ. հրա վա ռե լիք. հրե տա-
նա յին զեն քեր (հրա նոթ). բա լիս տիկ ար կեր. 
հար մա րանք ներ փամփշ տա կալ նե րը լցա վո րե-
լու հա մար. բեն գա լյան կրակ ներ. բռնկիչ մո մեր. 
փամ փուշ տի պար կուճ ներ. թնդա նոթ ներ. հրա-
զե նի փո ղեր. կա րա բին ներ. փամ փուշտ ներ. 
հար մա րանք ներ փամ փուշտ նե րով լից քա վո րե-
լու հա մար. փամփշ տա կալ ներ. որ սոր դա կան 
հրա զեն. ռազ մամ թերք. հրա զե նի հրա հան-
ներ. վա ռո դա ման ներ. հրա բամ բակ. հրա զե նի 
հրա նո թա փո ղե րի հետ նա մա սեր. դի նա միտ. 
հրա զե նի պա տյան ներ. պայ թու ցիկ նյու թեր. 
ազ դան շա նա յին հրթիռ ներ. հրա ցան ներ (զենք). 
հրա ցա նի ագուստ ներ. նշա նա ռու թյան հա յե-
լի ներ հրա զե նի հա մար. հրա զե նի ձգան նե րի 
պաշտ պա նիչ բռնակ ներ. որ սոր դա կան կո տո-
րուք. ռազ մամ թերք հրա զե նի հա մար. հրթի ռա-
նետ ներ. ական նե րի պայ թու ցիչ ներ. ական ներ 
(զի նամ թերք). գնդա ցիր ներ. ակա նա նետ ներ 
(հրա զեն). հրե տա նա յին ար կեր. ատր ճա նակ-
ներ (զենք). սև վա ռոդ. վա ռոդ. ար կեր (զենք). 
ինք նա բո ցա վառ վող նյու թեր. հրա տեխ նի կա-
կան մի ջոց ներ. ատր ճա նակ ներ. ծանր հրա նոթ-
նե րի դար ձյակ ներ. հրե տա նա յին հե նա րան ներ. 
նշա նոց ներ հրա զե նի հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
օպ տի կա կա նի. օդաճն շա կան ատր ճա նակ-
ներ (զենք). բռնկման պատ րույգ ներ հրա զե նի 
հա մար. պայ թու ցիչ ներ. բռնկման քու ղեր հրա-
զե նի հա մար. զեն քե րի սրա կալ ներ. մա ռա-
խու ղի ժա մա նակ օգ տա գործ վող պայ թյու նա յին 
ազ դան շա նիչ ներ. նշա նոց ներ հրա զե նի հա մար 
(բա ցա ռու թյամբ օպ տի կա կա նի). հրա պա տիճ 
– ճայ թիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ խա ղա լիք նե րի. 
ռե ակ տիվ ար կեր (ար կեր). հար պու նա յին հրա-
ցան ներ (զենք). խլա րար ներ զեն քե րի հա մար. 
տան կեր. վա ռո դա պա տիճ ներ. հե ղու կա ցիր-
ներ ան հա տա կան պաշտ պա նու թյան հա մար. 
զի նամ թեր քի հա մար նա խա տես ված գո տի-
ներ. ավ տո մատ զեն քի փամ փուշ տի ժա պա վեն-
ներ. տոր պեդ ներ. ձեռ քի զենք (հրա զեն). ձեռ քի 
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նռնակ ներ. ազ դան շա նա յին ատր ճա նակ ներ. 
փրկա րա րա կան, պայ թու ցիկ կամ հրա տեխ նի-
կա կան ազ դան շան ներ.  

դաս 15. ակոր դե ոն ներ. բա նա լի ներ (մուր-
ճեր) լա րա յին գոր ծիք նե րը լա րե լու հա մար. լեզ-
վա կա վոր փո ղա յին գոր ծիք ներ. երաժշ տա կան 
գոր ծիք նե րի աղեղ ներ. երաժշ տա կան գոր-
ծիք նե րի աղեղ նե րի դրոց ներ. երաժշ տա կան 
գոր ծիք նե րի աղեղ նե րի փայ տիկ ներ. ձիու մազ 
երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի աղեղ նե րի հա մար. 
դաշ նա մուր ներ. չափ տա լու ձո ղիկ ներ (խմբա-
վա րի). թմբու կի փայ տիկ ներ. բան դո նի ոն-
ներ. եր գե հո նիկ ներ. բա սեր (ստեղ ներ, լա րեր) 
(ցածր ռե գիստ րի երաժշ տա կան գոր ծիք ներ). 
հար մոն ներ. աղե լա րեր երաժշ տա կան գոր-
ծիք նե րի հա մար. բուկ ցին ներ (զին վո րա կան 
փո ղեր). կա րի լի ոն ներ (երաժշ տա կան գոր ծիք-
ներ). կաս տա նի ետ ներ (չխչխկան ներ). բուն չուկ-
ներ (երաժշ տա կան գոր ծիք ներ). կի սագն դա ձև 
թմբուկ նե րի դրոց ներ. երաժշ տա կան գոր-
ծիք նե րի ականջ ներ. ցիտ րա ներ (կի թառ ներ). 
կլար նետ ներ. երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի 
ստեղ նա շա րեր. երաժշ տա կան գոր ծիք ներ. կոն-
ցեր տի նո. կոնտ րա բաս ներ. երաժշ տա կան գոր-
ծիք նե րի նվա գա լա րեր. լա րա յին գոր ծիք ներ. 
եղ ջե րա փո ղեր (երաժշ տա կան գոր ծիք ներ). 
կոռ նետ ներ. ծնծղա ներ. կա մեր տոն ներ. ծայ րոց-
ներ երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի հա մար. երաժշ-
տա կան գոր ծիք նե րի պա տյան ներ. ֆլեյ տա ներ. 
կոչ նա զան գեր. վար գան ներ (երաժշ տա կան 
գոր ծիք ներ). կի թառ ներ. ֆիս հար մո նի ա ներ. 
տա վիղ ներ. տա վիղ նե րի նվա գա լա րեր. հո բոյ-
ներ. էլեկտ րո նա յին երաժշ տա կան գոր ծիք ներ. 
մե խա նի կա կան դաշ նա մուր նե րի ձայնն ուժգ-
նաց նող կար գա վո րիչ ներ. քնար ներ. մե դի ա-
տոր ներ (կնտնտոց ներ) լա րա յին գոր ծիք նե րի 
հա մար. ման դո լին ներ. ջու թակ նե րի դնչա փո-
կեր. պար կապ զուկ ներ. երաժշ տա կան արկ-
ղիկ ներ. նո տա նե րը շրջե լու հար մա րանք ներ. 
երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի կամր ջակ ներ. 
եռան կյու նի ներ (երաժշ տա կան գոր ծիք ներ). 
օկա րի նա ներ (իտա լա կան երաժշ տա կան կա վե 
փո ղա յին գոր ծիք). եր գե հոն ներ. եր գե հոն նե րի 
օդա տար խո ղո վակ ներ. կա շի թմբուկ նե րի 
հա մար. երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի ոտ նակ-
ներ. դաշ նա մուր նե րի ստեղ նա շա րեր. դաշ նա-
մուր նե րի նվա գա լա րեր. դաշ նա մու րի ստեղ ներ. 
փուք սեր երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի հա մար. 

երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի մեղ մոց ներ. թմբուկ-
ներ (երաժշ տա կան գոր ծիք ներ). դա փեր (դա հի-
րա ներ). տամ տամն եր. կի սագն դա ձև թմբուկ ներ 
(գո սեր) (երաժշ տա կան գոր ծիք ներ). տրոմ-
բոն ներ (փո ղա յին երաժշ տա կան գոր ծիք ներ). 
շե փոր ներ. փո ղեր. երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի 
կա փույր ներ. վի ո լա ներ. ջու թակ ներ. քսի լո-
ֆոն ներ. երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի ստեղ-
ներ. մե ղե դի նե րի ձայ նագր ման ժա պա վեն ներ 
մե խա նի կա կան երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի 
հա մար. մե ղե դի նե րի ձայ նագր ման ծա կոտ ված 
ժա պա վեն ներ մե խա նի կա կան երաժշ տա կան 
գոր ծիք նե րի հա մար. նո տա կալ ներ. հա քին ներ 
(չի նա կան ջու թակ ներ). ֆլեյ տա ներ հնդե ղե գից 
(բամ բու կից). պի պա ներ (չի նա կան կի թառ-
ներ). շեն գեր (չի նա կան փո ղա յին երաժշ տա կան 
գոր ծիք ներ). սու ո նա ներ (չի նա կան փող). զան-
գակ ներ (երաժշ տա կան գոր ծիք ներ). երաժշ-
տու թյան սին թե զա րար ներ (հա մադ րիչ ներ). 
երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի դրոց ներ. սաք սո-
ֆոն ներ. բա լա լայ կա (երաժշ տա կան լա րա յին 
գոր ծիք ներ). բան ջո. մե լո դի կա ներ. բև եկ նա խեժ 
երաժշ տա կան լա րա յին գոր ծիք նե րի հա մար. 
ռո բո տաց ված հար վա ծա յին գոր ծիք ներ (երաժշ-
տա կան գոր ծիք ներ). մուր ճիկ ներ երաժշ տա կան 
գոր ծիք նե րի հա մար. փո կեր երաժշ տա կան գոր-
ծիք նե րի հա մար.  

դաս 17. մաս նա կի մշակ ված ացե տիլ 
թա ղան թա նյութ. ակ րի լա յին խե ժեր, կի սա-
ֆաբ րի կատ ներ. աս բես տե պահ պա նիչ վա րա-
գույր ներ. ռե տի նե օղեր. աս բես տե հեր ձա քար. 
ջրցան ման ճկա փո ղեր. ձայ նա մե կու սիչ նյու թեր. 
անջ րան ցիկ խտա րար օղակ ներ. բա լա տա. 
անջ րան ցիկ խցվածք ներ. ռե տի նե խցվածք ներ 
բան կա նե րի հա մար. ճեղ քե րի խցա նիչ մի ջա-
դիր ներ. խցկա նյու թեր ռե տի նից կամ պլաստ-
մաս սա յից. նյու թեր հեր մե տի կաց ման հա մար. 
ջեր մա մե կու սիչ նյու թեր. անմ շակ կամ մաս նա կի 
մշակ ված կա ու չուկ. ռե տի նե խցան ներ. ռե տի-
նե կա փույր ներ. սին թե տիկ կա ու չուկ. ռե տի նե 
հար վա ծա մեղ միչ ներ ռե տի նե թա փար գել ներ. 
ճկուն ոչ մե տա ղա կան փող րակ ներ. մե կու սիչ 
նյու թեր. ջեր մա յին ճա ռա գայ թու մը կա սեց նող 
նյու թեր. խո ղո վակ ներ մա նա ծա գործ ված քից. 
ջեր մա մե կու սիչ նյու թեր կաթ սա նե րի հա մար. 
թուղթ էլեկտ րա կան կոն դեն սա տոր նե րի 
հա մար. խցա նիչ մի ջա դիր ներ խո ղո վակ նե րի 
հա մար. ռե տի նա քու ղեր. բամ բակ խծուծ ման 
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հա մար. մի ջա դիր ներ գլան նե րի հա մար. դի է-
լեկտ րիկ ներ (մե կու սիչ ներ). աս բես տի թեր թեր. 
էբո նիտ. ձայ նա մե կու սիչ պատ վածք ներ կե ղև-
ից. առաձ գա կան թե լեր ոչ մա նա ծա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. մա կադ րակ ներ կցոր-
դիչ նե րի հա մար. խծուծ ման նյու թեր. մի ջա դիր-
ներ ջեր մա յին ըն դար ձակ ման ազ դա զերծ ման 
(կոմ պեն սաց ման) հա մար. քի մի ա կան բա ղադ-
րու թյուն ներ հո սա կո րուստ նե րը վե րաց նե լու 
հա մար. մի ջա դիր ներ. աս բես տա թա ղիք. մե կու-
սաց ման թա ղիք. ռե տի նաց ված (վուլ կա նաց-
ված) թելք. զոդ ման պլաստ մաս սա յե թե լեր. 
մաս նա կի մշակ ված նյու թեր ար գե լա կա յին 
մի ջա դիր նե րի հա մար. մե կու սիչ ձեռ նոց ներ. 
գու տա պերչ. մե կու սիչ յու ղեր տրանս ֆոր մա-
տոր նե րի հա մար. մե կու սիչ յու ղեր. ցե լո ֆա նի 
թեր թեր, բա ցա ռու թյամբ փա թեթ ված քա յի նի. 
մե կու սա թուղթ. մե կու սիչ գործ վածք ներ. մե կու-
սիչ լա քեր. մե կու սիչ բա ղադ րու թյուն ներ շեն-
քե րը խո նա վու թյու նից պաշտ պա նե լու հա մար. 
մե տա ղա կան մե կու սիչ նրբա թի թեղ. մե կու սիչ 
ներ կեր. մե կու սիչ խա րա մա բամ բակ. հան-
քա յին բամ բակ (մե կու սիչ). մե կու սիչ ապա կե 
բամ բակ. լա տեքս (կա ու չուկ). կո պիտ պաս-
տա ռից ճկա փո ղեր. մա ծիկ ներ. խո ղո վակ նե րի 
ոչ մե տա ղա կան կցոր դիչ ներ. ռե տի նե կցոր-
դիչ ներ մե քե նա նե րի մա սե րը պաշտ պա նե լու 
հա մար. խտաց նող հեր մե տիկ նյու թեր մի ացք-
նե րի հա մար. չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ-
ված փայ լար. աս բես տա թուղթ. պլաստ մաս սա յե 
թա ղանթ ներ, բա ցա ռու թյամբ փա թեթ ված քի 
հա մար օգ տա գործ վող նե րի. ոչ մե տա ղա կան 
մի ացք ներ ճկուն խո ղո վակ նե րի հա մար. մի ակ-
ցիչ խո ղո վակ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
ջեր մա փո խա նա կիչ նե րի հա մար. սին թե տիկ 
խե ժեր, կի սա ֆաբ րի կատ ներ. օղա ձև մի ջա դիր-
ներ ռե տի նից կամ ռե տի նաց ված (վուլ կա նաց-
ված) թել քից. ռե տի նե տոպ րակ ներ (ծրար ներ, 
փա թեթ ներ) փա թե թա վոր ման հա մար. 
աս բես տե պատ վածք ներ. աս բես տե գործ վածք-
ներ. աս բես տե պաս տառ ներ. աս բես տե խծուծ-
վածք. կա փույր ներ բնա կան կա ու չու կից կամ 
ռե տի նաց ված (վուլ կա նաց ված) թել քից. վիս կո-
զա յին թեր թեր, բա ցա ռու թյամբ փա թեթ ված-
քա յի նի. մե կու սիչ ներ եր կա թու ղի նե րի հա մար. 
կպչուն ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ բժշկա-
կա նի, գրա սե նյա կա յի նի կամ կեն ցա ղա յի նի. 
ոչ մե տա ղա կան ամ րան ներ սեղ մած օդը առ բե-

րե լու հա մար. աս բես տա յին ստվա րա թուղթ. 
աս բես տա թել քեր. ամ րա նա վո րող ոչ մե տա ղա-
կան նյու թեր խո ղո վակ նե րի հա մար. աս բեստ. 
ինք նա սոսնձ վող ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կա նի, գրա սե նյա կա յի նի կամ կեն ցա ղա-
յի նի. ռե տի նե սահ մա նա փա կիչ ներ. մա լու խա յին 
մե կու սիչ ներ. ռե տի նե թե լեր ոչ մա նա ծա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ած խած նա յին թել-
քեր, բա ցա ռու թյամբ մա նա ծա գործ ված քա յի նի. 
մաս նա կի մշակ ված պլաստ մաս սա ներ. մե կու-
սիչ ներ էլեկտ րա հա ղորդ ման գծե րի հա մար. 
մե կու սիչ ներ. էբո նի տե կա ղա պար ներ. ռե տի-
նե կամ պլաստ մաս սա յե փա թե թա վոր ման 
(մի ջադր ման, խծուծ ման) նյու թեր. պլաստ մաս-
սա յե թել քեր, բա ցա ռու թյամբ մա նա ծա գործ ված-
քա յի նի. մե կու սիչ ապա կե թելք. գործ վածք ներ 
ապա կե թել քից մե կու սաց ման հա մար. պլաստ-
մաս սա յե թե լեր, ոչ մա նա ծա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. զտող նյու թեր մաս նա կի 
մշակ ված փրփրապ լաս տից. մե կու սիչ ժա պա-
վեն ներ. ջրի մա կե րև ույ թի աղ տո տու մը խո չըն-
դո տող լո ղուն փա կոց ներ. ռե տի նե նյու թեր 
դո ղե րի պահ պա նա շեր տե րը վե րա կանգ նե-
լու հա մար. մե կու սիչ ծե փեր. պլաստ մաս սա յե 
թա ղանթ ներ գյու ղատն տե սա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ծաղ կա կա լիչ ներ փրփրա նյու թից 
(կի սա ֆաբ րի կատ ներ). հե ղուկ կա ու չուկ. կա ու-
չու կի լու ծույթ ներ. հա կաշ լաց ման (գու նամ շակ-
ված) թա ղանթ ներ պա տու հան նե րի հա մար. 
հրա հեստ մե կու սիչ նյու թեր. անմ շակ կամ մաս-
նա կի մշակ ված ռե տին ներ. հեր մե տի կաց նող 
կպչուն ժա պա վեն ներ. դռնե րի կա ու չու կից սահ-
մա նա փա կիչ ներ. պա տու հան նե րի կա ու չու կից 
սահ մա նա փա կիչ ներ. ոչ մե տա ղա կան ճկուն 
խո ղո վակ նե րը մի աց նող հար մա րակ ցիչ ներ. ոչ 
մե տա ղա կան կոշտ խո ղո վակ նե րը մի աց նող 
հար մա րակ ցիչ ներ. կա ռան ման հա մար պա տին 
ամ րաց վող ռե տի նե հար վա ծա հատ ներ. զտող 
նյու թեր մաս նա կի մշակ ված պլաստ մաս սա յե 
թա ղանթ նե րից. պլաս տի կե թե լեր 3D տպագ-
րու թյան հա մար.  

դաս 19. հայ տա րա րու թյուն նե րի ոչ մե տա-
ղա կան սյու ներ. ալա բաստ րե ապա կի. ալա-
բաստր. աս բես տա ցե մենտ. աս բեստ 
պա րու նա կող շի նա րա րա կան լու ծույթ ներ. հեր-
ձա քար. տա նի քի հեր ձա քար. հեր ձա քա րի 
փո շի. ծպեղ ներ տա նիք նե րի հա մար. ար ծա թա-
բե րա վազ. բրու տա կավ. հրա կա յուն ա ղյուս ներ. 
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աս ֆալտ. ճա նա պար հա յին աս ֆալ տա յին պատ-
վածք ներ. փայ տե ձո ղեր պա տե րի երես ված քի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան ճա ղա շար քեր. բի տում-
ներ. խե ժա պատ ված շի նա րա րա կան սղո ցա-
նյու թեր. բա րաք ներ. առևտ րա յին կրպակ ներ. 
տա նի քի հեր ձան ներ (բաղ դա դի) (գոն տեր 
տա նի քա ծած կի հա մար). փեղ կա վոր ոչ մե տա-
ղա կան դռներ. բե տոն. բե տո նե շի նա րա րա կան 
տար րեր. բի տու մա յին շի նա նյու թեր. մաս նա կի 
մշակ ված ան տա ռա նյութ. շի նա րա րա կան ոչ 
մե տա ղա կան տախ տա կա մած ներ. սոսն ձած 
բազ մա շերտ ֆա ներ. մշակ ված ան տա ռա նյութ. 
ատաղ ձա փայտ. սղոց ված ան տա ռա նյութ. 
ճա նա պար հա յին փայ տե պատ վածք ներ. մի ա-
շերտ նրբա տախ տակ. նրբա տախ տա կի փայտ. 
փայ տե երես վածք. ցե մենտ. մա ծու ցիկ շի նա-
նյու թեր. ա ղյուս ներ. ա ղյու սա կավ. կա պակ ցող 
նյու թեր բրի կե տա վոր ման հա մար. հե ռա խո սի 
ոչ մե տա ղա կան խցիկ ներ. սու զարկ ղեր ստորջ-
րյա շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. 
կրա քար. ոչ մե տա ղա կան ջրհոր դան ներ (տա-
նի քի). շի նա րա րա կան ստվա րա թուղթ. բի տու-
մա վոր ված ստվա րա թուղթ (շի նա րա րա կան). 
հրա հեստ նյու թեր (շա մոտ). բու խա րու ոչ մե տա-
ղա կան ծած կեր. ոչ մե տա ղա կան շի նա րա րա-
կան հիմն ակ մախք ներ. նյու թեր 
ճա նա պար հա շի նու թյան և ճա նա պար հա յին 
պատ վածք նե րի հա մար. կիր. շի նա րա րա կան 
լու ծույթ ներ. սվաղ (ծեփ) ներ քին աշ խա տանք-
նե րի հա մար. ծխնե լույ զի ոչ մե տա ղա կան խո ղո-
վակ ներ. հրա հեստ պատ վածք ներ ցե մեն տի 
հիմ քի վրա պատ րաստ ված նյու թե րից. սա լեր 
ցե մեն տի հիմ քի վրա պատ րաստ ված նյու թե-
րից. ցե մեն տից պատ րաստ ված սյու ներ. շեր-
տա քա րեր. ոչ մե տա ղա կան միջ նա պա տեր. ոչ 
մե տա ղա կան կա ռուց վածք ներ. շի նա րա րա կան 
թուղթ. շի նա րա րա կան ապա կի. ոչ մե տա ղա-
կան քի վեր. քի վե րի ոչ մե տա ղա կան ծե փա ծո 
զար դեր շի նա րա րու թյան հա մար. ոչ մե տա ղա-
կան կցվան քա յին մա կադ րակ ներ տա նիք նե րի 
ջրա մե կու սաց ման հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
ան կյու նակ ներ. ոչ մե տա ղա կան պա տու հան-
ներ. ոչ մե տա ղա կան դռներ.  դի տա հո րե րի ոչ 
մե տա ղա կան կա փա րիչ ներ. ոչ մե տա ղա կան 
տա նի քա պատ վածք ներ. չմշակ ված կա վիճ. 
քվարց (որ ձա քար). սան դուղ քի ոչ մե տա ղա կան 
աս տի ճան ներ. ջրա տար ոչ մե տա ղա կան խո ղո-
վակ ներ. ջրմու ղի ոչ մե տա ղա կան խո ղո վակ-

ներ. ջրա տար խո ղո վակ նե րի կա փույր ներ, 
բա ցա ռու թյամբ մե տա ղից և պլաստ մաս սա յից 
պատ րաստ ված նե րի. ոչ մե տա ղա կան լաս տակ-
ներ. բարձ րա բերձ ուղ ղա ձիգ ոչ մե տա ղա կան 
կա ռուց վածք էլեկտ րա հա ղորդ ման գծե րի 
հա մար. խո ղո վա կա շա րե րի ոչ մե տա ղա կան 
ճյու ղա վո րումն եր. գե րեզ ման նե րի ոչ մե տա ղա-
կան շրջա նակ ներ. բի տու մե տա նի քա պատ-
վածք ներ. ոչ մե տա ղա կան հե ծան ներ. ոչ 
մե տա ղա կան խո զա նոց ներ. ոչ մե տա ղա կան 
գո մեր. ոչ մե տա ղա կան հե նա րան ներ. գե րեզ-
մա նա քա րեր (ոչ մե տա ղա կան). հու շա տախ-
տակ ներ (ոչ մե տա ղա կան). թա ղիք 
շի նա րա րու թյան հա մար. լցա կա ղա պար ներ (ոչ 
մե տա ղա կան). ցե մենտ վա ռա րան նե րի հա մար. 
ցե մենտ դոմն ա յին վա ռա րան նե րի հա մար. քար. 
պա տու հա նի շի նա րա րա կան հա յե լա պա կի. 
կավ. քա րած խա յին ձյութ. գրա նիտ. կո պիճ. 
ավա զա քար շի նա րա րու թյան հա մար. ավա զա-
քա րա յին խո ղո վակ ներ. գիպս (շի նա նյութ). ոչ 
մե տա ղա կան շեր տա փեղ կեր (շեր տա վա րա-
գույր ներ). խա րամ (շի նա նյութ). խիճ. հա տա կի 
փայ տա սա լիկ նե րի տախ տակ ներ. ար տա քին 
շեր տա փեղ կեր, բա ցա ռու թյամբ մե տա ղա կա նի 
և մա նա ծա գոր ծա կա նի. հրթիռ նե րի թո ղարկ-
ման տե ղա կա յանք նե րի ոչ մե տա ղա կան հար-
թակ ներ. կա վա րա մած ներ (ոչ մե տա ղա կան). 
կա պակ ցող նյու թեր ճա նա պար հա յին պատ-
վածք նե րի վե րա նո րոգ ման հա մար. մամ լած 
խցան շի նա րա րու թյան հա մար. ման րա հա տակ. 
ոչ մե տա ղա կան սանդ ղա հե ծան ներ (աս տի ճան-
նե րի մա սեր). դռան կամ պա տու հա նի ոչ մե տա-
ղա կան մի ջա կա պեր. ճա նա պար հա յին լու սա տու 
պատ վածք ներ. ճա նա պար հա յին «մա կա դամ» 
տե սա կի խճա յին պատ վածք ներ. ոչ մե տա ղա-
կան հու շար ձան ներ. մագ նե զի ա կան ցե մենտ. 
շար ժա կան ոչ մե տա ղա կան կա ռուց վածք ներ. 
մար մար. հա տի կա վոր ապա կի ճա նա պարհ-
նե րի գծանշ ման հա մար. ար հես տա կան նյու թե-
րից թեր թեր և ժա պա վեն ներ ճա նա պարհ նե րի 
գծանշ ման հա մար. ոչ մե տա ղա կան ծած կա-
րան ներ (կա ռուց վածք ներ). ոչ մե տա ղա կան 
կայ մա սյու ներ. կաղ նե տա կա ռա տախ տակ. 
շի նա րա րա կան խճան կար ներ. կա ղա պար վող 
փայ տա նյութ. ոչ մե տա ղա կան ծե փա ծո զար դեր 
շի նա րա րու թյան հա մար ոչ մե տա ղա կան բեկ-
վածք ներ շի նա րա րու թյան հա մար. քսվածք ներ 
(շի նա նյութ). պա տե րի ոչ մե տա ղա կան երե սա-
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պատ վածք ներ շի նա րա րու թյան հա մար. ջրա մե-
կու սաց ման ոչ մե տա ղա կան մա կադ րակ ներ 
շի նա րա րու թյան հա մար. ձի թակն շի նա րա րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
փա կո ցա փեղ կեր. ոչ մե տա ղա կան պարս պա-
պա տեր. ոչ մե տա ղա կան ցան կա պա տեր. 
ագույ ցա յին ոչ մե տա ղա կան ցցեր. ազ դան շա-
նա յին ոչ մե տա ղա կան, ոչ լու սա տու և ոչ մե խա-
նի կա կան պա նել ներ. պա տե րի ոչ մե տա ղա կան 
շի նա րա րա կան երես վածք. սա հա դաշ տեր 
(կա ռուց վածք ներ) ոչ մե տա ղա կան. թա ռեր. 
շի նա րա րա կան քար. ար հես տա կան քար. 
խա րա մաբ լոկ ներ. շիր մա քա րեր. տուֆ. քա րից 
պատ րաստ ված իրեր. ոչ մե տա ղա կան հա տակ-
ներ. ոչ մե տա ղա կան առաս տաղ ներ. շեր տա ձո-
ղիկ ներ, շրի շակ ներ շի նա րա րու թյան հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան պատ վածք ներ շի նա րա րու թյան 
հա մար. տա նիք նե րի ոչ մե տա ղա կան կղմինդր-
ներ. ջրա ցատ կի ոչ մե տա ղա կան աշ տա րակ-
ներ, ցատ կա հար թակ ներ. ոչ մե տա ղա կան 
դար պաս ներ. դռնե րի ոչ մե տա ղա կան լո ղաթ-
ներ դռնե րի ոչ մե տա ղա կան փեղ կեր. ոչ մե տա-
ղա կան հե ռագ րա սյու ներ. ոչ մե տա ղա կան 
հա վա նոց ներ. ոչ մե տա ղա կան չոր սու ներ. 
հա վա քո վի ոչ մե տա ղա կան հար թակ ներ. քա րե 
տա րո ղու թյուն ներ. նյու թեր ճա նա պար հա յին 
պատ վածք նե րի հա մար. դռնե րի ոչ մե տա ղա-
կան շե մեր. եղեգ շի նա րա րու թյան հա մար. 
ճա նա պար հա յին ոչ մե տա ղա կան, ոչ լու սա տու, 
ոչ մե խա նի կա կան նշան ներ. ոչ մե տա ղա կան, 
ոչ լու սա տու, ոչ մե խա նի կա կան ազ դան շան ներ. 
ավազ, բա ցա ռու թյամբ կա ղա պա րա խառ-
նուր դի. շար ժա կան ոչ մե տա ղա կան ջեր մոց ներ. 
կայծ քա րա հող (կվարց). ոչ մե տա ղա կան սի լո-
սա հո րեր. ար ձան ներ քա րից, բե տո նից կամ 
մար մա րից. կուպր (շի նա նյութ). թրծա կավ 
(շի նա նյութ). ոչ մե տա ղա կան տա նի քա ծած կեր. 
ոչ մե տա ղա կան շիր մա քա րեր. ոչ մե տա ղա կան 
տա ղա վար ներ (կա ռուց վածք ներ). եր կա թու ղա-
յին ոչ մե տա ղա կան փայ տա կո ճեր. ոչ մե տա ղա-
կան ցան ցա վոր ցան կա պա տեր. ոչ մե տա ղա կան 
կոշտ խո ղո վակ ներ շի նա րա րու թյան հա մար. 
պա տու հա նի փեղ կա վոր ոչ մե տա ղա կան ապա-
կե կալ ներ. մե կու սիչ շի նա րա րա կան ապա կի. 
պա տու հա նի ապա կի, բա ցա ռու թյամբ տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի պա տու հան նե րի հա մար 
նա խա տես ված նե րի. վիտ րաժ ներ. պա տու հա նի 
շի նա րա րա կան ապա կի. ոչ մե տա ղա կան մե ծա-

վան դակ ներ թռչուն նե րի հա մար (կա ռուց վածք-
ներ). ձո ղա քա նոն ներ (ատաղ ձա գոր ծա կան 
աշ խա տանք նե րի հա մար). քսի լո լիթ (ար հես-
տա կան շի նա նյութ). կա ռան ման ոչ մե տա ղա-
կան ճո պա նա սյու ներ. լո ղուն նա վա մա տույց ներ 
նա վե րի կա ռան ման հա մար. պա տե րի պատ-
ված քի ոչ մե տա ղա կան պա նել ներ. ակ վա րի ում-
ներ (կա ռուց վածք ներ). ոչ մե տա ղա կան 
շի նա րա րա կան ամ րա նա վո րող նյու թեր. ամ րա-
նա վո րած ապա կի. գե ղար վես տա կան իրեր 
քա րից, բե տո նից կամ մար մա րից. ոչ մե տա ղա-
կան լոգ նոց ներ (կա ռուց վածք ներ) թռչուն նե րի 
հա մար. ոչ լու սա տու ազ դա լո ղան ներ. լո ղա վա-
զան ներ (կա ռուց վածք ներ) ոչ մե տա ղա կան. ոչ 
մե տա ղա կան շի նա նյու թեր. ոչ մե տա ղա կան 
կա ղա պա րա մած ներ բե տո նի հա մար. ոչ մե տա-
ղա կան տե ղա կա յանք ներ հե ծա նիվ ե րի կա յան-
ման հա մար. ճա նա պար հա յին քա րե 
պատ վածք ներ. ստվա րա թուղթ փայ տա նյու թի 
զանգ վա ծից շի նա րա րու թյան հա մար. կի սանդ-
րի ներ քա րից, բե տո նից կամ մար մա րից. լո ղա-
փի ոչ մե տա ղա կան խցիկ ներ. փո շե ցի րով 
ներ կե լու ոչ մե տա ղա կան խցիկ ներ. ոչ մե տա-
ղա կան սյու ներ. Լու սա մուտ նե րի ոչ մե տա ղա-
կան շրջա նակ ներ. դռան ոչ մե տա ղա կան 
ար մա տուր. ոչ մե տա ղա կան հիմն ակ մախք ներ 
ջեր մոց նե րի հա մար. կա վակ րա քար. ծխնե լույզ-
նե րի ոչ մե տա ղա կան թա սակ ներ. շի նա րա րա-
կան ոչ մե տա ղա կան սա լիկ ներ. ոչ մե տա ղա կան 
սա լիկ ներ հա տակ նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
դամ բա րան ներ. ծխնե լույզ նե րի ոչ մե տա ղա կան 
գլխա նոց ներ. ծխնե լույզ նե րի ոչ մե տա ղա կան 
եր կա րիչ ներ. ոչ մե տա ղա կան ծխնե լույզ ներ. ոչ 
մե տա ղա կան սա լեր ճա նա պար հա յին պատ-
վածք նե րի հա մար. ցա մա քուր դա յին ոչ մե տա-
ղա կան խո ղո վակ ներ. ցա մա քուր դա յին 
խո ղո վակ նե րի կա փույր ներ, բա ցա ռու թյամբ 
մե տա ղից և պլաստ մաս սա յից պատ րաստ ված-
նե րի. սան դուղք ներ, ոչ մե տա ղա կան. շի նա րա-
րա կան ոչ մե տա ղա կան պա նել ներ. 
ար ձա նիկ ներ, պատ կեր ներ քա րից, բե տո նից 
կամ մար մա րից. ոչ մե տա ղա կան մա հար ձան-
ներ. գե րեզ մա նի ոչ մե տա ղա կան քա րա կո թող-
ներ. ճա նա պար հա յին ոչ մե տա ղա կան 
վթա րա յին պաշտ պա նակ ներ. փոս տարկ ղեր 
քա րից կամ ա ղյու սից. եռա կալ ված եղե գա սեղ-
միչ ներ (շի նա նյութ). ճնշու մա յին ոչ մե տա ղա-
կան խո ղո վա կա շա րեր. կո պիճ ակ վա րի ումն ե րի 
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հա մար. ավազ ակ վա րի ումն ե րի հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ օդա փոխ ման 
տե ղա կա յանք նե րի և օդո րա կիչ նե րի հա մար. 
գե ո տեքս տիլ. խամ քար. վի նի լա յին ռել սեր 
(շի նա նյութ). հա կա մի ջա տա յին ոչ մե տա ղա կան 
ցան ցեր. ֆո տո է լե մենտ նե րով ներ կա ռուց ված ոչ 
մե տա ղա կան ծած կեր տա նի քի հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան երե սարկ ներ. հրա հեստ ոչ մե տա-
ղա կան շի նա նյու թեր. հա վա քո վի ոչ մե տա ղա-
կան տներ (պատ րաս տի հա վա քա կազ մեր). 
ծի րա նա քար (պոր փյուր). փո ղո ցի ոչ մե տա ղա-
կան ջրհոր դան ներ. ոչ մե տա ղա կան տուր նի-
կետ ներ. շիր մա քա րե րի ոչ մե տա ղա կան 
ցուց նակ ներ. փայ տե հա տա կա պատ վածք ներ. 
ոչ մե տա ղա կան հախ ճա սա լիկ ներ հա տակ նե րի 
հա մար. տա նիք նե րի ոչ մե տա ղա կան փո րա կա-
վոր կղմինդր ներ. ոչ մե տա ղա կան սա լիկ ներ 
պա տե րը երե սա պա տե լու հա մար. ոչ մե տա ղա-
կան սա լիկ ներ շի նա րա րու թյան հա մար. 
վա նակն (թա փան ցիկ քվարց). ոչ մե տա ղա կան 
զրա հա պատ ված դռներ. արծ նա պատ ապա կի 
շեն քե րի հա մար. կա ռուց վածք նե րի հա մար ոչ 
մե տա ղա կան սյու ներ. կա ռուց վածք նե րի հա մար 
ոչ մե տա ղա կան բար ձակ ներ կա ռուց վածք նե րի 
հա մար ոչ մե տա ղա կան կա լու նակ ներ. կա ռուց-
վածք նե րի ոչ մե տա ղա կան երե սա պատ վածք-
ներ. պլաս տի կից եզ րա գո տի ներ լանդ շաֆ տա յին 
դի զայ նի հա մար. ռե տի նե նե ցուկ ներ շեն քե րի 
սեյս մա մե կու սաց ման հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
զրա հա պատ վածք ներ. ոչ մե տա ղա կան դրո շա-
կա ձո ղեր (կա ռուց վածք ներ). երկ կողմ բաց վող, 
ճոճ վող ոչ մե տա ղա կան դռներ. ոչ մե տա ղա կան 
ծա լո վի դռներ. ձայ նա մե կու սիչ շար ժա կան ոչ 
մե տա ղա կան խցիկ ներ. ոչ մե տա ղա կան ձայ-
նա յին վա հա նակ ներ.  

դաս 20. մեղ վա փե թակ ներ. հայ տա րա րու-
թյուն նե րի տախ տակ ներ. պլաստ մաս սա յե զար-
դա րանք ներ սննդամ թեր քի հա մար. սաթ. 
կեն դա նի նե րի խրտվի լակ ներ. պառ կե լա թախ-
տեր տնա յին կեն դա նի նե րի հա մար. բներ տնա-
յին կեն դա նի նե րի հա մար. տնակ ներ տնա յին 
կեն դա նի նե րի հա մար. իրեր կեն դա նի նե րի 
ճան կե րից. օղեր վա րա գույր նե րի հա մար. 
ար ծա թա զօծ ված ապա կի (հա յե լի ներ). պա հա-
րան ներ. պա հա րան ներ դե ղե րի հա մար. 
պլաստ մաս սա յե սեղ միչ ներ մա լուխ նե րի կամ 
խո ղո վակ նե րի հա մար. փայ տե տա կառ ներ 
գի նու պարզ ված քա զատ ման հա մար. իրեր 

չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված կե տի 
բե ղից. բամ բու կե իրեր. նստա րան ներ (կա հույք). 
ձկնոր սա կան զամ բյուղ ներ. ճա ղա փա կոց ներ 
երե խա նե րի հա մար. օրո րոց ներ. դա րակ ներ 
գրա դա րան նե րի հա մար. փայ տե կո ճեր թե լե րի, 
մե տաք սա թե լե րի, ժա պա վե նա թե լե րի և այլ նի 
հա մար. փայ տե մահ ճա կալ ներ. երիզ ներ փայ-
տից. խցան ներ շշե րի հա մար. խցան ներ կե ղև-
ից. բա ժան մունք նե րով արկ ղեր շշե րի հա մար. 
քար գահ ներ ասեղ նա գոր ծու թյան հա մար. շրջա-
նակ ներ կապ րո նա մա զը խո զա նակ նե րի վրա 
նստեց նե լու հա մար. սպաս քա պա հա րան ներ. 
իրեր կեն դա նի նե րի եղ ջյուր նե րից. գրա սե ղան-
ներ (կա հույք). գրա սե նյա կա յին կա հույք. զգեստ-
նե րի կանգ նակ ներ (կի սանդ րի ներ). 
ար հես տա կան մո մա չեչ փե թակ նե րի հա մար. 
շրջա նակ ներ փե թակ նե րի հա մար. կա հա վո-
րանք (կա հույք). ոչ մե տա ղա կան ծո րակ ներ 
տա կառ նե րի հա մար. քար տա դա րան ներ 
(կա հույք). պա հա րան ներ փաս տաթղ թե րի 
հա մար. կրի ա նե րի զրահ նե րի փո խա րի նիչ ներ. 
բու խա րու էկ րան ներ (կա հույք). դա գաղ ներ. ոչ 
մե տա ղա կան օժան դակ պա րա գա ներ դա գաղ-
նե րի հա մար. իրեր եղ ջե րու նե րի եղ ջյուր նե րից. 
աթոռ ներ. պառ կե լա թոռ ներ. գլխա կալ ներ 
(կա հույք). դա րակ ներ բո լո րագլ խարկ նե րի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան հար թակ ներ բեռն ման 
աշ խա տանք նե րի հա մար. բեռն ման ոչ մե տա-
ղա կան եզ րա չափ քեր եր կա թու ղի նե րի հա մար. 
ոչ մե տա ղա կան հո դա կա պեր. ցու ցա փեղ կեր. 
շան բներ. կա խա րան ներ հա գուս տի հա մար. 
դա րակ ներ քար տա րան նե րի պա հա րան նե րի 
հա մար. բազ կա թոռ ներ. մա նե կեն ներ. հե ղուկ 
վա ռե լի քի տա րո ղու թյուն ներ. կո մոդ ներ. վա ճա-
ռա սե ղան ներ. ոչ մե տա ղա կան բեռ նարկ ղեր 
(պա հես տա վոր ման և տե ղա փոխ ման հա մար). 
լո ղուն ոչ մե տա ղա կան բեռ նարկ ղեր. սե ղան-
ներ. իրեր մար ջա նից. ոչ մե տա ղա կան սկու-
տեղ ներ. իրեր չմշակ ված կամ մաս նա կի 
մշակ ված եղ ջյու րից. իրեր փղոսկ րից. ան կող-
նա յին պա րա գա ներ, բա ցա ռու թյամբ սպի տա-
կե ղե նի. բազ մո ցի բար ձեր. ներք նակ ներ. 
կա խիչ նե րի ոչ մե տա ղա կան կե ռիկ ներ 
հա գուս տի հա մար. ոչ մե տա ղա կան մեծ անոթ-
ներ հե ղուկ նե րի հա մար. սպա սարկ ման սե ղան-
ներ. սե ղան ներ նկա րե լու, գծագ րե լու հա մար. 
ան շարժ ոչ մե տա ղա կան բաշ խիչ ներ ան ձե ռո-
ցիկ նե րի, սրբիչ նե րի հա մար. բազ մոց ներ. 
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փայ տե տա կա ռա տախ տակ ներ. փայ տե 
փո րագր ված գե ղար վես տա կան իրեր. իրեր 
կրի ա նե րի զրա հից. ոստ րե նե րի խե ցի նե րի փեղ-
կեր. ոչ մե տա ղա կան նե ցուկ ներ բույ սե րի և 
ծա ռե րի հա մար. փայ տե կամ պլաստ մաս սա յե 
հե նա սան դուղք ներ. օդա նա վի կամ նա վի շար-
ժա կան ոչ մե տա ղա կան սան դուղք ներ ուղև որ-
նե րի հա մար. դպրո ցա կան կա հույք. սե ղան ներ 
գրա մե քե նա նե րի հա մար. փայ տե կամ պլաստ-
մաս սա յե ցու ցա նակ ներ հայ տա րա րու թյուն նե րի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան մա նեկ ներ. իրեր ծո վա-
յին փրփու րից. հա նո վի պատ վածք ներ լվա ցա-
րա նա կոն քե րի հա մար. պլաստ մաս սա յե 
տա րո ղու թյուն ներ փա թե թա վոր ման հա մար. 
բռնիչ ներ վա րա գույր նե րի հա մար, բա ցա ռու-
թյամբ մա նա ծա գոր ծա կա նի. մահ ճա կալ ներ. ոչ 
մե խա նի կա կան, ոչ մե տա ղա կան փա թաթ ման 
թմբուկ ներ ճկուն խո ղո վակ նե րի հա մար. 
փա թաթ ման ոչ մե խա նի կա կան, ոչ մե տա ղա-
կան սար քա վո րանք ճկուն փող րակ նե րի 
հա մար. ձո ղիկ ներ աս տի ճան նե րի վրա գոր-
գերն ամ րաց նե լու հա մար. դազ գահ ներ. 
դա րակ ներ (կա հույք). բներ տնա յին թռչուն նե րի 
հա մար. ոչ էլեկտ րա կան հով հար ներ. ոչ մե տա-
ղա կան փա կա նակ ներ տա րո ղու թյուն նե րի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան օժան դակ պա րա գա-
ներ կա հույ քի հա մար. ծաղ կարկ ղեր (կա հույք). 
տակ դիր ներ ծաղ կա ման նե րի հա մար. վան դա-
կա ցան ցեր անաս նա կե րի հա մար. կանգ նակ-
ներ հրա ցան նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան մեծ 
տա կա ռա տա րա ներ. ոչ մե տա ղա կան հե նակ-
ներ (նե ցուկ ներ) տա կառ նե րի հա մար. ան վիկ-
ներ վա րա գույր նե րի հա մար. պա հա րան ներ 
սննդամ թեր քի հա մար. ոչ մե տա ղա կան օժան-
դակ պա րա գա ներ պա տու հան նե րի հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան օժան դակ պա րա գա ներ մահ ճա-
կալ նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան օժան դակ 
պա րա գա ներ դռնե րի հա մար. միս կտրա տե լու 
հա մար կոճ ղեր (սե ղան ներ). տա րա ներ ապա կի 
և ճե նա պա կի տե ղա փո խե լու հա մար. գրանց-
ման ոչ մե տա ղա կան հա մա րան շան ներ. Հան-
դեր ձա րան ներ (զգես տա պա հա րան ներ). 
մե տա ղա կան կա հույք. իրեր ռա տան գյան 
ար մա վե նուց. ցու ցա սե ղան ներ լրագ րե րի 
հա մար. դա րակ ներ ամ սագ րե րի հա մար. ներ սի 
գա լա րա վա րա գույր ներ շեր տա ձո ղիկ նե րից. 
լվա ցա րան նե րի սե ղան ներ (կա հույք). հի վան-
դա նո ցա յին մահ ճա կալ ներ. ոչ մե տա ղա կան 

անիվ եր մահ ճա կալ նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա-
կան մղլակ ներ. ամ բի ո նա սե ղան ներ. հյու սած 
զամ բյուղ ներ (կո ղով եր, տու փեր) մթերք տե ղա-
փո խե լու հա մար. հա գուս տի կա խիչ ներ 
(կա հույք). ոչ մե տա ղա կան հար թակ ներ բեռ-
նե րի փո խադր ման հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
հար թակ ներ բեռ նե րի փո խադր ման և բեռն ման-
բեռ նա թափ ման աշ խա տանք նե րի հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան ձեռ նա սան դուղք ներ. կա հույ քի 
փայ տե միջ նա պա տեր. ոչ մե տա ղա կան անիվ-
ներ կա հույ քի հա մար. մեղ րա խո րիսխ ներ 
փե թակ նե րի հա մար. մո բայլ ներ (զար դա րանք). 
նո տա կալ ներ. չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ-
ված սա դափ. տար բե րիչ ոչ մե տա ղա կան թի թե-
ղիկ ներ. շեն քե րի ոչ մե տա ղա կան, ոչ լու սա տու 
հա մար ներ. թռչուն նե րի խրտվի լակ ներ. բար-
ձեր. փչո վի բար ձեր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա-
կա նի. ծղո տե ներք նակ ներ. հյու սա ծո իրեր 
ծղո տից, բա ցա ռու թյամբ խսիր նե րի. ծղո տից 
հյուս ված երիզ ներ. երիզ ներ ծղո տից. հաց թու խի 
զամ բյուղ ներ հա ցի հա մար. կանգ նակ ներ հո վա-
նոց նե րի հա մար. շիր մա ներ (կա հույք). ոչ մե տա-
ղա կան կե ռիկ ներ հա գուս տի հա մար. 
դե կո րա տիվ վա րա գույր ներ ուլուն քից. ոչ մե տա-
ղա կան ցցիկ ներ վրան նե րի հա մար,. սե ղա նե-
րես ներ. դռներ կա հույ քի հա մար. ուղ ղոր դիչ ներ 
վա րա գույր նե րի հա մար. դա րակ ներ կա հույ քի 
հա մար. պլաստ մաս սա յե եզ րեր կա հույ քի 
հա մար. պա հես տա րան ներ, բա ցա ռու թյամբ 
մե տա ղից և քա րից պատ րաստ ված նե րի. վա րա-
գույր նե րի քի վեր. կե ռիկ ներ վա րա գույր նե րի 
հա մար. կա պեր վա րա գույր նե րի հա մար. եղեգ 
(հյու սե լու հա մար հումք). իրեր կեն դա նի նե րի 
սմբակ նե րից. սեկ րե տեր ներ. ոչ մե տա ղա կան 
կող պեք ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. մե տա ղա կան նստոց ներ. ցած րա դիր 
օթոց ներ (բազ մոց ներ). թիկ նա թոռ ներ. մահ ճա-
կալ նե րի հիմ քեր. ոչ մե տա ղա կան կա փույր ներ 
(փա կան ներ), բա ցա ռու թյամբ մե քե նա նե րի 
մա սե րի. ար ձան ներ փայ տից, մո մից, գիպ սից 
կամ պլաստ մաս սա յից. մե տա ղա կան սե ղան-
ներ. ար դու զար դի սե ղան ներ. ծե փա կերտ զար-
դա քան դակ ներ նկար նե րի շրջա նակ նե րի 
հա մար. պահ պան ման դա րակ ներ. գզրոց ներ. 
հա յե լի ներ. բա ցո վի թե թև բազ կա թոռ ներ. գլա-
նա ձև հե նա րան ներ բար ձե րի հա մար. պատ-
վան դան ներ (կա հույք). բա նա լի ներ կա խե լու 
տախ տակ ներ. պա հա րան ներ ամա նե ղե նի 
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հա մար. հյու սա ծո իրեր. ցու ցա պա հա րան ներ 
(կա հույք). բազ մո ցի փչո վի բար ձեր, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկա կա նի. փչո վի ներք նակ ներ, բա ցա-
ռու թյամբ բժշկա կա նի. սա թե ձո ղեր. սա թե 
թի թե ղիկ ներ. գե ղար վես տա կան իրեր փայ տից, 
մո մից, գիպ սից կամ պլաստ մաս սա յից. շի նա-
րա րա կան շա ղա խի հա մար ոչ մե տա ղա կան 
տա րո ղու թյուն ներ. ոչ մե տա ղա կան սնդուկ ներ. 
դազ գահ ներ մամ լակ նե րով (կա հույք). ոչ մե տա-
ղա կան տա կա ռիկ ներ. տա կա ռա գո տի ներ (ոչ 
մե տա ղա կան). կանգ նակ ներ հաշ վիչ մե քե նա-
նե րի հա մար. խցան ման ոչ մե տա ղա կան մի ջոց-
ներ. ոչ մե տա ղա կան խցան ներ. ոչ մե տա ղա կան 
պտու տակ ներ. ոչ մե տա ղա կան գա մեր. ամ րակ-
ման ձո ղա ձև ոչ մե տա ղա կան ման րա մա սեր. ոչ 
մե տա ղա կան հե ղույս ներ. խցա փակ ման ոչ 
մե տա ղա կան մի ջոց ներ շշե րի հա մար. ոչ մե տա-
ղա կան փա կա նակ ներ շշե րի հա մար. տար բե-
րիչ ոչ մե տա ղա կան ապա րան ջան ներ 
հի վան դա նոց նե րի հա մար. սպա սարկ ման 
ան վա վոր սե ղան ներ (կա հույք). կի սանդ րի ներ 
փայ տից, մո մից, գիպ սից կամ պլաստ մաս սա-
յից. ոչ մե տա ղա կան սեղ միչ ներ ճո պան նե րի 
հա մար. շրջա նակ ներ նկար նե րի հա մար. շրջա-
նա կա ձո ղեր նկար նե րի հա մար. մերս ման 
սե ղան ներ. ջրա յին մահ ճա կալ ներ, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկա կա նի. ցա մա քուր դա յին խո ղո վակ-
նե րի պլաստ մաս սա յե կա փույր ներ (փա կան ներ). 
ոչ մե տա ղա կան խցա բու թակ ներ. իրեր խե ցի նե-
րից. աթո ռակ ներ. ջրա տար խո ղո վակ նե րի 
պլաստ մաս սա յե կա փույր ներ (փա կան ներ). 
շշե րի փայ տյա տու փեր. ար ձա նիկ ներ, պատ-
կեր ներ փայ տից, մո մից, գիպ սից կամ պլաստ-
մաս սա յից. ոչ մե տա ղա կան կող պեք ներ, 
բա ցա ռու թյամբ էլեկտ րա կա նի. վար սա վի րա-
կան բազ կա թոռ ներ. ոչ մե տա ղա կան ձո ղեր. ոչ 
մե տա ղա կան զամ բյուղ ներ. ոչ մե տա ղա կան և 
ոչ քա րից փոս տարկ ղեր. նա վա մա տույց նե րի ոչ 
մե տա ղա կան տա կառ ներ. պա տյան ներ 
հա գուս տի հա մար (պա հոց). փայ տե կամ պլաս-
տի կե ցու ցա նակ ներ. սայ լակ ներ (կա հույք). 
բամ բու կե գա լա րա վա րա գույր ներ. արկ ղեր 
խա ղա լիք նե րի հա մար. բարձր աթոռ ներ ման-
կիկ նե րի հա մար. ման կա կան քայ լա վար ժան քի 
սայ լակ ներ. գո վազ դա յին նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող փչո վի իրեր. պլաստ մաս սա յե 
բա նա լի-քար տեր առանց ծած կագ րի և չմագ նի-
սա կա նաց ված. ապա կյա թի թե ղիկ ներ հա յե լի-

ներ պատ րաս տե լու հա մար. պլաստ մաս սա յե 
շար ժան վակ ներ գա լա րա վա րա գույր նե րի 
հա մար. իշոտ նուկ ներ փայտ սղո ցե լու հա մար. 
փայ տե իրեր կա տու նե րի ճան կե րը սրե լու 
հա մար. կա խա թև իկ ներ հա գուս տը տե ղա փո-
խե լու հա մար. ան վա վոր սե ղա նիկ ներ հա մա-
կար գիչ նե րի հա մար (կա հույք). 
ա ճյու նա սա փոր ներ. հող մա զան գեր (զար դա-
րանք ներ). ներ սի շեր տա վա րա գույր ներ հյու սած 
փայ տից. դրոց ներ գրքե րի հա մար (կա հույք). 
բար ձիկ ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար. 
ներ սի պա տու հան նե րի շեր տա վա րա գույր ներ 
(կա հույք). դռան ոչ մե տա ղա կան բռնակ ներ. 
ձեռ քի հա յե լի ներ (հար դար վե լու հա յե լի ներ). 
գոր գիկ ներ ման կա կան ճա ղա փա կոց նե րի 
հա մար. սրբիչ նե րի բռնիչ ներ (կա հույք). ոչ 
մե տա ղա կան կլոր բռնակ ներ. պա տին ամ րաց-
րած սե ղան ներ երե խա նե րին բա րու րե լու 
հա մար. բա րու րե լիս երե խա նե րի տակ գցե լու 
փռոց ներ. դռնե րի ոչ մե տա ղա կան փա կեր. 
ներ սի թղթե շեր տա վա րա գույր ներ. ներ սի 
մա նա ծա գործ ված քից շեր տա վա րա գույր ներ. 
դռնե րի ոչ մե տա ղա կան, ոչ էլեկտ րա կան զան-
գեր. առան ձին կանգ նող միջ նա պա տեր 
(կա հույք). ոչ մե տա ղա կան պտու տա կա վոր 
կա փա րիչ ներ շշե րի հա մար. դռնե րի ոչ մե տա-
ղա կան մուր ճիկ ներ. սղո ցա սե ղան ներ (կա հույք). 
փչո վի կա հույք. ոչ մե տա ղա կան ելա րան ներ. ոչ 
մե տա ղա կան բռնա տե ղեր լո գա րան նե րի 
հա մար. անուր ներ ոչ մե տա ղա կան խո ղո վակ-
ներն ամ րա կա պե լու հա մար. ցու ցա սե ղան ներ 
թան կար ժեք իրե րի հա մար. հա տա կի գոր գիկ-
ներ քնե լու հա մար. ոչ մե տա ղա կան բա ցո վի 
օղակ ներ բա նա լի նե րի հա մար. ան շարժ ոչ 
մե տա ղա կան բաշ խիչ ներ շնե րի մնա ցուկ նե րի 
տոպ րակ նե րի հա մար. դռնե րի ոչ մե տա ղա կան 
կամ կա ու չու կից սահ մա նա փա կիչ ներ. պա տու-
հան նե րի ոչ մե տա ղա կան կամ կա ու չու կից սահ-
մա նա փա կիչ ներ. պա տու հան նե րի ոչ 
մե տա ղա կան հող մա յին մղլակ ներ, կե ռիկ ներ. 
պա տու հան նե րի ոչ մե տա ղա կան հե նակ ներ. 
դռնե րի ոչ մե տա ղա կան հե նակ ներ. ոչ մե տա-
ղա կան գոր ծի քա տու փեր. ոչ մե տա ղա կան արկ-
ղեր գոր ծիք նե րի հա մար. դա րա կա շա րեր. ոչ 
մե տա ղա կան կա խիչ ներ պա յու սակ նե րի 
հա մար. պլաս տի կից բա նա լի ներ. ոչ մե տա ղա-
կան բար ձակ ներ կա հույ քի հա մար. պլաստ մաս-
սա յե պի տակ ներ. բար ձակ ներ (կա հույք). 
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գրա պա հա րան ներ. հա տա կա դիր կա խիչ ներ 
կոս տյումն ե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
կա նիստր ներ. թռչնաբ ներ. պլաստ մաս սա յե 
սեղ մակ ներ պար կե րը, պա յու սակ նե րը կնքե լու 
հա մար. ման կա կան մահ ճա կալ նե րի պաշտ պա-
նիչ թա փար գել ներ, բա ցա ռու թյամբ ան կող նա-
յին սպի տա կե ղե նի. փայ տից կամ 
պլաստ մաս սա յից արկ ղեր. ման կա կան մահ ճա-
կալ ներ. նո րա ծին նե րին տե ղա փո խե լու կո ղով-
ներ. ոտիկ ներ կա հույ քի հա մար. կարճ ոտիկ ներ 
կա հույ քի հա մար. զգես տա պա հա րան ներ. աթո-
ռակ ներ ոտ քե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
մե խեր կո շիկ նե րի հա մար. կո շիկ նե րի ոչ մե տա-
ղա կան կրնկա տա կեր. փայ տից, մո մից, գիպ-
սից կամ պլաս տի կից խա չե լու թյուն ներ, 
բա ցա ռու թյամբ ոս կեր չա կան իրե րի. նավ թի 
ար տա հոս քի հա մար ոչ մե տա ղա կան բեռ նարկ-
ղեր. փչո վի մահ ճա կալ ներ, ոչ բժշկա կան նպա-
տակ նե րով. ճամ բա րա յին (տու րիս տա կան) 
ներք նակ ներ. պլաստ մաս սա յե թե քա հար թակ-
ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
աթոռ ներ ցնցուղ ըն դու նե լու հա մար. գլու խը 
պա հե լու բար ձիկ ներ մա նուկ նե րի հա մար. 
դիր քի կա յու նաց ման բար ձիկ ներ մա նուկ նե րի 
հա մար. գլխի դիր քա վոր ման բար ձեր մա նուկ-
նե րի հա մար. ձեռ քի ոչ մե տա ղա կան դրո շա կա-
ձո ղեր. խցան ներ, ոչ ապա կյա, մե տա ղյա կամ 
ռե տի նե. դռնե րը փա կե լու ոչ մե տա ղա կան, ոչ 
էլեկտ րա կան սար քեր. ոչ մե տա ղա կան ան վակ-
ներ բա ցո վի դռնե րի հա մար. լո գան քի նստա-
տե ղեր երե խա նե րի հա մար. ծնկնե րին դրվող 
փոք րիկ գրա սե ղան ներ. դյու րա կիր գրա սե ղան-
ներ. ոչ մե տա ղա կան ոչ էլեկտ րա կան սար քեր 
դռնե րը բա ցե լու հա մար. ոչ մե տա ղա կան, ոչ 
էլեկտ րա կան սար քեր պա տու հան նե րը բա ցե լու 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան, ոչ էլեկտ րա կան սար-
քեր պա տու հան նե րը փա կե լու հա մար. բարձ-
րաց նո վի պա տու հա նի ոչ մե տա ղա կան 
հո լո վակ ներ պա տու հա նի ոչ մե տա ղա կան հո լո-
վակ ներ. ոչ մե տա ղա կան կա խո վի կող պեք ներ, 
բա ցա ռու թյամբ էլեկտ րո նա յին նե րի. լվա ցա րա-
նա յին պա հա րան ներ (կա հույք). 

դաս 23. թե լեր. բամ բա կյա թե լեր և ման-
ված քա թել. թե լեր ասեղ նա գոր ծու թյան հա մար. 
բրդե թե լեր. կա նե փի թե լեր և ման ված քա թել. 
թե լեր և ման ված քա թել հնդկըն կույ զի թել քե րից. 
մե տաք սե թե լեր և ման ված քա թել. բամ բա կե 
ման վածք. կա րի թե լեր և ման ված քա թել. ման-

վածք. ջու տե թե լեր և ման ված քա թել. բրդե ման-
վածք. վու շե թե լեր և ման ված քա թել. թե լեր և 
ման ված քա թել ար հես տա կան թել քե րից. լցա կա-
րե լու հա մար թե լեր և ման ված քա թել. մե տաք սե 
ման վածք. մա նա ծա գործ ված քա յին թե լեր 
ապա կե թել քից. ռե տի նե մա նա ծա գոր ծա կան 
թե լեր և ման ված քա թել. մա նա ծա գոր ծա կան 
ձգուն թե լեր և ման ված քա թել. մա նա ծա գործ-
ված քա յին թե լեր պլաստ մաս սա յե նյու թե րից. 
նուրբ մե տա ղա թել ասեղ նա գոր ծու թյան հա մար. 
թա վա թել (ման վածք). 

դաս 26. ճար մանդ ներ կո շիկ նե րի հա մար. 
ասեղ ներ.  ասեղ ներ կոշ կա կա րու թյան հա մար. 
ասեղ ներ կա րի հա մար. ասեղ ներ բրդի սան-
րագ զիչ մե քե նա նե րի հա մար. ասեղ ներ կազ-
մա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. 
կար կա տա նի ասեղ ներ. ասեղ ներ թամ բա գոր-
ծա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. հյու սե լու շյու-
ղեր. ճար մանդ ներ հա գուս տի հա մար. ջայ լա մի 
փե տուր ներ (հա գուս տի պա րա գա ներ). կե տի 
բե ղից շեր տիկ ներ իրա նա կալ նե րի հա մար. 
մա զա կա պեր. դնո վի մո րուք ներ. սեղ միչ ներ 
մա զե րի հա մար. զար դա րանք ներ գլխարկ նե րի 
հա մար. գործ ված, հյուս ված կամ ոլոր ված իրեր 
հար դար ման, վերջ նամ շակ ման և զար դար ման 
հա մար. տրեզ. գնդեր լցա կա րի հա մար. կո ճակ-
ներ. սև ե ռակ – ճար մանդ ներ. ապա րան ջան-
բռնիչ ներ հա գուս տի թև քե րը վեր բարձ րաց նե լու 
հա մար. թև կա պեր. ճար մանդ ներ տա բա տա-
կալ նե րի հա մար. մե տա ղա զար դեր (հա գուս տի 
պա րա գա ներ). ասեղ նա գոր ծած իրեր. ճար-
մանդ ներ գո տի նե րի հա մար. սպի տա կե ղե նի 
թվա յին կամ տա ռա յին դրոշմն եր. կե ռիկ ներ 
կո շիկ նե րի հա մար. քու ղեր կո շիկ նե րի հա մար. 
զար դեր կոշ կե ղե նի հա մար. կո շիկ նե րի մե րակ-
ներ. թա վա թել (շքե րի զա յին իրեր). դե կո րա-
տիվ իրեր մա զե րի հա մար. ծամ կալ ներ մա զե րը 
գանգ րաց նե լու հա մար. հե րա կալ ներ. ծամ կալ-
ներ. ցան ցեր մա զե րի հա մար. դնո վի մա զեր. 
հյու սեր մա զե րից. սպի տա կե ղե նի թվա յին 
դրոշմն եր. օձիք նե րը կոշ տաց նող տար րեր. քու-
ղեր հա գուս տի հա մար. ճար մանդ ներ իրա նա-
կալ նե րի հա մար. տու փեր կա րի պա րա գա նե րի 
հա մար. մատ նոց ներ. կե ռիկ ներ ասեղ նա գոր-
ծու թյան հա մար. կե ռիկ ներ (ար դու զար դի իրեր). 
կայ ծակ – ճար մանդ ներ. բար ձիկ ներ գնդա սեղ-
նե րի հա մար. կեղծ եզ րա շեր տեր. ժա նե րիզ-
ներ (ասեղ նա գործ). մա քոք ներ ձկնոր սա կան 
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ցան ցե րի պատ րաստ ման հա մար. ար հես տա-
կան ծա ղիկ ներ. ծո պեր. ար հես տա կան մրգեր. 
զար դա քուղ. ծո պեր (ար դու զար դի առար կա-
ներ). զար դեր հա գուս տի հա մար. ար հես տա-
կան դրա սանգ ներ. ժա բո ներ (ժա նյա կա վոր 
իրեր). բրդե քու ղեր. շքե րի զա յին իրեր. սպի-
տա կե ղե նի տա ռա յին դրոշմն եր. ար դու զար դի 
ապ րանք ներ, բա ցա ռու թյամբ թե լե րի. փայ-
լա զար դեր հա գուս տի հա մար. դնո վի բե ղեր. 
մե րակ ներ հա գուս տի հա մար. թռչուն նե րի 
փե տուր ներ (հա գուս տի պա րա գա ներ). շքե րի-
զա յին ժա պա վեն ներ. փայ լակ ներ հա գուս տի 
հա մար. բար ձիկ ներ ասեղ նե րի հա մար. կեղ-
ծամն եր. ատամն ա ձև ժա նյակ ներ. տա քաց նե-
լու մի ջո ցով կպչող (սոսնձ վող) կար կա տան ներ 
մա նա ծա գոր ծա կան իրե րի վե րա նո րոգ ման 
հա մար. փե տուր ներ (հա գուս տի պա րա գա ներ). 
փու փուլ ներ. բո լո րա ծա լեր կա նա ցի հա գուս տի 
հա մար. վար դա կա պեր (շքե րի զա յին ժա պա-
վեն ներ). ծա լա զար դեր. կայ ծակ - ճար մանդ ներ 
պա յու սակ նե րի հա մար. ճար մանդ ներ կո շիկ-
նե րի հա մար. ար հես տա կան մա զափն ջեր. 
մա խաթ ներ, բզեր (դեր ձա կա յին). ասեղ նա տու-
փեր. ասեղ նա կա լիչ ներ. ար ծա թով ասեղ նա-
գոր ծած իրեր. ոս կով ասեղ նա գործ ված իրեր. 
ձգուն ժա պա վեն ներ. ժա պա վե նա թե լեր վերջ-
նամ շակ ման հա մար. ճար մանդ ներ (հա գուս տի 
պա րա գա ներ). կե ռիկ ներ իրա նա կալ նե րի 
հա մար. պսակ ներ ար հես տա կան ծա ղիկ նե րից. 
գնդա սեղ ներ, բա ցա ռու թյամբ ոս կեր չա կան 
իրե րի և բի ժու տե րի ա յի. տար բե րան շան ներ, 
ոչ ազ նիվ մե տաղ նե րից. տա քաց նե լու մի ջո ցով 
կպչող (սոսնձ վող) դե կո րա տիվ և մա նա ծա-
գոր ծա կան իրեր (ար դու զար դի ապ րանք ներ). 
հա մա րան շան ներ սպոր տա յին մրցումն ե րի 
մաս նա կից նե րի հա մար. կո ճակ-խորհր դան շան-
ներ. օղա կա պեր մա զե րի հա մար. գլխարկ ներ 
մա զե րը ներ կե լու հա մար. կպչուկ – ճար մանդ-
ներ. շքան շա նի ժա պա վեն ներ. ուսա բար ձիկ ներ 
հա գուս տի հա մար. սեղ միչ ներ հե ծան վորդ նե րի 
տա բատ նե րի հա մար. ժա պա վեն ներ վա րա-
գույր նե րի հա մար. խո պո պաթղ թեր. կե ռիկ ներ 
գոր գե րի հա մար. ուլունք ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ոս կեր չա կան իրե րի հա մար օգ տա գործ վող նե րի. 
ասեղ նա գոր ծա կան կամ բրդե թե լե րը փա թա-
թե լու հա մար կո ճեր (բա ցի մե քե նա յի մա սե րից). 
շի նյոն ներ. մար դու մա զեր. մա զե րը գանգ րաց նե-
լու էլեկտ րա կան և ոչ էլեկտ րա կան հար մա րանք-

ներ, բա ցի ձեռ քի գոր ծիք նե րից. ապ լի կա ցիա 
(ար դու զար դի առար կա ներ). ար հես տա կան 
բույ սեր, բա ցա ռու թյամբ տո նա ծա ռե րի. հա վա-
քա կազ մեր կա րի հա մար. մի ջա տա բա նա կան 
գնդա սեղ ներ. ասեղ նա գոր ծա կան ասեղ ներ. 
հու ռութ ներ (կա խա զար դեր), բա ցի թան կար ժեք 
իրե րի, բա նա լի նե րի օղակ նե րի կամ շղթա նե րի 
հա մար նա խա տես ված նե րից. ասեղ թե լիչ ներ. 
Սուրբ Ծննդյան ար հես տա կան դրա սանգ ներ. 
Սուրբ Ծննդյան ար հես տա կան դրա սանգ-
ներ լույ սե րով. Սուրբ Ծննդյան ար հես տա-
կան պսակ ներ. Սուրբ Ծննդյան ար հես տա կան 
պսակ ներ լույ սե րով. գլխար կի ժա պա վեն ներ. 
մա զե րի ժա պա վեն ներ. ոչ թղթյա ժա պա վեն-
ներ և ժա պա վե նա կա պեր նվեր նե րը փա թե թա-
վո րե լու հա մար. ար դու զար դի ապ րանք նե րի 
ժա պա վե նա կա պեր. գլխարկ նե րի գնդա սեղ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ թան կար ժեք իրե րի. կպչուն 
ժա պա վեն ներ կուրծ քը բարձ րաց նե լու հա մար. 
երկ կող մա նի կպչուն ժա պա վեն ներ հա գուս տի 
հա մար.  

դաս 27. լո գա րա նի գոր գիկ ներ. պատ-
վածք ներ հա տակ նե րի հա մար. ար հես տա կան 
սի զա մար գեր. մարմն ա մար զա կան փռոց ներ. 
խսիր ներ. պաս տառ ներ. դռան առա ջի ուղե գոր-
գեր ոտ քե րը մաք րե լու հա մար. եղե գից պատ-
րաստ ված խսիր ներ. գոր գեր ավ տո մե քե նա նե րի 
հա մար. գոր գեր. սա հե լը խո չըն դո տող գոր գեր. 
պա տի ոչ մա նա ծա գոր ծա կան պաս տառ ներ. 
լի նօ լե ում. հար թակ ներ գոր գա ծած կույթ նե րի 
հա մար. հա տա կի վի նի լա յին պատ վածք ներ. 
հյուս ված պա րա նից փսի աթ ներ դա հու կա յին 
լեռ նա լան ջե րի հա մար. մա նա ծա գոր ծա կան 
պաս տառ ներ. հա տա կի հրա կա յուն գոր գեր 
բու խա րու և խո րո վա ծի ման ղալ նե րի հա մար. 
գոր գեր յո գա յով զբաղ վե լու հա մար. տա տա մի 
ուղե գոր գեր. պա տի մա նա ծա գոր ծա կան երես-
պատ վածք ներ:
(740) Լիլիթ Ակոպովա

____________________

(210) 20202111  (111) 33302
(220) 11.11.2020 (151) 16.09.2021
   (181) 11.11.2030
(730) Ալիբաբա Գրուպ Հոլդինգ Լիմիթիդ, KY 
(442) 01.12.2020
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(540) 

(511) 
դաս 9. գի տա կան, հե տա զո տա կան, 

նա վագ նա ցա կան, երկ րա բաշ խա կան, լու սան-
կար չա կան, կի նե մա տոգ րա ֆի ա կան, տե սա ձայ-
նա յին, օպ տի կա կան, կշռման, չափ ման, 
ազ դան շան ման, հսկման (ստուգ ման), թես տա-
վոր ման, զննման, փրկու թյան և ուսուց ման սար-
քեր և գոր ծիք ներ. էլեկտ րա կա նու թյան 
հա ղորդ ման, մի աց ման, փո խա կերպ ման, կու-
տակ ման, կար գա վոր ման կամ վե րահսկ ման 
սար քեր և գոր ծիք ներ. ձայ նի կամ պատ կե րի 
կամ այլ տվյալ նե րի գրառ ման, հա ղորդ ման, 
վե րար տադր ման կամ մշակ ման սար քեր. գրառ-
ված կամ ներ բեռն վող մե դիա ֆայ լեր, թվա յին 
կամ անա լո գա յին ձայ նագր ման և պահ ման 
դա տարկ տե ղե կա կիր ներ. մագ նի սա կան տե ղե-
կա կիր ներ. ձայ նագր ման սկա վա ռակ ներ. կան-
խավ ճա րով աշ խա տող ապա րատ նե րի 
մե խա նիզմն եր. դրա մարկ ղա յին ապա րատ ներ, 
հաշ վիչ սար քեր. տե ղե կատ վու թյան մշակ ման 
սար քա վո րումն եր և հա մա կար գիչ ներ. հա մա-
կարգ չին կցվող ար տա քին սար քեր. կոս տյում-
ներ ջրա սու զա կու թյան հա մար. ստորջ րյա 
սուզ ման դի մա պա նակ ներ. ական ջի ներդ րակ-
ներ ջրա սու զակ նե րի հա մար. քթա սեղ միչ ներ 
լո ղորդ նե րի և սու զորդ նե րի հա մար. ձեռ նոց ներ 
ջրա սու զակ նե րի հա մար. շնչա ռա կան ապա-
րատ ներ ստորջ րյա լո ղի հա մար. հա մա կարգ չա-
յին ներ բեռն վող ծրագ րեր. հա մա կարգ չա յին 
ներ բեռն վող ծրագ րա յին ապա հո վում հա վել-
ված նե րի տես քով շար ժա կան սար քե րի և 
հա մա կար գիչ նե րի հա մար. ներ բեռն վող ծրագ-
րա յին ապա հով ման հա վել ված ներ շար ժա կան 
սար քե րի հա մար. ծրագ րա յին ար տադ րանք 
եր րորդ ան ձանց հա մար կամ եր րորդ ան ձանց 
կող մից էլեկտ րո նա յին վճա րումն եր կա տա րե լու 
հա մար. իս կու թյան ստուգ ման և հաս տատ ման 
ծրագ րա յին ար տադ րանք. հա մա ցան ցում տրա-
մադր վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ար տադրանք. առ ցանց էլեկտ րո նա յին հրա տա-
րա կու թյուն ներ (ներ բեռն վող հա մա ցան ցից, 
կամ հա մա կարգ չա յին ցան ցից, կամ հա մա-

կարգ չա յին տվյալ նե րի հիմն ա պա շա րից). 
ներ բեռն վող ծրագ րա յին ապա հո վում հա ղոր-
դագ րու թյուն նե րի փո խա նակ ման հա մար. ֆայ-
լե րի հա մա տեղ օգ տա գործ ման ներ բեռն վող 
ծրագ րա յին ապա հո վում. ին տե րակ տիվ զվար-
ճան քի ներ բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր, 
որոնք թույլ են տա լիս օգ տա տե րե րին դի տար-
կել, լսել և խա ղա լու փորձ ձեռք բե րել ձայ նա-, 
տե սա- և տե սալ սո ղա կան տար րե րի ցու ցադ րու-
թյան կար գա վոր ման և ընտ րե լու մի ջո ցով. ներ-
բեռն վող ձայ նա-, տե սա- և տե սալ սո ղա կան 
ֆայ լեր և գրա ռումն եր մուլ տի մե դի ա յին զվար-
ճան քի ծրագ րե րի և բո վան դա կու թյան տես քով. 
կա պի ներ բեռն վող ծրագ րա յին ապա հո վում 
տվյալ նե րի, ձայ նա յին, տե սա նյու թե րի, պատ-
կեր նե րի և գրա ֆի կա կան տար րե րի էլեկտ րո-
նա յին փո խանց ման հա մար հա մա կարգ չա յին, 
շար ժա կան, ան լար և հե ռա կա պի մի ջո ցով. ներ-
բեռն վող ծրագ րա յին ապա հո վում պատ կեր-
նե րի, գրա ֆի կա կան տար րե րի, ձայ նա-, 
տե սա նյու թե րի և տեքս տե րի մշակ ման հա մար. 
ներ բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ար տադ րանք հա մա ցան ցի մի ջո ցով տե ղե կատ-
վու թյան, տվյալ նե րի, փաս տաթղ թե րի, ձայ նի և 
պատ կե րի էլեկտ րո նա յին փո խանց ման դյու-
րաց ման հա մար. ներ բեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րա յին ար տադ րանք, որը թույլ է տա լիս 
օգ տա տե րե րին մաս նակ ցե լու հա մա ցան ցա յին 
տեխ նո լո գի ա յի վրա հիմն ված հան դի պումն ե րին 
և դա սըն թաց նե րին՝ վեբ-զննար կի չի մի ջո ցով 
տվյալ նե րին, փաս տաթղ թե րին, պատ կեր նե րին 
և կի րա ռա կան ծրագ րե րին մուտ քի հնա րա վո-
րու թյամբ. ներ բեռն վող հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րա յին ար տադ րանք հե ռա դիր հա մա կար գիչ ներ 
և հա մա կարգ չա յին ցան ցեր մուտք գոր ծե լու, 
դրանց դի տե լու և վե րահս կե լու հա մար. ներ-
բեռն վող ծրագ րա յին ապա հո վում ամ պա յին 
տեխ նո լո գի ա նե րի հա մար. ամ պա յին տեխ նո լո-
գի ա նե րի վրա հիմն ված ներ բեռն վող ծրագ րա-
յին ապա հո վում. ներ բեռն վող էլեկտ րո նա յին 
հրա տա րա կու թյուն ներ. դյու րա կիր հա մա կար-
գիչ ներ. լեփ թոփ հա մա կար գիչ ներ. շար ժա կան 
հա մա կար գիչ ներ. ձեռ քի հա մա կար գիչ ներ. 
անձ նա կան թվա յին քար տու ղար ներ. անձ նա-
կան մե դի ան վա գար կիչ ներ. շար ժա կան հե ռա-
խոս ներ. սմարթ ֆոն ներ. թվա յին խցիկ ներ. 
մարտ կոց ներ, լից քա վո րող սար քեր կու տա կիչ-
նե րի հա մար. հա մա կարգ չա յին աշ խա տա կա-
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յան ներ. հա մա կարգ չա յին սպա սար կիչ ներ 
(սեր վեր ներ). հա մա կար գիչ նե րի և հե ռա կա պի 
սար քա վո րանք. հա մա կարգ չա յին ցան ցա յին 
հար մա րիչ ներ, փո խան ջա տիչ ներ, եր թու ղա-
րար ներ և կենտ րո նաց նող հան գույց ներ. լա րով 
և ան լար մո դեմն եր և հա ղոր դակ ցա կան քար-
տեր և սար քեր. դյու րա կիր հա մա կար գիչ նե րի 
բռնիչ ներ, հա մա կար գիչ նե րի պա յու սակ ներ. 
կրակ մա րիչ ներ. հա մա կարգ չա յին սար քա վո-
րումն եր և ներ բեռն վող ծրագ րա յին ապա հո-
վում. հա մա կարգ չա յին ներ բեռն վող ծրագ րա յին 
ապա հո վում (նե րա ռյալ՝ հա մա ցան ցից ներ բեռն-
վող ծրագ րա յին ապա հո վում). ուղ ղոր դող 
հա մա կար գեր ավ տո մո բիլ նե րի հա մար. կոմ-
պակտ սկա վա ռակ ներ. թվա յին երաժշ տու թյուն 
(հա մա ցան ցից ներ բեռն վող). հե ռա կա պի սար-
քեր. մկնի կի տակ դիր ներ. շար ժա կան հե ռա-
խոս նե րի լսա փո ղեր. շար ժա կան հե ռա խոս նե րի 
լրա սար քեր. ներ բեռն վող խա ղեր, նկար ներ, 
ֆիլ մեր, կի նո ֆիլ մեր և երաժշ տու թյուն. ազ դան-
շա նա յին հա մա կար գեր. անվ տան գու թյան 
խցիկ ներ. ռա դիո և հե ռուս տա տե սա յին հե ռար-
ձակ ման շար ժա կան կա յանք ներ. հե ռուս տա տե-
սա յին հե ռար ձակ ման սար քա վո րումն եր. 
խցիկ ներ. տե սախ ցիկ ներ. գլխին դրվող ական-
ջա կալ ներ. հե ռա խո սա յին ական ջա կալ ներ. 
խո սա փո ղեր. դիր քո րոշ ման հա մաշ խար հա յին 
հա մա կար գի (GPS) ապա րատ ներ և սար քա վո-
րումն եր. հա մա կարգ չա յին, էլեկտ րո նա յին և 
տե սա խա ղե րի հա մար ներ բեռն վող ծրագ րեր և 
ներ բեռն վող ծրագ րա յին ապա հո վում (նե րա-
ռյալ՝ հա մա ցան ցից ներ բեռն վող ծրագ րա յին 
ապա հո վում). հե ղու կա բյու րե ղա յին տե սա սար-
քեր հե ռա կա պի և էլեկտ րո նա յին սար քա վո րում-
նե րի հա մար. հե ռուս տա տե սա յին կցուրդ ներ. 
հե ռա կա ռա վար ման վա հա նակ ներ. տվյալ նե րի 
պահ ման ծրագ րեր. ակ նոց ներ (օպ տի կա) և 
արև ա պաշտ պան ակ նոց ներ. էլեկտ րո նա յին 
ցու ցա նակ ներ. բան կա յին ծած կագր ված կամ 
մագ նի սա կան վար կա քար տեր, հաշ վե քար տեր, 
վճա րա քար տեր և նույ նա կա նաց ման քար տեր. 
ավ տո մատ դրա մարկ ղեր, բան կո մատ ներ. 
էլեկտ րո նա յին գրքեր. դա տարկ տո նե րա յին 
քարթ րիջ ներ տպիչ նե րի և լու սա պատ ճե նա հա-
նող ապա րատ նե րի հա մար. ռա դիո-տե սա դա-
յակ, լսա- տե սա սար քեր երե խա նե րին հե տև ե լու 
հա մար. տե սախ ցիկ ներ երե խա յին հե տև ե լու 
հա մար, տե սա դա յակ. օբ յեկ տիվ ե րի լու սա-

պաշտ պա նիչ բլենդ ներ. պլան շե տա յին հա մա-
կար գիչ ներ. կո դա վոր ված բա նա լի-քար տեր. 3D 
ակ նոց ներ. հի շո ղու թյան քար տեր տե սա խա-
ղե րի սար քե րի հա մար. ծրագ րեր հա մա կարգ-
չա յին տե սա խա ղե րի հա մար. գրառ ված 
ծրագ րա յին ապա հո վում հա մա կարգ չա յին 
խա ղե րի հա մար. ներ բեռն վող ծրագ րա յին 
ապա հո վում հա մա կարգ չա յին խա ղե րի հա մար. 
ներ բեռն վող ծրագ րա յին ապա հո վում հա մա-
կարգ չա յին սե ղա նի խա ղե րի հա մար. թվա յին 
մե դիա տա րա ծե լու սար քա վո րումն եր. հա մա-
կարգ չա յին հա վել ված ներ ձայ նագ րու թյուն նե րի, 
տե սագ րու թյուն նե րի, տե սա նյու թե րի, երաժշ-
տու թյան և պատ կեր նե րի տա րած ման հա մար. 
հա մա կարգ չա յին, էլեկտ րո նա յին և տե սա խա-
ղա յին ներ բեռն վող ծրագ րեր և ներ բեռն վող 
ծրագ րա յին ապա հո վում (նե րա ռյալ՝ հա մա ցան-
ցից բեռ նե լի ծրագ րա յին ապա հո վում). բիզ նե սի, 
էլեկտ րո նա յին առևտ րի, տե ղե կատ վա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի, ամ պա յին-հաշ վար կա յին, 
հե ռա հա ղոր դակց ման, հա մա ցան ցի, բիզ նես և 
էլեկտ րո նա յին առևտ րի ուսուց ման, վա ճառ քի, 
մար քե թին գի և ֆի նան սա կան կա ռա վար ման 
ոլոր տում ամ սագ րե րի, հոդ ված նե րի, բրո շյուր-
նե րի, թռու ցիկ նե րի, տվյալ նե րի շտե մա րան-
նե րի, տե ղե կատ վու թյան, ուսումն ա կան 
նյու թե րի տես քով բեռ նե լի էլեկտ րո նա յին հրա-
պա րա կումն եր. կի սա հա ղոր դիչ ներ. կի սա հա-
ղորդ չա յին ին տեգ րա լա յին սխե մա ներ. 
կի սա հա ղորդ չա յին հի շո ղու թյան չի պեր. կի սա-
հա ղորդ չա յին հի շո ղու թյան կար գա վո րիչ ներ. 
կի սա հա ղորդ չա յին հի շո ղու թյան ին տեգ րա լա-
յին սխե մա ներ. կի սա հա ղորդ չա յին պրո ցե սոր 
չի պեր. կի սա հա ղորդ չա յին պրո ցե սոր ներ. միկ-
րո կա ռա վա րիչ ներ. միկ րո կա ռա վար չա յին բլոկ-
ներ. ցածր էներ գի ա յի միկ րո կա ռա վա րիչ ներ. 
սխե մա յին չի պեր. հա մա կարգ չա յին չի պեր. 
տե ղե կատ վու թյան մշակ ման կենտ րո նա կան 
բլոկ ներ. հա մա կարգ չա յին չի պեր և տե ղե կատ-
վու թյան մշակ ման կենտ րո նա կան բլոկ ներ՝ 
RISC-V (նվա զեց ված հրա հանգ նե րի հա վա քա-
ծու ով հա մա կար գիչ) ճար տա րա պե տու թյամբ. 
հրա հանգ նե րի հա վա քա կազ մով հա մա կարգ չա-
յին չի պեր և տե ղե կատ վու թյան մշակ ման կենտ-
րո նա կան բլոկ ներ. բո լոր վե րո հի շյալ 
ապ րանք ներն ընդգրկ ված 9-րդ դա սում.

դաս 16. թուղթ, ստվա րա թուղթ և դրան ցից 
պատ րաստ ված իրեր, որոնք ընդգրկ ված չեն այլ 
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դա սե րում. տպագ րա կան ար տադ րանք. նյու թեր 
կազ մա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. լու-
սան կար ներ. թղթագ րե նա կան պի տույք ներ և 
գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ (բա ցա ռու թյամբ 
կա հույ քի). կպչուն նյու թեր գրա սե նյա կա յին կամ 
կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. գծագ րա-
կան և այլ պի տույք ներ նկա րիչ նե րի հա մար. 
վրձին ներ. գրա մե քե նա ներ. ուսու ցո ղա կան 
նյու թեր և դի տո ղա կան ձեռ նարկ ներ (բա ցա-
ռու թյամբ սար քա վո րումն ե րի). պլաստ մաս սա յե 
թեր թեր, թա ղանթ ներ և տոպ րակ ներ փա թե թա-
վոր ման հա մար. տա ռա շա րեր. տպագ րա կան 
կլի շե ներ. գրքեր. բրո շյուր ներ. պլա կատ ներ. 
քար տեր. տպա գիր քար տեր. ծա նու ցա տետ րեր. 
կա տա լոգ ներ. օրա ցույց ներ. գնա պի տակ ներ. 
թղթից, ստվա րաթղ թից և պլաստ մաս սա յից 
ձեռ քի պա յու սակ ներ. ար վես տում, ար հես տում 
և մո դե լա վոր ման մեջ օգ տա գործ վող իրեր, 
որոնք ընդգրկ ված են ԱԾՄԴ 16-րդ դա սում. 
թղթից, պլաստ մաս սա յից կամ ստվա րաթղ թից 
պատ րաստ ված փա թե թա վոր ման և պա հես-
տա վոր ման նյու թեր. հե ռա խո սա յին, ֆաք սի-
մի լա յին, էլեկտ րո նա յին փոս տի և վեբ-կայ քե րի 
տպա գիր տե ղե կա տու ներ. քար տեր՝ հաշ վե քար-
տե րի, վար կա քար տե րի, կան խի կի ստաց ման 
քար տե րի, վճա րա քար տե րի, հե ռա խո սա յին 
քար տե րի և նույ նա կա նաց ման քար տե րի տես-
քով, բա ցա ռու թյամբ ծած կագր ված կամ մագ նի-
սա կան քար տե րի. տպագ րա կան ար տադ րանք 
հան դի սա ցող մար քե թին գա յին և խթա նիչ նյու-
թեր. տպա գիր գո վազ դա յին նյու թեր. օգ տա գոր-
ծո ղի ձեռ նարկ ներ. ձև ա վոր ման և ար վես տում 
օգ տա գործ վող նյու թեր և մի ջոց ներ. ան ձե-
ռո ցիկ ներ. թղթյա թաշ կի նակ ներ. ճշտիչ ներ 
և ջնջե լու հար մա րանք ներ (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). կրթա կան սար քա վո րու երմն, 
այն է՝ մա տիտ ներ սրե լու էլեկտ րա կան կամ ոչ 
էլեկտ րա կան քե նա ներմե, տպա րա նա յին կլի-
շե ներ, դրոշ մակ ներ (կնիք ներ). թղթե ֆիլտ րող 
մի ջոց ներ. ար դյու նա բե րա կան թուղթ և ստվա-
րա թուղթ. գու մա րի ծրար ներ. գրա սե նյա կա-
յին մե քե նա ներ. լու սան կար նե րի ալ բոմն եր և 
կո լեկ ցի ո ներ նե րի ալ բոմն եր. սար քա վո րում-
ներ տպագ րա կան և կազ մա րա րա կան աշ խա-
տանք նե րի հա մար. կրթա կան պի տույք ներ, այն 
է՝ գրա սե նյա կա յին ամ րակ ներ, ալ բո երմն, ջրա-
ներ կեր, մա տիտ ներ. գե ղար վես տա կան իրեր 
թղթից և ստվա րաթղ թից. մա կետ ներ ճար տա-

րա պետ նե րի հա մար. գրե լու և կնքե լու նյու-
թեր. կո լեկ ցի ո ներ նե րի քար տեր. ազ դագ րեր. 
թղթե դրո շակ ներ և բան ներ ներ. գու նա վոր ման 
և գծագր ման գրքեր. գոր ծու նե ու թյան գրքեր. 
տպագր ված հրա պա րա կումն եր. թեր թեր. 
ամ սագ րեր. պար բե րա կան ներ. հան դես ներ. 
էջա նիշ ներ. հա շիվ ե րի թեր թիկ ներ. երե կույթ-
նե րի ծրագ րեր. ալ բոմն եր երե կույթ նե րի հա մար. 
ինք նա գիր գրքեր. տպա գիր կար գա ցու ցակ ներ. 
պի տակ ներ մե քե նա նե րի բամ պեր նե րի հա մար. 
պի տակ ներ. ալ բոմն եր. պի տակ նե րի ալ բոմ-
ներ. սե ղա նի թղթե սփռոց ներ. սե ղա նի թղթե 
ան ձե ռո ցիկ ներ. թղթե տոպ րակ ներ. հրա վի րա-
տոմ սեր. բա ցիկ ներ. թղթեր նվեր նե րի փա թե-
թա վոր ման հա մար. գրա ֆին նե րի և սե ղա նի 
թղթե տակ դիր ներ. դրոշ մակ ներ (կնիք ներ). 
փոս տա յին դրոշ մա նի շեր կո լեկ ցի ոն նպա տակ-
նե րի հա մար. հո բե լյա նա կան նա մա կա նի շեր. 
անձ նագ րե րի կազ մեր. թղթե կամ պլաս տի կից 
ներծ ծող թեր թիկ ներ սննդամ թեր քը փա թե-
թա վո րե լու հա մար. ազ դագ րե րի թղթե կամ 
ստվա րաթղ թե վա հա նակ ներ. թղթե կամ ստվա-
րաթղ թե գո վազ դա յին նշան ներ. ալ մա նախ ներ. 
ծա նու ցագ րեր (գրա սե նյա կա յին). հար մա րանք-
ներ լու սան կար ներ սոսն ձե լու հա մար. ուղե բեռ-
նե րի պա հանջ ման թղթե հաշ վե պի տակ ներ. 
թղթե կամ պլաստ մաս սա յե տոպ րակ ներ (ծրար-
ներ, կա պոց ներ) փա թե թա վո րե լու հա մար. ման-
կա կան թղթյա կրծկալ ներ. թև քե րով ման կա կան 
թղթյա կրծկալ ներ. տո նա կան գու նա զարդ 
թղթե դրո շակ ներ. թղթե կամ ստվա րաթղ թե 
փա թաթ վածք ներ շշե րի հա մար. շշե րի փա թեթ-
վածք թղթից կամ ստվա րաթղ թից. թղթե կամ 
ստվա րաթղ թե տու փեր. կտավ եր նկար նե րի 
հա մար. կո նա ձև թղթե տոպ րակ ներ. կազ մեր 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). տակ դիր-գոր-
գիկ ներ աշ խա տա սե ղա նի հա մար. դի ագ րամ-
ներ (տրա մագ րեր). բռնիչ ներ փաս տաթղ թե րի 
հա մար (գրա սե նյա կա յին պա րա գա ներ). բլոկ-
նոտ ներ (նո թա տետ րեր) նկար չու թյան, գծագ-
րու թյան հա մար. գծագ րա կան պի տույք ներ. 
ասեղ նա գոր ծու թյան նմուշ ներ (սխե մա ներ). 
ծրար ներ (գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). 
փո րագ րան կար ներ. փո րագր ման տախ տակ-
ներ. ար ձա նիկ ներ, պատ կեր ներ պա պի ե մա-
շե ից. ստվա րաթղ թից ար ձա նիկ ներ. թղթե 
ար ձա նիկ ներ. քար տա րան ներ (գրա սե նյա կա-
յին պի տույք ներ). թղթե կաշ պո ներ (դե կո րա տիվ 
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ծաղ կա ման ներ). թռու ցիկ ներ (գո վազ դա յին 
թեր թիկ ներ). թղթա պա նակ ներ փաս տաթղ թե րի 
հա մար. թղթե կամ պլաստ մաս սա յե տոպ րակ-
ներ աղ բի հա մար. աշ խար հագ րա կան քար-
տեզ ներ. նվե րի փա թե թա վոր ման տոպ րակ ներ 
և պա յու սակ ներ. նվեր նե րի տու փեր. փայ լեր 
գրա սե նյա կա յին նպա տակ նե րի հա մար. գծան-
կար չա կան տպա գիր նյու թեր. գրա ֆի կա կան 
(գծան կար չա կան) պատ կեր ներ. ստվա րաթղ թե 
տու փեր բո լո րագլ խարկ նե րի հա մար. վճա րագ-
րե րի գրքույկ նե րի բռնիչ ներ. կնիք նե րի, դրոշ-
մակ նե րի կա լիչ ներ. կա տա լո գա յին քար տեր 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թա նաք. թղթից 
կամ ստվա րաթղ թից պի տակ ներ. ռե գիստր ներ 
(գրքեր). արկ ղիկ պա նակ ներ նա մա կագ րու թյան 
հա մար. ամ սագ րեր (պար բե րա կան). դա սագր-
քեր (ձեռ նարկ). գծան շիչ գրիչ ներ (գրա սե նյա-
կա յին). տակ դիր ներ գա րեջ րի գա վաթ նե րի 
հա մար. մո դե լա վո րե լու հա մար կավ. ծե փա-
նյու թեր. սեղ միչ ներ թղթադ րամն ե րի հա մար. 
կա վե կա ղա պար ներ մո դե լա վոր ման հա մար 
(նյու թեր նկա րիչ նե րի հա մար). երաժշ տա կան 
բա ցիկ ներ. ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ-
թե րի բռնիչ ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
ան վա նա կան բա ջեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ). տե ղե կագ րեր. փա թե թա վոր ման նյու թեր 
պատ րաստ ված օս լա յից. թղթե կամ ստվա-
րաթղ թե փա թե թա վոր ման (մի ջադր ման, խծուծ-
ման) նյու թեր. բլոկ նոտ ներ (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). էջե րը պա հող բռնիչ ներ. ներ կե րի 
սկու տեղ ներ. նկար չա կան վրձին ներ. նկա րա-
կալ ներ. նկար ներ շրջա նակ ված կամ չշրջա նակ-
ված. թղթե զտիչ ներ սուր ճի հա մար. թեր թե րով 
թղթեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թղթե 
ան ձե ռո ցիկ ներ մաք րե լու հա մար. պրես պապ յե. 
պա պի ե մա շե. գրչա տու փեր. սեղ միչ ներ գրիչ-
նե րի հա մար. մա տիտ նե րի բռնիչ ներ. մա տիտ 
սրե լու հար մա րանք ներ (էլեկտ րա կան կամ ոչ 
էլեկտ րա կան). մա տիտ ներ. գրչա ծայ րեր (գրա-
սե նյա կա յին պա րա գա ներ). պար բե րա կան 
մա մուլ. լու սա փո րագ րան կար ներ. հե նա կալ ներ 
լու սան կար նե րի հա մար. գրչա կո թեր. լու սան-
կար ներ (տպագր ված). նկար ներ. թղթե ան ձե-
ռո ցիկ ներ սե ղա նի սպաս քի տակ դնե լու հա մար. 
ցու ցա տախ տակ ներ թղթից կամ ստվա րաթղ-
թից հայ տա րա րու թյուն նե րի հա մար. պլաստ-
մաս սա յե տոպ րակ ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի 
թա փոն նե րը հե ռաց նե լու հա մար. պղպջա կա-

վոր պլաստ մաս սա յե թեր թեր փա թե թա վոր ման 
կամ կշռա բաշխ ման հա մար. պլաս տի կա կան 
զանգ ված ծե փե լու հա մար. դի ման կար ներ. 
փոս տա յին նա մա կա նիշ ներ. փոս տա յին բա ցիկ-
ներ. տպված կտրոն ներ. տպագր ված նո տա-
ներ. ռե տին ներ ջնջե լու հա մար. դպրո ցա կան 
պի տույք ներ (գրա սե նյա կա յին). զմուռս. կնիք-
ներ (գրա սե նյա կա յին պա րա գա ներ). ձև վածք-
ներ կա րի հա մար. նրբա թի թեղ. թղթե կամ 
ստվա րաթղ թե ցու ցա նակ ներ. եր գա րան ներ. 
բար ձիկ ներ դրոշ մակ նիք նե րի հա մար. դրոց-
ներ գրիչ նե րի և մա տիտ նե րի հա մար. տրա-
ֆա րետ ներ. տոմ սեր. թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ 
գրի մը հե ռաց նե լու հա մար. զու գա րա նի թուղթ. 
թղթե սրբիչ ներ ձեռ քե րի հա մար. թղթե կալ կա 
(մո մա թուղթ). հա վա քա քար տեր, բա ցա ռու-
թյամբ խա ղա քար տե րի. գրե նա կան պի տույք-
նե րի հա վա քա կազ մեր (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). գրե լու պի տույք ներ. գրե նա կան 
պի տույք ներ. փոս տա յին թուղթ. ջնջոց ներ 
գրա տախ տա կի հա մար. վե րը նշված բո լոր 
ապ րանք նե րի մա սեր և կցա մա սեր. բո լոր վե րո-
հի շյալ ապ րանք ներն ընդգրկ ված 16-րդ դա սում.

դաս 25. հա գուստ. կո շիկ. գլխի զար դա-
րանք ներ. գոգ նոց ներ. ման կա կան և նո րա ծին-
նե րի հա գուստ. բաղ նի քի խա լաթ ներ. բաղ նի քի 
սան դալ ներ և հո ղա թափ ներ. լո ղազ գեստ ներ. 
լո ղա վար տիք ներ. լո ղա փի զգեստ ներ. գո տի ներ 
(հա գուստ). բե րետ ներ. ման կա կան կրծկալ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ թղթից պատ րաստ ված նե րի. 
իրա նա կալ ներ (կա նա ցի ներք նազ գեստ). 
հա գուս տի ճար մանդ ներ. կրծկալ ներ. բրի ջի-
ներ. լի ֆեր. հո վար ներ գլխարկ նե րի հա մար. 
կե պի ներ. ջրցո ղի գլխարկ ներ. ամե նօ րյա 
հա գուստ. կրծքա կալ ներ. հա գուստ մարմն ա-
մար զիկ նե րի հա մար. կաշ վե և ար հես տա կան 
կաշ վե հա գուստ. ման տո ներ. օձի քի պաշտ-
պա նիչ ներ. հա գուս տի օձիք ներ. կոմ բի նե զոն-
ներ (հա գուստ). առանց քու ղե րի սեղ մի րան ներ 
(գրա ցի ա ներ). սեղ մի րան ներ (ներք նազ գեստ). 
կոս տյումն եր. բազ կա պատ ներ. հա գուստ 
հե ծան վորդ նե րի հա մար. հա գուստ նա խա-
տես ված պա րե լու հա մար. հա նո վի օձիք ներ. 
քրտնա կալ ներ. խա լաթ ներ. ական ջա կալ ներ 
(հա գուստ). ասեղ նա գոր ծած զգեստ ներ. ֆե սեր 
(արև ե լյան գլխարկ ներ). ձկնոր սա կան բաճ-
կոն ներ. ոչ էլեկտ րա կան մուֆ տա ներ ոտ քե-
րի հա մար. փա րա ջա. մոր թե թիկ նոց ներ. 
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մոր թի ներ. սռնա պան ներ. փող քա ժա պա վեն-
ներ. կա խա կա պեր. գա բար դին ներ. գո տի ներ 
(ներք նազ գեստ). ձեռ նոց ներ. գլխարկ ներ. թղթե 
գլխարկ ներ. գլխա կա պեր. գլխի հա մար նա խա-
տես ված պա րա գա ներ. կո շի կի կրկնակ րունկ-
ներ. գլխա նոց ներ (հա գուստ). ժա կետ. հա գուստ 
ջեր սի ից. ջեմ պեր ներ. տրի կո տա ժե հա գուստ. 
կա նա ցի հա գուստ. նո րած նի օժիտ (հա գուստ). 
պատ րաս տի աս տառ ներ (հա գուս տի տար-
րեր). հա գուս տի մա սեր. տղա մար դու հա գուստ. 
թաթ պան ներ. գո տի-քսակ ներ (հա գուստ). 
հա գուստ ավ տո մո բի լիստ նե րի հա մար. մուֆ-
տա ներ (հա գուստ). փող կապ ներ. բան դա նա ներ 
(պա րա նո ցի թաշ կի նակ ներ). գի շե րազ գեստ. 
վեր նազ գեստ. ար տա հա գուստ. վե րար կու ներ. 
ննջազ գեստ. վար տիք ներ. թղթե հա գուստ. 
կնգու ղով վե րար կու (թիկ նոց ներ). մուշ տակ-
ներ. տա կի շրջազ գեստ ներ. կրծքի գրպա նի 
թաշ կի նակ ներ. գրպան ներ հա գուս տի հա մար. 
պու լո վեր ներ. պի ժա մա ներ. անձ րևի ժա մա նակ 
կրե լու հա գուստ. պատ րաս տի հա գուստ. սա րի-
ներ. շար ֆեր. կաշ նե ներ. շա լեր. պլաստ րոն ներ. 
ներ դիր ներ շա պիկ նե րի հա մար. շա պիկ ներ 
(բլուզ ներ). ուսե րի փա թա թան ներ. մայ կա ներ. 
շրջազ գեստ ներ. թա սակ ներ (գլխարկ). կի սա-
վար տիք ներ. բլուզ ներ. զան գա պան ներ. ձմե-
ռա յին հա գուստ. կար ճա գուլ պա ներ. գուլ պա ներ 
(եր կար). սպոր տա յին հա գուստ. բու թակ-
ներ. սե պեր և մե տա ղա կան հար մա րանք ներ 
սպոր տա յին կո շիկ նե րի հա մար. կոս տյումն եր. 
գլխար կի հո վար. տա բա տա կալ ներ. քրտինք 
ներծ ծող ներք նազ գեստ. սվի տեր ներ. լո ղազ-
գեստ ներ. բո դի (կա նա ցի ներք նազ գեստ). կար-
ճա թև (T-աձև) մայ կա ներ. զու գա գուլ պա ներ. 
պատ մու ճան ներ (պա րե գոտ ներ). ցի լինդր ներ. 
փող քա ժա պա վեն ներ. տա բատ ներ. չալ մա ներ. 
ներք նա շոր. կի սա վար տիք ներ. ներք նազ գեստ. 
հա մազ գեստ. կոշ կե րես ներ. քո ղեր (հա գուստ). 
բաճ կոն ներ. հո վա րով գլխարկ ներ. բաճ կո նակ-
ներ. անջ րան ցիկ հա գուստ. ռան տեր կո շիկ նե րի 
հա մար. կրունկ ներ. ներ բան ներ (կոշ կա տա-
կեր). մի ջա տա կեր. չսայ թա քող հար մա րանք-
ներ կո շիկ նե րի հա մար. կոմ բի նե զոն ներ ջրա յին 
դա հուկ նե րի հա մար. գլխա շոր, որը ծած կում է 
պա րա նո ցը և ուսե րը. բազ կա պատ ներ.

դաս 28. խա ղեր և խա ղա յին պա րա գա ներ. 
մարմն ա մար զա կան և սպոր տա յին պա րա գա-
ներ և սար քա վո րումն եր, որոնք նե րառ ված չեն 

այլ դա սե րում. տո նա ծա ռի զար դա րանք ներ. 
խա ղա լու հա մար նա խա տես ված ար ձա նիկ-
ներ. թավ շյա ար ձա նիկ ներ. խա ղա լու հա մար 
նա խա տես ված փա փուկ ար ձա նիկ ներ. սե ղա-
նի խա ղեր. խա ղագն դակ ներ. տիկ նիկ ներ. 
տիկ նիկ նե րի հա մար մահ ճա կալ ներ. տնակ ներ 
տիկ նիկ նե րի հա մար. ծծակ նե րով շշեր տիկ-
նիկ նե րի հա մար. տիկ նիկ նե րի աք սե սու ար-
ներ. տիկ նիկ նե րի հա վա քա ծու ներ. մահ ջոնգ. 
ան վա վոր տախ տակ ներ սա հե լու հա մար. հար-
մա րանք ներ օճա ռի պղպջակ ներ բաց թող նե լու 
հա մար (խա ղա լիք ներ). շար ժա կան մա սե րով 
խա ղա լիք ներ. թավ շե ար ջուկ ներ. դի մա կա-
հան դե սա յին դի մակ ներ. էլեկտ րո նա յին խա ղեր 
և զվար ճան քի սար քեր, բա ցի ար տա քին ցու-
ցադր ման էկ րան նե րի կամ մո նի տո րի օգ տա-
գործ ման հա մար նա խա տես ված նե րից. տնա յին 
ավ տո մատ ներ տե սա խա ղե րի հա մար և ձեռ քի 
ավ տո մատ ներ տե սա խա ղե րի հա մար՝ հե ռուս-
տա տե սա յին ըն դու նիչ նե րով չօգ տա գործ վող. 
խա ղա լիք ներ. վար պե տու թյան ստուգ ման 
խա ղեր. կեր պա րա յին խա ղա լիք ֆի գուր ներ 
և դրանց աք սե սու ար ներ. խա ղա քար տա յին 
խա ղեր. երե խա յի բազ մա կող մա նի զար գաց ման 
հա մար նա խա տես ված խա ղեր. բադ մին տոն. 
փու չիկ ներ. բաս կետ բո լի գնդակ ներ. լո գան քի 
խա ղա լիք ներ. բեյս բո լի գնդակ ներ. լո ղա փի 
գնդակ ներ. «լո բու պարկ» աթոռ ներ. գնդիկ-
նե րով լցոն ված տիկ նիկ ներ. խա ղա լիք նե րի 
կա ռուց ման բլոկ ներ. բո ու լին գի գնդակ ներ. 
պղպջակ նե րի պատ րաստ ման հար մա րանք-
ներ և լուծ ման հա վա քա ծու ներ. շախ մա տի 
հա վա քա ծու. կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ նմա-
նա կող խա ղա լիք ներ. Սուրբ Ծննդյան գուլ պա-
ներ. հա վա քա ծու նե րի հա մար նա խա տես ված 
խա ղա լիք ներ. օրո րո ցի հա մար շար ժա կան 
մա սեր (խա ղա լիք ներ). օրո րո ցա յին խա ղա լիք-
ներ. խա ղա լիք սկա վա ռակ ներ. էլեկտ րա կան 
խա ղա լիք ներ. սար քա վո րումն եր, որոնք նա խա-
տես ված են խա ղա քար տա յին խա ղե րի հա մար. 
ձկնոր սա կան սար քեր. գոլ ֆի գնդակ ներ. 
գոլ ֆի ձեռ նոց ներ. գոլ ֆի գնդակ նե րի մար կեր-
ներ. էլեկտ րո նա յին խա ղեր խա ղա լու հա մար 
նա խա տես ված վա հա նակ ներ. հո կե յի տա փօ-
ղակ. փչո վի խա ղա լիք ներ. գլուխ կոտ րուկ ներ՝ 
կազմ ված պատ կեր ներ կազ մող տար րե րի 
հա վա քա ծու ից (փազլ ներ). ցատ կա պա րան ներ. 
օդա պա րուկ ներ. կա խար դա կան հնարք ներ. 
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ման կա կան գնդա կա խաղ. մա նի պու լյա տիվ 
խա ղեր. մե խա նի կա կան խա ղա լիք ներ. խա ղա-
լիք երաժշ տա կան տու փեր. երաժշ տա կան 
խա ղա լիք ներ. տնա յին խա ղեր. խնջույ քի 
խա ղեր. խա ղաթղ թեր. թավ շյա խա ղա լիք ներ. 
խա մա ճիկ ներ. ան վա վոր չմուշկ ներ. ռե տի-
նե գնդակ ներ. ֆուտ բո լա յին գնդակ ներ. հո լեր 
(խա ղա լիք ներ). սեղ մե լու հա մար նա խա տես ված 
խա ղա լիք ներ. փա փուկ խա ղա լիք ներ. սե ղա-
նի թե նի սի սե ղան ներ. թի րա խա յին խա ղեր. 
թե նի սի գնդակ ներ. խա ղի հա մար նա խա տես-
ված կեր պա րա յին ֆի գուր ներ. խա ղա լիք դույ լի 
և թի ա կի հա վա քա ծու ներ. խա ղա լիք մե քե նա-
ներ. խա ղա լիք սկու տեր ներ. խա ղա լիք ավ տո-
մե քե նա ներ. ման րա կերտ նե րի հա վա քա ծու 
(խա ղա լիք ներ). խա ղա յին ֆի գուր ներ. խա ղա-
լիք գան ձա տու փեր. խա ղա լիք բեռ նա տար-
ներ. խա ղա լիք ժա մեր. քա մու ուժով աշ խա տող 
խա ղա լիք ներ. մա նող գա գաթ նե րով և պտտվող 
սկա վա ռակ նե րով խա ղա լիք ներ. մանր՝ գե ղե-
ցիկ իրեր երե կույթ նե րի հա մար (ուշադ րու թյան 
նշան ներ). տո նա կան թղթե գլխարկ ներ. խա մա-
ճիկ ներ. խա մա ճիկ նե րի հա մար նա խա տես ված 
պա րա գա ներ. վե րը նշված բո լոր ապ րանք նե րի 
հա մար նա խա տես ված մա սեր և հար մա րանք-
ներ.

դաս 35 գո վազդ. գոր ծե րի կա ռա վա րում 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. վար չա րա րա-
կան գոր ծու նե ու թյուն գոր ծա րա րու թյան աս պա-
րե զում. գրա սե նյա կա յին ծա ռա յու թյուն ներ. 
խրա խու սա կան պար գև ատ րումն ե րի և հա վա-
տար մու թյան ծրագ րե րի կազ մա կեր պում, գոր-
ծար կում և վե րահս կում. հա մա ցան ցի մի ջո ցով 
տրա մադր վող գո վազ դա յին ծա ռա յու թյուն ներ. 
ռա դիո և հե ռուս տա տե սա յին գո վազ դի ար տադ-
րու թյուն. հաշ վա պա հա կան հաշ վա ռում. աճուր-
դա յին վա ճառք. տո նա վա ճառ նե րի 
կազ մա կեր պում. հան րա յին կար ծի քի ուսումն ա-
սի րում. տվյալ նե րի մշա կում. գոր ծա րար տե ղե-
կատ վու թյան տրա մադ րում. գո վազ դա յին 
գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
եր րորդ ան ձանց տրա մադր վող գո վազ դա յին 
ծա ռա յու թյուն ներ. տվյալ նե րի հիմն ա պա շա րի 
կա ռա վա րում. տե ղե կատ վու թյան հա վա քում 
տվյալ նե րի հա մա կարգ չա յին հիմն ա պա շա րում. 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում խորհր դակ ցա-
կան ծա ռա յու թյուն ներ. գոր ծա րա րու թյան 
աս պա րե զում խորհր դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն-

ներ հա մա ցան ցա յին տեխ նո լո գի ա յի վրա հիմն-
ված իրա դար ձու թյուն նե րի, կոն ֆե րանս նե րի, 
ուսու ցո ղա կան և ուսումն ա կան ծրագ րե րի և 
սե մի նար նե րի ոլոր տում. գոր ծա րա րու թյան 
աս պա րե զում խորհր դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ հա մա ցան ցա յին տեխ նո լո գի ա յի վրա հիմն-
ված տվյալ նե րի տրա մադր ման ոլոր տում. 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում խորհր դակ ցա-
կան ծա ռա յու թյուն ներ առ ցանց հա մա գոր ծակ-
ցու թյան և հա մա գոր ծակ ցու թյան 
տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում. գոր ծա րա րու թյան 
աս պա րե զում խորհր դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ վա ճառ քի և շու կա յա վար ման ոլոր տում. 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում նա խագ ծե րի 
կա ռա վար ման ծա ռա յու թյուն ներ. գոր ծա րա րու-
թյան աս պա րե զում նա խագ ծե րի կա ռա վար ման 
ծա ռա յու թյուն ներ հա մա ցան ցա յին տեխ նո լո գի-
ա յի վրա հիմն ված իրա դար ձու թյուն նե րի, կոն-
ֆե րանս նե րի, ուսու ցո ղա կան և ուսումն ա կան 
ծրագ րե րի և սե մի նար նե րի զար գաց ման, 
ստեղծ ման, գոր ծըն թա ցի հա մա կարգ ման, 
ար տադ րու թյան, գրանց ման, հե տև ման և վերջ-
նամ շակ ման վե րա բե րյալ. շու կա յի հե տա զոտ-
ման և գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում 
խորհր դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն ներ. գոր ծա րա-
րու թյան աս պա րե զում խորհր դակ ցա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ տե ղա յին և հա մաշ խար հա յին 
հա մա կարգ չա յին ցան ցե րի մի ջո ցով գոր ծե րի 
կա ռա վար ման դյու րաց ման վե րա բե րյալ՝ հա մա-
կար գե լով և տրա մադ րե լով ուղ ղու թյուն ներ գոր-
ծա րար և սպա ռո ղա կան բազ մա զան 
ապ րանք նե րի ու ծա ռա յու թյուն նե րի մա տա կա-
րար ման հա մար. ապ րանք նե րի ու ծա ռա յու-
թյուն նե րի վե րա բե րյալ գոր ծա րա րու թյան 
աս պա րե զում տե ղե կատ վու թյան տա րա ծում 
եր րորդ ան ձանց հա մար տե ղա յին և հա մաշ-
խար հա յին հա մա կարգ չա յին ցան ցե րի մի ջո ցով. 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում խորհր դակ ցա-
կան ծա ռա յու թյուն ներ հա մաշ խար հա յին հա մա-
կարգ չա յին ցան ցե րում վեբ-կայ քի տրա մադր ման 
վե րա բե րյալ, որի մի ջո ցով եր րորդ ան ձինք 
կա րող են առա ջար կել և ստա նալ ապ րանք ներ 
ու ծա ռա յու թյուն ներ, վա ճա ռել, որո շել առևտ րա-
յին ուղի նե րի ու պատ վեր նե րի կար գա վի ճա կը և 
կա տա րել մի ջազ գա յին առև տուր ու պատ վեր-
ներ, կնքել պայ մա նագ րեր և վա րել բիզ նես-գոր-
ծարք ներ. առ ցանց պատ վեր նե րի 
հա մա կարգ չայ նաց ված ծա ռա յու թյուն նե րի 
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տրա մադ րում. եր րորդ ան ձանց ապ րանք նե րի 
ու ծա ռա յու թյուն նե րի գո վազդ տե ղա յին և 
հա մաշ խար հա յին հա մա կարգ չա յին ցան ցե րի 
մի ջո ցով. մի ջազ գա յին ներ մուծ ման և ար տա-
հան ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. գո վազ դա յին տա րած քի վար ձույթ 
հա ղոր դակ ցա կան մի ջոց նե րում. էլեկտ րո նա յին 
աճուր դի վե րա բե րյալ առ ցանց առևտ րի և 
առևտ րա յին առ ցանց գնա հատ ման ծա ռա յու-
թյուն ներ. սպա ռո ղա կան ապ րանք նե րի ման րա-
ծախ առևտ րի առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. 
խորհր դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն ներ գոր ծա րա-
րու թյան աս պա րե զում հա մաշ խար հա յին հա մա-
կարգ չա յին ցան ցե րում ապ րանք ներ ու 
ծա ռա յու թյուն ներ գնող նե րի և վա ճա ռող նե րի 
հա մար էլեկտ րո նա յին վա ճա ռա տե ղե րի գոր-
ծարկ ման ոլոր տում. գոր ծա րա րա կան աջակ ցու-
թյան տրա մադ րում տե ղա յին և հա մաշ խար հա յին 
հա մա կարգ չա յին ցան ցե րի մի ջո ցով բիզ նես-
գոր ծարք նե րի դյու րաց ման վե րա բե րյալ. կոր-
պո րա տիվ կա ռա վար ման վե րա բե րյալ 
խորհր դակ ցու թյան տրա մադ րում. շու կա յա վար-
ման և խթան ման ծա ռա յու թյուն ներ. գո վազ դա-
յին նյու թե րի տպագ րում. ազատ տա րածք նե րի 
վա ճառք. գո վազ դա յին նյու թե րի տա րա ծում. 
գո վազ դա յին նյու թե րի թար մա ցում. գո վազ դա-
յին նյու թե րի հա վա քում հա մա ցան ցում որ պես 
վեբ-էջեր օգ տա գործ ման հա մար. գո վազ դա յին 
տա րած քի վար ձույթ. հա մա կարգ չա յին տվյալ-
նե րի մշա կում. տե ղե կատ վա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ վա ճառ քի, առևտ րի և խթան ման 
վե րա բե րյալ. հե ռա խո սա զան գե րին պա տաս-
խա նե լու ծա ռա յու թյուն ներ եր րորդ ան ձանց 
հա մար. հե ռա խո սա զան գե րին պա տաս խա նե լու 
ծա ռա յու թյուն ներ բա ցա կա յող բա ժա նորդ նե րի 
հա մար. հա մա ցան ցում տրա մադր վող աճուր-
դա յին ծա ռա յու թյուն ներ. անձ նա կազ մի կա ռա-
վա րում. հա մաշ խար հա յին հա մա կարգ չա յին 
ցան ցե րի և հա մա ցան ցի մի ջո ցով տե ղե կատ-
վու թյան տրա մադ րում վա ճառ քի, առևտ րի, 
գո վազ դի և խթան ման վե րա բե րյալ. հա ղոր-
դակ ցա կան մի ջոց նե րում ման րա ծախ առևտ րի 
նպա տա կով ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. սպի-
տա կեց նող մի ջոց նե րի և լվաց քի հա մար օգ տա-
գործ վող այլ նյու թե րի, կա շին սպի տա կեց նող 
մի ջոց նե րի, լվաց քի հա մար օգ տա գործ վող 
գործ վածք նե րի փափ կա ցու ցիչ նե րի, մաքր ման, 
հար թեց ման, քե րող և հղկող պատ րաս տուկ-

նե րի, փայ լեց նող պատ րաս տուկ նե րի, հղկող 
կտոր նե րի, հղկող թղթե րի, ապա կու կտոր նե րի, 
ապա կու թղթե րի, հա տա կի քսուք նե րի, կո շի կի 
քսուք նե րի, կա հույ քի և հա տա կի լա քե րի, լվա-
ցող մի ջոց նե րի (բա ցա ռու թյամբ ար տադ րա կան 
գոր ծառ նու թյուն նե րի և բժշկա կան նպա տակ նե-
րով օգ տա գործ ման հա մար նա խա տես ված-
նե րի), քի մի ա կան մաքր ման պատ րաս տուկ նե րի 
ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառ քի ծա ռա յու-
թյուն ներ, առ ցանց ման րա ծախ ծա ռա յու թյուն-
ներ, հան րա խա նութ նե րի ման րա ծախ 
ծա ռա յու թյուն ներ, սու պեր մար կետ նե րի ման րա-
ծախ ծա ռա յու թյուն ներ. մաքր ման և փո շին 
հե ռաց նե լու նպա տա կով տա րա նե րում ճնշման 
տակ պահ վող օդի, գու նա զեր ծող պատ րաս-
տուկ նե րի, լա քա հա նող պատ րաս տուկ նե րի, 
պաս տառ նե րի մաքր ման մի ջոց նե րի, ապա կու 
մաքր ման հե ղուկ նե րի, օդի բու րա վե տիչ պատ-
րաս տուկ նե րի, «ջոսս» ձո ղիկ նե րի, բժշկա կան 
օճառ նե րի, ծա ղիկ նե րի մզված քի (օծա նե լիք ներ) 
ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառ քի ծա ռա յու-
թյուն ներ, առ ցանց ման րա ծախ վա ճառ քի 
ծա ռա յու թյուն ներ, հան րա խա նութ նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ, սու պեր մար կետ նե րի ման րա ծախ 
ծա ռա յու թյուն ներ. մերս ման ժե լե րի (բա ցա ռու-
թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ-
վող ժե լե րի), արև ա պաշտ պա նիչ մի ջոց նե րի, 
արև այ րու քի մի ջոց նե րի (կոս մե տի կա), 
շրթներ կի, շրթներ կի պա տյան նե րի, մաշ կի 
խնամ քի հա մար կոս մե տիկ պատ րաս տուկ նե րի, 
նի հա րե լու նպա տա կով օգ տա գործ վող կոս մե-
տիկ պատ րաս տուկ նե րի ման րա ծախ և մե ծա-
ծախ վա ճառ քի ծա ռա յու թյուն ներ, առ ցանց 
ման րա ծախ ծա ռա յու թյուն ներ, հան րա խա նութ-
նե րի ման րա ծախ ծա ռա յու թյուն ներ, սու պեր-
մար կետ նե րի ման րա ծախ ծա ռա յու թյուն ներ. 
կոս մե տիկ նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող 
սո սինձ նե րի, եղունգ նե րի խնամ քի մի ջոց նե րի, 
դի մա հար դա րու մը հե ռաց նող մի ջոց նե րի, շամ-
պուն նե րի, չոր շամ պուն նե րի, կեն դա նի նե րի 
շամ պուն նե րի, մա զե րի լո սյոն նե րի, սափր վե լուց 
հե տո օգ տա գործ վող մի ջոց նե րի, սափր վե լու 
պատ րաս տուկ նե րի, ատա մի մա ծու կի, ատամ-
նա բու ժա կան սպի տա կեց նող ժե լե րի, ոչ բժշկա-
կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող բե րա նի 
լվաց ման մի ջոց նե րի, մա զե րի լա քի, մա զե րի 
ներ կի, քրտնե լու դեմ մի ջոց նե րի (ար դու զար դի 
պա րա գա ներ), մար դու կամ կեն դա նի նե րի 
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հա մար նա խա տես ված հո տա զեր ծիչ նե րի, 
դե ղա գոր ծա կան և անաս նա բու ժա կան պատ-
րաս տուկ նե րի, պատ վաս տա նյու թե րի, արև այ-
րու քի դեմ քսուք նե րի, բժշկա կան նպա տակ նե րով 
սա նի տա րա կան պատ րաս տուկ նե րի ման րա-
ծախ և մե ծա ծախ վա ճառ քի ծա ռա յու թյուն ներ, 
առ ցանց ման րա ծախ ծա ռա յու թյուն ներ, հան-
րա խա նութ նե րի ման րա ծախ ծա ռա յու թյուն ներ, 
սու պեր մար կետ նե րի ման րա ծախ ծա ռա յու-
թյուն ներ. ման րէ ա զեր ծող պատ րաս տուկ նե րի, 
կոն տակ տա յին ոսպ նյակ նե րի լու ծույթ նե րի, 
ամե նօ րյա մի ջա դիր նե րի (հի գի ե նիկ), ոտ քե րը 
քրտնե լու դեմ մի ջոց նե րի, դի ե տիկ սննդի և 
բժշկա կան կամ անաս նա բու ժա կան օգ տա գործ-
ման հա մար հար մա րեց ված նյու թե րի, դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող 
խմո րի չի, բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա-
գործ վող շա քա րի, մայր մեղ վի կա թից սննդա յին 
հա վե լումն ե րի, նո րա ծին նե րի սննդի, մար դու և 
կեն դա նի նե րի հա մար նա խա տես ված դի ե տիկ 
հա վե լումն ե րի, սննդա յին հա վե լումն ե րի, վի տա-
մի նա յին պատ րաս տուկ նե րի, արև այ րու քի 
հա բե րի, նի հա րեց նող հա բե րի, բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար օգ տա գործ վող ծխա խոտ 
չպա րու նա կող սի գա րետ նե րի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառ քի ծա ռա յու թյուն ներ, առ ցանց 
ման րա ծախ ծա ռա յու թյուն ներ, հան րա խա նութ-
նե րի ման րա ծախ ծա ռա յու թյուն ներ, սու պեր-
մար կետ նե րի ման րա ծախ ծա ռա յու թյուն ներ. 
սպե ղա նի նե րի, վի րա կապ ման մի ջոց նե րի, 
վի րա բու ժա կան կտոր նե րի (հյուս վածք), վի րա-
բու ժա կան հյուս ված քա պատ վաստ նե րի (կեն-
դա նի հյուս վածք ներ), ատամն ե րի 
ծե փա պատ ճեն նե րի նյու թե րի, ատամն ալց ման 
հա մար նա խա տես ված նյու թե րի, ատամն ա բու-
ժա կան քսուք նե րի, բե րա նի խո ռո չի խնամ քի 
հա մար բժշկա կան մի ջոց նե րի, ախ տա հա նիչ 
մի ջոց նե րի, մա կա բույծ նե րին, ֆուն գի ցիդ նե րին, 
հեր բի ցիդ նե րին ոչն չաց նե լու հա մար պատ րաս-
տուկ նե րի, առ նետ նե րի հա մար թույ նի, շնե րի 
հա մար ռե պե լենտ նե րի ման րա ծախ և մե ծա-
ծախ վա ճառ քի ծա ռա յու թյուն ներ, առ ցանց ման-
րա ծախ ծա ռա յու թյուն ներ, հան րա խա նութ նե րի 
ման րա ծախ ծա ռա յու թյուն ներ, սու պեր մար կետ-
նե րի ման րա ծախ ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռա խոս-
նե րի, բջջա յին հե ռա խո սի լսա փո ղե րի, 
շար ժա կան հե ռա խոս նե րի լրա սար քե րի, էլեկտ-
րո նա յին ապ րանք նե րի, մաս նա վո րա պես՝ 

ռա դի ո նե րի խցիկ նե րի, անձ նա կան թվա յին 
օգ նա կան նե րի (ԱԹՕ), MP3 նվա գար կիչ նե րի, 
ձայ նա յին ֆայ լեր ձայ նագ րե լու, ստեղ ծե լու, 
փո խան ցե լու, փո փո խե լու և վե րա նա յե լու հա մար 
շար ժա կան և ձեռ քի թվա յին էլեկտ րո նա յին 
սար քե րի, բջջա յին հե ռա խոս նե րի, շար ժա կան 
էլեկտ րո նա յին հա ղոր դակց ման սար քե րի, 
խցիկ նե րի, խտաս կա վա ռակ նե րի նվա գար կիչ-
նե րի, տե սա ձայ նագ րիչ նե րի և տե սախ ցիկ նե րի, 
հե ռա հա ղոր դակ ցա կան ապ րանք նե րի, հա մա-
կարգ չա յին սար քա վո րումն ե րի և հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառ քի ծա ռա յու թյուն ներ, առ ցանց ման րա-
ծախ ծա ռա յու թյուն ներ, հան րա խա նութ նե րի 
ման րա ծախ ծա ռա յու թյուն ներ, սու պեր մար կետ-
նե րի ման րա ծախ ծա ռա յու թյուն ներ. մարտ կոց-
նե րի, լից քա վոր ման սար քե րի, տվյալ նե րի, 
տե ղե կատ վու թյան, նկար նե րի, ձայ նի և (կամ) 
պատ կե րի գրառ ման, ստաց ման, հա ղորդ ման և 
(կամ) վե րար տադր ման սար քե րի ու սար քա վո-
րումն ե րի, վի րա բու ժա կան, բժշկա կան, ատամ-
նա բու ժա կան և անաս նա բու ժա կան սար քե րի և 
սար քա վո րումն ե րի, ման կա բար ձա կան գոր ծիք-
նե րի, բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար ռենտ-
գե նյան ապա րատ նե րի, տաք օդի թե րա պև տիկ 
ապա րատ նե րի, բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար էլեկտ րա կան ծած կոց նե րի, բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար տես տա վո րող սար քա-
վո րումն ե րի, ա րյան անա լիզ նե րի հա մար 
նա խա տես ված սար քա վո րումն ե րի, խու լե րի 
հա մար լսո ղա կան ապա րատ նե րի, լսո ղա կան 
օր գան նե րը պաշտ պա նող մի ջոց նե րի ման րա-
ծախ և մե ծա ծախ վա ճառ քի ծա ռա յու թյուն ներ, 
առ ցանց ման րա ծախ ծա ռա յու թյուն ներ, հան-
րա խա նութ նե րի ման րա ծախ ծա ռա յու թյուն ներ, 
սու պեր մար կետ նե րի ման րա ծախ ծա ռա յու-
թյուն ներ. մերս ման սար քե րի, բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար փչո վի բար ձե րի, բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար փչո վի բար ձիկ նե րի, 
ֆի զի կա կան վար ժու թյուն նե րի հա մար ապա-
րա տու րա յի (բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա-
գործ վող), բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար 
գո լոր շի ա րար նե րի, բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար ծխա հար ման ապա րատ նե րի, առա ջին 
օգ նու թյան հա մար ջեր մաճն շակ նե րի, բժշկա-
կան կամ ատամն ա բու ժա կան նպա տակ նե րի 
հա մար բազ կա թոռ նե րի, վեր ջա վո րու թյուն նե րի, 
աչ քե րի և ատամն ե րի պրո թեզ նե րի, ոսկ րա բու-
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ժա կան իրե րի, կա րեր դնե լու նյու թե րի, հո դե րի 
հա մար ոսկ րա բու ժա կան վի րա կա պե րի, ար հես-
տա կան նյու թե րից վի րա բու ժա կան ներ պատ-
վաս տիչ նե րի, ծծակ նե րով ման կա կան սննդի 
շշե րի, լե զուն մաք րե լու հա մար քե րակ նե րի 
ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառ քի ծա ռա յու-
թյուն ներ, առ ցանց ման րա ծախ ծա ռա յու թյուն-
ներ, հան րա խա նութ նե րի ման րա ծախ 
ծա ռա յու թյուն ներ, սու պեր մար կետ նե րի ման րա-
ծախ ծա ռա յու թյուն ներ. բժշկա կան նպա տակ նե-
րով օգ տա գործ վող ռենտ գե նյան 
լու սան կար նե րի, թան կար ժեք մե տաղ նե րի, 
ոս կեր չա կան իրե րի, թան կար ժեք քա րե րի, 
տպագ րա կան ար տադ րան քի, մագ նի սա կան ու 
ոչ մագ նի սա կան ծած կագ րու թյամբ քար տե րի, 
կա հույ քի, նկար նե րի շրջա նակ նե րի, տնա յին և 
խո հա նո ցա յին կահ կա րա սու, ապա կյա, հախ-
ճա պա կյա և ճե նա պա կյա իրե րի, գործ վածք-
նե րի, հա գուս տի, կոշ կե ղե նի, գլխարկ նե րի, 
ժա նյակ նե րի և ասեղ նա գործ ված իրե րի, երիզ-
նե րի և ժա պա վեն նե րի, կո ճակ նե րի, գնդա սեղ-
նե րի և ասեղ նե րի, ար հես տա կան ծա ղիկ նե րի, 
գոր գե րի, հա տա կի ծած կոց նե րի, խա ղե րի և 
էլեկտ րո նա յին խա ղա լիք նե րի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառ քի ծա ռա յու թյուն ներ, առ ցանց 
ման րա ծախ ծա ռա յու թյուն ներ, հան րա խա նութ-
նե րի ման րա ծախ ծա ռա յու թյուն ներ, սու պեր-
մար կետ նե րի ման րա ծախ ծա ռա յու թյուն ներ. 
ար դյու նա բե րու թյան, գի տու թյան, լու սան կար-
չու թյան և գյու ղատն տե սու թյան մեջ օգ տա գործ-
վող քի մի ա կան նյու թե րի, ներ կե րի, արծ նուկ նե րի 
և լա քե րի, անձ նա կան հի գի ե նա յի պա րա գա-
նե րի, օճառ նե րի, օծա նե լիք նե րի, կոս մե տի կա-
կան ապ րանք նե րի, մա զե րի և մարմն ի 
լո սյոն նե րի, եթե րա յին յու ղե րի, մաք րող և սպի-
տա կեց նող պատ րաս տուկ նե րի, քսա նյու թե րի, 
վա ռե լի քի, մո մե րի, դե ղա գոր ծա կան, անաս նա-
բու ժա կան և հի գի ե նիկ պատ րաս տուկ նե րի, 
եր կա թա գոր ծա կան և մե տա ղա կան սար քա վո-
րումն ե րի մանր մաս նիկ նե րի, խո հա նո ցա յին 
էլեկտ րա կան սար քա վո րումն ե րի, կեն ցա ղա յին 
մաքր ման նպա տա կով էլեկտ րա կան սար քե րի 
ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառ քի ծա ռա յու-
թյուն ներ, առ ցանց ման րա ծախ ծա ռա յու թյուն-
ներ, հան րա խա նութ նե րի ման րա ծախ 
ծա ռա յու թյուն ներ, սու պեր մար կետ նե րի ման րա-
ծախ ծա ռա յու թյուն ներ. անձ նա կան հի գի ե նա յի 
նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող էլեկտ րա կան 

ապա րատ նե րի և հաս տոց նե րի, դա նա կա վոր 
իրե րի, պա տա ռա քաղ նե րի և գդալ նե րի, ածե լի-
նե րի և ձեռ քի գոր ծիք նե րի, հա մա կար գիչ նե րի, 
հաշ վիչ մե քե նա նե րի, լու սան կար չա կան, կի նե-
մա տոգ րա ֆի ա կան և օպ տի կա կան սար քե րի ու 
գոր ծիք նե րի, ակ նոց նե րի (օպ տի կա) և արև ա-
պաշտ պան ակ նոց նե րի, վի րա բու ժա կան ու 
բժշկա կան սար քե րի ու սար քա վո րումն ե րի, լու-
սա վոր ման, ջե ռուց ման, շո գու ար տադր ման, 
սննդամ թեր քի ջեր մամ շակ ման, սա ռեց ման, 
չո րաց ման, օդա փոխ ման, ջրա բաշխ ման և 
սա նի տա րա տեխ նի կա կան սար քե րի ման րա-
ծախ և մե ծա ծախ վա ճառ քի ծա ռա յու թյուն ներ, 
առ ցանց ման րա ծախ ծա ռա յու թյուն ներ, հան-
րա խա նութ նե րի ման րա ծախ ծա ռա յու թյուն ներ, 
սու պեր մար կետ նե րի ման րա ծախ ծա ռա յու-
թյուն ներ. փո խադ րա մի ջոց նե րի, հրա զե նի ու 
հրա վա ռե լի քի, ար ծա թե ղե նի (սպասք, պա տա-
ռա քաղ ներ, գդալ ներ), ար ծա թից պատ րաստ-
ված ար ձա նիկ նե րի, ար ծա թից պատ րաստ ված 
զար դե րի, ար ծա թե ժա մա ցույց նե րի, ժա մա-
ցույց նե րի և այլ ժա մա նա կա չափ սար քե րի, 
երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի, ամ սագ րե րի, քար-
տե րի, գրքե րի, բրո շյուր նե րի, պաս տառ նե րի, 
տպա գիր քար տե րի, շրջա բե րա կան նե րի, 
կա տա լոգ նե րի, օրա ցույց նե րի, գնա պի տակ-
նե րի, թղթից և ստվա րաթղ թից կրող պա յու սակ-
նե րի, թղթից կամ ստվա րաթղ թից գո վազ դա յին 
տախ տակ նե րի, փոս տա յին բա ցիկ նե րի, շնոր-
հա վո րա կան բա ցիկ նե րի, փա թե թա վոր ման 
հա մար թղթե տա րա նե րի, ստվա րաթղ թե արկ-
ղե րի, թղթե պա յու սակ նե րի և պար կե րի, 
պի տակ նե րի (գրե նա կան պի տույք ներ), թղթե 
գործ վածք նե րի և թաշ կի նակ նե րի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառ քի ծա ռա յու թյուն ներ, առ ցանց 
ման րա ծախ ծա ռա յու թյուն ներ, հան րա խա նութ-
նե րի ման րա ծախ ծա ռա յու թյուն ներ, սու պեր-
մար կետ նե րի ման րա ծախ ծա ռա յու թյուն ներ. 
թղթե ար ձա նիկ նե րի և մո դել նե րի, խնջույք նե րի 
հա մար թղթե տոպ րակ նե րի, թղթի, ստվա-
րաթղ թի, փա թե թա վոր ման թղթի, թղթե քար-
տե րի, թղթե տու փե րի, թղթագ րե նա կան 
ապ րանք նե րի, նկար նե րի, գրա մե քե նա նե րի ու 
գրա սե նյա կա յին պի տույք նե րի, փա թե թա վոր-
ման նյու թե րի, ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե-
րով օգ տա գոր ծող ռե տի նի և պլաստ մաս սա յի, 
փա թե թա վոր ման և մե կու սաց ման նյու թե րի 
ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառ քի ծա ռա յու-
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թյուն ներ, առ ցանց ման րա ծախ ծա ռա յու թյուն-
ներ, հան րա խա նութ նե րի ման րա ծախ 
ծա ռա յու թյուն ներ, սու պեր մար կետ նե րի ման րա-
ծախ ծա ռա յու թյուն ներ. կաշ վի և կաշ վի նմա նա-
կումն ե րի, դրան ցից պատ րաստ ված իրե րի, 
կաշ վե գո տի նե րի, կաշ վե պա յու սակ նե րի, 
էլեկտ րո նա յին սար քա վո րումն ե րի հա մար 
կաշ վե պա տյան նե րի, կա նա ցի պա յու սակ նե րի, 
քսակ նե րի, դրա մա պա նակ նե րի, կաշ վե քար-
տա պա նակ նե րի, պա յու սակ նե րի, ճամպ րուկ-
նե րի, հո վա նոց նե րի, հա յե լի նե րի, ճո պան նե րի, 
պա րան նե րի, առա սան նե րի, ցան ցե րի, վրան-
նե րի, մա նա ծա գոր ծու թյան հա մար ման ված քի 
և թե լե րի, վե րար կու նե րի կա խիչ նե րի, սպաս քի 
տակ դիր նե րի, դեր ձա կի պա րա գա նե րի, մահ-
ճա կա լի և սե ղա նի ծած կոց նե րի, խա ղա լիք նե րի 
և սպոր տա յին պա րա գա նե րի ման րա ծախ և 
մե ծա ծախ վա ճառ քի ծա ռա յու թյուն ներ, առ ցանց 
ման րա ծախ ծա ռա յու թյուն ներ, հան րա խա նութ-
նե րի ման րա ծախ ծա ռա յու թյուն ներ, սու պեր-
մար կետ նե րի ման րա ծախ ծա ռա յու թյուն ներ. 
սննդամ թեր քի և ըմ պե լիք նե րի, մսի, ձկան, 
թռչնամ սի, պա հա ծո յաց ված, չո րաց ված և ջեր-
մամ շակ ման են թարկ ված մրգե րի և բան ջա րե-
ղե նի, ջե մե րի, մու րա բա նե րի և մրգա յին 
սո ուս նե րի, ձվի, կա թի և կաթ նամ թեր քի, 
սննդա յին յու ղե րի և ճար պե րի, մշակ ված 
ըն կույզ նե րի, չոր ըն կույզ նե րի, ուտե լի ջրի մուռ-
նե րի (պա հա ծո յաց ված, չո րաց րած կամ եփած), 
ջրի մուռ նե րի (հա մե մունք), թարմ ջրի մուռ նե րի, 
կար տո ֆի լի չիպ սե րի, ձվի գլա նա փա թեթ նե րի, 
ման րաց ված վար սա կի, թե թև նա խա ճա շե րի, 
քաղց րա վե նի քի, հա մե մունք նե րի, կա թով թե յի 
(կա թը չգե րակշ ռող), չոր մրգա յին ար տադ-
րանք նե րի, պա հա ծո յաց ված մրգե րի, պա հա ծո-
յաց ված մսի և ծո վամ թեր քի, բան ջա րե ղե նա յին 
պա հա ծո նե րի, ձի թապտ ղի յու ղի, կա թի փո շու, 
կա թով թե յի (կա թը գե րակշ ռող), զո վա ցու ցիչ 
խմիչք նե րի (ըմ պե լիք ներ), գի նու, ճա պո նա կան 
սա կեի (լի կյոր ներ), մրգա յին գի նի նե րի, 
փրփրուն գի նի նե րի, սուր ճի, թե յի, կա կա ո յի, 
շա քա րի, բրնձի, ա լյու րի, հա ցի և տոր թե րի, 
հա մե մունք նե րի, թարմ մրգե րի և բան ջա րե-
ղե նի, գա րեջ րի, հան քա յին ջրե րի, մրգա հյու-
թե րի և այլ ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք նե րի, 
ալ կո հո լա յին խմիչք նե րի, ծա ղիկ նե րի, ծաղ-
կեփն ջե րի, ծա ղիկ նե րի և բույ սե րի հա մար ծաղ-
կա ման նե րի և աման նե րի, ծխա խո տի, ծխե լու 

պի տույք նե րի և լուց կի նե րի ման րա ծախ և մե ծա-
ծախ վա ճառ քի ծա ռա յու թյուն ներ, առ ցանց ման-
րա ծախ ծա ռա յու թյուն ներ, հան րա խա նութ նե րի 
ման րա ծախ ծա ռա յու թյուն ներ, սու պեր մար կետ-
նե րի ման րա ծախ ծա ռա յու թյուն ներ. վե րոն շյալ 
ապ րանք նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ 
վա ճառ քի ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ րում նաև 
առ ցանց հան րա խա նութ նե րի կամ սու պեր մար-
կետ նե րի մի ջո ցով, որոնք հնա րա վո րու թյուն են 
տա լիս հա ճա խորդ նե րին հար մա րա վե տո րեն 
դի տել և գնել այդ ապ րանք ներն ընդ հա նուր 
հա մա ցան ցա յին կայ քից, ման րա ծախ և մե ծա-
ծախ առևտ րի կե տե րից, ապ րանք նե րի ընդ հա-
նուր կա տա լո գից փոս տով կամ 
հե ռա հա ղոր դակց ման մի ջոց նե րով. գո վազդ 
ուղիղ փոս տի մի ջո ցով. գնման և վա ճառ քի գոր-
ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ապ րանք-
նե րի ընտ րում և գնում ան հատ նե րի և 
ձեռ նար կա տե րե րի հա մար. ծա ռա յու թյուն նե րի 
պատ վի րում (եր րորդ ան ձանց հա մար). քար-
տու ղար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. վի ճա կագ րա-
կան տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. ցու ցա հան-
դես նե րի կազ մա կեր պում առևտ րա յին կամ 
գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. առևտ րա յին 
աջակ ցու թյուն բա ժա նորդ նե րի ցու ցա կի 
հա վաք ման և վար ձա կալ ման վե րա բե րյալ. 
հե տա զո տու թյուն ներ գոր ծա րա րու թյան աս պա-
րե զում. վար չա րա րա կան գոր ծու նե ու թյուն գոր-
ծա րա րու թյան աս պա րե զում՝ հա մա ցան ցի 
մի ջո ցով վա ճառ քի իրա կա նաց ման հա մար. 
գոր ծա րա րու թյան ուղ ղորդ ման և աշ խա տող-
նե րի տե ղա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. ներ մուծ-
ման-ար տա հան ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. լրագ րե րի բա ժա նոր դագ րու-
թյան կազ մա կեր պում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
փաս տաթղ թե րի վե րար տադ րում. վե րագ րա-
ռում (նե րա ռյալ՝ տրա ֆա րե տա յին գրա ռում). 
գրա սե նյա կա յին կա հույ քի վար ձույթ. հա ճա-
խորդ նե րի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 
կա ռա վա րում. գոր ծա րա րու թյան կա ռա վար ման 
ծա ռա յու թյուն ներ էլեկտ րո նա յին առևտ րի ոլոր-
տում. գոր ծե րի կա ռա վա րում և վար չա րա րա-
կան գոր ծու նե ու թյուն գոր ծա րա րու թյան 
աս պա րե զում հո վա նա վո րու թյան ծրագ րե րի 
վե րա բե րյալ. հաշ վա պա հա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. բա րե գոր ծա կան ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ 
վար չա րա րա կան գոր ծու նե ու թյուն գոր ծա րա-
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րու թյան աս պա րե զում կա մա վոր ծրագ րե րի և 
հա սա րա կա կան աշ խա տանք նե րի նա խագ ծե րի 
կազ մա կերպ ման և իրա գործ ման վե րա բե րյալ. 
վա ճա ռակր պակ նե րի վար ձույթ. առևտ րա յին և 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում կոն տակ տա յին 
տվյալ նե րի տրա մադ րում. որո նո ղա կան հա մա-
կար գե րի օպ տի մա լա ցում. վեբ-կայ քե րի եր թև-
ե կի օպ տի մա լա ցում. գո վազ դա յին 
ծա ռա յու թյուն ներ «վճա րել մեկ կտտո ցով» 
(PPC). առևտ րա յին միջ նոր դու թյան ծա ռա յու-
թյուն ներ. ար տա հաս տի քա յին ծա ռա յու թյուն ներ 
տրա մադ րող նե րի գոր ծե րի կա ռա վա րում. 
եր րորդ ան ձանց առևտ րա յին գոր ծարք նե րի 
վե րա բե րյալ բա նակ ցու թյուն նե րի և եզ րա կա ցու-
թյուն նե րի տրա մադ րում. հա մա կարգ չա յին 
տվյալ նե րի հիմն ա պա շա րում տվյալ նե րի թար-
մա ցում և պահ պա նում. գոր ծա րար նա խագ ծե րի 
կա ռա վա րում շի նա րա րա կան օբ յեկտ նե րի 
հա մար. վեբ-կայ քի մի ջո ցով տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. 
բո լոր վե րո հի շյալ ծա ռա յու թյուն նե րի վե րա բե-
րյալ խորհր դակ ցու թյան, տե ղե կատ վու թյան և 
խորհր դատ վու թյան տրա մադ րում. բո լոր վե րո-
հի շյալ ծա ռա յու թյուն ներն ընդգրկ ված 35-րդ 
դա սում.

դաս 38. հե ռա հա ղոր դակ ցու թյուն. հե ռա-
հա ղոր դակց ման ծա ռա յու թյուն ներ, մաս նա վո-
րա պես՝ հե ռա հա ղոր դակց ման ցան ցե րի 
մի ջո ցով տե ղե կատ վու թյան փո խանց ման և 
ըն դուն ման ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա ցան ցա յին 
տեխ նո լո գի ա նե րի հիմ քով մուլ տի մե դի ա յին 
հե ռուս տա կոն ֆե րանս նե րի, տե սա կոն ֆե րանս-
նե րի և առ ցանց հան դի պումն ե րի կազ մա կերպ-
ման ծա ռա յու թյուն ներ, որը մաս նա կից նե րին 
թույլ է տա լիս կա տա րել փաս տաթղ թե րի, տվյալ-
նե րի և պատ կեր նե րի հա մա ժա մա նա կյա և ոչ 
հա մա ժա մա նա կյա դի տում. հա մա տեղ օգ տա-
գոր ծում, հրա պա րա կում, խմբագ րում և քննար-
կում վեբ-զննար կի չի (բրա ու զե րի) մի ջո ցով. 
հա ճա խորդ նե րին վեբ-հա վել ված նե րի, հե ռա-
կոն ֆե րանս նե րի, տե սա կոն ֆե րանս նե րի և հան-
դի պումն ե րի ար տադ րո ղա կա նու թյան, 
ար դյու նա վե տու թյան և կար գա վի ճա կի վե րա-
բե րյալ առ ցանց հաշ վետ վու թյուն նե րի առ ցանց 
մուտ քի տրա մադ րում. օգ տա տե րե րին հա մա-
ցան ցի մի ջո ցով մաս նա վոր հա մա կարգ չա յին 
ցան ցեր ապա հով հե ռա կա մուտ քի տրա մադ-
րում. առ ցանց հա մա գոր ծակ ցու թյան ծա ռա յու-

թյուն ներ օգ տա գոր ծող նե րին, կի րա ռա կան 
ծրագ րե րին, հիմն ա հար թակ նե րին, հա մա տեղ 
օգ տա գործ վող փաս տաթղ թե րին, տվյալ նե րին, 
հանձ նա րա րու թյուն նե րի ցու ցակ նե րին և 
քննարկ ման ֆո րումն ե րին՝ մուտ քի ապա հով-
մամբ. հա մաշ խար հա յին հա մա կարգ չա յին ցան-
ցե րում հա մա կարգ չա յին հիմն ա պա շա րին 
հա սա նե լի ու թյան տրա մադ րում՝ հա մա կարգ չա-
յին ցան ցե րում հա սա նե լի տե ղե կատ վու թյան, 
տվյալ նե րի, վեբ-կայ քե րի և պա հոց նե րի որոն-
ման և վերս տաց ման հա մար. օգ տա տե րե րին 
հա մա կարգ չի մի ջո ցով հա սա նե լի էլեկտ րո նա-
յին հրա պա րա կումն եր. հա ղոր դագ րու թյուն նե րի 
էլեկտ րո նա յին տախ տակ նե րի, հիմն ա պա շար-
նե րին և տե ղե կատ վու թյուն պա րու նա կող 
հա մա կարգ չա յին հիմն ա պա շա րին հա սա նե լի ու-
թյան տրա մադ րում. զրու ցաս րահ նե րի գոր ծար-
կում (զրու ցաս րահ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ). 
օգ տա գոր ծող նե րին հա մաշ խար հա յին հա մա-
կարգ չա յին տե ղե կատ վա կան ցան ցեր բազ-
մա կի մուտ քի տրա մադ րում լայ նա ծա վալ 
տե ղե կատ վու թյան փո խանց ման և տա րած ման 
հա մար. հա մաշ խար հա յին հա մա կարգ չա յին 
ցան ցե րի վեբ-կայ քեր մուտ քի տրա մադ րում, 
որի մի ջո ցով եր րորդ ան ձինք կա րող են առա-
ջար կել ապ րանք ներ և ծա ռա յու թյուն ներ, 
տե ղադ րել և իրա կա նաց նել պատ վեր ներ, կնքել 
պայ մա նագ րեր և կա տա րել գոր ծարք ներ. 
հա մաշ խար հա յին հա մա կարգ չա յին ցան ցե րի 
ին տե րակ տիվ վեբ-կայ քեր եր րորդ ան ձանց 
մուտ քի տրա մադ րում տե ղե կատ վու թյան 
տե ղադր ման, դի մումն ե րի, պա հանջ նե րին 
պա տաս խա նե լու, ապ րանք նե րի, ծա ռա յու թյուն-
նե րի և բիզ նես հնա րա վո րու թյուն նե րի հա մար 
պատ վեր ներ տե ղադ րե լու և կա տա րե լու հա մար. 
էլեկտ րո նա յին հա ղոր դակ ցու թյուն տեքս տա յին 
հա ղոր դագ րու թյուն նե րի մի ջո ցով վիր տու ալ 
զրու ցաս րահ նե րի ստեղծ ման հա մար. հա ղոր-
դագ րու թյուն նե րի էլեկտ րո նա յին տախ տակ-
նե րի տրա մադ րում՝ ապ րանք նե րի, 
ծա ռա յու թյուն նե րի, ապա գա հա ճա խորդ նե րի և 
հնա րա վո րու թյուն նե րի մա սին հա մա կարգ չա յին 
օգ տա տե րե րի մի ջև հա ղոր դագ րու թյուն նե րի 
հրա պա րակ ման և փո խա նակ ման հա մար. 
առ ցանց ին տե րակ տիվ էլեկտ րո նա յին գրա-
տախ տակ նե րի տրա մադ րում՝ հա մաշ խար հա-
յին հա մա կարգ չա յին ցան ցե րում նմուշ նե րի 
հրա պա րակ ման, առաջ խա ղաց ման, վա ճառ քի 
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և վե րա վա ճառ քի հա մար. էլեկտ րո նա յին նա մա-
կագ րու թյան և էլեկտ րո նա յին նա մակ նե րի 
վե րա հաս ցե ագր ման ծա ռա յու թյուն նե րի տրա-
մադ րում. հա մա կար գիչ նե րի և հա մա կարգ չա-
յին ցան ցե րի և հա մաշ խար հա յին 
տե ղե կատ վա կան ցան ցի մի ջո ցով լսա- և տե սա-
հա ղոր դակ ցու թյուն. առ ցանց ին տե րակ տիվ 
էլեկտ րո նա յին գրա տախ տակ նե րին և հիմն ա-
պա շար նե րին հա մա կարգ չա յին հա սա նե լի ու-
թյան և բա ժա նոր դագ րու թյան տրա մադ րում. 
էլեկտ րո նա յին օրա ցույ ցի, հաս ցե նե րի գրքույ կի 
և էլեկտ րո նա յին տետ րի հա սա նե լի ու թյան տրա-
մադ րում տե ղա յին և հա մաշ խար հա յին հա մա-
կարգ չա յին ցան ցե րի մի ջո ցով. հա մա կարգ չա յին 
օգ տա տե րե րի մի ջև տվյալ նե րի փո խա նակ ման 
հա մար ուղ ղա կի հա ղոր դակ ցու թյան տրա մադ-
րում. հա մա կարգ չա յին հիմն ա պա շար նե րին և 
հա մա ցան ցին հե ռա հա ղոր դակց ման հա սա նե-
լի ու թյան տրա մադ րում. հա մա ցան ցա յին 
հե ռար ձակ ման ծա ռա յու թյուն ներ. վեբ-հե ռար-
ձակ ման մա սին բո ղոք նե րի ներ կա յաց ման հար-
թա կի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան առ ցանց 
հիմն ա պա շա րի տրա մադ րում. էլեկտ րո նա յին 
կա պի ծա ռա յու թյուն ներ. ին տե րակ տիվ հե ռա-
հա ղոր դակ ցու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. տե ղե-
կատ վու թյան (վեբ-կայ քե րի), հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րե րի և տվյալ նե րի հե ռա հա ղոր դակ ցում. 
հա մա կարգ չա յին հիմն ա պա շա րին և հա մա-
ցան ցին հե ռա հա ղոր դակ ցա կան մուտ քի և 
կա պու ղի նե րի տրա մադ րում. հա մաշ խար հա յին 
ցան ցա յին սար քե րին և կա ռուց վածք նե րին 
հե ռա հա ղոր դակ ցա կան մուտ քի տրա մադ րում. 
հա մա կարգ չա յին տեր մի նալ նե րով իրա գործ վող 
կապ. օպ տի կա թել քա յին կապ. հա մա կարգ չի 
մի ջո ցով հա ղոր դագ րու թյուն նե րի, տե ղե կատ-
վու թյան, տվյալ նե րի, փաս տաթղ թե րի և պատ-
կեր նե րի փո խան ցում. էլեկտ րո նա յին 
մի ջոց նե րով տվյալ նե րի փո խա նակ ման ծա ռա-
յու թյուն ներ. հա մա կարգ չի և հե ռա հա ղոր դակ-
ցու թյան ցան ցե րի մի ջո ցով հա սա նե լի ձայ նի, 
տվյալ նե րի, ձայ նագ րու թյան, տե սագ րու թյան, 
տեքս տի և գրա ֆի կա յի էլեկտ րո նա յին փո խա-
նա կում. ակն թար թա յին նա մա կագ րու թյան 
ծա ռա յու թյուն ներ. բջջա յին հե ռա խոս նե րով 
հա ղոր դակ ցու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. էլեկտ րո-
նա յին մի ջոց նե րով տվյալ նե րի հա վա քագ րում, 
հա ղոր դում և առա քում. փոս տա յին հա ղոր դագ-
րու թյուն նե րի, լու սան կար նե րի և (կամ) կի նո ֆիլ-

մե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան, ինչ պի սիք 
են` նի շե րի, հա ղոր դագ րու թյուն նե րի, երաժշ-
տու թյան և պատ կեր նե րի, հե ռագ րե րի, տե ղե-
կատ վու թյան և տվյալ նե րի հա վաք ման, 
փո խանց ման և տեղ հասցն ման ծա ռա յու թյուն-
ներ մե խա նի կա կան, էլեկտ րո նա յին, հե ռա խո-
սա յին, տե լեք սա յին, մա լու խա յին, 
հա մա կարգ չա յին և ար բա նյա կա յին եղա նա կով. 
ձայ նա- և տե սատ վյալ նե րի, ան շարժ և շար ժա-
կան պատ կեր նե րի և տվյալ նե րի փո խան ցում, 
հե ռար ձա կում և ըն դու նում խտաց ված կամ 
չխտաց ված տես քով և իրա կան ժա մա նա կում 
կամ ուշա ցած. էլեկտ րո նա յին նա մա կագ րու-
թյան, կոն ֆե րանս նե րի և պատ վեր նե րի 
փո խանց ման ծա ռա յու թյուն ներ. տե սա կոն ֆե-
րանս նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ րում. 
հա ղոր դակ ցու թյուն հա ղոր դագ րու թյուն նե րի 
էլեկտ րո նա յին տախ տակ նե րի մի ջո ցով, որը 
թույլ է տա լիս օգ տա տե րե րին իրա կա նաց նել 
իրա կան ժա մա նա կում ին տե րակ տիվ զրույց ներ 
հա մա կարգ չա յին տեր մի նա լի և հա ղոր դագ րու-
թյուն նե րի էլեկտ րո նա յին տախ տակ նե րի մի ջև, 
որոնք պա րու նա կում են ոչ շար ժա կան և շար-
ժա կան պատ կեր ներ. տե ղե կատ վու թյուն և ձայ-
նա յին տե ղե կատ վու թյուն, ինչ պի սիք են՝ նի շե րը. 
հա ղոր դագ րու թյուն նե րի էլեկտ րո նա յին տախ-
տակ նե րի տրա մադ րում՝ նա մակ նե րի փո խանց-
ման հա մար. առ ցանց քննար կումն ե րի 
ֆո րումն ե րի տրա մադ րում. հա ղոր դակ ցու թյան 
ծա ռա յու թյուն ներ, մաս նա վո րա պես՝ տեքս տա-
յին և թվա յին նա մակ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
տե ղե կատ վու թյան փո խան ցում տվյալ նե րի 
հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի մի ջո ցով՝ որո շումն ե րի 
կա յաց մանն օժան դա կե լու հա մար. տե սա հա-
ղորդ կա ցու թյան հա մա կար գե րի մի ջո ցով տե ղե-
կատ վու թյան փո խան ցում. վեբ-կոն ֆե րանս նե րի 
ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ րում. հե ռա հար 
տե սա- և (կամ) հե ռա խո սա յին կոն ֆե րանս նե րի 
հա սա նե լի ու թյան և հար մա րու թյուն նե րի տրա-
մադ րում. խորհր դատ վու թյան ծա ռա յու թյուն ներ՝ 
տվյալ նե րի և տե ղե կատ վու թյան անվ տանգ 
փո խանց ման ոլոր տում. էլեկտ րո նա յին տվյալ-
նե րի հղումն ե րի տրա մադ րում. ֆաք սի մի լա յին 
կապ. հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի փո խան ցում. 
փեյ ջին գա յին ծա ռա յու թյուն ներ. մո դեմն ե րի 
վար ձույթ. հե ռա հա ղոր դակց ման սար քա վո րում-
նե րի վար ձույթ. Էլեկտ րո նա յին նա մակ նե րի 
ուղարկ ման. ստաց ման և վե րա հաս ցե ագր ման 
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ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռուս տա հե ռար ձակ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. ռա դիո և հե ռուս տա հա ղոր-
դումն ե րի հե ռար ձա կում և փո խան ցում. երաժշ-
տա կան հե ռար ձա կում. երաժշ տու թյան, 
ֆիլ մե րի, ին տե րակ տիվ հա ղոր դումն ե րի, 
տե սագ րու թյուն նե րի, էլեկտ րո նա յին հա մա-
կարգ չա յին խա ղե րի հա ղոր դում. առ ցանց 
գնումն ե րի և ընդ հա նուր ման րա ծախ առևտ րի 
ծա ռա յու թյուն նե րին վե րա բե րող տե ղե կատ վու-
թյան փո խան ցում. ըստ պա հան ջի տե սա հա-
ղորդ ման ծա ռա յու թյուն ներ. լրատ վա կան 
գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. բո լոր 
վե րո հի շյալ ծա ռա յու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 
խորհր դակ ցու թյան, տե ղե կատ վու թյան և 
խորհր դատ վու թյան տրա մադ րում։

դաս 39. փո խադ րումն եր. ապ րանք նե րի 
փա թե թա վո րում և պա հես տա վո րում. ճա նա-
պար հոր դու թյուն նե րի նա խա պատ րաս տում. 
տվյալ նե րի կամ փաս տաթղ թե րի ֆի զի կա-
կան պահ պա նում էլեկտ րո նա յին սար քե րում. 
տվյալ նե րի կամ փաս տաթղ թե րի պահ պա նում 
էլեկտ րո նա յին սար քե րում. տե ղե կատ վու թյուն 
փո խադ րումն ե րի հար ցե րով. միջ նոր դու թյուն 
փո խադ րումն ե րի դեպ քում. տրանս պոր տի 
լո գիս տի կա. ապ րանք նե րի և ուղև որ նե րի 
փո խադ րում. փա թե թա վո րում. ծո վա յին բեռ նա-
փո խադ րումն ե րի միջ նոր դու թյուն. ավ տո մո բի-
լա յին փո խադ րումն եր. ավի ա փո խադ րումն եր. 
զրա հա պատ տրանս պոր տով փո խադ րումն եր. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վար ձույթ. փոս-
տա յին առա քում. փո խադ րում խո ղո վա կա շա րով. 
փոս տով պատ վիր ված ապ րանք նե րի առա քում. 
սուր հան դա կա յին ծա ռա յու թյուն ներ (նա մակ-
նե րի կամ ապ րանք նե րի առա քում). տրանս-
պոր տա յին ծա ռա յու թյուն ներ տրանս պոր տի 
կա ռա վար ման տես քով. ավ տո մե քե նա նե րի 
վար ձույ թի ծա ռա յու թյուն ներ. ավ տո մո բիլ-
նե րի կա յա նա տե ղե րի ծա ռա յու թյուն ներ. զբո-
սա նա վով և (կամ) նա վով ուղև ո րու թյուն ներ. 
ճա նա պար հոր դու թյուն նե րի գոր ծա կա լու թյան 
ծա ռա յու թյուն ներ. ճա նա պար հոր դու թյուն նե րի 
ամ րագ րում և ճա նա պար հոր դա կան տե ղե կատ-
վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ճա նա պար հոր դու-
թյուն նե րի տոմ սե րի բաշխ ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
ճա նա պար հոր դու թյուն նե րի կազ մա կեր պում և 
դրանց վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան առ ցանց 
տրա մադ րում՝ հա մա կարգ չա յին հիմն ա պա-
շա րից կամ հա մա ցան ցից. հա մա ցան ցի կամ 

հե ռա հա ղոր դակց ման ցան ցե րի մի ջո ցով 
ճա նա պար հոր դու թյուն նե րի և տու րիզ մի հետ 
կապ ված տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
ճա նա պար հոր դու թյան եր թու ղու վե րա բե րյալ 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. կրու իզ նե րի 
կազ մա կեր պում. ճա նա պար հոր դա կան շրջա գա-
յու թյուն նե րի հա մար փո խադ րումն ե րի կազ մա-
կեր պում. ճա նա պար հոր դու թյուն նե րի տոմ սե րի 
ամ րագ րում. ճա նա պար հորդ նե րի ուղեկ ցում. 
տրանս պոր տա յին ծա ռա յու թյուն ներ զբո սաշր-
ջիկ նե րի հա մար. եր րորդ ան ձանց հա մար ուղև-
ո րա փո խադ րումն ե րի կազ մա կեր պում առ ցանց 
հա վել ված նե րի մի ջո ցով. ճա նա պարհ նե րի և 
եր թև ե կու թյան վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. վա րորդ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
բեռն ման և բեռ նա թափ ման աշ խա տանք ներ. 
միջ նոր դու թյուն նա վա վար ձա կալ ման դեպ-
քում. փո խադ րում տե ղից-տեղ տե ղա փոխ վե լիս. 
նա վե րի և (կամ) նա վակ նե րի վար ձա կա լու թյան, 
լի զին գի, Վա ճառ քի, գնման և (կամ) ամ րագր-
ման միջ նոր դու թյուն. նա վե րը և (կամ) նա վակ-
նե րը փրկե լու և խոր տակ ված նա վե րի և (կամ) 
նա վակ նե րի վեր հան ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
նա վա տա րի ծա ռա յու թյուն ներ. գա զի բաշ խում 
և մա տա կա րա րում. էլեկտ րա կա նու թյան բաշ-
խում և մա տա կա րա րում. ջե ռուց ման բաշ խում և 
մա տա կա րա րում. ջրա բաշ խում և ջրի մա տա կա-
րա րում. նա վե րի կա ռան ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
պա հեստ նե րի վար ձա կա լու թյուն. թռիչ քա յին 
տա րածք նե րի տրա մադ րում. վճա րո վի ավ տո-
ճա նա պարհ նե րի տրա մադ րում. ան դա մա լույծ-
նե րի բազ կա թոռ նե րի վար ձույթ կամ լի զինգ. 
ավ տո մո բիլ նե րի կա յա նա տե ղե րի տրա մադ րում. 
կա յա նա տե ղե րի կա ռա վա րում. ինք նա թիռ-
նե րի վար ձույթ և (կամ) լի զինգ. պահ պան ման 
բեռ նարկ ղե րի վար ձույթ և (կամ) լի զինգ. հե ծա-
նիվ ե րի վար ձույթ և (կամ) լի զինգ. աբ տո մո-
բիլ նե րի վար ձույթ և (կամ) լի զինգ. նա վե րի և 
(կամ) նա վակ նե րի վար ձույթ և (կամ) լի զինգ. 
ոչ շար ժի չա յին փո խադ րա մի ջոց նե րի վար ձույթ 
և (կամ) վար ձա կա լու թյուն. մե խա նի կա կան 
կա յան ման հա մա կար գե րի վար ձույթ և (կամ) 
լի զինգ. բեռ նա յին տակ դիր նե րի (պա լետ նե րի) 
վար ձույթ և (կամ) վար ձա կա լու թյուն. կշռա-
բաշխ ման և փա թե թա վոր ման սար քա վո րում-
նե րի վար ձույթ և (կամ) լի զինգ. սառ նա րան նե րի 
վար ձույթ և (կամ) լի զինգ. կեն ցա ղա յին թա փո նի 
և աղ բի հա վա քում. ար դյու նա բե րա կան թա փո-
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նի և աղ բի հա վա քում. նա վագ նա ցա կան հա մա-
կար գե րի վար ձույթ. թռչող սար քե րի վար ձույթ. 
բան կո մատ նե րի հա մալ րում կան խիկ դրա մով. 
երկ րոր դա յին հում քի հա վա քում (տրանս պորտ). 
ապ րանք նե րի առա քում. թեր թե րի առա քում. 
էներ գի ա յի բաշ խում. ծա ղիկ նե րի առա քում. 
նա մա կագ րու թյան նա խավ ճա րում. նա վա վարձ 
(ապ րանք նե րի փո խադ րում նա վե րով). ավ տոտ-
նակ նե րի վար ձույթ. նվեր նե րի փա թե թա վո-
րում. ձի ե րի վար ձույթ. հրթիռ նե րի ար ձա կում 
եր րորդ ան ձանց հա մար. ուղե բե ռի պա հես-
տա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. ավ տո բուս նե րի 
վար ձույթ. փա թե թա վոր ված բեռ նե րի առա քում. 
կա յա նա տե ղի վար ձույթ. սառ ցա րան նե րի վար-
ձույթ. մրցար շա վի ավ տո մո բիլ նե րի վար ձույթ. 
ապ րանք նե րի պահ պան ման բեռ նարկ ղե րի 
վար ձույթ. տրակ տոր նե րի վար ձույթ. տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար փակ կա յա նա-
տե ղե րի վար ձույթ. առևտ րի ավ տո մատ նե րի 
հա մալ րում. փրկա րա րա կան գոր ծո ղու թյուն-
ներ (տրանս պորտ). ունեց ված քի փրկու թյան 
ծա ռա յու թյուն ներ. տաք սի ծա ռա յու թյուն. քար-
շա կում. տե ղե կատ վու թյուն եր թև ե կու թյան 
վե րա բե րյալ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
ամ րագ րում. ապ րանք նե րի փա թե թա վո րում. 
բո լոր վե րո հի շյալ ծա ռա յու թյուն նե րի վե րա բե-
րյալ խորհր դակ ցու թյան, տե ղե կատ վու թյան և 
խորհր դատ վու թյան տրա մադ րում. 

դաս 41. կրթու թյուն (դաս տի ա րա կու թյուն, 
ուսու ցում). ուսումն ա կան գոր ծըն թա ցի ապա-
հո վում. զվար ճու թյուն ներ. մար զա կան և մշա-
կու թա յին մի ջո ցա ռումն ե րի կազ մա կեր պում. 
տեքս տե րի, գրքե րի և ամ սագ րե րի հրա տա րա-
կում (բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին տեքս տե րի). 
դի ագ րամն ե րի, պատ կեր նե րի և լու սան կար-
նե րի հրա պա րա կում. թեր թե րի, ամ սագ րե րի և 
պար բե րա կան նե րի հրա տա րա կում. կրթու թյուն, 
դաս տի ա րա կու թյուն, ուսու ցում և դա սա վան-
դում հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան, հա մա կար գիչ-
նե րի, հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի, վեբ-կայ քե րի 
մշակ ման, էլեկտ րո նա յին առևտ րի, գոր ծա րա-
րու թյան կա ռա վար ման և գո վազ դի ոլոր տում. 
ին տե րակ տիվ և ոչ ին տե րակ տիվ կրթու թյուն, 
դաս տի ա րա կու թյուն, ուսու ցում, դա սա վան դում. 
զվար ճու թյուն նե րի և ժա ման ցի կազ մա կեր-
պում. ուսումն ա կան ծրագ րե րի, քննու թյուն նե րի 
և որա կա վո րումն ե րի մշա կում. զվար ճու թյուն-
նե րի կազ մա կեր պում էլեկտ րո նա յին և թվա յին 

ին տե րակ տիվ մի ջոց նե րով. առ ցանց խա ղա-
յին ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա ցան ցի մի ջո ցով 
տրա մադր վող էլեկտ րո նա յին խա ղեր. կրթու-
թյան, դաս տի ա րա կու թյան, ուսուց ման, դա սա-
վանդ ման, զվար ճու թյուն նե րի և ժա ման ցի, 
սպոր տա յին, սո ցի ա լա կան և մշա կու թա յին մի ջո-
ցա ռումն ե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. առ ցանց էլեկտ րո նա յին հրա-
պա րա կումն ե րի (չբեռն վող) տրա մադ րում. եր գի 
մրցույթ նե րի կազ մա կեր պում, վա րում և անց-
կա ցում. հա մերգ նե րի կազ մա կեր պում, վա րում 
և անց կա ցում. մի ջո ցա ռումն ե րի և մրցույթ-
նե րի կազ մա կեր պում, վա րում և անց կա ցում 
կրթա կան կամ ժա ման ցա յին նպա տակ նե րով. 
հե ռուս տա խա ղե րի և վիկ տո րի նա նե րի կազ-
մա կեր պում, վա րում և անց կա ցում. տոմ սե րի 
վա ճառ քի գոր ծա կա լու թյուն ներ զվար ճու թյուն-
նե րի և ժա ման ցի ոլոր տում. հա մա կարգ չա յին 
տվյալ նե րի հիմն ա պա շա րից կամ հա մա ցան ցից 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում զվար ճու թյուն-
նե րի կամ կրթու թյան վե րա բե րյալ. հա մա-
ցան ցից թվա յին երաժշ տու թյան (չբեռն վող) 
տրա մադ րում. MP3 ին տեր նե տա յին կայ քե րից 
չբեռն վող թվա յին երաժշ տու թյուն ապա հո-
վում. տե սա խա ղե րի, հա մա կարգ չա յին խա ղե-
րի, ձայ նի կամ պատ կե րի, կամ կի նո ֆիլ մե րի 
տրա մադ րում հե ռա հա ղոր դակ ցա կան կամ 
հա մա կարգ չա յին ցան ցե րի մի ջո ցով. առ ցանց 
հա մա կարգ չա յին խա ղե րի և մրցույթ նե րի տրա-
մադ րում. հա մա կարգ չա յին հիմն ա պա շա րից 
առ ցանց եղա նա կով տրա մադր վող հա մա կարգ-
չա յին խա ղե րի ծա ռա յու թյուն ներ. խա ղա յին 
զվար ճու թյուն նե րի ապա հով ման ծա ռա յու թյուն-
ներ. առ ցանց չբեռն վող տե սա նյու թե րի տրա-
մադ րում. հա մա ցան ցից կամ հա մա կարգ չա յին 
ցան ցե րից կամ հա մա կարգ չա յին տվյալ նե րի 
հիմն ա պա շա րից տա րած վող առ ցանց էլեկտ-
րո նա յին հրա պա րա կումն ե րի տրա մադ րում. 
զվար ճու թյուն նե րի և կրթա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ ձայ նի, պատ կեր նե րի, թվա յին երաժշ տու-
թյան, կի նո ֆիլ մե րի, կեն դա նի կամ գրանց ված 
ձայ նա յին, տե սա- կամ ձայ նա տե սա յին նյու թե րի 
պլա նա վոր ման, ար տադր ման և բաշխ ման ոլոր-
տում՝ վեր գետ նյա մա լուխ նե րով, ար բա նյա կա յին 
ալիք նե րով, հա մա ցան ցով, ան լար կամ լա րա-
յին հա մա կար գե րով կամ այլ կա պի մի ջոց նե-
րով հե ռար ձակ ման հա մար. զվար ճու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ երաժշ տու թյան ոլոր տում. 
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ձայ նագ րու թյուն նե րի վար ձույթ. ժա ման ցա-
յին, կրթա կան, ուսումն ա կան, փաս տագ րա-
կան և լրատ վա կան ծրագ րե րի պատ րաս տում 
հե ռար ձակ ման հա մար. լրագ րող նե րի ծա ռա-
յու թյու ներ. մար զա կան և մշա կու թա յին մի ջո-
ցա ռումն ե րի, ըն թա ցիկ իրա դար ձու թյուն նե րի 
և հրա տապ, գլխա վոր նո րու թյուն նե րի վե րա-
բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում ար բա-
նյա կա յին հե ռուս տա հա ղորդ ման, հա մա ցան ցի 
կամ այլ էլեկտ րո նա յին մի ջոց նե րով. հե ռուս-
տած րագ րե րի, ռա դի ոծ րագ րե րի և կի նո ֆիլ մե րի 
ար տադ րու թյուն. հե ռուս տած րագ րե րի պատ-
րաս տում և ար տադ րու թյուն. տե ղե կատ վու թյան, 
տվյալ նե րի, պատ կեր նե րի, ձայ նի, երաժշ տու-
թյան, տե սատ վյալ նե րի, մուլ տիպ լի կա ցի ա յի և 
տեքս տե րի տրա մադ րում ժա ման ցի և զվար-
ճան քի նպա տա կով. խա ղե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. ակում բա յին ժա ման ցա յին, սպոր տա յին և 
մարմն ա մար զա կան սար քե րի տրա մադ րում. 
նվա գախմ բե րի ներ կա յա ցումն եր. ակում-
բա յին զվար ճու թյուն նե րի, դիս կո տեկ նե րի, 
նո րա ձև ու թյան ցու ցադ րումն ե րի և գի շե րա յին 
ակումբ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. զվար ճու թյան, 
կրթու թյան և մշա կու թա յին ծա ռա յու թյուն նե-
րին վե րա բեր վող ակում բա յին ծա ռա յու թյուն-
ներ. կոն ֆե րանս նե րի, նիս տե րի, կոնգ րես նե րի, 
սե մի նար նե րի ուսու ցո ղա կան գի տա ժո ղով ե րի 
կազ մա կեր պում, անց կա ցում և տրա մադ րում. 
հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան, հա մա կար գիչ նե րի, 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի, ամ պա յին հաշ-
վարկ նե րի, վեբ կայ քե րի ձև ա վոր ման, էլեկտ-
րո նա յին առևտ րի, բիզ նե սի կա ռա վար ման, 
ֆի նան սա կան կա ռա վար ման և գո վազ դի 
վե րա բե րյալ կոն ֆե րանս նե րի, նիս տե րի, կոնգ-
րես նե րի, սե մի նար նե րի ուսու ցո ղա կան գի տա-
ժո ղով ե րի կազ մա կեր պում, անց կա ցում և 
տրա մադ րում. ցու ցա հան դես նե րի, նո րա ձև ու-
թյան ցու ցադ րումն ե րի, գի տակր թա կան ցու-
ցադ րումն ե րի և մշա կու թա յին ցու ցադ րումն ե րի 
ու ներ կա յա ցումն ե րի կազ մա կեր պում և անց-
կա ցում. պատ կե րաս րահ նե րի և գե ղար վես տի 
գոր ծե րի ցու ցա հան դես նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
պատ կե րաս րահ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ գե ղար-
վես տի գոր ծե րի վար ձա կալ ման վե րա բե րյալ. 
ուսու ցո ղա կան ծա ռա յու թյուն ներ առող ջու թյան, 
անվ տան գու թյան շրջա կա մի ջա վայ րի պահ-
պան ման վե րա բե րյալ. սի գար նե րի վե րա բե-
րյալ դա սըն թաց նե րին, գի նի նե րի համ տես ման 

դա սըն թաց նե րի տրա մադ րում. գի տակր թա կան 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում հե տա զո տա-
կան նյու թե րի և դրանց գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ. սե մի նար նե րի կազ մա կեր պում, 
պատ րաս տում, պլա նա վո րում և կա ռա վա-
րում. կեն դա նի նե րի վար ժե ցում. ուղ ղոր դում 
հե ռար ձակ ման ծրագ րե րի ար տադ րու թյան 
մեջ. ուսումն ա կան և ուսու ցո ղա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ մե քե նա նե րի, սար քե րի ու սար քա վո-
րումն ե րի, նե րա ռյալ՝ հե ռար ձակ վող ծրագ րե րի 
ար տադ րու թյան հա մար օգ տա գործ վող ձայ-
նա տե սա յին սար քա վո րումն ե րի գոր ծարկ ման 
վե րա բե րյալ. ձայ նա յին և տե սաս տու դի ա նե րի 
տրա մադ րում. սպոր տա յին սար քա վո րումն ե րի 
տրա մադ րում. սար քա վո րումն ե րի տրա մադ-
րում կի նոն կար նե րի, ցու ցադ րումն ե րի, ներ կա-
յա ցումն ե րի, երաժշ տա կան կամ ուսու ցո ղա կան 
դա սըն թաց նե րի հա մար. զվար ճա լի իրա դար-
ձու թյուն նե րի հա մար տոմ սե րի ամ րագր ման 
գոր ծա կա լու թյուն ներ. կի նո ֆիլ մե րի (կի նո ժա-
պա վեն նե րի) վար ձույթ և վար ձա կա լու թյուն. 
երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի վար ձույթ և վար ձա-
կա լու թյուն. հե ռուս տա տե սա յին ծրագ րե րի վար-
ձույթ և վար ձա կա լու թյուն. հե ռուս տա ցույց նե րի 
վար ձույթ և վար ձա կա լու թյուն. գրքե րը դուրս 
տրա մադ րող գրա դա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
պա հո ցա յին բա ժան մուն քով գրա դա րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. են թագր ման ծա ռա յու թյուն-
ներ. թարգ մա նու թյուն ժես տե րի լեզ վից. նա խա-
պես գրանց ված տե սա ժա պա վեն նե րի վար ձույթ. 
խա ղա յին ավ տո մատ նե րի վար ձույթ և վար ձա կա-
լու թյուն. ար քա դա յին խա ղե րի սար քա վո րումն ե րի 
փո խատ վու թյուն. նկար նե րի փո խատ վու թյուն. 
լու սան կար չու թյուն. թարգ մա նիչ նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. բա նա վոր թարգ մա նիչ նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. կրթա կան և ուսու ցո ղա կան ծրագ րե րի 
տրա մադ րում ռիս կի կա ռա վար ման ոլոր տում. 
կրթա կան և ուսու ցո ղա կան ծրագ րե րի տրա-
մադ րում հա վաս տագր ման վե րա բե րյալ. 
նո րու թյուն նե րի տրա մադ րում. վի ճա կա խա-
ղե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կրկնու սու ցում. բո լոր 
վե րո հի շյալ ծա ռա յու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 
խորհր դակ ցու թյան, տե ղե կատ վու թյան և 
խորհր դատ վու թյան տրա մադ րում.

դաս 42. գի տա կան և տեխ նո լո գի ա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ և հե տա զո տու թյուն ներ և 
դրանց հետ կապ ված մշա կումն եր. ար դյու նա բե-
րա կան վեր լու ծումն եր և հե տա զո տու թյուն ներ. 
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հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի և սար քա վո րում-
նե րի նա խագ ծում և մշա կում. կի սա հա ղոր-
դիչ նե րի, կի սա հա ղորդ չա յին ին տեգ րա լա յին 
սխե մա նե րի, կի սա հա ղորդ չա յին հի շո ղու թյան 
չի պե րի կի սա հա ղորդ չա յին հի շո ղու թյան կար-
գա վո րիչ նե րի, կի սա հա ղորդ չա յին հի շո ղու թյան 
ին տեգ րա լա յին սխե մա նե րի, կի սա հա ղորդ չա յին 
պրո ցե սոր չի պե րի, կի սա հա ղորդ չա յին պրո ցե-
սոր նե րի, սխե մա յա կան կրիչ նե րի, հա մա կարգ-
չա յին չի պե րի, տե ղե կատ վու թյան մշակ ման 
կենտ րո նա կան բլոկ նե րի, RISC-V (նվա զեց-
ված հրա հանգ նե րի հա վա քա ծու ով հա մա կար-
գիչ) ճար տա րա պե տու թյամբ հա մա կարգ չա յին 
չի պե րի և տե ղե կատ վու թյան մշակ ման կենտ-
րո նա կան բլոկ նե րի, հա մա կարգ չա յին չի պե րի 
և սահ ման ված հրա հանգ նե րի կա ռուց ված քով 
տե ղե կատ վու թյան մշակ ման կենտ րո նա կան 
բլոկ նե րի վե րա բե րյալ հե տա զո տու թյուն ներ և 
մշա կումն եր. ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես 
(SaaS) ծա ռա յու թյուն. հա մա ցան ցով տե ղե-
կատ վու թյան, տվյալ նե րի, փաս տաթղ թե րի 
և պատ կեր նե րի փո խանց ման հետ կապ ված 
հա մա կարգ չա յին ծա ռա յու թյուն ներ. կի րա ռա-
կան ծա ռա յու թյուն ներ տրա մադ րող նե րի (ASP) 
ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րե րի հա վել ված նե րի կայ քե րի հոս թինգ 
եր րորդ ան ձանց հա մար. կի րա ռա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ տրա մադ րող նե րի (ASP) ծա ռա յու թյուն-
ներ` հա մա ցան ցա յին տեխ նո լո գի ա յի հիմ քով 
կոն ֆե րանս նե րի, ձայ նա յին կոն ֆե րանս նե րի, 
էլեկտ րո նա յին հա ղոր դագ րու թյուն նե րի, փաս-
տաթղ թե րի հա մա տեղ մշակ ման, տե սա կոն ֆե-
րանս նե րի և ձայ նի ու զան գի մշակ ման ոլոր տում 
ծրագ րա յին ապա հով մամբ. առ ցանց չբեռն վող 
ծրագ րա յին ապա հո վում բազ մա թիվ աշ խա-
տած րագ րե րի փոխ գոր ծե լի ու թյու նը դյու րաց նե-
լու հա մար. առ ցանց ռե ժի մում էլեկտ րո նա յին 
փոս տի կամ հե ռա խո սի մի ջո ցով տրա մադր վող 
տեխ նի կա կան օժան դա կու թյուն հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րե րի և աշ խա տած րագ րե րի վե րա-
բե րյալ. հա մա կարգ չա յին սպա սար կում, այն 
է՝ գրանց ված օգ տա տե րե րի հա մար առ ցանց 
հա մայն քի ստեղ ծում քննար կումն ե րին մաս նակ-
ցե լու, ցան ցի հա վա սա րա չափ օգտ վող նե րից 
ար ձա գանք ներ ստա նա լու, վիր տու ալ հա մայնք-
ներ ստեղ ծե լու, սո ցի ա լա կան ցան ցեր ստեղ-
ծե լու և փաս տաթղ թեր փո խան ցե լու հա մար. 
հա մա ցան ցից օգտ վող նե րին հա մա կարգ չա յին 

տեխ նո լո գի ա յի վե րա բե րյալ խորհր դատ վու թյան 
տրա մադ րում օժան դակ թեժ գծե րի մի ջո ցով. 
հա մա կարգ չա յին սպա սար կում հա մա կարգ չա-
յին ցան ցում տե ղե կատ վա կան ցու ցիչ նե րի, կայ-
քե րի և ռե սուրս նե րի ստեղծ ման վե րա բե րյալ. 
որո նո ղա կան հա մա կար գե րի տրա մադ րում. 
հա մա կար գիչ նե րի, նո ութ բուք հա մա կար գիչ-
նե րի, շար ժա կան հա մա կար գիչ նե րի, դյու րա կիր 
հա մա կար գիչ նե րի և ձեռ քի հա մա կար գիչ նե րի 
նա խագ ծում. անձ նա կան թվա յին քար տու ղար-
նե րի և անձ նա կան մե դի ան վա գար կիչ նե րի 
նա խագ ծում. շար ժա կան հե ռա խոս նե րի և 
սմարթ ֆոն նե րի նա խագ ծում. թվա յին խցիկ-
նե րի նա խագ ծում. հա մա կարգ չա յին ծա ռա յու-
թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին ծրագ րա վո րում. 
հա մա կարգ չա յին ամ բող ջա կա նաց ման ծա ռա-
յու թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին վեր լու ծու թյուն. 
հա մա կարգ չա յին ծրագ րա վո րում վի րուս-
նե րի դեմ պայ քա րե լու հա մար. հա մա կարգ չա-
յին հա մա կար գե րի ծրագ րա յին ապա հով ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին ծրագ րա-
յին ապա հով ման նա խագ ծում. հա մա կարգ չա-
յին և տե սա խա ղե րի ծրագ րա յին ապա հով ման 
նա խագ ծում, մշա կում, նո րա ցում և ար դի ա-
կա նա ցում. հա մա կարգ չա յին հա մա կար գի 
նա խագ ծում. վեբ-էջե րի նա խագ ծում և մշա-
կում. վեբ-էջե րի հոս թինգ եր րորդ ան ձանց 
հա մար. հա մա կարգ չա յին կի րա ռա կան ծրագ-
րե րի հոս թինգ տվյալ նե րի հիմն ա պա շար նե րից 
և հա մա կարգ չա յին ցան ցե րից տե ղե կատ վու-
թյան որոն ման և ձեռք բեր ման հա մար. տեխ-
նի կա կան տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում 
ան մի ջա կան օգ տա տե րե րի հա տուկ խնդրան-
քով հե ռա խո սա յին կամ հա մաշ խար հա յին 
հա մա կարգ չա յին ցան ցե րի մի ջո ցով. խորհր-
դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն ներ հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րա յին ապա հով ման վե րա բե րյալ. 
հա մա կարգ չա յին ծա ռա յու թյուն ներ հա մա-
կարգ չա յին տվյալ նե րի հի մա նա պա շար նե րի և 
վեբ-կայ քե րի պատ վիր ված որոն ման հա մար. 
հա մա կարգ չա յին և էլեկտ րո նա յին ազ դան շա նի 
կո դա վո րում և ապա կո դա վո րում. ֆի զի կա կան 
տվյալ նե րի և փաս տաթղ թե րի փո խա կեր պում 
էլեկտ րո նա յին մե դի ա ֆոր մա տի. ստուգ ման և 
գնա հատ ման ծա ռա յու թյուն ներ. ճար տա րա-
պե տա կան և նա խագ ծա յին ծա ռա յու թյուն ներ. 
շեն քե րի, գրա սե նյակ նե րի և բնա կա րան նե րի 
ին տե րի ե րի դի զայն. հա մա կար գիչ նե րի վե րա-



ԳԳԳԳԳԳԳ

68

ՄՄՄ 1

68

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 09/2 

16 .09 . 202 1

բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. ցան-
ցա յին տե ղե կատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ, 
մաս նա վո րա պես՝ հա մա կար գիչ նե րի և ցան-
ցե րի վե րա բե րյալ տեխ նի կա կան տե ղե կատ վու-
թյան տրա մադ րում բիզ նե սի ու էլեկտ րո նա յին 
առևտ րի ոլոր տում. ռիս կե րի կա ռա վար ման 
հա մա կարգ չա յին անվ տան գու թյան ծրագ րե րի 
տրա մադ րում. հա մա կարգ չա յին անվ տան գու-
թյան վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում և հա մա կարգ չա յին անվ տան գու թյան 
փոր ձարկ ման ծա ռա յու թյուն ներ. որա կի երաշ-
խա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա կարգ-
չա յին ծա ռա յու թյուն ներ գոր ծա րա րու թյան 
աս պա րե զում գոր ծարք նե րի վկա յագր ման 
հա մար և դրանց վե րա բե րյալ հաշ վետ վու-
թյուն նե րի պատ րաս տում. հա մա կար գիչ նե րի, 
էլեկտ րո նա յին ցան ցե րի և տվյալ նե րի հիմն ա-
պա շար նե րի մուտ քի հսկո ղու թյուն (անվ տան-
գու թյան ծա ռա յու թյուն ներ). հա մա կարգ չա յին 
ցան ցե րի մի ջո ցով տվյալ նե րի փո խանց ման և 
խմբա կա յին գոր ծարկ ման անվ տան գու թյան 
ապա հո վում. խորհր դակ ցու թյուն տվյալ նե րի 
անվ տան գու թյան ապա հով ման վե րա բե րյալ. 
տեխ նո լո գի ա կան խորհր դակ ցու թյուն հե ռա հա-
ղոր դակ ցու թյան անվ տան գու թյան ապա հով-
ման վե րա բե րյալ. հա մա կարգ չայ նաց ված կա պի 
ցան ցե րի անվ տան գու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում հա մա ցան ցի, 
հա մաշ խար հա յին վեբ-ցան ցե րի և հա մա կարգ-
չայ նաց ված կա պի ցան ցե րի անվ տան գու թյան 
բնա գա վա ռում և տվյալ նե րի ու տե ղե կատ-
վու թյան անվ տանգ փոխ հա ղոր դում. խորհր-
դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ հա մա ցան ցի, 
հա մաշ խար հա յին վեբ-ցան ցե րի և հա մա կարգ-
չայ նաց ված կա պի ցան ցե րի անվ տան գու թյան 
ապա հով ման վե րա բե րյալ. տե ղե կատ վու թյան 
անվ տան գու թյան ապա հո վում. հա մա կարգ չա-
յին անվ տան գու թյան նույ նա կա նաց ման ծա ռա-
յու թյուն ներ. էլեկտ րո նա յին ստո րագ րու թյան 
առ ցանց նույ նա կա նաց ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
ար տա ցան ցա յին տվյալ նե րի պա հուս տա յին 
պատ ճե նում. վեբ-կայ քի մի ջո ցով տե ղե կատ-
վու թյան տրա մադ րում հա մա կարգ չա յին տեխ-
նո լո գի ա յի և ծրագ րա վոր ման վե րա բե րյալ. 
աշ խար հագ րա կան քար տեզ ներ կազ մե լու 
ծա ռա յու թյուն ներ. ամ պա յին տեխ նո լո գի ա նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ամ պա յին հոս թին գի տրա-

մադր ման ծա ռա յու թյուն ներ. չբեռն վող ամ պա-
յին հաշ վարկ նե րի օգ տա գործ մամբ և ամ պա յին 
տեխ նո լո գի ա նե րի հիմ քով ծրագ րե րի ժա մա նա-
կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում. տվյալ-
նե րի էլեկտ րո նա յին պահ պա նում. ամ պա յին 
տեխ նո լո գի ա նե րի մի ջո ցով վիր տու ալ հա մա-
կարգ չա յին հա մա կար գե րի և վիր տու ալ 
հա մա կարգ չա յին մի ջա վայ րի տրա մադ րում. 
զվար ճու թյան ծրագ րա յին ապա հով ման վար-
ձույթ. առ ցանց չբեռն վող հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րա յին ապա հով ման և հա մա կարգ չա յին 
հա վել ված նե րի տրա մադ րում ձայ նագ րու թյուն-
նե րի, տե սագ րու թյուն նե րի, տե սա նյու թե րի, 
երաժշ տու թյան և պատ կեր նե րի տա րած ման 
հա մար. բո լոր վե րո հի շյալ ծա ռա յու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ խորհր դակ ցու թյան, տե ղե կատ վու-
թյան և խորհր դատ վու թյան տրա մադ րում։
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20202130  (111) 33303
(220) 16.11.2020 (151) 16.09.2021
   (181) 16.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան, 
Մասիսի 31, AM 
(442) 18.12.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, բաց մոխրագույն, մոխրագույն, բաց 
և մուգ շագանակագույն, բրոնզագույն, կարմիր, 
կապույտ, դեղին, գազարագույն, բաց և մուգ 
վարդագույն, բաց և մուգ կապույտ, բորդո, բաց 
և մուգ կանաչ գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 30. ջրի մուռ ներ (հա մե մունք). մա կա-

րո նե ղեն. նշով խմոր. անի սո նի սերմ. աստ ղա ձև 
անի սոն. հրու շա կե ղեն Նոր տար վա տո նա ծա-
ռե րը զար դա րե լու հա մար. ոչ բու ժիչ թուր մեր. 
սրճա յին բու րա վե տա րար ներ. անու շա բույր 
պատ րաս տուկ ներ սննդի հա մար. հա մե մանք. 
անթթխ մոր հաց. աղ սննդամ թեր քը պա հա ծո-
յաց նե լու հա մար. պաք սի մատ. թխված քաբ լիթ. 
ածի կա յին գա լետ ներ. անա նու խի կոն ֆետ ներ. 
կոն ֆետ ներ. վաֆ լի ներ. ամո քա հունց բուլ կի-
ներ. կա կաո. սուրճ. սուր ճի հումք. սուր ճի բու-
սա կան փո խա րի նիչ ներ. հրու շա կե ղեն քաղցր 
խմո րից, առա վե լա պես խո րի զով. դար չին (ամո-
քանք). կա պա րի թուփ. կա րա մել ներ (կոն ֆետ-
ներ). կար րի (ամո քանք). հա ցա հա տի կա յին 
ար տադ րանք. ծա մոն (մաս տակ)*. եղերդ (սուր-
ճի փո խա րի նիչ). թեյ. շո կո լադ. նշա կար կան-
դակ ներ. մե խակ (ամո քանք). հա մե մունք ներ. 
քաղց րա վե նիք. եգիպ տա ցո րե նի փա թիլ ներ. 
ադի բու դի. կա յու նա րար ներ հա րած սե րուց քի 
հա մար. պաղ պա ղակ. նրբաբ լիթ ներ. սննդա յին 
էսեն ցիա (բնա հյութ), բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին 
էսեն ցի ա նե րի և եթե րա յին յու ղե րի. կե րակ րի աղ. 
թանձ րա ցիչ ներ սննդամ թեր քի հա մար. քրքում. 
բնա կան քաղց րաց նող նյու թեր. ամո քանք. 
քաղց րաբ լիթ ներ. բու րա վետ պղպեղ. սննդա յին 
ա լյուր. բակ լա յի ա լյուր. եգիպ տա ցո րե նի ա լյուր. 
մա նա նե խի փո շի. գա րու ա լյուր. սո յա յի ա լյուր. 
ցո րե նի ա լյուր. ա լյու րից պատ րաստ ված ուտե-
լիք ներ. սննդա յին օս լա. խմո րի մա կարդ ներ. 
պո մադ կա ներ (հրու շա կե ղեն). պե տի ֆուր ներ. 
շա քար. բու րա վե տա րար ներ հրու շա կե ղե նի 
հա մար (բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե րի). 
փո շի հրու շա կե ղե նի հա մար. քաղցր ամո քա-
հունց խմոր հրու շա կե ղե նի հա մար. աղա ցած 
կո ճապղ պեղ. կա պակ ցող նյու թեր պաղ պա-
ղա կի հա մար. բնա կան կամ ար հես տա կան 
սա ռույց. սա ռույց սա ռեց ման հա մար. գլյու կո զա 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սննդա-
յին սնձան (սպի տա կու ցա յին նյութ). սննդա յին 
ձա վար ներ. քա ցախ. կետ չուպ (սո ուս). կա կա-
ո յով և կա թով ըմ պե լիք ներ. սուր ճով և կա թով 
ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դա կաթ նա յին ըմ պե լիք-
ներ. մա կարդ ներ. խմո րիչ ներ. կա պակ ցող նյու-
թեր եր շի կե ղե նի հա մար. մա կա րոն (թխվածք). 
մա կա րոն ներ. աղա ցած եգիպ տա ցո րեն. բո ված 
եգիպ տա ցո րեն. հաց. ածի կա շա քար. մաթ. ոս կե 

օշա րակ, կե րա մա փի օշա րակ. անա նուխ (դաղձ) 
քաղց րա վե նի քի հա մար. մեղր. մաք րած գա րի. 
մա նա նեխ. մշկըն կույզ. լապ շա (արիշ տա). կու-
տապ ներ. գա րե ձա վար. սենդ վիչ ներ. պաս-
տեղ ներ (հրու շա կե ղեն). խմո րե ղեն (ալ րա յին 
հրու շա կե ղեն). չոր թխված քաբ լիթ. բուլ կի ներ. 
պա տի ճա վոր պղպեղ (հա մե մանք). պի ցա-
ներ. պղպեղ (տաք դեղ). կար տո ֆի լի ա լյուր. 
պու դինգ (քաղց րա կու տապ). պրա լի նե. ռա վի-
ո լի. մա տու տա կի կոն ֆետ ներ (հրու շա կե ղեն). 
բրինձ. զաֆ րան (քրքում) (հա մե մանք). սա գո. 
սո ուս ներ (հա մե մունք ներ). նե խու րի աղ. սպի-
տա կա ձա վար. սոր բեթ (սա ռեց ված աղան դեր). 
սպա գե տի. տա պի ո կա. տա պի ո կա յի ա լյուր. 
տար տեր (մրգա - բան ջա րե ղե նա յին կար կան-
դակ ներ). վա նի լի բու րա վե տա րար ներ խո հա-
րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. վա նի լին 
(վա նի լի փո խա րի նիչ ներ). վեր մի շել. կու լե բյա կա 
մսով (կե րա կուր). պաշ տե տով կար կան դակ-
ներ. տնա յին պայ ման նե րում մի սը փափ կաց-
նող մթերք ներ. սննդա յին սա ռույց. պաղ պա ղակ 
պատ րաս տե լու փո շի. հրու շա կե ղեն նշի հիմ քով. 
հրու շա կե ղեն գետ նըն կույ զի հիմ քով. բու րա-
վե տա րար ներ սննդի հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
եթե րա յին յու ղե րի. բու րա վե տա րար ներ ըմ պե-
լիք նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ եթե րա-
յին յու ղե րի. ման րաց ված վար սակ. մաքր ված 
վար սակ. մթերք վար սա կի հիմ քով. վար սա կի 
փա թիլ ներ. վար սա կա ձա վար. մա տու տա կի 
ձո ղիկ ներ (հրու շա կե ղեն). գա րեջ րի քա ցախ. 
սուր ճի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. կա կա ո յի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. 
սուր ճի փո խա րի նիչ ներ. բյու րե ղաց ված նա բաթ 
շա քար. փա թիլ ներ (հա ցա հա տի կա յին ար տադ-
րանք). չոու-չոու (հա մե մունք). կուս կուս. ածի կի 
լու ծամ զուք (էքստ րակտ) սննդի հա մար. ածիկ 
սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. ակ նա մոմ. 
ռե լիշ (հա մե մունք). մեղ վա մոր կաթ. ծո վի ջուր 
սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. սու շի. տո մա տի 
սո ուս. մա յո նեզ. կրե կեր ներ. եփած կրեմ. մրգա-
յին դոն դող (հրու շա կա յին). մյուս լի. բրնձա յին 
բլիթ ներ. սո յա յի սո ուս. սա ռեց րած յո գուրտ 
(սննդա յին սա ռույց). չատ նի (հա մե մունք). 
գար նա նա յին ռու լետ. տա կոս. տոր տի լա-
ներ. սա ռույ ցով թեյ. թե յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. 
հա մե մունք ներ աղ ցան նե րի հա մար. թա վա լե-
լու պաք սի մատ. թա բու լե. հալ վա. քիշ. մսա յին 
թանձր ամո քանք. մի սո. հա ցա հա տիկ նե րի հիմ-
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քով թե թև նա խա ճա շեր. բրնձի հիմ քով թե թև 
նա խա ճա շեր. եգիպ տա ցո րե նի շի լա. եգիպ տա-
ցո րե նի ձա վար. հա ցաթխ ման փո շի. կե րակ րի 
սո դա (նատ րի ու մի բի կար բո նատ սննդի 
հա մար). պա հա ծո յաց ված բան ջա րա նո ցա յին 
խո տեր (հա մե մունք ներ). արիշ տա յի (լապ շա յի) 
հիմ քով ճա շա տե սակ ներ. ջնա րակ ամո քա հունց 
խմո րով թխված քե ղե նի հա մար. շո կո լա դա յին 
մու սեր. աղան դե րա յին մու սեր (հրու շա կե ղեն). 
մրգա յին խյու սեր (սո ուս ներ). մա րի նադ ներ. 
չիզ բուր գեր (սենդ վիչ ներ). պես տո. բա ղադ րու-
թյուն ներ խո զա պուխ տը ջնա րա կե լու հա մար. 
կտա վա տի սերմ խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ցո րե նի ծի լեր սննդի մեջ օգ տա-
գոր ծե լու հա մար. հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ 
պրո տե ի նի բարձր պա րու նա կու թյամբ. գի նե-
քա րաթ թու խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. գլյու տե նա յին հա վե լույթ ներ խո հա-
րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սո ուս ներ 
մա կա րո նե ղե նի հա մար. հա ցա հա տի կա յին 
սա լիկ ներ. ար մա վե նու շա քար. պատ րաս տի 
խմոր. թե յի փո խա րեն օգ տա գործ վող ծա ղիկ-
ներ կամ տե րև ներ. խմոր հրու շա կե ղե նի 
հա մար. պել մեն ներ. շո կո լա դե զար դա րանք-
ներ տոր թե րի հա մար. քաղց րա վե նի քից պատ-
րաստ ված զար դա րանք ներ տոր թե րի հա մար. 
շո կո լա դա պատ ըն կույզ ներ. բրնձի պու դինգ 
(քաղց րա կու տապ). ըն կույ զի ա լյուր. ման րաց-
րած սխտոր (հա մե մունք). բա ոց զի. բրնձե 
խմոր խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ցզյա ոց զի. ռա մեն. բար կա համ բլիթ ներ. խառ-
նուրդ ներ բար կա համ բլի թի հա մար. բու րի տո. 
ջրի մու ռով փա թաթ ված պատ րաս տի բրինձ. 
ուտե լի թուղթ. ուտե լի բրնձե թուղթ. հա ցին 
քսվող սնունդ շո կո լա դի հիմ քով. հա ցին քսվող 
սնունդ ըն կույզ պա րու նա կող շո կո լա դի հիմ քով. 
ա լյու րի հիմ քով խմո րագն դիկ ներ. ագա վա յի 
օշա րակ (բնա կան քաղց րաց նող). հա յե լա յին 
մա կե րե սով քաղց րա շերտ (ջնա րակ). սա ռե ցու-
մով չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմ-
նա կան բա ղադ րա մա սը բրինձն է. սա ռե ցու մով 
չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմն ա կան 
բա ղադ րա մա սը մա կա րոնն է. երի ցու կի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ. կաթ նա յին կոն ֆի տյուր. բի բիմ-
բափ (բան ջա րե ղե նի և տա վա րի մսի խառ նուր-
դով բրինձ). օնի գի րի. արագ (ակն թար թա յին) 
եփ վող բրինձ. հոթ-դոգ սենդ վիչ ներ. սա ռույ ցի 
խո րա նար դիկ ներ. մշակ ված սերմն ա հա տիկ-

ներ որ պես հա մե մունք օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
քնջու թի սերմն ա հա տիկ ներ (հա մե մունք). թթու 
դրած բան ջա րե ղեն սուր հա մե մուն քով (պի կա-
լի լի). մշակ ված կի նոա. բլղուր. մշակ ված հնդկա-
ցո րեն. հնդկա ցո րե նի ա լյուր. լո ռամր գի սո ուս 
(հա մե մունք ներ). խնձո րի սո ուս [հա մե մունք-
ներ]. չո րա հաց. կար տո ֆի լի հիմ քով բլի թիկ ներ. 
մրգա յին հրու շա կե ղեն. բրնձի կրե կեր ներ. կիմ չի 
յու ղաբ լիթ ներ. սա ռեց ված տա շեղ ներ քաղց րաց-
րած կար միր լո բով. շնչա ռու թյու նը թար մաց նող 
անա նու խի կոն ֆետ ներ. շնչա ռու թյու նը թար-
մաց նող ծա մոն ներ. արիշ տա ուդոն. արիշ տա 
սո բա. հաց առանց սնձա նի. հնդկար մավ (հա մե-
մունք). լաք սա. պրո ֆիտ րոլ ներ. կրու ա սան ներ. 
շո կո լա դով հաց (շո կո լա տին). ջրի մու ռով թեյ. 
կրեմ բրյու լե. պաք սի մա տա յին խառ նուրդ ներ. 
ուտե լի թղթե վաֆ լի ներ. կո կո սի մա կա րուն ներ. 
սուր ճի լցված պար կուճ ներ. նարն ջի ծաղ կա ջուր 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. մրգա-
յին սա ռույց ներ. նու գա. հա րի սա (հա մե մունք). 
կո ճապղ պե ղի մա ծուկ (հա մե մունք):
(740) Լիլիթ Ակոպովա

____________________

(210) 20202201  (111) 33304
(220) 26.11.2020 (151) 16.09.2021
   (181) 26.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան, 
Մասիսի 31, AM 
(442) 18.12.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, սև, կապույտ և կարմիր գունային 
համակցությամբ:



ԳԳԳԳԳԳԳ

71

ՄՄՄ 1

71

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 09/2 

16 .09 . 202 1

(511) 
դաս 30.  ջրի մուռ ներ (հա մե մունք). մա կա-

րո նե ղեն. նշով խմոր. անի սո նի սերմ. աստ ղա ձև 
անի սոն. հրու շա կե ղեն Նոր տար վա տո նա ծա-
ռե րը զար դա րե լու հա մար. ոչ բու ժիչ թուր մեր. 
սրճա յին բու րա վե տա րար ներ. անու շա բույր 
պատ րաս տուկ ներ սննդի հա մար. հա մե մանք. 
անթթխ մոր հաց. աղ սննդամ թեր քը պա հա ծո-
յաց նե լու հա մար. պաք սի մատ. թխված քաբ լիթ. 
ածի կա յին գա լետ ներ. անա նու խի կոն ֆետ ներ. 
կոն ֆետ ներ. վաֆ լի ներ. ամո քա հունց բուլ կի-
ներ. կա կաո. սուրճ. սուր ճի հումք. սուր ճի բու-
սա կան փո խա րի նիչ ներ. հրու շա կե ղեն քաղցր 
խմո րից, առա վե լա պես խո րի զով. դար չին (ամո-
քանք). կա պա րի թուփ. կա րա մել ներ (կոն ֆետ-
ներ). կար րի (ամո քանք). հա ցա հա տի կա յին 
ար տադ րանք. ծա մոն (մաս տակ). եղերդ (սուր-
ճի փո խա րի նիչ). թեյ. շո կո լադ. նշա կար կան-
դակ ներ. մե խակ (ամո քանք). հա մե մունք ներ. 
քաղց րա վե նիք. եգիպ տա ցո րե նի փա թիլ ներ. 
ադի բու դի. կա յու նա րար ներ հա րած սե րուց քի 
հա մար. պաղ պա ղակ. նրբաբ լիթ ներ. սննդա յին 
էսեն ցիա (բնա հյութ), բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին 
էսեն ցի ա նե րի և եթե րա յին յու ղե րի. կե րակ րի աղ. 
թանձ րա ցիչ ներ սննդամ թեր քի հա մար. քրքում. 
բնա կան քաղց րաց նող նյու թեր. ամո քանք. 
քաղց րաբ լիթ ներ. բու րա վետ պղպեղ. սննդա յին 
ա լյուր. բակ լա յի ա լյուր. եգիպ տա ցո րե նի ա լյուր. 
մա նա նե խի փո շի. գա րու ա լյուր. սո յա յի ա լյուր. 
ցո րե նի ա լյուր. ա լյու րից պատ րաստ ված ուտե-
լիք ներ. սննդա յին օս լա. խմո րի մա կարդ ներ. 
պո մադ կա ներ (հրու շա կե ղեն). պե տի ֆուր ներ. 
շա քար. բու րա վե տա րար ներ հրու շա կե ղե նի 
հա մար (բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե րի). 
փո շի հրու շա կե ղե նի հա մար. քաղցր ամո քա-
հունց խմոր հրու շա կե ղե նի հա մար. աղա ցած 
կո ճապղ պեղ. կա պակ ցող նյու թեր պաղ պա-
ղա կի հա մար. բնա կան կամ ար հես տա կան 
սա ռույց. սա ռույց սա ռեց ման հա մար. գլյու կո զա 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սննդա-
յին սնձան (սպի տա կու ցա յին նյութ). սննդա յին 
ձա վար ներ. քա ցախ. կետ չուպ (սո ուս). կա կա-
ո յով և կա թով ըմ պե լիք ներ. սուր ճով և կա թով 
ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դա կաթ նա յին ըմ պե լիք-
ներ. մա կարդ ներ. խմո րիչ ներ. կա պակ ցող նյու-
թեր եր շի կե ղե նի հա մար. մա կա րոն (թխվածք). 
մա կա րոն ներ. աղա ցած եգիպ տա ցո րեն. բո ված 
եգիպ տա ցո րեն. հաց. ածի կա շա քար. մաթ. ոս կե 

օշա րակ, կե րա մա փի օշա րակ. անա նուխ (դաղձ) 
քաղց րա վե նի քի հա մար. մեղր. մաք րած գա րի. 
մա նա նեխ. մշկըն կույզ. լապ շա (արիշ տա). կու-
տապ ներ. գա րե ձա վար. սենդ վիչ ներ. պաս-
տեղ ներ (հրու շա կե ղեն). խմո րե ղեն (ալ րա յին 
հրու շա կե ղեն). չոր թխված քաբ լիթ. բուլ կի ներ. 
պա տի ճա վոր պղպեղ (հա մե մանք). պի ցա-
ներ. պղպեղ (տաք դեղ). կար տո ֆի լի ա լյուր. 
պու դինգ (քաղց րա կու տապ). պրա լի նե. ռա վի-
ո լի. մա տու տա կի կոն ֆետ ներ (հրու շա կե ղեն). 
բրինձ. զաֆ րան (քրքում) (հա մե մանք). սա գո. 
սո ուս ներ (հա մե մունք ներ). նե խու րի աղ. սպի-
տա կա ձա վար. սոր բեթ (սա ռեց ված աղան դեր). 
սպա գե տի. տա պի ո կա. տա պի ո կա յի ա լյուր. 
տար տեր (մրգա - բան ջա րե ղե նա յին կար կան-
դակ ներ). վա նի լի բու րա վե տա րար ներ խո հա-
րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. վա նի լին 
(վա նի լի փո խա րի նիչ ներ). վեր մի շել. կու լե բյա կա 
մսով (կե րա կուր). պաշ տե տով կար կան դակ-
ներ. տնա յին պայ ման նե րում մի սը փափ կաց-
նող մթերք ներ. սննդա յին սա ռույց. պաղ պա ղակ 
պատ րաս տե լու փո շի. հրու շա կե ղեն նշի հիմ քով. 
հրու շա կե ղեն գետ նըն կույ զի հիմ քով. բու րա-
վե տա րար ներ սննդի հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
եթե րա յին յու ղե րի. բու րա վե տա րար ներ ըմ պե-
լիք նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ եթե րա-
յին յու ղե րի. ման րաց ված վար սակ. մաքր ված 
վար սակ. մթերք վար սա կի հիմ քով. վար սա կի 
փա թիլ ներ. վար սա կա ձա վար. մա տու տա կի 
ձո ղիկ ներ (հրու շա կե ղեն). գա րեջ րի քա ցախ. 
սուր ճի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. կա կա ո յի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. 
սուր ճի փո խա րի նիչ ներ. բյու րե ղաց ված նա բաթ 
շա քար. փա թիլ ներ (հա ցա հա տի կա յին ար տադ-
րանք). չոու-չոու (հա մե մունք). կուս կուս. ածի կի 
լու ծամ զուք (էքստ րակտ) սննդի հա մար. ածիկ 
սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. ակ նա մոմ. 
ռե լիշ (հա մե մունք). մեղ վա մոր կաթ. ծո վի ջուր 
սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. սու շի. տո մա տի 
սո ուս. մա յո նեզ. կրե կեր ներ. եփած կրեմ. մրգա-
յին դոն դող (հրու շա կա յին). մյուս լի. բրնձա յին 
բլիթ ներ. սո յա յի սո ուս. սա ռեց րած յո գուրտ 
(սննդա յին սա ռույց). չատ նի (հա մե մունք). 
գար նա նա յին ռու լետ. տա կոս. տոր տի լա-
ներ. սա ռույ ցով թեյ. թե յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. 
հա մե մունք ներ աղ ցան նե րի հա մար. թա վա լե-
լու պաք սի մատ. թա բու լե. հալ վա. քիշ. մսա յին 
թանձր ամո քանք. մի սո. հա ցա հա տիկ նե րի հիմ-
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քով թե թև նա խա ճա շեր. բրնձի հիմ քով թե թև 
նա խա ճա շեր. եգիպ տա ցո րե նի շի լա. եգիպ տա-
ցո րե նի ձա վար. հա ցաթխ ման փո շի. կե րակ րի 
սո դա (նատ րի ու մի բի կար բո նատ սննդի 
հա մար). պա հա ծո յաց ված բան ջա րա նո ցա յին 
խո տեր (հա մե մունք ներ). արիշ տա յի (լապ շա յի) 
հիմ քով ճա շա տե սակ ներ. ջնա րակ ամո քա հունց 
խմո րով թխված քե ղե նի հա մար. շո կո լա դա յին 
մու սեր. աղան դե րա յին մու սեր (հրու շա կե ղեն). 
մրգա յին խյու սեր (սո ուս ներ). մա րի նադ ներ. 
չիզ բուր գեր (սենդ վիչ ներ). պես տո. բա ղադ րու-
թյուն ներ խո զա պուխ տը ջնա րա կե լու հա մար. 
կտա վա տի սերմ խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ցո րե նի ծի լեր սննդի մեջ օգ տա-
գոր ծե լու հա մար. հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ 
պրո տե ի նի բարձր պա րու նա կու թյամբ. գի նե-
քա րաթ թու խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. գլյու տե նա յին հա վե լույթ ներ խո հա-
րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սո ուս ներ 
մա կա րո նե ղե նի հա մար. հա ցա հա տի կա յին 
սա լիկ ներ. ար մա վե նու շա քար. պատ րաս տի 
խմոր. թե յի փո խա րեն օգ տա գործ վող ծա ղիկ-
ներ կամ տե րև ներ. խմոր հրու շա կե ղե նի 
հա մար. պել մեն ներ. շո կո լա դե զար դա րանք-
ներ տոր թե րի հա մար. քաղց րա վե նի քից պատ-
րաստ ված զար դա րանք ներ տոր թե րի հա մար. 
շո կո լա դա պատ ըն կույզ ներ. բրնձի պու դինգ 
(քաղց րա կու տապ). ըն կույ զի ա լյուր. ման րաց-
րած սխտոր (հա մե մունք). բա ոց զի. բրնձե 
խմոր խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ցզյա ոց զի. ռա մեն. բար կա համ բլիթ ներ. խառ-
նուրդ ներ բար կա համ բլի թի հա մար. բու րի տո. 
ջրի մու ռով փա թաթ ված պատ րաս տի բրինձ. 
ուտե լի թուղթ. ուտե լի բրնձե թուղթ. հա ցին 
քսվող սնունդ շո կո լա դի հիմ քով. հա ցին քսվող 
սնունդ ըն կույզ պա րու նա կող շո կո լա դի հիմ քով. 
ա լյու րի հիմ քով խմո րագն դիկ ներ. ագա վա յի 
օշա րակ (բնա կան քաղց րաց նող). հա յե լա յին 
մա կե րե սով քաղց րա շերտ (ջնա րակ). սա ռե ցու-
մով չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմ-
նա կան բա ղադ րա մա սը բրինձն է. սա ռե ցու մով 
չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմն ա կան 
բա ղադ րա մա սը մա կա րոնն է. երի ցու կի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ. կաթ նա յին կոն ֆի տյուր. բի բիմ-
բափ (բան ջա րե ղե նի և տա վա րի մսի խառ նուր-
դով բրինձ). օնի գի րի. արագ (ակն թար թա յին) 
եփ վող բրինձ. հոթ-դոգ սենդ վիչ ներ. սա ռույ ցի 
խո րա նար դիկ ներ. մշակ ված սերմն ա հա տիկ-

ներ որ պես հա մե մունք օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
քնջու թի սերմն ա հա տիկ ներ (հա մե մունք). թթու 
դրած բան ջա րե ղեն սուր հա մե մուն քով (պի կա-
լի լի). մշակ ված կի նոա. բլղուր. մշակ ված հնդկա-
ցո րեն. հնդկա ցո րե նի ա լյուր. լո ռամր գի սո ուս 
(հա մե մունք ներ). խնձո րի սո ուս (հա մե մունք-
ներ). չո րա հաց. կար տո ֆի լի հիմ քով բլի թիկ ներ. 
մրգա յին հրու շա կե ղեն. բրնձի կրե կեր ներ. կիմ չի 
յու ղաբ լիթ ներ. սա ռեց ված տա շեղ ներ քաղց րաց-
րած կար միր լո բով. շնչա ռու թյու նը թար մաց նող 
անա նու խի կոն ֆետ ներ. շնչա ռու թյու նը թար-
մաց նող ծա մոն ներ. արիշ տա ուդոն. արիշ տա 
սո բա. հաց առանց սնձա նի. հնդկար մավ (հա մե-
մունք). լաք սա. պրո ֆիտ րոլ ներ. կրու ա սան ներ. 
շո կո լա դով հաց (շո կո լա տին). ջրի մու ռով թեյ. 
կրեմ բրյու լե. պաք սի մա տա յին խառ նուրդ ներ. 
ուտե լի թղթե վաֆ լի ներ. կո կո սի մա կա րուն ներ. 
սուր ճի լցված պար կուճ ներ. նարն ջի ծաղ կա ջուր 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. մրգա-
յին սա ռույց ներ. նու գա. հա րի սա (հա մե մունք). 
կո ճապղ պե ղի մա ծուկ (հա մե մունք):

____________________
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կանաչ, կապույտ, շագանակագույն, 
մուգ շագանակագույն, դեղին, վարդագույն, 
կարմիր, բաց կանաչ, մանուշակագույն, սև, 
բաց և մուգ մանուշակագույն, բաց և մուգ 
գազարագույն, բաց դեղին և բեժ գունային 
համակցությամբ:
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(511) 
դաս 30.  ջրի մուռ ներ (հա մե մունք). մա կա-

րո նե ղեն. նշով խմոր. անի սո նի սերմ. աստ ղա ձև 
անի սոն. հրու շա կե ղեն Նոր տար վա տո նա ծա-
ռե րը զար դա րե լու հա մար. ոչ բու ժիչ թուր մեր. 
սրճա յին բու րա վե տա րար ներ. անու շա բույր 
պատ րաս տուկ ներ սննդի հա մար. հա մե մանք. 
անթթխ մոր հաց. աղ սննդամ թեր քը պա հա ծո-
յաց նե լու հա մար. պաք սի մատ. թխված քաբ լիթ. 
ածի կա յին գա լետ ներ. անա նու խի կոն ֆետ ներ. 
կոն ֆետ ներ. վաֆ լի ներ. ամո քա հունց բուլ կի-
ներ. կա կաո. սուրճ. սուր ճի հումք. սուր ճի բու-
սա կան փո խա րի նիչ ներ. հրու շա կե ղեն քաղցր 
խմո րից, առա վե լա պես խո րի զով. դար չին (ամո-
քանք). կա պա րի թուփ. կա րա մել ներ (կոն ֆետ-
ներ). կար րի (ամո քանք). հա ցա հա տի կա յին 
ար տադ րանք. ծա մոն (մաս տակ). եղերդ (սուր-
ճի փո խա րի նիչ). թեյ. շո կո լադ. նշա կար կան-
դակ ներ. մե խակ (ամո քանք). հա մե մունք ներ. 
քաղց րա վե նիք. եգիպ տա ցո րե նի փա թիլ ներ. 
ադի բու դի. կա յու նա րար ներ հա րած սե րուց քի 
հա մար. պաղ պա ղակ. նրբաբ լիթ ներ. սննդա յին 
էսեն ցիա (բնա հյութ), բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին 
էսեն ցի ա նե րի և եթե րա յին յու ղե րի. կե րակ րի աղ. 
թանձ րա ցիչ ներ սննդամ թեր քի հա մար. քրքում. 
բնա կան քաղց րաց նող նյու թեր. ամո քանք. 
քաղց րաբ լիթ ներ. բու րա վետ պղպեղ. սննդա յին 
ա լյուր. բակ լա յի ա լյուր. եգիպ տա ցո րե նի ա լյուր. 
մա նա նե խի փո շի. գա րու ա լյուր. սո յա յի ա լյուր. 
ցո րե նի ա լյուր. ա լյու րից պատ րաստ ված ուտե-
լիք ներ. սննդա յին օս լա. խմո րի մա կարդ ներ. 
պո մադ կա ներ (հրու շա կե ղեն). պե տի ֆուր ներ. 
շա քար. բու րա վե տա րար ներ հրու շա կե ղե նի 
հա մար (բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե րի). 
փո շի հրու շա կե ղե նի հա մար. քաղցր ամո քա-
հունց խմոր հրու շա կե ղե նի հա մար. աղա ցած 
կո ճապղ պեղ. կա պակ ցող նյու թեր պաղ պա-
ղա կի հա մար. բնա կան կամ ար հես տա կան 
սա ռույց. սա ռույց սա ռեց ման հա մար. գլյու կո զա 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սննդա-
յին սնձան (սպի տա կու ցա յին նյութ). սննդա յին 
ձա վար ներ. քա ցախ. կետ չուպ (սո ուս). կա կա-
ո յով և կա թով ըմ պե լիք ներ. սուր ճով և կա թով 
ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դա կաթ նա յին ըմ պե լիք-
ներ. մա կարդ ներ. խմո րիչ ներ. կա պակ ցող նյու-
թեր եր շի կե ղե նի հա մար. մա կա րոն (թխվածք). 
մա կա րոն ներ. աղա ցած եգիպ տա ցո րեն. բո ված 
եգիպ տա ցո րեն. հաց. Ածի կա շա քար. մաթ. ոս կե 

օշա րակ, կե րա մա փի օշա րակ. անա նուխ (դաղձ) 
քաղց րա վե նի քի հա մար. մեղր. մաք րած գա րի. 
մա նա նեխ. մշկըն կույզ. լապ շա (արիշ տա). կու-
տապ ներ. գա րե ձա վար. սենդ վիչ ներ. պաս-
տեղ ներ (հրու շա կե ղեն). խմո րե ղեն (ալ րա յին 
հրու շա կե ղեն). չոր թխված քաբ լիթ. բուլ կի ներ. 
պա տի ճա վոր պղպեղ (հա մե մանք). պի ցա-
ներ. պղպեղ (տաք դեղ). կար տո ֆի լի ա լյուր. 
պու դինգ (քաղց րա կու տապ). պրա լի նե. ռա վի-
ո լի. մա տու տա կի կոն ֆետ ներ (հրու շա կե ղեն). 
բրինձ. զաֆ րան (քրքում) (հա մե մանք). սա գո. 
սո ուս ներ (հա մե մունք ներ). նե խու րի աղ. սպի-
տա կա ձա վար. սոր բեթ (սա ռեց ված աղան դեր). 
սպա գե տի. տա պի ո կա. տա պի ո կա յի ա լյուր. 
տար տեր (մրգա - բան ջա րե ղե նա յին կար կան-
դակ ներ). վա նի լի բու րա վե տա րար ներ խո հա-
րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. վա նի լին 
(վա նի լի փո խա րի նիչ ներ). վեր մի շել. կու լե բյա կա 
մսով (կե րա կուր). պաշ տե տով կար կան դակ-
ներ. տնա յին պայ ման նե րում մի սը փափ կաց-
նող մթերք ներ. սննդա յին սա ռույց. պաղ պա ղակ 
պատ րաս տե լու փո շի. հրու շա կե ղեն նշի հիմ քով. 
հրու շա կե ղեն գետ նըն կույ զի հիմ քով. բու րա-
վե տա րար ներ սննդի հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
եթե րա յին յու ղե րի. բու րա վե տա րար ներ ըմ պե-
լիք նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ եթե րա-
յին յու ղե րի. ման րաց ված վար սակ. մաքր ված 
վար սակ. մթերք վար սա կի հիմ քով. վար սա կի 
փա թիլ ներ. վար սա կա ձա վար. մա տու տա կի 
ձո ղիկ ներ (հրու շա կե ղեն). գա րեջ րի քա ցախ. 
սուր ճի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. կա կա ո յի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. 
սուր ճի փո խա րի նիչ ներ. բյու րե ղաց ված նա բաթ 
շա քար. փա թիլ ներ (հա ցա հա տի կա յին ար տադ-
րանք). չոու-չոու (հա մե մունք). կուս կուս. ածի կի 
լու ծամ զուք (էքստ րակտ) սննդի հա մար. ածիկ 
սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. ակ նա մոմ. 
ռե լիշ (հա մե մունք). մեղ վա մոր կաթ. ծո վի ջուր 
սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. սու շի. տո մա տի 
սո ուս. մա յո նեզ. կրե կեր ներ. եփած կրեմ. մրգա-
յին դոն դող (հրու շա կա յին). մյուս լի. բրնձա յին 
բլիթ ներ. սո յա յի սո ուս. սա ռեց րած յո գուրտ 
(սննդա յին սա ռույց). չատ նի (հա մե մունք). 
գար նա նա յին ռու լետ. տա կոս. տոր տի լա-
ներ. սա ռույ ցով թեյ. թե յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. 
հա մե մունք ներ աղ ցան նե րի հա մար. թա վա լե-
լու պաք սի մատ. թա բու լե. հալ վա. քիշ. մսա յին 
թանձր ամո քանք. մի սո. հա ցա հա տիկ նե րի հիմ-
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քով թե թև նա խա ճա շեր. բրնձի հիմ քով թե թև 
նա խա ճա շեր. եգիպ տա ցո րե նի շի լա. եգիպ տա-
ցո րե նի ձա վար. հա ցաթխ ման փո շի. կե րակ րի 
սո դա (նատ րի ու մի բի կար բո նատ սննդի 
հա մար). պա հա ծո յաց ված բան ջա րա նո ցա յին 
խո տեր (հա մե մունք ներ). արիշ տա յի (լապ շա յի) 
հիմ քով ճա շա տե սակ ներ. ջնա րակ ամո քա հունց 
խմո րով թխված քե ղե նի հա մար. շո կո լա դա յին 
մու սեր. աղան դե րա յին մու սեր (հրու շա կե ղեն). 
մրգա յին խյու սեր (սո ուս ներ). մա րի նադ ներ. 
չիզ բուր գեր (սենդ վիչ ներ). պես տո. բա ղադ րու-
թյուն ներ խո զա պուխ տը ջնա րա կե լու հա մար. 
կտա վա տի սերմ խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ցո րե նի ծի լեր սննդի մեջ օգ տա-
գոր ծե լու հա մար. հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ 
պրո տե ի նի բարձր պա րու նա կու թյամբ. գի նե-
քա րաթ թու խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. գլյու տե նա յին հա վե լույթ ներ խո հա-
րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սո ուս ներ 
մա կա րո նե ղե նի հա մար. հա ցա հա տի կա յին 
սա լիկ ներ. ար մա վե նու շա քար. պատ րաս տի 
խմոր. թե յի փո խա րեն օգ տա գործ վող ծա ղիկ-
ներ կամ տե րև ներ. խմոր հրու շա կե ղե նի 
հա մար. պել մեն ներ. շո կո լա դե զար դա րանք-
ներ տոր թե րի հա մար. քաղց րա վե նի քից պատ-
րաստ ված զար դա րանք ներ տոր թե րի հա մար. 
շո կո լա դա պատ ըն կույզ ներ. բրնձի պու դինգ 
(քաղց րա կու տապ). ըն կույ զի ա լյուր. ման րաց-
րած սխտոր (հա մե մունք). բա ոց զի. բրնձե 
խմոր խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ցզյա ոց զի. ռա մեն. բար կա համ բլիթ ներ. խառ-
նուրդ ներ բար կա համ բլի թի հա մար. բու րի տո. 
ջրի մու ռով փա թաթ ված պատ րաս տի բրինձ. 
ուտե լի թուղթ. ուտե լի բրնձե թուղթ. հա ցին 
քսվող սնունդ շո կո լա դի հիմ քով. հա ցին քսվող 
սնունդ ըն կույզ պա րու նա կող շո կո լա դի հիմ քով. 
ա լյու րի հիմ քով խմո րագն դիկ ներ. ագա վա յի 
օշա րակ (բնա կան քաղց րաց նող). հա յե լա յին 
մա կե րե սով քաղց րա շերտ (ջնա րակ). սա ռե ցու-
մով չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմ-
նա կան բա ղադ րա մա սը բրինձն է. սա ռե ցու մով 
չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմն ա կան 
բա ղադ րա մա սը մա կա րոնն է. երի ցու կի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ. կաթ նա յին կոն ֆի տյուր. բի բիմ-
բափ (բան ջա րե ղե նի և տա վա րի մսի խառ նուր-
դով բրինձ). օնի գի րի. արագ (ակն թար թա յին) 
եփ վող բրինձ. հոթ-դոգ սենդ վիչ ներ. սա ռույ ցի 
խո րա նար դիկ ներ. մշակ ված սերմն ա հա տիկ-

ներ որ պես հա մե մունք օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
քնջու թի սերմն ա հա տիկ ներ (հա մե մունք). թթու 
դրած բան ջա րե ղեն սուր հա մե մուն քով (պի կա-
լի լի). մշակ ված կի նոա. բլղուր. մշակ ված հնդկա-
ցո րեն. հնդկա ցո րե նի ա լյուր. լո ռամր գի սո ուս 
[հա մե մունք ներ]. խնձո րի սո ուս [հա մե մունք-
ներ]. չո րա հաց. կար տո ֆի լի հիմ քով բլի թիկ ներ. 
մրգա յին հրու շա կե ղեն. բրնձի կրե կեր ներ. կիմ չի 
յու ղաբ լիթ ներ. սա ռեց ված տա շեղ ներ քաղց րաց-
րած կար միր լո բով. շնչա ռու թյու նը թար մաց նող 
անա նու խի կոն ֆետ ներ. շնչա ռու թյու նը թար-
մաց նող ծա մոն ներ. արիշ տա ուդոն. արիշ տա 
սո բա. հաց առանց սնձա նի. հնդկար մավ (հա մե-
մունք). լաք սա. պրո ֆիտ րոլ ներ. կրու ա սան ներ. 
շո կո լա դով հաց (շո կո լա տին). ջրի մու ռով թեյ. 
կրեմ բրյու լե. պաք սի մա տա յին խառ նուրդ ներ. 
ուտե լի թղթե վաֆ լի ներ. կո կո սի մա կա րուն ներ. 
սուր ճի լցված պար կուճ ներ. նարն ջի ծաղ կա ջուր 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. մրգա-
յին սա ռույց ներ. նու գա. հա րի սա (հա մե մունք). 
կո ճապղ պե ղի մա ծուկ (հա մե մունք):

____________________

(210) 20202203 (111) 33306
(220) 26.11.2020 (151) 16.09.2021
   (181) 26.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան, 
Մասիսի 31, AM 
(442) 18.12.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է սպիտակ, կարմիր և կապույտ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30.  ջրի մուռ ներ (հա մե մունք). մա կա-
րո նե ղեն. նշով խմոր. անի սո նի սերմ. աստ ղա ձև 
անի սոն. հրու շա կե ղեն Նոր տար վա տո նա ծա-
ռե րը զար դա րե լու հա մար. ոչ բու ժիչ թուր մեր. 
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սրճա յին բու րա վե տա րար ներ. անու շա բույր 
պատ րաս տուկ ներ սննդի հա մար. հա մե մանք. 
անթթխ մոր հաց. աղ սննդամ թեր քը պա հա ծո-
յաց նե լու հա մար. պաք սի մատ. թխված քաբ լիթ. 
ածի կա յին գա լետ ներ. անա նու խի կոն ֆետ ներ. 
կոն ֆետ ներ. վաֆ լի ներ. ամո քա հունց բուլ կի-
ներ. կա կաո. սուրճ. սուր ճի հումք. սուր ճի բու-
սա կան փո խա րի նիչ ներ. հրու շա կե ղեն քաղցր 
խմո րից, առա վե լա պես խո րի զով. դար չին (ամո-
քանք). կա պա րի թուփ. կա րա մել ներ (կոն ֆետ-
ներ). կար րի (ամո քանք). հա ցա հա տի կա յին 
ար տադ րանք. ծա մոն (մաս տակ). եղերդ (սուր-
ճի փո խա րի նիչ). թեյ. շո կո լադ. նշա կար կան-
դակ ներ. մե խակ (ամո քանք). հա մե մունք ներ. 
քաղց րա վե նիք. եգիպ տա ցո րե նի փա թիլ ներ. 
ադի բու դի. կա յու նա րար ներ հա րած սե րուց քի 
հա մար. պաղ պա ղակ. նրբաբ լիթ ներ. սննդա յին 
էսեն ցիա (բնա հյութ), բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին 
էսեն ցի ա նե րի և եթե րա յին յու ղե րի. կե րակ րի աղ. 
թանձ րա ցիչ ներ սննդամ թեր քի հա մար. քրքում. 
բնա կան քաղց րաց նող նյու թեր. ամո քանք. 
քաղց րաբ լիթ ներ. բու րա վետ պղպեղ. սննդա յին 
ա լյուր. բակ լա յի ա լյուր. եգիպ տա ցո րե նի ա լյուր. 
մա նա նե խի փո շի. գա րու ա լյուր. սո յա յի ա լյուր. 
ցո րե նի ա լյուր. ա լյու րից պատ րաստ ված ուտե-
լիք ներ. սննդա յին օս լա. խմո րի մա կարդ ներ. 
պո մադ կա ներ (հրու շա կե ղեն). պե տի ֆուր ներ. 
շա քար. բու րա վե տա րար ներ հրու շա կե ղե նի 
հա մար (բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե րի). 
փո շի հրու շա կե ղե նի հա մար. քաղցր ամո քա-
հունց խմոր հրու շա կե ղե նի հա մար. աղա ցած 
կո ճապղ պեղ. կա պակ ցող նյու թեր պաղ պա-
ղա կի հա մար. բնա կան կամ ար հես տա կան 
սա ռույց. սա ռույց սա ռեց ման հա մար. գլյու կո զա 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սննդա-
յին սնձան (սպի տա կու ցա յին նյութ). սննդա յին 
ձա վար ներ. քա ցախ. կետ չուպ (սո ուս). կա կա-
ո յով և կա թով ըմ պե լիք ներ. սուր ճով և կա թով 
ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դա կաթ նա յին ըմ պե լիք-
ներ. մա կարդ ներ. խմո րիչ ներ. կա պակ ցող նյու-
թեր եր շի կե ղե նի հա մար. մա կա րոն (թխվածք). 
մա կա րոն ներ. աղա ցած եգիպ տա ցո րեն. բո ված 
եգիպ տա ցո րեն. հաց. ածի կա շա քար. մաթ. ոս կե 
օշա րակ, կե րա մա փի օշա րակ. անա նուխ (դաղձ) 
քաղց րա վե նի քի հա մար. մեղր. մաք րած գա րի. 
մա նա նեխ. մշկըն կույզ. լապ շա (արիշ տա). կու-
տապ ներ. գա րե ձա վար. սենդ վիչ ներ. պաս-
տեղ ներ (հրու շա կե ղեն). խմո րե ղեն (ալ րա յին 

հրու շա կե ղեն). չոր թխված քաբ լիթ. բուլ կի ներ. 
պա տի ճա վոր պղպեղ (հա մե մանք). պի ցա-
ներ. պղպեղ (տաք դեղ). կար տո ֆի լի ա լյուր. 
պու դինգ (քաղց րա կու տապ). պրա լի նե. ռա վի-
ո լի. մա տու տա կի կոն ֆետ ներ (հրու շա կե ղեն). 
բրինձ. զաֆ րան (քրքում) (հա մե մանք). սա գո. 
սո ուս ներ (հա մե մունք ներ). նե խու րի աղ. սպի-
տա կա ձա վար. սոր բեթ (սա ռեց ված աղան դեր). 
սպա գե տի. տա պի ո կա. տա պի ո կա յի ա լյուր. 
տար տեր (մրգա - բան ջա րե ղե նա յին կար կան-
դակ ներ). վա նի լի բու րա վե տա րար ներ խո հա-
րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. վա նի լին 
(վա նի լի փո խա րի նիչ ներ). վեր մի շել. կու լե բյա կա 
մսով (կե րա կուր). պաշ տե տով կար կան դակ-
ներ. տնա յին պայ ման նե րում մի սը փափ կաց-
նող մթերք ներ. սննդա յին սա ռույց. պաղ պա ղակ 
պատ րաս տե լու փո շի. հրու շա կե ղեն նշի հիմ քով. 
հրու շա կե ղեն գետ նըն կույ զի հիմ քով. բու րա-
վե տա րար ներ սննդի հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
եթե րա յին յու ղե րի. բու րա վե տա րար ներ ըմ պե-
լիք նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ եթե րա-
յին յու ղե րի. ման րաց ված վար սակ. մաքր ված 
վար սակ. մթերք վար սա կի հիմ քով. վար սա կի 
փա թիլ ներ. վար սա կա ձա վար. մա տու տա կի 
ձո ղիկ ներ (հրու շա կե ղեն). գա րեջ րի քա ցախ. 
սուր ճի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. կա կա ո յի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. 
սուր ճի փո խա րի նիչ ներ. բյու րե ղաց ված նա բաթ 
շա քար. փա թիլ ներ (հա ցա հա տի կա յին ար տադ-
րանք). չոու-չոու (հա մե մունք). կուս կուս. ածի կի 
լու ծամ զուք (էքստ րակտ) սննդի հա մար. ածիկ 
սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. ակ նա մոմ. 
ռե լիշ (հա մե մունք). մեղ վա մոր կաթ. ծո վի ջուր 
սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. սու շի. տո մա տի 
սո ուս. մա յո նեզ. կրե կեր ներ. եփած կրեմ. մրգա-
յին դոն դող (հրու շա կա յին). մյուս լի. բրնձա յին 
բլիթ ներ. սո յա յի սո ուս. սա ռեց րած յո գուրտ 
(սննդա յին սա ռույց). չատ նի (հա մե մունք). 
գար նա նա յին ռու լետ. տա կոս. տոր տի լա-
ներ. սա ռույ ցով թեյ. թե յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. 
հա մե մունք ներ աղ ցան նե րի հա մար. թա վա լե-
լու պաք սի մատ. թա բու լե. հալ վա. քիշ. մսա յին 
թանձր ամո քանք. մի սո. հա ցա հա տիկ նե րի հիմ-
քով թե թև նա խա ճա շեր. բրնձի հիմ քով թե թև 
նա խա ճա շեր. եգիպ տա ցո րե նի շի լա. եգիպ տա-
ցո րե նի ձա վար. հա ցաթխ ման փո շի. կե րակ րի 
սո դա (նատ րի ու մի բի կար բո նատ սննդի 
հա մար). պա հա ծո յաց ված բան ջա րա նո ցա յին 
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խո տեր (հա մե մունք ներ). արիշ տա յի (լապ շա յի) 
հիմ քով ճա շա տե սակ ներ. ջնա րակ ամո քա հունց 
խմո րով թխված քե ղե նի հա մար. շո կո լա դա յին 
մու սեր. աղան դե րա յին մու սեր (հրու շա կե ղեն). 
մրգա յին խյու սեր (սո ուս ներ). մա րի նադ ներ. 
չիզ բուր գեր (սենդ վիչ ներ). պես տո. բա ղադ րու-
թյուն ներ խո զա պուխ տը ջնա րա կե լու հա մար. 
կտա վա տի սերմ խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ցո րե նի ծի լեր սննդի մեջ օգ տա-
գոր ծե լու հա մար. հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ 
պրո տե ի նի բարձր պա րու նա կու թյամբ. գի նե-
քա րաթ թու խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. գլյու տե նա յին հա վե լույթ ներ խո հա-
րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սո ուս ներ 
մա կա րո նե ղե նի հա մար. հա ցա հա տի կա յին 
սա լիկ ներ. ար մա վե նու շա քար. պատ րաս տի 
խմոր. թե յի փո խա րեն օգ տա գործ վող ծա ղիկ-
ներ կամ տե րև ներ. խմոր հրու շա կե ղե նի 
հա մար. պել մեն ներ. շո կո լա դե զար դա րանք-
ներ տոր թե րի հա մար. քաղց րա վե նի քից պատ-
րաստ ված զար դա րանք ներ տոր թե րի հա մար. 
շո կո լա դա պատ ըն կույզ ներ. բրնձի պու դինգ 
(քաղց րա կու տապ). ըն կույ զի ա լյուր. ման րաց-
րած սխտոր (հա մե մունք). բա ոց զի. բրնձե 
խմոր խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ցզյա ոց զի. ռա մեն. բար կա համ բլիթ ներ. խառ-
նուրդ ներ բար կա համ բլի թի հա մար. բու րի տո. 
ջրի մու ռով փա թաթ ված պատ րաս տի բրինձ. 
ուտե լի թուղթ. ուտե լի բրնձե թուղթ. հա ցին 
քսվող սնունդ շո կո լա դի հիմ քով. հա ցին քսվող 
սնունդ ըն կույզ պա րու նա կող շո կո լա դի հիմ քով. 
ա լյու րի հիմ քով խմո րագն դիկ ներ. ագա վա յի 
օշա րակ (բնա կան քաղց րաց նող). հա յե լա յին 
մա կե րե սով քաղց րա շերտ (ջնա րակ). սա ռե ցու-
մով չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմ-
նա կան բա ղադ րա մա սը բրինձն է. սա ռե ցու մով 
չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմն ա կան 
բա ղադ րա մա սը մա կա րոնն է. երի ցու կի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ. կաթ նա յին կոն ֆի տյուր. բի բիմ-
բափ (բան ջա րե ղե նի և տա վա րի մսի խառ նուր-
դով բրինձ). օնի գի րի. արագ (ակն թար թա յին) 
եփ վող բրինձ. հոթ-դոգ սենդ վիչ ներ. սա ռույ ցի 
խո րա նար դիկ ներ. մշակ ված սերմն ա հա տիկ-
ներ որ պես հա մե մունք օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
քնջու թի սերմն ա հա տիկ ներ (հա մե մունք). թթու 
դրած բան ջա րե ղեն սուր հա մե մուն քով (պի կա-
լի լի). մշակ ված կի նոա. բլղուր. մշակ ված հնդկա-
ցո րեն. հնդկա ցո րե նի ա լյուր. լո ռամր գի սո ուս 

(հա մե մունք ներ). խնձո րի սո ուս (հա մե մունք-
ներ). չո րա հաց. կար տո ֆի լի հիմ քով բլի թիկ ներ. 
մրգա յին հրու շա կե ղեն. բրնձի կրե կեր ներ. կիմ չի 
յու ղաբ լիթ ներ. սա ռեց ված տա շեղ ներ քաղց րաց-
րած կար միր լո բով. շնչա ռու թյու նը թար մաց նող 
անա նու խի կոն ֆետ ներ. շնչա ռու թյու նը թար-
մաց նող ծա մոն ներ. արիշ տա ուդոն. արիշ տա 
սո բա. հաց առանց սնձա նի. հնդկար մավ (հա մե-
մունք). լաք սա. պրո ֆիտ րոլ ներ. կրու ա սան ներ. 
շո կո լա դով հաց (շո կո լա տին). ջրի մու ռով թեյ. 
կրեմ բրյու լե. պաք սի մա տա յին խառ նուրդ ներ. 
ուտե լի թղթե վաֆ լի ներ. կո կո սի մա կա րուն ներ. 
սուր ճի լցված պար կուճ ներ. նարն ջի ծաղ կա ջուր 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. մրգա-
յին սա ռույց ներ. նու գա. հա րի սա (հա մե մունք). 
կո ճապղ պե ղի մա ծուկ (հա մե մունք):

____________________

(210) 20202204 (111) 33307
(220) 26.11.2020 (151) 16.09.2021
   (181) 26.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան, 
Մասիսի 31, AM 
(442) 18.12.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, բաց և մուգ կանաչ, գազարագույն, 
սպիտակ, մուգ կապույտ, կապույտ և կարմիր 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30.  ջրի մուռ ներ (հա մե մունք). մա կա-
րո նե ղեն. նշով խմոր. անի սո նի սերմ. աստ ղա ձև 
անի սոն. հրու շա կե ղեն Նոր տար վա տո նա ծա-
ռե րը զար դա րե լու հա մար. ոչ բու ժիչ թուր մեր. 
սրճա յին բու րա վե տա րար ներ. անու շա բույր 
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պատ րաս տուկ ներ սննդի հա մար. հա մե մանք. 
անթթխ մոր հաց. աղ սննդամ թեր քը պա հա ծո-
յաց նե լու հա մար. պաք սի մատ. թխված քաբ լիթ. 
ածի կա յին գա լետ ներ. անա նու խի կոն ֆետ ներ. 
կոն ֆետ ներ. վաֆ լի ներ. ամո քա հունց բուլ կի-
ներ. կա կաո. սուրճ. սուր ճի հումք. սուր ճի բու-
սա կան փո խա րի նիչ ներ. հրու շա կե ղեն քաղցր 
խմո րից, առա վե լա պես խո րի զով. դար չին (ամո-
քանք). կա պա րի թուփ. կա րա մել ներ (կոն ֆետ-
ներ). կար րի (ամո քանք). հա ցա հա տի կա յին 
ար տադ րանք. ծա մոն (մաս տակ). եղերդ (սուր-
ճի փո խա րի նիչ). թեյ. շո կո լադ. նշա կար կան-
դակ ներ. մե խակ (ամո քանք). հա մե մունք ներ. 
քաղց րա վե նիք. եգիպ տա ցո րե նի փա թիլ ներ. 
ադի բու դի. կա յու նա րար ներ հա րած սե րուց քի 
հա մար. պաղ պա ղակ. նրբաբ լիթ ներ. սննդա յին 
էսեն ցիա (բնա հյութ), բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին 
էսեն ցի ա նե րի և եթե րա յին յու ղե րի. կե րակ րի աղ. 
թանձ րա ցիչ ներ սննդամ թեր քի հա մար. քրքում. 
բնա կան քաղց րաց նող նյու թեր. ամո քանք. 
քաղց րաբ լիթ ներ. բու րա վետ պղպեղ. սննդա յին 
ա լյուր. բակ լա յի ա լյուր. եգիպ տա ցո րե նի ա լյուր. 
մա նա նե խի փո շի. գա րու ա լյուր. սո յա յի ա լյուր. 
ցո րե նի ա լյուր. ա լյու րից պատ րաստ ված ուտե-
լիք ներ. սննդա յին օս լա. խմո րի մա կարդ ներ. 
պո մադ կա ներ (հրու շա կե ղեն). պե տի ֆուր ներ. 
շա քար. բու րա վե տա րար ներ հրու շա կե ղե նի 
հա մար (բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե րի). 
փո շի հրու շա կե ղե նի հա մար. քաղցր ամո քա-
հունց խմոր հրու շա կե ղե նի հա մար. աղա ցած 
կո ճապղ պեղ. կա պակ ցող նյու թեր պաղ պա-
ղա կի հա մար. բնա կան կամ ար հես տա կան 
սա ռույց. սա ռույց սա ռեց ման հա մար. գլյու կո զա 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սննդա-
յին սնձան (սպի տա կու ցա յին նյութ). սննդա յին 
ձա վար ներ. քա ցախ. կետ չուպ (սո ուս). կա կա-
ո յով և կա թով ըմ պե լիք ներ. սուր ճով և կա թով 
ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դա կաթ նա յին ըմ պե լիք-
ներ. մա կարդ ներ. խմո րիչ ներ. կա պակ ցող նյու-
թեր եր շի կե ղե նի հա մար. մա կա րոն (թխվածք). 
մա կա րոն ներ. աղա ցած եգիպ տա ցո րեն. բո ված 
եգիպ տա ցո րեն. հաց. ածի կա շա քար. մաթ. ոս կե 
օշա րակ, կե րա մա փի օշա րակ. անա նուխ (դաղձ) 
քաղց րա վե նի քի հա մար. մեղր. մաք րած գա րի. 
մա նա նեխ. մշկըն կույզ. լապ շա (արիշ տա). կու-
տապ ներ. գա րե ձա վար. սենդ վիչ ներ. պաս-
տեղ ներ (հրու շա կե ղեն). խմո րե ղեն (ալ րա յին 
հրու շա կե ղեն). չոր թխված քաբ լիթ. բուլ կի ներ. 

պա տի ճա վոր պղպեղ (հա մե մանք). պի ցա-
ներ. պղպեղ (տաք դեղ). կար տո ֆի լի ա լյուր. 
պու դինգ (քաղց րա կու տապ). պրա լի նե. ռա վի-
ո լի. մա տու տա կի կոն ֆետ ներ (հրու շա կե ղեն). 
բրինձ. զաֆ րան (քրքում) (հա մե մանք). սա գո. 
սո ուս ներ (հա մե մունք ներ). նե խու րի աղ. սպի-
տա կա ձա վար. սոր բեթ (սա ռեց ված աղան դեր). 
սպա գե տի. տա պի ո կա. տա պի ո կա յի ա լյուր. 
տար տեր (մրգա - բան ջա րե ղե նա յին կար կան-
դակ ներ). վա նի լի բու րա վե տա րար ներ խո հա-
րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. վա նի լին 
(վա նի լի փո խա րի նիչ ներ). վեր մի շել. կու լե բյա կա 
մսով (կե րա կուր). պաշ տե տով կար կան դակ-
ներ. տնա յին պայ ման նե րում մի սը փափ կաց-
նող մթերք ներ. սննդա յին սա ռույց. պաղ պա ղակ 
պատ րաս տե լու փո շի. հրու շա կե ղեն նշի հիմ քով. 
հրու շա կե ղեն գետ նըն կույ զի հիմ քով. բու րա-
վե տա րար ներ սննդի հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
եթե րա յին յու ղե րի. բու րա վե տա րար ներ ըմ պե-
լիք նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ եթե րա-
յին յու ղե րի. ման րաց ված վար սակ. մաքր ված 
վար սակ. մթերք վար սա կի հիմ քով. վար սա կի 
փա թիլ ներ. վար սա կա ձա վար. մա տու տա կի 
ձո ղիկ ներ (հրու շա կե ղեն). գա րեջ րի քա ցախ. 
սուր ճի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. կա կա ո յի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. 
սուր ճի փո խա րի նիչ ներ. բյու րե ղաց ված նա բաթ 
շա քար. փա թիլ ներ (հա ցա հա տի կա յին ար տադ-
րանք). չոու-չոու (հա մե մունք). կուս կուս. ածի կի 
լու ծամ զուք (էքստ րակտ) սննդի հա մար. ածիկ 
սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. ակ նա մոմ. 
ռե լիշ (հա մե մունք). մեղ վա մոր կաթ. ծո վի ջուր 
սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. սու շի. տո մա տի 
սո ուս. մա յո նեզ. կրե կեր ներ. եփած կրեմ. մրգա-
յին դոն դող (հրու շա կա յին). մյուս լի. բրնձա յին 
բլիթ ներ. սո յա յի սո ուս. սա ռեց րած յո գուրտ 
(սննդա յին սա ռույց). չատ նի (հա մե մունք). 
գար նա նա յին ռու լետ. տա կոս. տոր տի լա-
ներ. սա ռույ ցով թեյ. թե յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. 
հա մե մունք ներ աղ ցան նե րի հա մար. թա վա լե-
լու պաք սի մատ. թա բու լե. հալ վա. քիշ. մսա յին 
թանձր ամո քանք. մի սո. հա ցա հա տիկ նե րի հիմ-
քով թե թև նա խա ճա շեր. բրնձի հիմ քով թե թև 
նա խա ճա շեր. եգիպ տա ցո րե նի շի լա. եգիպ տա-
ցո րե նի ձա վար. հա ցաթխ ման փո շի. կե րակ րի 
սո դա (նատ րի ու մի բի կար բո նատ սննդի 
հա մար). պա հա ծո յաց ված բան ջա րա նո ցա յին 
խո տեր (հա մե մունք ներ). արիշ տա յի (լապ շա յի) 
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հիմ քով ճա շա տե սակ ներ. ջնա րակ ամո քա հունց 
խմո րով թխված քե ղե նի հա մար. շո կո լա դա յին 
մու սեր. աղան դե րա յին մու սեր (հրու շա կե ղեն). 
մրգա յին խյու սեր (սո ուս ներ). մա րի նադ ներ. 
չիզ բուր գեր (սենդ վիչ ներ). պես տո. բա ղադ րու-
թյուն ներ խո զա պուխ տը ջնա րա կե լու հա մար. 
կտա վա տի սերմ խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ցո րե նի ծի լեր սննդի մեջ օգ տա-
գոր ծե լու հա մար. հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ 
պրո տե ի նի բարձր պա րու նա կու թյամբ. գի նե-
քա րաթ թու խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. գլյու տե նա յին հա վե լույթ ներ խո հա-
րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սո ուս ներ 
մա կա րո նե ղե նի հա մար. հա ցա հա տի կա յին 
սա լիկ ներ. ար մա վե նու շա քար. պատ րաս տի 
խմոր. թե յի փո խա րեն օգ տա գործ վող ծա ղիկ-
ներ կամ տե րև ներ. խմոր հրու շա կե ղե նի 
հա մար. պել մեն ներ. շո կո լա դե զար դա րանք-
ներ տոր թե րի հա մար. քաղց րա վե նի քից պատ-
րաստ ված զար դա րանք ներ տոր թե րի հա մար. 
շո կո լա դա պատ ըն կույզ ներ. բրնձի պու դինգ 
(քաղց րա կու տապ). ըն կույ զի ա լյուր. ման րաց-
րած սխտոր (հա մե մունք). բա ոց զի. բրնձե 
խմոր խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ցզյա ոց զի. ռա մեն. բար կա համ բլիթ ներ. խառ-
նուրդ ներ բար կա համ բլի թի հա մար. բու րի տո. 
ջրի մու ռով փա թաթ ված պատ րաս տի բրինձ. 
ուտե լի թուղթ. ուտե լի բրնձե թուղթ. հա ցին 
քսվող սնունդ շո կո լա դի հիմ քով. հա ցին քսվող 
սնունդ ըն կույզ պա րու նա կող շո կո լա դի հիմ քով. 
ա լյու րի հիմ քով խմո րագն դիկ ներ. ագա վա յի 
օշա րակ (բնա կան քաղց րաց նող). հա յե լա յին 
մա կե րե սով քաղց րա շերտ (ջնա րակ). սա ռե ցու-
մով չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմ-
նա կան բա ղադ րա մա սը բրինձն է. սա ռե ցու մով 
չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմն ա կան 
բա ղադ րա մա սը մա կա րոնն է. երի ցու կի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ. կաթ նա յին կոն ֆի տյուր. բի բիմ-
բափ (բան ջա րե ղե նի և տա վա րի մսի խառ նուր-
դով բրինձ). օնի գի րի. արագ (ակն թար թա յին) 
եփ վող բրինձ. հոթ-դոգ սենդ վիչ ներ. սա ռույ ցի 
խո րա նար դիկ ներ. մշակ ված սերմն ա հա տիկ-
ներ որ պես հա մե մունք օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
քնջու թի սերմն ա հա տիկ ներ (հա մե մունք). թթու 
դրած բան ջա րե ղեն սուր հա մե մուն քով (պի կա-
լի լի). մշակ ված կի նոա. բլղուր. մշակ ված հնդկա-
ցո րեն. հնդկա ցո րե նի ա լյուր. լո ռամր գի սո ուս 
(հա մե մունք ներ). խնձո րի սո ուս (հա մե մունք-

ներ). չո րա հաց. կար տո ֆի լի հիմ քով բլի թիկ ներ. 
մրգա յին հրու շա կե ղեն. բրնձի կրե կեր ներ. կիմ չի 
յու ղաբ լիթ ներ. սա ռեց ված տա շեղ ներ քաղց րաց-
րած կար միր լո բով. շնչա ռու թյու նը թար մաց նող 
անա նու խի կոն ֆետ ներ. շնչա ռու թյու նը թար-
մաց նող ծա մոն ներ. արիշ տա ուդոն. արիշ տա 
սո բա. հաց առանց սնձա նի. հնդկար մավ (հա մե-
մունք). լաք սա. պրո ֆիտ րոլ ներ. կրու ա սան ներ. 
շո կո լա դով հաց (շո կո լա տին). ջրի մու ռով թեյ. 
կրեմ բրյու լե. պաք սի մա տա յին խառ նուրդ ներ. 
ուտե լի թղթե վաֆ լի ներ. կո կո սի մա կա րուն ներ. 
սուր ճի լցված պար կուճ ներ. նարն ջի ծաղ կա ջուր 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. մրգա-
յին սա ռույց ներ. նու գա. հա րի սա (հա մե մունք). 
կո ճապղ պե ղի մա ծուկ (հա մե մունք):

____________________

(210) 20202223_1 (111) 33308
(220) 30.11.2020 (151) 16.09.2021
   (181) 30.11.2030
(730) Սթերեո Ափփ Լիմիթիդ, GB 
(442) 16.02.2021
(310) 018291350   (320) 17.08.2020   (330) EM
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և նարնջագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 25. հագուստ. գլխարկներ. կոշկեղեն.
դաս 35. սո ցի ա լա կան ցան ցի հար-

թա կի մի ջո ցով տրա մադր վող գո վազ դա-
յին, շու կա յա գի տա կան (մար քե թին գա յին) և 
խթան ման ծա ռա յու թյուն ներ. ար տիստ նե րի 
գոր ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. մար զիկ նե րի 
գոր ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. շու կա յա գի տա-
կան (մար քե թին գա յին) հե տա զո տու թյուն ներ. 
շու կա յի ուսումն ա սի րու թյուն. մա նե կեն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ ապ րանք նե րը գո վազ դե լու 
կամ խրա խու սե լու հա մար. մա մու լի տե սու թյուն. 
ման րա ծախ վա ճառ քի նպա տա կով ապ րանք-
նե րի ցու ցադ րում բո լոր լրատ վա մի ջոց նե-
րով. տա րածք նե րի վար ձա կա լում գո վազ դի 
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տե ղադր ման հա մար. գո վազ դա յին ժա մա նա կի 
վար ձույթ զանգ վա ծա յին տե ղե կատ վու թյան 
բո լոր մի ջոց նե րում. երաշ խա վոր նե րի որո նում. 
սո ցի ա լա կան ցան ցե րի հար թակ նե րում տրա-
մադր վող բիզ նես ցան ցե րի ստեղ ծում. առ ցանց 
բիզ նես ծա ռա յու թյուն ներ սո ցի ա լա կան ցան ցի 
օգ տա տե րե րին բիզ նե սի հետ կապ ստեղ ծե լու 
հա մար. առ ցանց երաժշ տու թյան բա ժա նոր-
դագ րու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ րում:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20202223  (111) 33309
(220) 30.11.2020 (151) 16.09.2021
   (181) 30.11.2030
(730) Սթերեո Ափփ Լիմիթիդ, GB 
(442) 16.02.2021
(310) 018291350   (320) 17.08.2020   (330) EM
(540) 

(526) «stereo» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և նարնջագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 9. ին տեր նե տի մի ջո ցով մե դի ա յի 
բո վան դա կու թյան հոս քի հա մար նա խա տես-
ված ամա կարգ չա յին կի րա ռա կան ծրագ րեր. 
ծրագ րա յին ապա հո վում սո ցի ա լա կան ցան ցե րի 
հա մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա-
հով ման հար թակ ներ սո ցի ա լա կան ցան ցե րի 
հա մար. հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա-
հո վում վեր բեռն ման, ներ բեռն ման, մուտ քի, 
հրա պա րակ ման, ցու ցադր ման, հատ կո րոշ ման, 
բլո գին գի, հոս քա յին փո խանց ման, փոխ կա-
պակց ման, հա մօգ տա գործ ման ապա հով ման 
հա մար. սո ցի ա լա կան ցան ցե րի հա մար շար-
ժա կան հա վել ված նե րի տես քով ներ բեռն վող 
ծրագ րա յին ապա հո վում. կի րա ռա կան ծրագ-
րեր ին տեր նե տի մի ջո ցով սո ցի ա լա կան ցան-
ցե րի ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար. նրբա քու ղեր 

բջջա յին հե ռա խոս նե րի հա մար. մո նո պոդ ներ 
(ձեռ քի ամ րա կա լան ներ). գլխա դիր ական ջա-
կալ ներ. ան լար ական ջա կալ ներ. ական ջա կալ-
ներ. արև ա պաշտ պան ակ նոց ներ. մագ նիս ներ. 
մագ նիս ներ (դե կո րա տիվ). մկնիկ նե րի գոր գեր. 
դաս տակ նե րի հե նա րան ներ հա մա կար գիչ նե րի 
հետ աշ խա տան քի հա մար.

դաս 38. տվյալ նե րի, հա ղոր դագ րու թյուն-
նե րի, գրա ֆի կա յի, պատ կեր նե րի և տե ղե-
կատ վու թյան էլեկտ րո նա յին փո խան ցում. մեկ 
ինք նու րույն հան գույ ցից մյու սին (peer-to-peer) 
թվա յին ֆայ լե րի էլեկտ րո նա յին փո խան ցում 
հա մա ցան ցի օգ տա տե րե րի մի ջև. սո ցի ա լա կան 
ցան ցի հետ կապ ված ակն թար թա յին հա ղոր դագ-
րու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. տե սա նյու թե րի 
փո խա նակ ման պոր տալ մուտ քի ապա հո վում. 
գլո բալ հա մա կարգ չա յին ցան ցի մի ջո ցով էլեկտ-
րո նա յին նյու թի հոս քա յին փո խան ցում. սո ցի ա-
լա կան ցան ցի հա մար առ ցանց զրու ցա րան նե րի 
տրա մադ րում. վե րը նշված ծա ռա յու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն, խորհր դատ վու-
թյուն և խորհր դակ ցու թյուն.

դաս 42. հար թակ որ պես ծա ռա յու թյուն 
(PaaS), որը նե րա ռում է հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րա յին հար թակ վեր լու ծու թյուն նե րի վեր բեռն-
ման, հոս քա յին փո խանց ման և հա վաք ման 
հա մար. ար թակ որ պես ծա ռա յու թյուն (PaaS), 
որը նե րա ռում է ծրագ րա յին հար թակ ներ թվա-
յին բո վան դա կու թյան և հա ղոր դագ րու թյուն նե րի 
փո խանց ման հա մար. ծրագ րա յին ապա հո-
վում որ պես ծա ռա յու թյուն (SaaS) սո ցի ա լա կան 
ցան ցե րի հա մար. օգ տա տե րե րին հար թա կի 
տրա մադ րում վեբ կայ քի և բջջա յին հա վել-
վա ծի մի ջո ցով ֆայ լե րի հոս քա յին փո խանց ման 
հա մար. կի րա ռա կան ծրագ րա վոր ման ին տեր-
ֆեյ սի (API) ծրագ րեր նե րա ռող կի րա ռա կան 
ծրագ րե րի մա տա կա րար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
թվա յին ֆայ լե րի վեր բեռն ման, հա մօգ տա գործ-
ման, կա ռա վար ման և հոս քա յին փո խանց ման 
հա մար. հե տա զո տու թյուն ներ սո ցի ա լա կան 
մե դի ա յի ոլոր տում. ծրագ րա յին ապա հո վում 
նե րա ռող կի րա ռա կան ծրագ րե րի մա տա կա-
րար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (ASP) էլեկտ րո նա յին 
մե դի ա յի կամ տե ղե կատ վու թյան վեր բեռն ման, 
ներ բեռն ման, հոս քա յին փո խանց ման, հրա-
պա րակ ման, ցու ցադր ման, բլո գին գի, փոխ կա-
պակց ման, հա մօգ տա գործ ման կամ այլ կերպ 
տրա մադր ման ապա հով ման կամ դյու րաց ման 
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հա մար՝ կա պի ցան ցե րի մի ջո ցով. սո ցի ա լա-
կան ցան ցե րի, վիր տու ալ հա մայն քի ստեղծ-
ման և թվա յին բո վան դա կու թյան փո խանց ման 
հա մար ոչ ներ բեռ նե լի ծրագ րա յին հա վել ված-
նե րի ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա-
մադ րում.  վե րը նշված ծա ռա յու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն, խորհր դատ վու-
թյուն և խորհր դակ ցու թյուն.

դաս 45. ին տեր նե տի վրա հիմն ված սո ցի ա-
լա կան նե րա ծու թյուն ներ և ցան ցե րի ստեղ ծում. 
առ ցանց սո ցի ա լա կան ցան ցե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ, որոնք հա սա նե լի են բեռն վող շար ժա կան 
հա վել ված նե րի մի ջո ցով. տեխ նո լո գի ա նե րի 
և ծրագ րե րի լի ցեն զա վո րում. հա մա կարգ չա-
յին առ ցանց հիմն ա պա շար նե րի տրա մադ րում 
սո ցի ա լա կան ցան ցե րի ոլոր տում. վե րը նշված 
ծա ռա յու թյուն նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու-
թյուն, խորհր դատ վու թյուն և խորհր դակ ցու-
թյուն:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20202316  (111) 33310
(220) 15.12.2020 (151) 16.09.2021
   (181) 15.12.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան, 
Մասիսի 31, AM 
(442) 18.12.2020
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, ոսկեգույն, բաց կանաչ, վարդագույն, 
դեղին, գազարագույն, մանուշակագույն, 
կապույտ և բաց և մուգ կապույտ գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 30. ջրի մուռ ներ (հա մե մունք). մա կա-

րո նե ղեն. նշով խմոր. անի սո նի սերմ. աստ ղա ձև 
անի սոն. հրու շա կե ղեն Նոր տար վա տո նա ծա-
ռե րը զար դա րե լու հա մար. ոչ բու ժիչ թուր մեր. 
սրճա յին բու րա վե տա րար ներ. անու շա բույր 
պատ րաս տուկ ներ սննդի հա մար. հա մե մանք. 
անթթխ մոր հաց. աղ սննդամ թեր քը պա հա ծո-
յաց նե լու հա մար. պաք սի մատ. թխված քաբ լիթ. 
ածի կա յին գա լետ ներ. անա նու խի կոն ֆետ ներ. 
կոն ֆետ ներ. վաֆ լի ներ. ամո քա հունց բուլ կի-
ներ. կա կաո. սուրճ. սուր ճի հումք. սուր ճի բու-
սա կան փո խա րի նիչ ներ. հրու շա կե ղեն քաղցր 
խմո րից, առա վե լա պես խո րի զով. դար չին (ամո-
քանք). կա պա րի թուփ. կա րա մել ներ (կոն ֆետ-
ներ). կար րի (ամո քանք). հա ցա հա տի կա յին 
ար տադ րանք. ծա մոն (մաս տակ). եղերդ (սուր-
ճի փո խա րի նիչ). թեյ. շո կո լադ. նշա կար կան-
դակ ներ. մե խակ (ամո քանք). հա մե մունք ներ. 
քաղց րա վե նիք. եգիպ տա ցո րե նի փա թիլ ներ. 
ադի բու դի. կա յու նա րար ներ հա րած սե րուց քի 
հա մար. պաղ պա ղակ. նրբաբ լիթ ներ. սննդա յին 
էսեն ցիա (բնա հյութ), բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին 
էսեն ցի ա նե րի և եթե րա յին յու ղե րի. կե րակ րի աղ. 
թանձ րա ցիչ ներ սննդամ թեր քի հա մար. քրքում. 
բնա կան քաղց րաց նող նյու թեր. ամո քանք. 
քաղց րաբ լիթ ներ. բու րա վետ պղպեղ. սննդա յին 
ա լյուր. բակ լա յի ա լյուր. եգիպ տա ցո րե նի ա լյուր. 
մա նա նե խի փո շի. գա րու ա լյուր. սո յա յի ա լյուր. 
ցո րե նի ա լյուր. ա լյու րից պատ րաստ ված ուտե-
լիք ներ. սննդա յին օս լա. խմո րի մա կարդ ներ. 
պո մադ կա ներ (հրու շա կե ղեն). պե տի ֆուր ներ. 
շա քար. բու րա վե տա րար ներ հրու շա կե ղե նի 
հա մար (բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե րի). 
փո շի հրու շա կե ղե նի հա մար. քաղցր ամո քա-
հունց խմոր հրու շա կե ղե նի հա մար. աղա ցած 
կո ճապղ պեղ. կա պակ ցող նյու թեր պաղ պա-
ղա կի հա մար. բնա կան կամ ար հես տա կան 
սա ռույց. սա ռույց սա ռեց ման հա մար. գլյու կո զա 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սննդա-
յին սնձան (սպի տա կու ցա յին նյութ). սննդա յին 
ձա վար ներ. քա ցախ. կետ չուպ (սո ուս). կա կա-
ո յով և կա թով ըմ պե լիք ներ. սուր ճով և կա թով 
ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դա կաթ նա յին ըմ պե լիք-
ներ. մա կարդ ներ. խմո րիչ ներ. կա պակ ցող նյու-
թեր եր շի կե ղե նի հա մար. մա կա րոն (թխվածք). 
մա կա րոն ներ. աղա ցած եգիպ տա ցո րեն. բո ված 
եգիպ տա ցո րեն. հաց. ածի կա շա քար. մաթ. ոս կե 
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օշա րակ, կե րա մա փի օշա րակ. անա նուխ (դաղձ) 
քաղց րա վե նի քի հա մար. մեղր. մաք րած գա րի. 
մա նա նեխ. մշկըն կույզ. լապ շա (արիշ տա). կու-
տապ ներ. գա րե ձա վար. սենդ վիչ ներ. պաս-
տեղ ներ (հրու շա կե ղեն). խմո րե ղեն (ալ րա յին 
հրու շա կե ղեն). չոր թխված քաբ լիթ. բուլ կի ներ. 
պա տի ճա վոր պղպեղ (հա մե մանք). պի ցա-
ներ. պղպեղ (տաք դեղ). կար տո ֆի լի ա լյուր. 
պու դինգ (քաղց րա կու տապ). պրա լի նե. ռա վի-
ո լի. մա տու տա կի կոն ֆետ ներ (հրու շա կե ղեն). 
բրինձ. զաֆ րան (քրքում) (հա մե մանք). սա գո. 
սո ուս ներ (հա մե մունք ներ). նե խու րի աղ. սպի-
տա կա ձա վար. սոր բեթ (սա ռեց ված աղան դեր). 
սպա գե տի. տա պի ո կա. տա պի ո կա յի ա լյուր. 
տար տեր (մրգա - բան ջա րե ղե նա յին կար կան-
դակ ներ). վա նի լի բու րա վե տա րար ներ խո հա-
րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. վա նի լին 
(վա նի լի փո խա րի նիչ ներ). վեր մի շել. կու լե բյա կա 
մսով (կե րա կուր). պաշ տե տով կար կան դակ-
ներ. տնա յին պայ ման նե րում մի սը փափ կաց-
նող մթերք ներ. սննդա յին սա ռույց. պաղ պա ղակ 
պատ րաս տե լու փո շի. հրու շա կե ղեն նշի հիմ քով. 
հրու շա կե ղեն գետ նըն կույ զի հիմ քով. բու րա-
վե տա րար ներ սննդի հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
եթե րա յին յու ղե րի. բու րա վե տա րար ներ ըմ պե-
լիք նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ եթե րա-
յին յու ղե րի. ման րաց ված վար սակ. մաքր ված 
վար սակ. մթերք վար սա կի հիմ քով. վար սա կի 
փա թիլ ներ. վար սա կա ձա վար. մա տու տա կի 
ձո ղիկ ներ (հրու շա կե ղեն). գա րեջ րի քա ցախ. 
սուր ճի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. կա կա ո յի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. 
սուր ճի փո խա րի նիչ ներ. բյու րե ղաց ված նա բաթ 
շա քար. փա թիլ ներ (հա ցա հա տի կա յին ար տադ-
րանք). չոու-չոու (հա մե մունք). կուս կուս. ածի կի 
լու ծամ զուք (էքստ րակտ) սննդի հա մար. ածիկ 
սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. ակ նա մոմ. 
ռե լիշ (հա մե մունք). մեղ վա մոր կաթ. ծո վի ջուր 
սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. սու շի. տո մա տի 
սո ուս. մա յո նեզ. կրե կեր ներ. եփած կրեմ. մրգա-
յին դոն դող (հրու շա կա յին). մյուս լի. բրնձա յին 
բլիթ ներ. սո յա յի սո ուս. սա ռեց րած յո գուրտ 
(սննդա յին սա ռույց). չատ նի (հա մե մունք). 
գար նա նա յին ռու լետ. տա կոս. տոր տի լա-
ներ. սա ռույ ցով թեյ. թե յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. 
հա մե մունք ներ աղ ցան նե րի հա մար. թա վա լե-
լու պաք սի մատ. թա բու լե. հալ վա. քիշ. մսա յին 
թանձր ամո քանք. մի սո. հա ցա հա տիկ նե րի հիմ-

քով թե թև նա խա ճա շեր. բրնձի հիմ քով թե թև 
նա խա ճա շեր. եգիպ տա ցո րե նի շի լա. եգիպ տա-
ցո րե նի ձա վար. հա ցաթխ ման փո շի. կե րակ րի 
սո դա (նատ րի ու մի բի կար բո նատ սննդի 
հա մար). պա հա ծո յաց ված բան ջա րա նո ցա յին 
խո տեր (հա մե մունք ներ). արիշ տա յի (լապ շա յի) 
հիմ քով ճա շա տե սակ ներ. ջնա րակ ամո քա հունց 
խմո րով թխված քե ղե նի հա մար. շո կո լա դա յին 
մու սեր. աղան դե րա յին մու սեր (հրու շա կե ղեն). 
մրգա յին խյու սեր (սո ուս ներ). մա րի նադ ներ. 
չիզ բուր գեր (սենդ վիչ ներ). պես տո. բա ղադ րու-
թյուն ներ խո զա պուխ տը ջնա րա կե լու հա մար. 
կտա վա տի սերմ խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ցո րե նի ծի լեր սննդի մեջ օգ տա-
գոր ծե լու հա մար. հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ 
պրո տե ի նի բարձր պա րու նա կու թյամբ. գի նե-
քա րաթ թու խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. գլյու տե նա յին հա վե լույթ ներ խո հա-
րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սո ուս ներ 
մա կա րո նե ղե նի հա մար. հա ցա հա տի կա յին 
սա լիկ ներ. ար մա վե նու շա քար. պատ րաս տի 
խմոր. թե յի փո խա րեն օգ տա գործ վող ծա ղիկ-
ներ կամ տե րև ներ. խմոր հրու շա կե ղե նի 
հա մար. պել մեն ներ. շո կո լա դե զար դա րանք-
ներ տոր թե րի հա մար. քաղց րա վե նի քից պատ-
րաստ ված զար դա րանք ներ տոր թե րի հա մար. 
շո կո լա դա պատ ըն կույզ ներ. բրնձի պու դինգ 
(քաղց րա կու տապ). ըն կույ զի ա լյուր. ման րաց-
րած սխտոր (հա մե մունք). բա ոց զի. բրնձե 
խմոր խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ցզյա ոց զի. ռա մեն. բար կա համ բլիթ ներ. խառ-
նուրդ ներ բար կա համ բլի թի հա մար. բու րի տո. 
ջրի մու ռով փա թաթ ված պատ րաս տի բրինձ. 
ուտե լի թուղթ. ուտե լի բրնձե թուղթ. հա ցին 
քսվող սնունդ շո կո լա դի հիմ քով. հա ցին քսվող 
սնունդ ըն կույզ պա րու նա կող շո կո լա դի հիմ քով. 
ա լյու րի հիմ քով խմո րագն դիկ ներ. ագա վա յի 
օշա րակ (բնա կան քաղց րաց նող). հա յե լա յին 
մա կե րե սով քաղց րա շերտ (ջնա րակ). սա ռե ցու-
մով չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմ-
նա կան բա ղադ րա մա սը բրինձն է. սա ռե ցու մով 
չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմն ա կան 
բա ղադ րա մա սը մա կա րոնն է. երի ցու կի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ. կաթ նա յին կոն ֆի տյուր. բի բիմ-
բափ (բան ջա րե ղե նի և տա վա րի մսի խառ նուր-
դով բրինձ). օնի գի րի. արագ (ակն թար թա յին) 
եփ վող բրինձ. հոթ-դոգ սենդ վիչ ներ. սա ռույ ցի 
խո րա նար դիկ ներ. մշակ ված սերմն ա հա տիկ-
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ներ որ պես հա մե մունք օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
քնջու թի սերմն ա հա տիկ ներ (հա մե մունք). թթու 
դրած բան ջա րե ղեն սուր հա մե մուն քով (պի կա-
լի լի). մշակ ված կի նոա. բլղուր. մշակ ված հնդկա-
ցո րեն. հնդկա ցո րե նի ա լյուր. լո ռամր գի սո ուս 
(հա մե մունք ներ). խնձո րի սո ուս [հա մե մունք-
ներ]. չո րա հաց. կար տո ֆի լի հիմ քով բլի թիկ ներ. 
մրգա յին հրու շա կե ղեն. բրնձի կրե կեր ներ. կիմ չի 
յու ղաբ լիթ ներ. սա ռեց ված տա շեղ ներ քաղց րաց-
րած կար միր լո բով. շնչա ռու թյու նը թար մաց նող 
անա նու խի կոն ֆետ ներ. շնչա ռու թյու նը թար-
մաց նող ծա մոն ներ. արիշ տա ուդոն. արիշ տա 
սո բա. հաց առանց սնձա նի. հնդկար մավ (հա մե-
մունք). լաք սա. պրո ֆիտ րոլ ներ. կրու ա սան ներ. 
շո կո լա դով հաց (շո կո լա տին). ջրի մու ռով թեյ. 
կրեմ բրյու լե. պաք սի մա տա յին խառ նուրդ ներ. 
ուտե լի թղթե վաֆ լի ներ. կո կո սի մա կա րուն ներ. 
սուր ճի լցված պար կուճ ներ. նարն ջի ծաղ կա ջուր 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. մրգա-
յին սա ռույց ներ. նու գա. հա րի սա (հա մե մունք). 
կո ճապղ պե ղի մա ծուկ (հա մե մունք):

____________________

(210) 20202328 (111) 33311
(220) 16.12.2020 (151) 16.09.2021
   (181) 16.12.2030
(730) «Սթիլ պրո» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Զովունի, AM 
(442) 18.01.2021
(540) 

(526) «Steel», «Pro» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն և մուգ մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 6. մետաղական դռներ, մետաղական 
շարժական կառուցվածքներ, մետաղական 
ծածկարաններ (կառուցվածքներ), շարժական 

կառուցվածքներ, մետաղական տաղավարներ 
(կառուցվածքներ), մետաղական դարպասներ, 
մետաղական ճակատամուտք, մետաղական 
սյուներ կառուցվածքների համար:

____________________

(210) 20202354 (111) 33312
(220) 21.12.2020 (151) 16.09.2021
   (181) 21.12.2030
(730) «Պրոֆ ԱԼ» ՍՊԸ, Երևան, Գ 1 թաղ. 
համար 1, AM 
(442) 16.02.2021
(540) 

(526) «HOME» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն և դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 6. ալյումինե և մետաղապլաստե 
դռներ և պատուհաններ.

դաս 19. ապակե կոնստրուկցիաներ, որոնք 
ընդգրկված են 19-րդ դասում.

դաս 20. կահույք.
դաս 35. ալյումինե և մետաղապլաստե 

դռների և պատուհանների, ապակե կոնստրուկ-
ցիաների, կահույքի վաճառք: 

____________________

(210) 20202383 (111) 33313
(220) 24.12.2020 (151) 16.09.2021
   (181) 24.12.2030
(730) «Դելաբ» ՍՊԸ, Երևան 0060, Թումանյան 
թաղ. շ. 13/1, AM 
(442) 18.01.2021
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(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կապույտ, կարմիր և նարնջագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 44.  բժշկական կլինիկաների ծառայու-
թյուններ, մասնավորապես՝ ակնաբուժական 
կլինիկաներ. հիվանդանոցների ծառայու-
թյուններ, մասնավորապես՝ ակնաբուժական. 
ակնաբույժների ծառայություններ.  պլաստիկ 
վիրաբուժություն, մասնավորապես՝ աչքերի 
պլաստիկ վիրաբուժություն. ապաքինվողների 
համար տների ծառայություններ, սանիտա-
րական ծառայություն, հիվանդների խնամք, 
խորհրդատվություն դեղագործության հար-
ցերով, բուժսարքա վորումների վարձույթ, 
բուժկենտրոններ, բժշկական լաբորա-
տորիաների կողմից տրամադրվող բժշկական 
վերլուծության ծառայություններ ախտորոշման 
և բուժման նպատակով, բժշկական 
զննում, տներ այցելող բուժքույրական 
խնամքի ծառայություններ, բոլոր վերը 
նշված ծառայություններն ակնաբուժության 
բնագավառում:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20210109  (111) 33314
(220) 26.01.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 26.01.2031
(730) Արմինե Դերենիկի Խաչատրյան, Երևան, 
Նորքի 13 փող., տուն 48, AM 
(442) 16.02.2021
(540) 

(526) «Փաստաբանական գրասենյակ» և 
«Advocate company» արտահայտություններն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
բաց և մուգ ոսկեգույն, բաց և մուգ շագանա-
կագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ. փաստաբանական ծառայություն ներ. 
արբիտրաժի ծառայություններ. խորհրդա-
տվություն մտավոր սեփականության հար-
ցերով. գործերի կառավարում հեղինակային 
իրավունքի բնագավառում. դատարանում 
իրավունքների ներկայացում. վեճերի 
այլընտրանքային (արտադատարանային) 
լուծ ման ծառայություններ. իրավաբանական 
փաստաթղթերի նախապատրաստում. լիցեն-
զավորում (իրավաբանական ծառայություններ) 
ծրագրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում. իրավաբանական ծառայու-
թյուններ ներգաղթի ոլորտում:

____________________

(210) 20210114  (111) 33315
(220) 29.01.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 29.01.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Միշա Ալեք-
սանյան, Երևան, Հասմիկի փ., տուն 27, AM 
(442) 16.02.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
դեղին և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 
տպագրական արտադրանք. նյութեր կազմա-
րարական աշխատանքների համար. լուսա-
նկարներ. թղթագրենական և գրա սենյակային 
պիտույքներ. բացառությամբ կահույքի. կպչուն 
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. նյութեր նկարչության 
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համար և պիտույքներ նկարիչների համար. 
վրձիններ. ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ. պլաստմասայե 
թերթեր. ժապավեններ և տոպրակներ 
փաթեթա վորման և կապոցավորման համար. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ:

____________________

(210) 20210140  (111) 33316
(220) 01.02.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 01.02.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Աննա Հրաչիկի 
Ասլանյան, Երևան 0079, Նոր Նորքի 5-րդ 
զանգվ., Գալշոյան 48, բն. 16, AM 
(442) 16.04.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, դեղին, ոսկեգույն և նարնջագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և 
դրանցից պատրաստված իրեր. տպագրական 
արտադրանք. նյութեր կազմարարական 
աշխատանքների համար. լուսանկարներ. 
թղթագրենական պիտույքներ, ուսուցողական 
նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ, 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման 
համար.

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. ինտե-
լեկտուալ խաղեր:

____________________

(210) 20210142  (111) 33317
(220) 01.02.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 01.02.2031

(730) «Ալեքս տեքստիլ» ՍՊԸ, Երևան 
0032, Շահումյան 5փ, տուն 37, Մալաթիա - 
Սեբաստիա, AM 
(442) 16.02.2021
(540) 

(526) «Armenia» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 24. բարձր ջեր մաս տի ճա նում կպչող 
կպչուն գործ վածք ներ. ան գա զան ցիկ գործ-
վածք ներ օդա պա րիկ նե րի հա մար. կեն դա-
նի նե րի կա շին նմա նա կող գործ վածք ներ. 
պաս տա ռա պատ ման գործ վածք ներ կա հույ քի 
հա մար. լո ղա նա լու սպի տա կե ղեն (բա ցա-
ռու թյամբ հա գուս տի). բան ներ ներ մա նա ծա-
գործ ված քից կամ պլաստ մաս սա յից. բի լյար դի 
մա հուդ. գործ վածք ներ. մար մաշ (գործ վածք). 
մոմ լաթ. դի պակ. մա նա ծա գոր ծա կան նյու-
թեր. կտավ. հենք (կան վա) ասեղ նա գոր ծու-
թյան կամ ջուլ հա կա գոր ծու թյան հա մար. 
քա թան (կտոր). գործ վածք ներ կա նե փա թե լից. 
կտավ (քա թան) կա նե փա թե լից. աս տառ ներ 
բո լո րագլ խարկ նե րի հա մար. գործ վածք ներ 
կոշ կե ղե նի տակ դիր նե րի հա մար. գործ վածք-
ներ կոշ կե ղե նի հա մար. սե ղա նի ոչ թղթե նեղ 
սփռո ցիկ ներ. շև ի ոտ (կտոր). մոմ լա թե սփռոց-
ներ. թա վիշ. թա ղիք. բամ բա կե գործ վածք-
ներ. ան կող նու ծած կոց ներ. ներք նա կե րես ներ. 
խտակ տավ (վու շե գործ վածք). ան կող նու թղթե 
ծած կոց ներ. սփռոց ներ, բա ցա ռու թյամբ թղթից 
պատ րաստ ված նե րի. ճամ փոր դա կան ծած կո-
ցա շա լեր. կրեպ (նոսր գործ վածք). կրե պոն. 
կամ կա յե (նախ շա վոր) գործ վածք ներ. սպի տա-
կե ղե նի գործ վածք ներ. գործ վածք ներ աս տա ռի 
հա մար. սա վան ներ. պա տանք ներ. մա նա ծա-
գործ ված քից կամ պլաստ մաս սա յից դրոշ ներ. 
մա նա ծա գործ ված քից կամ պլաստ մաս սա յից 
գու նա զարդ դրո շակ ներ. նախ շա վոր կտոր ուղե-
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գոր գե րի (ուղե լա թե րի) հա մար. աղ վա փե տու-
րից վեր մակ ներ, ծած կոց ներ. ձգուն (էլաս տիկ) 
գործ վածք ներ. վա րա գույր նե րի կա պեր մա նա-
ծա գործ ված քից. ապա կե սպաս քը սրբե լու ան ձե-
ռո ցիկ ներ (սրբիչ ներ). նախ շա վոր գործ վածք ներ 
ասեղ նա գոր ծու թյան հա մար. ֆլա նել. բայ կա 
(խա վոտ գործ վածք). բամ բա կե գործ վածք ներ 
պան րի փա թաթ ված քի հա մար. բու մա զե. մար-
մին լվա նա լու թաթ ման ներ. գա զե գործ վածք ներ 
(շղարշ). ռե տի նա պատ ված կտավ (բա ցա ռու-
թյամբ գրա սե նյա կա յին նպա տակ նե րի հա մար 
օգ տա գործ վող նե րի). մա զե գործ վածք (պար-
կա գործ վածք). պա տյան ներ կա հույ քի հա մար. 
մե տաք սե գործ վածք ներ տպագ րա կան շաբ-
լոն նե րի (ձև ան մուշ նե րի) հա մար. դա ջո վի չթե 
գործ վածք ներ. ջեր սի (գործ վածք). ջու թե գործ-
վածք ներ. բրդե գործ վածք ներ. վու շե գործ վածք-
ներ. ան կող նու սպի տա կե ղեն. սպի տա կե ղեն 
նախ շա վոր կտա վից. սե ղա նի սպի տա կե ղեն, 
բա ցա ռու թյամբ թղթից պատ րաստ վա ծի. սպի-
տա կե ղեն տնա յին տնտե սու թյան հա մար. սրբիչ-
ներ մա նա ծա գործ ված քից. մե տաք սե գործ վածք 
«մա րա բու». խտակ տավ ներք նակ նե րի հա մար. 
պլաստ մաս սա յե ծած կոց ներ կա հույ քի հա մար. 
սե ղա նի ան ձե ռո ցիկ ներ մա նա ծա գործ ված քից. 
մո լես կին (գործ վածք). թաշ կի նակ ներ մա նա-
ծա գործ ված քից. հա կա մո ծա կա յին ցան ցեր. 
բար ձե րես ներ. պլաստ մաս սա յե նյու թեր (գործ-
վածք նե րի փո խա րի նիչ ներ). ծանր վա րա գույր-
ներ. գործ վածք ներ ռա միի (ճե նա կա նե փի) 
թել քից. գործ վածք ներ ար հես տա կան մե տաք-
սից. վա րա գույր ներ մա նա ծա գործ ված քից կամ 
պլաստ մաս սա յից. կոս մե տի կա կան ան ձե ռո ցիկ-
ներ մա նա ծա գործ ված քից. մե տաք սե գործ վածք-
ներ. շղարշ. գործ վածք ներ սպա նե ա խո տից. 
տաֆ տա (նրբա դի պակ) (գործ վածք). տրի կո-
տա ժե գործ վածք ներ. շղար շե վա րա գույր ներ. 
զե ֆիր (գործ վածք). չիթ. մա նա ծա գործ ված քից 
ամա նա տա կեր. սե ղա նի մա նա ծա գործ ված-
քից տակ դիր ներ. մա նա ծա գոր ծա կան ոչ գործ-
ված քա յին նյու թեր. ներդ րակ ներ քնա պար կե րի 
հա մար. մա նա ծա գործ ված քից ան ձե ռո ցիկ ներ 
գրի մը մաք րե լու հա մար. պի տակ ներ մա նա-
ծա գոր ծա կան նյու թե րից. մա նա ծա գոր ծա-
կան երես պատ ման նյու թեր պա տե րի հա մար. 
մա նա ծա գոր ծա կան գործ վածք ներ ապա կե-
թել քից. մա նա ծա գոր ծա կան նյու թեր զտե լու 
հա մար. գրա մե քե նա նե րի ծած կոց ներ մա նա-

ծա գործ ված քից. գործ վածք ներ թա վա թե լից. 
պա տյան ներ բար ձե րի հա մար. սպաս քի տակ 
դրվող մա նա ծա գործ ված քից դրոց ներ. վեր-
մակ ներ, ծած կոց ներ. բազ մո ցի բար ձե րի ծած-
կոց ներ. նյու թեր մա նա ծա գործ ված քի հա մար. 
մա նա ծա գոր ծա կան նյու թեր կա հույք պաս տա-
ռա պա տե լու հա մար. գործ ված քից պա տյան ներ 
զու գա րա նա կոն քե րի կա փա րիչ նե րի հա մար. 
ցնցու ղա րա նի վա րա գույր ներ մա նա ծա գործ-
ված քից կամ պլաստ մաս սա յից. գործ ված քից 
տա կա շո րեր ման կիկ նե րի հա մար, գործ ված-
քից խան ձա րուր ներ ման կիկ նե րի հա մար. վեր-
մակ ներ տնա յին կեն դա նի նե րի հա մար. 
քնա պար կեր նո րա ծին նե րի հա մար. ծրար ներ 
նո րա ծին նե րի հա մար. քնա պար կեր. մահ ճա-
կա լի ժա նյա կե րիզ ներ. ման կա կան մահ ճա կալ-
նե րի բամ պեր ներ (ան կող նա յին սպի տա կե ղեն). 
մուս լի նի գործ վածք. 

դաս 25. կոշ կե ղեն սա հե լը խո չըն դո տող 
հար մա րանք ներ. հա գուստ ավ տո մո բի լիստ-
նե րի հա մար. կոշ կե ղեն. բաղ նի քի սան դալ ներ. 
բաղ նի քի հո ղա թափ ներ. գուլ պա ներ (եր կար). 
քրտինք կլա նող եր կար գուլ պա ներ. գուլ պա նե րի 
կրկնակ րունկ ներ. բե րետ ներ. բլուզ ներ. բո ա-
ներ (մոր թե վզպատ ներ՝ գոր ժետ ներ). գլխարկ-
ներ, գդակ ներ. տրի կո տա ժե ղեն. եր կա րա ճիտ 
կո շիկ ներ. կի սա կո շիկ ներ. կոշ կաք թեր (կո շիկ-
նե րի մա սեր). քրտնա կալ ներ. տա բա տա կալ ներ. 
քու ղե րով կի սա կո շիկ ներ. հա գուս տի օձիք ներ. 
կաշ նե ներ. լի ֆեր. բռնցքա մար տիկ նե րի վար-
տիք ներ. թա սակ ներ (գլխարկ). իրա նա կալ-
ներ (կա նա ցի ներք նազ գեստ). ներք նազ գեստ. 
գլխա նոց ներ (հա գուստ). բո լո րագլ խարկ նե րի 
շրջա նակ ներ (հենք). հո վար ներ գլխարկ նե րի 
հա մար. գո տի ներ (հա գուստ). շա լեր. խա լաթ-
ներ. սվի տեր ներ, պու լո վեր ներ. շուր ջառ ներ 
(եկե ղե ցա կան զգեստ). կար ճա գուլ պա ներ. 
կա պեր կար ճա գուլ պա նե րի հա մար. կա խա-
կա պեր. կա պեր եր կար գուլ պա նե րի հա մար. 
կո շիկ նե րի ճտքեր. մի ջա տա կեր. շա պիկ ներ 
(բլուզ ներ). պլաստ րոն ներ. կրծքա կալ ներ. 
հա գուստ. բո լո րագլ խարկ ներ. գլխարկ ներ. 
մե տա ղե եզ րակ կո շիկ նե րի հա մար. մոր թի ներ 
(հա գուստ). հա նո վի օձիք ներ. զու գա գուլ պա ներ. 
կոմ բի նե զոն ներ ջրա յին դա հուկ նե րի հա մար. 
կոմ բի նե զոն ներ (հա գուստ). քրտինք ներծ ծող 
ներք նազ գեստ. առանց քու ղե րի սեղ մի րան-
ներ (գրա ցի ա ներ). կոս տյումն եր. պատ րաս տի 
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հա գուստ. ման կա կան վար տիք ներ (ներք նազ-
գեստ). ական ջա կալ ներ (հա գուստ). փող կապ-
ներ. կոշ կե րես ներ. զան գա պան ներ. բրի ջի ներ. 
տա բատ ներ. հա գուստ հե ծան վորդ նե րի հա մար. 
վեր նազ գեստ. ձեռ նոց ներ (հա գուստ). պատ-
րաս տի աս տառ ներ (հա գուս տի տար րեր). 
վզպատ ներ. շար ֆեր. տրի կո տա ժե հա գուստ. 
ներ դիր ներ շա պիկ նե րի հա մար. էս պադ րիլ ներ. 
մոր թե թիկ նոց ներ. բութ սեր (ֆուտ բո լա յին). 
ցի լինդր ներ. գա բար դին ներ (հա գուստ). սեղ-
մի րան ներ (ներք նազ գեստ). գո տի ներ (ներք-
նազ գեստ). կրկնա կո շիկ ներ. բաճ կո նակ ներ. 
փող քա ժա պա վեն ներ. գլխա շոր, որը ծած կում է 
պա րա նո ցը և ուսե րը. մարմն ա մար զա կան կոշ-
կե ղեն. ման տո. անջ րան ցիկ հա գուստ. սռնա-
պան ներ (գա մաշ ներ՝ տաք գուլ պա ներ կո ճե րից 
մին չև ծնկնե րը). հա գուստ ջեր սի ից. շրջազ գեստ-
ներ. նո րած նի օժիտ (հա գուստ). շքազ գեստ ներ 
(սպա սա վոր նե րի). սպոր տա յին տրի կո տա ժե-
ղեն. բազ կա պատ ներ. գոգ նոց ներ (հա գուստ). 
մուֆ տա ներ (հա գուստ). օրա րի (եկե ղե ցա կան 
հա գուստ). թաթ ման ներ. խույ րեր (եկե ղե ցա կան 
գլխարկ). տնա յին կո շիկ ներ. կնգու ղով վե րար-
կու (թիկ նոց ներ). մուշ տակ ներ. լո ղա փի զգեստ-
ներ. լո ղա փի կո շիկ. գրպան ներ հա գուս տի 
հա մար. պի ժա մա ներ. զգեստ ներ. սա բո ներ (կո-
շիկ). սան դալ ներ. կի սա վար տիք ներ. կրծկալ-
ներ. վե րար կու ներ. կո շիկ նե րի կրնկա տա կեր. 
պատ մու ճան ներ (պա րե գոտ ներ). ռան տեր կոշ-
կե ղե նի հա մար. հա մազ գեստ. բրդյա բաճ կոն-
ներ (հա գուստ). բաճ կոն ներ (հա գուստ). թղթե 
հա գուստ. քո ղեր (հա գուստ). լո ղագլ խարկ ներ. 
լո ղա վար տիք ներ. լո ղազ գեստ ներ. բաղ նի քի 
խա լաթ ներ. ման կա կան կրծկալ ներ, բա ցա ռու-
թյամբ թղթից պատ րաստ ված նե րի. ներ բան ներ. 
կո շիկ ներ. կրունկ ներ. սպոր տա յին կո շիկ ներ. 
ոչ էլեկտ րա կան մուֆ տա ներ ոտ քե րի հա մար. 
սե պեր բութ սե րի հա մար. սպոր տա յին կի սա կո-
շիկ ներ. գլխա կա պեր (հա գուստ). գլխա նո ցով 
բաճ կոն. տա կի շրջազ գեստ ներ. դա հուկ նե րի 
կի սա կո շիկ ներ. կա նա ցի ներք նա շա պիկ ներ 
(կոմ բի նա ցիա). բո դի (կա նա ցի ներք նազ գեստ). 
բան դա նա ներ (պա րա նո ցի թաշ կի նակ ներ). 
հա գուստ մարմն ա մար զիկ նե րի հա մար. 
հա գուստ ար հես տա կան կաշ վից. կաշ վե 
հա գուստ. թիկ նոց ներ. դի մա կա հան դե սի կոս-
տյումն եր. սա րի ներ. կար ճա թև (T-աձև) մայ կա-
ներ. չալ մա ներ. ժա պա վե նա կապ փող կապ ներ 

լայն եզ րե րով. ջրցո ղի գլխարկ ներ. ձկնոր սա-
կան բաճ կոն ներ. գո տի-քսակ ներ (հա գուստ). 
կրծքի գրպա նի թաշ կի նակ ներ. թղթե գդակ ներ 
(հա գուստ). դի մակ ներ քնե լու հա մար կի սա տա-
բա տա ձև շրջազ գեստ ներ. պոն չո ներ. սա րոնգ-
ներ. դա հու կորդ նե րի ձեռ նոց ներ. լե գինս ներ 
(շալ վար). սա րա ֆան ներ. հո վա րով գլխարկ ներ. 
կի սա տա բատ ներ (ներք նազ գեստ). սպոր տա յին 
մայ կա ներ. կա ճյակ ներ (թա ղի քե ոտ նա ման). 
ժա մա շա պիկ ներ. մին չև կո ճե րը հաս նող կո շիկ-
ներ. քրտինք ներծ ծող կար ճա գուլ պա ներ. վար-
սա վի րա կան թիկ նոց. կա րա տեի հա մազ գեստ. 
ձյու դո յի հա մազ գեստ. մարմն ա մար զա կան կիպ 
նստող զգեստ. կի մո նո. թև քե րով ման կա կան 
կրծկալ ներ, բա ցա ռու թյամբ թղթից պատ րաստ-
ված նե րի.

դաս 35. ման րա ծախ և մե ծա ծախ առևտ րի 
ծա ռա յու թյուն ներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20210146  (111) 33318
(220) 01.02.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 01.02.2031
(730) «Էկոֆորմ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0002, 
Պուշկինի 44, բն. 8, AM 
(442) 16.02.2021
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական պատրաստուկներ 

լոգանքի համար. օճառներ. լոսյոններ 
մազերի համար. կոսմետիկական միջոցներ. 
կոսմետիկական կրեմներ. պատրաստուկներ 
դիմահարդարանքը հեռացնելու համար. 
շամպուններ. կոսմետիկական միջոցներ 
մաշկը խնամելու համար. պատրաստուկներ 
լոգանքի համար ոչ բժշկական նպատակների 
համար. մազերի լավորակիչներ. բալզամներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. կոսմետիկական դիմակ-
ներ:  

____________________
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(210) 20210224  (111) 33319
(220) 11.02.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 11.02.2031
(730) «Գինեքար» ՍՊԸ, Վայոց ձորի մարզ, 
գյուղ Աղավաձոր, AM 
(442) 01.03.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվեր (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիք-
ներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձի 
սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
ալկոհոլային խմիչքներ. բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:  

____________________

(210) 20210236  (111) 33320
(220) 12.02.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 12.02.2031

(730) «Գազար էյէմ» ՍՊԸ, Երևան, Անդրանիկի 
100, բն. 24, AM 
(442) 01.03.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կանաչ, մուգ և բաց գազարագույն և մուգ 
դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. ապրանքների, այն է՝ սննդամթերքի 
մանրածախ վաճառք.

դաս 39. ապրանքների, այն է՝ սննդամթերքի 
առաքում:

____________________

(210) 20210272  (111) 33321
(220) 18.02.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 18.02.2031
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 16.04.2021
(540) 

(526) «BLUE» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, 
ծխա գլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. 
ծխախոտաթուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր 
սիգարետների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ 
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղ-
ներից). լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու 
հարմարանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________
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(210) 20210273  (111) 33322
(220) 18.02.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 18.02.2031
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 16.04.2021
(540) 

(526) «SILVER» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, 
ծխագլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. 
ծխախոտաթուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր 
սիգարետների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ 
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից). 
լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու 
հարմարանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20210274  (111) 33323
(220) 18.02.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 18.02.2031
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 16.04.2021
(540) 

(526) «BROWN» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, 
ծխագլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. 
ծխախոտաթուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր 
սիգարետների համար. արկղեր սիգարետ-
ների, ծխագլանակների համար (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ 
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից). 
լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու 
հարմարանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20210275  (111) 33324
(220) 18.02.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 18.02.2031
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 16.04.2021
(540) 

(526) «GOLD» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, 
ծխա գլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. 
ծխա խոտաթուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր սիգա-
րետների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ 
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից). 
լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու հար-
մարանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20210276  (111) 33325
(220) 18.02.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 18.02.2031
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 16.04.2021
(540) 

(526) «RED» և «GREEN» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, 
ծխագլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. 
ծխախոտաթուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր 
սիգարետների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ 
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից). 
լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու 
հարմարանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________
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(210) 20210277  (111) 33326
(220) 18.02.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 18.02.2031
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 16.04.2021
(540) 

(526) «RED» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, 
ծխա գլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. 
ծխախոտաթուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր 
սիգարետների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ 
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից). 
լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու հար-
մարանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20210294  (111) 33327
(220) 19.02.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 19.02.2031
(730) Զուֆֆա, ԷլԷԼՍի, US 
(442) 01.03.2021
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բու ժա կան կոս մե տի կա կան 

մի ջոց ներ և ար դու զար դի պատ րաս տուկ ներ. 
պար ֆյու մե րի ա յին ար տադ րանք. եթե րա յին 
յու ղեր. շամ պուն ներ. լա վո րա կիչ ներ. մա զե րի 
խնամ քի պատ րաս տուկ ներ. մու սեր մա զե րի 
հա մար. լա քեր մա զե րի հա մար. ժե լեր մա զե րի 
հա մար. մա զե րի հար դար ման պատ րաս տուկ-
ներ. ոչ բու ժա կան մի ջոց ներ մաշ կը խնա մե լու 
հա մար. ցնցու ղի գե լեր. մաշ կի խո նա վաց ման 
պատ րաս տուկ ներ. լո սյոն ներ մաշ կի հա մար. 
մաշ կի կրեմն եր. մաշ կը մաք րող մի ջոց ներ. 
օճառ ներ մաշ կի հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
դեմ քը լվա նա լու հա մար. մաշ կի տո նու սը բարձ-
րաց նող մի ջոց ներ. նա խա պես խո նա վաց ված 

կոս մե տի կա կան ան ձե ռո ցիկ ներ. ատամն ա մա-
ծուկ. ոչ բու ժա կան պատ րաս տուկ ներ բե րա նի 
խո ռո չի ողող ման հա մար. շնչա ռու թյու նը թար-
մաց նող մի ջոց ներ. բու րա վետ հե ղու կա ցիր ներ 
սե նյակ նե րի հա մար. բալ զամն եր և կրեմն եր 
սափր վե լուց առաջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
մի ջոց ներ սափր վե լուց հե տո օգ տա գոր ծե լու 
հա մար. սափր վե լու կրեմն եր. սափր վե լու գե լեր. 
սափր վե լու փրփուր ներ. հո տա զեր ծիչ ներ անձ-
նա կան օգ տա գործ ման հա մար. շեր տա զատ-
ման քսուք ներ. ներ կա նյու թեր մա զե րի, մո րու քի 
և բե ղե րի հա մար.

դաս 8. ածե լի ներ. էլեկտ րա կան ածե լի ներ. 
մե քե նա ներ մա զե րը խու զե լու հա մար. էլեկտ-
րա կան մե քե նա ներ մա զե րը խու զե լու հա մար. 
պի տո յա տու փեր սափր վե լու պա րա գա նե րի 
հա մար.

դաս 21. խո զա նակ ներ մա զե րի հա մար. 
սան րեր մա զե րի հա մար. սափր վե լու վրձին-
ներ. բռնիչ ներ սափր վե լու վրձին նե րի հա մար. 
ատամն աքչ փո րիչ ներ. ատա մի թե լեր. դա տարկ 
վա ճառ վող պլաս տիկ շշեր. մաք րե լու և սրբե լու 
կտոր ներ, այն է՝ թավ շա կա շի։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20210299  (111) 33328
(220) 19.02.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 19.02.2031
(730) «Գոլդեն գրեյպ ԱրմԱս» ՍՊԸ, Երևան, 
Արամ Խաչատրյան 18, բն. 61, AM 
(442) 01.03.2021
(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին լու ծամ-

զուք ներ (էքստ րակտ ներ). գա րե ջուր. կո ճապղ-
պե ղի գա րե ջուր. ածի կի գա րե ջուր. գա րեջ րի 
քաղ ցու. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին ըմ պե լիք ներ. 
կաթ նա շի ճու կա յին հիմ քով ըմ պե լիք ներ. ոչ 
ալ կո հո լա յին բա ղադ րու թյուն ներ ըմ պե լիք ներ 
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պատ րաս տե լու հա մար. ոչ ալ կո հո լա յին բնա-
հյու թեր ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. 
մրգա հյու թեր. օշա րակ ներ ըմ պե լիք նե րի 
հա մար. ջրեր (ըմ պե լիք ներ). բա ղադ րու թյուն-
ներ գա զա վոր ված ջուր ար տադ րե լու հա մար. 
լի թի ու մա ջուր. հան քա յին ջրեր (ըմ պե լիք ներ). 
զել տե րյան ջուր. սե ղա նի ջրեր. քաղ ցու ներ. 
լի մո նադ ներ. գայ լու կի լու ծամ զուք ներ (էքստ-
րակտ ներ) գա րե ջուր պատ րաս տե լու հա մար. 
բան ջա րե ղե նի հյու թեր (ըմ պե լիք). օշա րակ ներ 
լի մո նադ նե րի հա մար. ածի կի քաղ ցու. խա ղո-
ղի չխմոր ված քաղ ցու. օր շադ. սո դա յա ջուր. 
շար բաթ (ըմ պե լիք). տո մա տի հյութ (ըմ պե լիք). 
ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. հա բեր գա զա վոր-
ված ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. փո շի-
ներ գա զա վոր ված ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու 
հա մար. գա զա վոր ված ջուր. սար սա պա րիլ (ոչ 
ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք). ոչ ալ կո հո լա յին ապե րի-
տիֆ ներ. ոչ ալ կո հո լա յին կոկ տեյլ ներ. մրգա յին 
նեկ տար ներ (ոչ ալ կո հո լա յին). իզո տո նիկ ըմ պե-
լիք ներ. ոչ ալ կո հո լա յին խնձո րի հյութ. կվաս. ոչ 
ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ մեղ րի հիմ քով. սմու-
զի ներ (մրգե րի կամ բան ջա րե ղեն նե րի խառ-
նուրդ նե րի հիմ քով ըմ պե լիք ներ). հալ վե վե րա յի 
հիմ քով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. գա րեջ րի 
հիմ քով կոկ տեյլ ներ. սո յա յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ, 
բա ցի կա թի փո խա րի նիչ նե րից. պրո տե ի նով 
հարս տաց ված սպոր տա յին ըմ պե լիք ներ. բրնձի 
հիմ քով ըմ պե լիք ներ, բա ցի կա թի փո խա րի նիչ-
նե րից. սուր ճի հա մով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք-
ներ. թե յի հա մով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. 
զո վա ցու ցիչ ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. գա րու 
գի նի (գա րե ջուր). էներ գե տիկ ըմ պե լիք ներ. չրե-
րից պատ րաստ ված ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք-
ներ. շեն դի:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20210316  (111) 33329
(220) 23.02.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 23.02.2031
(730) Ֆուտբոլային ակումբ Ուրարտու մար-
զական հասարակական կազմակերպություն, 
Երևան 0032, Ջիվանու 2, AM 
(442) 16.03.2021

(540) 

(526) «FOOTBALL CLUB» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
մանուշակագույն, նարնջագույն և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 16. պող պա տե տա ռա մար մին ներ. 
պող պա տե գրչա ծայ րեր. կպչուն ժա պա վե նի 
բաշ խիչ. հար մա րանք ներ (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). հաս ցե նե րով դրոշ մակ նիք ներ. 
հաս ցե ատ պիչ մե քե նա ներ. թուղթ. ազ դագ րեր. 
ազ դագ րե րի թղթե կամ ստվա րաթղ թե վա հա-
նակ ներ. գրա սե նյա կա յին մակնշ ման մե քե նա-
ներ. գրա սե նյա կա յին ամ րակ ներ. սեղ միչ ներ 
գրիչ նե րի հա մար. հար մա րանք ներ ճար մանդ-
նե րով ամ րաց նե լու հա մար (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). ալ բոմն եր. նկար ներ. էս տամպ ներ 
(փո րագ րան կար ներ). սի գար նե րի օղակ ներ 
(սի գար նե րի ժա պա վեն ներ). մա տիտ ներ սրե լու 
էլեկտ րա կան կամ ոչ էլեկտ րա կան մե քե նա ներ. 
հե նա կալ ներ գրքե րի հա մար. հե նա ձո ղիկ ներ 
նկա րիչ նե րի հա մար. ջրա ներ կեր. ճար տա րա-
պե տա կան ման րա կերտ ներ. արա գա կար ներ. 
թղթա պա նակ ներ (գրա սե նյա կա յին). պնա կիտ-
ներ գրե լու հա մար. գրի ֆել ներ. նրբա թի թեղ 
ծե փե լու հա մար կավ. հաշ վո ղա կան ա ղյու սակ-
ներ. փո րագ րան կար ներ. ար վես տի վի մագ րա-
կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ. նկար ներ 
շրջա նակ ված կամ չշրջա նակ ված. մա տիտ ներ. 
լրագ րեր. պար բե րա կան մա մուլ. ատ լաս ներ 
(քար տե զագր քեր). օղակ նե րով թղթա պա նակ-
ներ. ռե տի նե ժա պա վեն ներ (գրա սե նյա կա յին 
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պի տույք ներ). տակ դիր ներ գա րեջ րի գա վաթ-
նե րի հա մար. տոմ սեր. կեն սա բա նա կան 
կտրվածք ներ ման րա դի տա կով ուսումն ա սի րե-
լու հա մար (ուսու ցո ղա կան նյու թեր). տպա րա-
նա յին կլի շե ներ. բլոկ նոտ ներ (նո թա տետ րեր) 
նկար չու թյան. գծագ րու թյան հա մար. բլոկ նոտ-
ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ներ կա նյու-
թով ժա պա վեն նե րի կո ճեր. ապա րան ջան ներ 
գրե նա կան պի տույք նե րը պա հե լու հա մար. բրո-
շյուր ներ. ասեղ նա գոր ծու թյան նմուշ ներ (սխե-
մա ներ). գրա սե նյա կա յին կոճ գամն եր. 
խո նա վա րար ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ). նկա րիչ նե րի վրձին ներ. բյու վար ներ (սե-
ղա նի թղթա պա նակ ներ). դրոշ մակ ներ 
(կնիք ներ). զմուռ սի կնիք ներ. թա նա քի բար ձիկ-
ներ. զմուռս. գրա սե նյա կա յին հար մա րանք ներ 
կնքե լու հա մար. գրա սե նյա կա յին նյու թեր կնքե-
լու հա մար. տետ րեր. սկու տեղ ներ դրա մի տե սա-
կա վոր ման և հաշ վար կի հա մար. կալ կա 
(մո մա թուղթ). թղթե կալ կա (մո մա թուղթ). կալ կա 
(մո մա թուղթ) գործ ված քի հիմ քի վրա. գրա սե-
նյա կա յին մատ նա կալ ներ. տպա տա ռեր. պատ-
ճե նա հան թուղթ. թուղթ գրան ցող սար քե րի 
հա մար. բլոկ նոտ ներ (նո թա տետ րեր). քա ռան-
կյուն գծագ րա կան քա նոն ներ. քար տեր. ուսու-
ցո ղա կան նյու թեր (բա ցա ռու թյամբ սար քե րի). 
կա տա լո գա յին քար տեր (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). թեր թե րով թղթեր (գրա սե նյա կա-
յին պի տույք ներ) ստվա րա թուղթ. ստվա րաթղ թե 
տու փեր բո լո րագլ խարկ նե րի հա մար. ծա կոտ-
ված քար տեր ժակ քար դյան մա նա ծա գոր ծա կան 
հաս տոց նե րի հա մար. ստվա րաթղ թե դի տա փո-
ղակ ներ. կա տա լոգ ներ. սեղ միչ ներ կա տա լո գա-
յին քար տե րի հա մար. եր գա րան ներ. 
տպագ րա կան շար ված քի սե ղան ներ. թղթա պա-
նակ ներ փաս տաթղ թե րի հա մար. նկա րա կալ-
ներ. տպա րա նա յին թվա յին տա ռա մար մին ներ. 
տուշ. գու նա վի մագ րիչ ներ. մոմ մո դե լա վոր ման 
հա մար, բա ցա ռու թյամբ ատամն ա բու ժու թյան 
մեջ օգ տա գործ վո ղի. քար տա րան ներ (գրա սե-
նյա կա յին պի տույք ներ). գրա սե նյա կա յին ծա կա-
տիչ ներ. գրքեր. գծագ րա կան կար կին ներ. 
տպա րա նա յին տա ռա մար մին ներ (թվա յին և 
տա ռա յին). շար ված քա յին դազ գահ ներ. արկ ղիկ 
պա նակ ներ նա մա կագ րու թյան հա մար. թղթե 
տոպ րակ ներ. հե ղուկ ճշտիչ ներ (գրա սե նյա կա-
յին ապ րանք ներ). թա նաք ուղ ղումն եր կա տա րե-
լու հա մար (հե լի ոգ րա ֆիա). մա տիտ նե րի հա մար 

գրի ֆել ներ. հյուս ված քա բա նա կան կտրվածք-
ներ (դի տո ղա կան պի տույք ներ). գծագ րա կան 
կո րա քա նոն ներ. կազ մեր (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). կա վիճ վի մագ րու թյան հա մար. 
կա վիճ դեր ձակ նե րի հա մար. կա վի ճի բռնիչ ներ. 
մա տիտ նե րի բռնիչ ներ. ավ տո մատ մա տիտ ներ. 
թղթե տա րո ղու թյուն ներ սե րուց քի հա մար. գրա-
սե նյա կա յին ճար մանդ ներ. գրա մե քե նա նե րի 
գլա նիկ ներ. փո խադ րան կար ներ. գծան կար չա-
կան տպա գիր նյու թեր. մար մա րի նմա նակ մամբ 
կազ մա րա րա կան կա փա րիչ նե րի հար դար ման 
(ներկ ման) գոր ծիք ներ. գծագ րա կան տախ տակ-
ներ. գծագ րա կան պի տույք ներ. գծագ րա կան 
գոր ծիք ներ. դի ագ րամն եր (տրա մագ րեր). ծրար-
ներ (գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). կրկնա կիչ-
ներ. օֆորտ ներ. փա թե թա վոր ման թուղթ. 
գրչա ծայ րեր. գրա մե քե նա ներ.  (էլեկտ րա կան 
կամ ոչ էլեկտ րա կան). գրչա տու փեր. ոս կե գրչա-
ծայ րեր. ջնջե լու մի ջոց ներ. գրե նա կան պի տույք-
ներ. խորհր դան շան ներ (թղթե կնիք ներ). 
սրբե լու, ջնջե լու շաբ լոն ներ. ռե տին ներ ջնջե լու 
հա մար. թուղթ էլեկտ րասր տագ րիչ նե րի հա մար. 
ծա կո տիչ ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
թա նաք. ներ կա նյու թով ժա պա վեն ներ. թա նա-
քա ման ներ. գրա սե նյա կա յին հար մա րանք ներ 
ծրար նե րը կնքե լու հա մար. լու սան կար ներ. 
գրչա մաք րիչ ներ. կնիք ներ (գրա սե նյա կա յին 
պա րա գա ներ). գործ վածք կազ մա րա րա կան 
աշ խա տանք նե րի հա մար. գծագ րա գոր ծի քա-
տու փեր. ռե գիստր ներ (գրքեր). գրան ցա մա-
տյան ներ. ար ձա նիկ ներ. պատ կեր ներ 
պա պի ե մա շե ից. զտա թուղթ. թղթե զտող նյու-
թեր. բլանկ ներ (տպագր ված). գրա սե նյա կա յին 
պա րա գա ներ, բա ցա ռու թյամբ կա հույ քի. ած խա-
յին մա տիտ ներ. կո րա քա նոն ներ (գրա սե նյա կա-
յին ապ րանք ներ). շար ված քա տախ տակ ներ 
(պո լիգ րա ֆիա). գալ վա նաս տե րե ո տի պեր. 
աշ խար հագ րա կան քար տեզ ներ. գլո բուս ներ. 
ջրա ներկ բա ցե լու բա ժա կապ նակ ներ նկա րիչ-
նե րի հա մար. գրա ֆի կա կան վե րար տադ րու-
թյուն ներ գրա ֆի կա կան (գծան կար չա կան) 
պատ կեր ներ. գրա սե նյա կա յին քե րակ ներ 
(տեքս տում ուղ ղումն եր անե լու պի տույք ներ). 
փո րագր ման տախ տակ ներ. հեկ տոգ րաֆ ներ. 
տպա գիր կար գա ցու ցակ ներ. խո նա վա րար ներ 
մա կե րև ույթ նե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). փոս տա յին բա ցիկ ներ. տպա գիր 
ար տադ րանք. պի տակ նե րը ձեռ քով սոսն ձե լու 
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հար մա րանք ներ. ոչ մա նա ծա գոր ծա կան օֆ սե-
թա յին պաս տառ. տպագ րա կան դյու րա կիր 
շար վածք ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
տպագ րա կան հրա տա րա կու թյուն ներ. դա սագր-
քեր (ձեռ նարկ). փոս տա յին թուղթ. ճնշած ծան-
ներ. չա փանշ ման ասեղ ներ գծագ րու թյան 
հա մար, գծագ րա կան գրչա ծայ րեր. սե ղա նի 
թղթե սպի տա կե ղեն. վի մա տիպ նկար ներ. 
վի մագ րա կան քա րեր. բուկ լետ ներ. փայ լուն 
թուղթ. պա պի ե մա շե. ան դոր րագ րե րի գրքույկ-
ներ (գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). կա վիճ 
չա փանշ ման հա մար. պլաս տի կա կան զանգ ված 
ծե փե լու հա մար. ծե փա նյու թեր. ծե փե լու մա ծուկ-
ներ. թղթե թաշ կի նակ ներ. գործ ված պաս տառ 
բազ մաց ման ապա րատ նե րում ներ կով պա տե լու 
հա մար. սե ղա նի թղթե սփռոց ներ. գրա տախ-
տակ ներ. թղթի ամ րակ ներ. հա մա րադ րոշ միչ-
ներ. յու ղան կա րա տի պեր. կպչուն շեր տեր 
կազ մե րը ամ րաց նե լու հա մար (կազ մա րա րա-
կան գործ). սոսն ձաթղ թիկ ներ կնքե լու հա մար. 
ներ կապ նակ ներ նկա րիչ նե րի հա մար. պան-
տոգ րաֆ ներ (գծագ րա կան գոր ծիք ներ). թղթագ-
րե նա կան ապ րանք ներ. մա գա ղա թա թուղթ. 
պաս տել ներ (գու նա մա տիտ ներ). ձև վածք ներ 
կա րի հա մար. տրա ֆա րետ նե րի պա տյան ներ. 
ներ կա րա րա կան գլա նիկ ներ. կտավ եր նկար-
նե րի հա մար. ներ կա տու փեր (դպրո ցա կան 
պի տույք ներ). պլաստ մաս սա յե թա ղանթ ներ 
փա թե թա վոր ման հա մար. հար մա րանք ներ լու-
սան կար ներ սոսն ձե լու հա մար. հե նա կալ ներ լու-
սան կար նե րի հա մար. լու սա փո րագ րան կար ներ. 
գծագ րեր (կապ տա թուղթ). ծալ քագծ ման գոր-
ծիք ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ինք նա-
հոս գրիչ ներ. տրա ֆա րետ ներ նկա րե լու հա մար. 
դի ման կար ներ. թղթե կաշ պո ներ (դե կո րա տիվ 
ծաղ կա ման ներ).  գլա նա տիպ ներ. քար տեր կամ 
թղթյա ժա պա վեն ներ հաշ վիչ մե քե նա նե րի 
ծրագ րե րը գրան ցե լու հա մար. ծա նու ցա տետ-
րեր. թուղթ ռենտ գե նյան նկար նե րի հա մար. 
գծագ րա կան քա նոն ներ. ռեգ լետ ներ (տպագ րա-
կան) կազ մա րա րա կան նյու թեր. գործ ված պաս-
տառ կազ մա րա րա կան աշ խա տանք նե րի 
հա մար. թե լեր կազ մա րա րա կան աշ խա տանք-
նե րի հա մար. գործ ված պաս տառ փաս տաթղ-
թե րը վե րար տադ րող մե քե նա նե րում ներ կով 
պա տե լու հա մար. գրչա ծայ րեր (գրա սե նյա կա-
յին պա րա գա ներ). թղթե ժա պա վեն ներ, բա ցա-
ռու թյամբ գա լան տե րե ա յի կամ մա զե րի 

զար դե րի. գրա մե քե նա նե րի ժա պա վեն ներ. 
թղթե կամ պլաստ մաս սա յե տոպ րակ ներ (ծրար-
ներ, կա պոց ներ ) փա թե թա վո րե լու հա մար. 
բար ձիկ ներ դրոշ մակ նիք նե րի հա մար. դպրո-
ցա կան պի տույք ներ (գրա սե նյա կա յին). էջա նիշ-
ներ գրքե րի հա մար. շնոր հա վո րա կան 
բա ցիկ ներ. ստե ա տիտ (դեր ձա կի կա վիճ). գնդի-
կա վոր գրիչ նե րի գնդիկ ներ. թղթե տակ դիր ներ. 
տակ դիր-գոր գիկ ներ աշ խա տա սե ղա նի հա մար. 
գրա մե քե նա նե րի ստեղ ներ. կնիք նե րի, դրոշ-
մակ նե րի կա լիչ ներ. կնիք նե րի, դրոշ մակ նե րի 
տու փեր. փոս տա յին նա մա կա նիշ ներ. տակ դիր-
ներ կնիք նե րի, դրոշ մակ նիք նե րի, դրոշ մակ նե րի 
հա մար. թա փան ցիկ թա ղանթ ներ (գրա սե նյա-
կա յին ապ րանք ներ). հար մա րանք ներ գլխա-
զար դեր պատ րաս տե լու հա մար. սոսն ձա նյութ 
(սո սինձ) գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. սոսն ձող նյու թեր գրա-
սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի 
հա մար. կպչուն ժա պա վեն ներ գրա սե նյա կա յին 
կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. 
կպչուն երիզ ներ գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա-
ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. հաս ցե նե րով 
թի թե ղիկ ներ հաս ցե ատ պիչ մե քե նա նե րի 
հա մար. ալ մա նախ ներ. րա ցույց ներo. օս լա յի 
շրեշ (սոսն ձող նյութ) գրա սե նյա կա յին կամ կեն-
ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. նկա րե լու 
վրձին ներ. ինք նա սոսնձ վող ժա պա վեն ներ գրա-
սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի 
հա մար. գրա սե նյա կա յին ռե տին ներ. ման կա-
կան թղթե կրծկալ ներ. ստվա րա թուղթ փայ տա-
նյու թից (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թուղթ 
փայ տա զանգ վա ծից. թղթե կամ ստվա րաթղ թե 
տու փեր. դրոց ներ գրիչ նե րի և մա տիտ նե րի 
հա մար. թղթե կամ ստվա րաթղ թե փա թաթ-
վածք ներ շշե րի հա մար. գրա ֆին նե րի թղթե 
տակ դիր ներ. ծա նու ցագ րեր (գրա սե նյա կա յին). 
պղպջա կա վոր պլաստ մաս սա յե թեր թեր փա թե-
թա վոր ման կամ կշռա բաշխ ման հա մար. թղթե 
դրոշ ներ. թղթի ման րա տիչ ներ գրա սե նյա կա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. վե րա կանգն ված 
թա ղան թա նյու թից թեր թեր փա թե թա վոր ման 
հա մար. գրա սե ղա նի պա հա րան ներ գրա սե նյա-
կա յին պի տույք նե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին 
պա րա գա ներ). սո սինձ ներ գրա սե նյա կա յին 
կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. թուղթ 
կտրե լու դա նակ ներ (նա մակ բա ցե լու). թղթե 
կամ պլաստ մաս սա յե տոպ րակ ներ աղ բի 
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հա մար. հար մա րանք ներ (էլեկտ րա կան կամ ոչ 
էլեկտ րա կան). թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ գրի մը 
հե ռաց նե լու հա մար. սե ղա նի թղթե ան ձե ռո ցիկ-
ներ. թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ սե ղա նի սպաս քի 
տակ դնե լու հա մար. գծագ րա կան ան կյու նա քա-
նոն ներ. ռեյս շի նա ներ (գծագ րա կան T – աձև 
քա նոն ներ). գրչա կո թեր. գրե նա կան պի տույք-
նե րի հա վա քա կազ մեր (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). թա նա քա յին պա րա գա ներ. գրա-
սար քեր. ձե ռագ րե րի նմուշ ներ. շշե րի փա թեթ-
վածք թղթից կամ ստվա րաթղ թից. 
ցու ցա տախ տակ ներ թղթից կամ ստվա րաթղ-
թից հայ տա րա րու թյուն նե րի հա մար, բո լոր 
ապ րանք նե րը կապ ված են ֆուտ բո լա յին գոր-
ծու նե ու թյան հետ.

դաս 24. բարձր ջեր մաս տի ճա նում կպչող 
կպչուն գործ վածք ներ. ան գա զան ցիկ գործ վածք-
ներ օդա պա րիկ նե րի հա մար. կեն դա նի նե րի 
կա շին նմա նա կող գործ վածք ներ. պաս տա-
ռա պատ ման գործ վածք ներ կա հույ քի հա մար. 
լո ղա նա լու սպի տա կե ղեն, բա ցա ռու թյամբ 
հա գուս տի. բան ներ ներ մա նա ծա գործ ված-
քից կամ պլաստ մաս սա յից. բի լյար դի մա հուդ. 
մար մաշ. մոմ լաթ. դի պակ. մա նա ծա գոր ծա կան 
նյու թեր. կտավ. հենք (կան վա) ասեղ նա գոր-
ծու թյան կամ ջուլ հա կա գոր ծու թյան հա մար. 
քա թան (կտոր). գործ վածք ներ կա նե փա թե-
լից. կտավ (քա թան) կա նե փա թե լից. աս տառ-
ներ բո լո րագլ խարկ նե րի հա մար. գործ վածք ներ 
կոշ կե ղե նի տակ դիր նե րի հա մար. գործ վածք-
ներ կոշ կե ղե նի հա մար. սե ղա նի ոչ թղթե նեղ 
սփռո ցիկ ներ. շև ի ոտ (կտոր). մոմ լա թե սփռոց-
ներ. թա վիշ. թա ղիք. բամ բա կե գործ վածք-
ներ. ան կող նու ծած կոց ներ. ներք նա կե րես ներ. 
խտակ տավ (վու շե գործ վածք). ան կող նու թղթե 
ծած կոց ներ. սփռոց ներ, բա ցա ռու թյամբ թղթից 
պատ րաստ ված նե րի. ճամ փոր դա կան ծած կո-
ցա շա լեր. կրեպ (նոսր գործ վածք). կրե պոն. 
կամ կա յե (նախ շա վոր) գործ վածք ներ սպի տա-
կե ղե նի գործ վածք ներ. գործ վածք ներ աս տա ռի 
հա մար. սա վան ներ. պա տանք ներ. մա նա ծա-
գործ ված քից կամ պլաստ մաս սա յից դրոշ ներ. 
մա նա ծա գործ ված քից կամ պլաստ մաս սա յից 
գու նա զարդ դրո շակ ներ. նախ շա վոր կտոր 
ուղե գոր գե րի (ուղե լա թե րի) հա մար. աղ վա փե-
տու րից վեր մակ ներ. ծած կոց ներ. ձգուն (էլաս-
տիկ) գործ վածք ներ. վա րա գույր նե րի կա պեր 
մա նա ծա գործ ված քից. ապա կե սպաս քը սրբե լու 

ան ձե ռո ցիկ ներ (սրբիչ ներ). նախ շա վոր գործ-
վածք ներ ասեղ նա գոր ծու թյան հա մար. ֆլա նել 
բայ կա (խա վոտ գործ վածք). բամ բա կե գործ-
վածք ներ պան րի փա թաթ ված քի հա մար. մար-
մին լվա նա լու թաթ ման ներ. գա զե գործ վածք ներ 
(շղարշ). ռե տի նա պատ ված կտավ (բա ցա ռու-
թյամբ գրա սե նյա կա յին նպա տակ նե րի հա մար 
օգ տա գործ վող նե րի). մա զե գործ վածք (պար-
կա գործ վածք). պա տյան ներ կա հույ քի հա մար. 
մե տաք սե գործ վածք ներ տպագ րա կան շաբ-
լոն նե րի (ձև ան մուշ նե րի) հա մար. դա ջո վի չթե 
գործ վածք ներ. ջեր սի (գործ վածք). ջու թե գործ-
վածք ներ. բրդե գործ վածք ներ. վու շե գործ վածք-
ներ. ան կող նու սպի տա կե ղեն. սպի տա կե ղեն 
նախ շա վոր կտա վից. սե ղա նի սպի տա կե ղեն, 
բա ցա ռու թյամբ թղթից պատ րաստ վա ծի. սպի-
տա կե ղեն տնա յին տնտե սու թյան հա մար. սրբիչ-
ներ մա նա ծա գործ ված քից. մե տաք սե գործ վածք 
«մա րա բու». խտակ տավ ներք նակ նե րի հա մար. 
պլաստ մաս սա յե ծած կոց ներ կա հույ քի հա մար. 
սե ղա նի ան ձե ռո ցիկ ներ մա նա ծա գործ ված քից. 
մո լես կին (գործ վածք). թաշ կի նակ ներ մա նա-
ծա գործ ված քից. հա կա մո ծա կա յին ցան ցեր. 
բար ձե րես ներ. պլաստ մաս սա յե նյու թեր (գործ-
վածք նե րի փո խա րի նիչ ներ). ծանր վա րա գույր-
ներ. գործ վածք ներ ռա միի (ճե նա կա նե փի) 
թել քից. գործ վածք ներ ար հես տա կան մե տաք-
սից. վա րա գույր ներ մա նա ծա գործ ված քից կամ 
պլաստ մաս սա յից. երեսսր բիչ ներ մա նա ծա-
գործ ված քից. մե տաք սե գործ վածք ներ. շղարշ. 
գործ վածք ներ սպա նե ա խո տից. տաֆ տա 
(նրբա դի պակ) (գործ վածք). տրի կո տա ժե գործ-
վածք ներ. շղար շե վա րա գույր ներ. զե ֆիր 
(գործ վածք). չիթ. մա նա ծա գործ ված քից ամա-
նա տա կեր. սե ղա նի մա նա ծա գործ ված քից 
տակ դիր ներ. մա նա ծա գոր ծա կան ոչ գործ ված-
քա յին նյու թեր. ներդ րակ ներ քնա պար կե րի 
հա մար. մա նա ծա գործ ված քից ան ձե ռո ցիկ ներ 
գրի մը մաք րե լու հա մար. պի տակ ներ մա նա-
ծա գոր ծա կան նյու թե րից. մա նա ծա գոր ծա-
կան երես պատ ման նյու թեր պա տե րի հա մար. 
մա նա ծա գոր ծա կան գործ վածք ներ ապա կե-
թել քից. մա նա ծա գոր ծա կան նյու թեր զտե լու 
հա մար. գրա մե քե նա նե րի ծած կոց ներ մա նա-
ծա գործ ված քից. գործ վածք ներ թա վա թե լից. 
պա տյան ներ բար ձե րի հա մար. սպաս քի տակ 
դրվող մա նա ծա գործ ված քից դրոց ներ. վեր-
մակ ներ. ծած կոց ներ. բազ մո ցի բար ձե րի ծած-
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կոց ներ. նյու թեր մա նա ծա գործ ված քի հա մար. 
մա նա ծա գոր ծա կան նյու թեր կա հույք պաս տա-
ռա պա տե լու հա մար. գործ ված քից պա տյան ներ 
զու գա րա նա կոն քե րի կա փա րիչ նե րի հա մար. 
ցնցու ղա րա նի վա րա գույր ներ մա նա ծա գործ-
ված քից կամ պլաստ մաս սա յից. գործ ված քից 
տա կա շո րեր. խան ձա րուր ներ ման կիկ նե րի 
հա մար վեր մակ ներ տնա յին կեն դա նի նե րի 
հա մար. քնա պար կեր նո րա ծին նե րի հա մար. 
ծրար ներ նո րա ծին նե րի հա մար. քնա պար կեր. 
մահ ճա կա լի ժա նյա կե րիզ ներ. ման կա կան մահ-
ճա կալ նե րի բամ պեր ներ (ան կող նա յին սիպ տա-
կե ղեն). մուս լի նի գործ վածք. բի վակ պար կեր՝ 
որ պես քնա պար կե րի հա մար պաշտ պա նիչ 
պա տյան ներ. զբո սախն ջույք նե րի պլեդ ներ, 
բո լոր ապ րանք նե րը կապ ված են ֆուտ բո լա յին 
գոր ծու նե ու թյան հետ.

դաս 25. կոշ կե ղե նի սա հե լը խո չըն դո տող 
հար մա րանք ներ. հա գուստ ավ տո մո բի լիստ-
նե րի հա մար. կոշ կե ղեն. բաղ նի քի սան դալ ներ. 
բաղ նի քի հո ղա թափ ներ. գուլ պա ներ (եր կար). 
քրտինք կլա նող եր կար գուլ պա ներ. գուլ պա-
նե րի կրկնակ րունկ ներ. բե րետ ներ. բլուզ ներ. 
բո ա ներ (մոր թե վզպատ ներ՝ գոր ժետ ներ). 
կե պի ներ՝ որ պես գլխարկ ներ. տրի կո տա ժե-
ղեն. եր կա րա ճիտ կո շիկ ներ. կի սա կո շիկ ներ. 
կոշ կա ծայ րեր. քրտնա կալ ներ. տա բա տա կալ-
ներ. քու ղե րով կի սա կո շիկ ներ. հա գուս տի օձիք-
ներ. պա րա նո ցի խո ղո վա կա ձև շար ֆեր. լի ֆեր. 
բռնցքա մար տիկ նե րի վար տիք ներ. թա սակ-
ներ (գլխարկ). իրա նա կալ ներ (կա նա ցի ներք-
նազ գեստ). ներք նազ գեստ. գլխա նոց ներ 
(հա գուստ). բո լո րագլ խարկ նե րի շրջա նակ ներ 
(հենք). հո վար ներ գլխարկ նե րի հա մար. գո տի-
ներ (հա գուստ). շա լեր. խա լաթ ներ. սվի տեր-
ներ. պու լո վեր ներ. շուր ջառ ներ (եկե ղե ցա կան 
զգեստ). կար ճա գուլ պա ներ. կա պեր կար ճա-
գուլ պա նե րի հա մար. կա խա կա պեր. կա պեր 
եր կար գուլ պա նե րի հա մար. կո շիկ նե րի ճտքեր. 
շա պիկ ներ (բլուզ ներ). պլաստ րոն ներ. կրծքա-
կալ ներ. հա գուստ. բո լո րագլ խարկ ներ. կոշ կե-
ղե նի մե տա ղե եզ րակ ներ. մոր թի ներ (հա գուստ). 
հա նո վի օձիք ներ. զու գա գուլ պա ներ. կոմ բի-
նե զոն ներ ջրա յին դա հուկ նե րի հա մար. կոմ-
բի նե զոն ներ (հա գուստ). քրտինք ներծ ծող 
ներք նազ գեստ. առանց քու ղե րի սեղ մի րան-
ներ (գրա ցի ա ներ). կոս տյումն եր. պատ րաս տի 
հա գուստ. ման կա կան վար տիք ներ (ներք նազ-

գեստ). ական ջա կալ ներ (հա գուստ). փող կապ-
ներ. կոշ կե րես ներ. սռնա պան ներ. բրի ջի ներ. 
տա բատ ներ. հա գուստ հե ծան վորդ նե րի հա մար. 
վեր նազ գեստ. ձեռ նոց ներ (հա գուստ). պատ-
րաս տի աս տառ ներ (հա գուս տի տար րեր). 
շարֆ. կաշ նե. վզնոց. գո տի-շար ֆեր, ծի սա-
կար գա յին շար ֆեր. տրի կո տա ժե հա գուստ. 
ներ դիր ներ շա պիկ նե րի հա մար. էս պադ րիլ ներ. 
մոր թե թիկ նոց ներ. բուտ սեր (ֆուտ բո լա յին). 
ցի լինդր ներ. գա բար դին ներ. (հա գուստ). սեղ-
մի րան ներ (ներք նազ գեստ). գո տի ներ (ներք-
նազ գեստ). կրկնա կո շիկ ներ. բաճ կո նակ ներ. 
փող քա ժա պա վեն ներ. գլխա շոր, որը ծած կում է 
պա րա նո ցը և ուսե րը. մարմն ա մար զա կան կոշ-
կե ղեն. ման տո. անջ րան ցիկ հա գուստ. զան գա-
պան ներ (տաք գուլ պա ներ). ջեր սի (հա գուստ). 
շրջազ գեստ ներ. նո րած նի օժիտ (հա գուստ). 
շքազ գեստ ներ (սպա սա վոր նե րի). սպոր տա յին 
տրի կո տա ժե ղեն. բազ կա պատ ներ. գոգ նոց-
ներ (հա գուստ). մուֆ տա ներ (հա գուստ). օրա րի 
(եկե ղե ցա կան հա գուստ). առանց մատ նե րի 
ձեռ նոց ներ. խույ րեր (եկե ղե ցա կան գլխարկ). 
տնա յին կո շիկ ներ. կնգու ղով վե րար կու (թիկ-
նոց ներ). մուշ տակ ներ. լո ղա փի զգեստ ներ. 
լո ղա փի կո շիկ. գրպան ներ հա գուս տի հա մար. 
պի ժա մա ներ. զգեստ ներ. սա բո ներ (կո շիկ). 
սան դալ ներ. կի սա վար տիք ներ. կրծկալ ներ. 
վե րար կու ներ. կրունկ ներ կոշ կե ղե նի հա մար. 
պատ մու ճան ներ (պա րե գոտ ներ). ռան տեր կոշ-
կե ղե նի հա մար. հա մազ գեստ. բրդյա բաճ կոն-
ներ (հա գուստ). բաճ կոն ներ (հա գուստ). թղթե 
հա գուստ. քո ղեր (հա գուստ). լո ղագլ խարկ ներ. 
լո ղա վար տիք ներ. լո ղազ գեստ ներ. բաղ նի քի 
խա լաթ ներ. ման կա կան կրծկալ ներ, բա ցա ռու-
թյամբ թղթից պատ րաստ ված նե րի. կոշ կե ղե նի 
ներ բան ներ. կո շիկ ներ. կրունկ ներ. սպոր տա յին 
կո շիկ ներ. ոչ էլեկտ րա կան մուֆ տա ներ ոտ քե րի 
հա մար. սե պեր բութ սե րի հա մար. սպոր տա յին 
բութ սեր. գլխա կա պեր (հա գուստ). գլխա նո ցով 
բաճ կոն. տա կի շրջազ գեստ ներ. դա հուկ նե րի 
կի սա կո շիկ ներ. կա նա ցի ներք նա շա պիկ ներ 
(կոմ բի նա ցիա). բո դի (կա նա ցի ներք նազ գեստ). 
բան դա նա ներ (պա րա նո ցի թաշ կի նակ ներ). 
հա գուստ մարմն ա մար զիկ նե րի հա մար. 
հա գուստ ար հես տա կան կաշ վից. կաշ վե 
հա գուստ. թիկ նոց ներ. դի մա կա հան դե սի կոս-
տյումն եր. սա րի ներ կար ճա թև (T-աձև) մայ կա-
ներ. չալ մա ներ. ժա պա վե նա կապ փող կապ ներ 
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լայն եզ րե րով. ձկնոր սա կան բաճ կոն ներ. գո տի-
քսակ ներ (հա գուստ). կրծքի գրպա նի թաշ կի-
նակ ներ. թղթե գդակ ներ (հա գուստ). դի մակ ներ 
քնե լու հա մար. կի սա տա բա տա ձև շրջազ գեստ-
ներ. պոն չո ներ. սա րոնգ ներ. դա հու կորդ նե րի 
ձեռ նոց ներ. լե գինս ներ (շալ վար). սա րա ֆան ներ. 
հո վար ներ՝ որ պես գլխարկ ներ. կի սա տա բատ-
ներ (ներք նազ գեստ). սպոր տա յին մայ կա ներ. 
կա ճյակ ներ (թա ղի քե եր կա րա ճիտ կո շիկ ներ). 
ժա մա շա պիկ ներ. մին չև կո ճե րը հաս նող կո շիկ-
ներ. քրտինք ներծ ծող կար ճա գուլ պա ներ. վար-
սա վի րա կան թիկ նոց. կա րա տեի հա մազ գեստ. 
ձյու դո յի հա մազ գեստ. մարմն ա մար զա կան կիպ 
նստող զգեստ. կի մո նո. թև քե րով ման կա կան 
կրծկալ ներ, բա ցա ռու թյամբ թղթից պատ րաստ-
ված նե րի. նի հա րեց նող նյու թեր պա րու նա-
կող հա գուստ. ասեղ նա գործ հա գուստ. կո շի կի 
կրուն կի պաշտ պա նիչ հար մա րանք ներ. գլխարկ-
ներ. թաթ ման ներ. լա տեք սա յին հա գուստ. 
պաշտ պա նիչ մար զա շա պիկ ներ (ռաշ գարդ ներ). 
ԼԱԴ-ով հա գուստ. գլխա շո րեր. կպչուն կրծկալ-
ներ. կարճ սռնա պան ներ, բո լոր ապ րանք նե րը 
կապ ված են ֆուտ բո լա յին գոր ծու նե ու թյան հետ.  

դաս 35. օգ նու թյուն գոր ծա րա րու թյան 
կա ռա վար ման հար ցե րում. տվյալ ներ գոր ծա-
րա րա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի մա սին. հայ-
տա րա րու թյուն նե րի փակց նում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի տա րա ծում. գրա սե նյա կա յին սար քե րի 
և ապա րատ նե րի վար ձույթ. խորհր դատ վու-
թյուն գոր ծա րա րու թյան կազ մա կերպ ման և 
կա ռա վար ման հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն 
գոր ծա րա րու թյան կա ռա վար ման հար ցե րով. 
մե քե նագր ման ծա ռա յու թյուն ներ. ապ րանք նե րի 
ցու ցադ րում. գո վազ դա յին նյու թե րի առա քում. 
գո վազ դա յին նյու թե րի նո րա ցում. նմուշ նե րի 
տա րա ծում. գոր ծա րա րու թյան ար դյու նա վե տու-
թյան փոր ձաքն նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
աճուր դա յին վա ճառք. շու կա յի ուսումն ա սի րու-
թյուն. առևտ րա յին գոր ծու նե ու թյան գնա հա-
տում. հե տա զո տու թյուն ներ գոր ծա րա րու թյան 
աս պա րե զում. գո վազ դա յին նյու թե րի վար ձույթ. 
խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու թյան կազ մա-
կերպ ման հար ցե րով. գո վազ դա յին տեքս տե րի 
հրա տա րա կում. գո վազդ. ռա դի ո գո վազդ. 
կո նյունկ տու րա յին (իրա վի ճա կի, իրադ րու թյան) 
հե տա զո տու թյուն ներ. ծա ռա յու թյուն ներ հա սա-
րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի բնա գա վա-
ռում. սղագ րա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 

հե ռուս տա գո վազդ. հա ղոր դագ րու թյուն նե րի 
գրա ռում (գրա սե նյա կա յին աշ խա տանք ներ). 
ցու ցա փեղ կե րի ձև ա վո րում. գո վազ դա յին գոր-
ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գոր ծա րա-
րու թյան կա ռա վար ման խորհր դատ վա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. մա նե կեն նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ ապ րանք նե րը գո վազ դե լու կամ խրա խու սե-
լու հա մար. շու կա յա գի տա կան (մար քե թին գա յին) 
հե տա զո տու թյուն ներ. տվյալ նե րի ավ տո-
մատաց ված հիմն ա պա շար նե րի վա րում. 
մասնագի տա կան խորհր դատ վու թյուն գոր ծա-
րա րու թյան աս պա րե զում. տնտե սա կան կան-
խա տե սում. ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր պում 
առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. 
գործ նա կան տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
հա սա րա կա կան կար ծի քի հե տա զո տում. վճար-
ման փաս տաթղ թե րի նա խա պատ րաս տում. 
աշ խա տա կից նե րի հաս տիք նե րի հա մալ րում. 
ձեռ նար կու թյուն նե րը տե ղա փո խե լու հետ կապ-
ված վար չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. տա րածք-
նե րի վար ձա կա լում գո վազ դի տե ղադր ման 
հա մար. վա ճառ քի օժան դա կու թյուն եր րորդ 
ան ձանց հա մար. քար տու ղա րա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. հար կա յին հայ տա րա րագ րե րի կազ-
մում. հե ռա խո սա զան գե րին պա տաս խա նե լու 
ծա ռա յու թյուն ներ բա ցա կա յող բա ժա նորդ նե րի 
հա մար. տեքս տի մշա կում. լրագ րե րի բա ժա նոր-
դագ րու թյան կազ մա կեր պում եր րորդ ան ձանց 
հա մար.  գո վազդ փոս տով. հյու րա նո ցա յին գոր-
ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. ստեղ ծա գործ նե րի և 
կա տա րող նե րի գոր ծե րի կա ռա վա րում. տե ղե-
կատ վու թյան հա վա քում տվյալ նե րի հա մա-
կարգ չա յին հիմն ա պա շար նե րում. 
տե ղե կատ վու թյան կա նո նա կար գում տվյալ նե րի 
հա մա կարգ չա յին հիմն ա պա շար նե րում. առևտ-
րա կան տո նա վա ճառ նե րի կազ մա կեր պում. լու-
սա պատ ճե նա հա նող սար քա վոր ման վար ձույթ. 
ին տե րակ տիվ գո վազդ հա մա կարգ չա յին ցան-
ցում. մա տա կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ 
եր րորդ ան ձանց հա մար (ապ րանք նե րի գնում և 
ձեռ նար կա տե րե րին ապ րանք նե րով ապա հո-
վում). տե ղե կատ վու թյան որո նում հա մա կարգ-
չա յին ֆայ լե րում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
գո վազ դա յին ժա մա նա կի վար ձույթ զանգ վա ծա-
յին տե ղե կատ վու թյան բո լոր մի ջոց նե րում. 
մա մու լի տե սու թյուն. առևտ րի ավ տո մատ նե րի 
վար ձույթ. հո գե բա նա կան տես տա վո րում 
աշ խա տող ներ ընտ րե լիս. գնե րի հա մե մատ ման 
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ծա ռա յու թյուն ներ. ման րա ծախ վա ճառ քի նպա-
տա կով ապ րանք նե րի ցու ցադ րում բո լոր լրատ-
վա մի ջոց նե րով. սպա ռող նե րին առևտ րա յին 
տե ղե կատ վու թյան և խոր հուրդ նե րի տրա մադ-
րում ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի ընտ-
րու թյան հար ցում. հե ռա հա ղոր դակ ցա կան 
ծա ռա յու թյուն նե րի բա ժա նոր դագ րում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. գնման պատ վեր նե րի մշակ-
ման գոր ծըն թաց նե րի կա ռա վա րում. ապ րանք-
նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի լի ցեն զի ա նե րի 
առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) կա ռա վա րում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. են թա կա պա լա ռուի ծա ռա յու-
թյուն ներ (առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) օգ նու թյուն). 
հա շիվ ե րի ապ րան քագ րե րի տրա մադ րում. 
գո վազ դա յին տեքս տե րի խմբագ րում. վի ճա-
կագ րա կան տվյալ նե րի հա վա քում և տրա-
մադրում. գո վազ դի ման րա կեր տում. 
երաշ խա վոր նե րի որո նում. նո րա ձև ու թյան ցու-
ցադ րու թյան կազ մա կեր պում գո վազ դա յին 
նպա տակ նե րով. գո վազ դա յին ֆիլ մե րի ար տադ-
րու թյուն. մար զիկ նե րի գոր ծու նե ու թյան կա ռա-
վա րում. մար քե թինգ (շու կա յա վա րում). 
հե ռուս տա մար քե թին գի ծա ռա յու թյուն ներ. 
վա ճառ քի ցու ցադ րա փեղ կե րի (ստենդ նե րի) 
վար ձույթ. տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում 
գոր ծա րար և առևտ րա յին հա րա բե րու թյուն նե րի 
ոլորտ նե րում. վա ճառ քի օժան դակ ման հա մար 
որոն ման հա մա կար գի օպ տի մա լա ցում. վեբ-
կայ քե րի եր թև ե կի օպ տի մա լա ցում. գո վազ դա-
յին ծա ռա յու թյուն ներ «վճա րել մեկ կտտո ցով» 
(PPC). առևտ րա յին միջ նոր դա յին ծա ռա յու թյուն-
ներ. ար տա հաս տի քա յին աշ խա տող նե րի գոր-
ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. առևտ րա յին 
գոր ծարք նե րի հա մա ձայ նե ցում և կնքում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին 
հիմն ա պա շար նե րում տվյալ նե րի նո րա ցում և 
պա հում. շի նա րա րա կան նա խագ ծե րի հա մար 
առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) նա խագ ծե րի կա ռա-
վա րում. գոր ծա րար տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. ապ րանք ներ և 
ծա ռա յու թյուն ներ գնող նե րի և վա ճա ռող նե րի 
հա մար առ ցանց վա ճա ռա տե ղի տրա մադ րում. 
գո վազ դա յին հաս կա ցու թյուն նե րի մշա կում. 
ար տա քին վար չա կան կա ռա վա րում ըն կե րու-
թյուն նե րի հա մար հար կա յին հայ տա րա րագ րեր 
ներ կա յաց նե լու ծա ռա յու թյուն ներ. ծախ սե րը 
փոխ հա տու ցող ծրագ րե րի առևտ րա յին (կո մեր-
ցի ոն) կա ռա վա րում եր րորդ ան ձանց հա մար. 

գո վազ դա յին վա հա նակ նե րի վար ձույթ. կեն-
սագ րա կան տվյալ նե րի գրում այլ ան ձանց 
հա մար. առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա-
տակ նե րով վեբ-կայ քե րի ցան կի տրա մադ րում. 
հա ճախ ճա նա պար հոր դող նե րի ծրագ րե րի 
կա ռա վա րում. հան դի պումն ե րի պլա նա վոր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ-
ներ). հան դի պումն ե րի մա սին հի շեց նե լու ծա ռա-
յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ ներ). 
սպա ռող նե րի հա վա տար մու թյան ծրագ րե րի 
կա ռա վա րում. գո վազ դա յին սցե նար նե րի տեքս-
տե րի կազ մում. տվյալ նե րի և գրա վոր 
հա ղորդագ րու թյուն նե րի գրան ցում. գրան ցա-
մա տյան նե րի տե ղե կատ վու թյան թար մա ցում և 
պա հում. տե ղե կատ վա կան ցան կի կազ մում 
առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. 
պո տեն ցի ալ մաս նա վոր ներդ րող նե րի և ֆի նան-
սա վոր ման կա րիք ունե ցող ձեռ նար կա տե րե րի 
ընտ րու թյան հար ցում բիզ նես-ծա ռա յու թյուն-
ներ. հե ռուս տա խա նութ նե րի ծրագ րե րի 
ար տադ րու թյուն. հա սա րա կու թյան հետ հա ղոր-
դակց ման ռազ մա վա րու թյան վե րա բե րյալ 
խորհր դատ վու թյուն. խորհր դատ վու թյուն 
գո վազ դա յին հա ղոր դակ ցու թյան ռազ մա վա րու-
թյան վե րա բե րյալ. գոր ծա րար պայ մա նագ րե րի 
հա մա ձայ նե ցում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
սպոր տա յին մի ջո ցա ռումն ե րի հո վա նա վոր մամբ 
ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի խթա նում. 
մրցակ ցա յին հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. շու կա յի հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. ֆի նան սա կան աու դիտ. թվա յին 
երաժշ տու թյան ներ բեռն ման հա մար ման րա-
ծախ առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. հնչյու նա յին 
ֆայ լե րի ներ բեռն ման հա մար ման րա ծախ 
առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. նա խա պես գրառ-
ված երաժշ տու թյան և ֆիլ մե րի ներ բեռն ման 
հա մար ման րա ծախ առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. 
դե ղա գոր ծա կան, անաս նա բու ժա կան և հի գի ե-
նիկ պատ րաս տուկ նե րի և բժշկա կան պա րա-
գա նե րի մե ծա ծախ վա ճառք. նվեր նե րի ցան կի 
գրանց ման ծա ռա յու թյուն ներ. թի րա խա յին մար-
քե թինգ (շու կա յա վա րում). գոր ծա րա րու թյան 
ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րում. ար տա քին 
գո վազդ. պատ կե րաս րահ նե րի մի ջո ցով 
ար վես տի գոր ծե րի ման րա ծախ վա ճառք. վար-
չա կան օժան դա կու թյուն մրցույ թի հայ տե րի 
վե րա բե րյալ. մար քե թինգ (շու կա յա վա րում) 
ծրագ րա յին ապա հով ման հրա պա րակ ման 
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շրջա նակ նե րում. լրատ վա մի ջոց նե րի հետ 
կա պե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կոր պո րա տիվ 
հա ղոր դակ ցու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. գրա սե-
նյա կա յին սար քա վո րումն ե րի վար ձույթ հա մա-
տեղ աշ խա տան քա յին պայ ման նե րում. 
առևտ րա յին լոբ բիս տա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
օգ տա գոր ծող նե րի կար ծիք նե րի տրա մադ րում 
առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. 
օգ տա գոր ծող նե րի վար կա նիշ նե րի տրա մադ-
րում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ-
նե րով. հե ռա խո սա յին կո մու տա տո րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. հա ցամ թեր քին վե րա բե րող 
ման րա ծախ առևտ րի ծա ռա յու թյուն ներ. սպա-
ռո ղի պրո ֆի լա վո րում առևտ րա յին կամ մար քե-
թին գա յին նպա տակ նե րով. վար չա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ բժշկա կան ուղ ղորդ ման 
հա մար, բո լոր ծա ռա յու թյուն նե րը կապ ված են 
ֆուտ բո լա յին գոր ծու նե ու թյան հետ.

դաս 38. ռա դի ո հե ռար ձա կում. հա ղոր դագ-
րու թյուն նե րի փո խան ցում. հե ռուս տա հե ռար ձա-
կում. հե ռագ րե րի հա ղոր դում. հե ռագ րա կապ 
տրա մադ րե լու ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռագ րա-
կապ. հե ռա խո սա կապ տրա մադ րե լու ծա ռա-
յու թյուն ներ. հե ռա խո սա կապ. բա ժա նոր դա յին 
հե ռագ րա կա պի (տե լեք սի) ծա ռա յու թյուն ներ. 
լրատ վա կան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. մա լու խա յին հե ռուս տա հե ռար ձա կում. 
ռա դի ո հե ռա խո սա կապ. հա մա կարգ չա յին տեր-
մի նալ նե րով իրա գործ վող կապ. հա մա կարգ չի 
մի ջո ցով հա ղոր դագ րու թյուն նե րի և պատ կեր-
նե րի փո խան ցում. էլեկտ րո նա յին նա մակ նե րի 
հա ղոր դում. ֆաք սի մի լա յին կապ. հե ռա հա ղոր-
դակ ցու թյան ոլոր տում տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում. փեյ ջին գա յին ծա ռա յու թյուն (ռա դի ո յի, 
հե ռա խո սի կամ էլեկտ րո նա յին կա պի այլ 
մի ջոց նե րի օգ տա գործ մամբ). հա ղոր դագ րու-
թյուն նե րի փո խանց ման ապա րա տու րա յի վար-
ձույթ. ֆաք սի մի լա յին ապա րատ նե րի վար ձույթ. 
մո դեմն ե րի վար ձույթ. հե ռա հա ղոր դակ ցա կան 
կա պի սար քա վոր ման վար ձույթ. հե ռա խո սա յին 
ապա րատ նե րի վար ձույթ. ար բա նյա կա յին կապ. 
հա ղոր դագ րու թյուն նե րի էլեկտ րո նա յին տախ-
տակ (հե ռա հա ղոր դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ). ին տեր նե տին հե ռա հա ղոր դակ ցա կան 
մի աց ման ապա հո վում. հե ռա հա ղոր դակ ցա-
կան մի ա ցումն ե րի և եր թու ղա վոր ման ծա ռա-
յու թյուն ներ. հե ռա կոն ֆե րանս ներ. ին տեր նետ 
մուտ քի ապա հո վում. հա մա ցան ցի հա սա նե-

լի ու թյան ժա մա նա կի վար ձույթ. հե ռուս տա-
խա նութ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ տրա մադ րող 
հե ռա հա ղոր դակ ցա կան կա պու ղի նե րի ապա-
հո վում. ին տեր նե տում բա նա վե ճա յին հա մա-
ժո ղով ե րի հա սա նե լի ու թյան ապա հո վում. 
տվյալ նե րի հիմն ա պա շար մուտ քի ապա հո վում. 
ձայ նա յին փոս տի ծա ռա յու թյուն ներ. շնոր հա վո-
րա կան բա ցիկ նե րի առ ցանց փո խան ցում. թվա-
յին ֆայ լե րի հա ղոր դում. ան լար հե ռար ձա կում. 
տե սա կոն ֆե րանս նե րի հա մար կա պի ծա ռա յու-
թյուն նե րի տրա մադ րում. առ ցանց հա մա ժո ղով-
նե րի ապա հո վում, տրա մադ րում, տվյալ նե րի 
հոս քի փո խան ցում, ռա դի ո կապ, տե սա հա ղոր-
դում ըստ պա հան ջի, փոդ քաս թի հա ղոր դում, 
սմարթ ֆոն նե րի վար ձույթ, բո լոր ծա ռա յու թյուն-
նե րը կապ ված են ֆուտ բո լա յին գոր ծու նե ու թյան 
հետ.

դաս 41. ակա դե մի ա ներ (ուսու ցում). զվար-
ճան քի (ատ րակ ցի ոն նե րի) զբո սայ գի նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ կեն դա նի նե րի վար ժե ցում. կի նե մա-
տոգ րա ֆի ա կան սար քա վո րումն ե րի վար ձույթ. 
հա մեր գա վար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կի նոս-
տու դի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կրկե սա յին 
կա տա րումն ե րի ներ կա յա ցում. մրցույթ նե րի 
կազ մա կեր պում (ուսումն ա կան կամ զվար-
ճա լի). հե ռա կա ուսու ցում. ֆի զի կա կան դաս-
տի ա րա կու թյուն. դե կո րա ցի ա նե րի վար ձույթ 
շոու- ծրագ րե րի հա մար. ժա ման ցի օբ յեկտ-
նե րի տրա մադ րում. զվար ճա լի ռա դի ո հա ղոր-
դումն եր. տեքս տա յին նյու թե րի հրա պա րա կում, 
բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին նյու թե րի. կրթա-
դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ձայ նագ-
րու թյուն նե րի վար ձա կա լու թյուն. կի նո ֆիլ մե րի 
վար ձույթ. ֆիլ մե րի ար տադ րու թյուն, բա ցա-
ռու թյամբ գո վազ դա յին ֆիլ մե րի. մարմն ա-
մար զու թյան ուսու ցում. գրքե րը դուրս տա լու 
հնա րա վո րու թյամբ գրա դա րան նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. գրքե րի հրա տա րա կում. ռա դիո և 
հե ռուս տա տե սա յին ըն դու նիչ նե րի վար ձույթ. 
ռա դիո և հե ռուս տա տե սա յին ծրագ րե րի մոն տա-
ժում. վար յե տե նե րի ներ կա յա ցումն եր. երաժշ-
տաս րահ նե րի ներ կա յա ցումն եր. նվա գախմ բե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. թա տե րա կան ներ կա յա ցում-
ներ. շո ու նե րի ար տադ րու թյուն. հե ռուս տա տե-
սա յին զվար ճա լի հա ղոր դումն եր. թա տե րա կան 
դե կո րա ցի ա նե րի վար ձույթ. կեն դա նա բա նա-
կան այ գի նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սպոր տա յին 
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սար քե րի տրա մադ րում. նկա րիչ նե րին մո դել ներ 
տրա մադ րող գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. շար ժա կան գրա դա րան նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. խա ղատ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
(խա ղեր). ակումբ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (զվար-
ճու թյուն կամ կրթու թյուն). կո լոք վի ումն ե րի կազ-
մա կեր պում և անց կա ցում. կոն ֆե րանս նե րի 
կազ մա կեր պում և անց կա ցում. վե հա ժո ղով ե րի 
(կոնգ րես նե րի) կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
դիս կո տեկ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կրթու թյան 
ոլոր տին վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում.  քննու թյուն նե րի անց կա ցում. զվար-
ճու թյան ոլոր տին վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր-
պում մշա կու թա յին կամ կրթու թյան նպա տակ-
նե րով. մո լե խա ղե րի ոլոր տում ծա ռա յու թյուն ներ. 
գոլ ֆի դաշ տե րի տրա մադ րում. առող ջու թյան 
ակումբ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (առող ջա րար 
և ֆիթ նես-մար զումն եր). հանգս տի ճամ բար-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (զվար ճու թյուն ներ). 
թա տե րա կա նաց ված ներ կա յա ցումն եր. կի նո-
թատ րոն նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ-
րում. նա խադպ րո ցա կան հաս տա տու թյուն ներ 
(կրթու թյուն). սպոր տա յին մրցումն ե րի կազ մա-
կեր պում. ժա ման ցա յին հան դի պումն ե րի ծրագ-
րե րի կազ մում. գործ նա կան հմտու թյուն նե րի 
ուսու ցում (ցու ցադ րու թյուն).  թան գա րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ (շնոր հան դես ներ, ցու ցա-
հան դես ներ). ձայ նագ րու թյուն նե րի ստու դի ա-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հանգս տի վե րա բե րյալ 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. ստորջ րյա 
սուզ ման հան դեր ձան քի վար ձույթ. սպոր տա-
յին սա քա վո րումն ե րի վար ձույթ, բա ցա ռու թյամբ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի. մար զա դաշ տե րի 
սար քա վո րումն ե րի վար ձույթ. տե սա ֆիլ մե րի 
վար ձույթ. սե մի նար նե րի կազ մա կեր պում և 
անց կա ցում. սպոր տա յին ճամ բար նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. գի տա ժո ղով ե րի (սիմ պո զի-
ումն ե րի) կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
սպոր տա յին մի ջո ցա ռումն ե րի ժամ կետ նե րի 
պլա նա վո րում. կրթու թյան գի շե րօ թիկ դպրոց-
ներ. վար պե տաց դա սե րի կազ մա կեր պում և 
անց կա ցում (ուսու ցում). գե ղեց կու թյան մրցույթ-
նե րի կազ մա կեր պում. ներ կա յա ցումն ե րի տոմ-
սե րի ամ րագ րում. կրկնօ րի նա կում. կրո նա կան 
կրթու թյուն. վի ճա կա խա ղե րի կազ մա կեր պում. 
պա րա հան դես նե րի կազ մա կեր պում. ներ կա յա-
ցումն ե րի կազ մա կեր պում (իմպ րե սա րի ո նե րի 

ծա ռա յու թյուն ներ). խա ղա դահ լիճ նե րի ծա ռա-
յու թյուն նե րի տրա մադ րում. ձայ նա յին սար քա-
վո րումն ե րի վար ձա կա լու թյուն. լու սա վոր ման 
սար քե րի վար ձույթ թատ րոն նե րի կամ հե ռուս-
տաս տու դի ա նե րի հա մար. թե նի սի կոր տե րի 
վար ձույթ. տե սախ ցիկ նե րի վար ձույթ. սցե նար-
ներ գրե լու ծա ռա յու թյուն ներ, բա ցա ռու թյամբ 
գո վազ դա յի նի. տե սագ րու թյուն նե րի մոն տա-
ժում. գրքե րի և պար բե րա կան նե րի առ ցանց 
հրա պա րա կում. հրա պա րա կումն եր էլեկտ րո-
նա յին սե ղա նա դիր հրա տա րակ չա կան հա մա-
կար գե րի օգ նու թյամբ. են թագ րե րի կա տա րում. 
հա մա կարգ չա յին ցան ցե րի կող մից առ ցանց 
տրա մադր վող խա ղա յին ծա ռա յու թյուն ներ. 
կա րա ո կե ծա ռա յու թյուն ներ. երաժշ տու թյան 
ստեղ ծա գոր ծում. գի շե րա յին ակումբ-սրճա-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (զվար ճու թյուն ներ). 
ոչ ներ բեռ նե լի էլեկտ րո նա յին առ ցանց հրա-
պա րա կումն ե րի տրա մադ րում. լու սան կար-
չա կան ռե պոր տաժ ներ. լու սան կար չու թյուն. 
մաս նա գի տա կան կողմն ո րո շում (խոր հուրդ ներ 
կրթու թյան կամ ուսուց ման հար ցե րով). նո րու-
թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. թարգ մա նիչ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. թարգ մա նու թյուն ժես տե րի 
լեզ վից. տե սագ րում. միկ րո ֆիլ մե րի ստեղ ծում. 
տոմ սե րի բաշխ ման ծա ռա յու թյուն ներ (զվար-
ճանք, ժա մանց). տեքս տե րի խմբագ րում. 
հա մերգ նե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
գե ղա գիր նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հրա պա րա-
կումն ե րի ման րա կեր տում, բա ցա ռու թյամբ 
գո վազ դա յին նե րի. նո րա ձև ու թյան ցու ցադ րու-
թյան կազ մա կեր պում ժա ման ցի նպա տա կով. 
մար զիչ նե րի, դա սու սույց նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ (ուսու ցում). սպոր տա յին հրա պա րակ նե րի 
վար ձույթ. բա նա վոր թարգ մա նու թյուն ներ. 
ան հա տա կան մար զիչ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ֆիթ նես-դա սե րի անց կա ցում. մաս նա գի տա կան 
վե րա պատ րաս տում. երաժշ տա կան ար տադ-
րան քի թո ղար կում. խա ղա լիք նե րի վար ձույթ. 
խա ղա սար քե րի վար ձույթ. դպրոց նե րի կող մից 
մա տուց վող կրթա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ոչ 
բեռ նե լի երաժշ տու թյան առ ցանց տրա մադ րում. 
ոչ բեռ նե լի տե սա նյու թե րի առ ցանց տրա մադ-
րում. կրկնու սույ ցի ծա ռա յու թյուն ներ. կրթա-
կան ոչ վիր տու ալ ֆո րումն ե րի կազ մա կեր պում 
և անց կա ցում. եր գա հան նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. հե ռուս տա տե սա յին և կի նոս ցե նար նե րի 
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գրում. զբո սա վա րի (գի դի) ծա ռա յու թյուն ներ. 
սի մու լյա տո րի մի ջո ցով մա տուց վող ուսու ցում. 
չբեռն վող ֆիլ մե րի տրա մադ րում «տե սա նյութ 
ըստ պա հան ջի» ծա ռա յու թյան մի ջո ցով. չբեռն-
վող հե ռուս տա տե սա յին ծրագ րե րի տրա մադ-
րում «տե սա նյութ ըստ պա հան ջի» ծա ռա յու թյան 
մի ջո ցով. սա դո (ճա պո նա կան թե յի ծի սա կար գի 
ուսու ցում). այ կի դո յի ուսու ցում. ար վես տի ստեղ-
ծա գոր ծու թյուն նե րի վար ձույթ. սե նյա կա յին 
ակ վա րի ումն ե րի վար ձույթ. լեռ նա յին զբո սաշր-
ջու թյան իրա կա նա ցում զբո սա վա րի ուղեկ ցու-
թյամբ. զգես տա վոր ված դի մա կա հան դես նե րի 
կազ մա կեր պում զվար ճու թյուն նե րի հա մար. 
գե ղար վես տի պատ կե րաս րահ նե րի կող մից 
ներ կա յաց վող մշա կու թա յին, կրթա կան կամ 
ժա ման ցա յին ծա ռա յու թյուն ներ. կի նո վար ձույթ. 
նոու-հա ուի փո խան ցում (ուսու ցում). հա տուկ 
պա հանջ նե րով օգ նա կան նե րի կող մից տրա-
մադր վող կրթա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ձյու-
դո յի ուսու ցում. դրոն նե րի օդա նա վա վար ման 
որա կա վոր ման քննու թյուն նե րի անց կաց ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. հնչյու նա յին օպե րա տոր նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. 
տե սա նյու թե րի խմբագր ման ծա ռա յու թյուն ներ 
մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. լու սա տեխ նիկ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. 
կի նո ֆիլ մե րի ստեղ ծում, բա ցա ռու թյամբ գո վազ-
դա յին նե րի. օգ տա գոր ծող նե րի կար ծիք նե րի 
տրա մադ րում զվար ճան քի կամ մշա կու թա յին 
նպա տակ նե րով. օգ տա գոր ծող նե րի վար կա-
նիշ նե րի տրա մադ րում զվար ճու թյուն նե րի կամ 
մշա կու թա յին նպա տակ նե րով. ուսուց ման նմա-
նա կիչ նե րի վար ձույթ. ֆի զի կա կան պատ րաստ-
վա ծու թյան գնա հատ ման ծա ռա յու թյուն ներ 
ուսուց ման նպա տակ նե րով. դեմ քի վրա նկա րե-
լու ծա ռա յու թյուն ներ, բո լոր ծա ռա յու թյուն նե րը 
կապ ված են ֆուտ բո լա յին գոր ծու նե ու թյան հետ:

____________________

(210) 20210327  (111) 33330
(220) 24.02.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 24.02.2031
(730) «Սմարտ սիսթեմս» ՍՊԸ, Երևան, Պարույր 
Սևակի 9-38, AM 
(442) 16.03.2021

(540) 

(526) «Smart systems» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ կապույտ, սպիտակ և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 9. գի տա կան, հե տա զո տա կան, 
նա վագ նա ցա կան, եկ րա բաշ խա կան, լու սան-
կար չա կան, կի նոն կա րա հան ման, տե սալ-
սո ղա կան, օպ տի կա կան, կշռման, չափ ման, 
ազ դան շան ման, հայտ նա բեր ման, փոր ձարկ-
ման, զննման, փրկա րա րա կան և ուսուց ման 
սար քեր և գոր ծիք ներ. էլեկտ րա կա նու թյան 
բաշխ ման կամ սպառ ման կար գա վոր ման կամ 
վե րահսկ ման, հա ղորդ ման, մի աց ման, փո խա-
կերպ ման, կու տակ ման սար քեր և գոր ծիք-
ներ. ձայ նի, պատ կե րի կամ տե ղե կատ վու թյան 
գրառ ման, հա ղորդ ման, վե րար տադր ման կամ 
մշակ ման սար քեր և գոր ծիք ներ. գրառ ված 
և ներ բեռն վող տե ղե կա կիր ներ, հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րա յին ապա հո վում, թվա յին կամ 
անա լո գա յին տե ղե կատ վու թյան գրառ ման և 
պահ պան ման դա տարկ տե ղե կա կիր ներ. կան-
խավ ճա րով աշ խա տող ապա րատ նե րի մե խա-
նիզմն եր. դրա մարկ ղա յին ապա րատ ներ, 
հաշ վիչ սար քեր. հա մա կար գիչ ներ և հա մա կար-
գիչ նե րին կից սար քեր. հա վել ված ներ հա մա-
կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման հա մար 
(ներ բեռ նե լի). հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ապա հով ման հար թակ ներ, գրառ ված կամ 
բեռն վող. խա ղա յին բեռն վող ծրագ րեր հա մա-
կար գիչ նե րի հա մար. 

դաս 35. գո վազ դա յին նյու թե րի տա րա-
ծում. գո վազ դա յին նյու թե րի առա քում. գո վազդ. 
ին տե րակ տիվ գո վազդ հա մա կարգ չա յին ցան-
ցում. վեբ-կայ քե րի եր թև ե կի օպ տի մա լա ցում. 
գո վազ դա յին նյու թե րի ձև ա վո րում. 
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դաս 42. հա մա կար գիչ նե րի հա մար ծրագ-
րե րի կազ մում. ծրագ րա յին ապա հով ման 
մշա կում. ծրագ րա յին ապա հով ման ար դի ա-
կա նա ցում. խորհր դատ վու թյուն հա մա կարգ-
չա յին տեխ նի կա յի մշակ ման և զար գաց ման 
ոլոր տում. գե ղար վես տա կան դի զայն. ծրագ-
րա յին ապա հով ման սպա սար կում. հա մա-
կարգ չա յին հա մա կար գե րի վեր լու ծու թյուն. 
վեբ-կայ քե րի ստեղ ծում և տեխ նի կա կան սպա-
սար կում եր րորդ ան ձանց հա մար. հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րա յին ապա հով ման տե ղա կա յում. 
խորհր դատ վու թյուն ծրագ րա յին ապա հով ման 
հար ցե րով. վեբ-կայ քե րի դի զայ նի ոլոր տում 
խորհր դատ վու թյուն. ծրագ րա յին ապա հո վում 
որ պես (SaaS) ծա ռա յու թյուն. տե ղե կատ վա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի (SS) ոլոր տում խորհր դատ-
վու թյուն. տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ, որոնք տրա մադր վում են 
ար տա քին ռե սուրս նե րի (աութ սոր սինգ) հի ման 
վրա. տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի (ՏՏ) 
ոլոր տում խորհր դատ վու թյուն. հա մա կարգ չա յին 
անվ տան գու թյան ոլոր տում խորհր դատ վու թյուն. 
հա մա կարգ չա յին հար թակ նե րի կա տա րե լա գոր-
ծում. այ ցե քար տե րի ձև ա վո րում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի գրա ֆի կա կան ձև ա վո րում:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20210328  (111) 33331
(220) 24.02.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 24.02.2031
(730) «Հովանյան ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ, Երևան, 
Գևորգ Չաուշի 50, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և նարնջագույն գունային համակ-
ցությամբ։
(511) 

դաս 16. թուղթ, ստվա րա թուղթ և դրան ցից 
պատ րաստ ված իրեր. տպագ րա կան ար տադ-
րանք. նյու թեր կազ մա րա րա կան աշ խա տանք-
նե րի հա մար. լու սան կար ներ. թղթագ րե նա կան 
պի տույք ներ. կպչուն նյու թեր գրա սե նյա կա-
յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. 
պի տույք ներ նկա րիչ նե րի հա մար. վրձին ներ. 
գրա մե քե նա ներ և գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ 
(բա ցա ռու թյամբ կա հույ քի). ուսու ցո ղա կան նյու-
թեր և դի տո ղա կան ձեռ նարկ ներ (բա ցա ռու թյամբ 
սար քա վո րումն ե րի). պլաստ մաս սա յե նյու թեր 
փա թե թա վոր ման հա մար. տա ռա շա րեր. տպագ-
րա կան կլի շե ներ.

դաս 25. հա գուստ, կոշ կե ղեն, գլխարկ ներ.
դաս 28. խա ղեր և խա ղա լիք ներ. մարմն ա-

մար զա կան և սպոր տա յին իրեր. տո նա ծա ռի 
զար դեր.

դաս 35. գո վազդ. գոր ծե րի կա ռա վա րում 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. վար չա րա րա-
կան գոր ծու նե ու թյուն գոր ծա րա րու թյան աս պա-
րե զում. գրա սե նյա կա յին ծա ռա յու թյուն ներ.

դաս 41. կրթու թյուն (դաս տի ա րա կու թյուն, 
ուսու ցում). ուսումն ա կան գոր ծըն թա ցի ապա հո-
վում, զվար ճու թյուն ներ. մար զա կան և մշա կու թա-
յին մի ջո ցա ռումն ե րի կազ մա կեր պում:

____________________

(210) 20210338 (111) 33332
(220) 25.02.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 25.02.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մեխակ 
Նալբանդյան Արամի, Լոռու մարզ, գ. Օձուն, փ. 
10, տուն 47, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 
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(526) «VODKA» և «ԽՄՈՂ՝ ԿՅԱՆՔԴ ԵՐԿԱՐԻ» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, սպիտակ, սև և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս 33. օղի:
____________________

(210) 20210367  (111) 33333
(220) 26.02.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 26.02.2031 
(730) «Նումա» ՍՊԸ, Երևան, Վրացական 21, 
բն. 60, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

(511) 
դաս 8.  պատառաքաղներ և գդալներ.
դաս 16. թուղթ. ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական 
կլիշեներ.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. ապակյա, հախճապակյա 
և ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում.

դաս 33. կոկտեյլներ. գինիներ. գինի 
խաղողի չանչերից.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում), ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, այն է՝ գինու համտեսման 
ու համադրման վարպետաց դասերի 
կազմակերպում գինու փառատոնի շրջանակ-

ներում. զվարճությունների, մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում գինու 
փառատոնի շրջանակներում:

____________________

(210) 20210420  (111) 33334
(220) 03.03.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 03.03.2031
(730) Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ 
նվագախմբի աջակցման հիմնադրամ, Երևան 
0001, Մ. Գրիգորյան 1ա, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(526) «RECORDS» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, բաց կապույտ և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 9. ձայնագրման սկավառակներ.
դաս 41. երաժշտական արտադրանքի 

թողարկում:
____________________

(210) 20210440  (111) 33335
(220) 05.03.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 05.03.2031
(730) Բասմաթ Ալ Հայաթ Հաուսհոլդ 
Ըփլայընսիզ Լ.Լ.Ք., AE 
(442) 16.03.2021
(540) 



ԳԳԳԳԳԳԳ

102

ՄՄՄ 1

102

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 09/2 

16 .09 . 202 1

(511) 
դաս 35. գնման պատ վեր նե րի մշակ-

ման գոր ծըն թաց նե րի կա ռա վա րում. գո վազդ. 
գործ նա կան տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
տվյալ ներ գոր ծա րա րա կան գոր ծառ նու թյուն-
նե րի մա սին. ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի 
լի ցեն զի ա նե րի առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) կա ռա-
վա րում եր րորդ ան ձանց հա մար. սպա ռող նե րին 
առևտ րա յին տե ղե կատ վու թյան և խոր հուրդ-
նե րի տրա մադ րում ապ րանք նե րի և ծա ռա յու-
թյուն նե րի ընտ րու թյան հար ցում. ապ րանք նե րի 
ցու ցադ րում. նմուշ նե րի տա րա ծում. ներ մուծ-
ման-ար տա հան ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. մար քե թինգ (շու կա յա վա-
րում). ին տե րակ տիվ գո վազդ հա մա կարգ չա յին 
ցան ցում. ման րա ծախ վա ճառ քի նպա տա կով 
ապ րանք նե րի ցու ցադ րում բո լոր լրատ վա մի-
ջոց նե րով. մա տա կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ 
եր րորդ ան ձանց հա մար (ապ րանք նե րի գնում 
և ձեռ նար կա տե րե րին ապ րանք նե րով ապա-
հո վում). վա ճառ քի օժան դա կու թյուն եր րորդ 
ան ձանց հա մար. հե ռուս տա մար քե թին գի 
ծա ռա յու թյուն ներ.

դաս 39. տրանս պոր տա յին ծա ռա յու թյուն-
ներ. ապ րանք նե րի կշռա բաշ խում. ապ րանք-
նե րի պահ պա նու թյուն. ճա նա պար հոր դա կան 
շրջա գա յու թյուն նե րի հա մար փո խադ րումն ե րի 
կազ մա կեր պում. ճա նա պար հորդ նե րի փո խադ-
րում։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20210460  (111) 33336
(220) 09.03.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 09.03.2031
(730) Փոդքասլ, Ինք., US 
(442) 16.03.2021
(540) 

(511) 
դաս 9. ներ բեռն վող և գրառ ված ծրագ-

րա յին ապա հո վում տեքս տը խոս քի վե րա-
փո խե լու հա մար. ներ բեռն վող և գրառ ված 
ծրագ րա յին ապա հո վում փոդ քասթ ներ և այլ 

ձայ նա յին բո վան դա կու թյուն (կոն տենտ) ստեղ-
ծե լու հա մար. 

դաս 28. գոր ծո ղու թյան և հմտու թյան 
խա ղեր. կրթա կան էլեկտ րո նա յին խա ղա սար-
քեր. հմտու թյան էլեկտ րո նա յին խա ղա սար քեր. 
ձեռ քի սար քեր էլեկտ րո նա յին խա ղեր խա ղա-
լու հա մար. ար կա դա յին ավ տո մատ ներ տե սա-
խա ղե րի հա մար. երաժշ տա կան խա ղեր, այն է՝ 
կրթա կան սար քեր երաժշ տու թյան հի մունք ներն 
ուսու ցա նե լու հա մար, այն է՝ ձեռ քի երաժշ տա-
կան նո տագ րու թյան նշան ներ և երաժշ տու թյան 
հետ կապ ված խորհր դա նիշ ներ, ինչ պես ձեռ քի 
ան հա տա կան դաշ նա մու րի ստեղ նե րը. էլեկտ-
րո նա յին խա ղեր ուսուց ման հա մար. հե ղու-
կա բյու րե ղա յին էկ րան նե րով ձեռ քի խա ղեր՝ 
երաժշ տու թյան ձայ նագ րու թյուն պա րու նա-
կող խա ղեր խա ղա լու հա մար. էլեկտ րո նա յին 
խա ղեր՝ երաժշ տու թյան և ձայ նի ար տադ րու-
թյու նը ուսու ցա նե լու հա մար. 

դաս 35. գոր ծա րար օժան դա կու թյան 
ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցում՝ կապ ված փոդ-
քաս թին գի և փոդ քասթ նե րի ստեղծ ման հետ.

դաս 38. փոդ քասթ նե րի հա ղոր դում. փոդ-
քաս թին գի ծա ռա յու թյուն ներ.

դաս 41.  ձայ նագր ման և ձայ նի ար տադ րու-
թյան ծա ռա յու թյուն ներ, այն է՝ փոդ քասթ նե րի 
և այլ ձայ նա յին բո վան դա կու թյան (կոն տեն տի) 
ստեղ ծում. վեբ-կայ քի տրա մադ րում, որն ունի 
փոդ քաս թին գի, փոդ քասթ նե րի ստեղծ ման և 
ձայ նի ար տադ րու թյան ոլոր տի բլոգ ներ.

դաս 42. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման 
ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում 
առ ցանց ռե ժի մով՝ տեքս տը խոս քի վե րա փո խե-
լու հա մար. չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման 
ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում 
առ ցանց ռե ժի մով՝ փոդ քասթ ներ և այլ ձայ նա-
յին բո վան դա կու թյուն (կոն տենտ) ստեղ ծե լու 
հա մար. հար թակ որ պես ծա ռա յու թյուն (PaaS), 
որն ունի ծրագ րա յին ապա հով ման հար թակ ներ 
փոդ քասթ ներ և այլ ձայ նա յին բո վան դա կու թյուն 
(կոն տենտ) ստեղ ծե լու հա մար. չբեռն վող ծրագ-
րա յին ապա հով ման ժա մա նա կա վոր օգ տա-
գործ ման տրա մադ րում առ ցանց ռե ժի մով՝ 
փոդ քասթ նե րի և այլ մե դի ա բո վան դա կու թյան 
(կոն տեն տի) գրառ ման, տեքս տի վե րա փոխ ման, 
խմբագր ման, զու գակց ման հա մար. հար թակ 
որ պես ծա ռա յու թյուն (PaaS), որն ունի ծրագ րա-
յին ապա հով ման հար թակ ներ փոդ քասթ նե րի 
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և այլ մե դի ա բո վան դա կու թյան (կոն տեն տի) 
գրառ ման, տեքս տի վե րա փոխ ման, խմբագր-
ման, զու գակց ման հա մար. տեխս պա սարկ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ կապ ված փոդ քաս թին գի և 
փոդ քասթ նե րի ստեղծ ման հետ, այն է՝ ան սար-
քու թյուն նե րի վե րա ցում ծրագ րա յին ապա-
հով ման խնդիր նե րի ախ տո րոշ ման տես քով. 
չբեռն վող ծրագ րա յին ապա հով ման ժա մա նա-
կա վոր օգ տա գործ ման տրա մադ րում առ ցանց 
ռե ժի մով, որը խմբա գիր նե րին և ար տադ րող նե-
րին (պրո դյու սեր նե րին) թույլ է տա լիս խմբագ րել 
ձայ նա յին ֆայ լե րը, իսկ գրող նե րին՝ խմբագ րել 
բա ռե րը տեքս տա յին տես քով. հար թակ որ պես 
ծա ռա յու թյուն (PaaS), որն ունի ծրագ րա յին 
ապա հով ման հար թակ ներ և ձայ նի ու տեքս տի 
մշակ ման հար թակ ներ, որոնք խմբա գիր նե րին 
և ար տադ րող նե րին (պրո դյու սեր նե րին) թույլ են 
տա լիս խմբագ րել ձայ նա յին ֆայ լե րը, իսկ գրող-
նե րին՝ խմբագ րել բա ռե րը տեքս տա յին տես քով. 
փոդ քասթ նե րի տե ղադ րում (հոս թինգ)։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20210463  (111) 33337
(220) 09.03.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 09.03.2031 
(730) Մոսյան Մարինե Նելսոնի, Երևան, 
Արցախի 10գ, բն. 47, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

(526) «choco» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 30.   Շո կո լա դե հրու շա կե ղեն Նոր 
տար վա տո նա ծա ռե րը զար դա րե լու հա մար. 
թխված քաբ լիթ շո կո լա դի հիմ քով. շո կո լա դե 
կոն ֆետ ներ. շո կո լա դե վաֆ լի ներ. հրու շա կե ղեն 
քաղցր շո կո լա դա յին խմո րից. շո կո լադ. շո կո-
լա դե քաղց րա վե նիք. շո կո լա դե պաղ պա ղակ. 
քաղց րաբ լիթ ներ (շո կո լա դի հիմ քով). պո մադ-
կա ներ շո կո լա դա յին (հրու շա կե ղեն). շո կո-
լա դի փո շի հրու շա կե ղե նի հա մար. խմո րե ղեն 

(ալ րա յին հրու շա կե ղեն շո կո լա դի հիմ քով). չոր 
շո կո լա դե թխված քաբ լիթ. շո կո լա դե բուլ կի ներ. 
շո կո լա դի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դա յին 
մու սեր. աղան դե րա յին մու սեր շո կո լա դի հիմ-
քով (հրու շա կե ղեն). շո կո լա դե խմոր հրու շա-
կե ղե նի հա մար. շո կո լա դե զար դա րանք ներ 
տոր թե րի հա մար. շո կո լա դե քաղց րա վե նի քից 
պատ րաստ ված զար դա րանք ներ տոր թե րի 
հա մար. շո կո լա դա պատ ըն կույզ ներ. հա ցին 
քսվող սնունդ շո կո լա դի հիմ քով. հա ցին քսվող 
սնունդ ըն կույզ պա րու նա կող շո կո լա դի հիմ քով. 
շո կո լա դե պրո ֆիտ րոլ ներ. շո կո լա դա յին կրու ա-
սան ներ. շո կո լա դով հաց (շո կո լա տին). շո կո լա-
դա կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ:
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20210474  (111) 33338
(220) 10.03.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 10.03.2031
(730) «Արենիի գինի» ՍՊԸ, ՀՀ, Վայոց Ձորի 
մարզ, գ. Արենի, փ.12, տուն 5, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(526) «ARENII» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, մուգ կարմիր, դարչնագույն, մուգ և 
բաց դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի. 
փրփրուն գինի. օղի:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________
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(210) 20210479  (111) 33339
(220) 11.03.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 11.03.2031
(730) «ԹՊ Ուայների» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 19, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվեր (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի. 
սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
(740) Սուսաննա Կնյազյան

____________________

(210) 20210487  (111) 33340
(220) 12.03.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 12.03.2031
(730) Արեյ Օլեգի Ալեքսանյան, Կոտայքի մարզ, 
գ.Քասախ, Վ.Սարգսյան փող. 1, շ. 7, բն. 11, AM 
(442) 01.04.2021

(540) 

(526) «COFFEE» գրառումն ինքնուրու յն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է սպիտակ և բաց և մուգ շագանակագույն 
գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 30. սուրճ.
դաս 35. վաճառքի ծառայություն, մասնա-

վորապես՝ սուրճի:
(740) Հասմիկ Քեռյան

____________________

(210) 20210488 (111) 33341
(220) 12.03.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 12.03.2031
(730) Արեյ Օլեգի Ալեքսանյան, Կոտայքի մարզ, 
գ.Քասախ, Վ.Սարգսյան փող. 1, շ. 7, բն. 11, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 
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(526) «TEA» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ և բաց և մուգ կանաչ գունային համակ-
ցությամբ։
(511) 

դաս 30. սուրճ.
դաս 35. վաճառքի ծառայություն, մասնա-

վորապես՝ սուրճի:
(740) Հասմիկ Քեռյան

____________________

(210) 20210549  (111) 33342
(220) 17.03.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 17.03.2031
(730) ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս.Ավդալբեկյանի 
անվան առողջա պահության ազգային ինս-
տիտուտ» ՓԲԸ, Երևան, Կոմիտասի 49/4, AM 
(442) 16.04.2021
(540) 

(511) 
դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 

մարդկանց հիգիենայի և կոսմետոլոգիայի 
բնագավառում ծառայություններ:

____________________

(210) 20210558 (111) 33343
(220) 18.03.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 18.03.2031
(730) «Բարի սվիթ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, 
Այվազովսկու 14/1, AM 
(442) 16.04.2021
(540) 

(526) «Սվիթ», «Sweet» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 30. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. 
շոկոլադ. պաղպաղակ, շարբաթ. շաքար. մեղր. 
մաթ:

____________________

(210) 20210565  (111) 33344
(220) 19.03.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 19.03.2031
(730) Արմեն Գևորգյան, Երևան,Դավիթաշեն 
համայնք, 2-րդ թաղ., շ. 47, բն. 4, AM 
(442) 16.04.2021
(540) 

(526) «SPA» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե-
գույն, արծաթագույն և սև գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 3. օճառներ. օճառներ սափրվելու 
համար. շրթներկ. լոսյոններ մազերի 
համար. կոսմետիկական հավաքածուներ. 
կոսմետիկական միջոցներ. կոսմետիկական 
կրեմներ. պատրաստուկներ դիմահարդա-
րանքը հեռացնելու համար. շամպուններ. 
կոսմետիկական միջոցներ մաշկը խնամելու 
համար. շրթներկեր կոսմետիկական նպա-
տակների համար. ժելեր մերսման համար, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների, պատրաստուկներ 
լոգանքի համար ոչ բժշկական նպատակների 
համար. բուսական  կոսմետիկական միջոցներ. 
կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի համար, 
բոլորը գինու և խաղողի հումքով.
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դաս 44. սպա կենտրոնների ծառա-
յություններ. հասարակական բաղնիքների 
ծառայություններ հիգենիայի նպատակներով. 
բժշկական կլինիկաների ծառայություններ. 
մանուալ թերապիա (քիրոպրակ տիկա).  
առողջապահական ծառայություններ. մեր-
սում. ֆեզոթերապիա. առողջատների 
ծառայու թյուններ.  շոգեբաղնիքների ծառայու-
թյուններ. ոչ ավանդական բժշկության 
ոլորտում ծառայություններ. խորհուրդներ 
առողջության հարցերով. հանգստյան տների 
ծառայություններ. դիետիկ և սննդային 
խորհուրդներ, բոլոր ծառայությունները գինու և 
խաղողի օգտագործմամբ: 

____________________

(210) 20210627  (111) 33345
(220) 26.03.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 26.03.2031
(730) Լևոն Սինարի Սահակյան, Երևան, 
Վրացական 9, բն. 65, AM 
(442) 16.04.2021
(540) 

(526) «AUTOMOTIVE» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 1. նյութեր տրանսպորտային միջոց-
ների փայլատման համար. քիմիկատներ 
տրանսպորտային միջոցների ապակիների 
փայլատման համար.

դաս 3. յուղեր տրանսպորտային միջոցների 
մաքրման համար:

____________________

(210) 20210644  (111) 33346
(220) 29.03.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 29.03.2031

(730) «Թ.Ա.Դ. գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր 
Վ.Համբարձումյան փ., 8Ա 77, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 10. մեկանգամյա օգտագործման 
բժշկական գլխարկ.

դաս 16. յուղաթուղթ. 
դաս 21. լաթեր սեղանը մաքրելու 

համար. պոլիէթիլենային ձեռնոցներ տնային 
տնտեսության համար:

____________________

(210) 20210648 (111) 33347
(220) 30.03.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 30.03.2031
(730) Դավիթ Օհանյան, Երևան, Ավան, 
Բաբաջանյան 18, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

(511) 
դաս 18. դրամապանակներ. այցեքարտերի 

թղթապանակներ. թղթապայուսակներ (կաշե-
գա լանտերեա). բանալիների պատյաններ. 
սպորտային պայուսակ.

դաս 25. կոշ կե ղեն. բաղ նի քի սան դալ ներ. 
բաղ նի քի հո ղա թափ ներ. գուլ պա ներ. բե րետ-
ներ. բլուզ ներ. կե պի ներ. տրի կո տա ժե ղեն. 
քու ղե րով կի սա կո շիկ ներ. տա բա տա կալ ներ. 
բռնցքա մար տի կի վար տիք ներ. ներք նազ գեստ. 
գո տի ներ (հա գուստ). խա լաթ ներ. սվի տեր ներ. 
կար ճա գուլ պա ներ. մի ջա տա կեր. շա պիկ ներ. 
հա գուստ. կոս տյումն եր. պատ րաս տի հա գուստ. 
տա բատ ներ. վեր նազ գեստ. ձեռ նոց ներ 
(հա գուստ). շար ֆեր. տրի կո տա ժե հա գուստ. 



ԳԳԳԳԳԳԳ

107

ՄՄՄ 1

107

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 09/2 

16 .09 . 202 1

բաճ կո նակ ներ. հա գուստ ջին սից. մուշ տակ ներ. 
կի սա վար տիք ներ. վե րար կու ներ. բրդյա բաճ-
կոն ներ. կո շիկ ներ. սպոր տա յին կո շիկ ներ. կար-
ճա թև մայ կա ներ. գլխարկ ներ. թաթ ման ներ.

դաս 26. ճար մանդ ներ կո շի կի հա մար. 
կո ճակ ներ. սև ե ռակ ճար մանդ ներ. մե տա ղա-
զար դեր. ճար մանդ ներ գո տի նե րի հա մար. քու-
ղեր կո շիկ նե րի հա մար. զար դեր կոշ կե ղե նի 
հա մար. կայ ծակ ճար մանդ ներ. փայ լա զար դեր 
հա գուս տի հա մար. ճար մանդ ներ. տար բե րան-
շան ներ ոչ ազ նիվ մե տաղ նե րից. տա քաց նե լու 
մի ջո ցով կպչող (սոսնձ վող) դե կո րա տիվ և մա նա-
ծա գոր ծա կան իրեր (ար դու զար դի ապ րանք-
ներ). կո ճակ խորհր դան շան ներ. հու ռութ ներ 
(կա խա զար դեր), բա ցի թան կար ժեք իրե րի, 
բա նա լի նե րի օղակ նե րի կամ շղթա նե րի հա մար 
նա խա տես ված նե րից:

____________________

(210) 20210682  (111) 33348
(220) 01.04.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 01.04.2031
(730) Կոմպանի Դե Ֆղոմաժ Է Ղիշըմոն, FR 
(442) 03.05.2021
(540) 

(511) 
դաս 29. պանիր, կաթ, սերուցք (կաթնա-

մթերք), և կաթնամթերք:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20210684 (111) 33349
(220) 01.04.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 01.04.2031
(730) Կոմպանի Դե Ֆղոմաժ Է Ղիշըմոն, FR 
(442) 03.05.2021
(540) 

(511) 
դաս 29. պանիր, կաթ, սերուցք (կաթնա-

մթերք), և կաթնամթերք:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20210721  (111) 33350
(220) 05.04.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 05.04.2031
(730) Ռուբեն Սարգիսյան, Երևան, Ֆուչիկի 
25/2, 13, AM 
(442) 03.05.2021
(540) 

(526) «ՊԼԱԶԱ» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 36. անշարժ գույքի վարձով 
տրամադրում, անշարժ գույքի կառավարում:

____________________

(210) 20210762  (111) 33351
(220) 08.04.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 08.04.2031
(730) Ռայա Արմենի Շահինյան, ք. Արտաշատ, 
Արազի 43, բն. 42, AM 
(442) 16.04.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց մանուշակագույն, մուգ մանուշակագույն, 
մորեգույն, վարդագույն, մուգ կարմիր, մուգ 
նարնջագույն, կանաչ և դեղին գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս 3. օճառներ. պատրաստուկներ 
մաքրելու համար. շամպուններ. կոսմետիկական 
միջոցներ մաշկը խնամելու համար. մաքրող 
միջոցներով տոգորված մանկական անձե-
ռոցիկներ. չորացնող հակաստատիկ 
անձեռոցիկներ. կոսմետիկական լոսյոններով 
տոգորված անձեռոցիկներ. 
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դաս 5. հակաբակտերիալ խոնավ անձեռո-
ցիկներ. մանկական խանձարուրներ. 

դաս 16. զուգարանի թուղթ. թղթե 
անձեռոցիկներ մաքրելու համար. սեղանի թղթե 
անձեռոցիկներ:

____________________

(210) 20210790  (111) 33352
(220) 14.04.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 14.04.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սյուզաննա 
Աղաբաբյան, Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա, 
Միքայելյան 3/3, AM 
(442) 03.05.2021
(540) 

(511) 
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 

գործնական հմտությունների ուսուցում 
(ցուցադրություն). վարպետաց դասերի 
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում).

դաս 42. հագուստի մոդելավորում. 
գեղարվեստական դիզայն. ինտերիերի դիզայն:

____________________

(210) 20210799  (111) 33353
(220) 15.04.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 15.04.2031
(730) «Կասկո» ՍՊԸ, Երևան, Երվանդ Քոչար 
փ., 3-1Ա, AM 
(442) 03.05.2021
(540) 

(526) «ԿԵՐԱՄԻԿ», «CERAMIC», «ՀՈԼ» և «HALL» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն, կարմիր, կապույտ, դեղին և կանաչ 
գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 35. տարատեսակ հատակի ծածկերի 

ներմուծում, մեծածախ և մանրածախ առևտուր:
____________________

(210) 20210804 (111) 33354
(220) 15.04.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 15.04.2031
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան 0061, 
Մասիսի 31, AM 
(442) 03.05.2021
(540) 

(526) «ВАФЛИ», «ПЛОМБИР», «КЛУБНИЧНЫЕ» 

գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 

օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 

բաց և մուգ վարդագույն, կանաչ, բալագույն, 

կապույտ, կրեմագույն, բաց կրեմագույն, կարմիր 
և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 30. վաֆլիներ, մասնավորապես` 
պլոմբիրի և ելակի համով վաֆլիներ:

____________________

(210) 20210820  (111) 33355
(220) 19.04.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 19.04.2031
(730) Ղազար Ռադիկի Անդրեասյան, ՀՀ, 
Մասիսի շրջ., գ. Գեղանիստ, փ. 26, տուն 12, AM 
(442) 03.05.2021
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(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 44. ատամնաբուժական կլինիկա-
ների ծառայություններ. ատամնաբուժական 
օգնություն ստոմատոլոգիա. օրթոդոնտական  
ծառայություններ (օրթոդոնտիա). ատամնա-
բուժական լաբորատոր  ծառայություններ:

____________________

(210) 20210828 (111) 33356
(220) 19.04.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 19.04.2031
(730) «Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան» 
ՓԲԸ, ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 21. ապակյա շիշ:
____________________

(210) 20210835 (111) 33357
(220) 21.04.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 21.04.2031
(730) Իշիհարա Սանգյո Կաիշա, Լթդ., JP 
(442) 17.05.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. ֆունգիցիդներ. հերբիցիդներ. 

միջատասպաններ. նեմատիցիդներ. պեստի-
ցիդներ։
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20210837  (111) 33358
(220) 21.04.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 21.04.2031
(730) Իշիհարա Սանգյո Կաիշա, Լթդ., JP 
(442) 17.05.2021
(540) 

(511) 
  դաս 5. ֆունգիցիդներ. հերբիցիդներ. 

միջատասպաններ. նեմատիցիդներ. պեստի-
ցիդներ։
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20210866 (111) 33359
(220) 22.04.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 22.04.2031
(730) «Էյ Ջի Փի» ՍՊԸ, ՀՀ, Վայոց Ձոր, գ. 
Արենի, Ելփին 6, տուն 7, AM 
(442) 03.05.2021
(540) 

(511) 
դաս 30. ջրի մուռ ներ (հա մե մունք). մա կա-

րո նե ղեն. նշով խմոր. անի սո նի սերմ. աստ ղա ձև 
անի սոն. հրու շա կե ղեն Նոր տար վա տո նա ծա-
ռե րը զար դա րե լու հա մար. ոչ բու ժիչ թուր մեր. 
սրճա յին բու րա վե տա րար ներ. անու շա բույր 



ԳԳԳԳԳԳԳ

110

ՄՄՄ 1

110

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 09/2 

16 .09 . 202 1

պատ րաս տուկ ներ սննդի հա մար. հա մե մանք. 
անթթխ մոր հաց. աղ սննդամ թեր քը պա հա ծո-
յաց նե լու հա մար. պաք սի մատ. թխված քաբ լիթ. 
ածի կա յին գա լետ ներ. անա նու խի կոն ֆետ ներ. 
կոն ֆետ ներ. վաֆ լի ներ. ամո քա հունց բուլ կի-
ներ. կա կաո. սուրճ. սուր ճի հումք. սուր ճի բու-
սա կան փո խա րի նիչ ներ. հրու շա կե ղեն քաղցր 
խմո րից, առա վե լա պես խո րի զով. դար չին (ամո-
քանք). կա պա րի թուփ. կա րա մել ներ (կոն ֆետ-
ներ). կար րի (ամո քանք). հա ցա հա տի կա յին 
ար տադ րանք. ծա մոն (մաս տակ). եղերդ (սուր ճի 
փո խա րի նիչ). թեյ. շո կո լադ. նշա կար կան դակ-
ներ. մե խակ (ամո քանք). հա մե մունք ներ. շա քա-
րով հրու շա կե ղեն. եգիպ տա ցո րե նի փա թիլ ներ. 
ադի բու դի. կա յու նա րար ներ հա րած սե րուց քի 
հա մար. պաղ պա ղակ. նրբաբ լիթ ներ. սննդա յին 
էսեն ցիա (բնա հյութ), բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին 
էսեն ցի ա նե րի և եթե րա յին յու ղե րի. կե րակ րի 
աղ. թանձ րա ցիչ ներ սննդամ թեր քի հա մար. 
քրքում. բնա կան քաղց րաց նող նյու թեր. ամո-
քանք. քաղց րաբ լիթ ներ. բու րա վետ պղպեղ. 
սննդա յին ա լյուր. բակ լա յի ա լյուր. եգիպ-
տա ցո րե նի ա լյուր. մա նա նե խի փո շի. գա րու 
ա լյուր. սո յա յի ա լյուր. ցո րե նի ա լյուր. ա լյու րից 
պատ րաստ ված ուտե լիք ներ. սննդա յին օս լա. 
խմո րի մա կարդ ներ. պո մադ կա ներ (հրու շա-
կե ղեն). պե տի ֆուր ներ (հրու շակ ներ). շա քար. 
բու րա վե տա րար ներ հրու շա կե ղե նի հա մար 
(բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե րի). փո շի հրու-
շա կե ղե նի հա մար. քաղցր ամո քա հունց խմոր 
հրու շա կե ղե նի հա մար. աղա ցած կո ճապղ պեղ. 
կա պակ ցող նյու թեր պաղ պա ղա կի հա մար. 
բնա կան կամ ար հես տա կան սա ռույց. սա ռույց 
սա ռեց ման հա մար. գլյու կո զա խո հա րա րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. սննդա յին սնձան 
(սպի տա կու ցա յին նյութ). սննդա յին ձա վար ներ. 
քա ցախ. կետ չուպ (սո ուս). կա կա ո յով և կա թով 
ըմ պե լիք ներ. սուր ճով և կա թով ըմ պե լիք ներ. 
շո կո լա դա կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ. մա կարդ ներ. 
խմո րիչ ներ. կա պակ ցող նյու թեր եր շի կե ղե նի 
հա մար. մա կա րոն (թխվածք). մա կա րոն ներ. 
աղա ցած եգիպ տա ցո րեն. բո ված եգիպ տա-
ցո րեն. հաց. ածի կա շա քար. մաթ. ոս կե օշա-
րակ, կե րա մա փի օշա րակ. անա նուխ (դաղձ) 
քաղց րա վե նի քի հա մար. մեղր. մաք րած գա րի. 
մա նա նեխ. մշկըն կույզ. լապ շա (արիշ տա). կու-
տապ ներ. գա րե ձա վար. սենդ վիչ ներ. պաս-
տեղ ներ (հրու շա կե ղեն). խմո րե ղեն (ալ րա յին 

հրու շա կե ղեն). չոր թխված քաբ լիթ. բուլ կի ներ. 
պա տի ճա վոր պղպեղ (հա մե մանք). պի ցա-
ներ. պղպեղ (տաք դեղ). կար տո ֆի լի ա լյուր. 
պու դինգ (քաղց րա կու տապ). պրա լի նե. ռա վի-
ո լի. մա տու տա կի կոն ֆետ ներ (հրու շա կե ղեն). 
բրինձ. զաֆ րան (քրքում) (հա մե մանք). սա գո. 
սո ուս ներ (հա մե մունք ներ). նե խու րի աղ. սպի-
տա կա ձա վար. սոր բեթ (սա ռեց ված աղան դեր). 
սպա գե տի. տա պի ո կա. տա պի ո կա յի ա լյուր. 
տար տեր (մրգա - բան ջա րե ղե նա յին կար կան-
դակ ներ). վա նի լի բու րա վե տա րար ներ խո հա-
րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. վա նի լին 
(վա նի լի փո խա րի նիչ ներ). վեր մի շել. կու լե բյա կա 
մսով (կե րա կուր). պաշ տե տով կար կան դակ-
ներ. տնա յին պայ ման նե րում մի սը փափ կաց-
նող մթերք ներ. սննդա յին սա ռույց. պաղ պա ղակ 
պատ րաս տե լու փո շի. հրու շա կե ղեն նշի հիմ քով. 
հրու շա կե ղեն գետ նըն կույ զի հիմ քով. բու րա-
վե տա րար ներ սննդի հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
եթե րա յին յու ղե րի. բու րա վե տա րար ներ ըմ պե-
լիք նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ եթե րա-
յին յու ղե րի. ման րաց ված վար սակ. մաքր ված 
վար սակ. մթերք վար սա կի հիմ քով. վար սա կի 
փա թիլ ներ. վար սա կա ձա վար. մա տու տա կի 
ձո ղիկ ներ (հրու շա կե ղեն). գա րեջ րի քա ցախ. 
սուր ճի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. կա կա ո յի հիմ-
քով ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դի հիմ քով ըմ պե լիք-
ներ. սուր ճի փո խա րի նիչ ներ. բյու րե ղաց ված 
նա բաթ շա քար. փա թիլ ներ (հա ցա հա տի կա յին 
ար տադ րանք). չոու-չոու (հա մե մունք). կուս կուս. 
ածի կի լու ծամ զուք (էքստ րակտ) սննդի հա մար. 
ածիկ սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. ակ նա-
մոմ. ռե լիշ (հա մե մունք). մեղ վա մոր կաթ. ծո վի 
ջուր սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. սու շի. 
տո մա տի սո ուս. մա յո նեզ. աղի բլիթ ներ. եփած 
կրեմ. մրգա յին դոն դող (հրու շա կա յին). մյուս լի. 
բրնձա յին բլիթ ներ. սո յա յի սո ուս. սա ռեց րած 
յո գուրտ (սննդա յին սա ռույց). չատ նի (հա մե-
մունք). գար նա նա յին ռու լետ. տա կոս. տոր տի-
լա ներ. սա ռույ ցով թեյ. թե յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. 
հա մե մունք ներ աղ ցան նե րի հա մար. թա վա-
լե լու պաք սի մատ. թա բու լե. հալ վա. քիշ. մսա-
յին թանձր ամո քանք. մի սո. սո յա յի խյուս 
(հա մե մունք). հա ցա հա տիկ նե րի հիմ քով թե թև 
նա խա ճա շեր. բրնձի հիմ քով թե թև նա խա ճա-
շեր. եգիպ տա ցո րե նի շի լա. եգիպ տա ցո րե նի 
ձա վար. հա ցաթխ ման փո շի. կե րակ րի սո դա 
(նատ րի ու մի բի կար բո նատ սննդի հա մար). 
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պա հա ծո յաց ված բան ջա րա նո ցա յին խո տեր 
(հա մե մունք ներ). արիշ տա յի (լապ շա յի) հիմ-
քով ճա շա տե սակ ներ. ջնա րակ ամո քա հունց 
խմո րով թխված քե ղե նի հա մար. շո կո լա դա յին 
մու սեր. աղան դե րա յին մու սեր (հրու շա կե ղեն). 
մրգա յին խյու սեր (սո ուս ներ). մա րի նադ ներ. 
չիզ բուր գեր (սենդ վիչ ներ). պես տո. բա ղադ րու-
թյուն ներ խո զա պուխ տը ջնա րա կե լու հա մար. 
կտա վա տի սերմ խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ցո րե նի ծի լեր սննդի մեջ օգ տա-
գոր ծե լու հա մար. հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ 
պրո տե ի նի բարձր պա րու նա կու թյամբ. գի նե քար 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար . գլյու-
տե նա յին հա վե լույթ ներ խո հա րա րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. սո ուս ներ մա կա րո նե ղե նի 
հա մար. հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ. ար մա վե-
նու շա քար. պատ րաս տի խմոր. թե յի փո խա րեն 
օգ տա գործ վող ծա ղիկ ներ կամ տե րև ներ. խմոր 
հրու շա կե ղե նի հա մար. վա րե նիկ ներ (լցոն ված 
խմո րի գնդիկ ներ). պել մեն ներ. շո կո լա դե զար-
դա րանք ներ տոր թե րի հա մար. քաղց րա վե նի-
քից պատ րաստ ված զար դա րանք ներ տոր թե րի 
հա մար. շո կո լա դա պատ ըն կույզ ներ. բրնձի պու-
դինգ (քաղց րա կու տապ). ըն կույ զի ա լյուր. ման-
րաց րած սխտոր (հա մե մունք). բա ոց զի. բրնձե 
խմոր խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ցզյա ոց զի. ռա մեն. բար կա համ բլիթ ներ. խառ-
նուրդ ներ բար կա համ բլի թի հա մար. բու րի տո. 
ջրի մու ռով փա թաթ ված պատ րաս տի բրինձ 
. ուտե լի թուղթ. ուտե լի բրնձե թուղթ. հա ցին 
քսվող սնունդ շո կո լա դի հիմ քով. հա ցին քսվող 
սնունդ ըն կույզ պա րու նա կող շո կո լա դի հիմ քով. 
ա լյու րի հիմ քով խմո րագն դիկ ներ. ագա վա յի 
օշա րակ (բնա կան քաղց րաց նող). հա յե լա յին 
մա կե րե սով քաղց րա շերտ (ջնա րակ). սա ռե ցու-
մով չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմ-
նա կան բա ղադ րա մա սը բրինձն է. սա ռե ցու մով 
չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմն ա կան 
բա ղադ րա մա սը մա կա րոնն է. երի ցու կի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ. կաթ նա յին կոն ֆի տյուր. բի բիմ-
բափ (բան ջա րե ղե նի և տա վա րի մսի խառ նուր-
դով բրինձ). օնի գի րի. արագ (ակն թար թա յին) 
եփ վող բրինձ. հոթ-դոգ սենդ վիչ ներ. սա ռույ ցի 
խո րա նար դիկ ներ. մշակ ված սերմն ա հա տիկ-
ներ որ պես հա մե մունք օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
քնջու թի սերմն ա հա տիկ ներ (հա մե մունք). թթու 
դրած բան ջա րե ղեն սուր հա մե մուն քով (պի կա-
լի լի). մշակ ված կի նոա. բլղուր. մշակ ված հնդկա-

ցո րեն . հնդկա ցո րե նի ա լյուր. լո ռամր գի սո ուս 
[հա մե մունք ներ]. խնձո րի սո ուս [հա մե մունք-
ներ]. չո րա հաց. կար տո ֆի լի հիմ քով բլի թիկ-
ներ. մրգա յին հրու շա կե ղեն. բրնձի կրե կեր ներ. 
կիմ չի յու ղաբ լիթ ներ. սա ռեց ված տա շեղ ներ 
քաղց րաց րած կար միր լո բով. շնչա ռու թյու նը 
թար մաց նող անա նու խի կոն ֆետ ներ. շնչա ռու-
թյու նը թար մաց նող ծա մոն ներ. արիշ տա ուդոն. 
արիշ տա սո բա. հաց առանց սնձա նի. հնդկար-
մավ (հա մե մունք). լաք սա. պրո ֆիտ րոլ ներ. 
կրու ա սան ներ. շո կո լա դով հաց (շո կո լա տին). 
շո կո լա դով հաց (շո կո լա տին). ջրի մու ռով թեյ. 
կրեմ բրյու լե. պաք սի մա տա յին խառ նուրդ ներ. 
ուտե լի թղթե վաֆ լի ներ. կո կո սի մա կա րուն ներ. 
սուր ճի լցված պար կուճ ներ. նարն ջի ծաղ կա ջուր 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. մրգա-
յին սա ռույց ներ. նու գա. հա րի սա (հա մե մունք). 
կո ճապղ պե ղի մա ծուկ (հա մե մունք). թե յի ըմ պե-
լիք ներ կա թով.

դաս 32. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին լու ծամ-
զուք ներ (էքստ րակտ ներ). գա րե ջուր. կո ճապղ-
պե ղի գա րե ջուր. ածի կի գա րե ջուր. գա րեջ րի 
քաղ ցու. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին ըմ պե լիք ներ. 
կաթ նա շի ճու կա յին հիմ քով ըմ պե լիք ներ. ոչ 
ալ կո հո լա յին բա ղադ րու թյուն ներ ըմ պե լիք ներ 
պատ րաս տե լու հա մար. ոչ ալ կո հո լա յին բնա-
հյու թեր ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. 
մրգա հյու թեր. օշա րակ ներ ըմ պե լիք նե րի 
հա մար. ջրեր (ըմ պե լիք ներ). բա ղադ րու թյուն-
ներ գա զա վոր ված ջուր ար տադ րե լու հա մար. 
լի թի ու մա ջուր. հան քա յին ջրեր (ըմ պե լիք ներ). 
զել տե րյան ջուր. սե ղա նի ջրեր. քաղ ցու ներ. 
լի մո նադ ներ. գայ լու կի լու ծամ զուք ներ (էքստ-
րակտ ներ) գա րե ջուր պատ րաս տե լու հա մար. 
բան ջա րե ղե նի հյու թեր (ըմ պե լիք). օշա րակ ներ 
լի մո նադ նե րի հա մար. ածի կի քաղ ցու. խա ղո-
ղի չխմոր ված քաղ ցու. օր շադ. սո դա յա ջուր. 
շար բաթ (ըմ պե լիք). տո մա տի հյութ (ըմ պե լիք). 
ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. հա բեր գա զա վոր-
ված ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. փո շի-
ներ գա զա վոր ված ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու 
հա մար. գա զա վոր ված ջուր. սար սա պա րիլ (ոչ 
ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք). ոչ ալ կո հո լա յին ապե րի-
տիֆ ներ. ոչ ալ կո հո լա յին կոկ տեյլ ներ. մրգա յին 
նեկ տար ներ (ոչ ալ կո հո լա յին). իզո տո նիկ ըմ պե-
լիք ներ. ոչ ալ կո հո լա յին խնձո րի հյութ. կվաս. ոչ 
ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ մեղ րի հիմ քով. սմու-
զի ներ (մրգե րի կամ բան ջա րե ղեն նե րի խառ-
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նուրդ նե րի հիմ քով ըմ պե լիք ներ). հալ վե վե րա յի 
հիմ քով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. գա րեջ րի 
հիմ քով կոկ տեյլ ներ. սո յա յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ, 
բա ցի կա թի փո խա րի նիչ նե րից. պրո տե ի նով 
հարս տաց ված սպոր տա յին ըմ պե լիք ներ. բրնձի 
հիմ քով ըմ պե լիք ներ, բա ցի կա թի փո խա րի նիչ-
նե րից. սուր ճի հա մով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք-
ներ. թե յի հա մով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. 
զո վա ցու ցիչ ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. գա րու 
գի նի (գա րե ջուր). էներ գե տիկ ըմ պե լիք ներ. չրե-
րից պատ րաստ ված ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք-
ներ. շեն դի:

դաս 33. անա նու խի թրմօ ղի. սպիր տա-
յին մրգա յին լու ծամ զուք ներ. դա ռը թրմօ ղի ներ. 
անի սի լի կյոր. անի սի օղի. ապե րի տիֆ ներ. 
արակ (բրնձի կամ եղե գի օղի). թոր ման մի ջո ցով 
ստաց ված ըմ պե լիք ներ. սիդ րեր. կոկ տեյլ ներ. 
կյու րա սո. դի ժես տիվ եր (լի կյոր ներ և սպիր տա-
յին ըմ պե լիք ներ). գի նի ներ. ջին. լի կյոր ներ. մեղ-
րա յին ըմ պե լիք (մեղ րաս պիրտ, մեղ րա գի նի). 
բա լի օղի. սպիր տա յին ըմ պե լիք ներ. բրեն դի. 
գի նի խա ղո ղի չան չե րից. տան ձօ ղի. սա կե. 
վիս կի. սպիր տա յին բնա հյու թեր (էսեն ցի ա-
ներ). սպիր տա յին լու ծամ զուք ներ. ալ կո հո լա յին 
խմիչք ներ, բա ցի գա րեջ րից. մրգեր պա րու նա-
կող ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. բրնձի սպիրտ. 
ռոմ. օղի. խառ նա կազմ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք-
ներ, բա ցի գա րեջ րի հիմ քով ըմ պե լիք նե րից. 
շա քա րե ղե գի հիմ քով ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. 
հա ցա հա տի կի հիմ քով թո րած ալ կո հո լա յին 
խմիչք ներ:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20210883 (111) 33360
(220) 23.04.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 23.04.2031
(730) «ՈՒլիս» ՓԲԸ, Երևան, Մաշտոցի 50, AM 
(442) 03.05.2021
(540) 

(526) «ԿԻՆՈԹԱՏՐՈՆ» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 41. կինոթատրոնների ծառայու-
թյունների տրամադրում:

____________________

(210) 20210918  (111) 33361
(220) 28.04.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 28.04.2031
(730) «ՈՒլիս» ՓԲԸ, Երևան, Մաշտոցի 50, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

(526) «CINEMA» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 41. կինոթատրոնների ծառայու թյուն-
ների տրամադրում։

____________________

(210) 20210919  (111) 33362
(220) 28.04.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 28.04.2031
(730) «ՈՒլիս» ՓԲԸ, Երևան, Մաշտոցի 50, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

(526) «КИНОТЕАТР» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 41. կինոթատրոնների ծառայություն-
ների տրամադրում։

____________________

(210) 20210920  (111) 33363
(220) 28.04.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 28.04.2031
(730) «ՈՒլիս» ՓԲԸ, Երևան, Մաշտոցի 50, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 
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(511) 
դաս 41. կինոթատրոնների ծառայություն-

ների տրամադրում.
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 

բարերի ծառայություններ: 
____________________

(210) 20210921  (111) 33364
(220) 28.04.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 28.04.2031
(730) Հարություն Հրաչիկի Միքայելյան, ՀՀ, ք. 
Չարենցավան, 6-րդ թաղ., շ. 26, բն. 11, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ՝ անանուխի 

թրմօղի, ապերիտիֆներ, թորման միջոցով 
ստացված ըմպելիքներ, սիդրեր, կոկտեյլներ, 
դիժեստիվեր, գինիներ, ջին, լիկյորներ, 
մեղրային ըմպելիք, բալի օղի, սպիրտային 
ըմպելիքներ, հայկական կոնյակ (բրենդի), 
բրենդի, գինի խաղողի չանչերից, տանձի 
սիդր, վիսկի. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի 
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. օղի:

____________________

(210) 20210924  (111) 33365
(220) 28.04.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 28.04.2031
(730) Հարություն Հրաչիկի Միքայելյան, ՀՀ, ք. 
Չարենցավան, 6-րդ թաղ., շ. 26, բն. 11, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ՝ անանուխի 

թրմօղի, ապերիտիֆներ, թորման միջոցով 

ստացված ըմպելիքներ, սիդրեր, կոկտեյլներ, 
դիժեստիվեր, գինիներ, ջին, լիկյորներ, 
մեղրային ըմպելիք, բալի օղի, սպիրտային 
ըմպելիքներ, հայկական կոնյակ (բրենդի), 
բրենդի, գինի խաղողի չանչերից, տանձի սիդր, 
վիսկի. ալկոհոլային խմիչքներ բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
օղի: 

____________________

(210) 20210930  (111) 33366
(220) 29.04.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 29.04.2031
(730) «Փեթրոքեմ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Ֆուչիկի 
27/37, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

(ժավելաջուր). ապակու հեղուկ. ամանի 
հեղուկ. ձեռքի հեղուկ օճառ. կերամիկա և 
սալիկներ մաքրելու համար նախատեսված 
փոշի և հեղուկներ. խողովակ մաքրելու 
համար նախատեսված միջոցներ. սալօջախ 
մաքրելու համար նախատեսված հեղուկներ. 
օճառ. լվացքի փոշի. շոր լվանալու համար 
նախատեսված հեղուկներ. շամպուն. մարմնի 
գել. մարմնի հոտազերծիչներ. եղունգի լաք 
մաքրող հեղուկ:

____________________

(210) 20210931  (111) 33367
(220) 29.04.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 29.04.2031
(730) «Փեթրոքեմ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Ֆուչիկի 
27/37, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 
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(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

(ժավելաջուր). ապակու հեղուկ. ամանների 
հեղուկ. ձեռքի հեղուկ օճառներ. կերամիկա 
և սալիկներ մաքրելու համար նախատեսված 
փոշի և հեղուկներ. խողովակ մաքրելու համար 
նախատեսված միջոցներ. սալօջախ մաքրելու 
համար նախատեսված հեղուկներ. օճառ. 
լվացքի փոշի. հագուստ լվանալու համար 
նախատեսված հեղուկներ. շամպուն. մարմնի 
գել. մարմնի հոտազերծիչներ. եղունգների լաքը 
մաքրող հեղուկներ: 

____________________

(210) 20210937  (111) 33368
(220) 29.04.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 29.04.2031
(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 17.05.2021
(540) 

(511) 
դաս 21. ատամի խոզանակներ։

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20210946  (111) 33369
(220) 03.05.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 03.05.2031
(730) Հարություն Մաղաքյան, Երևան, Նորք փ. 
11, տուն 25, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին 
և կանաչ գունային համակցությամբ։

(511) 
դաս 43. տե ղե րի ամ րագր մամբ (հյու րա-

նոց նե րում, պան սի ոն նե րում) զբաղ վող գոր ծա-
կա լու թյուն ներ. սննդամ թեր քի պատ րաս տում 
և առա քում. ծե րա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. նա խա ճա-
շա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ճամ բա րա յին 
հար մա րու թյուն նե րի տրա մադ րում. ճա շա րան-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ հիմն արկ նե րում կամ 
ուսումն ա կան հաս տա տու թյուն նե րում. ժա մա-
նա կա վոր բնա կա տե ղե րի վար ձա կա լում. պան-
սի ոն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. զբո սաշր ջիկ նե րի 
հա մար տնե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հյու րա նոց-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ման կամ սուր նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ռես տո րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. տե ղե րի ամ րագ րում պան սի ոն նե-
րում. տե ղե րի ամ րագ րում հյու րա նոց նե րում. 
ինք նաս պա սարկ ման ռես տո րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. խորտ կա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
պան սի ոն ներ կեն դա նի նե րի հա մար. բա րե-
րի ծա ռա յու թյուն ներ. հանգս տի ճամ բար նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ (կա ցա րա նի տրա մադ րում). 
շար ժա կան շի նու թյուն նե րի վար ձույթ. տե ղե-
րի ամ րագ րում ժա մա նա կա վոր բնա կու թյան 
հա մար. մո թել նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կա հույ քի, 
սե ղա նի սպի տա կե ղե նի և ամա նե ղե նի վար-
ձույթ. սե նյակ նե րի, դահ լիճ նե րի վար ձա կա-
լում հա վաք նե րի հա մար. վրան նե րի վար ձույթ. 
խո հա նո ցա յին սար քե րի վար ձույթ. խմե լու ջրի 
բաշ խիչ սար քե րի վար ձույթ. լու սա վո րող սար-
քե րի վար ձույթ. մթեր քից խո հա րա րա կան 
ար ձա նիկ նե րի ստեղ ծում. ժա մա նա կա վոր բնա-
կեց ման հա մար ըն դու նա րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ (ժա ման ման և մեկն ման կա ռա վա րում). 
վա շո կու ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
արիշ տա ուդո նի և արիշ տա սո բա յի ռես տո-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սննդի ձև ա վո րում. 
տոր թե րի ձև ա վո րում. տե ղե կու թյուն և խորհր-
դատ վու թյուն սննդի պատ րաստ ման հար ցե րով. 
անձ նա կան խո հա րա րի ծա ռա յու թյուն ներ. նար-
գի լեի բա րե րի ծա ռա յու թյուն ներ:

____________________
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(730) Արմեն Մեհրաբյան, ՀՀ, Լոռու մարզ, գ. 
Օձուն, փ. 1, տուն 66/1, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
մուգ կարմիր գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 30. սուրճ. թեյ. կակաո. սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ. մակարոնեղեն. 
լապշա (արիշտա). տապիոկա. սագո.սննդային 
ալյուր. հացահատիկային մթերքներ, հաց. 
հրուշակեղեն. քաղցրավենիք. շոկոլադ. 
պաղպաղակ, բյուրեղացված նաբաթ.  շաբաթ. 
սննդային սառույց. շաքար. մեղր. մաթ. 
խմորիչներ. հացաթխման փոշի. կերակրի 
աղ. համեմանք. ամոքանք, պահածոյացված 
ուտելի խոտաբույսեր. քացախ. սոուսներ 
(համեմունքներ). ըմպելիքներ սուրճի, կակաոյի, 
շոկալադի և թեյի հիմքով. շոկոլադապատ 
ընկույզներ. բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-
ռությամբ գարեջրի. գինիներ. լիկյորային 
գինիներ. սիդրեր. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). օղի, այդ թվում` մրգային. 
սպիրտային ըմպելիքներ, լուծամզուքներ, 
այդ թվում՝ սպիրտային մրգային և բուսական 
(էքստրակտներ). դառը թրմօղիներ. լիկյորներ: 
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20210964  (111) 33371
(220) 04.05.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 04.05.2031
(730) Արմեն Մեհրաբյան, ՀՀ, Լոռու մարզ, գ. 
Օձուն, փ. 1, տուն 66/1, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ. թեյ. կակաո. սուրճի 

փոխարինիչներ. բրինձ. մակարոնեղեն. 
լապշա (արիշտա). տապիոկա. սագո սննդային 
ալյուր. հացահատիկային մթերքներ, հաց. 
հրուշակեղեն. քաղցրավենիք. շոկոլադ. 
պաղպաղակ, բյուրեղացված նաբաթ.  շաբաթ. 
սննդային սառույց. շաքար. մեղր. մաթ. 
խմորիչներ. հացաթխման փոշի. կերակրի 
աղ. համեմանք. ամոքանք, պահածոյացված 
ուտելի խոտաբույսեր. քացախ. սոուսներ 
(համեմունքներ). ըմպելիքներ սուրճի, կակաոյի, 
շոկալադի և թեյի հիմքով. շոկոլադապատ 
ընկույզներ. բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-
ռությամբ գարեջրի. գինիներ. լիկյորային 
գինիներ. սիդրեր. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). օղի, այդ թվում` մրգային. 
սպիրտային ըմպելիքներ, լուծամզուքներ, 
այդ թվում՝ սպիրտային մրգային և բուսական 
(էքստրակտներ). դառը թրմօղիներ. լիկյորներ: 
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20210965  (111) 33372
(220) 04.05.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 04.05.2031
(730) Արմեն Մեհրաբյան, ՀՀ, Լոռու մարզ, գ. 
Օձուն, փ. 1, տուն 66/1, AM 
(442) 17.05.2021
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(540) 

(526) «T» տառը և «BOTANICO» բառն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց շագանակագույն, դեղին, կանաչ, կարմիր 
և մանուշակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. դի ե տիկ սննդամ թերք բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. դի ե տիկ ըմ պե լիք ներ. 
պատ րաս տուկ ներ հի գի ե նիկ նպա տակ նե րի 
հա մար. ման կա կան սնունդ, սննդա յին հա վե-
լումն եր, այդ թվում՝ բու սա կան թե յեր. բու սա կան 
թե յեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. դե ղո-
րայ քա յին կոն ֆետ ներ. սննդա յին հա վե լում-
ներ կեն դա նի նե րի հա մար. սպե ղա նա լա թեր. 
վի րա կապ ման նյու թեր. ատամն ալց ման նյու-
թեր. նյու թեր ատամն ե րի ծե փա պատ ճեն նե րի 
հա մար. ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ.  հո տա զեր ծիչ-
ներ. շամ պուն ներ, այդ թվում՝ բու ժիչ. օճառ ներ. 
լո սյոն ներ մա զե րի հա մար.  լո սյոն ներ կոս մե-
տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. սափր վե լու 
լո սյոն ներ.  լո սյոն ներ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար.  լո սյոն ներ անաս նա բու ժա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. սափր վե լուց հե տո 
օգ տա գործ վող բու ժա կան լո սյոն ներ.  մա զե րի 
բու ժիչ լո սյոն ներ. ատամն ա մա ծուկ. 

դաս 29. պա հա ծո յաց ված մրգեր. սա ռեց-
րած մրգեր. չրեր. ջեր մա յին մշակ ման են թարկ-
ված մրգեր. ջեր մա յին մշակ ման են թարկ ված 
բան ջա րե ղեն. չո րաց րած բան ջա րե ղեն. դոն դող. 
մու րա բա ներ. կոմ պոտ ներ,  պա հա ծո յաց ված 
բան ջա րե ղեն. օշա րա կա պատ մրգեր.  օշա րա-
կա պատ պտուղ, օշա րա կա պատ հա տապ տուղ, 
օշա րա կա պատ բան ջա րե ղեն. բու սա կան կոն-
ցենտ րատ ներ սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. 
բու սա կան լու ծամ զուք ներ.  կաթ նամ թերք, այդ 
թվում՝ պա նիր, կա րագ, յո գուրտ. սննդա յին յու-
ղեր. սննդա յին ճար պեր. կա թի փո խա րի նիչ ներ. 
նշի կաթ. կո կո սի կաթ. գետ նըն կույ զի կաթ. 
բրնձի կաթ. սո յա յի կաթ. մշակ ված ըն կույզ. 
մշակ ված բակ լա. մշակ ված գետ նըն կույզ. մշակ-
ված սեր մեր.  

դաս 30. սուրճ. սուր ճի փո խա րի նիչ ներ. 
թեյ, այդ թվում՝ մրգա յին, ծա ղիկ նե րի, բան-
ջա րե ղե նա յին. բույ սե րի ար մատ նե րից պատ-
րաստ ված թե յեր՝ ոչ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. թե յի փո խա րի նիչ ներ. մրգա յին հրու-
շա կե ղեն. հրու շա կե ղեն քաղցր խմո րից. շա քա-
րով հրու շա կե ղեն առա վե լա պես խո րի զով. 
պո մադ կա ներ (հրու շա կե ղեն). պաս տեղ ներ 
(հրու շա կե ղեն). խմո րե ղեն (ալ րա յին հրու շա-
կե ղեն). մա տու տա կի կոն ֆետ ներ (հրու շա կե-
ղեն). հրու շա կե ղեն նշի հիմ քով. հրու շա կե ղեն 
գետ նըն կույ զի հիմ քով. մա տու տա կի ձո ղիկ ներ 
(հրու շա կե ղեն). աղան դե րա յին մու սեր (հրու-
շա կե ղեն).  քաղց րա վե նիք. օշա րակ ներ. ըմ պե-
լիք նե րի պատ րաստ ման բու սա կան ծագ ման 
բա ղադ րա նյու թեր. կոն ֆետ ներ մրգա յին, այդ 
թվում՝ օշա րա կա պատ, շո կո լա դա պատ. սննդա-
յին հա մե ղիչ ներ.  պաղ պա ղակ. մեղր. կե րակ րի 
աղ. քա ցախ. սո ուս ներ (հա մե մունք ներ). սննդա-
յին սա ռույց. կա կաո. բյու րե ղաց ված նա բաթ 
շա քար. մաթ. խմո րիչ ներ. հա ցաթխ ման փո շի. 
հա մե մանք. ամո քանք. պա հա ծո յաց ված խո տա-
բույ սեր. բու րա վե տա րար ներ ըմ պե լիք նե րի 
հա մար, բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե րի։
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20210983 (111) 33373
(220) 04.05.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 04.05.2031
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(730) Արմեն Մանուկյան, ՀՀ, Արարատի մարզ, գ. 
Վերին Արտաշատ, Անդրանիկի փ., տուն 11, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

(526) «care» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 3. օճառ ներ. գործ վածք նե րի երանգ-
նե րը վե րա կանգ նող օճառ ներ. լե ղակ սպի-
տա կե ղե նի հա մար. կոս մե տի կա կան 
պատ րաս տուկ ներ լո գան քի հա մար. օճառ-
ներ սափր վե լու հա մար. բամ բա կե տամ պոն-
ներ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ լվաց քի հա մար. օս լա սպի-
տա կե ղե նին փայլ հա ղոր դե լու հա մար. պատ-
րաս տուկ ներ բե րա նի խո ռո չի ողող ման հա մար, 
բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող նե րի. կո շի կի քսուք ներ. կո շիկ-
նե րի խնամ քի մի ջոց ներ. մո մեր կա հույ քի և 
հա տակ նե րի փայ լեց ման հա մար. փայլ տվող 
պատ րաս տուկ ներ (ողորկ ման հա մար). բծե րը 
հա նե լու մի ջոց ներ. լվաց քի սո դա մաք րե լու 
հա մար. լվա ցող մի ջոց ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ար դյու նա բե րա կան և բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար օգ տա գործ վող նե րի. լու ծույթ ներ մաք րե-
լու հա մար. ճար պա զեր ծող մի ջոց ներ, բա ցա-
ռու թյամբ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար օգ տա գործ վող նե րի. պատ րաս տուկ-
ներ դի մա հար դա րան քը հե ռաց նե լու հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ լա քը հե ռաց նե լու հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ գու նա զերծ ման հա մար. 
ժա վե լա ջուր. հար դա րան քի ջուր. դե պի լյա տոր-
ներ. մա զա հե ռաց նող մոմ. պատ րաս տուկ ներ 
լվաց քը թրջե լու հա մար. եթե րա յին յու ղեր. պատ-
րաս տուկ ներ մաք րե լու հա մար. սպի տա կեց նող 
պատ րաս տուկ ներ լվաց քի հա մար. դի մա պա-
կի նե րը մաք րե լու հե ղուկ ներ. պատ րաս տուկ ներ 
գործ վածք նե րը կո կե լու (օս լա յե լու) հա մար. շամ-
պուն ներ. պատ րաս տուկ ներ եղունգ նե րի խնամ-
քի հա մար. կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ մաշ կը 
խնա մե լու հա մար.օճառ ներ ոտ քե րի քրտնե լու 
դեմ. պատ րաս տուկ ներ սափր վե լու հա մար. 
հո տա զեր ծող օճառ ներ. հո տա վետ (բու րա-
վետ) նյու թեր սպի տա կե ղե նի բու րա վե տաց ման 
հա մար. ար դու զար դի մի ջոց ներ քրտնե լու դեմ 

(ար դու զար դի պա րա գա ներ). օճառ ներ քրտնե-
լու դեմ. անու շադ րի սպիրտ (լվա ցող, մաք րող 
մի ջոց). պատ րաս տուկ ներ ժան գը հե ռաց նե լու 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ ներ կե րը հե ռաց նե լու 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ լվա նա լիս սպի տա-
կե ղե նը փափ կաց նե լու հա մար. պատ րաս տուկ-
ներ ատամն ե րի պրո թեզ նե րը մաք րե լու հա մար. 
սափր վե լու լո սյոն ներ. լա քեր մա զե րի հա մար. 
լո սյոն ներ մա զե րի հա մար. աե րո զոլ ներ բե րա նի 
խո ռո չի թար մաց ման հա մար. պատ րաս տուկ-
ներ չոր մաքր ման հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
ման րա տախ տա կի վրա յից մո մը հե ռաց նե լու 
հա մար (մաք րող մի ջոց ներ). սա հու մը կան խող 
մոմ հա տա կի հա մար. հե ղուկ ներ հա տա կի 
հա մար, որոնք կան խում են սա հե լը. սեղմ ված 
օդով բա լոն ներ մաքր ման և փո շու հե ռաց-
ման հա մար. լվա ցող մի ջոց նե րով տո գոր ված 
ջնջոց ներ մաք րե լու հա մար. խո նա վակ լա նիչ 
նյու թեր սպասք լվա ցող մե քե նա նե րի հա մար. 
օդի բու րա վե տիչ ներ. մաք րող մի ջոց ներ անձ-
նա կան հի գի ե նա յի հա մար, ախ տա հա նիչ-
ներ կամ հո տա զեր ծիչ ներ. արև ա պաշտ պան 
պատ րաս տուկ ներ. պատ րաս տուկ ներ լո գան քի 
հա մար ոչ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
մա զե րի լա վո րա կիչ ներ. սպի տա կեց նող շեր-
տիկ ներ ատամն ե րի հա մար. եղունգ նե րի լա քա-
հա նիչ ներ. պատ րաս տուկ ներ աչ քե րը լվա նա լու 
հա մար, ոչ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
կեն ցա ղա յին քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ 
մաք րե լու հա մար. բույր տա րա ծող հո տա-
վետ եղեգ ներ. սպի տա կեց նող (գու նազր կող) 
մի ջոց ներ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. 
շնչա ռու թյու նը թար մաց նող պատ րաս տուկ ներ 
անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար. մաք րող մի ջոց-
նե րով տո գոր ված ման կա կան ան ձե ռո ցիկ ներ. 
մի ցե լյար ջուր. լվաց քի ան ձե ռո ցիկ ներ գու նա-
թա փու մը կան խե լու հա մար. չո րաց նող հա կաս-
տա տիկ ան ձե ռո ցիկ ներ. ատամն ա մա ծուկ. 
սպասք լվա նա լու հե ղուկ ներ. մարմն ի գե լեր 
կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. բամ-
բա կյա գլխի կով փայ տիկ ներ կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար.

դաս 5. դե ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ ներ 
մաշ կի խնամ քի հա մար. դե ղա գոր ծա կան պատ-
րաս տուկ ներ թե փը հե ռաց նե լու հա մար. մի ջոց-
ներ ոտ քե րը քրտնե լու դեմ. մի ջոց ներ քրտնե լու 
դեմ. քսուք ներ արև այ րու քի դեմ. լո գան քի աղեր 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ոջի լաս պան 
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շամ պուն ներ. բու ժիչ շամ պուն ներ. մա զե րի բու-
ժիչ լո սյոն ներ. ախ տա հա նող օճառ ներ. բու ժիչ 
օճառ ներ. բու ժիչ ցե խեր. ցե խեր լո գանք նե րի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ այր վածք նե րը մշա-
կե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ կոշ տուկ նե րը 
հե ռաց նե լու հա մար. ցրտա հար ման ժա մա նակ 
օգ տա գործ վող պատ րաս տուկ ներ. պատ րաս-
տուկ ներ ոսկ րա կոշ տուկ նե րը բու ժե լու հա մար. 
քսուք ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
բու ժիչ յու ղեր.  ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ.  բժշկա-
կան վի րա կապ ման նյու թեր. ախ տա հա նիչ 
մի ջոց ներ հի գի ե նիկ նպա տակ նե րի հա մար. 
վի րա բու ժա կան վի րա կապ ման նյու թեր. նյու թեր 
ատամն ալց ման հա մար. նյու թեր ատամն ե րի 
ծե փա պատ ճեն նե րի հա մար. հա կա բակ տե-
րի ալ խո նավ ան ձե ռո ցիկ ներ. հի գի ե նիկ տամ-
պոն ներ կա նանց հա մար. հի գի ե նիկ սրբիչ ներ, 
մի ջա դիր ներ. ման կա կան խան ձա րուր ներ. 
պատ րաս տուկ ներ օդը մաք րե լու հա մար. օդը 
թար մաց նող հո տա զեր ծիչ ներ:

____________________

(210) 20210997  (111) 33374
(220) 06.05.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 06.05.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հրաչյա 
Մարտիրոսյան Հարությունի, ՀՀ, Լոռի, գ. 
Բազում, փ. 4, տնակ 45, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

(526) «DAITY PRODUCTS» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, մուգ կանաչ, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ։

(511) 
դաս 29. սերուցք (կաթնամթերք). հարած 

սերուցք. պանիրներ. թթվասեր. կարագ. 
մարգարին. կաթ. կաթնաշոռ. յոգուրտ. կեֆիր. 
սննդային յուղ. կաթնային շիճուկ. կտրված կաթ. 
խտացրած կաթ. կաթնաթթվային խմորումով 
եռացրած կաթ. թթվեցրած կաթ. կաթի 
փոշի. կաթի փոխարինիչներ. կաթնամթերք, 
մասնավորապես՝ մածուն, թան, չորաթան.

դաս 35. կաթնամթերքի մանրածախ 
և մեծածախ առևտրի ծառայություններ.  
կաթնամթերքի ներմուծման-արտահանման 
ծառայություններ։

____________________

(210) 20211006  (111) 33375
(220) 06.05.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 06.05.2031
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան 0061, 
Մասիսի 31, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

( 5 2 6 ) Բ ա ց ի 
«Grand Candy» գրառումից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
մանուշակագույն, բաց և մուգ դարչնագույն, 
սպիտակ, կապույտ, կանաչ, մոխրագույն և 
վարդագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես՝ 
իրիս:

____________________
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(210) 20211007  (111) 33376
(220) 06.05.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 06.05.2031
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան 0061, 
Մասիսի 31, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

(526) Բացի «Grand Candy» գրառումից մնացած 
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն, բաց դարչնագույն, սպիտակ, 
կապույտ, սև, մոխրագույն և մանուշակագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես՝ 
նուգա:

____________________

(210) 20211008  (111) 33377
(220) 06.05.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 06.05.2031
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան 0061, 
Մասիսի 31, AM 
(442) 17.05.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, նարնջագույն, կարմիր, դեղին, կապույտ, 
մանուշակագույն և մուգ կապույտ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. ջրի մուռ ներ (հա մե մունք). մա կա-
րո նե ղեն. նշով խմոր. անի սո նի սերմ. աստ ղա ձև 
անի սոն. հրու շա կե ղեն Նոր տար վա տո նա ծա-
ռե րը զար դա րե լու հա մար. ոչ բու ժիչ թուր մեր. 
սրճա յին բու րա վե տա րար ներ. անու շա բույր 
պատ րաս տուկ ներ սննդի հա մար. հա մե մանք. 
անթթխ մոր հաց. աղ սննդամ թեր քը պա հա ծո-
յաց նե լու հա մար. պաք սի մատ. թխված քաբ լիթ. 
ածի կա յին գա լետ ներ. անա նու խի կոն ֆետ ներ. 
կոն ֆետ ներ. վաֆ լի ներ. ամո քա հունց բուլ կի-
ներ. կա կաո. սուրճ. սուր ճի հումք. սուր ճի բու-
սա կան փո խա րի նիչ ներ. հրու շա կե ղեն քաղցր 
խմո րից, առա վե լա պես խո րի զով. դար չին (ամո-
քանք). կա պա րի թուփ. կա րա մել ներ (կոն ֆետ-
ներ). կար րի (ամո քանք). հա ցա հա տի կա յին 
ար տադ րանք. ծա մոն (մաս տակ). եղերդ (սուր-
ճի փո խա րի նիչ). թեյ. շո կո լադ. նշա կար կան-
դակ ներ. մե խակ (ամո քանք). հա մե մունք ներ. 
քաղց րա վե նիք. եգիպ տա ցո րե նի փա թիլ ներ. 
ադի բու դի. կա յու նա րար ներ հա րած սե րուց քի 
հա մար. պաղ պա ղակ. նրբաբ լիթ ներ. սննդա յին 
էսեն ցիա (բնա հյութ), բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին 
էսեն ցի ա նե րի և եթե րա յին յու ղե րի. կե րակ րի աղ. 
թանձ րա ցիչ ներ սննդամ թեր քի հա մար. քրքում. 
բնա կան քաղց րաց նող նյու թեր. ամո քանք. 
քաղց րաբ լիթ ներ. բու րա վետ պղպեղ. սննդա յին 
ա լյուր. բակ լա յի ա լյուր. եգիպ տա ցո րե նի ա լյուր. 
մա նա նե խի փո շի. գա րու ա լյուր. սո յա յի ա լյուր. 
ցո րե նի ա լյուր. ա լյու րից պատ րաստ ված ուտե-
լիք ներ. սննդա յին օս լա. խմո րի մա կարդ ներ. 
պո մադ կա ներ (հրու շա կե ղեն). պե տի ֆուր ներ. 
շա քար. բու րա վե տա րար ներ հրու շա կե ղե նի 
հա մար (բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու ղե րի). 
փո շի հրու շա կե ղե նի հա մար. քաղցր ամո քա-
հունց խմոր հրու շա կե ղե նի հա մար. աղա ցած 
կո ճապղ պեղ. կա պակ ցող նյու թեր պաղ պա-
ղա կի հա մար. բնա կան կամ ար հես տա կան 
սա ռույց. սա ռույց սա ռեց ման հա մար. գլյու կո զա 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սննդա-
յին սնձան (սպի տա կու ցա յին նյութ). սննդա յին 
ձա վար ներ. քա ցախ. կետ չուպ (սո ուս). կա կա-
ո յով և կա թով ըմ պե լիք ներ. սուր ճով և կա թով 
ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դա կաթ նա յին ըմ պե լիք-
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ներ. մա կարդ ներ. խմո րիչ ներ. կա պակ ցող նյու-
թեր եր շի կե ղե նի հա մար. մա կա րոն (թխվածք). 
մա կա րոն ներ. աղա ցած եգիպ տա ցո րեն. բո ված 
եգիպ տա ցո րեն. հաց. ծի կա շա քարш. մաթ. ոս կե 
օշա րակ, կե րա մա փի օշա րակ. անա նուխ (դաղձ) 
քաղց րա վե նի քի հա մար. մեղր. մաք րած գա րի. 
մա նա նեխ. մշկըն կույզ. լապ շա (արիշ տա). կու-
տապ ներ. գա րե ձա վար. սենդ վիչ ներ. պաս-
տեղ ներ (հրու շա կե ղեն). խմո րե ղեն (ալ րա յին 
հրու շա կե ղեն). չոր թխված քաբ լիթ. բուլ կի ներ. 
պա տի ճա վոր պղպեղ (հա մե մանք). պի ցա-
ներ. պղպեղ (տաք դեղ). կար տո ֆի լի ա լյուր. 
պու դինգ (քաղց րա կու տապ). պրա լի նե. ռա վի-
ո լի. մա տու տա կի կոն ֆետ ներ (հրու շա կե ղեն). 
բրինձ. զաֆ րան (քրքում) (հա մե մանք). սա գո. 
սո ուս ներ (հա մե մունք ներ). նե խու րի աղ. սպի-
տա կա ձա վար. սոր բեթ (սա ռեց ված աղան դեր). 
սպա գե տի. տա պի ո կա. տա պի ո կա յի ա լյուր. 
տար տեր (մրգա - բան ջա րե ղե նա յին կար կան-
դակ ներ). վա նի լի բու րա վե տա րար ներ խո հա-
րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. վա նի լին 
(վա նի լի փո խա րի նիչ ներ). վեր մի շել. կու լե բյա կա 
մսով (կե րա կուր). պաշ տե տով կար կան դակ-
ներ. տնա յին պայ ման նե րում մի սը փափ կաց-
նող մթերք ներ. սննդա յին սա ռույց. պաղ պա ղակ 
պատ րաս տե լու փո շի. հրու շա կե ղեն նշի հիմ քով. 
հրու շա կե ղեն գետ նըն կույ զի հիմ քով. բու րա-
վե տա րար ներ սննդի հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
եթե րա յին յու ղե րի. բու րա վե տա րար ներ ըմ պե-
լիք նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ եթե րա-
յին յու ղե րի. ման րաց ված վար սակ. մաքր ված 
վար սակ. մթերք վար սա կի հիմ քով. վար սա կի 
փա թիլ ներ. վար սա կա ձա վար. մա տու տա կի 
ձո ղիկ ներ (հրու շա կե ղեն). գա րեջ րի քա ցախ. 
սուր ճի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. կա կա ո յի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ. շո կո լա դի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. 
սուր ճի փո խա րի նիչ ներ. բյու րե ղաց ված նա բաթ 
շա քար. փա թիլ ներ (հա ցա հա տի կա յին ար տադ-
րանք). չոու-չոու (հա մե մունք). կուս կուս. ածի կի 
լու ծամ զուք (էքստ րակտ) սննդի հա մար. ածիկ 
սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. ակ նա մոմ. 
ռե լիշ (հա մե մունք). մեղ վա մոր կաթ. ծո վի ջուր 
սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. սու շի. տո մա տի 
սո ուս. մա յո նեզ. կրե կեր ներ. եփած կրեմ. մրգա-
յին դոն դող (հրու շա կա յին). մյուս լի. բրնձա յին 
բլիթ ներ. սո յա յի սո ուս. սա ռեց րած յո գուրտ 
(սննդա յին սա ռույց). չատ նի (հա մե մունք). 
գար նա նա յին ռու լետ. տա կոս. տոր տի լա-

ներ. սա ռույ ցով թեյ. թե յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. 
հա մե մունք ներ աղ ցան նե րի հա մար. թա վա լե-
լու պաք սի մատ. թա բու լե. հալ վա. քիշ. մսա յին 
թանձր ամո քանք. մի սո. հա ցա հա տիկ նե րի հիմ-
քով թե թև նա խա ճա շեր. բրնձի հիմ քով թե թև 
նա խա ճա շեր. եգիպ տա ցո րե նի շի լա. եգիպ տա-
ցո րե նի ձա վար. հա ցաթխ ման փո շի. կե րակ րի 
սո դա (նատ րի ու մի բի կար բո նատ սննդի 
հա մար). պա հա ծո յաց ված բան ջա րա նո ցա յին 
խո տեր (հա մե մունք ներ). արիշ տա յի (լապ շա յի) 
հիմ քով ճա շա տե սակ ներ. ջնա րակ ամո քա հունց 
խմո րով թխված քե ղե նի հա մար. շո կո լա դա յին 
մու սեր. աղան դե րա յին մու սեր (հրու շա կե ղեն). 
մրգա յին խյու սեր (սո ուս ներ). մա րի նադ ներ. 
չիզ բուր գեր (սենդ վիչ ներ). պես տո. բա ղադ րու-
թյուն ներ խո զա պուխ տը ջնա րա կե լու հա մար. 
կտա վա տի սերմ խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ցո րե նի ծի լեր սննդի մեջ օգ տա-
գոր ծե լու հա մար. հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ 
պրո տե ի նի բարձր պա րու նա կու թյամբ. գի նե-
քա րաթ թու խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. գլյու տե նա յին հա վե լույթ ներ խո հա-
րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սո ուս ներ 
մա կա րո նե ղե նի հա մար. հա ցա հա տի կա յին 
սա լիկ ներ. ար մա վե նու շա քար. պատ րաս տի 
խմոր. թե յի փո խա րեն օգ տա գործ վող ծա ղիկ-
ներ կամ տե րև ներ. խմոր հրու շա կե ղե նի 
հա մար. պել մեն ներ. շո կո լա դե զար դա րանք-
ներ տոր թե րի հա մար. քաղց րա վե նի քից պատ-
րաստ ված զար դա րանք ներ տոր թե րի հա մար. 
շո կո լա դա պատ ըն կույզ ներ. բրնձի պու դինգ 
(քաղց րա կու տապ). ըն կույ զի ա լյուր. ման րաց-
րած սխտոր (հա մե մունք). բա ոց զի. բրնձե 
խմոր խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ցզյա ոց զի. ռա մեն. բար կա համ բլիթ ներ. խառ-
նուրդ ներ բար կա համ բլի թի հա մար. բու րի տո. 
ջրի մու ռով փա թաթ ված պատ րաս տի բրինձ. 
ուտե լի թուղթ. ուտե լի բրնձե թուղթ. հա ցին 
քսվող սնունդ շո կո լա դի հիմ քով. հա ցին քսվող 
սնունդ ըն կույզ պա րու նա կող շո կո լա դի հիմ քով. 
ա լյու րի հիմ քով խմո րագն դիկ ներ. ագա վա յի 
օշա րակ (բնա կան քաղց րաց նող). հա յե լա յին 
մա կե րե սով քաղց րա շերտ (ջնա րակ). սա ռե ցու-
մով չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմ-
նա կան բա ղադ րա մա սը բրինձն է. սա ռե ցու մով 
չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմն ա կան 
բա ղադ րա մա սը մա կա րոնն է. երի ցու կի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ. կաթ նա յին կոն ֆի տյուր. բի բիմ-



ԳԳԳԳԳԳԳ

121

ՄՄՄ 1

121

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 09/2 

16 .09 . 202 1

բափ (բան ջա րե ղե նի և տա վա րի մսի խառ նուր-
դով բրինձ). օնի գի րի. արագ (ակն թար թա յին) 
եփ վող բրինձ. հոթ-դոգ սենդ վիչ ներ. սա ռույ ցի 
խո րա նար դիկ ներ. մշակ ված սերմն ա հա տիկ-
ներ որ պես հա մե մունք օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
քնջու թի սերմն ա հա տիկ ներ (հա մե մունք). թթու 
դրած բան ջա րե ղեն սուր հա մե մուն քով (պի կա-
լի լի). մշակ ված կի նոա. բլղուր. մշակ ված հնդկա-
ցո րեն. հնդկա ցո րե նի ա լյուր. լո ռամր գի սո ուս 
(հա մե մունք ներ). խնձո րի սո ուս (հա մե մունք-
ներ). չո րա հաց. կար տո ֆի լի հիմ քով բլի թիկ ներ. 
մրգա յին հրու շա կե ղեն. բրնձի կրե կեր ներ. կիմ չի 
յու ղաբ լիթ ներ. սա ռեց ված տա շեղ ներ քաղց րաց-
րած կար միր լո բով. շնչա ռու թյու նը թար մաց նող 
անա նու խի կոն ֆետ ներ. շնչա ռու թյու նը թար-
մաց նող ծա մոն ներ. արիշ տա ուդոն. արիշ տա 
սո բա. հաց առանց սնձա նի. հնդկար մավ (հա մե-
մունք). լաք սա. պրո ֆիտ րոլ ներ. կրու ա սան ներ. 
շո կո լա դով հաց (շո կո լա տին). ջրի մու ռով թեյ. 
կրեմ բրյու լե. պաք սի մա տա յին խառ նուրդ ներ. 
ուտե լի թղթե վաֆ լի ներ. կո կո սի մա կա րուն ներ. 
սուր ճի լցված պար կուճ ներ. նարն ջի ծաղ կա ջուր 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. մրգա-
յին սա ռույց ներ. նու գա. հա րի սա (հա մե մունք). 
կո ճապղ պե ղի մա ծուկ (հա մե մունք):

____________________

(210) 20211022  (111) 33378
(220) 10.05.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 10.05.2031
(730) Խաչատուր Լյովայի Կարապետյան, ՀՀ, 
Երևան, Մարգարյան 17, բն. 29, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 3. օճառ ներ, խո նավ ան ձե ռո ցիկ-
ներ. բամ բա կյա փայ տիկ ներ. բամ բա կյա 
սկա վա ռակ ներ. կոս մե տի կա կան պատ րաս-
տուկ ներ լո գան քի հա մար. օճառ ներ սափր վե լու 

հա մար. բամ բա կե տամ պոն ներ կոս մե տի կա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
լվաց քի հա մար. լո սյոն ներ մա զե րի հա մար. 
կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ. կոս մե տի կա կան 
հա վա քա ծու ներ. բամ բակ կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. կոս մե տի կա կան կրեմ-
ներ. ճար պա զեր ծող մի ջոց ներ. բա ցա ռու թյամբ 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար 
օգ տա գործ վող նե րի. կեն ցա ղա յին հա կաս տա-
տիկ ներ. պատ րաս տուկ ներ լա քը հե ռաց նե լու 
հա մար. եթե րա յին յու ղեր. ծա ղիկ նե րի էքստ-
րակտ ներ (պար ֆյու մե րիա). պատ րաս տուկ ներ 
մաք րե լու հա մար. կոս մե տի կա կան յու ղեր. սպի-
տա կեց նող պատ րաս տուկ ներ լվաց քի հա մար. 
ար դու զար դի մի ջոց ներ. դի մա պա կի նե րը մաք-
րե լու հե ղուկ ներ. պատ րաս տուկ ներ գործ վածք-
նե րը կո կե լու (օս լա յե լու) հա մար. շամ պուն ներ. 
օծա նե լիք. պար ֆյու մե րի ա յին ար տադ րանք. 
կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ մաշ կը խնա մե լու 
հա մար. շրթներ կեր կոս մե տի կա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. դի մա փո շի. պատ րաս տուկ ներ 
սափր վե լու հա մար. հո տա զեր ծող օճառ ներ. 
ար դու զար դի պա րա գա ներ. անու շադ րի սպիրտ 
(լվա ցող, մաք րող մի ջոց). կոս մե տի կա կան 
մի ջոց ներ արև այ րու քի հա մար. բու րա վե տիչ ներ 
(եթե րա յին յու ղեր). աղեր վան նա նե րի հա մար. 
բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող նե րի. պատ րաս տուկ ներ լվա-
նա լիս սպի տա կե ղե նը փափ կաց նե լու հա մար. 
կոս մե տի կա կան լո սյոն նե րով տո գոր ված ան ձե-
ռո ցիկ ներ. սափր վե լու լո սյոն ներ. աե րո զոլ ներ 
բե րա նի խո ռո չի թար մաց ման հա մար. մաք-
րող մի ջոց ներ. լվա ցող մի ջոց նե րով տո գոր ված 
ջնջոց ներ մաք րե լու հա մար. չոր շամ պուն ներ. 
մա զե րի լա վո րա կիչ ներ. դի մա հար դա րու մը 
հե ռաց նող պատ րաս տուկ նե րով տո գոր ված 
ան ձե ռո ցիկ ներ. բու սա կան կոս մե տի կա կան 
մի ջոց ներ. եղունգ նե րի լա քա հա նիչ ներ. սպի տա-
կեց նող (գու նազր կող) մի ջոց ներ կեն ցա ղա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. կոս մե տի կա կան մի ջոց-
ներ երե խա նե րի հա մար. մաք րող մի ջոց նե րով 
տո գոր ված ման կա կան ան ձե ռո ցիկ ներ. մի ցե-
լյար ջուր, ատամն ա մա ծուկ. դի մա հար դա րու մը 
հե ռաց նող պատ րաս տուկ նե րով տո գոր ված 
բամ բակ. լվաց քի ան ձե ռո ցիկ ներ գու նա թա-
փու մը կան խե լու հա մար. չո րաց նող հա կաս տա-
տիկ ան ձե ռո ցիկ ներ. բամ բա կե տամ պոն ներ 
կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար.
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դաս 5. պատ րաս տուկ ներ օդը մաք րե լու 
հա մար. բժշկա կան սպիրտ. կպչուն սպե ղա-
նի ներ. հա կա նե խիչ բամ բակ. ապա նեխ ված 
բամ բակ. բամ բա կյա կտոր ներ բժշկա կան 
(բու ժա կան) նպա տակ նե րի հա մար. բամ բակ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. բժշկա-
կան վի րա կապ ման նյու թեր. վի րա բու ժա կան 
վի րա կապ ման նյու թեր. թան զիֆ վի րա կա պե րի 
հա մար. խո նա վա ծուծ բամ բակ. հի գի ե նիկ 
տամ պոն ներ կա նանց հա մար. հի գի ե նիկ սրբիչ-
ներ. մի ջա դիր ներ. դե ղա մի ջոց նե րով տո գոր-
ված ան ձե ռո ցիկ ներ. բար ձիկ ներ կրծքով 
կե րակ րե լիս օգ տա գոր ծե լու հա մար. ման կա-
կան խան ձա րուր ներ. ման կա կան կի սա վար-
տիք-խան ձա րուր ներ. ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ. 
հա կա ման րէ ա յին օճառ ներ. ձեռ քե րը լվա նա լու 
հա կա ման րէ ա յին մի ջոց ներ. սափր վե լուց հե տո 
օգ տա գործ վող բու ժա կան լո սյոն ներ. բու ժիչ 
շամ պուն ներ. ար դու զար դի բու ժիչ պատ րաս-
տուկ ներ. մա զե րի բու ժիչ լո սյոն ներ. բու ժիչ չոր 
շամ պուն ներ. ախ տա հա նող օճառ ներ. բու ժիչ 
օճառ ներ. մի ան գա մյա օգ տա գործ ման լո ղա լու 
խան ձա րուր ներ երե խա նե րի հա մար. բազ մա կի 
օգ տա գործ ման լո ղա լու խան ձա րուր ներ երե խա-
նե րի հա մար. խան ձա րուր ներ փո խե լու մի ան-
գա մյա օգ տա գործ ման փռոց ներ երե խա նե րի 
հա մար. մի ան գա մյա օգ տա գործ ման փռոց ներ.

դաս 16. թուղթ, ստվա րա թուղթ և դրան-
ցից պատ րաստ ված իրեր. զու գա րա նի թուղթ. 
թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ. թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ 
գրի մի հե ռաց ման հա մար. թղթե սրբիչ ներ ձեռ-
քե րի հա մար. սե ղա նի թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ. 
թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ սե ղա նի սպաս քի տակ 
դնե լու հա մար. թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ մաք րե-
լու հա մար. ման կա կան ան ձե ռո ցիկ ներ, երե սի 
թղթյա սրբիչ ներ։
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20211026  (111) 33379
(220) 10.05.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 10.05.2031
(730) «Եգեա» ՍՊԸ, Երևան, Հ. Էմինի 2/1, բն. 
14, AM 
(442) 01.06.2021

(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ և ստվա րա թուղթ. տպագ-

րա կան ար տադ րանք. նյու թեր կազ մա րա րա-
կան աշ խա տանք նե րի հա մար. լու սան կար ներ. 
թղթագ րե նա կան և գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ, բա ցա ռու թյամբ կա հույ քի. ուսու ցո ղա կան 
նյու թեր և դի տո ղա կան ձեռ նարկ ներ. տա ռա-
շա րեր. տպագ րա կան կլի շե ներ. ազ դագ րեր. 
ազ դագ րե րի թղթե կամ ստվա րաթղ թե վա հա-
նակ ներ. ալ բոմն եր. նկար ներ. արա գա կար ներ. 
թղթա պա նակ ներ. ար վես տի վի մագ րա կան 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ. լրագ րեր. պար բե րա-
կան մա մուլ. ատ լաս ներ. տակ դիր ներ գա րեջ րի 
գա վաթ նե րի հա մար. տոմ սեր. բլոկ նոտ ներ 
(նո թա տետ րեր) նկար չու թյան, գծագ րու թյան 
հա մար. բրո շյուր ներ. տետ րեր. բլոկ նոտ ներ 
(նո թա տետ րեր). քար տեր. կա տա լոգ ներ. գրքեր. 
թղթե տոպ րակ ներ. ծրար ներ (գրա սե նյա կա յին 
ապ րանք ներ).

դաս 40. օֆ սեթ տպագ րու թյուն. նկար նե րի 
տպագ րում. պո լիգ րա ֆիա. կազ մա րա րա կան 
աշ խա տանք ներ. ասեղ նա գոր ծում. լա զե րա յին 
փո րագ րում. գու նա բա ժա նում. եր րորդ ան ձանց 
հա մար 3D տպագ րու թյուն ըստ պատ վե րի. 
փո րագ րում. լու սա փո րագ րում. մե տաք սատ պու-
թյուն:

____________________

(210) 20211032  (111) 33380
(220) 11.05.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 11.05.2031
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(730) «Ջուլիոս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Արշակունյաց 
պող. 67, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 

(526) «CHEERING TABLES» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց մարմնագույն գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և 
առաքում. սրճարանների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ. 
խորտկարանների ծառայություններ. բարերի 
ծառայություններ. սննդի ձևավորում:

____________________

(210) 20211055  (111) 33381
(220) 13.05.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 13.05.2031
(730) Բլուփրինթ Մեդիսինս Քորփորեյշն, US 
(442) 01.06.2021
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

քաղցկեղը բուժելու համար:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20211085  (111) 33382
(220) 14.05.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 14.05.2031

(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արագածոտնի մարզ, 0220, Ոսկեվազ համայնք, 
8-րդ փ., 19շ, գինու գործարան, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվեր (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձի 
սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:  

____________________

(210) 20211104  (111) 33383
(220) 18.05.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 18.05.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նարեկ 
Մուրադյան Վարդանի, ՀՀ, Արարատ 0601, 
Վեդի, Ա. Վարդանյան, տուն 40, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, մոխրագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
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(511) 
դաս 18. կա շի և կաշ վի նմա նա կումն եր. 

դրան ցից պատ րաստ ված իրեր. պա յու սակ-
ներ. կա նա ցի պա յու սակ ներ. ուսից կախ վող 
պա յու սակ ներ. կա նա ցի երե կո յան պա յու սակ-
ներ. դրա մա պա նակ ներ, քլատչ պա յու սակ ներ, 
տար բեր նպա տակ նե րի պա յու սակ ներ, ուսա-
պար կեր, հո վա նոց ներ. կա նա ցի պա յու սակ-
նե րի հիմն ակ մախք ներ. ան վա վոր տնտե սա կան 
պա յու սակ ներ. տնտե սա կան պա յու սակ ներ. 
պա յու սակ ներ ալ պի նիստ նե րի հա մար. տու րիս-
տա կան պա յու սակ ներ. ծո վա փի պա յու սակ ներ. 
ուղե պա յու սակ ներ, կաշ վե պար կեր (ծրար-
ներ, պա յու սակ ներ) փա թե թա վոր ման հա մար. 
թղթա պա յու սակ ներ (կա շե գա լան տե րեա). 
կռնա պա յու սակ ներ, սպոր տա յին պա յու սակ-
ներ. կեն գու րու պա յու սակ ներ երե խա ներ կրե լու 
հա մար. բռնակ ներ տնտե սա կան պա յու սակ-
նե րը և տոպ րակ նե րը տե ղա փո խե լու հա մար. 
ուղե բե ռի տե սա կա վոր ման հա մար հար մա րեց-
վող պա յու սակ ներ. թիկ նա պա յու սակ ներ երե-
խա ներ կրե լու հա մար.

դաս 25. կո շիկ ներ. եր կա րա ճիտ կո շիկ-
ներ. կի սա կո շիկ ներ. քու ղե րով կի սա կո շիկ ներ. 
կո շիկ նե րի ճտքեր. կրկնա կո շիկ ներ. տնա յին 
կո շիկ ներ. լո ղա փի կո շիկ. սա բո ներ (կո շիկ). 
սպոր տա յին կո շիկ ներ. դա հուկ նե րի կի սա կո-
շիկ ներ. կա ճյակ ներ (թա ղի քե եր կա րա ճիտ 
կո շիկ ներ). մին չև կո ճե րը հաս նող կո շիկ ներ. 
կո շի կի կրուն կի պաշտ պա նիչ հար մա րանք-
ներ. ման կա կան կո շիկ ներ. կա նա ցի կո շիկ ներ. 
տղա մար դու կո շիկ ներ. կե դեր.

դաս 35. պա յու սակ նե րի. կո շիկ նե րի. աք սե-
սու ար նե րի ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառ քի 
ծա ռա յու թյուն ներ, այդ թվում նաև առ ցանց:
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20211106  (111) 33384
(220) 18.05.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 18.05.2031
(730) «Արիանա 17» ՍՊԸ, Երևան, Աղբյուր 
Սերոբի  թող, շ 11/1 բն 13, AM 
(442) 01.06.2021

(540) 

(526) «The essential is invisible to the eye» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ, թանաքագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. օգ նու թյուն գոր ծա րա րու թյան 
կա ռա վար ման հար ցե րում. տվյալ ներ գոր ծա-
րա րա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի մա սին. 
հայտարա րու թյուն նե րի փակց նում. ներ մուծ-
ման-ար տա հան ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. առևտ րա յին տե ղե կատվու-
թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ինք նար ժե քի վեր լու ծու թյուն. գո վազ դա յին նյու-
թե րի տա րա ծում. լու սա պատ ճե նա հան ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. աշ խա տան քի վար ձե լու գոր-
ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գրա սե-
նյա կա յին սար քե րի և ապա րատ նե րի վար ձույթ. 
հաշ վա պա հա կան գրքե րի վա րում. հաշ վետ վու-
թյուն նե րի կազ մում հա շիվ ե րի վե րա բե րյալ. 
առևտ րա յին աու դիտ. խորհր դատ վու թյուն գոր-
ծա րա րու թյան կազ մա կերպ ման և կա ռա վար-
ման հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն 
աշ խա տա կից նե րի անձ նա կազ մը կա ռա վա րե լու 
հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու-
թյան կա ռա վար ման հար ցե րով. մե քե նագր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. 
գո վազ դա յին նյու թե րի առա քում. օգ նու թյուն 
առևտ րա յին կամ ար դյու նա բե րա կան ձեռ նար-
կու թյուն նե րի կա ռա վար ման հար ցե րում. փաս-
տաթղ թե րի վե րար տադ րում. գո վազ դա յին 
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նյու թե րի նո րա ցում. նմուշ նե րի տա րա ծում. գոր-
ծա րա րու թյան ար դյու նա վե տու թյան փոր ձաքն-
նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. աճուր դա յին վա ճառք. 
շու կա յի ուսումն ա սի րու թյուն. առևտ րա յին գոր-
ծու նե ու թյան գնա հա տում. հե տա զո տու թյուն ներ 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի վար ձույթ. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա-
րա րու թյան կազ մա կերպ ման հար ցե րով. 
գո վազ դա յին տեքս տե րի հրա տա րա կում. 
գո վազդ. ռա դի ո գո վազդ. կո նյունկ տու րա յին 
(իրա վի ճա կի, իրադ րու թյան) հե տա զո տու թյուն-
ներ. ծա ռա յու թյուն ներ հա սա րա կա կան հա րա-
բե րու թյուն նե րի բնա գա վա ռում. սղագ րա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռուս տա գո վազդ. հա ղոր-
դագ րու թյուն նե րի գրա ռում (գրա սե նյա կա յին 
աշ խա տանք ներ). ցու ցա փեղ կե րի ձև ա վո րում. 
գո վազ դա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. գոր ծա րա րու թյան կա ռա վար ման 
խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ. մա նե կեն-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ ապ րանք նե րը գո վազ դե-
լու կամ խրա խու սե լու հա մար. շու կա յա գի տա կան 
(մար քե թին գա յին) հե տա զո տու թյուն ներ. տվյալ-
նե րի ավ տո մա տաց ված հիմն ա պա շար նե րի 
վա րում. մաս նա գի տա կան խորհր դատ վու թյուն 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. տնտե սա կան 
կան խա տե սում. ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր-
պում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ-
նե րով. գործ նա կան տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. հա սա րա կա կան կար ծի քի հե տա-
զո տում. վճար ման փաս տաթղ թե րի նա խա-
պատ րաս տում. աշ խա տա կից նե րի հաս տիք նե րի 
հա մալ րում. ձեռ նար կու թյուն նե րը տե ղա փո խե-
լու հետ կապ ված վար չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
տա րածք նե րի վար ձա կա լում գո վազ դի տե ղադր-
ման հա մար. վա ճառ քի օժան դա կու թյուն եր րորդ 
ան ձանց հա մար. քար տու ղա րա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. հար կա յին հայ տա րա րագ րե րի կազ-
մում. հե ռա խո սա զան գե րին պա տաս խա նե լու 
ծա ռա յու թյուն ներ բա ցա կա յող բա ժա նորդ նե րի 
հա մար. տեքս տի մշա կում. լրագ րե րի բա ժա նոր-
դագ րու թյան կազ մա կեր պում եր րորդ ան ձանց 
հա մար. գո վազդ փոս տով. հյու րա նո ցա յին գոր-
ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. ստեղ ծա գործ նե րի և 
կա տա րող նե րի գոր ծե րի կա ռա վա րում. տե ղե-
կատ վու թյան հա վա քում տվյալ նե րի հա մակարգ-
չա յին հիմն ա պա շար նե րում. տե ղե կատ վու թյան 
կա նո նա կար գում տվյալ նե րի հա մա կարգ չա յին 
հիմն ա պա շար նե րում. առևտ րա կան տո նա վա-

ճառ նե րի կազ մա կեր պում. լու սա պատ ճե նա հա-
նող սար քա վոր ման վար ձույթ. ին տե րակ տիվ 
գո վազդ հա մա կարգ չա յին ցան ցում. մա տա կա-
րար ման ծա ռա յու թյուն ներ եր րորդ ան ձանց 
հա մար (ապ րանք նե րի գնում և ձեռ նար կա տե-
րե րին ապ րանք նե րով ապա հո վում). տե ղե կատ-
վու թյան որո նում հա մա կարգ չա յին ֆայ լե րում 
եր րորդ ան ձանց հա մար. գո վազ դա յին ժա մա-
նա կի վար ձույթ զանգ վա ծա յին տե ղե կատ վու-
թյան բո լոր մի ջոց նե րում. մա մու լի տե սու թյուն. 
առևտ րի ավ տո մատ նե րի վար ձույթ. հո գե բա նա-
կան տես տա վո րում աշ խա տող ներ ընտ րե լիս. 
գնե րի հա մե մատ ման ծա ռա յու թյուն ներ. ման-
րա ծախ վա ճառ քի նպա տա կով ապ րանք նե րի 
ցու ցադ րում բո լոր լրատ վա մի ջոց նե րով. սպա-
ռող նե րին առևտ րա յին տե ղե կատ վու թյան և 
խոր հուրդ նե րի տրա մադ րում ապ րանք նե րի և 
ծա ռա յու թյուն նե րի ընտ րու թյան հար ցում. հե ռա-
հա ղոր դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն նե րի բա ժա-
նոր դագ րում եր րորդ ան ձանց հա մար. գնման 
պատ վեր նե րի մշակ ման գոր ծըն թաց նե րի 
կա ռա վա րում. ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն-
նե րի լի ցեն զի ա նե րի առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) 
կա ռա վա րում եր րորդ ան ձանց հա մար. են թա-
կա պա լա ռուի ծա ռա յու թյուն ներ (առևտ րա յին 
(կո մեր ցի ոն) օգ նու թյուն). հա շիվ ե րի ապ րան-
քագ րե րի տրա մադ րում. գո վազ դա յին տեքս-
տե րի խմբագ րում. վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի 
հա վա քում և տրա մադ րում. գո վազ դի ման րա-
կեր տում. երաշ խա վոր նե րի որո նում. նո րա ձև ու-
թյան ցու ցադ րու թյան կազ մա կեր պում 
գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. գո վազ դա յին 
ֆիլ մե րի ար տադ րու թյուն. մար զիկ նե րի գոր ծու-
նե ու թյան կա ռա վա րում. մար քե թինգ 
(շուկայավա րում). հե ռուս տա մար քե թին գի 
ծա ռա  յու  թյուն ներ. դե ղա գոր ծա կան, անաս նա-
բու ժա կան և հի գի ե նիկ պատ րաս տուկ նե րի և 
բժշկա կան պա րա գա նե րի ման րա ծախ վա ճառք. 
վա ճառ քի ցու ցադ րա փեղ կե րի (ստենդ նե րի) 
վար ձույթ. գոր ծա րար և առևտ րա յին հա րա բե-
րու թյուն նե րի ոլորտ նե րում տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. վա ճառ քի օժան դակ ման հա մար 
որոն ման հա մա կար գի օպ տի մա լա ցում. վեբ-
կայ քե րի եր թև ե կի օպ տի մա լա ցում. գո վազ դա-
յին ծա ռա յու թյուն ներ «վճա րել մեկ կտտո ցով» 
(PPC). առևտ րա յին միջ նոր դա յին ծա ռա յու թյուն-
ներ. ար տա հաս տի քա յին աշ խա տող նե րի գոր-
ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. առևտ րա յին 
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գոր ծարք նե րի հա մա ձայ նե ցում և կնքում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին 
հիմն ա պա շար նե րում տվյալ նե րի նո րա ցում և 
պա հում. շի նա րա րա կան նա խագ ծե րի հա մար 
առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) նա խագ ծե րի կա ռա-
վա րում. գոր ծա րար տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. ապ րանք ներ և 
ծա ռա յու թյուն ներ գնող նե րի և վա ճա ռող նե րի 
հա մար առ ցանց վա ճա ռա տե ղի տրա մադ րում. 
գո վազ դա յին հաս կա ցու թյուն նե րի մշա կում. 
ար տա քին վար չա կան կա ռա վա րում ըն կե րու-
թյուն նե րի հա մար. հար կա յին հայ տա րա րագ-
րեր ներ կա յաց նե լու ծա ռա յու թյուն ներ. ծախ սե րը 
փոխ հա տու ցող ծրագ րե րի առևտ րա յին (կո մեր-
ցի ոն) կա ռա վա րում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
գո վազ դա յին վա հա նակ նե րի վար ձույթ. կեն-
սագ րա կան տվյալ նե րի գրում այլ ան ձանց 
հա մար. առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա-
տակ նե րով վեբ-կայ քե րի ցան կի տրա մադ րում. 
հա ճախ ճա նա պար հոր դող նե րի ծրագ րե րի 
կա ռա վա րում. հան դի պումն ե րի պլա նա վոր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ-
ներ). հան դի պումն ե րի մա սին հի շեց նե լու ծա ռա-
յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ ներ). 
սպա ռող նե րի հա վա տար մու թյան ծրագ րե րի 
կա ռա վա րում. գո վազ դա յին սցե նար նե րի տեքս-
տե րի կազ մում. տվյալ նե րի և գրա վոր 
հա ղորդագ րու թյուն նե րի գրան ցում. գրան ցա-
մա տյան նե րի տե ղե կատ վու թյան թար մա ցում և 
պա հում. տե ղե կատ վա կան ցան կի կազ մում 
առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. 
պո տեն ցի ալ մաս նա վոր ներդ րող նե րի և ֆի նան-
սա վոր ման կա րիք ունե ցող ձեռ նար կա տե րե րի 
ընտ րու թյան հար ցում բիզ նես-ծա ռա յու թյուն-
ներ. հե ռուս տա խա նութ նե րի ծրագ րե րի 
ար տադ րու թյուն. հա սա րա կու թյան հետ հա ղոր-
դակց ման ռազ մա վա րու թյան վե րա բե րյալ 
խորհր դատ վու թյուն. խորհր դատ վու թյուն 
գո վազ դա յին հա ղոր դակ ցու թյան ռազ մա վա րու-
թյան վե րա բե րյալ. գոր ծա րար պայ մա նագ րե րի 
հա մա ձայ նե ցում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
սպոր տա յին մի ջո ցա ռումն ե րի հո վա նա վոր մամբ 
ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի խթա նում. 
մրցակ ցա յին հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. շու կա յի հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. ֆի նան սա կան աու դիտ. թվա յին 
երաժշ տու թյան ներ բեռն ման հա մար ման րա-
ծախ առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. հնչյու նա յին 

ֆայ լե րի ներ բեռն ման հա մար ման րա ծախ 
առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. նա խա պես գրառ-
ված երաժշ տու թյան և ֆիլ մե րի ներ բեռն ման 
հա մար ման րա ծախ առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. 
դե ղա գոր ծա կան, անաս նա բու ժա կան և հի գի ե-
նիկ պատ րաս տուկ նե րի և բժշկա կան պա րա-
գա նե րի մե ծա ծախ վա ճառք. նվեր նե րի ցան կի 
գրանց ման ծա ռա յու թյուն ներ. թի րա խա յին մար-
քե թինգ (շու կա յա վա րում). գոր ծա րա րու թյան 
ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րում. ար տա քին 
գո վազդ. պատ կե րաս րահ նե րի մի ջո ցով 
ար վես տի գոր ծե րի ման րա ծախ վա ճառք. վար-
չա կան օժան դա կու թյուն մրցույ թի հայ տե րի 
վե րա բե րյալ. մար քե թինգ (շու կա յա վա րում) 
ծրագ րա յին ապա հով ման հրա պա րակ ման 
շրջա նակ նե րում. լրատ վա մի ջոց նե րի հետ 
կա պե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կոր պո րա տիվ 
հա ղոր դակ ցու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. գրա սե-
նյա կա յին սար քա վո րումն ե րի վար ձույթ հա մա-
տեղ աշ խա տան քա յին պայ ման նե րում. 
առևտ րա յին լոբ բիս տա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
օգ տա գոր ծող նե րի կար ծիք նե րի տրա մադ րում 
առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. 
օգ տա գոր ծող նե րի վար կա նիշ նե րի տրա մադ-
րում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ-
նե րով. հե ռա խո սա յին կո մու տա տո րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. հա ցամ թեր քին վե րա բե րող 
ման րա ծախ առևտ րի ծա ռա յու թյուն ներ. սպա-
ռո ղի պրո ֆի լա վո րում առևտ րա յին կամ մար քե-
թին գա յին նպա տակ նե րով. վար չա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ բժշկա կան ուղ ղորդ ման 
հա մար:

____________________

(210) 20211129  (111) 33385
(220) 20.05.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 20.05.2031
(730) «Ալֆա բետա պլյուս» ՍՊԸ, Երևան, 
Արաբկիր վ/շ, Պռոշյան փ. շ. 5/1, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի
տակ, կարմիր և կապույտ գունային համակ
ցությամբ:
(511) 

դաս 44. հիվանդանոցային ծառայու
թյուններ:

____________________

(210) 20211136  (111) 33386
(220) 20.05.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 20.05.2031
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արագածոտնի մարզ, 0220, Ոսկեվազ համայնք, 
8րդ փ., 19շ, գինու գործարան, AM 
(442) 01.06.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի, սպիրտային ըմպելիքներ, 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձի 
սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:  

____________________

(210) 20211471  (111) 33387
(220) 07.07.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 07.07.2031
(730) ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն, 
Երևան, Մ.Մկրտչյան 5, AM 
(442) 07.07.2021
(540) 

(526) «MADE IN ARMENIA» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ, նարնջագույն և սև գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս 1. օք սի դա րար ներ (քի մի ա կան հա վե լա
նյու թեր շար ժի չա յին վա ռե լի քի հա մար). սոսն ձող 
նյու թեր ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. աղեր պա հա ծո յաց ման հա մար, բա ցա
ռու թյամբ սննդի պատ րաստ ման հա մար օգ տա
գործ վող նե րի. օժան դակ հե ղուկ ներ հղկա նյու
թե րի հետ օգ տա գոր ծե լու հա մար. ռե տի նաց ման 
(վուլ կա նաց ման) ուժե ղա րար ներ. հա կափրփ րա
յին լու ծույթ ներ էլեկտ րա կան կու տա կիչ նե րի 
հա մար. ացե տատ ներ (քի մի ա կան նյու թեր). 
ցե լյու լո զի ացե տատ, չմշակ ված. ման րէ ա բա նա
կան պատ րաս տուկ ներ թթվեց նե լու հա մար. 
քա ցա խաթթ վի ան հիդ րիդ. ացե տոն. ացե տի լեն. 
քա ռաք լո րէ թան. թթու ներ. քի մի ա կան պատ րաս
տուկ ներ կոն դեն սաց ման հա մար. քի մի ա կան 
թթվա կա յուն բա ղադ րու թյուն ներ. պատ րաս տուկ
ներ պող պա տի մաք րամ շակ ման հա մար. ակ տի
նի ում. քի մի ա կան հա վե լա նյու թեր հո րատ ման 
լու ծույթ նե րի հա մար. քի մի ա կան հա վե լա նյու թեր 
մո տո րա յին վա ռե լի քի հա մար. մաք րող հա վե լա
նյու թեր բեն զի նի հա մար. կպչուն բա ղադ րու թյուն
ներ վի րա բու ժա կան վի րա կապ ման նյու թե րի 
հա մար. նյու թեր ջու րը փափ կաց նե լու հա մար. 
տրա գանտ (տրա գա կանտ) ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ակ տի վաց րած ածուխ. 
մղող գա զեր աե րո զոլ նե րի հա մար. լու սան կար
չա կան թու լա ցու ցիչ ներ. սո սինձ ներ հայ տա րա
րու թյուն ներ փակց նե լու հա մար. ագարագար 
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ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. կցող 
նյու թեր բե տո նի հա մար. քի մի կատ ներ գյու ղատն-
տե սու թյան հա մար, բա ցա ռու թյամբ ֆուն գի ցիդ-
նե րի, հեր բի ցիդ նե րի, մի ջա տաս պան նե րի և 
մա կա բու ծաս պան նե րի. բա ղադ րու թյուն ներ 
դո ղե րի օդախ ցիկ նե րը նո րո գե լու հա մար. սպի-
տա կուց ներ (կեն դա նա կան կամ բու սա կան, 
հումք). յո դա յին սպի տա կուց ներ. ածի կա յին սպի-
տա կուց ներ. ալ բու մի նա յին թուղթ. ալ կա լի ներ. 
կծու ալ կա լի ներ. հո ղալ կա լի ա կան մե տաղ ներ. 
սպիրտ ներ. էթի լա յին սպիրտ. ալ դե հիդ ներ. 
ծո վա յին ջրի մուռ ներ (պա րար տա նյու թեր). քի մի-
ա կան նյու թեր սննդամ թեր քը պա հա ծո յաց նե լու 
հա մար. քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ մե տաղ-
նե րի լե գի րու մը հեշ տաց նե լու հա մար. արզ նա-
հող. ա լ յու մի նա յին շիբ. ա լ յու մի նի հիդ րատ. 
ա լյու մի նի սի լի կատ ներ. ա լ յու մի նի քլո րիդ ներ. 
ա լ յու մի նի յո դիդ. շիբ (պաղ լեղ). քի մի կատ ներ 
հո ղը պա րար տաց նե լու հա մար. ամե րի ցի ում. 
օս լա ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
քի մի ա կան նյու թեր օս լան նոս րաց նե լու հա մար 
(սոսն ձա զեր ծող). անու շադր. աղաթ թու. ամո նի-
ա կա յին աղեր. ամո նի ակ. ալ դե հի դա մո նի ակ. 
ա լ յու մի նա-ամո նի ու մա յին շիբ. ամի լա ցե տատ. 
ամի լա յին սպիրտ. հե ղուկ ան ջուր ամո նի ակ. 
ան հիդ րիդ ներ. փայ տա ծուխ. կեն դա նա կան սպի-
տա կուց ներ (հումք). անտ րա նի լա յին թթու. ներ-
քին այր ման շար ժիչ նե րի վա ռե լիք նե րի հա կա-
ճայ թիչ ներ. ան տիֆ րիզ ներ (հա կա սա ռիչ ներ). 
հա կա դիր տեր. ծա րիր. ծա րի րի օք սիդ. ծա րի րի 
սուլ ֆիտ. ապ րե տուր ներ մա նա ծա գործ ված քի 
հա մար. սե նե գա լյան բու սա խեժ ար դյու նա բե րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. կպչուն բա ղադ րու-
թյուն ներ ծա ռե րը պատ վաս տե լու հա մար. մա ծիկ-
ներ ծա ռե րի ճեղ քե րի հա մար (ան տա ռա յին 
տնտե սու թյուն). ար ծա թի աղե րի լու ծույթ ներ 
ար ծա թա պատ ման հա մար. ար գոն. կա պա րի 
ար սե նատ. մկնդեղ. ար սե նա յին թթու ներ. աս տա-
տին. վա ռե լիք մի ջու կա յին ռե ակ տոր նե րի հա մար. 
քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ շար ժիչ նե րում 
այ րու քը հե ռաց նե լու հա մար. ինք նա գու նա վոր վող 
լու սան կար չա կան թուղթ. լու սա րար ներ տեքս տիլ 
ար տադ րան քի հա մար. ազոտ. ազո տի օք սիդ. 
ազո տա կան պա րար տա նյու թեր. ազո տա կան 
թթու. էնո լո գի ա կան ման րէ աս պան ներ (գի նու 
ար տադ րու թյան ժա մա նակ օգ տա գործ վող քի մի-
ա կան պատ րաս տուկ ներ). պատ րաս տուկ ներ 
սև ե ռակ ման հա մար (լու սան կար չու թյուն). լու-

ծույթ ներ ցին կա պատ ման հա մար, լու ծույթ ներ 
գալ վա նա պատ ման հա մար. երան գա վո րող լու-
ծույթ ներ (լու սան կար չու թյուն). նատ րի ու մի կար-
բո նատ. բա րի ում. բա րի ու մի օք սիդ. բա րի տա յին 
թուղթ. բա րի ու մի մի ա ցու թյուն ներ. նյու թեր գուլ-
պա նե րի հա տե րը գնա լը կան խե լու հա մար. հիմ-
քեր (քի մի ա կան նյու թեր). քի մի կատ ներ արծ նի 
ար տադ րու թյան հա մար, բա ցա ռու թյամբ ներ-
կե րի պիգ մենտ նե րի. բոք սիտ ներ. բեն տո նիտ. 
բեն զո լա յին շար քի թթու ներ. բեն զո լի ածան ցյալ-
ներ. բեն զո յա կան թթու (բեն զո յաթ թու). օր թո բեն-
զո յա կան թթվի սուլ ֆի միդ. սա խա րին. բեր կե լի-
ում. նյու թեր բե տո նը փրփրեց նե լու հա մար. 
պահ պա նող մի ջոց ներ բե տո նի հա մար, բա ցա-
ռու թյամբ ներ կե րի և յու ղե րի. անա գի երկք լո րիդ. 
կա լի ու մի երկք րո մատ. նատ րի ու մի երկք րո մատ. 
լու սա րար ներ և կոն սեր վանտ ներ գա րեջ րի 
հա մար. կեն սա բա նա կան կա տա լի զա տոր ներ. 
կա լի ու մի եր կօք սա լատ. ման գա նի եր կօք սիդ. 
բիս մութ. բիս մու թի հիմն ա յին գա լատ. խո նա վաց-
նող պատ րաս տուկ ներ սպի տա կեց նե լիս օգ տա-
գոր ծե լու հա մար. գու նա զեր ծիչ ներ մո մե րի 
հա մար. դա բա ղա յին փայ տա նյութ. փայ տաս-
պիրտ. փայ տա զանգ ված. փայ տա քա ցախ (փայ-
տա հե ղուկ). բո րակ. բո րա կան թթու ար դյու նա-
բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. լու ծույթ ներ 
հո րատ ման հա մար. կարծր զո դա նյու թեր. քի մի-
կատ ներ կոն դեն սա ցու մը կան խե լու հա մար. 
կա տե խու (դա բաղ ման էքստ րակտ). կա ի նիտ. 
կալ ցի ու մի ցի ա նա միդ (ազո տա կան պա րար տա-
նյու թեր). կա լի ֆոռ նի ում. պլաս տի կա րար ներ. 
պաշտ պա նիչ նյու թեր կա ու չու կի հա մար. կար բո-
նատ ներ. մագ նե զի ու մի կար բո նատ. ած խա ծին. 
ծծմբած խա ծին. ած խաթ թու. կար բիդ ներ. կալ ցի-
ու մի կար բիդ. կա սի ո պի ում (լյու տե ցի ում). կա տա-
լի զա տոր ներ. ցե լյու լոզ (թա ղան թա նյութ). թղթա-
զանգ ված. վիս կոզ. ած խած նա վո րիչ ներ (մե տա-
լուր գիա). ֆեր մի ում. ջնա րակ ներ խե ցե ղե նի 
հա մար. ցե րի ում. հազ վա գյուտ հո ղե րի մե տաղ-
նե րի աղեր. ցե զի ում. կե տոն ներ. պատ րաս տուկ-
ներ կեն դա նա կան ած խից. ակ տի վաց րած ածուխ 
զտիչ նե րի հա մար. կեն դա նա կան ոսկ րա ծուխ. 
ա րյան ածուխ. պատ րաս տուկ ներ, որոնք ապա-
հո վում են ած խի խնա յո ղա կան օգ տա գոր ծու մը. 
սոսն ձող մի ջոց ներ կոշ կե ղե նի հա մար. կալ ցի ու մի 
կար բո նատ. քլո րա կիր. քի մի կատ ներ ծխնե լույզ-
նե րը, բու խա րի նե րը մաք րե լու հա մար. քի մի կատ-
ներ կա շին նո րաց նե լու հա մար. ար դյու նա բե րա-
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կան քի մի կատ ներ. քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ 
գի տա կան նպա տակ նե րի հա մար, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկա կան կամ անաս նա բու ժա կան նպա-
տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. քի մի ա կան 
ռե ակ տիվ եր, բա ցի բժշկա կան կամ անաս նա-
բու ժա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րից. 
դան դա ղա րար ներ մի ջու կա յին ռե ակ տոր նե րի 
հա մար. քի մի ա կան տրո հիչ ներ. քի մի ա կան 
պատ րաս տուկ ներ լա բո րա տոր անա լիզ նե րի 
հա մար, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան կամ անաս-
նա բու ժա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող-
նե րի. քլո րատ ներ. քլոր. քլոր հիդ րատ ներ. քլո-
րաջ րած նա յին թթու. քո լաթ թու. քրո մատ ներ. 
քրո մա յին շիբ. քրո մի օք սիդ. քրո մի աղեր. քրո-
մա կան թթու. մա ծիկ ներ կաշ վի հա մար. մա ծիկ-
ներ դո ղե րի հա մար. սո սինձ ներ կոտր ված իրե րը 
նո րո գե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ ցե մեն տին 
անջ րան ցի կու թյուն հա ղոր դե լու հա մար, բա ցա-
ռու թյամբ ներ կե րի. պաշտ պա նիչ նյու թեր 
ցե մեն տի հա մար, բա ցա ռու թյամբ ներ կե րի և 
յու ղե րի. հե ղուկ ներ հիդ րավ լի կա կան հա մա կար-
գե րի հա մար. մոմ ծա ռե րը պատ վաս տե լու 
հա մար. կիտ րո նաթ թու ար դյու նա բե րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. լու սա րար ներ գի նու քաղց րա-
հյու թի հա մար. շոհ վերջ նամ շակ ման և նա խա-
ներկ ման հա մար. սո սինձ ներ պաս տառ նե րի 
հա մար. լու սա րար ներ գի նի նե րի հա մար. կո լո-
դի ում. աղեր մե տաղ նե րի ներկ ման հա մար. 
փափ կիչ ներ կաշ վի հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
յու ղե րի. նյու թեր ծա ղիկ նե րը թոշ նե լուց պաշտ-
պա նե լու հա մար. կոն սեր վանտ ներ դե ղա գոր ծա-
կան ար դյու նա բե րու թյան հա մար. լու սա քի մի-
կատ ներ. զգա յու նաց ված գործ վածք (պաս տառ) 
լու սան կար չու թյան հա մար. լու սա թի թեղ ներ. 
կո ռո զի ա կան (քայ քա յիչ) պատ րաս տուկ ներ. 
պատ րաս տուկ ներ կա շին մշա կե լու հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ մոր թի նե րը մշա կե լու հա մար. 
թթու գի նեթթ վա յին կա լի ում (տարտ րատ) քի մի-
ա կան նպա տակ նե րի հա մար. կրո տո նալ դե հիդ. 
կրի ո գե նա յին պատ րաս տուկ ներ. սո սինձ ներ 
կաշ վի հա մար. քի մի ա կան նյու թեր կաշ վի մշակ-
ման հա մար. քի մի կատ ներ կաշ վի տո գոր ման 
հա մար. պղնձար ջասպ, պղնձի սուլ  ֆատ 
(ծծմբաթթ վա յին պղինձ). կյու րի ում. լու ծույթ ներ 
ցի ա նատ պու թյան հա մար. ցի ա նիդ ներ. ֆե ռո ցի-
ա նիդ ներ. ցի մոլ. ար տադ րա կան գոր ծըն թաց նե-
րում օգ տա գործ վող ճար պազր կող պատ րաս-
տուկ ներ. պատ րաս տուկ ներ սոսն ձով կպցրածն 

ան ջա տե լու և պո կե լու հա մար. քի մի կատ ներ 
յու ղերն ան ջա տե լու և տար րա լու ծե լու հա մար. 
սոսն ձա զեր ծող պատ րաս տուկ ներ. դե ֆո լի անտ-
ներ (տե րև ա թա փիչ ներ). կա ղա պար նե րի յուղ ման 
հա կա հա րակ ցա յին բա ղադ րու թյուն ներ ար տադ-
րան քի հա նու մը հեշ տաց նե լու հա մար. նյու թեր 
փայ լատ ման հա մար. ջրազր կող պատ րաս տուկ-
ներ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ նստված քը հե ռաց նե լու 
հա մար. դե տեր գենտ ներ (լվա ցող նյու թեր), որոնք 
օգ տա գործ վում են ար տադ րու թյան մեջ. դեքստ-
րին (ապ րետ). արա տո րոշ ման պատ րաս տուկ ներ 
ոչ բժշկա կան կամ անաս նա բու ժա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. դի աս տազ ներ ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. եր կա զո թուղթ (եր կա զո-
տա յին լու սազ գա յուն թուղթ) պատ ճեն ման 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ ձայ նաս կա վա ռակ-
նե րը վե րա կանգ նե լու հա մար. թո րած ջուր. դո լո-
միտ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ մե տաղ նե րի մխման հա մար. 
դիսպ րո զի ում. թթվեց րած ջուր կու տա կիչ նե րը 
լից քա վո րե լու հա մար. գլի ցե րին ար դյու նա բե րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ծանր ջուր. լու սա-
րար ներ. իո նա փո խա նա կիչ ներ (քի մի ա կան 
նյու թեր). պատ րաս տուկ ներ լու սաբռն կիչ նե րի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ, որոնք ապա հո վում 
են վա ռե լի քի խնա յո ղա կան օգ տա գոր ծու մը. 
ռե ակ տիվ թուղթ, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան կամ 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ-
վող նե րի. հա կաս տա տիկ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
կեն ցա ղա յին նե րի. աղեր գալ վա նա կան տար րե րի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ արծ նի մթնեց ման 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ ապա կու մթնեց ման 
հա մար. քի մի կատ ներ ապա կին և արծ նը ներ կե-
լու հա մար. լու սա է մուլ սի ա ներ. էմուլ գա րար ներ. 
զգա յու նաց ված լու սա թի թեղ ներ. պատ րաս տուկ-
ներ շո հա վոր ման հա մար. պա րար տա նյու թեր. 
ֆեր մեն տա յին պատ րաս տուկ ներ ար դյու նա բե-
րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ֆեր մենտ ներ 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
չմշակ ված էպօք սի դա յին խե ժեր. նյու թեր 
գա զազտ ման հա մար. էր բի ում. քա ցա խաթ թու. 
ին դի կա տո րա յին թուղթ (քի մի ա կան). բարդ 
եթեր ներ. էթան. պարզ եթեր ներ. էթի լա յին եթեր. 
պարզ գլի կո լա յին եթեր. պարզ մե թի լա յին եթեր. 
ծծմբի եթեր. քի մի կատ ներ գործ ված քի վրա հետ-
քե րի առա ջա ցու մը կան խե լու հա մար. եվ րո պի-
ում. բա ղադ րու թյուն ներ կրակ մա րիչ նե րի հա մար. 
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ա լ յուր ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. եր կա թի աղեր. ֆեր մենտ ներ քի մի ա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ֆե ռոտ պու թյան լու սա թի-
թեղ ներ (լու սան կար չու թյուն). պա րար տա նյու-
թե րի պատ րաս տուկ ներ. հրա կա յուն բա ղադ րու-
թյուն ներ. բա ղադ րու թյուն ներ պտու տա կա ձև 
պա րու րակ նե րի ակո սա հատ ման հա մար. զտող 
պատ րաս տուկ ներ ըմ պե լիք նե րի ար դյու նա բե րա-
կան ար տադ րու թյան հա մար. տրոհ վող նյու թեր 
մի ջու կա յին էներ գիա ստա նա լու հա մար. պատ-
րաս տուկ ներ սև ե ռակ ման հա մար (լու սան կար-
չու թյուն). ծծմբա ծա ղիկ քի մի ա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. նյու թեր ֆլ յու ա տա պատ ման հա մար. 
ֆտոր. ֆտո րի մի ա ցու թյուն ներ. ֆտո րաջ րած նա-
յին թթու. գրա ֆիտ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. կա պակ ցող նյու թեր ձուլ ման 
ար տադ րու թյան հա մար. կա ղա պար ման խառ-
նուրդ ներ ձու լա կա ղա պար նե րի հա մար. քի մի ա-
կան հա վե լա նյու թեր մի ջա տաս պան նյու թե րի 
հա մար. քի մի ա կան հա վե լա նյու թեր ֆուն գի ցիդ-
նե րի հա մար. մրջնաթ թու. ֆոր մալ դե հիդ (մրջնալ-
դե հիդ) քի մի ա կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ-
րաս տուկ ներ տեքս տիլ ար դյու նա բե րու թյան մեջ 
լմե լու ժա մա նակ օգ տա գոր ծե լու հա մար. լմման 
ժա մա նակ օգ տա գործ վող պատ րաս տուկ ներ. 
ֆրան ցի ում. ար գե լա կի հե ղուկ ներ. լամ պի մուր 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. քի մի-
ա կան պատ րաս տուկ ներ միսն ապխ տե լու 
հա մար. գա դո լի նի ում. գխտոր ներ (դա բաղ ման). 
գխտո րաթ թու թա նա քի ար տադ րու թյան հա մար. 
գա լի ում. լու սան կար չա կան թուղթ. գխտո րա դա-
բա ղա յին թթու, տա նին. պատ րաս տուկ ներ ցին-
կա պատ ման, գալ վա նա պատ ման հա մար. գամ-
բիր (դա բա ղա նյութ). պաշտ պա նա կան գա զեր 
եռակց ման հա մար. պնդաց ված գա զեր ար դյու-
նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ժե լա տին 
լու սան կար չու թյան մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
ժե լա տին ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. քա րաղ. գա զակ լա նիչ ներ (քի մի ա պես 
ակ տիվ նյու թեր). չոր սա ռույց (ած խած նի եր կօք-
սիդ). բու սա կան սո սինձ ներ մի ջատ նե րի դեմ 
պայ քա րե լու հա մար. գլյու կո զա իդ ներ. գլի ցե րիդ-
ներ. գլի կոլ ներ. գու նա զեր ծիչ ներ ճար պե րի 
հա մար. ճար պաթ թու ներ. մա ծիկ ծա ռե րը պատ-
վաս տե լու հա մար. գու ա նո (թռչնաղբ). գու րյուն-
բա լա սան լա քի ար դյու նա բե րու թյան մեջ օգ տա-
գոր ծե լու հա մար. հե լի ում. հոլ մի ում. պտուղ նե րի 
աճն արա գաց նող հոր մոն ներ. քի մի կատ ներ 

այ գե գոր ծու թյան և բան ջա րա բու ծու թյան հա մար, 
բա ցա ռու թյամբ ֆուն գի ցիդ նե րի, հեր բի ցիդ նե րի, 
մի ջա տաս պան նե րի և մա կա բու ծաս պան նե րի. 
յու ղեր սննդամ թեր քի պահ պան ման հա մար. յու-
ղեր ար տադր ման ըն թաց քում կաշ վի մշակ ման 
հա մար. յու ղեր կաշ վի դա բաղ ման հա մար. դիս-
պեր սա րար ներ նավ թի հա մար. դիս պեր սա րար-
ներ յու ղե րի հա մար. գու նա թա փող պատ րաս-
տուկ ներ յու ղե րի հա մար. քի մի կատ ներ յու ղե րը 
մաք րե լու հա մար. բու սա հող. հիդ րատ ներ. 
ած խաջ րեր. հիդ րա զին. ջրա ծին. նատ րի ու մի 
հի պոք լո րիտ. հի պո սուլ ֆիտ ներ. քի մի կատ ներ 
գործ վածք նե րին անջ րան ցի կու թյուն հա ղոր դե լու 
հա մար. քի մի կատ ներ գործ վածք նե րի տո գոր ման 
հա մար. քի մի կատ ներ կաշ վին անջ րան ցի կու-
թյուն հա ղոր դե լու հա մար. յոդ քի մի ա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. յո դի աղեր. յո դա կան թթու. 
յոդ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
իզո տոպ ներ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ճե նա կավ (սպի տակ). դի ա տո միտ, կի զել-
գուր. կրիպ տոն. կաթ նաթ թու. կաթ նա ֆեր մենտ-
ներ քի մի ա կան նպա տակ նե րի հա մար. լան թան. 
պատ րաս տուկ ներ ոսպ նյակ նե րի խամ րու մը 
կան խե լու հա մար. լի թի ու մի օք սիդ. լի թի ում. 
պաշտ պա նիչ նյու թեր քա րե շար ված քի հա մար, 
բա ցա ռու թյամբ ներ կե րի և յու ղե րի. պաշտ պա նիչ 
նյու թեր ա ղյու սե շար ված քի հա մար, բա ցա ռու-
թյամբ ներ կե րի և յու ղե րի. մագ նե զիտ ներ. մագ-
նե զի ու մի քլո րիդ ներ. ման գա նատ ներ. մանգ րե-
նու կե ղև ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. քի մի կատ ներ ապա կու փայ լատ ման 
հա մար. սնդիկ. սնդի կի աղեր. սնդի կի օք սիդ ներ. 
մե տա ղա կերպ ներ. ազ նիվ մե տաղ նե րի աղեր, 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ մե տաղ նե րի շի կամ շակ ման 
հա մար. մե թան. քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ 
խա ղո ղը չո ռից (սնկա յին հի վան դու թյուն) պաշտ-
պա նե լու հա մար. հան քա յին թթու ներ. աղեր 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
խո նա վաց նող պատ րաս տուկ ներ ներ կե լիս 
օգ տա գոր ծե լու հա մար. նավ թա լին. նե ո դիմ. 
նե ոն. նեպ տու նի ում. թու նա վոր գա զե րի չե զո քա-
րար ներ. քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ հա տի-
կա բույ սե րը մրի կից պաշտ պա նե լու հա մար. 
ուրա նի նիտ րատ. զգա յու նաց ված թի թե ղիկ ներ 
օֆ սեթ տպագ րու թյան հա մար. օլե ի նա յին թթու. 
օլի վին (ձի թակն) (սի լի կա տա յին մի նե րալ). ոս կու 
աղեր. թրթնջկաթթ վա յին կա լի ում. օք սա լատ ներ. 
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թրթնջկաթ թու. թթվա ծին ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ջրած նի պե րօք սիդ 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պա լա դի ու մի քլո րիդ ներ. բո րա կով ներծծ ված 
թուղթ. լու սա չա փա կան թուղթ. զգա յու նաց ված 
թուղթ. լակ մու սա թուղթ. պեկ տին ներ լու սան կար-
չու թյան մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. նատ րի ու մի 
պեր բո րատ ներ. պեր կար բո նատ ներ. պերք լո-
րատ ներ. պեր սուլ ֆատ ներ. պերծծմ բա կան թթու. 
կար բո լա յին թթու ար դյու նա բե րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ֆոս ֆատ ներ (պա րար տա նյու թեր). 
խա րամն եր (պա րար տա նյու թեր). ֆոս ֆա տիդ-
ներ. ֆոս ֆոր. սու պեր ֆոս ֆատ ներ (պա րար տա-
նյու թեր). թուղթ լու սա պատ ճեն ման հա մար. 
ֆոս ֆո րա կան թթու. գործ վածք լու սա պատ ճեն-
նե րի հա մար. լու սա հայ տա ծիչ ներ. լու սազ գա յու-
նա րար ներ. պիկ րի նա յին թթու. չմշակ ված 
պլաստ մաս սա ներ. պլաս տի զոլ ներ. կա պա րի 
ացե տատ. կա պա րի օք սիդ. պլու տո նի ում. պո լո-
նի ում. կար տո ֆի լի ա լ յուր ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. տոր ֆա հու մու սա յին 
թա ղար ներ այ գե գոր ծու թյան և բան ջա րա բու ծու-
թյան հա մար. պո տաշ. կա լի ում. ջրա յին պո տաշ. 
պրա զե ո դիմ. պրո մե թի ում. պրո տակ տի նի ում. 
չմշակ ված պրո տե ին ներ. պի րոգխ տո րաթ թու. 
քվեբ րա խո ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. չմշակ ված սին թե տիկ խե ժեր, չմշակ ված 
ար հես տա կան խե ժեր. ռա դի ո ակ տիվ տար րեր 
գի տա կան նպա տակ նե րի հա մար. ռա դոն. ռա դի-
ում գի տա կան նպա տակ նե րի հա մար. սառ նազ-
դակ ներ. հա ցա հա տի կա յին բույ սե րի մշակ ման 
կողմ նա կի ար գա սիք ներ ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. չմշակ ված ակ րի լա յին 
խե ժեր. ռե նի ում. զգա յու նաց ված ռենտ գե նյան 
լու սա կայ ված թա ղանթ ներ. բա ղադ րու թյուն ներ 
դո ղե րը նո րո գե լու հա մար. ռու բի դի ում. կա ղա-
պար ման ավազ. սա լի ցի լա յին թթու. սե լիտ րա. 
սա մա րի ում. սո ուս ներ ծխա խո տը բու րա վե տաց-
նե լու հա մար. մե տա ղա կան օճառ ներ ար դյու նա-
բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սկան դի ում. 
սե բա ցի նա յին թթու. աղեր (քի մի ա կան պատ րաս-
տուկ ներ). չմշակ ված աղեր (հումք). աղեր 
(պա րար տա նյու թեր). սե լեն. սեր մե րի պահ պան-
մա նը նպաս տող նյու թեր. սի լի կատ ներ. սի լի ցի-
ում. սի լի կոն ներ. նատ րի ում. սուլ ֆիտ ներ. քի մի-
կատ ներ զոդ ման հա մար, քի մի կատ ներ եռակց-
ման հա մար. կալ ցի նաց ված սո դա. կա ուս տիկ ներ 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 

կա ուս տիկ սո դա ար դյու նա բե րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. նատ րի ու մի աղեր (քի մի ա կան 
պատ րաս տուկ ներ). ծծումբ. ազո տաթթ վա յին 
բիս մութ քի մի ա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
բա րիտ ներ. շպի նել ներ (օք սի դա յին հան քա նյութ). 
ստե ա րի նա յին թթու. ստրոն ցի ում. մուր ար դյու-
նա բե րա կան կամ գյու ղատն տե սա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. հե ղուկ ներ էլեկտ րա կան կու տա-
կիչ նե րը սուլ ֆա տազր կե լու հա մար. սուլ ֆաթ թու-
ներ. ծծմբա յին թթու. ծծմբա կան թթու. աղ տոր 
դա բաղ ման ժա մա նակ օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
քի մի կատ ներ ան տա ռա յին տնտե սու թյան 
հա մար, բա ցա ռու թյամբ ֆուն գի ցիդ նե րի, հեր բի-
ցիդ նե րի, մի ջա տաս պան նե րի և մա կա բու ծաս-
պան նե րի. տալկ (մագ նե զի ու մի սի լի կատ). աղա-
ղա կե ղև. տա նին ներ. դա բա ղիչ նյու թեր. կալ ցի-
ու մի աղեր. դա բա ղաթ թու. տա պի ո կա յի ա լյուր 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
գի նե քար, բա ցա ռու թյամբ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար օգ տա գործ վո ղի. գի նեթ թու. 
տեխ նե ցի ում. տե լուր. մա կե րև ու թա յին ակ տիվ 
նյու թեր. տեր բի ում. քի մի կատ ներ ապա կին ներ-
կե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ ապա կու խամ-
րու մը կան խե լու հա մար. քի մի կատ ներ պա տու-
հա նի ապա կի նե րի խամ րու մը կան խե լու հա մար. 
հող բույ սեր աճեց նե լու հա մար. ֆու լե րա յին հող 
տեքս տիլ ար դյու նա բե րու թյան հա մար. հազ վա-
գյուտ հո ղեր. պա րարտ կա վա հող. քա ռաք լոր մե-
թան. քա ռաք լո րիդ ներ. խո նա վաց նող պատ րաս-
տուկ ներ մա նա ծա գոր ծու թյան հա մար. թա լի ում. 
թի ո կար բո նի լիդ. թու լի ում. թո րի ում. տի տա նի 
եր կօք սիդ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. տի տա նիտ. տո լու ոլ. տորֆ (պա րար տա-
նյութ). պաշտ պա նիչ նյու թեր կղմինդ րի հա մար, 
բա ցա ռու թյամբ ներ կե րի և յու ղե րի. վոլֆ րա մա-
կան թթու. ուրա նի օք սիդ. հե ղուկ ապա կի (լուծ-
վող). ար դյու նա բե րա կան պատ րաս տուկ ներ մի սը 
փափ կաց նե լու հա մար. քի մի ա կան պատ րաս-
տուկ ներ խա ղո ղի հի վան դու թյուն նե րի կան խար-
գել ման հա մար. գի նու սպիրտ. երան գա վո րող 
աղեր (լու սան կար չու թյուն). ռե տի նաց նող (վուլ-
կա նաց նող) պատ րաս տուկ ներ. վի թե րիտ. քսե-
նոն. իտեր բի ում. իտ րի ում. քլո րիդ ներ. սուլ ֆատ-
ներ. ցիր կո նի ու մի եր կօք սիդ. ար դյու նա բե րա կան 
պատ րաս տուկ ներ սննդամ թեր քի պատ րաստ-
ման գոր ծըն թացն արա գաց նե լու հա մար. ամո-
նի ակ (ցնդող ալ կա լի) ար դյու նա բե րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ալ կա լի ա կան յո դիդ ներ 
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ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ալ կա լի ա կան մե տաղ ներ. ալ կա լի ա կան մե տաղ-
նե րի աղեր. ալ կա լո իդ ներ. ալ գի նատ ներ ար դյու-
նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ա լյու մի նի 
ացե տատ. օս լա յի շրեշ (սո սինձ) (բա ցա ռու թյամբ 
գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին սոսն ձի). ամո-
նի ու մի աղեր. կեն դա նա կան ածուխ. ազո տաթթ-
վա կան ար ծաթ. գու նա բա ցող քի մի կատ ներ 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. բան-
ջա րա նո ցա յին կուլ տու րա նե րի սեր մե րի ծլմա նը 
խո չըն դո տող պատ րաս տուկ ներ. նիտ րատ ներ. 
սո սինձ ներ երե սա պատ ման սա լիկ նե րի հա մար. 
բա րի ու մի սուլ ֆատ. քի մի ա կան նյու թեր ներ կեր 
պատ րաս տե լու հա մար. մե թիլ բեն զոլ. մե թիլ բեն-
զեն. նատ րի ու մի երկ կար բո նատ քի մի ա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. կեն սա բա նա կան պատ-
րաս տուկ ներ, ոչ բժշկա կան կամ անաս նա բու ժա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. գու նա թա փող պատ-
րաս տուկ ներ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. զգա յու նաց ված չլու սա կայ ված լու սա ժա-
պա վեն ներ. փայ տաս պիր տի թոր ման ար գա սիք-
ներ. հա լա նյու թեր կարծր զոդ ման հա մար. հա լա-
նյու թեր զոդ ման հա մար. բրոմ քի մի ա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. անթ րա ցե նա յին քլո րաց ված 
յուղ բույ սե րի պաշտ պա նու թյան հա մար. ֆլո կու-
լ յանտ ներ. լե ցի թին (հումք). սուբստ րատ ներ 
(տակ դիր ներ) բույ սերն առանց հո ղի աճեց նե լու 
հա մար (գյու ղատն տե սու թյուն). ցե լ յու լոզ նե րի 
(թա ղան թա նյու թե րի) բարդ եթեր ներ ար դյու նա-
բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. կա զե ին 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ցե լյու լոզ նե րի (թա ղան թա նյու թե րի) ածան ցյալ ներ 
(քի մի ա կան նյու թեր). ցե լյու լոզ նե րի (թա ղան թա-
նյու թե րի) պարզ եթեր ներ ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ման րէ ա բա նա կան պատ-
րաս տուկ ներ ոչ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ման րէ ա բա նա կան պատ րաս տուկ ներ ոչ 
բժշկա կան կամ անաս նա բու ժա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. կուլ տու րա ներ միկ րո օր գա նիզմն ե-
րից, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան կամ անաս նա-
բու ժա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. 
գա զի մուր ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. զգա յու նաց ված չլու սա կայ ված կի նո ժա-
պա վեն ներ. կո բալ տի օք սիդ ներ ար դյու նա բե րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. սո սինձ ներ ար դյու-
նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. յու ղեր 
մշակ ված կաշ վի մշակ ման հա մար. կրե ո զոտ 
քի մի ա կան նպա տակ նե րի հա մար. բա ղադ րու-

թյուն ներ ձայ նաս կա վա ռակ նե րի ար տադ րու թյան 
հա մար. նյու թեր ճար պերն ան ջա տե լու և տար-
րա լու ծե լու հա մար. պլաստ մաս սա նե րի դիս պեր-
սում. լու ծիչ ներ լա քե րի հա մար. քաղց րաց նող 
նյու թեր, ար հես տա կան (քի մի ա կան պատ րաս-
տուկ ներ). քի մի կատ ներ ջրի մաքր ման հա մար. 
փափ կիչ ներ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. զտող նյու թեր չմշակ ված պլաստ մաս սա-
նե րից. զտող նյու թեր քի մի ա կան նյու թե րից. 
զտող նյու թեր անօր գա նա կան նյու թե րից. զտող 
նյու թեր բու սա կան նյու թե րից. գլյու կո զա ար դյու-
նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար սոսն ձա նյութ 
(սո սինձ), բա ցա ռու թյամբ գրա սե նյա կա յին կամ 
կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար օգ տա գործ-
վող նե րի. բնա կան սո սինձ ներ (սոսն ձող նյու թեր) 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ, որոնք ա ղյու սե կամ քա րե 
շար ված քը պաշտ պա նում են խո նա վու թյու նից, 
բա ցա ռու թյամբ ներ կե րի. ձկան սո սինձ, բա ցա-
ռու թյամբ գրա սե նյա կա յին, սննդա յին կամ կեն-
ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար օգ տա գործ վող-
նե րի. կոն սեր վանտ ներ գա րեջ րի հա մար. սին-
թե տիկ նյու թեր յու ղե րը կլա նե լու հա մար. խե ցե-
գոր ծա կան նյու թեր մաս նիկ նե րի տես քով, որ պես 
զտող մի ջոց ներ օգ տա գոր ծե լու հա մար. կոմ-
պոստ. բա ղադ րու թյուն ներ տեխ նի կա կան խե ցե-
ղե նի ար տադ րու թյան հա մար. դի ա տո մա յին հող. 
մե տաղ նե րի խա ծա նյու թեր. պատ րաս տուկ ներ 
բույ սե րի աճը կար գա վո րե լու հա մար. պատ րաս-
տուկ ներ նստված քի (դիր տի) հե ռաց ման հա մար, 
բա ցա ռու թյամբ կեն ցա ղա յի նի. ծո վա ջուր ար դյու-
նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. միկ րո տար-
րե րով հարս տաց ված պատ րաս տուկ ներ բույ սե րի 
հա մար. քա փուր ար դյու նա բե րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. քի մի ա կան ուժե ղա րար ներ թղթի 
հա մար. քի մի ա կան ուժե ղա րար ներ կա ու չու կի 
(ռե տի նի) հա մար. բու սա հող (հու մուս) հո ղը 
պա րար տաց նե լու հա մար. մագ նի սա կան հե ղուկ 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
կա ռա վա րող սար քի ուժե ղա րա րի հե ղուկ ներ. 
փոխ հա ղոր դա կա յին հե ղուկ. պատ րաս տուկ ներ 
շար ժիչ նե րում հե ղուկ նե րի եռալն ար գե լա կող 
բա ղադ րու թյուն նե րի հա մար. խե ցե գոր ծա կան 
հա վե լա նյու թեր, որոնք օգ տա գործ վում են 
թրծման ժա մա նակ (հա տի կա վոր և փո շու տես-
քով). սառ նազ դակ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի շար ժիչ նե րի հա մար. քի մի կատ ներ ռա դի-
ա տոր նե րը լվա լու (մաք րե լու) հա մար. մած կան-
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ման լցա նյու թեր ավ տո մո բի լի թափ քի վե րա նո-
րոգ ման հա մար. ժե լեր էլեկտ րա ֆո րե զի հա մար. 
մա ծիկ ներ ապա կի նե րի հա մար. փքեց րած կավ 
հիդ րո պո նի կա կան կուլ տու րա նե րի հա մար (հիմ-
նա նյութ). պատ րաս տուկ ներ պաս տառ նե րը 
պո կե լու հա մար. քի մի ա կան հա վե լա նյու թեր յու-
ղե րի հա մար. յու ղա յին մա ծիկ ներ (մած վածք). 
սեր մե րի գե ներ գյու ղատն տե սա կան ար տադ րու-
թյան հա մար. ցո ղու նա յին բջիջ ներ, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկա կան կամ անաս նա բու ժա կան նպա-
տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. կուլ տու րա ներ 
կեն սա բա նա կան հյուս վածք նե րից, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկա կան կամ աս նա բու ժա կան նպա-
տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. պա րար տա նյու-
թեր ձկան ա լյու րից. ֆեր մեն տա յին պատ րաս-
տուկ ներ սննդի ար դյու նա բե րու թյան հա մար. 
ֆեր մենտ ներ սննդի ար դյու նա բե րու թյան հա մար. 
գլյու կո զա սննդի ար դյու նա բե րու թյան հա մար. 
լե ցի թին սննդի ար դյու նա բե րու թյան հա մար. 
լե ցի թին ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. պեկ տին սննդար դյու նա բե րու թյան 
հա մար. պեկ տին ար դյու նա բե րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. գի նեթթ վա յին կա լի ում (տարտ-
րատ) սննդի ար դյու նա բե րու թյան հա մար. 
գի նեթթ վա յին կա լի ում (տարտ րատ) ար դյու նա-
բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ալ գի նատ ներ 
սննդա յին ար դյու նա բե րու թյան հա մար. սնձան 
(գլյու տեն) սննդի ար դյու նա բե րու թյան հա մար. 
սնձան (գլյու տեն) ար դյու նա բե րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. կաթ նա շա քար (լակ տոզ) սննդար-
դյու նա բե րու թյան հա մար. կաթ նա շա քար (լակ-
տոզ) ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
կաթ նա շա քար (լակ տոզ) (հումք). կաթ նա ֆեր-
մենտ ներ սննդի ար դյու նա բե րու թյան հա մար. 
կաթ նա ֆեր մենտ ներ ար դյու նա բե րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. կա զե ին սննդար դյու նա բե րու-
թյան հա մար. անու շադ րի սպիրտ. քի մի ա կան 
նյու թեր պիգ մենտ ներ պատ րաս տե լու հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ միկ րո օր գա նիզմն ե րից, բա ցա-
ռու թյամբ բժշկա կան կամ անաս նա բու ժա կան 
նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. հո ղա յին 
խառ նուրդ ներ թա ղա րա յին մշա կա բույ սե րի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ մե տաղ նե րի մխա-
մեղմ ման հա մար. գլյու տա մի նի թթու ար դյու նա-
բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. թե յի լու ծամ-
զուք ներ (էքստ րակտ) դե ղա գոր ծա կան ապ րանք-
նե րի ար տադ րու թյան հա մար. թե յի լու ծամ զուք-
ներ (էքստ րակտ) սննդար դյու նա բե րու թյան 

հա մար. օր գա նա կան թա փուկ ներ (պա րար տա-
նյութ). թե յի լու ծամ զուք ներ (էքստ րակտ) կոս մե-
տի կա յի ար տադ րու թյան հա մար. կո լա գեն (սոսն-
ձա նյութ) ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. սի լի ցի ու մի կար բիդ (չմշակ ված). օժան-
դակ մի ջոց ներ ոչ բժշկա կան կամ անաս նա բու-
ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. վի տա մին ներ 
սննդա յին հա վե լույթ նե րի ար տադ րու թյան 
հա մար. վի տա մին ներ սննդար դյու նա բե րու թյան 
հա մար. հա կա օք սի դանտ ներ ար դյու նա բե րու-
թյան մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. հա կա օք սի-
դանտ ներ կոս մե տի կա յի ար տադ րու թյան հա մար. 
հա կա օք սի դանտ ներ դե ղա գոր ծա կան ապ րանք-
նե րի ար տադ րու թյան հա մար. հա կա օք սի դանտ-
ներ սննդա յին հա վե լույթ նե րի ար տադ րու թյան 
հա մար. պրո տե ին ներ ար դյու նա բե րու թյան 
հա մար. պրո տե ին ներ սննդա յին հա վե լույթ նե րի 
ար տադ րու թյան հա մար. պրո տե ին ներ սննդար-
դյու նա բե րու թյան հա մար. ամո նի ու մի նիտ րատ. 
վի տա մին ներ դե ղա գոր ծա կան ապ րանք նե րի 
ար տադ րու թյան հա մար. վի տա մին ներ կոս մե տի-
կա կան ար տադ րու թյան հա մար. ֆլա վո նո իդ ներ 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար 
(ֆե նո լա յին մի ա ցու թյուն ներ). թի մոլ ար դյու նա-
բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. հո ղի հեր կե լի 
շերտ. փոխ հա ղոր դիչ յու ղեր. չմշակ ված պո լի մե-
րա յին խե ժեր. քի մի ա կան պատ վածք ներ ակ նա-
ոսպ նյակ նե րի հա մար. կա լո մել (սնդի կի քլո րիդ). 
գո մաղբ. քսի լոլ. քսի լեն. բեն զոլ. չմշակ ված բեն-
զոլ. գրա ֆեն. գիպս որ պես պա րար տա նյութ 
օգ տա գոր ծե լու հա մար. նա նո փո շի ներ ար դյու-
նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. դե ղա պա-
տիճ նե րի ար տադ րու թյան հա մար օգ տա գործ վող 
դենդ րի մե րի հիմ քով պո լի մեր ներ. քի մի ա կան 
նյու թեր հա ցա հա տի կա յին բույ սե րի հի վան դու-
թյուն նե րի կան խար գել ման հա մար. կեն սախ թա-
նիչ ներ բույ սե րի հա մար.

դաս 2. ներ կեր. խա ծա նյու թեր. արծ նուկ ներ. 
ներ կա նյու թեր ըմ պե լիք նե րի հա մար. սննդա յին 
ներ կա նյու թեր (ներ կա նյութ). ալի զա րի նա յին 
ներ կա նյու թեր. ա լյու մի նա յին ներ կեր. ա լյու մի նի 
փո շի գե ղար վես տա-դե կո րա տիվ նպա տակ նե րի 
հա մար. աս բես տա յին ներ կեր. հա կա կո ռո զի-
ա կան պատ րաս տուկ ներ. սև ե ռա կող նյու թեր 
(սև ե ռիչ ներ) ջրա ներ կե րի հա մար. ար ծա թի 
մա ծուկ. ար ծա թի էմուլ սի ա ներ (ներ կա նյու թեր). 
փո շի ներ ար ծա թա պատ ման հա մար. աս ֆալ տի 
լաք, սև լաք. աու րա մին. ման րէ աս պան ներ-
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կեր. բա ղադ րու թյուն ներ ներ քին հար դա րան քի 
հա մար. հա կա կո ռո զի ա կան ժա պա վեն ներ. 
կա նա դա կան բալ զամ (բա լա սան). ներ կա նյու-
թեր կա րա գի հա մար. ներ կա նյու թեր գա րեջ րի 
հա մար. բի տու մա յին լա քեր. պատ վածք ներ (ներ-
կեր) փայ տա նյու թի հա մար. խա ծա նյու թեր փայ-
տա նյու թի հա մար. ներ կա նյու թեր փայ տա նյու թի 
կամ փայ տի հա մար. սի ե նա (մուգ դե ղին ներ կա-
նյութ). լա քեր բրոն զա պատ ման հա մար. բրոն-
զա փո շի ներ կե լու հա մար. ներ կա նյու թեր կաշ վի 
հա մար. կա րա մել ներ (սննդա յին ներ կա նյութ). 
կա րա մե լաց ված ածիկ (սննդա յին ներ կա նյութ). 
պատ վածք ներ (ներ կեր) գուդ րո նա պատ ված 
ստվա րաթղ թի հա մար. ներ կեր խե ցե գոր ծա-
կան իրե րի հա մար. կա պա րի շպար. գա զի մուր 
(ներ կա նյութ). պաշտ պա նա կան նա խա ներ կա յին 
պատ վածք ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
շրջա նակ նե րի (շաս սի նե րի) հա մար. ներ կա նյու-
թեր կո շիկ նե րի հա մար. կրա կաթ. տպագ րա կան 
մա ծուկ ներ (թա նաք). կո բալ տի օք սիդ (ներ կա-
նյութ). որ դան կար միր. բև եկ նա խեժ. ներ կա նյու-
թեր. ներ կա նյու թեր ածի կից. մի ջոց ներ փայ տա-
նյու թը պաշտ պա նե լու հա մար. կո պալ (բու սա կան 
խեժ). անի լի նա յին ներ կա նյու թեր. նոս րա ցու ցիչ-
ներ ներ կե րի հա մար. նոս րա ցու ցիչ ներ լա քե րի 
հա մար. թանձ րա րար ներ ներ կե րի հա մար. 
կրե ո զոտ փայ տա նյու թը պահ պա նե լու հա մար. 
խա ծա նյու թեր կաշ վի հա մար. ներ կող նյու թեր. 
գու նա նյու թեր. քրքում (ներ կա նյութ). բնա կան 
անմ շակ խե ժեր. սոսն ձա ներ կեր, տեմ պե րա. 
արծ ներ (լա քեր). արծ նա ներ կեր. տպագ րա կան 
ներ կեր. ներ կեր կեն դա նի նե րի խա րան ման 
հա մար. ներ կե րի սի կա տիվ եր (չո րաց ման ուժե-
ղա րար ներ). պատ վածք ներ (ներ կեր). սև ե ռա-
կող նյու թեր (լա քեր). լամ պի մուր (ներ կա նյութ). 
ֆուս տին (ներ կա նյութ). ջնա րակ ներ (պատ վածք-
ներ). դեղ նա խեժ նկար չու թյան հա մար. շել լաք 
(գոճ խեժ), կարմ րա խեժ. բու սա խե ժեր. թանձր 
հա կա կո ռո զի ա կան քսուք ներ. թա նաք փո րագ-
րու թյան հա մար. ցին կի օք սիդ ներ (գու նա նյու-
թեր). պաշտ պա նա կան յու ղեր փայ տա նյու թի 
հա մար. հա կա կո ռո զի ա կան յու ղեր. հրա կա յուն 
ներ կեր. ին դի գո (ներ կա նյութ). կա պակ ցող նյու-
թեր ներ կե րի հա մար. ներ կա նյու թեր լի կյոր նե րի 
հա մար. կա պա րի գլյոտ (քար մար ցանկ). մե տա-
ղա կան փո շի ներ գե ղար վես տա-դե կո րա տիվ 
նպա տակ նե րի և տպագ րու թյան հա մար. մա ծիկ-
ներ (բնա կան խե ժեր). մե տա ղա կան նրբա թի-

թեղ գե ղար վես տա-դե կո րա տիվ նպա տակ նե րի 
և տպագ րու թյան հա մար. բա ղադ րու թյուն ներ 
մե տաղ նե րի փայ լազր կու մը կան խե լու հա մար. 
պաշտ պա նա կան պատ րաս տուկ ներ մե տաղ նե րի 
հա մար. կա պա րի սուսր. թուղթ Զա տի կի ձվե րը 
ներ կե լու հա մար. ան նա տո (ներ կա նյութ). քրքում 
(զաֆ րան) (ներ կա նյութ). սան դա րակ (հո տա վետ 
խեժ). մուր (ներ կա նյութ). աղ տոր լա քե րի հա մար. 
տի տա նի եր կօք սիդ (գու նա նյութ). բա ղադ րու-
թյուն ներ ժան գի դեմ. նա խա ներ կեր. ներ կա լու-
ծույթ ներ սպի տա կեց ման հա մար. ներ կա նյու թեր 
փայ տա նյու թից. ներ կիչ էքստ րակտ ներ փայ տա-
նյու թից. կար բո նիլ փայ տա նյու թը պահ պա նե լու 
հա մար. հա նա ծո խե ժի լա քեր. լա քեր. թա նաք 
տպիչ նե րի և լու սա պատ ճե նա հա նող ապա րատ-
նե րի հա մար. մա կե րև ույթ նե րը բու սա ծած կույ-
թից պահ պա նող ներ կա պատ վածք ներ. լից քա-
վոր ված տո նե րա յին քարթ րիջ ներ տպիչ նե րի և 
լու սա պատ ճե նա հա նող ապա րատ նե րի հա մար. 
բև եկն (ներ կե րի նոս րա ցու ցիչ). կար կա տան-ներ-
կեր փո խադ րե լի. ջրա ներ կեր նկա րե լու հա մար. 
յու ղա ներ կեր նկար չու թյան հա մար. սննդա յին 
թա նաք ներ. տպիչ նե րի քարթ րիջ ներ լցված 
սննդա յին թա նաք նե րով. նշիչ նե րի տես քով գու-
նա նյու թեր կա հույ քի վե րա կանգն ման հա մար. 
գրա ֆի տի ից պաշտ պա նե լու պատ վածք ներ (ներ-
կեր). ներ կեր (երան գա վո րիչ ներ) տպիչ նե րի և 
լու սա պատ ճե նա հա նող ապա րատ նե րի հա մար. 
լցված թա նա քա յին քարթ րիջ ներ տպիչ նե րի և 
լու սա պատ ճե նա հա նող ապա րատ նե րի հա մար. 
փայ տյա հա տակ նե րի լա քեր. հա կա մի զա յին 
ներկ.

դաս 3. սո սինձ ներ դնո վի մա զե րի ամ րաց-
ման հա մար. հղկա քա րեր. պատ րաս տուկ ներ 
գոր ծիք ներ սրե լու հա մար. քա րեր սափր վե լու 
հա մար (կա պող մի ջոց ներ). նշի յուղ. նշի օճառ. 
համ պար (պար ֆյու մե րիա). պատ րաս տուկ ներ 
սպի տա կե ղե նին փայլ հա ղոր դե լու հա մար. օս լա 
(ապ րե տուր). կար միր կրո կուս ողորկ ման հա մար. 
օճառ ներ. գործ վածք նե րի երանգ նե րը վե րա-
կանգ նող օճառ ներ. լե ղակ սպի տա կե ղե նի 
հա մար. էսեն ցիա (բնա հյութ) բա դի ա նից. կոս մե-
տի կա կան պատ րաս տուկ ներ լո գան քի հա մար. 
օճառ ներ սափր վե լու հա մար. շրթներկ. բամ բա կե 
տամ պոն ներ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. կոս մե տի կա կան դի մակ ներ. բեր գա մո տի 
յուղ. կա վիճ սպի տա կեց ման հա մար. մաշ կը սպի-
տա կեց նող կոս մե տի կա կան կրեմն եր. պատ րաս-
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տուկ ներ կաշ վի գու նա թափ ման հա մար. աղեր 
սպի տա կեց ման հա մար. սո դա սպի տա կեց ման 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ լվաց քի հա մար. օս լա 
սպի տա կե ղե նին փայլ հա ղոր դե լու հա մար. բու-
րա վետ փայ տա նյութ. պատ րաս տուկ ներ բե րա նի 
խո ռո չի ողող ման հա մար, բա ցա ռու թյամբ բժշկա-
կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. լա քեր 
եղունգ նե րի հա մար. մի ջոց ներ գրիմ անե լու 
հա մար. լո սյոն ներ մա զե րի հա մար. մե տաղ նե րի 
կար բիդ ներ (հղկա նյու թեր). սի լի ցի ու մի կար բիդ 
(հղկա նյու թեր). եթե րա յին յու ղեր մայ րու ծա ռից. 
հրաբ խա յին մո խիր մաքր ման հա մար. կո շի կի 
քսուք ներ. մի ջոց ներ մա զե րը ներ կե լու հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ մա զե րը գանգ րաց նե լու 
հա մար. ար հես տա կան թար թիչ ներ. թար թիչ նե րի 
տուշ՝ ներկ. պատ րաս տուկ ներ ողորկ ման հա մար. 
կո շիկ նե րի խնամ քի մի ջոց ներ. մո մեր կա հույ քի 
և հա տակ նե րի փայ լեց ման հա մար. փայլ տվող 
պատ րաս տուկ ներ (ողորկ ման հա մար). կո շի կի 
մո մեր. կո շի կի կուպր. մոմ բե ղե րի հա մար. մոմ 
ման րա հա տա կի հա մար. ողոր կե լու մո մեր. դեր-
ձա կի մոմ. եթե րա յին յու ղեր կիտ րո նից. անու շա-
բույր ջուր (օդե կո լոն). ներ կա նյու թեր զու գա րա նի 
ջրի հա մար. պահ պա նող բա ղադ րու թյուն ներ 
կաշ վի հա մար (փայ լեց նող). կո րունդ (հղկա-
նյութ). կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ կեն դա նի նե րի 
հա մար. կոս մե տի կա կան հա վա քա ծու ներ. կոս-
մե տի կա կան մի ջոց ներ. բամ բակ կոս մե տի կա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. մաք րող կա վիճ. 
բծե րը հա նե լու մի ջոց ներ. կոս մե տի կա կան 
մա տիտ ներ. քսուք ներ ողորկ ման հա մար. կոս-
մե տի կա կան կրեմն եր. լվաց քի սո դա մաք րե լու 
հա մար. մա ծուկ ներ ածե լի ներ սրե լու փո կե րի 
հա մար. մո մեր, կրեմն եր կաշ վի հա մար. լվա ցող 
մի ջոց ներ, բա ցա ռու թյամբ ար դյու նա բե րա կան և 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար օգ տա գործ-
վող նե րի. լու ծույթ ներ մաք րե լու հա մար. ճար պա-
զեր ծող մի ջոց ներ, բա ցա ռու թյամբ ար դյու նա բե-
րա կան նպա տակ նե րի հա մար օգ տա գործ վող-
նե րի. պատ րաս տուկ ներ դի մա հար դա րան քը 
հե ռաց նե լու հա մար. ատամն ա փո շի ներ. կեն ցա-
ղա յին հա կա դիր տեր. ալ մաս տի փո շի (հղկա-
նյութ). կեն ցա ղա յին հա կաս տա տիկ ներ. զմռնի տի 
թուղթ. պատ րաս տուկ ներ լա քը հե ռաց նե լու 
հա մար. զմռնի տի կտոր ներ. պատ րաս տուկ ներ 
գու նա զերծ ման հա մար. պատ րաս տուկ ներ արծ-
նու կը հե ռաց նե լու հա մար. ժա վե լա ջուր. նար դո սի 
ջուր. բու րա վետ ջուր. հար դա րան քի ջուր. օճա-

ռա ծա ռի կե ղև լվաց քի հա մար. զմռնիտ. խունկ. 
դե պի լ յա տոր ներ. մա զա հե ռաց նող մոմ. պատ-
րաս տուկ ներ լվաց քը թրջե լու հա մար. եթե րա յին 
էսեն ցի ա ներ (բնա հյու թեր). եթե րա յին յու ղեր. 
ծա ղիկ նե րի էքստ րակտ ներ (պար ֆյու մե րիա). 
գրիմ. պատ րաս տուկ ներ մաք րե լու հա մար. հիմ-
քեր ծաղ կա յին օծա նե լիք նե րի հա մար. բա ղադ-
րու թյուն ներ հո տա վետ նյու թե րով ծխեց ման 
հա մար (պար ֆյու մե րիա). բու րա վե տիչ ներ ամո-
քա հունց խմո րից պատ րաստ վող հրու շա կե ղե նի 
հա մար (եթե րա յին յու ղեր). գա ուլ տե րյան յուղ. 
կոս մե տի կա կան վա զե լին. գե րա նի ոլ. յու ղեր կոս-
մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. ջրած նի 
պե րօք սիդ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. հե լի ոտ րո պին. կոս մե տի կա կան յու ղեր. 
հաս մի կի յուղ. նար դո սի յուղ. յու ղեր, որոնք 
ծա ռա յում են որ պես մաք րող մի ջոց ներ. յու ղեր 
պար ֆյու մե րի ա յի և բու րա վետ մի ջոց նե րի 
հա մար. վար դի յուղ. հար դա րան քի յու ղեր. իո նոն 
(պար ֆյու մե րիա). լո սյոն ներ կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. հար դա րան քի կաթ. սպի-
տա կեց նող պատ րաս տուկ ներ լվաց քի հա մար. 
ար դու զար դի մի ջոց ներ. դի մա պա կի նե րը մաք-
րե լու հե ղուկ ներ. պատ րաս տուկ ներ գործ վածք-
նե րը կո կե լու (օս լա յե լու) հա մար. անա նու խի 
էսեն ցիա (եթե րա յուղ). դաղձ օծա նե լի քի ար տադ-
րու թյան հա մար. կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ 
հոն քե րի հա մար. մուշկ. չե զո քաց նող մի ջոց ներ 
մշտա գանգ րաց ման հա մար. շամ պուն ներ. օծա-
նե լիք. ար հես տա կան եղունգ ներ. պատ րաս տուկ-
ներ եղունգ նե րի խնամ քի հա մար. պատ րաս տուկ-
ներ պա տի պաս տառ նե րը մաք րե լու հա մար. 
ողորկ ման թուղթ. ապա կե հղկա թուղթ. պար ֆյու-
մե րի ա յին ար տադ րանք. կոս մե տի կա կան մի ջոց-
ներ մաշ կը խնա մե լու հա մար. օճառ ներ ոտ քե րի 
քրտնե լու դեմ. հղկա քա րեր ողորկ ման հա մար. 
պեմ զա (չե չա քար). շրթներ կեր կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. դի մա փո շի. պատ րաս-
տուկ ներ սափր վե լու հա մար. հո տա զեր ծող օճառ-
ներ. հո տա վետ (բու րա վետ) նյու թեր սպի տա կե-
ղե նի բու րա վե տաց ման հա մար. սաֆ րոլ. հա տով 
օճառ ներ հար դա րան քի հա մար. սո դա յի մոխ րա-
ջուր. մա տիտ ներ հոն քե րի հա մար. հար դա րան քի 
(ար դու զար դի) տալկ. կոս մե տի կա կան ներ կա-
նյու թեր. բև եկ նա յուղ ճար պա զերծ ման հա մար. 
տեր պեն թի նի յուղ ճար պա զերծ ման հա մար. 
տեր պեն ներ (եթե րա յին յու ղեր). հղկա պաս տառ. 
զմռնի տա յին պաս տառ ապա կե հղկա նյու թով. 
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ար դու զար դի մի ջոց ներ քրտնե լու դեմ (ար դու-
զար դի պա րա գա ներ). օճառ ներ քրտնե լու դեմ. 
կի զել գուր ողորկ ման հա մար. հղկա նյու թեր. 
հղկա թուղթ. անու շադ րի սպիրտ (լվա ցող, մաք-
րող մի ջոց). ա լյու մի նա յին շի բեր (հա կա նե խիչ-
ներ). նշի կաթ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ ժան գը հե ռաց նե լու 
հա մար. կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ արև այ րու քի 
հա մար. բու րա վե տիչ ներ (եթե րա յին յու ղեր). բու-
րա վե տիչ ներ ըմ պե լիք նե րի հա մար (եթե րա յին 
յու ղեր). կեն ցա ղա յին քի մի ա կան գու նա բա ցող 
նյու թեր սպի տա կե ղե նի հա մար. աղեր վան նա-
նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա-
տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. ներ կա նյու թեր 
մո րու քի և բե ղե րի հա մար. կոս մե տի կա կան 
պատ րաս տուկ ներ նի հա րե լու հա մար. սո սինձ ներ 
ար հես տա կան թար թիչ նե րի ամ րաց ման հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ ներ կե րը հե ռաց նե լու հա մար. 
հո տա զեր ծիչ ներ մար դու կամ կեն դա նի նե րի 
հա մար. դե կո րա տիվ փո խա տիպ նկար ներ կոս-
մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. կա պակ ցող 
մի ջոց ներ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. գու նազր կող մի ջոց ներ կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ լվա-
նա լիս սպի տա կե ղե նը փափ կաց նե լու հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ ատամ նե րի պրո թեզ նե րը 
մաք րե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ ջրհոր դան-
նե րը մաք րե լու հա մար. շամ պուն ներ ըն տա նի 
կեն դա նի նե րի հա մար (ոչ բու ժա կան խնամ քի 
մի ջոց ներ). կոս մե տի կա կան լո սյոն նե րով տո գոր-
ված ան ձե ռո ցիկ ներ. պատ րաս տուկ ներ ատամ-
նե րի պրո թեզ նե րի ողորկ ման հա մար. կպչուն 
նյու թեր կոս մե տի կա կան մի ջոց նե րի հա մար. 
սափր վե լու լո սյոն ներ. լա քեր մա զե րի հա մար. 
թար թիչ նե րի հա մար ներկ. հո տա վետ խառ նուրդ-
ներ ծա ղիկ նե րից և խո տե րից. աե րո զոլ ներ բե րա-
նի խո ռո չի թար մաց ման հա մար. պատ րաս տուկ-
ներ չոր մաքր ման հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
ման րա տախ տա կի վրա յից մո մը հե ռաց նե լու 
հա մար (մաք րող մի ջոց ներ). սա հու մը կան խող 
մոմ հա տա կի հա մար. հե ղուկ ներ հա տա կի 
հա մար, որոնք կան խում են սա հե լը. սեղմ ված 
օդով բա լոն ներ մաքր ման և փո շու հե ռաց ման 
հա մար. ժել ատամն ե րի սպի տա կեց ման հա մար. 
լվա ցող մի ջոց նե րով տո գոր ված ջնջոց ներ մաք-
րե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ բույ սե րի տե րև-
նե րին փայլ հա ղոր դե լու հա մար. խնկա ձո ղիկ ներ. 
խո նա վակ լա նիչ նյու թեր սպասք լվա ցող մե քե նա-

նե րի հա մար. օդի բու րա վե տիչ ներ. շեր տիկ ներ 
շնչա ռու թյու նը թար մաց նե լու հա մար. հո տա զեր-
ծիչ ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար. մաք րող 
մի ջոց ներ անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար, 
ախ տա հա նիչ ներ կամ հո տա զեր ծիչ ներ. պատ-
րաս տուկ ներ հալ վե վե րա յով կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ժե լեր մերս ման հա մար, 
բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող նե րի. փայլ շրթունք նե րի հա մար. 
բալ զամն եր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա-
տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. չոր շամ պուն ներ. 
կպչուն պի տակ ներ եղունգ նե րի հա մար. արև ա-
պաշտ պան պատ րաս տուկ ներ. եթե րա յին յու ղեր 
ցիտ րո նից. հի նա (կոս մե տի կա կան ներ կա նյութ). 
գու տա լին (կո շի կի քսուք). տու փեր շրթներ կի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ լո գան քի հա մար ոչ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. մա զե րի լա վո-
րա կիչ ներ. պատ րաս տուկ ներ մա զերն ուղ ղե լու 
հա մար. դի մա հար դա րու մը հե ռաց նող պատ րաս-
տուկ նե րով տո գոր ված ան ձե ռո ցիկ ներ. կո լա գեն-
ներ (սոսն ձա նյութ) կոս մե տի կա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. սպի տա կեց նող շեր տիկ ներ ատամ-
նե րի հա մար. սննդա յին բու րա վե տիչ ներ (եթե-
րա յին յու ղեր). բու սա կան կոս մե տի կա կան 
պատ րաս տուկ ներ. ոչ բու ժա կան մաք րող մի ջոց-
ներ անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար. բու սա կան 
էքստ րակտ ներ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. եղունգ նե րի լա քա հա նիչ ներ. մոմ հա տա-
կի հա մար. շամ պուն ներ կեն դա նի նե րի հա մար 
(ոչ բժշկա կան խնամ քի մի ջոց ներ). պատ րաս-
տուկ ներ աչ քե րը լվա նա լու հա մար, ոչ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. հեշ տո ցա յին լու ծույթ ներ 
անձ նա կան հի գի ե նա յի կամ հո տա զերծ ման 
հա մար. կեն ցա ղա յին քի մի ա կան պատ րաս տուկ-
ներ մաք րե լու հա մար. բույր տա րա ծող հո տա վետ 
եղեգ ներ. սպի տա կեց նող (գու նազր կող) մի ջոց-
ներ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. մերս-
ման մո մեր կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ երե խա նե րի 
հա մար. շնչա ռու թյու նը թար մաց նող պատ րաս-
տուկ ներ անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար. մաք րող 
մի ջոց նե րով տո գոր ված ման կա կան սրբիչ ներ. 
բաս մա (կոս մե տի կա կան ներ կա նյութ). աչ քի 
ժե լա յին վի րա կա պեր կոս մե տի կա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. փայլփ լուք ներ եղունգ նե րի հա մար. 
մի ցե լյար ջուր. մարմն ի ներ կեր կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. մարմն ի հե ղուկ լա տեք-
սա յին ներ կեր կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
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հա մար. ատամ նա մա ծուկ. դի մա հար դա րու մը 
հե ռաց նող պատ րաս տուկ նե րով տո գոր ված բամ-
բակ. լվաց քի ան ձե ռո ցիկ ներ գու նա թա փու մը 
կան խե լու հա մար. չո րաց նող հա կաս տա տիկ 
ան ձե ռո ցիկ ներ. փայ լեր մարմ նի հա մար. 
կրկնա կի կո պի ժա պա վեն ներ.

դաս 4. մեղ րա մոմ. մե թի լաց ված էթի լա յին 
սպիրտ. սպիրտ (վա ռե լիք). վա ռե լիք սպիր տի 
հիմ քով. թղթե քու ղեր կրակ վա ռե լու հա մար. 
փայ տե տա շեղ ներ կրակ վա ռե լու հա մար. կպչան 
(վա ռում). անտ րա ցիտ. փո կե րի սա հու մը ար գե-
լա կող պատ րաս տուկ ներ. մո մեր Նոր տար վա 
տո նա ծա ռե րի հա մար. թանձր քսուք ներ զեն քի 
հա մար. կա պակ ցող բա ղադ րու թյուն ներ ավ լե-
լու, սրբե լու հա մար. վա ռե լա փայտ. փայ տա ծուխ 
(վա ռե լիք). մո մեր լու սա վոր ման հա մար. քա րա-
ծուխ բրի կե տա վոր ված. տորֆ բրի կե տա վոր ված 
(վա ռե լիք). փայ տա նյու թի բրի կետ ներ. վա ռե լի քի 
բրի կետ ներ. դյու րա վառ փո շի աց ված խառ նուրդ-
ներ. կար նա ու բի մոմ (ար մա վե նու մոմ). ցե րե զին 
(մո մա յին դի է լեկտ րիկ). քա րա ծուխ. տորֆ (վա ռե-
լիք). վա ռե լա նյութ. յու ղեր կոշ կե ղե նը յու ղե լու 
հա մար. մոմ (հումք). մոմ փո կե րի հա մար. մոմ 
լու սա վոր ման հա մար. մոմ ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. կոքս. հան քա յին վա ռե լիք. 
թանձր քսուք ներ փո կե րի հա մար. յու ղեր կա շին 
յու ղե լու հա մար. տեխ նի կա կան ճար պեր. յու ղեր 
շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի ժա մա նակ 
կա ղա պար նե րից հա նե լը հեշ տաց նե լու հա մար. 
ճրա գու. պատ րաս տուկ ներ փո շին մաք րե լու 
հա մար. լու սա վո րող յու ղեր. գազ լու սա վոր ման 
հա մար. վա ռե լիք լու սա վոր ման հա մար. քսա յու-
ղեր. գա զո լին (վա ռե լա նյութ). եթեր նավ թա յին. 
լիգ րո ին (վա ռե լա նյութ). պատ րույգ ներ մո մե րի 
հա մար. տեխ նի կա կան վա զե լին ար դյու նա բե-
րա կան նպա տակ նե րի հա մար. դի զե լա յին վա ռե-
լիք. վա ռե լի քա յին գազ. նավ թա գազ. քսու քա յին 
գրա ֆիտ (գրա քար). յուղ քա րած խա յին խե ժից. 
քա րած խա յին յուղ. յու ղեր քա րե կամ ա ղյու սե 
շար ված քը պահ պա նե լու հա մար. խո նա վաց նող 
յու ղեր. ձկան յուղ, տեխ նի կա կան. սո յա յի յու ղից 
պատ րաս տուկ ներ այ րու կը կան խե լու նպա տա-
կով խո հա նո ցա յին սպաս քը մշա կե լու հա մար. 
կե րո սին (թո րած նավթ). թանձր քսուք ներ. 
պատ րույգ ներ լամ պե րի հա մար. գոր շա ծուխ. 
քսա նյու թեր. մա զութ. բար բա րու կի յուղ ար դյու-
նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. նավ թա. 
ոսկ րա յուղ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 

հա մար. օլե ին. լեռ նա յին մոմ (օզո կե րիտ). պա րա-
ֆին. նավթ, այդ թվում՝ մշակ ված. ած խա փո շի 
(վա ռե լիք). ստե ա րին (բնա ճարպ). բրդա ճարպ, 
լա նօ լին. արև ա ծաղ կի ձեթ ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. գի շե րա լամպ, ճրագ 
(մո մեր). կա պակ ցող բա ղադ րու թյուն ներ փո շու 
հա մար. յու ղեր գործ վածք նե րի հա մար. շար ժի չա-
յին վա ռե լիք. կի զա յու ղեր. ոչ քի մի ա կան հա վե լա-
նյու թեր շար ժի չա յին վա ռե լի քի հա մար. ճար պեր 
կա շին պահ պա նե լու հա մար. տեխ նի կա կան 
յու ղեր. պնդաց ված գա զեր (վա ռե լիք). գեր չա կա-
ձեթ (տեխ նի կա կան). յու ղեր կա շին պահ պա նե լու 
հա մար. յու ղող-հո վաց նող հե ղուկ ներ. յու ղեր ներ-
կե րի հա մար. գե նե րա տո րա յին գա զեր. շար ժի չի 
յուղ. անու շա հոտ մո մեր. էլեկտ րա կան էներ գիա. 
էթա նոլ (վա ռե լիք). աբեթ. փո շին կլա նող բա ղադ-
րու թյուն ներ. բեն զին. կեն սա վա ռե լիք. բեն զո լա-
յին վա ռե լիք. քսի լե նա յին վա ռե լիք. դա հուկ նե րի 
քսուք ներ. լա նո լին կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ 
ար տադ րե լու հա մար. մեղ րա մոմ կոս մե տի կա կան 
մի ջոց ներ ար տադ րե լու հա մար. ածուխ նար գի-
լեի հա մար.

դաս 5. ատամն ա բու ժա կան հղկա նյու թեր. 
ակո նի տին. սո սինձ ատա մի պրո թեզ նե րի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ օդը մաք րե լու հա մար. 
սպի տա կու ցա յին սննդամ թերք բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. սպի տա կու ցա յին պատ րաս-
տուկ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
բժշկա կան սպիրտ. ալ դե հիդ ներ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ազ նիվ մե տաղ նե րի 
հա մա հալ վածք ներ ատամն ա բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ատամն ա բու ժա կան ամալ-
գամն եր (սնդկա զոդք). օս լա դի ե տիկ կամ դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. անզ գա յաց-
նող մի ջոց ներ. սա մի թի յուղ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. կպչուն սպե ղա նի ներ. ար ջըն-
կույ զի կե ղև (տո նու սը բարձ րաց նող մի ջոց) 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս-
տուկ ներ վա սա տու կեն դա նի նե րին ոչն չաց նե լու 
հա մար. հա կա ասթ մա տիկ թե յե րի փունջ. ցրտա-
հա րու թյու նից պաշտ պա նող քսուք ներ դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ-
ներ թութ քը բու ժե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
տնա յին սնկե րը ոչն չաց նե լու հա մար. մի ջոց ներ 
գլխա ցա վի դեմ. ցե ցից պաշտ պա նող պատ րաս-
տուկ ներ. մի ջոց ներ մա կա բույծ նե րի դեմ. հա կա-
նե խիչ ներ. հա կա նե խիչ բամ բակ. հա կա դի ու րե-
տիկ պատ րաս տուկ ներ. գորտ նուկ ներ բու ժող 



ԳԳԳԳԳԳԳ

138

ՄՄՄ 1

138

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 09/2 

16 .09 . 202 1

մա տիտ ներ. ապա նեխ ված բամ բակ. սնու ցիչ 
մի ջա վայ րեր ման րէ նե րի կուլ տու րա նե րի հա մար. 
ման րէ ա բա նա կան պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան 
և անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ման րէ ա կան թույ ներ. ման րէ ա կան պատ րաս-
տուկ ներ բժշկա կան և անաս նա բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. հա կա կոշ տու կա յին օղակ ներ 
ոտ քե րի հա մար. լո գանք նե րի պատ րաս տուկ ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. աղեր հան-
քա յին ջրե րով լո գան քի հա մար. թթված նա յին 
վան նա ներ. ծո վի ջուր բու ժիչ լո գանք նե րի 
հա մար. բու ժիչ պատ րաս տուկ ներ լո գան քի 
հա մար. բա լա սա նա յին պատ րաս տուկ ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. վի րա կա պա-
յին կա լանդ ներ (բան դաժ ներ). բալ զամն եր (բա լա-
սան ներ) բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
լվա ցող մի ջոց ներ անա սուն նե րի հա մար (մի ջա-
տաս պան ներ). բի ո ցիդ ներ. բիս մու թի պատ րաս-
տուկ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
մի ջա տաս պան մի ջոց ներ. փայ տա ծուխ դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. դե ղո րայ քա-
յին կոն ֆետ ներ. բու ժիչ ցե խեր. ցե խեր լո գանք-
նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ այր վածք նե րը 
մշա կե լու հա մար. կա շու (ակա ցի ա յի, ար մա վե նու 
էքստ րակտ) դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ ոսկ րա կոշ տուկ նե րը 
բու ժե լու հա մար. կա լո մել (ֆուն գի ցիդ). փո շի 
ճան ճաս պե ղա նուց. ռե տին ատամն ա բու ժա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. օշա րակ ներ դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. դե ղա պա տիճ ներ. 
դե ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ ներ. վի րա կա պեր 
տաք կոմպ րես նե րի հա մար. բամ բա կյա կտոր ներ 
բժշկա կան (բու ժա կան) նպա տակ նե րի հա մար. 
ծվա տուք բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
կրա յին պատ րաս տուկ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. լվա ցող մի ջոց ներ շնե րի 
հա մար (մի ջա տաս պան ներ). ռե պե լենտ ներ շնե րի 
հա մար. քի միա-դե ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ-
ներ. քլո րա լի ջրա յին լու ծույթ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. քլո րա ֆորմ. ծխա խոտ 
չպա րու նա կող սի գա րետ ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ատա մի ցե մենտ ներ. ցե մենտ 
կեն դա նի նե րի սմբակ նե րի հա մար. կա ղա պա րա-
մո մեր ատամ նա բու ժա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. մո մեր ծխա հար ման հա մար. կո կա ին. 
հա կա մա կա բու ծա յին վզա կա պեր կեն դա նի նե րի 
հա մար. աչ քի թրջոց ներ. վի րա կա պեր կոմպ րես-
նե րի հա մար. վի տա մի նա յին պատ րաս տուկ ներ. 

քի մի ա կան հա ղոր դիչ ներ էլեկտ րա կար դի ոգ րա-
ֆի ա կան էլեկտ րոդ նե րի հա մար. կեն դու րան գի 
կե ղև բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. դե ղեր 
փոր կա պու թյան դեմ. լու ծույթ ներ հպա ոսպ նյակ-
նե րի հա մար. քի մի ա կան հա կա բեղմն ա վո րիչ 
մի ջոց ներ. ռա դի ո լո գի ա կան ցայ տու նակ նյու թեր 
բժշկա կան (բու ժա կան) նպա տակ նե րի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ կոշ տուկ նե րը հե ռաց նե լու 
հա մար. բամ բակ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. դե ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ ներ արև-
այ րու քը բու ժե լու հա մար. կա ուս տիկ մա տիտ ներ. 
ցրտա հար ման ժա մա նակ օգ տա գործ վող պատ-
րաս տուկ ներ. ա րյուն կանգ նեց նող մա տիտ ներ. 
կրո տո նի կե ղև. կու րա րե (ուժեղ թույն). պատ վաս-
տա նյու թեր. լվա ցող մի ջոց ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. եփուկ ներ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. նյու թեր ատամն ալց ման 
հա մար. նյու թեր ատամն ե րի ծե փա պատ ճեն նե րի 
հա մար. լա քեր ատամն ե րի հա մար. մա ծիկ ներ 
(մաս տի կա) ատամ նե րի հա մար. բժշկա կան 
վի րա կապ ման նյու թեր. ճե նա պա կի ատա մի պրո-
թեզ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ ատամն ե րի 
դուրս գա լը հեշ տաց նե լու հա մար. ա րյու նը մաք-
րող մի ջոց ներ. ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ հի գի ե նիկ 
նպա տակ նե րի հա մար. հո տա զեր ծիչ ներ, բա ցա-
ռու թյամբ մարդ կանց կամ կեն դա նի նե րի հա մար 
նա խա տես ված նե րի. պատ րաս տուկ ներ մկնե րին 
ոչն չաց նե լու հա մար. հաց շա քա րախ տով 
հի վանդ նե րի հա մար. մար սո ղու թյա նը նպաս տող 
դե ղա գոր ծա կան մի ջոց ներ. դի գի տա լին. 
ցա վազր կող ներ. դե ղա մի ջոց ներ. լրաց ված ճամ-
փոր դա կան դե ղա տու փեր. մագ նե զի ադ դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ րին ջի 
ջուր դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
հան քա յին ջրեր բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. հան քա յին ջրե րի կազ մի մեջ մտնող 
աղեր. ստո րերկ րյա տաք ջրեր. ծա ռե րի կե ղև ներ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. էլիք սիր-
ներ (դե ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ ներ). լու ծիչ-
ներ կպչուն սպե ղա նի նե րը հե ռաց նե լու հա մար. 
հա կաս պո րա յին պատ րաս տուկ ներ. վի րախ ծուծ-
ներ, տամ պոն ներ վեր քե րը բու ժե լու հա մար. 
աղեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. բարդ 
եթեր ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պարզ եթեր ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. վի րա բու ժա կան վի րա կապ ման նյու թեր. 
էվ կա լիպ տի (նի վե նու) թուրմ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. էվ կա լիպտ (նի վե նի) 
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դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. լու ծո-
ղա կան ներ (մաք րող մի ջոց ներ). ա լյուր դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. կաթ նա յին չոր 
խառ նուրդ ներ ման կա կան սննդի հա մար. ջերմն 
իջեց նող մի ջոց ներ. սա միթ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. դե ղա թուր մեր. բու ժիչ թե յեր. ձկան 
յուղ. ֆուն գի ցիդ ներ. նյար դե րը ամ րապն դող 
մի ջոց ներ. գվա յա կոլ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. որ դա թափ մի ջոց ներ. թան զիֆ 
վի րա կա պե րի հա մար. լու ծո ղա կան մի ջոց ներ. 
դոն դո ղա նյութ (ժե լա տին) բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. բոգ (օձա դեղ) դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ման րէ աս պան ներ. գլի-
ցե րա ֆոս ֆատ ներ. ռե տին բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. կտա վա տի սերմ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. քսուք ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. քսուք ներ անաս նա բու-
ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. կթե լու ժա մա նակ 
օգ տա գործ վող քսուք. քի մի ա կան պատ րաս տուկ-
ներ հղի ու թյան ախ տո րոշ ման հա մար. բու ժիչ 
յու ղեր. հե մա տո գեն. հե մոգ լո բին. դե ղա բույ սեր. 
հոր մոն ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
մա նա նե խի յուղ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. հիդ րաս տին. հիդ րաս տի նին. խո նա վա-
ծուծ բամ բակ. սերմ նա հե ղուկ ար հես տա կան 
բեղմն ա վոր ման հա մար. ռե պե լենտ ներ մի ջատ-
նե րի դեմ. յո դի թուրմ. պեպ տոն ներ դե ղա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. յո դա ֆորմ. իռ լան-
դա կան մա մուռ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. յա լա պա (լու ծո ղա կան ներ). ունաբ դե ղո-
րայ քա յին. մա տու տակ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ծխա խո տի լու ծամ զուք ներ 
(էքստ րակտ ներ) (մի ջա տաս պան ներ). կաթ նա յին 
ֆեր մենտ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ածի կա կա թից ըմ պե լիք ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. լվա ցող մի ջոց ներ կեն-
դա նի նե րի հա մար (մի ջա տաս պան ներ). ա լյուր 
կտա վա տի սեր մից դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. լո սյոն ներ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. կաթ նա շա քար (լակ տոզ) 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ-
րաս տուկ ներ մի ջատ նե րի թրթուր նե րը ոչն չաց-
նե լու հա մար. խմո րիչ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ ցա մա քա-
յին կակ ղա մորթ նե րին ոչն չաց նե լու հա մար. 
քսուք ներ. լու պու լին դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ծա մոն բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. մանգ րե նու կե ղև դե ղա գոր ծա կան նպա-

տակ նե րի հա մար. կա նա ցի հի գի ե նիկ կի սա վար-
տիք ներ. դաղձ (անա նուխ) դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. քի մի ա կան պատ րաս-
տուկ ներ միլ դյուի դեմ մշակ ման հա մար. ածիկ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ-
րաս տուկ ներ վա սա տու բույ սե րը ոչն չաց նե լու 
հա մար. ծծմբա յին ձո ղիկ ներ (ախ տա հա նիչ 
մի ջոց ներ). բժշկա կան շրթնաք սուք ներ. թուր մեր 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. շի ճուկ ներ. 
մեն թոլ. սնդի կա յին քսուք ներ. սնու ցիչ նյու թեր 
միկ րո օր գա նիզմն ե րի հա մար. միկ րո օր գա նիզմ-
նե րի ման րէ ախմ բեր բժշկա կան կամ անաս նա-
բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. պաս տեղ ներ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. թույն 
առ նետ նե րի հա մար. կպչուն ճան ճորս ներ. պատ-
րաս տուկ ներ ճան ճե րին ոչն չաց նե լու հա մար. 
մա նա նեխ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. լո սյոն ներ անաս նա բու ժա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. մի րո բա լա նի կե ղև դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. քի մի ա կան պատ րաս-
տուկ ներ մրի կով վա րակ ված հա տի կա բույ սե րը 
մշա կե լու հա մար. թմրա դե ղեր. հո տո տե լի աղեր. 
քսուք ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ափի ո նա յին պատ րաս տուկ ներ. ափի ոն. 
օպո դել դոկ. պատ րաս տուկ ներ օր գա նա բու ժու-
թյան հա մար. ոս կու ամալ գամն եր (սնդկա զոդք) 
ատամն ե րի հա մար. պեկ տին ներ դե ղա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. հի գի ե նիկ տամ պոն-
ներ կա նանց հա մար. հի գի ե նիկ սրբիչ ներ, մի ջա-
դիր ներ. ֆե նոլ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. թուղթ մա նա նե խա յին սպե ղա նի-
նե րի հա մար. մի ջոց ներ մա կա բույծ նե րին ոչն չաց-
նե լու հա մար. դե ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ ներ 
մաշ կի խնամ քի հա մար. խո տա թուր մեր բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. դե ղա գոր ծա կան 
պատ րաս տուկ ներ թե փը հե ռաց նե լու հա մար. 
պեպ սին ներ (ֆեր մենտ ներ) դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. պա տիճ ներ դե ղա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. առա ջին օգ նու թյան 
լրաց ված դե ղա տու փեր. ֆոս ֆատ ներ դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. քի մի ա կան պատ-
րաս տուկ ներ ֆի լոկ սե րա յի դեմ մշակ ման հա մար. 
մի ջոց ներ ոտ քե րը քրտնե լու դեմ. ա րյան պլազ մա. 
թույ ներ. կա լի ու մի աղեր բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. պի րետ րու մի փո շի. քվեբ րա խո 
(դա բա ղա յին էքստ րակտ) բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. քվա սիա (տո նու սը բարձ րաց նող 
մի ջոց) բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. քի նա-
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քի նա յի (խի նի նի) կե ղև բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. քի նին բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
քի նո լին բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ռա դի ո ակ տիվ նյու թեր բժշկա կան (բու ժա կան) 
նպա տակ նե րի հա մար. ռա դի ում բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. բու ժիչ ար մատ ներ. 
խա վար ծի լի ար մատ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. տո նու սը բարձ րաց նող մի ջոց-
ներ (դե ղա յին պատ րաս տուկ ներ). ազո տաթթ վա-
կան հիմն ա յին բիս մութ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. սար սա պա րիլ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ա րյուն բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. բժշկա կան տզրուկ ներ. ուսի 
վի րա բու ժա կան վի րա կա պեր. ցա վա մո քիչ դե ղա-
մի ջոց ներ. տրանկ վի լի զա տոր ներ. հաս կա ժանգ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. դե ղա-
մի ջոց ներ շի ճու կա բու ժու թյան հա մար. մա նա-
նե խի սպե ղա նի. պատ րաս տուկ ներ հո ղը ման րէ-
ա զեր ծե լու հա մար. քնա բեր ներ. նատ րի ու մի 
աղեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ-
րաս տուկ ներ ման րէ ա զերծ ման հա մար. ստրիխ-
նին. ա րյուն կանգ նեց նող (ա րյու նար գել) մի ջոց-
ներ. շա քար բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
սուլ ֆա մի դա յին պատ րաս տուկ ներ (դե ղո րայ քա-
յին պատ րաս տուկ ներ). դե ղա մո մեր. գի նե քար 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. բև եկ-
նա յուղ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
տեր պեն թին դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. թի մոլ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. մի ջոց ներ քրտնե լու դեմ. հա տուկ նյու-
թե րով տո գոր ված թուղթ ցե ցե րի դեմ. անաս նա-
բու ժա կան պատ րաս տուկ ներ. քի մի ա կան պատ-
րաս տուկ ներ վա րակ ված խա ղո ղը մշա կե լու 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ վնա սա տու նե րին 
ոչն չաց նե լու հա մար. թա րա խա քաշ մի ջոց ներ. 
ացե տատ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. թթու ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. կպչուն ժա պա վեն ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ալ կա լո իդ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. դի ե տիկ սննդամ թերք 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ման կա կան 
սնունդ. ա լ յու մի նի ացե տատ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. նշի կաթ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. քսուք ներ արև այ րու քի 
դեմ. լո գան քի աղեր բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. մա տու տա կի ձո ղիկ ներ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. խմե լու սո դա դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. կեն սա բա նա կան 

պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. բրոմ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. դի ե տիկ ըմ պե լիք ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. քա փու րի յուղ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. քա փուր բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. բյու րե ղաց ված սառ նա շա քար 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. կար բո նիլ 
(հա կա մա կա բու ծա յին մի ջոց). ալ գի ցիդ ներ. լե ցի-
թին բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. գա զեր 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ամե նօ րյա 
մի ջա դիր ներ (հի գի ե նիկ). մայր մեղ վի կաթ դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. բժշկա կան 
մի ջոց ներ նի հա րե լու հա մար. բարդ ցե լյու լո զա յին 
(թա ղան թա նյու թա յին) եթեր ներ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. կա ուս տիկ ներ դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. պարզ ցե լյու լո-
զա յին (թա ղան թա նյու թա յին) եթեր ներ դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. հա ցա հա տի կա յին 
բույ սե րի մշակ ման երկ րոր դա կան ար գա սիք ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. քի մի ա կան 
պատ րաս տուկ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. կո լո դի ում դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. թթու գի նե քար դե ղա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. կրե ո զոտ (փայ տի 
տո գո րա նյութ) դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ատամ նա բու ժա կան դե ղա մի ջոց ներ. 
դե ղա մի ջոց ներ մար դու հա մար. դե ղա մի ջոց ներ 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ախ տո րոշ ման պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. գլի ցե րին բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. միքս տու րա ներ. ֆեր-
մենտ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ծծմբա ծա ղիկ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ֆոր մալ դե հիդ (մրջնալ դե հիդ) 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. ծխե լու 
խո տեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
բժշկա կան պատ րաս տուկ ներ ծխեց ման հա մար. 
գխտո րաթ թու դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. վա զե լին բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. խա ղո ղա շա քար (գլյու կո զա) բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. դեղ նա խեժ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. գու րյուն-բալ զամ (բա լա-
սան) բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. գայ լու կի 
լու ծամ զուք ներ (էքստ րակտ ներ) դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. գեր չա կի յուղ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ջրած նի պե րօք սիդ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. յոդ դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. յո դիդ ներ դե ղա-
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գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. ալ կա լի ա կան 
մե տաղ նե րի յո դիդ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. իզո տոպ ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. դի ե տիկ նյու թեր բժշկա կան 
(բու ժա կան) նպա տակ նե րի հա մար. խան ձա րուր-
ներ ան մի զա պա հու թյամբ տա ռա պող նե րի 
հա մար. կեն սա բա նա կան պատ րաս տուկ ներ 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. քի մի-
ա կան պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. քի մի-
ա կան ռե ակ տիվ եր բժշկա կան կամ անաս նա-
բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս-
տուկ ներ հպա ոսպ նյակ նե րի մաքր ման հա մար. 
դի աս տազ (խմո րիչ) բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. սննդա յին նրբա թե լեր. ֆեր մենտ ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ֆեր մենտ ներ 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. ֆեր-
մեն տա յին (խմո րիչ) պատ րաս տուկ ներ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ֆեր մեն տա յին (խմո-
րիչ) պատ րաս տուկ ներ անաս նա բու ժա կան 
նպա տակ նե րի հա մար հի գի ե նիկ կի սա վար տիք-
ներ ան մի զա պա հու թյամբ տա ռա պող նե րի 
հա մար. չո րա րար ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. դե ղա մի ջոց նե րով տո գոր ված ան ձե ռո-
ցիկ ներ. միկ րո տար րե րով պատ րաս տուկ ներ 
մարդ կանց և կեն դա նի նե րի հա մար. ամի նաթ-
թու ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ամի-
նաթ թու ներ անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. բար ձիկ ներ կրծքով կե րակ րե լիս օգ տա-
գոր ծե լու հա մար. մայ րու կե ղև, որն օգ տա գործ-
վում է որ պես ռե պե լենտ՝ վա նիչ նյութ. ախ տա-
հա նիչ մի ջոց ներ քի մի ա կան զու գա րան նե րի 
հա մար. ձկան ա լյուր դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. սննդա յին հան քա յին հա վե լումն եր. 
բժշկա կան մի ջոց ներ ատա մի խո ռո չի խնամ քի 
հա մար. սննդա յին հա վե լումն եր. ոսկ րա ցե մենտ 
վի րա բու ժա կան և ոսկ րա բու ժա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ծխեց ման հա մար ռե պե լենտ ներ 
մի ջատ նե րի դեմ. ակա րի ցիդ ներ (տի զաս պան-
ներ). հա կա բի ո տիկ ներ. բժշկա կան նպա տակ նե-
րով օգ տա գործ վող մի ջոց ներ ախոր ժա կը ճնշե լու 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ բրոնխ նե րը լայ նաց-
նե լու հա մար. կոշ տու կա յին բար ձիկ ներ. մո լես կին 
(բամ բա կե գործ վածք) բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. հեշ տո ցա յին լու ծույթ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. բժշկա կան պատ րաս-
տուկ ներ մա զերն աճեց նե լու հա մար. ստե րո իդ-

ներ. օժան դակ մի ջոց ներ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. վի րա բու ժա կան հյուս ված քա պատ-
վաստ ներ կեն դա նի հյուս վածք նե րից. բժշկա կան 
նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող աչ քի վի րա կա-
պեր. թթվա ծին բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. հո տա զեր ծիչ ներ հա գուս տի կամ մա նա-
ծա գործ ված քա յին ար տադ րան քի հա մար. օդը 
թար մաց նող հո տա զեր ծիչ ներ. հեշ տո ցա յին 
լվաց ման մի ջոց ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար ցո ղու նա յին բջիջ ներ բժշկա կան (բու ժա-
կան) նպա տակ նե րի հա մար. ցո ղու նա յին բջիջ ներ 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. կեն-
սա բա նա կան հյուս վածք նե րի մշա կա բույ սեր 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. մշա կա բույ սեր 
կեն սա բա նա կան հյուս վածք նե րից անաս նա բու-
ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. սա ռեց նող հե ղու-
կա ցիր ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
քսա նյու թեր ին տիմ նպա տակ նե րի հա մար. պատ-
րաս տուկ ներ հալ վե վե րա յից դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. մար գար տե դի մա փո շի 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս-
տուկ ներ սե ռա կան ակ տի վու թյու նը պա կա սեց-
նե լու հա մար. ման կա կան խան ձա րուր ներ. ման-
կա կան կի սա վար տիք-խան ձա րուր ներ. բու ժա-
կան պատ րաս տուկ ներ աչ քե րը լվա նա լու հա մար. 
հա բեր ախոր ժա կը զսպե լու հա մար. հա բեր 
նի հա րե լու հա մար. արև այ րու քի հա բեր. հա բեր-
հա կա օք սի դանտ ներ. սննդա յին հա վե լում ներ 
կեն դա նի նե րի հա մար. սպի տա կու ցա յին սննդա-
յին հա վե լումն եր. սննդա յին հա վե լումն եր կտա-
վա տի սեր մե րից. սննդա յին հա վե լումն եր կտա-
վա տի սեր մի յու ղից. սննդա յին հա վե լում ներ 
ցո րե նի ծի լե րից. խմո րի չի սննդա յին հա վե լում-
ներ. սննդա յին հա վե լումն եր մայր մեղ վի կա թից. 
ակ նա մոմ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. սննդա յին հա վե լումն եր ակ նա մո մից. 
սննդա յին հա վե լումն եր բույ սե րի ծաղ կա փո շուց. 
սննդա յին հա վե լումն եր ֆեր մենտ նե րից. սննդա-
յին հա վե լումն եր խա ղո ղա շա քա րից (գլյու կո զա-
յից). սննդա յին հա վե լումն եր լե ցի թի նից. սննդա-
յին հա վե լում ներ ալ գի նա տից. ալ գի նատ ներ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. սննդա-
յին հա վե լումն եր կա զե ի նից. սննդա յին հա վե լում-
ներ պրո տե ի նից. պրո տե ի նից սննդա յին հա վե-
լումն եր կեն դա նի նե րի հա մար. ռե ակ տիվ թուղթ 
բժշկա կան նպա տակ նե րով. սպիրտ դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. պես տի ցիդ ներ. 
խան ձա րուր ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար. 
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ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ. վի րա բու ժա կան սո սինձ. 
ախ տո րո շիչ կեն սա բա նա կան նշիչ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ կո րյա-
կա յին հի վան դու թյուն նե րը բու ժե լու հա մար. բու-
ժա կան անաս նա կեր կեն դա նի նե րի հա մար. 
ախ տո րո շիչ պատ րաս տուկ ներ անաս նա բու ժա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. բամ բա կյա փայ տիկ-
ներ բժշկա կան օգ տա գործ ման հա մար. բամ բա-
կյա տամ պոն ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ման կա կան սննդա յին խառ նուրդ ներ. 
կա թի փո շի երե խա նե րի հա մար. հյուս ված քա-
պատ վաստ ներ (կեն դա նի հյուս վածք ներ). կո լա-
գեն բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. բու սա յին 
լու ծամ զուք ներ (էքստ րակտ ներ) դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. դե ղա գոր ծա կան 
ապ րանք ներ. միկ րո օր գա նիզմն ե րից պատ րաս-
տուկ ներ բժշկա կան կամ անաս նա բու ժա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ֆի տո թե րա պև տիկ պատ-
րաս տուկ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
բույ սե րի էքստ րակտ ներ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. սե ռա կան տո նու սը բարձ րաց նող 
ժե լեր. իմու նախ թա նիչ ներ. նուտ րի ցև տիկ պատ-
րաս տուկ ներ թե րա պև տիկ կամ բժշկա կան նպա-
տակ նե րով. բժշկա կան նպա տակ նե րին հար մա-
րեց րած սա ռե ցու մով չո րաց րած սնունդ. բժշկա-
կան նպա տակ նե րին հար մա րեց ված հա մա սեռ 
սնունդ. նա խա պես լցված նե րար կիչ ներ բժշկա-
կան նպա տակ նե րով. բժշկա կան նպա տակ նե րին 
հար մա րեց րած սա ռե ցու մով չո րաց րած միս. 
ռե ակ տիվ թուղթ անաս նա բու ժա կան նպա տակ-
նե րով. կա պակ ցող մի ջոց ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. բու ժիչ ատամն ա փո շի ներ. 
բու ժիչ պատ րաս տուկ ներ ոջիլ նե րի դեմ (պե դի-
կու լի ցիդ ներ). ոջի լաս պան շամ պուն ներ. մի ջա-
տաս պան շամ պուն ներ կեն դա նի նե րի հա մար. 
անաս նա բու ժա կան մի ջա տաս պան լվա ցող 
մի ջոց ներ. հա կա ման րէ ա յին օճառ ներ. ձեռ քե րը 
լվա նա լու հա կա ման րէ ա յին մի ջոց ներ. սափր վե-
լուց հե տո օգ տա գործ վող բու ժա կան լո սյոն ներ. 
բու ժիչ շամ պուն ներ. ար դու զար դի բու ժիչ պատ-
րաս տուկ ներ. մա զե րի բու ժիչ լո սյոն ներ. բու ժիչ 
չոր շամ պուն ներ. բու ժիչ շամ պուն ներ ըն տա նի 
կեն դա նի նե րի հա մար. ախ տա հա նող օճառ ներ. 
բու ժիչ օճառ ներ. մերս ման մո մեր թե րա պև տիկ 
նպա տակ նե րի հա մար. ասա իի փո շու հիմ քի վրա 
սննդա յին հա վե լումն եր. վի տա մի նա յին հա վե լում-
նե րով սպե ղա նա լա թեր. սննդա յին հա վե լումն եր 
կոս մե տի կա կան ազ դե ցու թյամբ. նի կո տի նա յին 

ծա մոն (խեժ) ծխե լուց հրա ժար վե լու հա մար. 
նի կո տի նա յին սպե ղա նա լաթ ծխե լուց հրա ժար-
վե լու հա մար. դենդ րի մե րի հիմ քով պո լի մե րից 
պատ րաստ ված դե ղա պա տիճ ներ դե ղա գոր ծա-
կան ար տադ րան քի հա մար. քի մի ա կան պատ-
րաս տուկ ներ վա րակ ված հա ցա հա տի կա յին 
բույ սե րը մշա կե լու հա մար. մաշ կա յին նե րար կա-
յին լցա նյու թեր. մի ջա տաս պան նյու թե րով տո գոր-
ված ապա րան ջան ներ. բու ժիչ ատամն ա մա ծուկ. 
մերս ման ժե լեր բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ցա վազր կող ձո ղեր գլխա ցա վի դեմ. 
հա կա բեղմ նա վո րիչ սպունգ ներ. մի ան գա մյա 
օգ տա գործ ման լո ղա լու խան ձա րուր ներ երե խա-
նե րի հա մար. բազ մա կի օգ տա գործ ման լո ղա լու 
խան ձա րուր ներ երե խա նե րի հա մար. խան ձա-
րուր ներ փո խե լու մի ան գա մյա օգ տա գործ ման 
փռոց ներ երե խա նե րի հա մար. կեն դա նի հյուս-
վածք ներ պա րու նա կող ոսկ րա յին լցա նյու թեր. 
լից քա վոր ված թթված նա յին բա լոն ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. կա նեփ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. հո տա զեր ծիչ ներ զու գա րա նա-
յին արկ ղե րի հա մար.

դաս 6. չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված 
պող պատ. լե գի րաց ված պող պատ. պող պա տա-
շերտ. պող պա տե լար. պող պա տե ձուլ վածք. 
պող պա տե կայ մա սյու ներ. պող պա տե գա լա րա-
վա րա գույր ներ. պող պա տե թեր թեր. պող պա տե 
խո ղո վակ ներ. մե տա ղա կան կցիչ ներ հա ղոր դա-
փո կե րի հա մար. եր կա թու ղա յին ուղե փոխ սլաք-
ներ. մե տա ղա կան ծայ րա փո ղակ ներ. նեյ զիլ բեր 
(ար ծաթ-նի կե լի հա մա հալ վածք), մել քի որ. ա լյու-
մին. բրոնզ. ա լ յու մի նե լար. խարս խա սա լեր. 
մե տա ղ յա ծայ րա փո ղակ ներ. մե տա ղա կան 
մղլակ ներ. մե տա ղյա կայ մա սյու ներ. մե տա ղա-
կան ձո ղեր. թա կարդ ներ վայ րի գա զան նե րի 
հա մար. կապկպ վածք ներ բեռ նե րի տե ղա փոխ-
ման, բեռն ման-բեռ նա թափ ման աշ խա տանք նե րի 
հա մար. հա կաշ փա կան հա մա հալ վածք. պաշտ-
պա նիչ մե տա ղա կան ցան կա պա տեր ծա ռե րի 
հա մար. արկ ղիկ ներ դրա մի հա մար (մե տա ղա-
կան կամ ոչ մե տա ղա կան). ար ծա թե զո դա նյութ. 
մել քի որ. հա մա հալ վածք ներ անա գի հիմ քի վրա՝ 
ար ծա թե պատ ված քով. մե տա ղա կան ամ րա նա-
նյու թեր բե տո նի հա մար. ան կի զե լի պա հա րան-
ներ (մե տա ղա կան կամ ոչ մե տա ղա կան). մե տա-
ղ յա սահ մա նա փա կիչ ներ պա տու հան նե րի 
հա մար. դռնե րի մե տա ղա կան նե ցուկ ներ, դռնե-
րի մե տա ղա կան սահ մա նա փա կիչ ներ. մե տա ղա-
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կան տա փօ ղակ ներ. մե տա ղ յա սև ե ռակ ման 
օղակ ներ. մե տա ղա կան ծխնի ներ. հա տա կի 
մե տա ղա կան սա լիկ ներ. փշա լար. ձո ղեր մե տա-
ղա կան ցան ցա վան դակ նե րի հա մար, ձո ղեր 
մե տա ղա կան ցան կա պա տե րի հա մար. բե րի լի ում 
(գլու ցի նի ում). շղթա ներ անա սուն նե րի հա մար. 
եր կեղ ջյուր զնդան ներ. բա բիտ (հա մա հալ վածք). 
մե տա ղա կան զրա հա պատ վածք. մե տա ղա կան 
փա կանք ներ տու փե րի հա մար. մե տա ղա կան 
հե ղույս ներ. մե տա ղա կան բա լոն ներ (պա հես տա-
րան ներ) սեղմ ված գա զե րի կամ հե ղուկ օդի 
հա մար. ճա նաչ ման մե տա ղա կան ապա րան ջան-
ներ. պող պա տա սա լեր. կարծր զո դա նյու թեր. 
մե տա ղա կան կցա շուր թեր. բրոն զե տա պա նա-
քա րեր. բրոն զից պատ րաստ ված իրեր (ար վես տի 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն). ճո պան ներ կա խու ղի նե րի 
հա մար, մե տա ղա ճո պան ներ կա խու ղի նե րի 
հա մար. մե տա ղա կան ծայ րա պա նակ ներ ճո պան-
նե րի հա մար, մե տա ղա կան ծայ րա պա նակ ներ 
մե տա ղա ճո պան նե րի հա մար. ոչ էլեկտ րա կան 
մի ացք ներ մե տա ղա ճո պան նե րի հա մար. կադ մի-
ում. մե տա ղա կան կա խո վի կող պեք ներ, բա ցա-
ռու թյամբ էլեկտ րո նա յին նե րի. մե տա ղա կան 
թի թե ղիկ ներ սե պապնդ ման հա մար. մե տա ղա-
կան ծայ րա պա նակ ներ զբո սան քի գա վա զան-
նե րի հա մար. մե տա ղա կան տա րո ղու թյուն ներ 
թթու ներ պա հե լու հա մար. արկ ղիկ ներ դրա մի 
հա մար՝ պա րու նա կու թյան պահ պան վա ծու թյան 
ապա հով մամբ. հաֆ նի ում (կել տի ում). մե տա ղա-
կան շղթա ներ. մե տա ղա կան պաշտ պա նիչ շղթա-
ներ. ձգող մե տա ղա կան մի ա ցու ցիչ օղակ ներ 
շղթա նե րի հա մար. շի նա րա րա կան մե տա ղյա 
շրջա նակ ներ. բարձ րաց նո վի պա տու հա նի մե տա-
ղա կան հո լո վակ ներ, պա տու հա նի մե տա ղա կան 
հո լո վակ ներ. մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ կենտ-
րո նա կան ջե ռուց ման հա մա կար գե րի հա մար. 
պայ տի մե խեր. մե տա ղ յա ցցեր, մե տա ղ յա 
առանցք ներ. քրոմ. ֆե ռոք րոմ. քրո մի հան քա-
քար. մե տա ղա կան երի թակ ներ. մե տա ղ յա 
բա նա լի ներ. մե խեր. պաս տա ռա մե խեր, հար դար-
ման մե խեր. մե տա ղա կան դյու բել ներ. չմշակ ված 
կո բալտ. մե տա ղյա նյու թեր եր կա թու ղի նե րի ռել-
սու ղի նե րի հա մար. մե տա ղա կան սյու ներ կա ռուց-
վածք նե րի հա մար. ջրմու ղի մե տա ղա կան խո ղո-
վակ ներ. ակա նոց ներ (եր կա թե ղեն իրեր). պա հա-
ծո յի մե տա ղա կան տու փեր. մե տա ղյա բեռ նարկ-
ղեր (պա հե լու և փո խադր ման հա մար). մե տա ղյա 
զու գա ռել սեր. մե տա ղա կա ղա պար (ձուլ ման 

ար տադ րու թյուն). զնդան ներ. կցվան քա յին 
մե տա ղա կան մա կադ րակ ներ կտուր նե րի ջրա մե-
կու սաց ման հա մար. խո ղո վակ նե րի մե տա ղա կան 
ար մունկ ներ, խո ղո վակ նե րի մե տա ղա կան ճյու-
ղա վո րումն եր. մե տա ղա կան դռներ. գո տի նե րը 
ձգե լու մե տա ղա կան հար մա րանք ներ. մե տա ղա-
կան սեղ մակ ներ (պա հանգ ներ). մե տա ղյա կե ռեր 
կաթ սա յիկ նե րի հա մար. պա տու հա նի մղլակ ներ. 
կե ռեր (եր կա թե ղեն իրեր). պա տու հան նե րի 
մե տա ղա պատ վածք ներ. լա րեր սո վո րա կան 
մե տաղ նե րից. չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ-
ված պղինձ. պղնձե օղակ ներ. անջ րան ցիկ մե տա-
ղյա ամ րա կա պեր. մե տա ղա կան պա հես տա րան-
ներ սեղմ ված գա զե րի կամ հե ղուկ օդի հա մար. 
դռան առ ջևի մե տա ղյա քե րիչ ներ կո շիկ նե րը 
մաք րե լու. ցա մա քուր դա յին մե տա ղա կան խո ղո-
վակ ներ. չմշակ ված կամ մա սամբ մշակ ված 
եր կաթ. կցվան քա յին մա կադ րակ ներ ռել սե րի 
հա մար. մե տա ղա կան պտու տակ ներ, մե տա ղա-
կան պտու տա մե խեր. փա թեթ վածք ներ մե տա ղե 
թի թե ղից. մե տա ղա կան փոս տարկ ղեր. դռան ոչ 
էլեկտ րա կան զան գակ ներ. ան վա բու թակ ներ. 
շի նա րա րա կան մե տա ղյա կա լու նակ ներ, շի նա-
րա րա կան մե տա ղյա բար ձակ ներ. մե տա ղյա 
սան դուղք ներ. լու սա մու տի մե տա ղա կան սող-
նակ ներ. մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ. մե տա ղա-
կան ռել սեր. պա տու հան նե րի մե տա ղյա պի տույ-
քա կազ մեր. օղա կա պի եր կաթ. եր կա թա լար. 
չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված թուջ. եր կա-
թի հան քա քար. դռնե րը փա կե լու ոչ էլեկտ րա կան 
մե տա ղյա սար քեր. ֆե ռո մո լիբ դեն. ֆե ռո սի լի ցի-
ում. ֆե ռո տի տան. ֆե ռո վոլֆ րամ. շի նա րա րա կան 
մե տա ղա կան ամ րան. բույ թեր (եր կա թե ղեն 
իրեր). ուն կով հե ղույս ներ. մե տա ղա կան փա կանք-
ներ, բա ցա ռու թյամբ էլեկտ րա կան նե րի, մե տա-
ղա կան փա կան ներ, բա ցա ռու թյամբ էլեկտ րա-
կան նե րի. գա լե նիտ (հան քա նյութ). կա պա րակ-
նիք ներ. գեր մա նի ում. մե տա ղա կան հող մա ցույց-
ներ. մե տա ղե ճան կեր (լեռ նագ նաց նե րի կո շիկ-
նե րի սե պեր). մե տա ղա կան կա ղա պար ներ 
սա ռույ ցի հա մար. յու ղե լու նե րա գույց ներ. մե տա-
ղա կան ցան ցեր. զսպա նա կա վոր փա կանք ներ, 
զսպա նա կա վոր փա կան ներ. ին դի ում. մե տա ղա-
կան խորհր դան շան ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի հա մար. մե տա ղա կան շեր տա վա րա գույր-
ներ. չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված արույր. 
ար տա քին մե տա ղա կան շեր տա վա րա գույր ներ, 
ար տա քին մե տա ղա կան լու սա մու տա փեղ կեր. 
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մե տա ղա կան հե նա հար թակ ներ հրթիռ նե րի 
ար ձակ ման հա մար. մե տա ղա կան կա վա րա մած-
ներ. մե տա ղա կան խար տուք. մե տա ղյա սանդ-
ղա հե ծան ներ (սան դուղ քի մա սեր). լի մո նիտ ներ 
(մի նե րալ). կոճ ղեր սո վո րա կան մե տաղ նե րից. 
դռնե րի կամ պա տու հան նե րի մի ջա կա պեր. 
մե տա ղա կան ան վակ ներ մահ ճա կալ նե րի 
հա մար, մե տա ղա կան ան վիկ ներ մահ ճա կալ նե րի 
հա մար. մե տա ղա կան մղլակ ներ. բլյումն եր (պող-
պա տի գլո ցուկ) (մե տա ղա գոր ծու թյուն). մագ նե-
զի ում. մե տա ղա կան շար ժա կան կա ռուց վածք-
ներ. մե տա ղա կան սեղ մօ ղակ ներ կո թե րի, բռնակ-
նե րի հա մար. մե տա ղա կան կցոր դիչ ներ խո ղո-
վակ նե րի հա մար. ման գան. մե տա ղա կան 
տակ դիր ներ բեռ նե րի փո խադր ման և բեռն ման-
բեռ նա թափ ման աշ խա տանք նե րի հա մար. 
մե տա ղա կան հե նա հար թակ ներ բեռ նե րի տե ղա-
փոխ ման հա մար, մե տա ղա կան տակ դիր ներ 
բեռ նե րի տե ղա փոխ ման հա մար. մե տա ղա կան 
ձեռ նա սան դուղք ներ (սան դուղք ներ). մե տա ղա-
կան ծած կա րան ներ (կա ռուց վածք ներ). դռան 
մե տա ղա կան մուր ճեր. ձեռ նաշղ թա ներ. չմշակ-
ված կամ մաս նա կի մշակ ված սո վո րա կան 
մե տաղ ներ. մե տա ղա կան հան քա քար. գործ-
վածք ներ մե տա ղա լա րից. հրա կիր մե տաղ ներ. 
մե տա ղա կան ան վակ ներ կա հույ քի հա մար, 
մե տա ղա կան ան վիկ ներ կա հույ քի հա մար. ագու-
ցա վոր մե տա ղա կան ցցեր. մո լիբ դեն. մե տա ղա-
կան հու շար ձան ներ. մամ լա կի մե տա ղա կան 
շուր թեր. պա տե րի մե տա ղա կան երե սա պատ-
վածք ներ (շի նա րա րու թյուն). նի կել. նի ո բի ում. 
շի նա րա րա կան մե տա ղա կան մա կադ րակ ներ 
ջրա մե կու սաց ման հա մար. տնե րի լույս չար ձա-
կող մե տա ղա կան հա մար ներ. մե տա ղա կան 
փա կո ցա փեղ կեր. մե տա ղա կան ցան կա պա տեր. 
մե տա ղա կան զամ բյուղ ներ. ազ դան շա նա յին ոչ 
մե խա նի կա կան լույս չար ձա կող մե տա ղա կան 
պա նել ներ. պա տե րի շի նա րա րա կան մե տա ղա-
կան երես վածք. մե տա ղյա կե ռիկ-կա խիչ ներ 
հա գուս տի հա մար. մե տա ղա կան գլդոն ներ 
(կա ռուց վածք ներ). լեզ վակ ներ փա կանք նե րի 
հա մար. մե տա ղա կան սյու ներ. զսպա նակ ներ 
(եր կա թե ղեն իրեր). մե տա ղա կան հո լո վակ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ մե քե նա նե րի մա սե րի. մե տա ղա-
կան ցցիկ ներ վրան նե րի հա մար. մե տա ղա կան 
առաս տաղ ներ. մե տա ղյա հա տակ ներ. շի նա րա-
րա կան մե տա ղա կան պատ վածք ներ. շրջա դար-
ձա յին շրջա նակ ներ (եր կաթգ ծե րի հա մար). 

կտու րի մե տա ղա կան կղմինդր. չմշակ ված կամ 
մաս նա կի մշակ ված կա պար. ջրա ցատ կի մե տա-
ղա կան աշ տա րակ ներ. դռան մե տա ղա կան 
բռնակ ներ. մե տա ղա կան գա մեր. մե տա ղա կան 
դար բաս ներ, մե տա ղա կան ճա կա տա մուտք. 
դռնե րի մե տա ղա կան մի ջա տախ տակ ներ. պող-
պա տե տա փակ նա խա պատ րաս տուկ ներ, դռան 
մե տա ղա կան սող նակ ներ. մե տա ղա կան օղակ-
ներ բա նա լի նե րի հա մար. մե տա ղա կան հե ռագ-
րա սյու ներ. ցինկ. մե տա ղա կան հե ծան ներ. լայ-
նա նիստ մե տա ղա կան հե ծան ներ. հա վա քո վի 
մե տա ղա կան հե նա հար թակ ներ. եր կա թե ղեն 
փոքր իրեր. լույս չար ձա կող ճա նա պար հա յին ոչ 
մե խա նի կա կան, մե տա ղա կան նշան ներ. մե տա-
ղա կան մի ացք ներ խո ղո վակ նե րի հա մար. մե տա-
ղա լա րե րը ձգե լու հար մա րանք ներ (ձգող մի ա ցու-
ցիչ). փա թե թա վոր ման մե տա ղա կան տա րո ղու-
թյուն ներ. մե տա ղա կան պա հես տա րան ներ. 
դռան մե տա ղա կան շե մեր. չլու սար ձա կող ոչ 
մե խա նի կա կան մե տա ղա կան ազ դան շան ներ. 
շար ժա կան մե տա ղա կան ջեր մոց ներ. մե տա ղա-
կան փա կանք ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. մե տա ղա կան նե ցուկ ներ, մե տա ղա կան 
սահ մա նա փա կիչ ներ. մե տա ղա կան բուն կեր ներ. 
զան գու լակ ներ կեն դա նի նե րի հա մար, զան գակ-
ներ կեն դա նի նե րի հա մար. զան գու լակ ներ, զան-
գեր, զան գակ ներ. մե տա ղա լար զոդ ման հա մար. 
մե տա ղա կան փա կան ներ, բա ցա ռու թյամբ մե քե-
նա նե րի մա սե րի, մե տա ղա կան կա փույր ներ, 
բա ցա ռու թյամբ մե քե նա նե րի մա սե րի. ար ձան ներ 
սո վո րա կան մե տաղ նե րից. եր կաթգ ծա յին մե տա-
ղա կան կո ճեր. տան տալ (մե տաղ). տա փակ սող-
նակ ներ. զնդան ներ. ձգող մի ա ցու ցիչ օղակ ներ. 
տի տան. մե տա ղա կան տա նի քա ծած կեր. տոմ-
պակ, պղնձա ցինկ (հա մա հալ վածք). մե տա ղա-
կան տա պա նա քա րեր. մե տա ղա կան տուր նի կետ-
ներ. ցան ցա վոր մե տա ղա կան ցան կա պա տեր. 
վոլֆ րամ. մե տա ղա կան խո ղո վա կա շա րեր. 
վա նա դի ում. պա տու հան նե րի փեղ կա վոր մե տա-
ղա կան ապա կե կալ ներ. մե տա ղյա պնդաց նող 
օղակ ներ. մե տա ղա կան մե ծա վան դակ ներ 
(կա ռուց վածք ներ). ցիր կո նի ում. պող պա տե 
գնդիկ ներ, պող պա տե գնդակ ներ. պող պա տյա 
կա ռուց վածք ներ. մե տա ղա կան ար մա տուր սեղմ-
ված օդի խո ղո վակ նե րի հա մար. լա րեր սո վո րա-
կան մե տաղ նե րի հա մա հալ վածք նե րից, բա ցա-
ռու թյամբ դյու րա հալ նե րի. սո վո րա կան մե տաղ-
նե րի հա մա հալ վածք ներ. ա լյու մի նե նրբա թի թեղ. 
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կա ռան ման մե տա ղա կան ցցեր. լո ղա ցող մե տա-
ղա կան նա վա մա տույց ներ նա վե րի կա ռան ման 
հա մար. խարս խա յին հե ղույս ներ. պա տե րը երե-
սա պա տե լու մե տա ղա կան պա նել ներ. մե տա ղա-
կան ամ րա նա նյու թեր խո ղո վակ նե րի հա մար. 
շի նա րա րա կան մե տա ղա կան ամ րա նա նյու թեր. 
մե տա ղա կան ամ րա նա նյու թեր շար ժա փո կե րի 
հա մար. սո վո րա կան մե տաղ նե րից պատ րաստ-
ված գե ղար վես տա կան իրեր. մե տա ղա կան 
շի նա րա րա կան շա ղա խա տաշ տեր. մե տա ղա կան 
տաշ տեր թռչուն նե րի հա մար (կա ռուց վածք ներ). 
լույս չար ձա կող մե տա ղա կան բա կեն ներ. պող-
պա տե ժա պա վեն նե րը ձգե լու հար մա րանք ներ 
(ձգող մի ա ցու ցիչ). մե տա ղ յա ժա պա վեն ներ 
կապկ պե լու կամ փա թե թա վոր ման հա մար. 
մե տա ղա կան թե լեր կապկպ ված քի հա մար. 
մե տա ղա կան տա կա ռիկ ներ. տա կառ նե րի մե տա-
ղա կան օղա գո տի ներ, տա կա ռիկ նե րի մե տա ղա-
կան օղա գո տի ներ. մե տա ղա կան տա կառ ներ. 
մե տա ղա կան լո ղա վա զան ներ (կա ռուց վածք ներ). 
մե տա ղյա շի նա նյու թեր. կա ղա պա րա մած ներ 
բե տո նի հա մար. մե տա ղա կան հար մա րանք ներ 
հե ծա նիվ ե րի կա յան ման հա մար. ճա նա պար հի 
մե տա ղա կան ծած կեր. արկ ղեր սո վո րա կան 
մե տաղ նե րից. մե տա ղա կան խցան ներ. ճար-
մանդ ներ սո վո րա կան մե տաղ նե րից (եր կա թե ղեն 
իրեր). խցան ման մե տա ղա կան թա սակ ներ. շշե րի 
մե տա ղա կան խցան ներ, կա փա րիչ ներ, փա կիչ-
ներ. մե տա ղա կան մի ջոց ներ շշե րի խցա նա փակ-
ման հա մար. մե տա ղա կան բռնակ ներ-սև ե ռակ-
ներ. կարծր եռակց ման մե տա ղա կան ձո ղեր. 
կարծր եռակց ման և զոդ ման մե տա ղա կան 
ձո ղեր. եռակց ման ձո ղեր. մե տա ղա կան փո կեր 
բեռ նե րի տե ղա փոխ ման և բեռն ման-բեռ նա թափ-
ման աշ խա տանք նե րի հա մար. առա սան ներ 
բեռ նե րը փո խադ րե լու հա մար. մե տա ղա կան 
կի սանդ րի ներ. լո ղա փի մե տա ղա կան խցիկ ներ. 
ներ կե լու մե տա ղա կան խցիկ ներ. մե տա ղա կան 
ոչ էլեկտ րա կան ճո պան ներ. սեղ միչ մե տա ղա կան 
հար մա րանք ներ խո ղո վակ նե րի հա մար. մե տա-
ղա կան անուր ներ մա լուխ նե րը և խո ղո վակ ներն 
ամ րաց նե լու հա մար. մե տա ղա կան սեղ մակ ներ 
ճո պան նե րի, մե տա ղա ճո պան նե րի հա մար. 
պա տու հան նե րի մե տա ղա կան շրջա նակ ներ. 
հիմն ակ մախք ներ ջեր մոց նե րի հա մար. մե տա ղյա 
վրա քաշ ներ. ծխնե լույզ նե րի մե տա ղա կան գլխա-
դիր ներ. կապկպ ված քի մե տա ղա կան թե լեր գյու-
ղատն տե սա կան նպա տակ նե րի հա մար. մե տա-

ղա կան ոչ էլեկտ րա կան սար քեր դռնե րը բա ցե լու 
հա մար. շի նա րա րա կան մե տա ղա կան սա լիկ ներ. 
հա տա կի մե տա ղա կան սա լեր. մե տա ղա կան 
դամ բա րան ներ. մե տա ղա կան օժան դակ պա րա-
գա ներ դա գաղ նե րի հա մար. մե տա ղա կան բեռ-
նա տար տակ դիր ներ. բեռն ման մե տա ղա կան 
եզ րա չափ քեր եր կաթգ ծե րի վա գոն նե րի հա մար. 
մե տա ղա կան հո դա կա պեր. շի նա րա րա կան 
մե տա ղա կան հիմն ակ մախք ներ. դռան մե տա ղա-
կան շրջա նակ ներ. մե տա ղյա նյու թեր ճո պա նու-
ղի նե րի ռել սու ղի նե րի հա մար. ծխնե լույզ նե րի 
մե տա ղա կան գլխա նոց ներ. մե տա ղա կան ջրհոր-
դան ներ. ցա մա քուր դա յին խո ղո վակ նե րի մե տա-
ղա կան կա փույր ներ. մե տա ղա կան միջ նա պա-
տեր. սյու նե րի մե տա ղա կան պա տյան ներ նավ-
թա հո րե րի հա մար. մե տա ղա կան պա հես տա րան-
ներ հե ղուկ վա ռե լի քի հա մար. շար ժա կան 
կա ռուց վածք ներ. լո ղուն մե տա ղա կան պա հես-
տա րան ներ. մե տա ղա կան ճո պան ներ. մե տա ղա-
կան քի վեր. քի վե րի մե տա ղա կան ձուլ վածք ներ. 
մե տա ղա կան ան կյու նակ ներ. մե տա ղա կան 
պա տու հան ներ. դռնե րի մե տա ղա պատ վածք ներ. 
մե տա ղա կան ան վիկ ներ բա ցո վի դռնե րի հա մար. 
մե տա ղա կան կա փա րիչ ներ դի տա հո րե րի 
հա մար. մե տա ղա կան տա նի քա պատ վածք ներ. 
կե ռեր հեր ձա քա րը (շի ֆե րը) ամ րաց նե լու հա մար 
(եր կա թե ղեն իրեր). հա գուս տի կա խա րան նե րի 
մե տա ղյա կե ռիկ ներ. չմե կու սաց ված պղնձա լար. 
մե տա ղա կան բա քեր. սան դուղք նե րի մե տա ղա-
կան աս տի ճան ներ. ջրհոր դան մե տա ղա կան 
խո ղո վակ ներ. ճկուն փող րակ նե րը փա թա թե լու 
հա մար ոչ մե խա նի կա կան մե տա ղա կան թմբկագ-
լան ներ. ան շարժ մե տա ղա կան բաշ խիչ ներ սրբիչ-
նե րի հա մար. ջրմու ղի խո ղո վակ նե րի մե տա ղա-
կան փա կան ներ. շի նա րա րա կան մե տա ղա կան 
փայ տա մած ներ. մե տա ղյա հե նա սան դուղք ներ. 
շար ժա կան մե տա ղա կան նա վա սան դուղք ներ 
ուղև որ նե րի հա մար. կապկ պե լու մե տա ղա կան 
մի ջոց ներ. մե տա ղա կան պնդօ ղակ ներ. մե տա-
ղա կան հե նա րան ներ էլեկտ րա հա ղոր դագ ծե րի 
հա մար. մե տա ղա կան ճյու ղա վո րու թյուն ներ 
խո ղո վա կա շա րի հա մար. մե տա ղա կան շրջա-
նակ ներ գե րեզ ման նե րի հա մար, մե տա ղա կան 
շրջա նակ ներ մա հար ձան նե րի հա մար. մե տա ղա-
կան ցան կա պա տեր. ճկուն փող րակ նե րը փա թա-
թե լու հա մար մե տա ղա կան ոչ մե խա նի կա կան 
հար մա րանք ներ. մե տա ղ յա ցու ցա նակ ներ. 
մե տա ղա կան հե նա րան ներ. անագ. թի թեղ. անա-
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գա թի թեղ. թեր թա վոր մե տաղ. մե տա ղա կան 
փա կանք ներ պորտ ֆել նե րի հա մար, մե տա ղա-
կան փա կանք ներ պա յու սակ նե րի հա մար. մե տա-
ղա կան օժան դակ պա րա գա ներ կա հույ քի 
հա մար. շի նա րա րա կան մե տա ղա կան պա նել ներ. 
ար ձա նիկ ներ սո վո րա կան մե տաղ նե րից. մե տա-
ղա կան ժա պա վեն նե րը ձգե լու հար մա րանք ներ 
(ձգող մի ա ցու ցիչ). մե տա ղա կան ձու լա կա ղա-
պար ներ. մե տա ղա կան տա պա նա սա լեր. մե տա-
ղյա մա հար ձան ներ. մե տա ղա կան ցու ցա նակ ներ 
տա պա նա քա րե րի հա մար. գե րեզ ման նե րի 
մե տա ղա կան կո թող ներ. մե տա ղա կան հու շա-
տախ տակ ներ. բու խա րի նե րի, վա ռա րան նե րի 
մե տա ղա կան ցան ցեր. մե տա ղա կան կան գա դա-
րակ ներ տա կառ նե րի հա մար. մե տա ղա կան 
օժան դակ պա րա գա ներ մահ ճա կալ նե րի հա մար. 
դռնե րի մե տա ղյա պի տույ քա կազ մեր. մե տա ղա-
կան փա կան ներ բեռ նարկ ղե րի հա մար. կապկ-
պե լու մե տա ղա կան մի ջոց ներ խրձե րի հա մար. 
ճա նա պար հա յին վթա րա յին մե տա ղա կան ցան-
կա պա տեր. մե տա ղ յա արկ ղի կեր, մե տա ղ յա 
սնդուկ ներ. տար բե րիչ մե տա ղա կան ցու ցա նակ-
ներ, մե տա ղա կան ան վա նա տախ տակ ներ. 
գրանց ման մե տա ղա կան հա մա րան շան ներ. 
կեր մետ ներ (խե ցե ղեն՝ մե տա ղա փո շուց և դժվա-
րա հալ մի ա ցու թյուն նե րից). տա կառ նե րի մե տա-
ղյա ծո րակ ներ. մե տա ղա կան սյու ներ հայ տա րա-
րու թյուն նե րի հա մար. կա ռան ման մե տա ղա կան 
տա կառ ներ. ծխնե լույ զի մե տա ղա կան խո ղո վակ-
ներ. մե տա ղա կան ծխանց քեր. մե տա ղա կան 
խո ղո վակ ներ օդա փոխ ման և օդո րակ ման 
կա յանք նե րի հա մար. մե տա ղա կան նրբա թի թեղ 
փա թաթ ման և փա թե թա վոր ման հա մար. ոս կե 
զո դա նյութ. ոչ մե խա նի կա կան մե տա ղա կան 
ձա գար ներ. տա ռեր և թվեր սո վո րա կան մե տաղ-
նե րից, բա ցա ռու թյամբ տպագ րա կան նե րի. 
մե տա ղա կան կո լեկ տոր ներ (հա վա քիչ ներ) խո ղո-
վա կա շա րե րի հա մար. ճնշու մա յին մե տա ղա կան 
խո ղո վա կա շա րեր. հե ռա խո սի մե տա ղա կան 
խցիկ ներ. մե տա ղ յա արկ ղեր գոր ծիք նե րի 
հա մար. մե տա ղա կան արկ ղեր գոր ծիք նե րի 
հա մար (դա տարկ). մե տա ղյա հա վա նոց ներ. 
ար գե լա կա յին սեղ մակ ներ (անիվ ե րի բլո կա վոր-
ման կա լուն ներ). պող պա տյա ճո պան ներ. մո ծա-
կա պաշտ պան մե տա ղա կան ցան ցեր. լեռ-
նագնաց նե րի մե տա ղա կան կե ռեր. եր կա թե 
տակ դիր ներ բու խա րի նե րի վա ռե լա փայ տի 
հա մար. թռչուն նե րին վա նող հող մա յին մե տա-

ղա կան սար քեր. մե տա ղա կան վան դակ ներ 
վայ րի գա զան նե րի հա մար. փո շեն ման մե տաղ-
ներ. հրա հեստ մե տա ղյա շի նա նյու թեր. կա նա չով 
հյու սա պատ ված տա ղա վար ներ (մե տա ղա կան 
կա ռուց վածք ներ). մե տա ղա կան ախոռ ներ. 
մե տա ղա կան խո զաբ ներ. հա վա քո վի մե տա ղա-
կան տներ (պատ րաս տի հա վա քա կազ մեր). 
մե տա ղա կան սկու տեղ ներ. փո ղո ցի մե տա ղա կան 
ջրհոր դան ներ. պտու տա կա վոր մե տա ղա կան 
կա փա րիչ ներ շշե րի հա մար. ոչ էլեկտ րա կան 
մե տա ղա կան սար քեր պա տու հան նե րը բա ցե լու 
հա մար. ոչ էլեկտ րա կան մե տա ղա կան սար քեր 
պա տու հան նե րը փա կե լու հա մար. պա տե րը երե-
սա պա տե լու մե տա ղա կան սա լիկ ներ. մե տա ղա-
կան սա լեր ճա նա պար հի ծած կե րի հա մար. 
շի նա րա րա կան մե տա ղա կան սա լեր. մե տա ղա-
կան ձեռ նա սան դուղք ներ. ֆո տո է լե մենտ նե րով 
ներ կա ռուց ված մե տա ղա կան ծած կեր տա նի քի 
հա մար. մե տա ղա կան զրա հա պատ դռներ. 
մե տա ղա կան բազ րիք ներ լո գա րան նե րի հա մար. 
տոպ րակ նե րի մե տա ղա կան ան շարժ բաշ խիչ ներ 
շնե րի մնա ցորդ նե րի հա մար. 3D–տպագ րու թյան 
հա մար մե տա ղա կան փո շի և նրբա թի թեղ. մե տա-
ղա կան կե ռիկ ներ պա տու հան նե րի հա մար. դռնե-
րի մե տա ղա կան հե նա րան ներ. տա նիք նե րի 
մե տա ղա կան փո րա կա վոր կղմինդր ներ. մե տա-
ղա կան ճա ղա շար քեր. երես պատ ման մե տա ղա-
կան պատ վածք ներ կա ռու ցա տար րե րի հա մար. 
շի կագ լոց ված պող պա տյա ձո ղեր. փայ լող պող-
պա տյա ձո ղեր. շեր տա հան ված մե տա ղյա ձո ղեր. 
ձգված և ողորկ ված մե տա ղյա ձո ղեր. պա յու սակ-
նե րի մե տա ղյա կա խիչ ներ. մե տա ղյա նե ցուկ ներ 
կա հույ քի հա մար. մե տա ղյա պի տակ ներ. մե տա-
ղյա կա նիստր ներ (ջրա ման ներ). մե տա ղյա ցցեր 
բույ սե րի կամ ծա ռե րի հա մար. մե տա ղյա դրո շա-
կա ձո ղեր (կա ռուց վածք ներ). մե տա ղյա սեղ մակ-
ներ պար կե րը դրոշ մե լու հա մար. մե տա ղ յա 
մե խեր կո շիկ նե րի հա մար. կո շիկ նե րի մե տա ղյա 
կրնկա տա կեր. էլեկտ րո նա յին ան կի զե լի պա հա-
րան ներ. մե տա ղյա ծա լո վի դռներ. մե տա ղյա 
ձու լա ծո ներ շի նու թյուն նե րի հա մար. բու խա րի-
նե րի մե տա ղյա դա րակ ներ. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված մե տա ղա կան 
թեք հար թակ ներ. սո վո րա կան մե տաղ նե րից 
խա չե լու թյուն ներ, բա ցա ռու թյամբ ոս կեր չա կան 
իրե րի. մե տա ղյա զսպա նա կա վոր դռներ. նավ թի 
ար տա հոս քի հա մար մե տա ղյա բեռ նարկ ղեր. 
ձեռ քի մե տա ղ յա դրո շա կա ձո ղեր. մե տա ղ յա 
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խցան ներ. մե տա ղյա ակոր դե ոն դռներ. բու խա-
րի նե րի մե տա ղյա ճա ղա վան դակ ներ. ձայ նա մե-
կու սիչ շար ժա կան մե տա ղա կան խցիկ ներ. 
մե տա ղա կան ձայ նա յին վա հա նակ ներ. այ գե գոր-
ծա կան մե տա ղա կան շրջա նակ ներ.

դաս 7. լի սեռ նե րի մի ացք ներ (մե քե նա նե րի). 
ապա րատ ներ ացե տի լե նի մաքր ման հա մար. 
կոն վեր տեր ներ պող պա տը հա լե լու հա մար. 
կպչուն ժա պա վեն ներ մա տու ցող սար քեր (մե քե-
նա ներ). օդա վո րող պոմ պեր ակ վա րի ումն ե րի 
հա մար. օդի խտա րար ներ. թա փա հա րիչ ներ. 
գյու ղատն տե սա կան մե քե նա ներ. գյու ղատն տե-
սա կան էլև ա տոր ներ. զտիչ ներ շար ժիչ նե րում 
հո վաց նող օդը մաք րե լու հա մար. օդա յին գո լոր-
շի ա րար ներ. ապա րատ ներ ճնշման տակ 
գա րեջ րի մա տուց ման հա մար. չա փա բեր ման 
մե քե նա ներ. ճա նա պար հա յին գլդոն ներ. կար-
բյու րա տոր նե րի սնիչ ներ. ներ քին այր ման շար-
ժիչ նե րի վա ռոց քի սար քեր. փո փո խա կան 
հո սան քի գե նե րա տոր ներ. փա կան ներ (մե քե նա-
նե րի մա սեր). մե քե նա նե րի սռնի ներ. ծնկա ձև 
լի սեռ ներ. փոխ հա ղոր դիչ լի սեռ ներ, բա ցա ռու-
թյամբ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար նա խա տես ված նե րի. ամ բար ձիչ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ դա հու կա յին նե րի. ամ բար ձիչ ներ 
(վե րե լակ ներ). խառ նիչ մե քե նա ներ. ինք նա յուղ-
վող առանց քա կալ ներ. գու թան ներ. շար ժիչ ներ 
ինք նա թիռ նե րի հա մար. պա տեր սպի տա կեց նե-
լու մե քե նա ներ. յուղ ման օղեր (մե քե նա նե րի 
մա սեր). մխո ցի օղեր. հաս տա տուն հո սան քի 
գե նե րա տոր նե րի խո զա նակ ներ. ճա նա պարհ-
ներն ավ լող ինք նագ նաց մե քե նա ներ. սղո ցա դազ-
գահ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). փո խակ րիչ նե րի 
ժա պա վեն ներ. ժա պա վե նա յին փո խակ րիչ ներ. 
խնո ցի ներ. թմբկագ լան ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). մե քե նա նե րի պա տյան ներ. մե քե նա նե րի 
հե նոց ներ. աղաց ներ (մե քե նա ներ). կալ սիչ ներ. 
քրքրիչ մե քե նա ներ. բե տո նա խառ նիչ ներ (մե քե-
նա ներ). յուղ պատ րաս տող մե քե նա ներ. հաս տա-
տուն հո սան քի գե նե րա տոր ներ հե ծա նիվ ե րի 
հա մար. մի աց ման ձո ղեր մե քե նա նե րի և շար ժիչ-
նե րի հա մար. գնդի կա վոր առանց քա կալ ներ. 
բի տում ար տադ րե լու մե քե նա ներ. հնձիչ ներ. 
խրձա կա պիչ ներ. կո ճեր ջուլ հա կա յին մե քե նա-
նե րի հա մար. փայ տամ շակ ման հաս տոց ներ. 
ապա րատ ներ գա զա վոր ված ըմ պե լիք նե րի 
ար տադ րու թյան հա մար. հյուս ված քա պաս տառ-
ներ պատ րաս տող մե քե նա ներ. չոր խո տի հա կե-

րը կապկ պե լու սար քեր. կեղ տոր սիչ ներ (մե քե նա-
ներ). դի զե լա յին շար ժիչ նե րի նա խա գոր ծար կա-
յին տա քաց ման մո մեր. պա րու րա կա հան հաս-
տոց ներ. ողող ման մե քե նա ներ. շշալց ման 
մե քե նա ներ. շշե րը լվա լու մե քե նա ներ. գա րե ջուր 
եփե լու մե քե նա ներ. ասեղ նա գոր ծա կան մե քե նա-
նե րի կլոր քար գահ ներ. խո զա նակ ներ (մե քե նա-
նե րի մա սեր). բուլ դո զեր ներ. մի ա շե րեփ էքս կա-
վա տոր ներ. թոր ծա հաս տոց ներ. կա բես տան ներ 
(բեռ նա շարժ մե խա նիզմն եր). փոքր ավ տո մատ 
խա րիսխ ներ նա վագ նա ցու թյան հա մար. մե քե-
նա նե րի փո կեր. պա տյան ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). շար ված քա յին մե քե նա ներ (տպագ րու-
թյուն). նե րար կիչ ներ շար ժիչ նե րի հա մար. կար-
բյու րա տոր ներ. ասեղ նա վոր հա վա քա ծու ներ 
(սան դեր քա յին մե քե նա նե րի մա սեր). կտրոց ներ 
(մե քե նա նե րի մա սեր). պո լիգ րա ֆի ա կան մամ լա-
մայ րե րի տու փեր (տպագ րու թյուն). խա րամ, 
մո խիր մա ղե լու մե քե նա ներ. կաթ նա յին զա տիչ-
ներ. պտտվող չո րա նոց ներ (չջե ռուց վող). յու ղիչ-
ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). կենտ րո նա խու սակ ներ 
(մե քե նա ներ). կենտ րո նա խույս աղաց ներ. կենտ-
րո նա խույս պոմ պեր. հա տի կա բույ սե րի սեր մե րը 
թե փա հա նող մե քե նա ներ. ֆրե զիչ հաս տոց ներ. 
առանց քա կա լա յին հե նա րան ներ մե քե նա նե րի 
հա մար. կա խոց ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). 
ած խա խո զա նակ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). 
ած խա յին կոմ բայն ներ. բեռ նամ բար ձիչ ներ. բեռ-
նա թափ ման հար թակ ներ. հյու սող մե քե նա նե րի 
սայ լակ ներ. խա ռա տա յին հաս տոց ներ. բազ մա-
ճա խա րակ ներ. գու թա նա խո փեր. պի տույ քա կազ-
մեր մե քե նա նե րի շո գե կաթ սա նե րի հա մար. գի նու 
մամ լիչ ներ. սի գա րետ պատ րաս տող մե քե նա ներ 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ճկող 
մե քե նա ներ. փա կա նա գոր ծի էլեկտ րա կան 
մկրատ ներ. էլեկտ րա կան մկրատ ներ. դու րեր 
մե քե նա նե րի հա մար. հա կա դարձ կա փույր ներ 
(մե քե նա նե րի մա սեր). մամ լազ տիչ ներ. մե քե նա-
նե րի շո գե կաթ սա նե րը նստված քից պաշտ պա-
նե լու հա մար կո լեկ տոր ներ. կա րի մե քե նա նե րի 
ոտ նա կա վոր շար ժա բեր ներ. տպագ րա կան շար-
ված քա յին մե քե նա ներ (լու սա շա րող). ճնշակ ներ 
(մե քե նա ներ). տուր բաճն շակ ներ. գո լոր շու խտա-
րար ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). խտաց ման տե ղա-
կա յանք ներ. փո կա նիվ եր (մե քե նա նե րի մա սեր). 
պնդաց նող մի ա ցումն եր (շար ժիչ նե րի մա սեր). 
կորդ պատ րաս տող մե քե նա ներ. տա ռա ձու լիչ 
մե քե նա ներ. խու զի մե քե նա ներ. կտրիչ մե քե նա-
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ներ. հո սան քի գե նե րա տոր ներ. հո րատ ման 
գլխիկ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). հաս տա տուն 
հո սան քի գե նե րա տոր նե րի շար ժա փո կեր. 
ամ բար ձիչ նե րի (վե րե լակ նե րի) փո կեր. կցա կար-
ման կա րի մե քե նա ներ. օդա յին բար ձի կով սար-
քեր բեռ ներ փո խադ րե լու հա մար. առանց քա կալ-
նե րի ներդ րակ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). էլեկտ-
րա կան դա նակ ներ. ատամն ա ձո ղա վոր ամ բար-
ձիկ ներ. մա ղիչ կա յանք ներ. մա ղեր. ամ բար ձիկ-
ներ (մե քե նա ներ). կա շի մշա կող մե քե նա ներ. 
շար ժիչ նե րի գլան նե րի գլխիկ ներ. կուլ տի վա տոր-
ներ (մե քե նա ներ). մե քե նա նե րի գլան ներ. տպագ-
լան ներ. գլո ցա հաս տոն նե րի գլա նիկ ներ. տե սա-
կա վո րիչ մե քե նա ներ ար դյու նա բե րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ինք նա բեռ նա թափ ման բուն-
կեր ներ (մե խա նի կա կան). կտրող մե քե նա ներ. 
օդա զեր ծիչ ներ (գա զա զեր ծիչ ներ) սնու ցող ջրի 
հա մար. ճի մա հա տիչ ներ. ճար պա զերծ ման 
կա յանք ներ (մե քե նա ներ). մեկ նա սար քեր շար-
ժիչ նե րի հա մար. ժա նյակ հյու սող մե քե նա ներ. 
գո լոր շու/յու ղի տա րան ջա տիչ ներ. ման րա տիչ ներ 
(փխրիչ ներ). ռե դուկ ցի ոն կա փույր ներ (մե քե նա յի 
մա սեր). մե խա նի կա կան կար ժառ ներ. կա շի 
կտրող, լրահղ կող մե քե նա ներ. ցա մա քուր դա յին 
մե քե նա ներ. հար դա րիչ մե քե նա ներ. հաս տա-
տուն հո սան քի գե նե րա տոր ներ. կեղ տաջ րե րի 
ցրցայ տիչ ներ. ապա րատ ներ գա զա վոր ված 
ջրե րի ար տադ րու թյան հա մար. խմե լու ջրի հան-
քայ նաց ման կա յանք ներ. ջրա տա քա ցու ցիչ ներ՝ 
որ պես մե քե նա նե րի մա սեր. փա ռա հան մե քե նա-
ներ. պա րու րա կա հան հաս տոց ներ. կո թու նա զա-
տիչ ներ (մե քե նա ներ). հա տի կա մաք րիչ մե քե նա-
ներ. ար տար կիչ ներ. էլեկտ րա կան գե նե րա տոր-
ներ. ամ բար ձիչ սար քեր. դրոշ մա մամ լիչ ներ. 
կցոր դի չի ագույց ներ, բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա-
յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար նա խա-
տես ված նե րի. ներկ ման ապա րատ ներ տպագ-
րա կան մե քե նա նե րի հա մար. փա թա թող մե քե-
նա ներ. շար ժա սան դուղք ներ. պոմ պեր (մե քե նա-
նե րի կամ շար ժիչ նե րի մա սեր). դրոշ մա կիչ 
մե քե նա ներ. դրոշ միչ մե քե նա ներ. պի տա կա վո րիչ 
մե քե նա ներ. կոր զա նա հաս տոն ներ. էքս կա վա-
տոր ներ. հան քա հան ման սար քեր. խո տաշր ջիչ-
ներ. քար մաղ ներ (մե քե նա ներ կամ մե քե նա նե րի 
մա սեր). հնձիչ մե քե նա նե րի դա նակ ներ. դա նակ-
ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). մա նող մե քե նա ներ. 
ճա խա րակ ներ. զտիչ մե քե նա ներ. վերջ նամ շակ-
ման, վե րամ շակ ման մե քե նա ներ. կա պիչ ներ 

(մե քե նա նե րի մա սեր). կե րա մամ լիչ ներ. ձու լա մե-
քե նա ներ. գլան նե րի մխոց ներ. խցուկ ներ (մե քե-
նա նե րի մա սեր). գա զե րի սեղմ ման, ներծծ ման և 
տե ղա փոխ ման օդա փուք մե քե նա ներ. գա զո-
նահն ձիչ ներ (մե քե նա ներ). գուդ րո նա պա տիչ ներ 
(մե քե նա ներ). հա տիկ նե րի սեղմ ման, ներծծ ման 
և տե ղա փոխ ման օդա փուք մե քե նա ներ. յուղ ման 
տու փեր (մե քե նա նե րի մա սեր). յու ղա յին պոմ պեր. 
ծալ քա վո րիչ մե քե նա ներ, դրոշ մատ պիչ մե քե նա-
ներ. փո րագր ման մե քե նա ներ. տա նի քի կղմինդր-
ներ կտրող մե քե նա ներ. մե քե նա նե րի ուղ ղոր դիչ-
ներ. ծղո տա հատ մե քե նա ներ. մսա ղաց ներ 
(մե քե նա ներ). մա նա ծա գոր ծա կան հաս տոց նե րի 
ազ բա փայ տեր. տա փան ներ. ոռո գիչ ներ (մե քե-
նա ներ). հիդ րավ լի կա կան տուր բին ներ. մե տա-
ղա կան թեր թե րի վրա տպագր ման մե քե նա ներ. 
տպագ րա կան տպա ձև եր. տպագ րա կան մե քե-
նա ներ. տպագ րա կան մամ լիչ ներ. տպագ րու թյան 
լի սեռ ներ մե քե նա նե րի հա մար. կաթ մշա կող 
մե քե նա ներ. ծղո տա հատ մե քե նա նե րի դա նակ-
ներ. մա նա ծա գոր ծա կան հաս տոց նե րի ազ բիկ-
ներ. մե քե նա ներ սայ րե րը, կտրիչ նե րը սրե լու 
հա մար. սղո ցի շեղ բեր (մե քե նա նե րի, հաս տոց-
նե րի մա սեր). կտրիչ նե րի բռնիչ ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). գլո ցա հաս տոն ներ. թթված նա յին նի զակ-
ներ ջեր մա յին հո րատ ման հա մար (մե քե նա ներ). 
շուռտ վիկ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). ամա նե ղեն 
լվա ցող մե քե նա ներ. լվաց ման սար քեր. լվաց քի 
մե քե նա ներ (սպի տա կե ղե նի հա մար). տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րը լվա նա լու կա յանք ներ. 
կան խավ ճա րով աշ խա տող լվաց քի մե քե նա ներ. 
ամ բար ձիչ կա յանք ներ. սպի տա կե ղե նի մզիչ 
մե քե նա ներ. կոկ ման մե քե նա ներ. քար շա յին շար-
ժիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. 
շո գե մե քե նա ներ. հաս տոց ներ. վա ռոց քի մագ-
նե տո. բեռն ման – բեռ նա թափ ման սար քեր. 
պո լիգ րա ֆի ա կան ինք նա դար սիչ ներ (թուղթ 
մա տու ցող հար մա րանք ներ). մուր ճեր, կռան ներ 
(մե քե նա նե րի մա սեր). ցցա հար մուր ճեր. օդաճն-
շա կան մուր ճեր. կռիչ մուր ճեր, կռան ներ (ոչ մեծ 
չա փե րի). բեռ նաս լաք ներ (ամ բար ձիչ). շար ժա-
սար քեր, բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված-
նե րի. շար ժա հա ղոր դակ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար նա խա տես ված նե րի. կար գա վո րիչ ներ 
(մե քե նա նե րի մա սեր). ծխա խոտ մշա կե լու մե քե-
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նա ներ. խո հա նո ցա յին էլեկտ րա կան ջար դիչ ներ. 
դի աֆ րագ մա ներ, թա ղանթ ներ պոմ պե րի հա մար. 
մե տա ղամ շակ ման հաս տոց ներ. մա նա ծա գոր ծա-
կան մե քե նա ներ. ոլո րող մե քե նա ներ. ջրա ղա ցա-
քա րեր. հղկա հաս տոց ներ. հո րատ ներ լեռ նա գոր-
ծա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. հան քա քար 
մշա կե լու մե քե նա ներ, հան քա քար մշա կե լու 
սար քա վո րումն եր. ալ րա ղաց մե քե նա ներ. խառ-
նիչ ներ (մե քե նա ներ). հնձիչ մե քե նա ներ. հնձիչ-
խրձա կա պիչ ներ. հա ցա հա տի կա հա վաք կոմ-
բայն ներ. վա գո նա ամ բար ձիչ ներ. ռե ակ տիվ 
շար ժիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված-
նե րի. աղ տո տու մը կան խող սար քեր շար ժիչ նե րի 
և մո տոր նե րի հա մար. շար ժիչ նե րի մխոց ներ. 
մե քե նա նե րի և շար ժիչ նե րի արա գու թյան կար-
գա վո րիչ ներ. ձու լա կա ղա պար ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). կեն ցա ղա յին աղաց ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ձեռ քով կա ռա վար վող նե րի. կա ղա պար ման մե քե-
նա ներ. ազատ ըն թաց քի անիվ եր, բա ցա ռու-
թյամբ ցա մա քա յին փո խադ րա մի ջոց նե րի հա մար 
օտա գործ վող նե րի. մա քոք ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). էլեկտ րա կան մե քե նա ներ և սար քեր 
մաք րե լու հա մար. ներծ ծող սար քա վո րումն եր 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
շրջա կա րող մե քե նա ներ. ձեռ քի գոր ծիք ներ, 
բա ցա ռու թյամբ ձեռ քով կա ռա վար վող նե րի. գոր-
ծիք ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). մե քե նա նե րի, 
հաս տոց նե րի կտրող գոր ծիք նե րի բռնիչ ներ. 
պա հա ծո նե րի էլեկտ րա կան բա ցիչ ներ. հաց 
կտրող մե քե նա ներ. առանց քա կա լա տու փեր 
լի սեռ նե րի վզիկ նե րի հա մար (մե քե նա նե րի 
մա սեր). փոխ հա ղոր դիչ լի սեռ նե րի առանց քա-
կալ ներ. թուղթ ար տադ րե լու մե քե նա ներ. փայ-
լար դիչ ներ (գլո ցիչ ներ). փա թե թա վոր ման մե քե-
նա ներ. խմո րա հուն ցիչ մե քե նա ներ. մա կա րո նե-
ղեն ար տադ րե լու էլեկտ րա կան մե քե նա ներ. 
ներկ ման մե քե նա ներ. ներ կա փո շեց րիչ ներ. 
հո րա տող մե քե նա ներ. ձեռ քի էլեկտ րա կան գայ-
լի կո նիչ ներ. քա րամ շակ ման հաս տոց ներ. մխոց-
ներ (մե քե նա նե րի կամ շար ժիչ նե րի մա սեր). 
տպա րա նա յին մամ լիչ ներ. պնև մա փո խակ րիչ ներ. 
ծա կա տիչ մամ լիչ նե րի մամ լա մատ ներ. դա կիչ 
մե քե նա ներ. պղպե ղի աղաց ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ձեռ քով կա ռա վար վող նե րի. ողորկ ման էլեկտ րա-
կան մե քե նա ներ և սար քեր. պոմ պեր (մե քե նա-
ներ). օդա յին ճնշակ ներ (տե ղա կա յանք ներ 
ավ տոտ նակ նե րի հա մար). պոմ պեր ջե ռուց ման 

տե ղա կա յանք նե րի հա մար. վա կու ու մա յին պոմ-
պեր (մե քե նա ներ). կամր ջա ձև ամ բար ձիչ ներ. 
փո կա նիվ ե րի շփա փո կեր. էլեկտ րա մե խա նի կա-
կան սար քեր ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. 
մամ լիչ ներ (ար դյու նա բե րա կան մե քե նա ներ). 
ճնշման կար գա վո րիչ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). 
ճնշման փա կան ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). պուդ-
լինգ ման (եր կա թի ստաց ման) մե քե նա ներ. շո գե-
զա տիչ ներ. ռան դիչ հաս տոց ներ. ռել սեր տե ղադ-
րե լու մե քե նա ներ. քե րա թա փող մե քե նա նե րի 
ատամն եր. մե խա նի կա կան փոց խեր. խա վա վոր-
ման մե քե նա ներ. ուղ ղիչ հաս տոց ներ. կազ մա րա-
րա կան ար դյու նա բե րա կան մե քե նա ներ և սար-
քեր. ար դու կիչ մե քե նա ներ. լցա կար ման մե քե-
նա ներ. զսպա նակ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). 
էլեկտ րա կան սար քեր վա րա գույր նե րը տե ղա շար-
ժե լու հա մար. գա միչ մե քե նա ներ. ամ բար ձիչ ներ 
(մե քե նա նե րի կամ շար ժիչ նե րի մա սեր). ռո տա-
ցի ոն տպագ րա կան մե քե նա ներ. մե քե նա նե րի 
ատամն ա վոր մե խա նիզմն եր. մե քե նա նե րի անիվ-
ներ. մե քե նա նե րի թա փա նիվ եր. ան վի կա վոր 
առանց քա կալ ներ. առանց քա կա լի զա տիչ ներ 
(գնդիկ նե րի բռնիչ ներ). ճա նա պար հա շի նա կան 
մե քե նա ներ. սղոց ներ (մե քե նա ներ). հան քա յին 
մե քե նա ներ. շար ժիչ նե րի շար ժա փո կեր. քաղ հա-
նիչ մե քե նա ներ. կոկ ման մե քե նա ներ. նրբեր շիկ 
պատ րաս տող մե քե նա ներ. ար դյու նա բե րա կան 
հեր մե տի կաց նող մե քե նա ներ. սերմն ա ցան ներ 
(մե քե նա ներ). էլեկտ րա ե ռակց ման ագ րե գատ ներ. 
օդա փուք սեր (մե քե նա յի մա սեր). դարբ նո ցի 
փուք սեր. կո շի կի կա ղա պար ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). լցա մե քե նա ներ. ստա տոր ներ (մե քե նա-
նե րի մա սեր). ստե րե ո տիպ պատ րաս տող մե քե-
նա ներ. շա քար ար տադ րե լու մե քե նա ներ. գեր-
տա քա ցիչ ներ. մղիչ ներ. մե քե նա նե րի սե ղան ներ. 
հե նոց նե րի գոգ նոց ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). 
ներ կիչ մե քե նա ներ. գզիչ մե քե նա ներ. հաս տոց-
նե րի հե նոց ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). դար ձյակ-
ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). կթի մե քե նա ներ. կթի 
մե քե նա նե րի բա ժակ ներ. մե քե նա նե րի շար ժա-
հա ղոր դակ ներ. օդաճն շա կան կա յանք ներ խո ղո-
վա կա շա րե րի հա մար. փո խակ րիչ ներ (մե քե նա-
ներ). հյուս վա ծա պատ ման մե քե նա ներ. կա րա-
պիկ ներ (վեր հան մե քե նա). հյու սող մե քե նա ներ. 
տուր բին ներ, բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես-
ված նե րի. մե խա նի կա կան թմբկագ լան ներ ճկուն 
փող րակ նե րի հա մար. դե կել ներ (տպագ րա կան 
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մե քե նա նե րի մա սեր). տպագ րա կան մե քե նա ներ. 
քամ հար ներ. շար ժիչ ներ օդա յին բար ձե րով 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. շար ժիչ-
նե րի օդա փո խիչ ներ. ապա կի մշա կող մե քե նա-
ներ. մե քե նա ներ եր կա թու ղի նե րի շի նա րա րու-
թյան հա մար. ապա րատ ներ ռե տի նաց ման 
(վուլ կա նաց ման) հա մար. կցոր դիչ ներ, բա ցա ռու-
թյամբ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար նա խա տես ված նե րի. շար ժիչ ներ թռչող 
ապա րատ նե րի հա մար. հե սա նա հաս տոց ներ. 
գյու ղատն տե սա կան գոր ծիք ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ձեռ քով կա ռա վար վող նե րի. հե սա նաս կա վա ռակ-
ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). հղկաս կա վա ռակ ներ 
(մե քե նա նե րի մա սեր). գա րեջ րի մա տուց ման 
պոմ պեր. օդաճն շա կան շար ժիչ ներ. օդաճն շա-
կան մե քե նա ներ. օդա յին պոմ պեր. ներ քին այր-
ման շար ժիչ նե րի վա ռոց քի մո մեր. մեղ միչ նե րի 
մխոց ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). հա կաշ փա կան 
առանց քա կալ ներ մե քե նա նե րի հա մար. փո րիչ-
ներ (մե քե նա ներ). օդ ար տած ծող սար քեր. շար-
ժիչ նե րի վա ռե լի քա յին խնա յա րար ներ. նա վա յին 
շար ժիչ ներ. նա վա կա յին մո տոր ներ. քրքրիչ 
էլեկտ րա կան մե քե նա ներ. պատ ճե նիչ ներ (մե քե-
նա ներ). ար գե լա կա յին մա կադ րակ ներ, բա ցա-
ռու թյամբ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար 
նա խա տես ված նե րի. ար գե լա կի կա լուն ներ, 
բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. ար գե-
լակ ման հատ վա ծա մա սեր, բա ցա ռու թյամբ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես-
ված նե րի. կո ճեր (մե քե նա նե րի մա սեր), հեն քա-
կո ճեր (մե քե նա նե րի մա սեր). փո խանց ման տու-
փեր, բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. 
շշե րը խցան նե րով փա կող մե քե նա ներ. շշե րի 
կա փա րիչ նե րը փա կող մե քե նա ներ. մե քե նա ներ 
շշե րը հեր մե տի կաց նե լու հա մար. էլեկտ րա շար-
ժա բե րով խո զա նակ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). 
աղ բի, թա փոն նե րի ման րաց ման մե քե նա ներ. 
սրճա ղաց ներ, բա ցա ռու թյամբ ձեռ քի սրճա ղաց-
նե րի. շո գե կաթ սա նե րի ծխնե լույզ ներ. մե քե նա-
ներ հո ղա յին աշ խա տանք նե րի հա մար. աղ բի, 
թա փոն նե րի խտաց ման մե քե նա ներ. ման րա տիչ-
ներ (մե քե նա ներ) ար դյու նա բե րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. բրու տի բո լո րակ ներ (սկա վա ռակ-
ներ). ավ տո մատ մա նի պու լյա տոր ներ (մե քե նա-
ներ). ար դյու նա բե րա կան ռո բոտ ներ. էլեկտ րա-
մե խա նի կա կան սար քեր սննդամ թերք պատ րաս-

տե լու հա մար. զտիչ մե քե նա նե րի փո խա րի նո վի 
տար րեր. շար ժա բե րի շղթա ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար նա խա տես ված նե րի. պտտման մո մեն տի 
կեր պա փո խիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես-
ված նե րի. փոխ հա ղորդ ման շղթա ներ, բա ցա ռու-
թյամբ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար նա խա տես ված նե րի. գայ լի կո նի կա պիչ-
ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). շո գե մե քե նա նե րի 
կաթ սա ներ. մե քե նա նե րի կաթ սա նե րի սնիչ ներ. 
կեն դա նի նե րի խու զի մե քե նա ներ. շար ժիչ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. մե քե նա-
նե րի կամ շար ժիչ նե րի կա ռա վար ման մա լուխ-
ներ. սար քեր մե քե նա նե րի և շար ժիչ նե րի կա ռա-
վար ման հա մար. պո լիգ րա ֆի ա կան մամ լա մայ-
րեր. սառ նա րա նա յին ճնշակ ներ. ար տա հեղ ման 
ծո րակ ներ (ջրա զա տիչ ներ). կա րի մե քե նա ներ. 
շար ժիչ նե րի օդա փո խիչ նե րի շար ժա փո կեր. 
ին կու բա տոր ներ ձվե րի հա մար. ատամն ա վոր 
փո խան ցիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես-
ված նե րի. էմուլ սաց ման կեն ցա ղա յին էլեկտ րա-
կան խառ նիչ ներ. խո հա նո ցա յին էլեկտ րա կան 
մե քե նա ներ. շար ժիչ նե րի գլան ներ. նվա զեց նող 
ռե դուկ ցի ոն փո խան ցիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար նա խա տես ված նե րի. բա ժա նիչ սար քեր. 
գայ լի կո նիչ գլխիկ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). ջեր-
մա փո խա նա կիչ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). 
ար տա նե տու մա յին հա մա կար գեր շար ժիչ նե րի 
հա մար. էլեկտ րա շար ժիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար նա խա տես ված նե րի. կռունկ ներ (ամ բար-
ձիչ և բեռ նամ բարձ մե խա նիզմն եր). բան ջա րե ղեն 
և միրգ մաք րե լու մե քե նա ներ. մե քե նա ներ բան-
ջա րե ղեն տրո րե լու հա մար. մած կա ար տամ ղիչ 
օդաճն շա կան ատր ճա նակ ներ. զտիչ ներ՝ որ պես 
մե քե նա նե րի կամ շար ժիչ նե րի մա սեր. գու թա-
նա վոր առ վա փո րիչ ներ (գու թան ներ). կեն ցա ղա-
յին էլեկտ րա կան հա րիչ ներ. կեն ցա ղա յին էլեկտ-
րա կան հյու թամ զիչ ներ. հիդ րավ լի կա կան շար-
ժիչ ներ. լո ղա ցող կամ ցա մա քա յին հո րատ ման 
աշ տա րակ ներ. ներ քին այր ման շար ժիչ նե րի 
վա ռե լի քի կեր պա փո խիչ ներ. շար ժիչ նե րի 
(հո վաց ման) ռա դի ա տոր ներ. շո գե կաթ սա նե րի 
խո ղո վակ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). հիդ րավ լիկ 
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վե րահս կում մե քե նա նե րի, մո տոր նե րի և շար ժիչ-
նե րի հա մար. մե քե նա նե րի, շար ժիչ նե րի և 
մո տոր նե րի պնև մա կա ռա վա րում. մո տոր նե րի և 
շար ժիչ նե րի քար տեր ներ. խո հա նո ցա յին էլեկտ-
րա կան պրո ցե սոր ներ. սոսն ձա պա տիչ էլեկտ րա-
կան ատր ճա նակ ներ. ատր ճա նակ ներ (գոր ծիք-
ներ պայ թու ցիկ նյու թե րի օգ տա գործ մամբ). 
ձկնոր սա կան ցան ցե րը դուրս քա շե լու մե քե նա-
ներ. հա մա պի տա նի հո դա կա պեր (կար դա նա յին 
հո դա կա պեր). դյու րա կիր շո գե փայ լար դիչ ներ 
(շո գեգ լո ցիչ ներ) գործ վածք նե րի հա մար. գոր գա-
մաքր ման էլեկտ րա կան մե քե նա ներ և սար քեր. 
ար տա նետ ման գա զե րի կա տա լի զա յին կեր պա-
փո խիչ ներ. վա կու ու մա յին զտման կենտ րո նա կան 
կա յանք ներ. շղթա յա կան սղոց ներ. շո գեզտ ման 
հար մա րանք ներ. գա զա յին կտրոց ներ. փո շու 
ար տածծ ման կա յանք ներ (զտիչ հար մա րանք-
ներ). փո շու հե ռաց ման կա յանք ներ (զտիչ 
կա յանք ներ). էլեկտ րա մուր ճեր. էլեկտ րա մե խա-
նի կա կան մե քե նա ներ քի մի ա կան ար դյու նա բե-
րու թյան հա մար. բեռ նամ բար ձիչ շղթա ներ (մե քե-
նա նե րի մա սեր). վթա րա յին սնման գե նե րա տոր-
ներ. ըն դար ձակ ման բա քեր (մե քե նա նե րի 
մա սեր). ապա կեկտ րիչ ալ մաստ ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). բարձր ճնշման տակ զտման ապա րատ-
ներ. մե քե նա ներ մա նա ծա գոր ծա կան ար դյու նա-
բե րու թյան հա մար, հաս տոց ներ մա նա ծա գոր ծա-
կան ար դյու նա բե րու թյան հա մար. ար տա նետ ման 
կար ճա խո ղո վակ ներ շար ժիչ նե րի հա մար. նավ-
թազտ ման մե քե նա ներ. մե քե նա ներ փա թե թա-
վոր ման հա մար. էլեկտ րա հա տա կա փայ լիչ ներ. 
էլեկտ րա կան սար քեր կո շիկ նե րը մաք րե լու 
հա մար. ձյու նա մաք րիչ ներ. գա զա ե ռակց ման 
ապա րատ ներ. գա զա ե ռակց ման հրա ծո րան ներ. 
գա զա յին զո դիչ ներ. փո շե կուլ նե րի գլխա դիր ներ 
հո տա վետ և ախ տա հա նող նյու թեր ցրցո ղե լու 
հա մար. փո շե կուլ նե րի ճկա փո ղեր. փո շե կուլ ներ. 
թրթռա մե քե նա ներ ար դյու նա բե րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. էլեկտ րա կան սար քեր և հար-
մա րանք ներ մո մով փայ լեց նե լու հա մար. թե նի սի 
ձեռ նա թի ակ նե րի լա րե րը ձգե լու մե քե նա ներ. 
հե ծա նիվ եր հա վա քե լու հաս տոց ներ. մե քե նա-
յաց ված կուլ տի վա տոր ներ. ներ կի փո շա րար ներ 
(մե քե նա ներ). հիդ րավ լի կա կան սար քեր դռնե րը 
բա ցե լու հա մար. մո տո ցիկ լետ նե րի ոտ քի մեկ նա-
սար քի լծակ ներ. մե քե նա յաց ված կե րա բաշ խիչ-
ներ անա սուն նե րի հա մար. շարժ վող հե տի ոտ-
նա յին ուղի ներ (մայ թեր). խլա րար ներ շար ժիչ-

նե րի հա մար. օդաճն շա կան սար քեր դռնե րը 
բա ցե լու հա մար. փո շե կուլ նե րի պար կեր. գա զա-
յին զո դայ րոց ներ. հող մա յին տուր բին ներ. ար գե-
լա կի ճնշիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես-
ված նե րի. էլեկտ րոդ ներ եռակց ման մե քե նա նե րի 
հա մար. ապա րատ ներ էլեկտ րա զոդ ման հա մար. 
զոդ ման էլետ րա կան ապա րատ ներ. էլեկտ րա կան 
զո դիչ ներ. ապա րատ ներ էլեկտ րա ա ղե ղա յին զոդ-
ման հա մար. ապա րատ ներ էլեկտ րա ա ղե ղա յին 
հատ ման հա մար. զո դա լամ պեր. հնձան ներ. 
օդա մուղ մե քե նա ներ. մե քե նա ներ գալ վա նապ-
լաս տի կա յի հա մար. գալ վա նաց ման մե քե նա ներ. 
առևտ րի ավ տո մատ ներ. դռնե րը փա կե լու էլեկտ-
րա կան սար քեր. էլեկտ րա կան սար քեր դռնե րը 
բա ցե լու հա մար. կա ռա վար ման սար քեր վե րե-
լակ նե րի հա մար. էլեկտ րա կան ապա րատ ներ 
պլաստ մաս սա յե փա թե թա վո րումն ե րի զոդ ման 
հա մար. վա ռե լիք բաշ խող պոմ պեր տեխ նի կա-
կան սպա սարկ ման կա յան նե րի հա մար. ավ տո-
մատ կար գա վոր վող վա ռե լի քա յին պոմ պեր. 
պլաստ մաս սա վե րամ շա կե լու մե քե նա ներ. էլեկտ-
րա կան սար քեր պա տու հան նե րը բա ցե լու 
հա մար. էլեկտ րա կան սար քեր պա տու հան նե րը 
փա կե լու հա մար. հիդ րավ լի կա կան սար քեր 
պա տու հան նե րը բա ցե լու հա մար. հիդ րավ լի կա-
կան սար քեր պա տու հան նե րը փա կե լու հա մար. 
օդաճն շա կան սար քեր պա տու հան նե րը բա ցե լու 
հա մար. օդաճն շա կան սար քեր պա տու հան նե րը 
փա կե լու հա մար. դռնե րը փա կե լու հիդ րավ լի կա-
կան սար քեր. դռնե րը փա կե լու օդաճն շա կան 
սար քեր. օդաճն շա կան գլան ներ. խո հա նո ցա յին 
է լեկտ րա կան աղաց ներ(ման րա տիչ ներ). 
3D-տպիչ ներ. մե քե նա ներ մա ղե լու հա մար. շար-
ժիչ նե րի հե նա րան ներ, բա ցա ռու թյամբ ցա մա-
քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար 
նա խա տես ված նե րի. էլեկտ րա կան մե խա հա նիչ-
ներ. փո շե կուլ նե րի խո զա նակ ներ. դա հուկ նե րի 
եզ րակ նե րը սրե լու էլեկտ րա կան գոր ծիք ներ, 
էլեկտ րա կան եզ րա կա հատ ներ. ման րա տող, ջար-
դող մե քե նա ներ. տո փան ման մե քե նա ներ. ներծ-
ծող ծայ րա փո ղակ ներ փո շե կուլ նե րի հա մար. 
խո ղո վակ ներ մաք րե լու քե րակ ներ. էլեկտ րա կան 
հյու թամ զիչ ներ. էլեկտ րա կան պտու տա կա դար-
ձիչ ներ. կա ռա վար ման լծակ ներ՝ որ պես մե քե նա յի 
մա սեր, բա ցի խա ղա յին մե քե նա նե րի հա մար 
նա խա տես ված նե րից. բաշ խիչ լի սեռ ներ տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի շար ժիչ նե րի հա մար. 
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ռե տի նե թրթուր ներ՝ որ պես մա սեր շի նա րա րա-
կան թրթու րա վոր մե քե նա նե րի հա մար. ռե տի նե 
թրթուր ներ՝ որ պես մա սեր բեռն ման-բեռ նա թափ-
ման թրթու րա վոր մե քե նա նե րի և ապա րատ նե րի 
հա մար. ռե տի նե թրթուր ներ՝ որ պես մա սեր գյու-
ղատն տե սա կան թրթու րա վոր մե քե նա նե րի 
հա մար. ռե տի նե թրթուր ներ՝ որ պես մա սեր հան-
քար դյու նա բե րա կան թրթու րա վոր մե քե նա նե րի 
հա մար. ռե տի նե թրթուր ներ՝ որ պես մա սեր ձյուն 
մաք րող թրթու րա վոր մե քե նա նե րի հա մար. յու-
ղե րի թա փոն նե րի օդաճն շա կան սար քեր. պոմ-
պեր հա կա հո սանք ստեղ ծե լու հա մար. գրիչ ներ 
3D տպագր ման հա մար. հո ղամ շակ ման մե քե նա-
ներ գյու ղատն տե սա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պա րու րա ձև էլեկտ րա կան բան ջա րակտ րա տիչ-
ներ. ջրա ծին բաշ խող պոմ պեր տեխ նի կա կան 
սպա սարկ ման կա յան նե րի հա մար. թա նա քա յին 
տպագ րա կան մե քե նա ներ ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. գո լոր շի ով ատա կա մաք-
րիչ ներh. ռո բո տա յին էք զոկ մախք նե րի կոս տյում-
ներ, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող նե րի. շար ժա կան կռունկ ներ. 
նավ թի ար դյու նա հան ման, պա հես տա վոր ման և 
բեռ նա թափ ման լո ղա ցող կա յանք ներ. պա նիր 
կտրող էլեկտ րա կան դա նակ ներ. բան ջա րե ղեն 
մաք րող էլեկտ րա կան սար քեր.

դաս 8. հղկիչ գոր ծիք ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
հե սա նա քա րեր նրբա խար տոց ներ. ածե լի ներ 
սրե լու կաշ վե փո կեր. բզեր (մա խաթ ներ). կտրե-
լիս օգ տա գործ վող կա լիչ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
անց քա կո կիչ ներ. անց քա կո կիչ նե րի կցոր դիչ ներ. 
ներ պա րու րա կիչ շա ղա փիչ նե րի եր կա րիչ ներ. 
մած կա թի ակ ներ, գու նա դա նակ ներ (գույ նե րը 
խառ նե լու). մած կա թի ակ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
կաս տետ ներ. գայ լի կոն ներ (շա ղափ ներ) (ձեռ քի 
գոր ծիք նե րի մա սեր). ան կյու նա չա փա կան սար-
քեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). հար մա րանք ներ կեն դա-
նի նե րի կա շին քեր թե լու հա մար. պա րու րա հան-
ներ. աղեղ նա ձև սղոց ներ. սա ռը զենք. ձեռ քի 
մե խա հան գոր ծիք ներ. ձեռ քի ամ բար ձիկ ներ. 
սվի նա ձո ղեր. մո րուք խու զե լու մե քե նա ներ. ձեռ-
քով կա ռա վար վող ձեռ քի գայ լի կո նիչ ներ. դու րեր. 
կա ցին ներ ակոս ներ, բնիկ ներ փո րե լու հա մար. 
անա սուն նե րին խա րա նե լու գոր ծիք ներ. անա-
սուն նե րին խու զե լու դա նակ ներ. մե ծա մե խի 
կե ռեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). քար տա շի դու րեր. 
սրո ցա քա րեր. գա միչ մուր ճեր (ձեռ քի գոր ծիք-
ներ). մա կե րև ույթ նե րը մաք րե լու կտրոց ներ (ձեռ-

քի գոր ծիք ներ). մկրատ ներ. նրբու նե լի ներ. 
փո րագ րե լու կտրիչ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
քլունգ ներ. խծուծ ման դու րեր. գրչա հատ դա նակ-
ներ. քա րի հետ աշ խա տե լու մուր ճեր. նրբաս ղոց-
ներ. քե րա դա նակ ներ. երի թակ նե րի անց քա հատ-
ներ. ար դուկ ման մուր ճեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
տո փան ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). որ սոր դա կան 
դա նակ ներ. ձեռ քի սղոց նե րի, մե տա ղաս ղոց նե րի 
շրջա նակ ներ. սղոց ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). կո շի-
կի կա ղա պար ներ (ձեռ քով կա րե լու հա մար). 
ունե լի ներ մա զե րը գանգ րաց նե լու հա մար. սե ղա-
նի սպասք (դա նակ ներ, պա տա ռա քաղ ներ և 
գդալ ներ). թանձր նյու թե րը կտրե լու մկրատ ներ, 
փա կա նա գոր ծի մկրատ ներ. կտրող ժա պա վեն-
ներ. ծա կա տիչ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). պտու տա-
կա մե րի բա նա լի ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). պտու-
տա կա բա նա լի ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). ար գե լա-
նիվ եր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). ար տա պա րու րա կիչ-
ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). գչիր (հո րատ). հե սան-
նե րի բռնիչ ներ. կա ցին ներ. սե ղա նի պա տա ռա-
քաղ ներ. ռան դա ներ. ձեռ քի շար ժա կով ձեռ քի 
գոր ծիք ներ. ձեռ քով կա ռա վար վող բան ջա րակտ-
րա տիչ ներ. եղունգ նե րի ունե լի ներ. խո ղո վա կա-
հա տիչ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). կտրող գոր ծիք-
ներ. կտրիչ-դա նակ ներ. դա նա կա վոր իրեր. 
պտղա հա վա քիչ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). գդալ-
ներ. շե րեփ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). ածե լի ներ 
սրե լու փո կեր. գրուն տը խտաց նե լու հա մար 
տո փան ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). դրոշմ ման գոր-
ծիք ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). ֆրե զա վոր կտրիչ ներ 
(ձեռ քի գոր ծիք ներ). թի ակ ներ (այ գե գոր ծու թյուն), 
գո գա թի ակ ներ (այ գե գոր ծու թյուն). ծե փիչ ներ. 
բույ սե րի վա սա տու նե րին ոչն չաց նե լու ձեռ քի 
սար քեր. ապա կի կտրե լու ալ մաստ ներ (ձեռ քի 
գոր ծիք նե րի մա սեր). լայ նա կոկ ման գոր ծիք ներ 
(ձեռ քի գոր ծիք ներ). սրո ցա քա րեր. սրե լու գոր-
ծիք ներ. սայ րեր սրե լու գոր ծիք ներ. գայ լի կո նիչ-
ներ. թե փուկ նե րը հե ռաց նե լու դա նակ ներ. խո շոր 
մո լա խո տե րի կուլ տի վա տոր ներ (ձեռ քի գոր ծիք-
ներ). էտոց ներ. այ գե գոր ծա կան կոր մկրատ ներ. 
պատ վաստ ման դա նակ ներ. թփա հատ ներ (գոր-
ծիք). ծլեպ նե րը հե ռաց նե լու ունե լի ներ. մա զա-
զերծ ման նրբու նե լի ներ. ծո վա յին ճո պա նա քան-
դիչ ներ. հո րատ ներ ատաղ ձա գոր ծա կան աշ խա-
տանք նե րի հա մար. դրոշ մատպ ման սար քեր 
(ձեռ քի գոր ծիք ներ). գոր ծիք նե րի հա վա քա կազ-
մեր ոտ նա հար դար ման հա մար. ածե լի նե րի 
պա տյան ներ. խո ռոչ նե րի գայ լի կոն ներ (շա ղափ-
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ներ) (ձեռ քի գոր ծիք նե րի մա սեր). փոց խեր (ձեռ-
քի գոր ծիք ներ). թի եր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). բա հեր 
(ձեռ քի գոր ծիք ներ). էտե լու մկրատ ներ. գե րան-
դի ներ. գե րան դի նե րի օղակ ներ. ծալ քա վոր ման 
գոր ծիք ներ. ողորկ ման գոր ծիք ներ. նախ շա ռան-
դա նե րի սայ րեր. մատ նե քա հան ման դա նակ ներ. 
գործ վածք նե րը ծալ քա վո րե լու հար մա րանք ներ. 
տավ րեր. գչրակ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). սա ռը զեն-
քե րի պա տյան ներ. մա զե րը գանգ րաց նող ձեռ քի 
ոչ էլեկտ րա կան հար մա րանք ներ. գա զո նահն ձիչ-
ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). սառ ցա տա պար ներ. 
կի սակ լոր դու րեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). ոս տի կա-
նա կան մա հակ ներ. փո րագ րա կան ասեղ ներ. 
պայ տե լու դա նակ ներ. բան ջա րե ղեն մաք րե լու 
դա նակ ներ. փոխ պատ վաստ ման դա նակ ներ 
(ձեռ քի գոր ծիք ներ). եզ րա կո սա հան ներ. բան ջա-
րե ղեն կտրա տե լու հար մա րանք ներ. սակ րեր 
(տա պար ներ). կտրա տե լու հար մա րանք ներ. 
կաց նիկ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). որ սա տե գեր 
(հար պուն ներ). ուրագ ներ (գոր ծիք ներ). քաղ հա-
նիչ ներ. ոստ րե ներ բա ցե լու գոր ծիք ներ. մի ջա-
տաս պան նյու թե րի փո շե ցիր ներ (ձեռ քի գոր ծիք-
ներ). ձեռ քով կա ռա վար վող այ գե-բան ջա րա նո-
ցա յին գույք. պատ վաս տի դա նակ ներ. ագույց ներ 
ատաղ ձա գոր ծա կան կամ տա կա ռա գոր ծա կան 
աշ խա տանք նե րի հա մար. ածե լի նե րի սայ րեր. 
սայ րեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). շեղ բեր (զեն քեր). 
սղոց նե րի տա փուկ ներ (ձեռ քի գոր ծիք նե րի 
մա սեր). լծակ ներ. մա չե տե. թա կեր (ձեռ քի գոր-
ծիք ներ). մուր ճեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). կռան ներ. 
քար տա շի մուր ճեր. հա տիչ ներ. մե տա ղա կան 
ժա պա վեն նե րը ձգե լու սար քեր (ձեռ քի գոր ծիք). 
ան վի կա վոր դա նակ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
դրա մա հա վաք հար մա րանք ներ. սան դեր տրո-
րե լու հա մար (ձեռ քի գոր ծիք ներ). պատ րույգ նե րը 
կտրե լու մկրատ ներ. պի տո յա տու փեր սափր վե լու 
պա րա գա նե րի հա մար. հա մար ներ փո րագ րե լու 
գոր ծիք ներ. եղունգ նե րի սղո ցիկ ներ. պա հա ծո յի 
ոչ էլեկտ րա կան դա նակ ներ. որ սա տե գեր (հար-
պուն ներ) ձկնոր սու թյան հա մար. բրիչ ներ (ձեռ քի 
գոր ծիք ներ). թա կեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). ատր-
ճա նակ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). կե տան շիչ ներ 
(ձեռ քի գոր ծիք ներ). ձու լա շե րեփ ներ (ձեռ քի գոր-
ծիք ներ). ռան դա նե րի սայ րեր. խո շո րա քարթ 
խար տոց ներ (թոր բու, տով րիկ) (ձեռ քի գոր ծիք-
ներ). էլեկտ րա կան և ոչ էլեկտ րա կան ածե լի ներ. 
անց քա հատ ներ. վառ քի կրակ խառ նիչ ներ. գա միչ 
գոր ծիք ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). կարճ կո թով 

գե րան դի ներ. եղան ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ), փոց-
խեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). քաղ հա նիչ ներ (ձեռ քի 
գոր ծիք ներ). սղոց նե րի շրջա նակ ներ. գզող հար-
մա րանք ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). այ գե գոր ծա կան 
կոր դա նակ ներ. ման գաղ ներ. հե ղուկ նե րի պարզ-
ված քա զատ ման գոր ծիք ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
կտրող առար կա ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). ներ պա-
րու րա կիչ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). հո րատ ներ 
(ձեռ քի գոր ծիք ներ). ոչ էլեկտ րա կան պտու տա-
կա հան ներ. դու րեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). փո խո վի 
ծայ րեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). խո ղո վակ ներ կտրե-
լու գոր ծիք ներ. շա ղա փիչ ներ. ձեռ քով կա ռա վար-
վող գյու ղատն տե սա կան գոր ծիք ներ. հե սա նաս-
կա վա ռակ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). մի ջա տաս-
պան նյու թե րի ցրցայ տիչ ներ. ճա շի ար ծա թե 
սպասք (դա նակ ներ, պա տա ռա քաղ ներ և գդալ-
ներ). փո րիչ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). դա նակ ներ. 
աք ցան ներ, ունե լի ներ. աք ցան ներ (ունե լի ներ). 
սու սեր ներ. սրեր, թրեր. ցցա հար մուր ճեր (ձեռ քի 
գոր ծիք ներ). տոմ սե րի դա կիչ ներ. եղունգ նե րի 
էլեկտ րա կան սղո ցիկ ներ. եղունգ նե րը ողոր կե լու 
էլեկտ րա կան կամ ոչ էլեկտ րա կան հար մա րանք-
ներ. գայ լի կո նի կա պիչ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
անձ նա կան օգ տա գործ ման էլեկտ րա կան և ոչ 
էլեկտ րա կան մե քե նա ներ մա զե րը խու զե լու 
հա մար. գյու ղատն տե սա կան եղան ներ (ձեռ քի 
գոր ծիք ներ). եղունգ ներ կտրե լու էլեկտ րա կան և 
ոչ էլեկտ րա կան գոր ծիք ներ. կեն դա նի նե րին խու-
զե լու գոր ծիք ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). խու զե լու 
դա նակ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). ար դուկ ներ. 
զմռնի տե սկա վա ռակ ներ. խար տոց ներ (գոր ծիք-
ներ). անց քա հան աք ցան ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
մամ լա մատ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). կտրող գոր-
ծիք ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). գոր ծիք նե րի հա վա-
քա կազ մեր մատ նա հար դար ման հա մար. ձեռ քի 
ատր ճա նակ ներ մա ծիկ ներն ար տաճզ մե լու 
հա մար. քաղ հա նիչ ներ խա ղո ղի այ գի նե րը մշա-
կե լու հա մար (ձեռ քի գոր ծիք ներ). քե րակ ներ 
(ձեռ քի գոր ծիք ներ). մսա ղաց ներ (ձեռ քի գոր ծիք-
ներ). քե րան ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). ականջ 
դա կե լու գոր ծիք ներ. մա զազրկ ման էլեկտ րա կան 
և ոչ էլեկտ րա կան հար մա րանք ներ. էլեկտ րա կան 
գոր ծիք նե րի հա վա քա կազ մեր մատ նա հար դար-
ման հա մար. մամ լակ ներ. ձեռ քի պոմ պեր. 
դա շույն ներ. ձեռ քի գոր ծիք նե րի կա լիչ գո տի ներ. 
պա նիր կտրե լու ոչ էլեկտ րա կան դա նակ ներ. 
պի ցա կտրե լու ոչ էլեկտ րա կան դա նակ ներ. լին-
գեր. ձու կտրե լու ոչ էլեկտ րա կան դա նակ ներ. 
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նրբու նե լի ներ թար թիչ նե րը ոլո րե լու հա մար. թեք 
(ան կյան տակ) եզ րակտր ման ձեռ քի գոր ծիք ներ. 
փոց խեր գոլ ֆի արա հետ նե րը խնա մե լու հա մար. 
բու խա րի նե րի փուք սեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
ապա րատ ներ դաջ ված քի հա մար. զմռնի տե 
խար տոց ներ. ձգո վի մե տա ղա լար (ձեռ քի գոր-
ծիք ներ). մե կու սիչ հա նե լու գոր ծիք ներ (ձեռ քի 
գոր ծիք ներ). էջատ ման մամ լակ ներ (ձեռ քի գոր-
ծիք ներ). ոչ էլեկտ րա կան ատր ճա նակ ներ ճեղ-
քե րը փա կե լու հա մար. մե տա ղա լա րե րը ձգե լու 
սար քեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). դա նակ ներ ստեղ-
ծա գոր ծա կան ժա ման ցի հա մար (հեր ձա դա նակ-
ներ). ձեռ քով կա ռա վար վող օդա յին պոմ պեր. 
խե ցե ղեն դա նակ ներ. ստվա րաթղ թից զմռնի տե 
սղո ցիկ ներ. ձեռ քի գոր ծիք ներ դա հուկ նե րի 
եզ րակ նե րը սրե լու հա մար, եզ րակ ներ հա տե լու 
ձեռ քի գոր ծիք ներ. դաջ վածք անե լու ասեղ ներ. 
մած կիչ ներ նկա րիչ նե րի հա մար. դու րեր քան դա-
կա գործ նե րի հա մար. սե ղա նի պլաստ մաս սա յե 
գդալ ներ, պա տա ռա քաղ ներ և դա նակ ներ. սե ղա-
նի ման կա կան գդալ ներ, պա տա ռա քաղ ներ և 
դա նակ ներ. քե րակ ներ դա հուկ նե րի հա մար. 
ձեռ քով կա ռա վար վող ձեռ քի գոր ծիք նե րի կո թեր. 
դա նակ նե րի կո թեր. գե րան դի նե րի մե տա ղա կան 
կո թեր. ձեռ քով կա ռա վար վող պա րու րա ձև բան-
ջա րակտ րա տիչ ներ. բան ջա րա մաք րիչ ներ (ձեռ քի 
գոր ծիք ներ). դա նակ ներ դուրս հա նո վի սայ րով. 
մազ հյու սող էլեկտ րա կան գոր ծիք ներ. ներ կեր 
խառ նե լու փայ տիկ ներ. գի նու շշի փայ լա թի թե ղը 
կտրող ձեռ քի գոր ծիք ներ. միրգ կտրող դա նակ-
ներ. մրգի մի ջու կը հա նե լու դա նակ ներ. խո հա-
նո ցա յին ման դո լին ներ. ճան կեր մսի հա մար. 
ման րէ ա զերծ ված գոր ծիք ներ մարմն ի պիր սին գի 
հա մար. մա զա հե ռաց ման լա զե րա յին սար քեր, 
բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող նե րի. վթա րա յին մուր ճեր. բան ջա-
րե ղե նի դա նակ ներ. կտրա տե լու պա տա ռա քաղ-
ներ. կտրա տող դա նակ ներ.

դաս 9. էլեկտ րա կան կո ճեր. մաս նիկ նե րի 
ուժե ղա րար ներ. հա գուս տին ամ րաց վող լույս 
անդ րա դարձ նող սկա վա ռակ ներ տրանս պոր տա-
յին վթար նե րը կան խե լու հա մար. դժբախտ 
պա տա հար նե րից պաշտ պա նու թյան ան հա տա-
կան մի ջոց ներ. դժբախտ պա տա հար նե րից, 
ճա ռա գայ թու մից և կրա կից պաշտ պա նող 
հա գուստ. էլեկտ րա կան կու տա կիչ ներ տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. կու տա կիչ նե րի 
բան կա ներ. էլեկտ րա կան կու տա կիչ նե րի 

պա տյան ներ. կու տակ չա յին մարտ կոց նե րի խտա-
չափ ներ. ջրա չափ ներ. կու տա կի չի թի թեղ ներ. 
տագ նա պի ազ դասար քեր. ձայ նա յին ազ դան շա-
նա յին սար քեր. ձայ նա հա ղոր դիչ ներ. ձայ նագր-
ման սկա վա ռակ ներ. խո սա փո ղեր. ճա ռա գայ թա-
չափ ներ. գու մար ման սար քեր. գա զախ տա չափ-
ներ. լու սա խո շո րա ցու ցիչ ներ. եր կա թու ղա յին 
ուղե փոխ սլաք նե րի հե ռա կա ռա վար ման էլեկտ-
րա դի նա մի կա կան ապա րա տու րա. մագ նիս ներ. 
էլեկտ րա մագ նիս նե րի կո ճեր. օդի բա ղադ րու թյան 
անա լի զի ապա րատ ներ. վթա րա յին ազ դասար-
քեր. սպիր տա չափ ներ. շար ժա քա նոն ներ. 
սննդամ թեր քի և կե րե րի անա լի զի սար քեր. 
էլեկտ րա կան հե ռա վա ռոց քա յին ապա րատ ներ. 
վա ռոց քի հա մա կար գե րի մարտ կոց ներ. բարձ-
րա չափ ներ. դժբախտ պա տա հար նե րից պաշտ-
պա նող աս բես տե գործ ված քից ձեռ նոց ներ. 
կրա կից պաշտ պա նող հա գուստ աս բես տե գործ-
վածք նե րից. ամ պե րա չափ ներ. ձայ նի ուժե ղա-
րար ներ. էլեկտ րո նա յին ուժե ղա րար լամ պեր. 
հող մա չափ ներ. տրա մա չա փիչ օղեր. կրակ մա-
րիչ ներ. անոդ ներ. անո դա յին մարտ կոց ներ. ալե-
հա վաք ներ. հա կաշ լաց ման լու սա պաշտ պան 
ապա կի ներ. սա ղա վարտ նե րի հո վար ներ. խան-
գա րու մա պաշտ պան սար քեր (էլեկտ րա կա նու-
թյուն). տրանս ֆոր մա տոր ներ (էլեկտ րա կա նու-
թյուն). բաց ված քա չափ ներ (օպ տի կա կան). 
դրամն ե րը հաշ վե լու և տե սա կա վո րե լու մե քե նա-
ներ. բաշ խիչ տու փեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). 
տե ղագ րա կան գոր ծիք ներ. չա փիչ ժա պա վեն ներ. 
օբ յեկ տիվ եր աստ ղա լու սան կար չու թյան հա մար. 
ջեր մա է լեկտ րո նա յին լամ պեր. ուսուց ման տե սալ-
սո ղա կան մի ջոց ներ. կան խավ ճա րով աշ խա տող 
երաժշ տա կան ավ տո մատ ներ. կան խավ ճա րով 
աշ խա տող ավ տո մատ նե րի մե խա նիզմ ներ. 
ժե տո նով աշ խա տող ապա րատ նե րի մե խա նիզմ-
ներ. տրա մա չա փիչ ներ. հա մե մա տիչ ներ. հրդե հի 
ազ դան շա նիչ ներ. ավ տո մե քե նա յի ան վա դո ղե-
րում ցածր ճնշման ավ տո մատ ցու ցիչ ներ. հա տուկ 
պաշտ պա նիչ կոմ բի նե զոն ներ օդա չու նե րի 
հա մար. վթա րա յին էլեկտ րա կան զան գեր. ձո ղիկ-
ներ ստոր գետ նյա ջրե րի աղ բյուր նե րի տե ղադ-
րու թյու նը որո շե լու հա մար. փրկա րա րա կան 
լաս տեր. կշեռք ներ. օդե րև ու թա բա նա կան զոնդ-
գնդեր. մագ նի սա կան ժա պա վեն նե րի մագ նի սա-
թափ ման սար քեր. մագ նի սա կան ժա պա վեն նե րի 
վրա գրանց ման սար քեր. մագ նի սա կան ժա պա-
վեն ներ. ճնշա չափ ներ. կշռման սար քա վո րանք. 
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հար թա կա վոր կշեռք ներ. հրդե հա շիջ ման ժա մա-
նակ օգ տա գործ վող հար վա ծող հար մա րանք ներ. 
լից քա վո րող սար քեր էլեկտ րա կան կու տա կիչ-
նե րի հա մար. բե տատ րոն ներ. տոմ սե րի վա ճառ քի 
ավ տո մատ ներ. բարձ րա խոս նե րի պա տյան ներ. 
մակ րո ոսպ նյակ ներ, հա վե լա դիր ոսպ նյակ ներ. 
ծայ րա յին կցոր դիչ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). 
ճնշման ցու ցիչ-խցան ներ փա կան նե րի հա մար. 
գալ վա նա չափ ներ. զան գե րի կո ճակ ներ. ճյու ղա-
վոր ման տու փեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). նվա գար-
կիչ նե րի տո նարմն եր. սպիր տա յին հար թա չափ-
ներ. գրա սե նյա կա յին սար քա վո րանք ծա կո տա-
քար տե րի օգ տա գործ մամբ. էլեկտ րա կան 
մա լուխ նե րի պա րու տակ ներ. շրջա նակ ներ դի ա-
պո զի տիվ ե րի ( պատ կեր նե րի) հա մար. հաշ վիչ 
սկա վա ռակ ներ, լո գա րիթ մա կան շրջա նա ձև 
քա նոն ներ. լո գա րիթ մա կան քա նոն ներ. հաշ վա-
սար քեր. բա ցո վի տրա մա չա փիչ ներ. ձև ան մուշ-
ներ (չա փիչ գոր ծիք ներ). լու սա պատ ճեն ման 
ապա րատ ներ. կի նոն կա րա հան ման խցիկ ներ. 
մա զա կան խո ղո վակ ներ. ձայ նագ րու թյուն նե րի 
կրիչ ներ. պաշտ պա նիչ սա ղա վարտ ներ. շնչա դի-
մակ ներ, բա ցա ռու թյամբ ար հես տա կան շնչա ռու-
թյան հա մար նա խա տես ված նե րի. եռակ ցո ղի 
դի մա պա նակ ներ. ակ նոց նե րի շղթա ներ. ջեր մա-
կար գա վոր ման սար քեր. լու սան կար չա կան լա բո-
րա տո րի ա ներ. ստու գիչ-չա փիչ սար քեր շո գե կաթ-
սա նե րի հա մար. չո րա ցու ցիչ ներ (լու սան կար չու-
թյուն). կի նո ֆիլ մե րի (կի նո ժա պա վեն նե րի) մոն-
տաժ ման հար մա րանք ներ. տպաս խե մա ներ. 
լու սա ազ դան շա յին (առ կայ ծու մա յին) ապա րատ-
ներ. ազ դան շա նա յին զան գեր. ման րա դի տակ-
նե րի առար կա յա կան ապա կի նե րի պա տյան ներ. 
էլեկտ րա կան կո լեկ տոր ներ. ար տադ րա կան 
գոր ծըն թաց նե րի հե ռա կա ռա վար ման էլեկտ րա-
կան տե ղա կա յանք ներ. փակ ան ջա տիչ ներ 
(էլեկտ րա կա նու թյուն). կո մու տա տոր ներ. ծո վա յին 
կողմն ա ցույց ներ. օկու լյար ներ (ակ նա պա կի ներ). 
ջուլ հա կա յին խո շո րա ցույց ներ. քայ լա չափ ներ. 
հաշ վիչ ներ. մետ րո նոմն եր. էլեկտ րա կան կոն դեն-
սա տոր ներ. էլեկտ րա հա ղոր դիչ ներ. էլեկտ րա կան 
մայ րու ղի ներ. էլեկտ րա կան շղթա յի գոր ծար կիչ-
ներ. գծա յին մի ա ցիչ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). 
մի աց ման տու փեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). կո մու-
տաց ման վա հան ներ. էլեկտ րա կան հպակ ներ. 
նա մա կա նիշ նե րով վճա րումն ե րի վե րահս կո ղու-
թյան ապա րատ ներ. էլեկտ րա կան կար գա վո րող 
սար քեր. հսկո ղու թյան էլեկտ րա կան սար քա վո-

րումն եր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ-
նե րով օգ տա գործ վող նե րի. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի արա գու թյու նը վե րահս կող սար քեր. 
էլեկտ րա կան կեր պա փո խիչ ներ. լու սա պատ ճեն-
ման սար քեր (լու սան կար չա կան, էլեկտ րաս տա-
տիկ, ջեր մա յին). ակ նոց նե րի նրբա քու ղեր. թո րա-
նոթ ներ. թո րա նոթ նե րը պա հող հար մա րանք ներ. 
ուղ ղիչ ոսպ նյակ ներ (օպ տի կա). օբ յեկ տիվ եր 
(ոսպ նյակ ներ) (օպ տի կա). տի ե զե րագ րա կան 
գոր ծիք ներ. կոս տյում ներ ջրա սու զա կու թյան 
հա մար. կո մու տաց ման էլեկտ րա կան ապա րատ-
ներ. էլեկտ րա կան փո խար կիչ ներ. սահ մա նա փա-
կիչ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). խցա կի էլեկտ րա-
կան երկ ժա նի ներ. հո սան քի ուղ ղիչ ներ. ռե դուկ-
տոր ներ (էլեկտ րա կան). դեր ձակ նե րի մետ րեր. 
հալ քա նոթ ներ (լա բո րա տոր). կա շի նե րի հաս տու-
թյու նը չա փող սար քեր. ցիկ լոտ րոն ներ. կեղծ 
դրամն ե րի դե տեկ տոր ներ. փա կա նակ ներն իջեց-
նող մե խա նիզմն եր (լու սան կար չու թյուն). խտա-
չափ ներ. մուլ տիպ լի կա ցի ոն ֆիլ մեր. լա բո րա տոր 
տակ դիր ներ. մե տա ղա դե տեկ տոր ներ ար դյու նա-
բե րա կան կամ ռազ մա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. սո նար ներ. դե տեկ տոր ներ. լու սան կար-
չա կան փա կան ներ. մեմբ րան ներ (ակուս տի կա). 
դի ա պո զի տիվ ե րի կենտ րո նադր ման սար քեր. 
լու սան կար չա կան ապա րատ ներ. դի ա պո զի տիվ-
ներ (լու սան կար չու թյուն). դի աս կոպ ներ. հե ռա-
վո րու թյուն չա փող սար քեր. դիկ տո ֆոն ներ. դիֆ-
րակ ցի ոն ապա րատ ներ (ման րազն նու թյուն). 
բարձ րա խոս ներ. էլեկտ րա կան ապա հո վիչ ներ. 
նվա գար կիչ ներ. ման րա դի տակ ներ. հե ռա ձայ-
նագր ման սար քեր. հե ռա չափ ներ (սար քեր). 
բաշ խիչ վա հան ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). բաշ-
խիչ կա ռա վա րա կե տեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). 
չա փա կար կին ներ. չա փիչ ներ. չա փիչ սար քեր. 
դի նա մո մետ րեր (ուժա չափ ներ). ջրի մա կար դա կի 
ցու ցիչ ներ. հրշե ջա յին փրկա սան դուղք ներ. 
բռնկու մա յին լամ պեր (լու սան կար չու թյուն). հե ռա-
խո սա փո ղեր. ֆլու ո րես ցեն տող (լու սա ծոր) էկ րան-
ներ. պրո յեկ ցի ոն էկ րան ներ. աշ խա տող նե րի 
դեմ քը պաշտ պա նող վա հան ներ. էկ րան ներ (լու-
սան կար չու թյուն). լու սան կար չու թյան մեջ օգ տա-
գործ վող չո րաց ման հար մա րանք ներ. հո սան քի 
կորս տի էլեկտ րա կան ցու ցիչ ներ. էլեկտ րա կան 
չա փիչ սրքեր. էլեկտ րա կան մա լուխ ներ. էլեկտ-
րա հա ղոր դագ ծեր. կա ռա վար ման վա հան ներ 
(էլեկտ րա կա նու թյուն). գալ վա նա կան տար րեր. 
էլեկտ րա կան գծե րի մի ացք ներ. էլեկտ րա կան 
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մի ացք ներ. էլեկտ րա կան ռե լե ներ. էլեկտ րո լի տա-
յին վան նա ներ. էլեկտ րո նա յին ազ դան շան նե րի 
հա ղոր դիչ ներ. ռա դի ո հա ղոր դիչ ներ (հե ռա կապ). 
ակուս տիկ սկա վա ռակ նե րը մաք րե լու հար մա-
րանք ներ. ձայ նագր ման ժա պա վեն ներ. տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի ան ցած տա րա ծու թյան 
(կմ, մղոն) հաշ վիչ ներ. կո ճեր (լու սան կար չու-
թյան). մե խա նի կա կան ցու ցա նակ ներ. էպի դի աս-
կոպ ներ. փոր ձա նոթ ներ. հա վա սա րակշռ ման 
սար քեր. թեր մոս տատ ներ (ջեր մա պահ պա նիչ-
ներ). էր գա չափ ներ. նյու թե րը փոր ձար կե լու մե քե-
նա ներ և սար քեր. ձվա դի տակ ներ. ցու ցիչ ներ. 
բեն զի նի մա կար դա կի ցու ցիչ ներ. կայծ մա րիչ ներ. 
լու սան կար չա կան ապա րատ նե րի և լու սան կար-
չա կան պա րա գա նե րի հա տուկ պա տյան ներ. 
ապա րա տու րա անա լիզ նե րի հա մար, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկա կա նի. բե կու մա չափ ներ. լու սա կա-
յա ցույց ներ (լու սա վոր վա ծու թյան չա փիչ ներ). 
հա շիվ նե րը դուրս գրե լու սար քեր. խմոր ման 
ապա րատ ներ (լա բո րա տոր սար քեր). եր կա թու-
ղա յին տրանս պոր տում անվ տան գու թյուն ապա-
հո վող սար քեր. էլեկտ րա հա ղոր դա լա րեր. մագ-
նի սա կան լա րեր. ուղ ղա լա րի ծան րոց ներ. ուղ ղա-
լա րեր. ցան ցեր դժբախտ դեպ քե րից պաշտ պա-
նե լու հա մար. փրկա րա րա կան ցան ցեր. բրե զենտ 
փրկա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. 
ժա պա վեն ներ կտրե լու սար քեր. շնչա դի մակ նե րի 
զտիչ ներ. լու սան կար չու թյու նում օգ տա գործ վող 
զտիչ ներ. լից քա վո րող սար քեր կու տա կիչ նե րի 
հա մար. բարձր հա ճա խա կա նու թյան ապա րա-
տու րա. հա ճա խա չափ ներ. հա լուն ապա հո վիչ ներ. 
ռա դի ո սար քեր. գա լե նի տա յին բյու րեղ ներ 
(դե տեկ տոր ներ). գալ վա նա կան տար րե րի մարտ-
կոց ներ. դժբախտ պա տա հար նե րից պաշտ պա-
նող ձեռ նոց ներ. ջրա սու զակ նե րի ձեռ նոց ներ. 
ռենտ գե նյան ճա ռա գայ թու մից պաշտ պա նող 
ձեռ նոց ներ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. գա զա ա նա լի զա րար ներ. գա զա չափ ներ 
(չա փիչ գոր ծիք ներ). երկ րա բաշ խա կան սար քեր 
և գոր ծիք ներ. նշա ձո ղեր (գե ո դե զի ա կան գոր ծիք-
ներ), մա կար դա կա չափ ցցա նիշ ներ. լու սան կար-
նե րը չո րաց նող սար քեր. լու սան կար չա կան փայ-
լար կիչ ներ. քա նոն ներ (չա փիչ գոր ծիք ներ). 
աս տի ճա նա վոր ված ապա կե անոթ ներ. ռաստ րեր 
(պատ կե րա ցան ցեր) լու սատպ վածք նե րի հա մար. 
էլեկտ րա կան կու տա կիչ նե րի թի թեղ նե րի ցան-
ցեր. կրա կից պաշտ պա նող հա գուստ. ըն դու նիչ-
ներ (ձայ նա- և տե սա-). արև ագ րիչ ներ. հո լոգ-

րամն եր. խո նա վա չափ ներ. էլեկտ րա կան լա րե րի 
նույ նա կա նաց ման ջղեր. էլեկտ րա կան լա րե րի 
նույ նա կա նաց ման պա րու տակ ներ. փրկա րա րա-
կան սար քա վո րումն եր. հրշեջ փող րակ նե րի ծայ-
րա պա նակ ներ. հրշեջ ավ տո մե քե նա ներ. հրշեջ 
պոմ պեր. թե քա չափ ներ. սա կա հաշ վիչ ներ. 
քա նա կի ցու ցիչ ներ. վա կու ու մա չափ ներ. արա-
գա չափ ներ. ին դուկ տի վու թյան կո ճե րի մի ջա ձո-
ղեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). խա րիսխ ներ (էլեկտ-
րա կա նու թյուն). տե ղե կատ վու թյան մշակ ման 
սար քեր. հա յե լի ներ զննման աշ խա տանք նե րի 
հա մար. խո սակ ցա կան ապա րատ ներ. լու սան-
կար չա կան թի թեղ նե րի տու փեր. կեր պա փո խիչ-
ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). իո նա րար ներ, բա ցա-
ռու թյամբ օդը մշա կե լու հա մար օգ տա գործ վող-
նե րի. դռան օպ տի կա կան դի տանց քեր (խո շո րա-
ցու ցիչ ոսպ նյակ ներ). հար մա րանք ներ զգեստ-
նե րի ներ քևի մա սը շտկե լու հա մար. հա տուկ 
կա հույք լա բո րա տո րի ա նե րի հա մար. կաթ նախ-
տա չափ ներ. կաթ նա չափ ներ. լամ պեր լու սան-
կար չա կան լա բո րա տո րի ա նե րի հա մար. օպ տի-
կա կան հա մա կար գով լապ տեր ներ. մո գա կան 
լապ տեր ներ. ազ դան շա նա յին լապ տեր ներ. 
լա զեր ներ, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ-
նե րով օգ տա գործ վող նե րի. օպ տի կա կան ոսպ-
նյակ ներ. գրա սե նյա կա յին կշեռք ներ նա մակ նե րի 
հա մար. լա գեր (չա փիչ գոր ծիք ներ). խո րա չափ-
նե րի գծեր. խո շո րա ցույց ներ (օպ տի կա). լույս 
ար ձա կող ցու ցա նակ ներ, լույս ար ձա կող նշան-
ներ. նե ո նա յին խո ղո վակ ներ ցու ցա նակ նե րի 
հա մար. ակ նոց ներ (օպ տի կա). օպ տի կա կան 
օկու լյար նե րով (ակ նա պա կի նե րով) գոր ծիք ներ. 
օպ տի կա կան մա կար դա կա չափ ներ. ակ նոց նե րի 
ապա կի ներ. օպ տի կա կան իրեր. ճնշա չափ ներ 
(մա նո մետ րեր). շրջա դի տակ ներ. պաշտ պա նիչ 
դի մակ ներ. մա թե մա տի կա կան գոր ծիք ներ. կան-
խավ ճա րով աշ խա տող մե խա նիզմն եր հե ռուս-
տա ցույց նե րի հա մար. մե գա ֆոն ներ. հա մա կար-
գիչ նե րի հի շո ղու թյան բլոկ ներ. ատաղ ձա գործ-
նե րի քա նոն ներ (մետ րեր). սնդի կա յին հար թա-
չափ ներ. արա գու թյուն չա փող սար քեր (լու սան-
կար չու թյուն). ճշգրիտ չափ ման սար քեր. չա փիչ 
գոր ծիք ներ. օդե րև ու թա բա նա կան սար քեր. 
քա նոն ներ, մետ րեր (չա փիչ գոր ծիք ներ). օպ տի-
կա կան սար քե րի և գոր ծիք նե րի ման րա չա փա-
կան պտու տակ ներ. միկ րո ֆոն ներ. ման րա հա-
տիչ ներ. ժա մա նա կի ավ տո մատ ռե լե ներ. անդ-
րա դար ձիչ ներ (օպ տի կա). շնչա ռա կան ապա-
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րատ ներ ստորջ րյա լո ղի հա մար. ծո վա յին սար-
քեր և գոր ծիք ներ. ծո վա յին ազ դան շա նա յին 
սար քեր. նա վագ նա ցա կան սար քեր և գոր ծիք ներ. 
ակ նոց նե րի շրջա նակ ներ. էլեկտ րա կան մարտ-
կոց ներ. էլեկտ րա կան կու տա կիչ ներ. հար թա-
չափ ներ (հո րի զո նա կան դիր քի որոշ ման սար-
քեր). մա կար դա կա չա փա կան գոր ծիք ներ. քթակ-
նոց նե րի (պենս նե) շրջա նակ ներ. պրիզ մա ներ 
(օպ տի կա). դի տա սար քեր. օկ տանտ ներ (ան կյու-
նա չափ ներ). օմա չափ ներ. ալի քա չափ ներ. օպ տի-
կա կան սար քեր և գոր ծիք ներ. օպ տի կա կան 
ապա կի ներ. հա մա կար գիչ ներ. հա մա կարգ չա յին 
գրառ ված ծրագ րեր. օս ցի լոգ րաֆ ներ (տա տա-
նագ րիչ ներ). թթված նի վե րալց ման (տա րա թող-
ման) սար քեր. օզո նա րար ներ. միկ րո մետ րեր 
(ման րա չափ ներ). լու սա տու կամ մե խա նի կա կան 
ազ դան շա նա յին պա նել ներ. շան թար գել ներ. 
ավ տո մե քե նա նե րի կա յան ման վճա րո վի ժա մա-
նա կի հաշ վիչ ներ. աստ ղա գի տա կան սար քեր և 
գոր ծիք ներ. մաշ կի հաս տու թյու նը չա փող սար-
քեր. թթվա չափ ներ. կշռման սար քեր և գոր ծիք-
ներ. աղա յին լու ծույթ նե րի խտու թյան որոշ ման 
խտա չափ ներ. լվաց ման ռե զեր վու ար ներ (լու սան-
կար չու թյուն). լու սան կար չա կան ապա րատ նե րի 
կանգ նակ ներ. լու սան կար չա կան ապա րատ նե րի 
դի տան ներ. լու սա չափ ներ. լու սա հե ռագ րա կան 
ապա րատ ներ. ֆի զի կա կան սար քեր և գոր ծիք-
ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ավ տո մատ 
կա ռա վար ման սար քեր. քթակ նոց ներ (պենս նե). 
լա բո րա տո րա յին կա թո ցիկ ներ. պլան շետ ներ 
(երկ րա բաշ խա կան գոր ծիք ներ). մա կե րե սա չափ-
ներ. ստորջ րյա լո ղի ժա մա նակ օգ տա գործ վող 
ական ջի ներդ րակ ներ. զան գեր (տագ նա պի 
ազ դասար քեր). կշռա քա րեր. բև ե ռա չափ ներ. 
ռա դի ո հե ռա խո սա յին կա յան ներ. ռա դի ո հե ռագ-
րա կան կա յան ներ. ճնշման չա փիչ ներ. ճնշման 
ցու ցիչ ներ. պրո յեկ ցի ոն ապա րատ ներ. կո ռո զի-
ա յից պաշտ պա նող կա թո դա յին սար քեր. ատամ-
նա պաշտ պա նիչ ներ. հրա չափ ներ. ռա դար ներ. 
ռա դի ո հա ղոր դիչ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի հա մար. ռենտ գե նյան ապա րատ ներ ար դյու-
նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ան կյու նա-
չափ ներ (չա փիչ գոր ծիք ներ). ռենտ գե նյան ճա ռա-
գայթ ման ար տադր ման (գե նե րաց ման) ապա-
րատ ներ և տե ղա կա յանք ներ, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկու թյան մեջ օգ տա գործ վող նե րի. ռենտ գե-
նյան խո ղո վակ ներ, բա ցա ռու թյամբ բժշկու թյան 
մեջ օգ տա գործ վող նե րի. ռենտ գե նյան ճա ռա-

գայթ նե րից պաշտ պա նող սար քեր, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկու թյան մեջ օգ տա գործ վող նե րի. 
հե ռա խո սա յին ապա րատ ներ. բե կու մա յին աստ-
ղա դի տակ ներ. ռենտ գե նյան ապա րատ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող նե րի. սպեկտ րա դի տակ ներ. 
էլեկտ րա կան դի մադ րու թյուն ներ. ջեր մա չափ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան ջեր մա չափ նե րի. 
շնչա դի մակ ներ օդի զտման հա մար. շնչա ռա կան 
ապա րատ ներ, բա ցա ռու թյամբ ար հես տա կան 
շնչա ռու թյան ապա րատ նե րի. ռե ոս տատ ներ. 
բեզ մեն ներ (կշեռք ներ). լու սա յին կամ մե խա նի-
կա կան ազ դասար քեր. շա քա րա չափ ներ. զոն դեր 
գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար. ար բա-
նյակ ներ գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի 
հա մար. մեմբ րան ներ գի տա կան ապա րա տու-
րա յի հա մար. ուսու ցա նող սար քեր. ին դուկ տի վու-
թյան կո ճեր (փա թույթ ներ). սեղ մակ ներ (էլեկտ-
րա կա նու թյուն). էլեկտ րա կան փա կան ներ. սեքս-
տանտ ներ. ազ դան շա նա յին սու լիչ ներ. կան խող 
եռան կյուն ներ ան սարք տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի հա մար. ազ դան շան նե րի հե ռա կա ռա վար-
ման էլեկտ րա դի նա մի կա կան ապա րա տու րա. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի կա ռա վար ման կամ 
ստուգ ման նմա նա կիչ ներ. շչակ ներ. ձայ նի 
հա ղորդ ման ապա րատ ներ. ձայ նագ րիչ ապա րա-
տու րա. ձայ նի վե րար տադր ման սար քեր. 
խո րազնն ման սար քեր և մե քե նա ներ. զոն դե րի 
ծան րոց ներ, խո րա չափ նե րի ծան րոց ներ. սո նո-
մետ րեր. սպեկտ րագ րիչ ներ. գնդո լոր տա չափ ներ. 
տա րա ծա դի տակ ներ. տա րա ծա դի տա կան ապա-
րատ ներ. նվա գար կիչ նե րի ասեղ ներ. սուլ ֆի տա-
չափ ներ. հե ռա տիպ ներ. պտու տա չափ ներ (դար-
ձա չափ ներ). պա րու րա կա յին տրա մա չա փիչ ներ. 
հե ռագ րա սար քեր (ապա րատ ներ). հե ռուս տա-
ցույց ներ. հե ռագ րա լա րեր. հե ռա կա ռա վար ման 
ապա րա տու րա. ռա դի ո կայ մեր. հե ռուս տա հու շա-
րար ներ. հե ռա խո սա յին հա ղոր դիչ ներ. հե ռա գործ 
ընդ հա տիչ ներ. հե ռա դի տակ ներ. աստ ղա դի տակ-
ներ. ջեր մաս տի ճա նա յին ցու ցիչ ներ. ժա մա նա կը 
գրան ցող սար քեր. թե ո դո լիտ ներ (ան կյու նա չափ 
գոր ծիք ներ). թեր մոս տատ ներ փո խադ րա մի ջոց-
նե րի հա մար. տո տա լի զա տոր ներ. պտու տաթ-
վե րի հաշ վիչ ներ. նվա գար կիչ նե րի պտու տաթ-
վե րի կար գա վո րիչ ներ. հա ղոր դիչ ներ (հե ռա-
կապ). ճշգրիտ կշեռք ներ. խազ քաշ ներ (ռեյս մուս-
ներ). վա կու ու մա յին կա թո դա յին լամ պեր (ռա-
դիո). մի զա չափ ներ. փո փո խա չափ ներ. նո նի ուս-
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ներ, վեր նի եր ներ. մագ նի սա կան ժա պա վեն ներ 
տե սագր ման հա մար. մա ծու ցի կա չափ ներ. 
էլեկտ րա կան սար քեր գո ղու թյուն նե րը կան խե լու 
հա մար. լար ման կար գա վո րիչ ներ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ընտ րա ձայ նե րը հաշ-
վե լու մե քե նա ներ. վոլ տա չափ ներ. հար մա րանք-
ներ նվա գար կիչ նե րի ասեղ նե րը փո խա րի նե լու 
հա մար. լա բո րա տոր թո րիչ ապա րատ ներ. հա լուն 
մե տա ղա լար. հա կա կա թոդ ներ. սու լիչ ներ շնե րին 
հրա հանգ ներ հա ղոր դե լու հա մար. օպ տի կա կան 
նշա նոց ներ հրա զե նի հա մար. պահ պա նա կան 
ազ դան շա նա յին սար քեր. ան կյու նա չա փա կան 
գոր ծիք ներ. լու սա տու ազ դա լո ղան ներ. էլեկտ րա-
կան կո ճե րի հիմ նակ մախք ներ. լու սա կայ ված 
ժա պա վեն ներ. լույս ար ձա կող կամ մե խա նի կա-
կան ճա նա պար հա յին նշան ներ. փրկա րար 
ազ դա լո ղան ներ. ազ դան շա նա յին ազ դա լո ղան-
ներ. զում մեր ներ. բու սոլ ներ (կողմն ա ցույց-ան-
կյու նա չափ ներ), կողմն ա ցույց ներ. հա կա մա ռա-
խու ղա յին ազ դասար քեր, բա ցա ռու թյամբ պայ-
թու ցիկ նե րի. դրա մարկ ղա յին ապա րատ ներ. 
ռենտ գե նյան ապա րատ նե րի էկ րան ներ ար դյու-
նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. նույ նա կա-
նաց ման մագ նի սա կան քար տեր. փա կող շեր տով 
լու սա տար րեր (ֆո տո է լե մենտ ներ). օպ տի կա կան 
խտա չափ ներ. մագ նի սա կան սկա վա ռակ ներ. 
դիս կետ ներ. ըն թեր ցող գլխիկ նե րի մաքր ման 
ժա պա վեն ներ. տե սագր ման սար քեր. հա մա կար-
գիչ նե րի ստեղ նա շա րեր. ին տեգ րալ սխե մա ներ. 
կի սա հա ղոր դիչ ներ. չի պեր (ին տեգ րալ սխե մա-
ներ). կա թոդ ներ. փրկա րար բաճ կո նակ ներ. 
փրկա գո տի ներ. քի մի ա կան սար քեր և գոր ծիք-
ներ. լու սա կայ ված կի նո ժա պա վեն ներ. նյու թեր 
էլեկտ րա հա ղորդ ման գծե րի հա մար (լա րեր, 
մա լուխ ներ). հպա ոսպ նյակ ներ. հպա ոսպ նյակ-
նե րի պա տյան ներ. ման րէ ա կան կուլ տու րա նե րի 
ին կու բա տոր ներ. արև ա յին մարտ կոց ներ. մե կու-
սաց ված պղնձա լար. գա զա պար պիչ էլեկտ րա-
կան խո ղո վակ ներ, բա ցա ռու թյամբ լու սա վո րու-
թյան հա մար օգ տա գործ վող նե րի. դի աֆ րագ մա-
ներ (լու սան կար չու թյուն). թո րիչ ապա րատ ներ 
գի տա կան նպա տակ նե րի հա մար. բա ժա նա վո րիչ 
սար քեր. դռան էլեկտ րա կան զան գեր. ակ նոց-
նե րի պա տյան ներ. լա բո րա տո րի ա յի վա ռա րան-
ներ. օպ տի կա կան ման րա թե լեր (լույս հա ղոր դող 
շի կաց ման թե լեր). հե ռա խո սա լա րեր. լու սա կայ-
ված ռենտ գե նյան ժա պա վեն ներ. լու սան կար չու-
թյան մեջ օգ տա գործ վող ուլտ րա մա նու շա կա գույն 

ճա ռա գայթ նե րի զտիչ ներ. բարձ րա խոս նե րի 
խո սա փո ղեր. լու սան կար չա կան ապա րատ նե րի 
կա լան ներ. գծի կա վոր կո դերն ըն թեր ցող սար-
քեր. գնդա կան թա փանց բաճ կո նակ ներ. ցու ցիչ 
ազ դա լո ղան ներ. մե կու սա տախ տակ ներ ին տեգ-
րալ սխե մա նե րի հա մար. լա բո րա տոր քրո մա-
տագ րիչ ներ. ժա մա նա կագ րիչ ներ (ժա մա նա կի 
գրանց ման սար քեր). խտաս կա վա ռակ ներ (ձայ-
նա-, տե սա-). խտաս կա վա ռակ ներ (չվե րագ րան-
ցե լի). հա մա կարգ չա յին գոր ծառ նա կան գրառ ված 
ծրագ րեր. հա մա կար գիչ նե րին կից սար քեր. 
հա մա կարգ չա յին գրառ ված ծրագ րա յին ապա հո-
վում. լու սա հա վաք ոսպ նյակ ներ. կա պի ձայ նա յին 
սար քեր . կո մու տաց ման սար քեր (տե ղե կատ վու-
թյան մշակ ման սար քա վո րանք). ճնշա մեղմ ման 
խցիկ ներ. կո րա կա ռու ցիչ ներ. ստորջ րյա սուզ ման 
դի մա պա նակ ներ. էլեկտ րո նա յին մա տիտ ներ 
(ցու ցա սար քե րի տար րեր). մագ նի սա կան ծած-
կագ րով քար տեր. ֆաք սի մի լա յին ապա րատ ներ. 
հրշեջ նա վեր. ին տեր ֆեյս ներ հա մա կար գիչ նե րի 
հա մար. սկա վա ռա կա կիր ներ սկա վա ռակ նե րի 
ավ տո մատ հեր թա փո խու թյամբ հա մա կար գիչ-
նե րի հա մար. ծնկա կալ ներ բան վոր նե րի հա մար. 
լու սա վո րու թյան էլեկտ րա կան կար գա վո րիչ ներ. 
մագ նի սա կան տե ղե կա կիր ներ. մագ նի սա կան 
կո դա վո րիչ ներ. մագ նի սա կան ժա պա վե նի բլոկ-
ներ հա մա կար գիչ նե րի հա մար. միկ րոպ րո ցե սոր-
ներ. մո դեմն եր. մո նի տոր ներ (հա մա կարգ չա յին 
սար քա վո րանք). մո նի տոր ներ (հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր). «Մկնիկ» տե սա կի մա նի պու լյա տոր-
ներ (կից սար քա վո րումն եր). նշան ներն ըն թեր-
ցե լու օպ տի կա կան սար քեր. օպ տի կա կան տե ղե-
կա կիր ներ. օպ տի կա կան սկա վա ռակ ներ. հա մա-
կարգ չա յին տպիչ ներ. պրո ցե սոր ներ (տե ղե կատ-
վու թյան մշակ ման կենտ րո նա կան բլոկ ներ). 
ըն թեր ցող սար քեր (տե ղե կատ վու թյան մշակ ման 
սար քեր). անվ տան գու թյան գո տի ներ, բա ցա ռու-
թյամբ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի նստոց նե րի 
և սպոր տա յին սար քա վո րան քի հա մար նա խա-
տես ված նե րի. պատ կե րա մուտ ներ (սար քա վո-
րանք տե ղե կատ վու թյան մշակ ման հա մար). ծխի 
դե տեկ տոր ներ. տրան զիս տոր ներ (էլեկտ րո-
նի կա). ռենտ գե նագ րեր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա-
կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. 
մա լուխ նե րի մի աց ման կցոր դիչ ներ. համ րիչ ներ. 
էլեկտ րո նա յին ծո ցա տետ րեր. հե ռա խո սա յին ինք-
նա պա տաս խա նիչ ներ. տե սախ ցիկ ներ. պար կու-
ճա յին նվա գար կիչ ներ. խտաս կա վա ռակ նե րի 
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նվա գար կիչ ներ. ախ տո րոշ ման սար քեր, բա ցա-
ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար 
նա խա տես ված նե րի. սկա վա ռա կա կիր ներ հա մա-
կար գիչ նե րի հա մար. հա ղոր դա ձո ղեր լույ սի 
կե տա յին աղ բյուր նե րի մոն տաժ ման հա մար. 
գրպա նի էլեկտ րո նա յին թարգ մա նիչ ներ. 
ապ րանք նե րի էլեկտ րո նա յին բեռ նա պի տակ ներ. 
հա կահր դե հա յին պաշտ պա նիչ ծած կոց ներ. 
բռնկա լամ պեր (լու սան կար չու թյուն). սմարթ-քար-
տեր (միկ րոս խե մա նե րով քար տեր). չա փագ դալ-
ներ. դյու րա կիր հա մա կար գիչ ներ. հայ տա րա րու-
թյուն նե րի էլեկտ րո նա յին տախ տակ ներ. գրպա նի 
հաշ վա սար քեր. դժբախտ պա տա հար նե րից, 
ճա ռա գայ թու մից և կրա կից պաշտ պա նող կոշ կե-
ղեն. հա կահր դե հա յին ջրցան ներ. գոր ծարկ ման 
մե տա ղա ճո պան ներ շար ժիչ նե րի հա մար. արև-
ա պաշտ պան ակ նոց ներ. հաշ վառ ման (հաշ վե-
ցու ցա կա յին) ժա մա ցույց ներ (ժա մա նակ գրան-
ցե լու սար քեր). տե սա ժա պա վեն ներ. տե սա խա-
ղե րի քարթ րիջ ներ. տե սա էկ րան ներ. տե սա հե-
ռա խոս ներ. սպոր տա յին ակ նոց ներ. քթա սեղ միչ-
ներ լո ղորդ նե րի և սու զորդ նե րի հա մար. պաշտ-
պա նա կան սա ղա վարտ ներ սպորտս մեն նե րի 
հա մար. էլեկտ րո նա յին ներ բեռն վող հրա պա րա-
կումն եր. հա մա կարգ չա յին ներ բեռն վող ծրագ րեր. 
նա վագ նա ցա կան սար քեր տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար (նա վա կո ղա յին հա մա կար-
գիչ ներ). դե կո րա տիվ մագ նիս ներ. ան լար հե ռա-
խոս ներ. մկնիկ նե րի գոր գեր. դյու րա կիր տա րա-
ծա ըն դու նիչ ներ. դաս տակ նե րի հե նա րան ներ 
հա մա կար գիչ նե րի հետ աշ խա տան քի հա մար. 
հա մա ռանցք մա լուխ ներ. օպ տի կա թել քա յին 
մա լուխ ներ. պաշտ պա նիչ կա փա րիչ ներ խցա կի 
վար դակ նե րի հա մար. խորջ րյա զոն դեր. էլեկտ-
րա ֆի կաց ված ցան կա պա տեր. գրառ ված ծրագ-
րա յին ապա հո վում հա մա կարգ չա յին խա ղե րի 
հա մար. ական ջա կալ ներ. լու սա վոր ման հա մա-
կար գե րի բա լաս տա յին դի մադ րու թյուն ներ. փեյ-
ջեր ներ. ար բա նյա կա յին նա վագ նա ցա կան սար-
քեր. սո լե նո ի դա յին կա փույր ներ (էլեկտ րա մագ-
նի սա կան փո խար կիչ ներ). գեր լա րու մից պաշտ-
պա նող կար գա վո րիչ ներ. դյու րա կիր ռա ցի ա ներ. 
կո ներ քա մու ուղ ղու թյու նը ցույց տա լու հա մար. 
լու սա յին էմի սի ա յի էլեկտ րո նա յին ցու ցիչ ներ. 
մա նե կեն ներ օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լուն վարժ վե-
լու հա մար (վար ժա սար քեր). բե մի լու սա վոր ման 
կար գա վո րիչ ներ. թայ մեր ներ (ավա զի ժա մա-
ցույց ներ) ձու եփե լու հա մար. ԴՆԹ-չի պեր. DVD 

-նվա գար կիչ ներ. բան կո մատ ներ. լու սա ցույց ներ 
(ազ դան շա նա յին սար քա վո րում ներ). ան լար 
հա վա քա կազ մեր հե ռա խոս նե րի հա մար. 
աս բես տե առա ջա կալ ներ հրշեջ նե րի հա մար. 
սա ղա վարտ ներ ձի ա վա րու թյան հա մար. լա բո-
րա տո րի ա յի հա տուկ հա գուստ. ան հա տա կա նաց-
ման մագ նի սա կան ապա րան ջան ներ. տրանս-
պոն դեր ներ (հա ղոր դիչ ներ-պա տաս խա նիչ ներ). 
ներ բեռն վող հնչյու նա յին ֆայ լեր շար ժա կան 
հե ռա խոս նե րի զան գե րի հա մար. ներ բեռն վող 
երաժշ տա կան ֆայ լեր. ներ բեռն վող պատ կեր-
նե րի ֆայ լեր. մա նե կեն ներ վթա րա յին փոր ձար-
կումն ե րի հա մար. լա բո րա տոր ցենտ րի ֆուգ ներ. 
տպա տախ տակ ներ. ՀՀԴ (USB) ֆլեշ-կրիչ ներ. 
դիր քո րոշ ման հա մաշ խար հա յին հա մա կար գի 
ապա րատ ներ (GPS). դյու րա կիր մե դի ան վա գար-
կիչ ներ. նրբա քու ղեր բջջա յին հե ռա խոս նե րի 
հա մար. լույս ար ձա կող դի ոդ ներ (ԼԱԴ). տրի ոդ-
ներ. բարձ րաց նող տրանս ֆոր մա տոր ներ. անձ-
նա կան դյու րա կիր հա մա կար գիչ ներ. հրդե հա շեջ 
փող րակ ներ. պա յու սակ ներ դյու րա կիր հա մա-
կար գիչ նե րի հա մար. ծած կոց ներ դյու րա կիր 
հա մա կար գիչ նե րի հա մար. թվա յին ֆո տոշր ջա-
նակ ներ. Պետ րիի բա ժակ ներ. Պի տո յի խո ղո վակ-
ներ. ստրո բոս կոպ ներ. ճա նա պար հա յին ազ դան-
շա նա յին կո ներ. ջեր մաս տի ճա նի կպչուն ցու ցա-
սար քեր ոչ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
հա վել ված ներ հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ապա հով ման հա մար (ներ բեռ նե լի). էլեկտ րո նա-
յին գրքեր. սմարթ ֆոն ներ. դա տարկ տո նե րա յին 
քարթ րիջ ներ տպիչ նե րի և լու սա պատ ճե նա հա նող 
ապա րատ նե րի հա մար. ռա դիո-տե սա դա յակ, 
լսա-տե սա սար քեր երե խա նե րին հե տև ե լու 
հա մար. տե սախ ցիկ ներ երե խա յին հե տև ե լու 
հա մար, տե սա դա յակ. օբ յեկ տիվ նե րի լու սա-
պաշտ պա նիչ բլենդ ներ. պլան շե տա յին հա մա-
կար գիչ ներ. կո դա վոր ված բա նա լի-քար տեր. 3D 
ակ նոց ներ. հի շո ղու թյան քար տեր տե սա խա ղե րի 
սար քե րի հա մար. զրա հա բաճ կոն ներ. արա գա-
ցու մա չափ ներ. էլեկտ րա կան ձայ նա հան ներ 
(ադապ տեր ներ). փրկա րար պար կուճ ներ բնա-
կան աղետ նե րի հա մար. հա մա կարգ չա յին սար-
քա վո րումն եր. արև ա յին մարտ կոց ներ էլեկտ րա-
է ներ գի ա յի ար տադ րու թյան հա մար. շար ժա կան 
հե ռա խոս ներ, բջջա յին հե ռա խոս ներ. հե ռա դի-
տա կան նշա նոց ներ հրա նոթ նե րի հա մար. թվա-
յին ստո րագ րու թյուն. մարմն ի վրա կրվող սար քեր 
ֆի զի կա կան ակ տի վու թյա նը հե տև ե լու հա մար. 
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լից քա վո րող սար քեր էլեկտ րո նա յին սի գա րետ-
նե րի հա մար. էլեկտ րո նա յին ապա րան ջան ներ 
(չա փիչ գոր ծիք ներ). սմարթ ֆոն նե րի ծած կոց ներ. 
սմարթ ֆոն նե րի պա տյան ներ. մո նո պոդ ներ (ձեռ-
քի ամ րա կա լան ներ). կա լո րի ա չափ ներ. ծախ սա-
չափ ներ. լույս անդ րա դարձ նող փրկա րա րա կան 
բաճ կոն ներ. էլեկտ րա կան վզնոց ներ կեն դա նի-
ներ վար ժեց նե լու հա մար. կա ռա վար ման լծակ-
ներ հա մա կար գիչ նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
տե սա խա ղե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. 
սմարթ-ակ նոց ներ. սմարթ-ժա մա ցույց ներ. 
հա կահր դե հա յին ապա րատ ներ. հա մա կարգ չա-
յին էկ րան նե րի պաշտ պա նիչ թա ղանթ ներ. սպոր-
տա յին սար քեր ատամ նե րը պաշտ պա նե լու 
հա մար (կապ պա). սպոր տա յին սա ղա վարտ ներ. 
ասեղ ներ գե ո դե զի ա կան կողմ նա ցույց նե րի 
հա մար. անվ տան գու թյան սար քեր (կո դա վոր ման 
սար քեր). ինֆ րա կար միր դե տեկ տոր ներ. 
պա տյան ներ անձ նա կան թվա յին օգ նա կան նե րի 
(ԱԹՕ) հա մար. կշեռք ներ ման կիկ նե րի հա մար. 
էլեկտ րո նա յին մուտ քի հսկման հա մա կար գեր 
դռնե րի փակ ման հա մար. ջեր մա դիտ ման 
տե սախ ցիկ ներ. մարմն ի զանգ վա ծի վեր լու ծիչ նե-
րով կշեռք ներ. պլան շե տա յին հա մա կար գիչ նե րի 
պա տյան ներ. սև արկ ղեր (տվյալ նե րի գրան ցիչ-
ներ). թվա յին օդե րև ու թա բա նա կան կա յան ներ. 
էլեկտ րա կան տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար լից քա վոր ման կա յան ներ. ին տե րակ տիվ 
թաչսք րին տեր մի նալ ներ. սմարթ-մա տա նի ներ. 
էլեկտ րա կան և էլեկտ րո նա յին սար քա վո րումն եր 
երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի հա մար. ձայ նա յին 
ին տեր ֆեյս ներ. էք վա լայ զեր ներ (ձայ նա յին ապա-
րատ ներ). ցածր հա ճա խա կա նու թյան բարձ րա-
խոս ներ. լո գա րա նի կշեռք ներ. ջեր մա-խո նա վա-
չափ ներ. կեն սա չի պեր. սմարթ ֆոն նե րի հա մար 
հար մա րեց ված պաշտ պա նիչ ժա պա վեն ներ. 
վիր տու ալ իրա կա նու թյան գլխա դիր սա ղա վարտ-
ներ. ին տե րակ տիվ էլեկտ րո նա յին գրա տախ-
տակ ներ. ար հես տա կան բա նա կա նու թյամբ 
մար դան ման ռո բոտ ներ. ձայ նա յին խառ նիչ ներ. 
Էլեկտ րո նա յին սի գա րետ նե րի մարտ կոց ներ. 
էլեկտ րո նա յին բա նա լի-բրե լոկ ներ հե ռա կա ռա-
վար ման հա մար. էլեկտ րո նա յին նո տա ներ (բեռ-
նե լի). գծագ րա կան T – աձև քա նոն ներ չափ ման 
հա մար. ան կյու նա քա նոն ներ չափ ման հա մար. 
քա ռա կու սի քա նոն ներ չափ ման հա մար. էլեկտ-
րո նա յին թվա յին ցու ցա սար քեր. լա բո րա տոր 
ռո բոտ ներ. ուսու ցո ղա կան ռո բոտ ներ. անվ տան-

գու թյան ապա հով ման ռո բոտ ներ. անձ նա կան 
թվա յին օգ նա կան ներ (ԱԹՕ). հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րա յին ապա հով ման հար թակ ներ, գրառ ված 
կամ բեռն վող. ար բա նյա կա յին որո նիչ ներ. 
մա տա նու չա փիչ ներ. մա տի չա փիչ ներ. բա րակ 
հա ճա խորդ հա մա կար գիչ ներ. հե տևի տե սախ-
ցիկ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
գրպա նի էլեկտ րո նա յին բա ռա րան ներ. մար զա-
սար քեր վե րա կեն դա նաց ման հմտու թյուն նե րի 
ուսուց ման հա մար. էլեկտ րա կան մե տա ղա լա րեր 
ավ տո մե քե նա նե րի հա մար. ակ վա լան գի խո ղո-
վակ ներ. սպոր տա յին սու լիչ ներ. հա մա կարգ չա յին 
էկ րան նե րը պաշտ պա նող ծրագ րա յին ապա հո-
վում, գրառ ված կամ բեռն վող. ինք նան կա րա հան-
ման (սել ֆիի) օբ յեկ տիվ եր. բեռն վող գրա ֆի կա-
կան տար րեր բջջա յին հե ռա խոս նե րի հա մար. 
հե ռա հա ղոր դակ ցա յին ապա րատ ներ ոս կեր չա-
կան զար դե րի տես քով. վրան կրո վի հա մա կար-
գիչ ներ. վրան կրո վի մո նի տոր նե րի ցու ցա սար-
քեր. մագ նի սա-ռե զո նան սա յին տո մոգ րա ֆի ա յի 
(ՄՌՏ) ապա րատ ներ, ոչ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. փրկա րա րա կան լա զե րա յին 
ազ դան շա նա յին լույ սեր. դա տարկ թա նա քա յին 
քարթ րիջ ներ տպիչ նե րի և լու սա պատ ճե նա հա նող 
ապա րատ նե րի հա մար. վահ-վահ ոտ նակ ներ. 
հա սա կա չափ ներ. վար սա հար դար նե րի հա մար 
մա նե կեն-գլուխ ներ (ուսումն ա կան սար քեր). սար-
քեր վիր տու ալ ստեղ նա շա րե րի նա խագծ ման 
հա մար. փրկա րա րա կան ծած կոց ներ. փրկա նա-
վակ ներ. նա նո մաս նիկ նե րի չա փե րի վեր լու ծիչ-
ներ. բար ձիկ ներ ական ջա կալ նե րի հա մար. վիր-
տու ալ իրա կա նու թյան ձեռ նոց ներ. գնդա ձև 
մկնիկ ներ (հա մա կար գիչ նե րին կից սար քեր). 
բջջա յին հե ռա խոս նե րի հա մար բեռն վող զգա յա-
պատ կեր ներ. հե ռա ներ կա յու թյան ռո բոտ ներ. 
օդա կար գա վոր ման թվա յին թեր մոս տատ ներ. 
պի ե զո է լեկտ րա կան տվիչ ներ. օր գա նա կան լույս 
ար ձա կող դի ոդ ներ (ՕԼԱԴ).) քվան տա յին կե տե-
րով լույս ար ձա կող դի ոդ ներ (ՔԼԱԴ). աս տի ճա-
նա վոր ված կա թո ցիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ բժշկա-
կան կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րով օգ տա-
գործ վող նե րի. խցա կի էլեկտ րա կան վար դակ ներ. 
խա ղա յին բեռն վող ծրագ րեր հա մա կար գիչ նե րի 
հա մար. փրկա րա րա կան, ոչ պայ թու ցիկ և ոչ 
հրա տեխ նի կա կան ազ դան շան ներ. դյու րա կիր 
հա մա կար գիչ նե րի տակ դիր ներ. գլխարկ ներ՝ 
որ պես պաշտ պա նիչ սա ղա վարտ ներ. էլեկտ րո-
նա յին կա խո վի կող պեք ներ. ծան րա գո տի ներ 
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ջրա սու զակ նե րի հա մար. ական ջա կալ ներ հե ռա-
վոր կա պի հա մար. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
կա յան ման տվիչ ներ. տոմ սե րի տպիչ ներ. բեռ-
նե րը բարձ րաց նե լիս օժան դա կե լու հա մար մարմ-
նի լծա սար քեր. անա սուն նե րին ուղ ղոր դե լու 
հա մար նա խա տես ված ազ դան շա նա յին 
չխչխկան ներ. տե սապ րո յեկ տոր ներ. ներ բեռն վող 
կրիպ տոգ րա ֆի կա կան բա նա լի ներ կրիպ տո ար-
ժույթ նե րի ստաց ման և ծախս ման հա մար. ներ-
բեռ նե լի էլեկտ րո նա յին դրա մա պա նակ ներ. վար-
կա յին քար տե րի տեր մի նալ ներ. կեն սա չա փա կան 
անձ նագ րեր. նույ նա կա նաց ման կեն սա չա փա կան 
քար տեր.

դաս 10. որո վայ նա յին գո տի ներ. են թա ո րո-
վայ նա յին գո տի ներ. որո վայ նա յին իրա նա կալ-
ներ. բժշկա կան ներք նակ ներ ծննդա բե րու թյան 
հա մար. լսո ղա կան ապա րատ ներ թույլ լսո ղու-
թյուն ունե ցող նե րի հա մար. լսա փո ղակ ներ. վի րա-
բու ժա կան սեղ միչ ներ. բժշկա կան ասեղ ներ. 
ասեղ ներ կա րեր դնե լու հա մար. ար գան դա յին 
(հեշ տո ցա յին) օղակ ներ. տաք օդի թե րա պև տիկ 
ապա րատ ներ. տաք օդի թրթռիչ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. տա կը դնե լու մոմ լաթ ներ 
հի վան դա նո ցա յին մահ ճա կալ նե րի հա մար. 
սա վան ներ ան պա հու թյամբ տա ռա պող նե րի 
հա մար. փո ղա ձո ղեր (կա թե տեր ներ). ռա դի ու մա-
յին խո ղո վակ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ման կա կան ատամն ա օ ղակ ներ. ոսկ րա-
բու ժա կան վի րա կա պեր հո դե րի հա մար. վի րա-
բու ժա կան սև ե ռա թի թեղ ներ. ձգուն (էլաս տիկ) 
կա լանդ ներ. գալ վա նա կան գո տի ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ռենտ գե նյան ապա րատ-
ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. սա նի տա-
րա հի գի ե նիկ տա կա դիր պետ քա նոթ ներ. տա կա-
դիր պետ քա նոթ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ման կա բար ձա կան գոր ծիք ներ անաս-
նա բույժ նե րի հա մար. ման կա կան սննդի շշեր 
ծծակ նե րով. վի րա բու ժա կան դա նակ ներ. հեր ձա-
դա նակ ներ. ոտ նա ման ներ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. վի րա բու ժա կան ըն դար ձա կիչ ներ. 
թքա ման ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
աղե լա րեր. ան վա վոր պատ գա րակ ներ հի վանդ-
նե րի հա մար. պատ գա րակ ներ հի վանդ նե րի 
հա մար. ոսկ րա բու ժա կան իրեր. կա լանդ ներ ճող-
վածք նե րի հա մար. կո շիկ նե րի սու պի նա տոր ներ 
(վեր հա կիչ ներ). զսպա շա պիկ ներ. կա նյուլ ներ 
(փո ղակ ներ). ձեռ նոց ներ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. հար մա րանք ներ մարմն ի խո ռոչ-

նե րը լվա նա լու հա մար. գո տի ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. կա լանդ ներ հղի նե րի 
հա մար. ոսկ րա բու ժա կան գո տի ներ. ատամն ա-
բույ ժի բազ կա թոռ ներ. ամոր ձատ ման աք ցան ներ. 
էլեկտ րա կան բար ձիկ-ջե ռոց ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ոսկ րա հար դար կո շիկ ներ. 
ար հես տա կան ատամ ներ. վի րա բու ժա կան 
սպունգ ներ. վի րա բու ժա կան ապա րա տու րա և 
գոր ծիք ներ. պա յու սակ ներ բժշկա կան գոր ծիք-
նե րի հա վա քա ծու նե րով. վի րա բու ժա կան թե լեր. 
ապա րա տու րա անզ գա յաց ման հա մար. վի րա-
բու ժա կան մկրատ ներ. ջեր մա է լեկտ րա կան 
ճնշակ ներ (վի րա բու ժա կան). ճնշակ ներ (վի րա-
բու ժա կան). կա թո ցիչ ներ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. հար մա րանք ներ կոշ տուկ նե րը 
կտրե լու հա մար. կոս մե տի կա կան մերս ման սար-
քեր. բար ձիկ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. վի րա բու ժա կան կտրող գոր ծիք ներ. 
ին կու բա տոր ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. գդալ ներ դեղ ըն դու նե լու հա մար. քե րակ-
ներ լե զուն մաք րե լու հա մար. ական ջի ունե լյակ-
ներ. ատամն ա բու ժա կան շա ղափ ներ. ատամն ա-
բու ժա կան ապա րա տու րա և գոր ծիք ներ. բույ թեր 
ատամն ե րի պրո թե զա վոր ման հա մար. ատա մի 
պրո թեզ ներ. նշտար ներ. ատամ նա բու ժա կան 
հա յե լի ներ. մա տա կալ ներ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. նե րար կիչ ներ նե րար կում նե րի 
հա մար. ջրա քաշ ման փո ղակ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ջրի պար կեր բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ռենտ գե նյան ապա րատ-
նե րի էկ րան ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. էլեկտ րասր տա գիր ներ. զոն դեր (զննա-
ձո ղեր) բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. պոմ-
պեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ապա րա-
տու րա ա րյան անա լիզ նե րի հա մար. բազ կա թոռ-
ներ բժշկա կան կամ ատամն ա բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. պղպջա կա յին կա թո ցիչ ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ման կա բար-
ձա կան աք ցան ներ. ապա րա տու րա գալ վա նա-
թե րա պի ա յի հա մար. ձեռ նոց ներ մերս ման 
հա մար. գաստ րոս կոպ ներ (ստա մոք սա դի տակ-
ներ). բժշկա կան սառ ցա պար կեր. ա րյու նա չա-
փիչ ներ. ջրա յին մահ ճա կալ ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. նե րար կիչ ներ են թա մաշ կա յին 
նե րար կումն ե րի հա մար. որո վայ նա յին բար ձիկ-
ներ. ին հա լա տոր ներ (ներշն չակ ներ). նե րար կիչ-
ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. քնա բեր 
բար ձիկ ներ անք նու թյան դեմ. ուրո լո գի ա կան 
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(մի զա բա նա կան) սար քեր և գոր ծիք ներ. ին սուֆ-
լյա տոր ներ. հոգ նա ներ. ուլտ րա մա նու շա կա գույն 
լամ պեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
լա զեր ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
կաթ նած ծիչ ներ. լամ պեր բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. գո լոր շի ա րար ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. մի զա րան ներ՝ որ պես անոթ-
ներ. ծնոտ նե րի պրո թեզ ներ. անզ գա յաց ման 
դիմ կալ ներ. մերս ման սար քեր. բժշկա կան սար-
քեր և գոր ծիք ներ. բժշկա կան անոթ ներ. բժշկա-
կան գոր ծիք նե րի պի տո յա տու փեր (ճամպ րուկ-
ներ). վեր ջույթ նե րի պրո թեզ ներ. վի րա բու ժա կան 
հա յե լի ներ. հա տուկ կա հույք բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ման կա բար ձա կան գոր ծիք-
ներ. գո տի ներ պոր տի հա մար. ակ նա չափ ներ. 
սար քեր զար կե րա կի չափ ման հա մար. ակ նա դի-
տակ ներ. լսո ղա կան օր գան նե րը պաշտ պա նող 
մի ջոց ներ. ար հես տա կան մաշկ վի րա բու ժա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. հե նակ նե րի (ան թա ցու-
պե րի) ծայ րա պա նակ ներ. դե ղա հա բե րը նե րա ծե-
լու հար մա րանք ներ. նա խա պահ պա նակ ներ. 
զար կե րա կա յին ճնշման չափ ման սար քեր. քվար-
ցա յին լամ պեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ռենտ գե նյան ապա րատ ներ և տե ղա կա յանք ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ռենտ գե նագ-
րեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ռա դի ո-
գի տա կան ապա րատ ներ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ապա րատ ներ ճա ռա գայ թա յին 
բուժ ման հա մար. վե րա կեն դա նաց ման ապա րա-
տու րա. ռենտ գե նյան խո ղո վակ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. հար մա րանք ներ ռենտ-
գե նյան ճա ռա գայթ նե րից պաշտ պան վե լու 
հա մար. շնչա դի մակ ներ ար հես տա կան շնչա ռու-
թյան հա մար. ապա րա տու րա ար հես տա կան 
շնչա ռու թյան հա մար. սղոց ներ վի րա բու ժա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. կրծքի պրո թեզ ներ. 
ար գան դա յին նե րար կիչ ներ. հեշ տո ցա յին սրսկիչ-
ներ. լսա փո ղակ ներ. ծծակ ներ երե խա նե րի 
հա մար. հե նա րան ներ տա փա կա թա թու թյան 
դեպ քում օգ տա գոր ծե լու հա մար. ապա րա տու րա 
խլու թյու նը բու ժե լու հա մար. պա հող վի րա կա պեր. 
կա րեր դնե լու նյու թեր. վի րա հա տա կան սե ղան-
ներ. հե րյուն ներ. մի զու կա յին զոն դեր (զննա ձո-
ղեր). մի զու կա յին նե րար կիչ ներ. բժշկա կան 
բան կա ներ. անաս նա բու ժա կան սար քեր և գոր-
ծիք ներ. թրթռա կան ապա րատ ներ մահ ճա կալ-
նե րի հա մար. թրթռա մեր սիչ ներ. աչ քի պրո թեզ-
ներ. օդա կա խու թա յին սար քեր բժշկա կան նպա-

տակ նե րի հա մար. փչո վի բար ձեր բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. փչո վի բար ձիկ ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. փչո վի ներք-
նակ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
նե րար կիչ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
վի րա բու ժա կան առաձ գա կան գուլ պա ներ. երակ-
նե րի լայ նաց ման ժա մա նակ օգ տա գործ վող ձգուն 
(էլաս տիկ) եր կար գուլ պա ներ. հե նակ ներ (ան թա-
ցու պեր). ծծա կով շշե րի կա փա րիչ ներ. ծծակ ներ 
ման կա կան շշե րի հա մար. ոսկ րա հար դար մի ջա-
տա կեր. ման րէ ա զերծ ված վի րա բու ժա կան 
սա վան ներ. հա տուկ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար հար մա րեց ված մահ ճա կալ ներ. էլեկտ-
րոդ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. էլեկտ-
րա կան գո տի ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ապա րա տու րա ֆի զի կա կան վար ժու-
թյուն նե րի հա մար բժշկա կան նպա տակ նե րով. 
ին կու բա տոր ներ նո րա ծին նե րի հա մար. հար մա-
րանք ներ մարմն ի խո ռոչ նե րը մաք րե լու հա մար. 
ատամ նա բու ժա կան էլեկտ րա կան ապա րա-
տու րա. ապա րա տու րա բժշկա կան անա լիզ նե րի 
հա մար. ուլտ րա մա նու շա կա գույն ճա ռա գայթ նե րի 
զտիչ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ծխա հար ման ապա րատ ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. իրա նա կալ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ոչ քի մի ա կան հա կա բեղմ-
նա վո րիչ մի ջոց ներ. էլեկտ րա կան ծած կոց ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. մա զի պրո-
թեզ ներ. վի րա բու ժա կան ծնկա կալ ներ. ոսպ նյակ-
ներ (նե րակ նա յին պրո թեզ ներ) ներ պատ վաստ-
ման հա մար. պառ կե լա խո ցե րի առա ջա ցու մը 
կան խող բար ձիկ ներ. ֆի զի ո թե րա պև տիկ ապա-
րա տու րա. շնչա չափ ներ (բժշկա կան գոր ծիք ներ). 
ջեր մա չափ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ասեղ ներ ասեղ նա բու ժու թյան հա մար. հա տուկ 
հա գուստ վի րա հա տա կան սե նյակ նե րի հա մար. 
ախ տո րոշ ման ապա րատ ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. գոր ծիք ներ էլեկտ րա ա սեղ նա-
բու ժու թյան հա մար. սրտախ թա նիչ ներ. բուժ վող 
հի վանդ նե րին բարձ րաց նե լու ամ բար ձիչ ներ. 
դիմ կալ ներ բժշկա կան անձ նա կազ մի հա մար. 
ոսկ րա բու ժա կան գիպ սի կա պեր. վի րա բու ժա կան 
սա վան ներ. վի րա բու ժա կան ներ պատ վաս տիչ-
ներ ար հես տա կան նյու թե րից. ջեր մաճն շակ ներ 
առա ջին օգ նու թյան հա մար. գի շե րա նոթ նե րի 
նստոց ներ. սրտի դե ֆիբ րի լ յա տոր ներ. դի ա լի-
զորդ սար քեր. լա րա յին ուղ ղոր դիչ ներ (բժշկա-
կան). օր թո դոն տիկ սար քեր. բժշկու թյան մեջ 
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օգ տա գործ վող օդա քաշ ապա րատ ներ. հա տուկ 
տա րո ղու թյուն ներ բժշկա կան թա փոն նե րի 
հա մար. վի րա կապ (պա հող կա լանդ). պար կիկ-
ներ հեշ տո ցա յին ցնցուղ ման հա մար. էրո տիկ 
տիկ նիկ ներ (սեքս տիկ նիկ ներ). միկ րո ո ղորկ ման 
ապա րատ ներ մաշ կի հա մար. մարմն ի ֆունկ ցի-
ո նալ խան գա րումն ե րը վե րա կանգ նե լու հա մար 
ապա րա տու րա բժշկա կան նպա տակ նե րով. 
ստենտ ներ. ական ջի վի րախ ծուծ ներ (ական ջը 
պաշտ պա նե լու հար մա րանք ներ). ջեր մաս տի-
ճա նի կպչուն ցու ցա սար քեր բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. հե նա սայ լակ ներ սահ մա նա-
փակ հնա րա վո րու թյուն ներ ունե ցող ան ձանց 
հա մար. տո մոգ րաֆ ներ բժշկա կան նպա տակ նե-
րով օգ տա գոր ծե լու հա մար. կո րյա կա յին ցա նը 
բու ժե լու սար քեր. սան րեր ոջիլ նե րի դեմ. քա ռա-
կու սի հե նա րա նով ձեռ նա փայ տեր բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ներ դի տակ խցիկ ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. սրտի աշ խա-
տան քը դի տար կող սար քեր. սեղ մող (կոմպ րե-
սի ոն) հա գուստ. սեքս-խա ղա լիք ներ. ուղե ղի 
էլեկտ րախ թա նիչ ներ. ներդր վող մի ջոց ներ դե ղե-
րը մաշ կի տակ նե րար կե լու հա մար. կեն սա քայ-
քա յիչ իմպ լանտ ներ ոս կո րի սև ե ռակ ման հա մար. 
բժշկա կան մած կա թի ակ ներ. աս պի րա տոր ներ 
քթի հա մար. պաշտ պա նիչ ատամ նա կալ ներ 
ատամն ա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. դաշ-
տա նա յին թա սա կիկ ներ. շնչա ռա կան դի մակ ներ 
ար հես տա կան շնչա ռու թյան հա մար. օր թո դոն-
տիկ ռե տի նե կա պեր. վեր լու ծիչ ներ ման րէ նե րի 
նույ նա կա նաց ման հա մար բժշկա կան նպա տակ-
նե րով. ապա րատ ներ ԴՆԹ և ՌՆԹ հե տա զո տու-
թյուն նե րի հա մար բժշկա կան նպա տակ նե րով. 
ցո ղու նա յին բջիջ նե րի վե րա կանգն ման ապա-
րատ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րով. մարմն ի 
ճար պը հսկող-չա փող սար քեր. մարմն ի կազ մու-
թյու նը հսկող-չա փող սար քեր. ոտ քե րի մատ նե րի 
բա ժա նիչ ներ ոսկ րա բու ժա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. հա կա ռև մա տիկ ապա րան ջան ներ. 
հա կա ռև մա տիկ օղակ ներ. ապա րան ջան ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. վի րա բու ժա-
կան ռո բոտ ներ. ծծակ ներ մա նուկ նե րին կե րակ-
րե լու հա մար. ապա րան ջան ներ սրտխառ նո ցի 
դեմ. քայ լա վար ժան քի ան վա վոր սայ լակ ներ. 
ջրած նա յին ին հա լ յա տոր ներ (ներշն չակ ներ). 
մագ նի սա-ռե զո նան սա յին տո մոգ րա ֆի ա յի (ՄՌՏ) 
ապա րատ ներ, բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
մահ ճա կալ նե րի փչո վի ներք նակ ներ բժշկա կան 

նպա տակ նե րի հա մար. սա ռեց նող սպե ղա նա լա-
թեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. սա ռեց-
նող բար ձիկ ներ առա ջին օգ նու թյան հա մար. 
ձեռ քի շար ժա կան մի զա ման ներ. ձեռ նա փայ տեր 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ռո բո տա յին 
էք զոկ մախք նե րի կոս տյումն եր բժշկա կան նպա-
տակ նե րով օգ տա գոր ծե լու հա մար. ակուպ րե սու-
րա յին ապա րան ջան ներ. երե խա նե րի ծծակ նե րի 
պնդակ-բռնիչ ներ. խո լես տե րի նը չա փող գոր ծիք-
ներ. հի վան դի հե տա զոտ ման խա լաթ ներ. բի ո-
մագ նի սա կան օղակ ներ թե րա պև տիկ կամ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. դեմ քի թե րա-
պև տիկ դի մակ ներ. լնդե րի մերս ման ռե տի նե 
պա րա գա ներ ման կիկ նե րի հա մար. հա բե րի 
ման րա տիչ ներ. ա րյան մեջ գլյու կո զան չա փող 
գոր ծիք ներ. պնդաց ման լամ պեր բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ար հես տա կան նյու թե րից 
պատ րաստ ված ոսկ րա յին լցա նյու թեր. ին հա լա-
տոր նե րի (ներշն չակ նե րի) խցիկ ներ. բժշկա կան 
զննման հա մար սե ղան ներ. նա նո ռո բոտ ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. կի նե զի ո լո գի-
ա յի ժա պա վեն ներ. բժշկա կան սա ռեց նող սար քեր 
ջեր մա հար վա ծը բու ժե լու հա մար. թե րա պև տիկ 
հի պո թեր մի ա յում օգ տա գոր ծե լու հա մար նա խա-
տես ված բժշկա կան սա ռեց նող սար քեր. հա բեր 
կտրող գոր ծիք ներ. հի գի ե նիկ դի մակ ներ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ԼԱԴ դի մակ ներ 
թե րա պև տիկ նպա տակ նե րի հա մար. թթված նի 
խտա նյու թեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պա հող կա լանդ ներ. լա զե րա յին սա ղա վարտ ներ 
մա զա թա փու թյան բուժ ման հա մար.

դաս 11. ավ տո մատ տե ղա կա յանք ներ ոռոգ-
ման հա մար. ջեր մա յին կու տա կիչ ներ. ացե տի լե-
նա յին այ րոց ներ. ացե տի լե նա յին գե նե րա տոր-
ներ. ացե տի լե նա յին լամ պեր. օդա քաշ թա սակ-
ներ. լու սա վո րող հա մա կար գեր թռչող ապա րատ-
նե րի հա մար. խու ղա կա յին վա ռա րան ներ. 
ապա րատ ներ օդի հո տա զերծ ման հա մար. 
սարք վածք ներ օդի սա ռեց ման հա մար. զտիչ ներ 
օդո րակ ման հա մար. օդա ջե ռու ցիչ ներ. օդա յին 
չո րու ցիչ ներ. օդո րակ ման կա յանք ներ. օդի 
զտման տե ղա կա յանք ներ. տաք օդով աշ խա տող 
ջե ռուց ման սար քեր. սար քա վո րանք տաք օդով 
բաղ նիք նե րի հա մար. շփա կան բռնկորդ ներ 
գա զա յին վա ռիչ նե րի հա մար. գա զա յին վա ռիչ-
ներ. վա ռիչ ներ. լամ պա նոթ ներ. էլեկտ րա կան 
լամ պե րի անոթ ներ. աղե ղա յին լամ պեր. էլեկտ-
րա կան լամ պեր. հիմն ակ մախք ներ վա ռա րան-
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նե րի հա մար. սառ նա պա հա րան ներ. լապ տեր ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ցո լա լապ-
տեր ներ մե քե նա նե րի հա մար. սա ռեց նող բա քեր 
վա ռա րան նե րի հա մար. վան նա ներ. նստե լու 
վան նա ներ. շար ժա կան խցիկ ներ թուր քա կան 
բաղ նիք նե րի հա մար. սար քա վո րանք լո գա րան-
նե րի հա մար. ջե ռու ցիչ ներ վան նա նե րի հա մար. 
սա նի տա րա տեխ նի կա կան տե ղա կա յանք ներ 
լո գա րան նե րի հա մար. լու սա տու ներ. լու սա վոր-
ման լապ տեր ներ. լամ պե րի կո թառ ներ. շի կա րա-
նա յին այ րոց ներ. այ րոց ներ լամ պե րի հա մար. 
լապ տեր ներ հե ծա նիվ ե րի հա մար. բի դե. ջրա-
ջե ռու ցիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ մե քե նա յի մա սե րի. 
թրծման վա ռա րան ներ. ջրա ծո րան ներ. խցան ներ 
ռա դի ա տոր նե րի հա մար. գրպա նի էլեկտ րա կան 
լապ տեր ներ. ջրա տա քա ցու ցիչ ներ. վա ռա րան ներ 
հա ցա բուլ կե ղե նի հա մար. հա կացր ցո ղիչ գլխա-
դիր ներ ծո րակ նե րի հա մար. հար մա րանք ներ 
շամ փուր նե րը շրջե լու հա մար. շամ փուր ներ. 
լա բո րա տո րի ա յի այ րոց ներ. ջա հա վոր տե ղա կա-
յանք ներ նավ թար դյու նա բե րու թյան հա մար. 
այ րոց ներ. այ րոց ներ ման րէ նե րի ոչն չաց ման 
հա մար. կաթ սա ներ լվաց քատ նե րի հա մար. շար-
ժա կան զու գա րան ներ. օդա փո խիչ ներ (օդո րա-
կում). սուրճ բո վե լու ապա րատ ներ. օդա ջե ռու ցիչ-
ներ (կա լո րի ֆեր ներ). խո ղո վակ նե րի և խո ղո վա-
կա շա րե րի ծո րակ ներ. ջեր մու թյան վե րա կանգ-
նիչ ներ. հրա հեստ ա ղ յու սա պատ վածք ներ 
վա ռա րան նե րի հա մար. լամ պեր տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի շրջա դար ձի ցու ցիչ նե րի հա մար. 
ած խա յին էլեկտ րոդ ներ աղե ղա յին լամ պե րի 
հա մար. ջե ռուց ման տե ղա կա յանք ներ. սար քա-
վո րանք վա ռա րան նե րը բեռ նե լու հա մար. լվաց-
ման բա քեր զու գա րան նե րի հա մար. եռաց րած 
ջրով աշ խա տող ջե ռուց ման տե ղա կա յանք ներ. 
ջե ռուց ման կաթ սա ներ. ջե ռուց ման կաթ սա նե րի 
խո ղո վակ ներ. օդո րա կիչ ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. ջե ռուց ման-տա քաց ման սար-
քեր, որոնք աշ խա տում են պինդ, հե ղուկ և գա զա-
յին վա ռե լի քով. ջե ռուց ման տե ղա կա յանք ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ջե ռուց ման 
էլեկտ րա կան սար քեր. կենտ րո նա կան ջե ռուց ման 
ռա դի ա տոր ներ. խո նա վա րար ներ կենտ րո նա կան 
ջե ռուց ման ռա դի ա տոր նե րի հա մար. ջե ռու ցիչ 
տար րեր. ջե ռու ցիչ ներ ար դուկ նե րի հա մար. 
էլեկտ րա կան կամ ոչ էլեկտ րա կան ջեր մակ ներ 
ոտ քե րի հա մար. էլեկտ րա կան մուֆ տա ներ ոտ քե-
րը տա քաց նե լու հա մար. կե րա կուր ներ տա քաց-

նե լու հար մա րանք ներ. ընկղմ վող ջե ռու ցիչ ներ. 
լամ պի ապա կի ներ. լամ պե րի խո ղո վակ ներ. 
ծխնե լույզ նե րի ծխանց քեր. ծխանց քե րի սա հա-
փա կան ներ. չո րու ցիչ ներ մա զե րի հա մար. ջրի 
բաշխ ման տե ղա կա յանք ներ. չո րաց ման ապա-
րատ ներ. օդո րա կիչ ներ. սար քեր սո սին ձը 
տա քաց նե լու հա մար. թոր ման սյու ներ. խո ղո վակ-
ներ (սա նի տա րա տեխ նի կա կան հա մա կար գե րի 
մա սեր). ջրմու ղի տե ղա կա յանք ներ. զու գա րան-
ներ. սառ ցա րա նա յին ապա րատ ներ. էլեկտ րա-
կան սպասք կե րա կուր պատ րաս տե լու հա մար. 
խո հա նո ցա յին սա լօ ջախ ներ. սար քեր և տե ղա-
կա յանք ներ սննդամ թեր քի ջեր մա յին մշակ ման 
հա մար. լապ տեր ներ մո տո ցիկ լետ նե րի հա մար. 
էլեկտ րա կան գա զա պար պիչ խո ղո վակ ներ լու-
սա վոր ման հա մար. հա կա սառ ցա պա տիչ ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. զու գա-
րան նե րի ախ տա հան ման մի ջոց նե րի բաշ խիչ ներ. 
ապա րատ ներ ախ տա հան ման հա մար. ծո վա յին 
ջրի աղազրկ ման տե ղա կա յանք ներ. ապա րատ-
ներ չո րաց ման հա մար. լույ սի ցրիչ ներ. ըմ պե լիք-
ներ սա ռեց նե լու ապա րատ ներ. թոր ման ապա-
րատ ներ. ցնցուղ ներ. էլեկտ րա կան լամ պե րի 
կո թառ ներ. ջրի մաքր ման տե ղա կա յանք ներ. ջրի 
զտման սար քեր. տե ղա կա յանք ներ ջրի սա ռեց-
ման հա մար. շատր վան ներ. տա րո ղու թյուն ներ 
ջու րը ճնշման տակ պա հե լու հա մար. ջրի ման-
րէ ա զեր ծիչ ներ. ջեր մա փո խա նա կիչ ներ, բա ցի 
մե քե նա յի մա սե րից. լու սա վոր ման սար քեր և 
տե ղա կա յանք ներ. ջա հեր. հո սաջ րե րի մաքր ման 
տե ղա կա յանք ներ. առաս տա ղի լու սամ փոփ ներ. 
էլեկտ րա կան ռա դի ա տոր ներ. գա զե րի զտման 
սար քեր. սար քեր կե րե րը չո րաց նե լու հա մար. 
գո լոր շի ա րար ներ. վա ռա րան ներ (ջե ռու ցիչ սար-
քեր). էլեկտ րա կան լամ պե րի թե լեր. զտիչ ներ 
խմե լու ջրի հա մար. կե րոն ներ. շար ժա կան դարբ-
նոց ներ. վա ռա րան ներ, բա ցա ռու թյամբ լա բո րա-
տոր վա ռա րան նե րի. ձև ա վոր ա ղյու սա պատ-
վածք ներ վա ռա րան նե րի հա մար. հրա կալ ներ 
վա ռա րան նե րի հա մար. օջախ ներ. մոխ րա տաշ-
տեր վա ռա րան նե րի հա մար. սառ նա րա նա յին 
ապա րատ ներ և մե քե նա ներ. սառ նա րա նի խցիկ-
ներ. սառ նա րա նա յին տա րո ղու թյուն ներ. լամ պեր 
մա զե րը գանգ րաց նե լու հա մար. մրգե րը չո րաց-
նե լու ապա րատ ներ. գա զազ տիչ ներ (գա զա յին 
սար քա վո րան քի մա սեր). գա զայ րոց ներ. գա զի 
կաթ սա ներ. գա զալց ված լամ պեր. շո գե ար տադ-
րիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ մե քե նա նե րի մա սե րի. 
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ման րէ աս պան լամ պեր օդը մաք րե լու հա մար. 
սար քեր և մե քե նա ներ սա ռույց պատ րաս տե լու 
հա մար. էլեկտ րա կան սառ նախ ցիկ ներ. գնդա ձև 
թա սակ ներ լամ պե րի հա մար. ջե ռուց ման սա լեր. 
հաց բո վե լու սար քեր (տոս տեր). գրի լի խո հա նո-
ցա յին ապա րատ ներ. աղ բայ րիչ ներ (վա ռա րան-
ներ). ապա րատ ներ օդի կամ ջրի իո նաց ման 
հա մար. դե կո րա տիվ շատր վան ներ. լա բո րա տոր 
լամ պեր. կա թի սա ռեց ման տե ղա կա յանք ներ. 
պաս տե րիչ ներ. յու ղա յին լամ պեր. ուլտ րա մա նու-
շա կա գույն ճա ռա գայթ ման լամ պեր, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ-
վող նե րի. պայ թանվ տանգ լամ պեր. անդ րա դար-
ձիչ ներ լամ պե րի հա մար. չի նա կան լապ տեր ներ. 
լվա ցա րան ներ (սա նի տա րա տեխ նի կա կան սար-
քա վոր ման մա սեր). հե ղուկ նե րի սա ռեց ման 
տե ղա կա յանք ներ. լյու մի նես ցեն տա յին խո ղո վակ-
ներ լու սա վոր ման հա մար. մագ նե զի ու մա յին 
թե լեր լու սա վոր ման սար քե րի հա մար. չո րու ցիչ-
ներ ածի կի հա մար. հան քա փո րի լամ պեր. տե ղա-
կա յանք ներ մի ջու կա յին վա ռե լի քի և մի ջու կա յին 
ռե ակ ցի ա նե րի դան դա ղա րար նե րի հա մար. 
կա փույր ներ պա հես տա րան նե րում մա կար դա կի 
կար գա վոր ման հա մար. էլեկտ րա կան լամ պեր 
տո նա ծա ռե րի հա մար. լու սա վոր վող հա մար ներ 
շեն քե րի հա մար. թթված նա-ջրած նա յին այ րոց-
ներ. ջե ռուց ման ռա դի ա տոր ներ. յու ղա յին այ րոց-
ներ. ցո լա լապ տեր ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի հա մար. ջե ռուց ման թի թեղ ներ. լու սար ձակ-
ներ. պո լի մե րաց ված տե ղա կա յանք ներ. խո հա-
նո ցա յին վա ռա րան ներ (ջե ռոց ներ). օդի ոչ 
ավ տո մատ կա փույր ներ շո գե ջե ռուց ման տե ղա-
կա յանք նե րի հա մար. ապա րատ ներ և մե քե նա-
ներ ջու րը մաք րե լու հա մար. օդի մաքր ման սար-
քեր և մե քե նա ներ. թոր ման աշ տա րակ ներ թոր-
ման հա մար. տե ղա կա յանք ներ և մե քե նա ներ 
սա ռեց ման հա մար. տա քաց ման խո հա նո ցա յին 
սար քեր. անդ րա դար ձիչ ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. սառ նա րա նա յին սար քա վո-
րումն եր և տե ղա կա յանք ներ. սար քեր և տե ղա-
կա յանք ներ սա ռեց ման հա մար. քար շի կար գա-
վոր ման ձգա փա կան ներ. կար գա վո րիչ պա րա-
գա ներ ջրա սար քե րի կամ գա զա սար քե րի և 
ջրմուղ նե րի կամ գա զա մուղ նե րի հա մար. պահ-
պա նիչ պա րա գա ներ ջրա սար քե րի կամ գա զա-
սար քե րի և ջրմուղ նե րի կամ գա զա մուղ նե րի 
հա մար. ծո րակ ներ. ջրա տար ծո րակ նե րի մի ջա-
դիր ներ. շամ փուր պա րու նա կող հար մա րանք ներ 

միս տա պա կե լու հա մար. սա նի տա րա տեխ նի կա-
կան սար քեր և տե ղա կա յանք ներ. չո րաց ման 
ապա րատ ներ և տե ղա կա յանք ներ. ապա րատ ներ 
լվա ցա սե նյակ նե րում ձեռ քե րը չո րաց նե լու 
հա մար. օդա փո խիչ ներ (օդո րակ ման կա յանք-
նե րի մա սեր). ման րէ ա զեր ծիչ ներ. գա լա րա խո ղո-
վակ ներ (թոր ման, ջե ռուց ման կամ սա ռեց ման 
տե ղա կա յանք նե րի մա սեր). ծխա խո տի սա ռեց-
ման տե ղա կա յանք ներ. չո րու ցիչ ներ ծխա խո տի 
հա մար. լու սա վոր ման սար քեր տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. տա պա կոց ներ. մո խիր 
տե ղա փո խե լու ավ տո մատ սարք վածք ներ. գո լոր-
շու ար տադր ման տե ղա կա յանք ներ. օդա փո խու-
թյան կա յանք ներ և ապա րատ ներ (օդո րա կում). 
օդա փոխ ման (օդո րա կում) տե ղա կա յանք ներ և 
ապա րատ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. զու գա րա նա կոն քեր. նստոց ներ զու գա-
րան նե րի հա մար. լու սամ փոփ ներ. լու սամ փոփ-
նե րի կա լիչ ներ (բռնիչ ներ). խառ նիչ ծո րակ ներ 
ջրա տար խո ղո վակ նե րի հա մար. կար գա վո րիչ և 
պահ պա նիչ պա րա գա ներ գա զա մուղ նե րի 
հա մար. կար գա վո րիչ և պահ պա նիչ պա րա գա-
ներ ջրմու ղա յին սար քա վո րումն ե րի հա մար. շո գու 
կու տա կիչ ներ. տե ղա կա յանք ներ և ապա րատ ներ 
ջու րը փափ կաց նե լու հա մար. օդա քաշ լա բո րա-
տոր թա սակ ներ. օդի ման րէ ա զեր ծիչ ներ. թո րիչ-
ներ. սպիր տայ րոց ներ. հա կաշ լաց նող հար մա-
րանք ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար 
(լամ պե րի պա րա գա ներ). տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի ապա կի նե րի տա քա ցու ցիչ ներ. գլխա-
դիր ներ գա զայ րոց նե րի հա մար. ջրա մա տա կա-
րար ման հա մա կար գե րի տե ղա կա յանք ներ. 
մի ջու կա յին ռե ակ տոր ներ. խո հա նո ցա յին էլեկտ-
րա կան ավ տոկ լավ եր, էլեկտ րա կան շու տե փուկ-
ներ. լապ տեր ներ ավ տո մե քե նա նե րի հա մար. 
ծծա կով շշե րի էլեկտ րա կան տա քա ցիչ ներ. էլեկտ-
րա կան վաֆ լե կա ղա պար ներ. պահ պա նիչ և կար-
գա վո րիչ պա րա գա ներ գա զա սար քե րի հա մար. 
էլեկտ րա կան լու ծա կոր զիչ ներ սուր ճի հա մար. 
էլեկտ րա կան սրճեփ ներ. փո ղո ցա յին լապ տեր-
ներ. շո գե կաթ սա նե րի ջեր մա խո ղո վակ ներ. կրա-
կա րան ներ (ման ղալ ներ). էլեկտ րա կան ճար պա-
ջե ռոց ներ. սե նյա կա յին բու խա րի ներ. ջեր մա յին 
պոմ պեր. արև ա յին ջեր մա յին հա վա քիչ ներ 
(ջե ռու ցում). արևի վա ռա րան ներ. ապա րատ ներ 
արև այ րու քի հա մար (սո լյա րի ումն եր). ջրթող ներ 
զու գա րան նե րի հա մար. սնու ցիչ ներ ջե ռու ցիչ 
կաթ սա նե րի հա մար. սառ նա րան ներ. հո տա զերծ-
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ման սար քեր, բա ցա ռու թյամբ անձ նա կան օգ տա-
գործ ման հա մար նա խա տես ված նե րի. ջրա ռու 
սար քեր. յու ղե րի զտման սար քեր. սար քեր ծխա-
հար ման հա մար, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան 
նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. սար քա վո-
րանք թրծող վա ռա րան նե րի հա մար (հե նա րան-
ներ). գրպա նի ջեր մակ ներ. հիդ րո մերս ման լո գա-
րան ներ (անոթ ներ). քրո մա տագ րիչ ներ ար դյու-
նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. էլեկտ րա-
կան շի կաց ման թե լիկ ներ. գա զա պա ղիչ ներ 
(մե քե նա նե րի մա սեր չհան դի սա ցող). բար ձեր 
էլեկտ րա ջե ռուց մամբ, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան 
նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. սար քա վո-
րանք շո գե բաղ նիք նե րի հա մար. լո ղախ ցիկ ներ. 
լվա ցա րա նա կոն քեր. չոր գո լոր շի ով աշ խա տող 
սար քեր դեմ քի խնամ քի հա մար (սա ու նա ներ 
դեմ քի հա մար). մի զա ման ներ` որ պես սա նի տա-
րա-տեխ նի կա կան սար քա վո րանք. ջեր մակ ներ. 
էլեկտ րա կան թե յա ման ներ. ջեր մակ ներ ան կող-
նու հա մար. էլեկտ րա ջե ռուց մամբ ծած կոց ներ, 
բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող նե րի. ան կո ղի նը տա քաց նե լու 
ջեր մակ ներ. զտման սարք վածք ներ ակ վա րի ում-
նե րի հա մար. տա քա ցիչ ներ ակ վա րի ում նե րի 
հա մար. լու սա տու ներ ակ վա րի ումն ե րի հա մար. 
էլեկտ րա ջե ռուց մամբ գոր գեր. ատամն ա բու ժա-
կան վա ռա րան ներ. յո գուրտ պատ րաս տե լու 
էլեկտ րա կան սար քեր. ըն դար ձակ ման բա քեր 
կենտ րո նա կան ջե ռուց ման հա մա կար գե րի 
հա մար. օդա մաք րիչ ներ խո հա նոց նե րի հա մար. 
կեն ցա ղա յին էլեկտ րա կան օդա փո խիչ ներ. սպի-
տա կե ղե նի էլեկտ րա կան չո րու ցիչ ներ. միկ րո ա-
լի քա յին վա ռա րան ներ (սնունդ պատ րաս տե լու 
հա մար). տե ղա կա յանք ներ լո ղա վա զան նե րի 
ջու րը քլո րաց նե լու հա մար. ջեր մա պահ պա նիչ 
կա փույր ներ (ջե ռուց ման տե ղա կա յանք նե րի 
մա սեր). սարք վածք ներ ջրի պտտա կան շար ժում 
ստեղ ծե լու հա մար. սար քեր սննդամ թեր քը 
ջրազր կե լու հա մար. ստորջ րյա լու սար ձակ ներ. 
ոռոգ ման կա թի լա յին ցրիչ ներ (ոռոգ ման պա րա-
գա ներ). ման րէ ա զերծ ված սե նյակ ներ (սա նի տա-
րա կան սար քա վո րանք). կրա կա րան նե րում 
(ման ղալ նե րում) օգ տա գործ վող լա վա յի կտոր ներ. 
գյու ղատն տե սա կան մե քե նա ներ ջրե լու և ոռո գե-
լու հա մար. միկ րո ա լի քա յին վա ռա րան ներ 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. հաց 
թխե լու մե քե նա ներ. սա ռեց նող ցու ցա փեղ կեր 
(ցու ցա պա հա րան ներ). գործ վածք նե րը գո լոր շի ով 

փափ կաց նող սար քեր. հաց թխե լու սար քեր. լույս 
ար ձա կող դի ոդ նե րի (ԼԱԴ) լու սա վոր ման սար-
քեր. հիդ րո մերս ման լո գա րան նե րի ապա րատ-
ներ. տա քաց վող ցու ցա փեղ կեր (ցու ցա պա հա-
րան ներ). բազ մապ րո ֆիլ կաթ սա ներ. սննդի 
էլեկտ րա կան գո լոր շեփ ներ. տոր տի լա պատ րաս-
տե լու էլեկտ րա կան մամ լիչ ներ. գրքե րի ախ տա-
հան ման պա հա րան ներ. ջեր մա յին թնդա նոթ ներ. 
շո կո լա դա յին էլեկտ րա կան շատր վան ներ. 
ախ տա հա նող ապա րատ ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րով. գի նու էլեկտ րա կան մա ռան ներ. լու-
սա յին շա րան ներ տո նա կան զար դա րան քի 
հա մար. էլեկտ րա տա քաց մամբ կար ճա գուլ պա-
ներ. ճա կա տի լապ տեր ներ. լամ պեր եղունգ նե րի 
հա մար. վա կու ու մում սնուն դը պատ րաս տե լու 
էլեկտ րա կան կաթ սա ներ. միկ րոպղպ ջակ նե րի 
գե նե րա տոր ներ լո գան քի հա մար. ջե ռուց ման և 
հո վաց ման սար քեր տաք և սա ռը ըմ պե լիք ներ 
բաշ խե լու հա մար. էլեկտ րա կան ջե ռուց մամբ 
հա գուստ. ծե ծած բրնձից թխված քաբ լիթ նե րի 
պատ րաստ ման էլեկտ րա կան կեն ցա ղա յին մե քե-
նա ներ. պատ րույգ ներ հե ղուկ վա ռե լի քով վա ռա-
րան նե րի հա մար. եփ ման էլեկտ րա կան սա լեր. 
մո մի լապ տեր ներ. տաք օդով տա պա կող ճար-
պա ջե ռոց ներ. պաղ պա ղակ պատ րաս տե լու մե քե-
նա ներ. հե ծա նիվ ե րի ուղ ղոր դիչ լու սար ձակ ներ. 
սառ նա րան ներ, սա ռեց ման ապա րատ ներ և 
սառ ցա րան ներ բժշկա կան նպա տակ նե րով 
պա հես տա վոր ման հա մար. պնդաց ման լամ պեր 
ոչ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. աճեց ման 
հիդ րո պո նիկ հա մա կար գեր. էլեկտ րա կան ջեր-
մա մե կու սիչ անոթ ներ. սննդամ թեր քը ջրազր կե-
լու էլեկտ րա կան սար քեր. ՀՀԴ-սնու ցու մով ձեռ քի 
տա քա ցու ցիչ ներ. ՀՀԴ-սնու ցու մով բա ժա կի 
ջե ռու ցիչ ներ. կուս կուս պատ րաս տե լու էլեկտ րա-
կան սա լիկ ներ. հա տա կի լապ տեր. էլեկտ րա կան 
թա ժին ներ. լու սա յին լու սար ձակ ներ. մա ռա խու-
ղա յին մե քե նա ներ. հա տա կի ջե ռուց ման սար քեր 
և հար մա րանք ներ. օդի խո նա վա ցու ցիչ ներ. 
էլեկտ րա կան մե քե նա ներ սո յա յի կաթ պատ րաս-
տե լու հա մար. սուր ճի դա տարկ պար կուճ ներ 
սուր ճի էլեկտ րա կան մե քե նա նե րի հա մար. էլեկտ-
րա կան ինք նա եռ ներ. խո նա վակ լա նիչ ներ.

դաս 12. եղա նա վոր ամ բար ձիչ ներ. եր կա թու-
ղա յին կցիչ ներ. կցոր դիչ ներ ցա մա քա յին տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. օդա յին փո խակ-
րիչ ներ. օդա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ. 
օդա պա րիկ ներ. օդախ ցիկ ներ օդաճն շա կան 
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դո ղե րի հա մար. գոր ծիք նե րի և պի տույք նե րի 
հա վա քա կազ մեր դո ղե րի օդախ ցիկ նե րի նո րոգ-
ման հա մար. օդա պոմ պեր (տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի պի տույք ներ). կա խոց նե րի մեղ միչ ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. մեղ միչ 
զսպա նակ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. «երկ կեն ցաղ» ինք նա թիռ. սա հե լուց 
պաշտ պա նող հար մա րանք ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի դո ղե րի հա մար. հա կա սահ քա յին 
շղթա ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի նստոց-
նե րի գլխա կալ ներ. ջրե լու մե քե նա ներ. կցանք-
նե րի կցիչ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. ավ տո բուս ներ. հե ռըն թաց ավ տո բուս-
ներ. կա տեր ներ. բեռ նա տար ավ տո մե քե նա ներ. 
ավ տո մո բիլ նե րի հետգ ցո վի թափ քա ծած կեր. 
շղթա ներ ավ տո մո բիլ նե րի հա մար. շաս սի ներ 
ավ տո մո բիլ  նե րի հա մար.  հե տըն թաց քի 
ազ դասար քեր տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. ինք նա թիռ ներ (օդա նա վեր). լաս տա նա-
վեր. բեռ նախ ցիկ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի հա մար. դի րի ժաբլ ներ. դո ղեր տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի անիվ ե րի հա մար. տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի դո ղե րի փա կան ներ. 
եր կա թու ղա յին շար ժա կազ մե րի անիվ նե րի 
կա լանդ նե րի կա տար ներ. ոլո րա լի սեռ ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. նա վի րան-
ներ. նա վե րի կե ռեր. ղե կա յին սարք վածք ներ 
նա վե րը կա ռա վա րե լու հա մար. սարք վածք ներ 
նա վե րը զա տե լու հա մար. թեք նա վա րան ներ 
նա վե րի հա մար. պտու տա կա յին շար ժա սար քեր 
փոքր նա վե րի հա մար. թի եր. բեռ նա տար ավ տո-
մո բիլ նե րի թափ քեր. հան քա յին սայ լակ նե րի 
անիվ եր. հե ծա նիվ եր. հե նակ ներ հե ծա նիվ ե րի 
հա մար. եր կա թու ղա յին վա գոն նե րի սայ լակ ներ. 
նա վա մա կույկ նե րի մա կույ կա հե ծան ներ. ցե խից, 
կեղ տից պաշտ պա նող վա հա նակ ներ. եր կա նիվ 
սայ լակ ներ. կա խո վի ճո պա նու ղի նե րի խցիկ ներ. 
կե սոն ներ (տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ). անիվ-
ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի շար ժիչ նե րի ծած-
կեր. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հետգ ցո վի 
թափ քա ծած կեր. ավ տոկ ցանք ներ. քար շակ ներ 
(տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ). ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի մե խա նիզմն ե րի 
քար տեր, բա ցա ռու թյամբ շար ժիչ նե րի. անվ տան-
գու թյան գո տի ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
նստոց նե րի հա մար. տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի ան վա կուն դեր. շղթա ներ հե ծա նիվ նե րի 

հա մար. ան վա սայ լակ ներ. բեռ նա նա վեր (կցա-
նա վեր). մա կույկ ներ. բեռ նա տար սայ լակ ներ. 
սայ լակ ներ ճկա փո ղե րի հա մար. ձու լա սայ լակ ներ. 
մե քե նա ներ գոլ ֆի հա մար. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի շաս սի ներ. ղե կեր. շար ժա կազ մեր 
ֆու նի կու լյոր նե րի հա մար. եր կա թու ղա յին շար-
ժա կազ մեր. ծխա տար խո ղո վակ ներ նա վե րի 
հա մար. թրթուր ներ (թրթու րա յին ժա պա վեն ներ) 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. տրակ-
տոր ներ. վա գո նիկ ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի թա փար գել ներ. եր կա թու ղա յին տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի թա փար գել ներ (բու ֆեր ներ). 
հիդ րավ լի կա կան հա մա կար գեր տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի հա մար. հե ծա նիվ ե րի ղե կեր. 
քնա մահ ճակ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. ող նա կո ղեր (նա վե րի). հե ծա նիվ ե րի 
դո ղեր. հե ծա նիվ ե րի ատամն ա նիվ եր. ար գե-
լակ ներ հե ծա նիվ ե րի հա մար. ցե խից, կեղ տից 
պաշտ պա նող վա հա նակ ներ հե ծա նիվ նե րի 
հա մար. հե ծա նիվ ե րի ան վա հե ցեր. ծնկա վոր 
լծակ ներ հե ծա նիվ ե րի հա մար. շար ժիչ ներ հե ծա-
նիվ ե րի հա մար. հե ծա նիվ ե րի ան վա կուն դեր. 
հե ծա նիվ ե րի ոտ նակ ներ. պոմ պեր հե ծա նիվ-
նե րի հա մար. հե ծան վա յին ան վա ճա ղեր. հե ծա-
նիվ նե րի անիվ ներ. թամ բեր հե ծա նիվ նե րի 
հա մար. մո տո ցիկ լետ նե րի կանգ նակ ներ. ատամ-
նա վոր փո խան ցիչ ներ ցա մա քա յին տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. լո ղուն դրագ ներ 
(նա վեր). եր կա թու ղա սայ լակ ներ. էլեկտ րա շար-
ժիչ ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի հա մար. էլեկտ րա կան տրանս պոր տա յին 
մի ջոց ներ. կցոր դիչ նե րի ագույց ներ ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ման կա-
կան անվ տանգ նստոց ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. պա րա շյուտ ներ. դո ղա ծած-
կան ներ օդաճն շա կան դո ղե րի հա մար. տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա կակ շիռ ներ անիվ ե րի 
հա վա սա րակշռ ման հա մար. տի ե զե րա կան 
ապա րատ ներ. նա վե րի կայ մա սար քեր (ծո վա յին 
նա վա տոր միղ). սռնի ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. սռնի նե րի վզիկ ներ. հող մա-
պա կի նե րի ապա կե մաք րիչ ներ. պահ պա նա կան 
ցան ցեր հե ծա նիվ ե րի հա մար. բեռ նա ցան ցեր 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ան վա-
կուն դե րի (անիվ ե րի) թա սակ ներ. ֆուր գոն ներ 
(տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ). ար գե լակ ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ան վա-
կուն դե րի ամ րա կա պեր. ավ տո մո բիլ-սառ նա րան-
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ներ. վա գոն-սառ նա րան ներ (եր կա թու ղա յին 
տրանս պորտ). շար ժիչ ներ ցա մա քա յին տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. նա վա խե լի թի եր. 
պա տյան ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
նստոց նե րի հա մար. լու սան ցույց ներ. հիդ րո ինք-
նա թիռ ներ. սա հա նավ. ննջա վա գոն ներ. շո գե-
շարժ ներ. լո կո մո տիվ եր. քար շու ժա յին շար ժիչ-
ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. եր կա թու ղա յին վա գոն ներ. ոտ նա տե ղեր 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. փոխ հա-
ղոր դակ ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. ուժա յին մե խա նիզմ ներ 
ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. ռազ մա կան տրանս պորտ. ռե ակ տիվ 
շար ժիչ ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի հա մար. մո տո ցիկ լետ ներ. վա զան ցի կցոր-
դիչ ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի հա մար. ջրա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց-
ներ. նա վեր. նա վե րի թի ապ տու տակ ներ. օմն ի-
բուս ներ. թի եր կա նո եի հա մար. հող մա պա կի ներ. 
ան վա դո ղե րի բու թակ ներ. պահ պա նա շեր տեր 
ան վա դո ղե րը վե րա կանգ նե լու հա մար. օդաճն-
շա կան դո ղեր. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
ան վա դո ղեր. կամր ջա նա վեր. դռներ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ավ տո մո բի լա յին բեռ-
նախ ցիկ ներ դա հուկ նե րի հա մար. եռա նիվ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ բեռ նե րի փո խադր-
ման հա մար. ման կա սայ լակ ներ. պա տյան ներ 
ման կա սայ լակ նե րի հա մար. ման կա կան սայ լակ-
նե րի հետգ ցո վի թափ քա ծած կեր. պտու տա կա յին 
շար ժա սար քեր. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
ան վա ճա ղեր. պրկման սարք վածք ներ ան վա ճա-
ղե րի հա մար. վե րե լակ ներ լեռ նագ նաց նե րի 
հա մար. կա խոց նե րի զսպան ներ տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի հա մար. վա գոն – ռես տո րան ներ. 
հե տևի դի տա հա յե լի ներ. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի ան վա հե ցեր. թամ բեր մո տո ցիկ լետ-
նե րի հա մար. մո տո ցիկ լետ նե րի սայ լակ ներ. 
նստոց ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
սպոր տա յին ավ տո մո բիլ ներ (ավ տո մե քե նա ներ). 
կա ռա նա սյու ներ (ծո վա յին). թիկ նա թո ռով վե րե-
լակ ներ. թի ա կալ ներ. կործ վող (շրջվող) սայ լակ-
ներ. թռչող ապա րատ ներ. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի ըն թա ցա յին մա սեր. սահ նակ ներ 
(տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ). տրամ վայ ներ. 
սարք վածք ներ և հար մա րանք ներ ճո պա նու ղի-
նե րի հա մար. ֆու նի կու լյոր ներ. կա խո վի ճո պա-
նու ղի ներ. եռա նիվ տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ. 

տուր բին ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ 
ցա մա քով, օդով, ջրով կամ եր կա թու ղով տե ղա-
շարժ ման հա մար. ինք նա սոսնձ վող ռե տի նե 
կար կա տան ներ դո ղե րի օդախ ցիկ նե րը նո րո գե-
լու հա մար. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ներ սի 
պաս տառ ներ. մո պեդ ներ. պա տու հան ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. մար դա-
տար ավ տո մո բիլ ներ. հա կա հափշ տա կիչ հար մա-
րանք ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
շրջվող սար քեր (վա գոն նե րի, վա գո նետ նե րի 
մա սեր). զբո սա նա վեր. օդագ նա ցու թյան մեջ 
օգ տա գործ վող ապա րատ ներ, մե քե նա ներ և հար-
մա րանք ներ. հա կաշ լաց ման հար մա րանք ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ավ տո մո-
բիլ նե րի դո ղեր. ավ տո մո բիլ նե րի թափ քեր. 
ավ տո մո բիլ նե րի թա փար գել ներ. մեղ միչ ներ 
ավ տո մո բիլ նե րի հա մար. հա կա հափշ տա կիչ 
ազ դասար քեր տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. ազ դան շա նա յին շչակ ներ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ավ տո մո բիլ – բե տո-
նա խառ նիչ ներ. հե ծա նիվ նե րի ան վա խու ցեր. 
ար գե լա կա յին լրա կազ մեր տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. ար գե լա կա յին կա լուն ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ցա մա քա-
յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի փո խան ցա տու-
փեր. ձեռ նա սայ լակ ներ. սայ լեր. հե ծա նիվ ե րի 
շրջա նակ ներ. թափ քեր տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի հա մար. ինք նա նետ վող բազ կա թոռ ներ 
թռչող ապա րատ նե րի հա մար. պա տյան ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. շար ժա-
հա ղորդ շղթա ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. փոխ հա ղոր դիչ շղթա ներ 
ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. պտտման մո մեն տի կեր պա փո խիչ ներ 
ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. ազ դան շա նա յին ցու ցիչ ներ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ծխա տար խո ղո վակ-
ներ լո կո մո տիվ նե րի հա մար. ղե կա նիվ ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. թամ բե րի 
պա տյան ներ հե ծա նիվ ե րի հա մար. սա նի տա րա-
կան տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ. ան խուց դո ղեր 
հե ծա նիվ ե րի հա մար. ռե դուկ տոր ներ ցա մա քա-
յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ար գե-
լա կա յին սեգ մենտ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի հա մար. օդասահ նակ. վա ռե լի քի բա քե րի 
կա փա րիչ ներ. շար ժա ձո ղեր ցա մա քա յին տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար (բա ցա ռու թյամբ 
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մո տոր նե րի և շար ժիչ նե րի մաս կազ մող նե րի). 
հետ նա մա սի բեռ նամ բար ձիչ ներ (տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի մա սեր). անվ տան գու թյան կա պո-
վի գո տի ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի նստե-
լա տե ղե րի հա մար. արև ա պաշտ պան հար մա-
րանք ներ ավ տո մո բիլ նե րի հա մար. շար ժա հա-
ղորդ ման տու փի լի սեռ ներ ցա մա քա յին տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. անվ տան գու թյան 
բար ձիկ ներ (ավ տո մո բիլ նե րի անվ տան գու թյան 
մի ջոց ներ). հե ծա նիվ ե րի զամ բյուղ ներ. ավ տոտ-
ներ. սայ լակ նե րի ան վակ ներ (տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի). սայ լակ ներ մաքր ման հա մար. նա վե-
րի բա խա մեղ միչ ներ. ձեռ նա սահ նակ ներ (ֆին նա-
կան սահ նակ ներ). հե ծա նիվ նե րի կո ղով ներ. 
սայ լակ ներ մթերք նե րի հա մար. ձնագ նաց մե քե-
նա ներ. հե ռա կա ռա վար վող տրանս պոր տա յին 
մի ջոց ներ, բա ցա ռու թյամբ խա ղա լիք նե րի. ինք-
նագ լոր ներ (տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ). նա վի 
կայ մեր. պա տյան ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի ղե կե րի հա մար. սփոյ լեր ներ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ցո լա լապ տեր նե րի 
մաք րիչ ներ. ար գե լա կա յին կոճ ղակ ներ ավ տո մո-
բիլ նե րի հա մար. պա հես տա յին անիվ նե րի 
պա տյան ներ. շրջո վի թափ քով բեռ նա տար վա գո-
նիկ ներ. սի գա րե տի վա ռիչ ներ ավ տո մո բիլ նե րի 
վա հա նակ նե րի վրա. ար գե լա կա յին սկա վա ռակ-
ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. հե ծա-
նիվ ե րի խուր ջին ներ. հե ծա նիվ ե րի զան գեր. 
մո տո ցիկ լետ նե րի զան գեր. զրա հա պատ ված 
տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ. շար ժիչ նե րի հե նա-
րան ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի հա մար. ռազ մա կան նշա նա կու թյան անօ-
դա չու թռչող սար քեր. կա նոե. քա ղա քա ցի ա կան 
նշա նա կու թյան անօ դա չու թռչող սար քեր. հե տևի 
կո ղա յին դի տա հա յե լի ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. մո ծա կա պաշտ պան ցան ցեր 
ման կա կան սայ լակ նե րի հա մար. տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի կա ռա վար ման բռնակ ներ. ան վա-
րորդ ավ տո մե քե նա ներ (ինք նա վար ավ տո մե քե-
նա ներ). մո տո ռոլ լեր. սկու տեր ներ սահ մա նա փակ 
հնա րա վո րու թյուն նե րով ան ձանց հա մար. ավ տո-
մո բիլ նե րի մոխ րա ման ներ. շղթա ներ մո տո ցիկ-
լետ նե րի հա մար. մո տո ցիկ լետ նե րի շրջա նակ ներ. 
մո տո ցիկ լետ նե րի ղե կեր. շար ժիչ ներ մո տո ցիկ-
լետ նե րի հա մար. մո տո ցիկ լետ նե րի կո ղով եր. 
պինդ դո ղեր տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի անիվ-
նե րի հա մար. նո րա ծին նե րի սայ լակ ներ. ման կա-
կան սայ լակ նե րին հար մա րեց ված ոտ նա մուշ-

տակ ներ. հաշ ման դամն ե րի սայ լակ նե րին հար-
մա րեց ված ոտ նա մուշ տակ ներ. ան վա դո ղե րի 
ներդր վող օդախ ցիկ ներ. զբո սա սայ լակ նե րին 
հար մա րեց ված պա յու սակ ներ. հե ռա կա ռա վար-
վող տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ ստորջ րյա 
զննում նե րի հա մար. ինք նա վար ստորջ րյա 
տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ ծո վի հա տա կի 
զննում նե րի հա մար. սիլ ֆոն ներ մի ակց ված 
ավ տո բուս նե րի հա մար. էլեկտ րա կան հե ծա նիվ-
ներ. թամ բե րի պա տյան ներ մո տո ցիկ լետ նե րի 
հա մար. մրցար շա վա յին ավ տո մե քե նա ներ. ռո բո-
տաց ված ավ տո մե քե նա ներ. անօ դա չու թռչող 
խցիկ ներ (դրոն). ձկնոր սա կան սայ լակ ներ. անիվ-
նե րով վան դա կա վոր սայ լակ ներ. տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի անիվ ե րի պնդօ ղակ ներ. սեղ մակ-
ներ նա խա տես ված ավ տո մե քե նա յի պա հես տա-
մա սե րը ավ տո մե քե նա յի թափ քին ամ րաց նե լու 
հա մար. փրկա րա րա կան սահ նակ ներ. էվա կու-
ա տոր ներ. աղ բա տար ավ տո մե քե նա ներ. կցանք-
ներ հե ծա նիվ եր փո խադ րե լու հա մար. հե ծա նի վի 
կցանք ներ. սայ լակ ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի 
հա մար. բեռ նա տար ներ ներ կա ռուց ված կռուն-
կով. առաք ման դրոն ներ. տե սախ ցիկ նե րով 
հե ռա կա ռա վար վող ուղ ղա թիռ ներ. գի րո կոպ տեր-
ներ. ուղ ղա թիռ ներ. ինք նա հա վա սա րակշռ վող 
ինք նագ լոր ներ. ինք նա հա վա սա րակշռ վող տախ-
տակ ներ. ինք նա հա վա սա րակշռ վող էլեկտ րա կան 
ունի ցիկ լեր. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ծած-
կե րի ամ րակ ներ. դո ղեր ձյու նա մաք րիչ նե րի 
հա մար. ջրա սու զա կի զան գեր. բա ժա կա կալ ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. սայ լակ-
ներ. ձի ա սայ լեր. «երկ կեն ցաղ» տրանս պոր տա յին 
մի ջոց ներ. ամե նագ նաց տրանս պոր տա յին 
մի ջոց ներ.

դաս 13. ացե տիլ նիտ րա թա ղան թա նյութ. 
հրե տա սայ լեր (րե տա նիh). պայ թու ցիկ փամ-
փուշտ ներ. պայ թու ցիկ նյու թեր ամո նի ու մի նիտ-
րա տի հիմ քի վրա. ճայ թիչ ներ (դե տո նա տոր). 
ինք նագ նաց զեն քեր. ար ցուն քա բեր գա զով 
զեն քեր. հրա զեն. հրա զե նի փո ղանց քե րի մաքր-
ման խո զա նակ ներ. հրա վա ռե լիք. հրե տա նա յին 
զեն քեր (հրա նոթ). բա լիս տիկ ար կեր. հար մա-
րանք ներ փամփշ տա կալ նե րը լցա վո րե լու հա մար. 
բեն գա լյան կրակ ներ. բռնկիչ մո մեր. փամ փուշ տի 
պար կուճ ներ. թնդա նոթ ներ. զեն քի փո ղեր. 
կա րա բին ներ. փամ փուշտ ներ. հար մա րանք-
ներ փամ փուշտ նե րով լից քա վո րե լու հա մար. 
փամփշ տա կալ ներ. որ սոր դա կան հրա զեն. ռազ-
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մամ թերք. հրա զե նի հրա հան ներ. վա ռո դա ման-
ներ. հրա բամ բակ. հրա զե նի հրա նո թա փո ղե րի 
հետ նա մա սեր. դի նա միտ. զեն քի պա տյան ներ. 
պայ թու ցիկ նյու թեր. ազ դան շա նա յին հրթիռ-
ներ. հրա ցան ներ (զենք). հրա ցա նի ագուստ ներ. 
նշա նա ռու թյան հա յե լի ներ հրա զե նի հա մար. 
հրա զե նի ձգան նե րի պաշտ պա նիչ բռնակ ներ. 
որ սոր դա կան կո տո րուք. ռազ մամ թերք հրա զե նի 
հա մար. հրթի ռա նետ ներ. ական նե րի պայ թու-
ցիչ ներ. ական ներ (զի նամ թերք). գնդա ցիր ներ. 
ակա նա նետ ներ (հրա զեն). հրե տա նա յին ար կեր. 
ատր ճա նակ ներ (զենք). սև վա ռոդ. վա ռոդ. 
ար կեր(զենք). ինք նա բո ցա վառ վող նյու թեր. 
հրա տեխ նի կա կան մի ջոց ներ. ատր ճա նակ ներ. 
ծանր հրա նոթ նե րի դար ձյակ ներ. հրե տա նա յին 
հե նա րան ներ. նշա նոց ներ հրա զե նի հա մար, 
բա ցա ռու թյամբ օպ տի կա կա նի. օդաճն շա կան 
ատր ճա նակ ներ (զենք). բռնկման պատ րույգ-
ներ հրա զե նի հա մար. պայ թու ցիչ ներ. բռնկման 
քու ղեր հրա զե նի հա մար. զեն քե րի սրա կալ ներ. 
մա ռա խու ղի ժա մա նակ օգ տա գործ վող պայ թյու-
նա յին ազ դան շա նիչ ներ. նշա նոց ներ հրա զե նի 
հա մար (բա ցա ռու թյամբ օպ տի կա կա նի). հրա-
պա տիճ – ճայ թիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ խա ղա-
լիք նե րի. ռե ակ տիվ ար կեր (ար կեր). հար պու նա-
յին հրա ցան ներ (զենք). խլա րար ներ զեն քե րի 
հա մար. տան կեր. վա ռո դա պա տիճ ներ. հե ղու կա-
ցիր ներ ան հա տա կան պաշտ պա նու թյան հա մար. 
զի նամ թեր քի հա մար նա խա տես ված գո տի ներ. 
ավ տո մատ զեն քի փամ փուշ տի ժա պա վեն ներ. 
տոր պեդ ներ. ձեռ քի զենք (հրա զեն). ձեռ քի 
նռնակ ներ. ազ դան շա նա յին ատր ճա նակ ներ. 
փրկա րա րա կան, պայ թու ցիկ կամ հրա տեխ նի-
կա կան ազ դան շան ներ.

դաս 14. ագատ ներ. ժա մա ցույց նե րի սլաք ներ 
(բա ցա ռու թյամբ ձեռ քի ժա մա ցույց նե րի). ազ նիվ 
մե տաղ նե րի ձու լակ տոր ներ. թան կար ժեք իրեր 
սա թից. ուլունք ներ մամ լած սա թից. հա մա յիլ ներ 
(թան կար ժեք իրեր). ար ծա թյա մե տա ղա թել. 
ար ծա թյա թե լեր (թան կար ժեք իրեր). ժա մա-
ցույց ներ (բա ցա ռու թյամբ ձեռ քի). ճո ճա նակ ներ 
(ժա մա գոր ծու թյուն). թմբուկ ներ (ժա մա ցույց նե րի 
ար տադ րու թյուն). ապա րան ջան ներ (թան կար-
ժեք իրեր). ժա մա ցույց – ապա րան ջան ներ. 
ժա մա ցույց նե րի ապա րան ջան ներ. կա խա զար-
դեր ոս կեր չա կան իրե րի հա մար. կրծքա զար դեր 
(թան կար ժեք իրեր). թվա հար թակ ներ (ժա մա գոր-
ծու թյուն). արևի ժա մա ցույց ներ. ժա մա ցույց նե րի 

մե խա նիզմն եր. շղթա ներ (թան կար ժեք իրեր). 
ժա մա ցույց նե րի շղթա ներ. ձեռ քի ժա մա գիր ներ 
(ժա մա ցույց ներ). ժա մա նա կա չափ ներ. ժա մա նա-
կա դի տակ ներ. ժա մա նա կա չափ սար քեր. վզնոց-
ներ (թան կար ժեք իրեր). էլեկտ րա կան ժա մա-
ցույց ներ. փող կապ նե րի սեղ միչ ներ. մե տա ղադ-
րամն եր. ալ մաստ ներ. թե լեր ազ նիվ մե տաղ նե րից 
(թան կար ժեք իրեր). ատո մա յին ժա մա ցույց ներ. 
էտա լո նա յին ժա մա ցույց ներ (ազ դան շան նե րի 
տվիչ գե նե րա տոր). ժա մա ցույց նե րի իրան ներ. 
իրի դի ում. թան կար ժեք իրեր փղոսկ րից. զար դա-
րանք ներ սև սա թից. չմշակ ված կամ մաս նա կի 
մշակ ված սև սաթ. պղնձե ժե տոն ներ (մե տա-
ղա նիշ ներ). ոս կեր չա կան իրեր. մե դա լի ոն ներ 
(թան կար ժեք իրեր). մե դալ ներ. չմշակ ված կամ 
մաս նա կի մշակ ված ազ նիվ մե տաղ ներ. ձեռ քի 
ժա մա ցույց ներ. ձեռ քի ժա մա ցույց նե րի զսպա-
նակ ներ. ձեռ քի ժա մա ցույց նե րի ապա կի ներ. 
ժա մա ցույց նե րի ըն թա ցա յին մե խա նիզմ ներ. 
ձի թակն (թան կար ժեք քար), պե րի դոտ. չմշակ-
ված կամ դրոշ մա հատ ված ոս կի. ոս կյա թե լեր 
(թան կար ժեք իրեր). օս մի ում. պա լա դի ում. դե կո-
րա տիվ գնդասեղ ներ. մար գա րիտ (թան կար ժեք 
իրեր). կի սա թան կար ժեք քա րեր. թան կար ժեք 
քա րեր. պլա տին (մե տաղ). զար թու ցիչ ներ. 
ռո դի ում. ռու թե նի ում. շպի նել ներ (թան կար ժեք 
քա րեր). ար ձան ներ ազ նիվ մե տաղ նե րից. ստրաս 
(ար հես տա կան՝ կեղծ ադա մանդ). ազ նիվ մե տաղ-
նե րի հա մա հալ վածք ներ. խա րիսխ ներ (ժա մա-
ցույց նե րի ար տադ րու թյուն). մա տա նի ներ (թան-
կար ժեք իրեր). գե ղար վես տա կան իրեր ազ նիվ 
մե տաղ նե րից. տու փեր ազ նիվ մե տաղ նե րից. 
գլխարկ նե րի ոս կյա զար դա րանք ներ. ական ջօ-
ղեր. կո շիկ նե րի ոս կյա զար դա րանք ներ. թև քա-
ճար մանդ ներ. կի սանդ րի ներ ազ նիվ մե տաղ նե-
րից. գրպա նի կամ ձեռ քի ժա մա ցույց նե րի իրան-
ներ. նվե րի պա տյան ներ ժա մա ցույց նե րի հա մար. 
ար ձա նիկ ներ, պատ կեր ներ ազ նիվ մե տաղ նե րից. 
գնդասեղ ներ (թան կար ժեք իրեր). փող կապ նե րի 
գնդասեղ ներ. կրծքան շան ներ ազ նիվ մե տաղ նե-
րից. օղակ ներ բա նա լի նե րի հա մար (ան ջա տո վի 
օղակ ներ կա խա զար դե րի կամ դե կո րա տիվ 
զար դե րի հա մար). անմ շակ կամ դրվագ ված 
ար ծա թե ղեն. շար ժա կան գով վայր կյա նա չափ-
ներ. կլու ա զո նե տեխ նո լո գի ա յով. զար դա տու փեր. 
ուլունք ներ թան կար ժեք և ոչ թան կար ժեք իրեր 
պատ րաս տե լու հա մար. օղ լակ ներ թան կար ժեք 
իրե րի հա մար. նա խա պատ րաստ վածք (գրուն-
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տով կա) թան կար ժեք իրե րի հա մար. գլա նիկ ներ 
թան կար ժեք իրե րի հա մար. կա բո շոն ներ. ան ջա-
տո վի օղակ ներ թան կար ժեք մե տաղ նե րից բա նա-
լի նե րի հա մար. նվեր նե րի տու փեր թան կար ժեք 
իրե րի հա մար. ձեռ քի ժա մա ցույց նե րի սլաք ներ. 
միս բա հա (աղո թե լու տե րո ղոր մյա). ասեղ նա-
գոր ծած ապա րան ջան ներ մա նա ծա գործ ված քից 
(թան կար ժեք իրեր). հու ռութ ներ բա նա լի նե րի 
օղակ նե րի հա մար. համ րիչ ներ (տե րո ղոր մյա), 
խա չե լու թյուն ներ թան կար ժեք մե տաղ նե րից, 
բա ցա ռու թյամբ ոս կեր չա կան իրե րի. որ պես 
զար դեր օգ տա գործ վող խա չե լու թյուն ներ. հա նո-
վի օղակ ներ բա նա լի նե րի հա մար. գլխարկ նե րի 
թան կար ժեք գնդասեղ ներ.

դաս 15. ակոր դե ոն ներ. բա նա լի ներ (մուր ճեր) 
լա րա յին գոր ծիք նե րը լա րե լու հա մար. լեզ վա կա-
վոր փո ղա յին գոր ծիք ներ. երաժշ տա կան գոր-
ծիք նե րի աղեղ ներ. երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի 
աղեղ նե րի դրոց ներ. երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի 
աղեղ նե րի փայ տիկ ներ. ձիու մազ երաժշ տա կան 
գոր ծիք նե րի աղեղ նե րի հա մար. դաշ նա մուր ներ. 
չափ տա լու ձո ղիկ ներ (խմբա վա րի). թմբու կի փայ-
տիկ ներ. բան դո նի ոն ներ. եր գե հո նիկ ներ. բա սեր 
(ստեղ ներ, լա րեր) (ցածր ռե գիստ րի երաժշ-
տա կան գոր ծիք ներ). հար մոն ներ. աղե լա րեր 
երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի հա մար. բուկ ցին ներ 
(զին վո րա կան փո ղեր). կա րի լի ոն ներ (երաժշ տա-
կան գոր ծիք ներ). կաս տա նի ետ ներ (չխչխկան-
ներ). բուն չուկ ներ (երաժշ տա կան գոր ծիք ներ). 
կի սագն դա ձև թմբուկ նե րի դրոց ներ. երաժշ տա-
կան գոր ծիք նե րի ականջ ներ. ցիտ րա ներ (կի թառ-
ներ). կլար նետ ներ. երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի 
ստեղ նա շա րեր. երաժշ տա կան գոր ծիք ներ. 
կոն ցեր տի նո. կոնտ րա բաս ներ. երաժշ տա կան 
գոր ծիք նե րի նվա գա լա րեր. լա րա յին գոր ծիք ներ. 
եղ ջե րա փո ղեր (երաժշ տա կան գոր ծիք ներ). կոռ-
նետ ներ. ծնծղա ներ. կա մեր տոն ներ. ծայ րոց ներ 
երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի հա մար. երաժշ տա-
կան գոր ծիք նե րի պա տյան ներ. ֆլեյ տա ներ. կոչ-
նա զան գեր. վար գան ներ (երաժշ տա կան գոր ծիք-
ներ). կի թառ ներ. ֆիս հար մո նի ա ներ. տա վիղ ներ. 
տա վիղ նե րի նվա գա լա րեր. հո բոյ ներ. էլեկտ րո-
նա յին երաժշ տա կան գոր ծիք ներ. մե խա նի կա կան 
դաշ նա մուր նե րի ձայնն ուժգ նաց նող կար գա վո-
րիչ ներ. քնար ներ. մե դի ա տոր ներ (կնտնտոց ներ) 
լա րա յին գոր ծիք նե րի հա մար. ման դո լին ներ. 
ջու թակ նե րի դնչա փո կեր. պար կապ զուկ ներ. 
երաժշ տա կան արկ ղիկ ներ. նո տա նե րը շրջե լու 

հար մա րանք ներ. երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի 
կամր ջակ ներ. եռան կյու նի ներ (երաժշ տա կան 
գոր ծիք ներ). օկա րի նա ներ (իտա լա կան երաժշ-
տա կան կա վե փո ղա յին գոր ծիք). եր գե հոն ներ. 
եր գե հոն նե րի օդա տար խո ղո վակ ներ. կա շի 
թմբուկ նե րի հա մար. երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի 
ոտ նակ ներ. դաշ նա մուր նե րի ստեղ նա շա րեր. 
դաշ նա մուր նե րի նվա գա լա րեր. դաշ նա մու րի 
ստեղ ներ. փուք սեր երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի 
հա մար. երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի մեղ մոց-
ներ. թմբուկ ներ (երաժշ տա կան գոր ծիք ներ). 
դա փեր (դա հի րա ներ). տամ տամն եր. կի սագն-
դա ձև թմբուկ ներ (գո սեր) (երաժշ տա կան գոր-
ծիք ներ). տրոմ բոն ներ (փո ղա յին երաժշ տա կան 
գոր ծիք ներ). շե փոր ներ. փո ղեր. երաժշ տա կան 
գոր ծիք նե րի կա փույր ներ. վի ո լա ներ. ջու թակ-
ներ. քսի լո ֆոն ներ. երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի 
ստեղ ներ. մե ղե դի նե րի ձայ նագր ման ժա պա վեն-
ներ մե խա նի կա կան երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի 
հա մար. մե ղե դի նե րի ձայ նագր ման ծա կոտ ված 
ժա պա վեն ներ մե խա նի կա կան երաժշ տա կան 
գոր ծիք նե րի հա մար. նո տա կալ ներ. հա քին ներ 
(չի նա կան ջու թակ ներ). ֆլեյ տա ներ հնդե ղե գից 
(բամ բու կից). պի պա ներ (չի նա կան կի թառ ներ). 
շեն գեր (չի նա կան փո ղա յին երաժշ տա կան գոր-
ծիք ներ). սու ո նա ներ (չի նա կան փող). զան գակ-
ներ (երաժշ տա կան գոր ծիք ներ). երաժշ տու թյան 
սին թե զա րար ներ (հա մադ րիչ ներ). երաժշ տա կան 
գոր ծիք նե րի դրոց ներ. սաք սո ֆոն ներ. բա լա լայ կա 
(երաժշ տա կան լա րա յին գոր ծիք ներ). բան ջո. 
մե լո դի կա ներ. բև եկ նա խեժ երաժշ տա կան լա րա-
յին գոր ծիք նե րի հա մար. ռո բո տաց ված հար վա-
ծա յին գոր ծիք ներ (երաժշ տա կան գոր ծիք ներ). 
մուր ճիկ ներ երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի հա մար. 
փո կեր երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի հա մար.

դաս 16. պող պա տե տա ռա մար մին ներ. պող-
պա տե գրչա ծայ րեր. կպչուն ժա պա վե նի բաշ խիչ 
հար մա րանք ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
հաս ցե նե րով դրոշ մակ նիք ներ. հաս ցե ատ պիչ 
մե քե նա ներ. թուղթ. ազ դագ րեր. ազ դագ րե րի 
թղթե կամ ստվա րաթղ թե վա հա նակ ներ. գրա սե-
նյա կա յին մակնշ ման մե քե նա ներ. գրա սե նյա կա-
յին ամ րակ ներ. սեղ միչ ներ գրիչ նե րի հա մար. 
հար մա րանք ներ ճար մանդ նե րով ամ րաց նե լու 
հա մար (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ալ բոմ-
ներ. նկար ներ. էս տամպ ներ (փո րագ րան կար-
ներ). սի գար նե րի օղակ ներ (սի գար նե րի ժա պա-
վեն ներ). մա տիտ ներ սրե լու էլեկտ րա կան կամ ոչ 
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էլեկտ րա կան մե քե նա ներ. հե նա կալ ներ գրքե րի 
հա մար. հե նա ձո ղիկ ներ նկա րիչ նե րի հա մար. 
ջրա ներ կեր. ճար տա րա պե տա կան ման րա կերտ-
ներ. արա գա կար ներ, թղթա պա նակ ներ (գրա սե-
նյա կա յին). քա րե տախ տակ ներ գրե լու հա մար. 
գրի ֆել ներ. նրբա թի թեղ. ծե փե լու հա մար կավ. 
հաշ վո ղա կան ա ղյու սակ ներ. փո րագ րան կար ներ. 
ար վես տի վի մագ րա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն-
ներ. նկար ներ շրջա նակ ված կամ չշրջա նակ ված. 
մա տիտ ներ. լրագ րեր. պար բե րա կան մա մուլ. 
ատ լաս ներ (քար տե զագր քեր). օղակ նե րով թղթա-
պա նակ ներ. ռե տի նե ժա պա վեն ներ (գրա սե նյա-
կա յին պի տույք ներ). տակ դիր ներ գա րեջ րի 
գա վաթ նե րի հա մար. տոմ սեր. կեն սա բա նա կան 
կտրվածք ներ ման րա դի տա կով ուսումն ա սի րե լու 
հա մար (ուսու ցո ղա կան նյու թեր). տպա րա նա յին 
կլի շե ներ. բլոկ նոտ ներ (նո թա տետ րեր) նկար չու-
թյան, գծագ րու թյան հա մար. բլոկ նոտ ներ (գրա-
սե նյա կա յին պի տույք ներ). ներ կա նյու թով ժա պա-
վեն նե րի կո ճեր. ապա րան ջան ներ գրե նա կան 
պի տույք նե րը պա հե լու հա մար. բրո շյուր ներ. 
ասեղ նա գոր ծու թյան նմուշ ներ (սխե մա ներ). գրա-
սե նյա կա յին կոճ գամն եր. խո նա վա րար ներ (գրա-
սե նյա կա յին պի տույք ներ). զմուռ սի կնիք ներ. 
թա նա քի բար ձիկ ներ. զմուռս. գրա սե նյա կա յին 
հար մա րանք ներ կնքե լու հա մար. գրա սե նյա կա-
յին նյու թեր կնքե լու հա մար. տետ րեր. սկու տեղ-
ներ դրա մի տե սա կա վոր ման և հաշ վար կի 
հա մար. կալ կա (մո մա թուղթ). թղթե կալ կա 
(մո մա թուղթ). կալ կա (մո մա թուղթ) գործ ված քի 
հիմ քի վրա. գրա սե նյա կա յին մատ նա կալ ներ. 
տպա տա ռեր. պատ ճե նա հան թուղթ. թուղթ 
գրան ցող սար քե րի հա մար. բլոկ նոտ ներ (նո թա-
տետ րեր). քա ռան կյուն գծագ րա կան քա նոն ներ. 
քար տեր. ուսու ցո ղա կան նյու թեր (բա ցա ռու թյամբ 
սար քե րի). կա տա լո գա յին քար տեր (գրա սե նյա-
կա յին պի տույք ներ). թեր թե րով թղթեր (գրա սե-
նյա կա յին պի տույք ներ). ստվա րա թուղթ. ստվա-
րաթղ թե տու փեր բո լո րագլ խարկ նե րի հա մար. 
ծա կոտ ված քար տեր ժակ քար դյան մա նա ծա գոր-
ծա կան հաս տոց նե րի հա մար. ստվա րաթղ թե 
դի տա փո ղակ ներ. կա տա լոգ ներ. սեղ միչ ներ 
կա տա լո գա յին քար տե րի հա մար. եր գա րան ներ. 
տպագ րա կան շար ված քի սե ղան ներ. թղթա պա-
նակ ներ փաս տաթղ թե րի հա մար. նկա րա կալ ներ. 
տպա րա նա յին թվա յին տա ռա մար մին ներ. տուշ. 
գու նա վի մագ րիչ ներ. մոմ մո դե լա վոր ման հա մար, 
բա ցա ռու թյամբ ատամն ա բու ժու թյան մեջ օգ տա-

գործ վո ղի. քար տա րան ներ (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). գրա սե նյա կա յին ծա կա տիչ ներ. 
զու գա րա նի թուղթ. գրքեր. գծագ րա կան կար կին-
ներ. տպա րա նա յին տա ռա մար մին ներ (թվա յին 
և տա ռա յին). շար ված քա յին դազ գահ ներ. արկ-
ղիկ պա նակ ներ նա մա կագ րու թյան հա մար. թղթե 
տոպ րակ ներ. հե ղուկ ճշտիչ ներ (գրա սե նյա կա յին 
ապ րանք ներ). թա նաք ուղ ղումն եր կա տա րե լու 
հա մար (հե լի ոգ րա ֆիա). մա տիտ նե րի հա մար 
գրի ֆել ներ. հյուս ված քա բա նա կան կտրվածք ներ 
(դի տո ղա կան պի տույք ներ). գծագ րա կան կո րա-
քա նոն ներ. կազ մեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ). գրե լու կա վիճ. կա վիճ վի մագ րու թյան 
հա մար. կա վիճ դեր ձակ նե րի հա մար. կա վի ճի 
բռնիչ ներ. մա տիտ նե րի բռնիչ ներ. ավ տո մատ 
մա տիտ ներ. թղթե տա րո ղու թյուն ներ սե րուց քի 
հա մար. գրա սե նյա կա յին ճար մանդ ներ. գրա մե-
քե նա նե րի գլա նիկ ներ. փո խադ րան կար ներ. 
գծան կար չա կան տպա գիր նյու թեր. մար մա րի 
նմա նակ մամբ կազ մա րա րա կան կա փա րիչ նե րի 
հար դար ման (ներկ ման) գոր ծիք ներ. գծագ րա-
կան տախ տակ ներ. գծագ րա կան պի տույք ներ. 
գծագ րա կան գոր ծիք ներ. դի ագ րամն եր (տրա-
մագ րեր). ծրար ներ (գրա սե նյա կա յին ապ րանք-
ներ). կրկնա կիչ ներ. օֆորտ ներ. փա թե թա վոր-
ման թուղթ. գրչա ծայ րեր. գրա մե քե նա ներ (էլեկտ-
րա կան կամ ոչ էլեկտ րա կան). գրչա տու փեր. ոս կե 
գրչա ծայ րեր. ջնջե լու մի ջոց ներ. գրե նա կան 
պի տույք ներ. խորհր դան շան ներ (թղթե կնիք ներ). 
ջնջե լու շաբ լոն ներ. ռե տին ներ ջնջե լու հա մար. 
թուղթ էլեկտ րասր տագ րիչ նե րի հա մար. ծա կո-
տիչ ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թա նաք. 
ներ կա նյու թով ժա պա վեն ներ. թա նա քա ման ներ. 
գրա սե նյա կա յին հար մա րանք ներ ծրար նե րը 
կնքե լու հա մար. լու սան կար ներ. գրչա մաք րիչ ներ. 
կնիք ներ (գրա սե նյա կա յին պա րա գա ներ). գործ-
վածք կազ մա րա րա կան աշ խա տանք նե րի 
հա մար. գծագ րա գոր ծի քա տու փեր. ռե գիստր ներ 
(գրքեր). գրան ցա մա տյան ներ. ար ձա նիկ ներ, 
պատ կեր ներ պա պի ե մա շե ից. զտա թուղթ. թղթե 
զտող նյու թեր. բլանկ ներ (տպագր ված). գրա սե-
նյա կա յին պա րա գա ներ, բա ցա ռու թյամբ 
կա հույ քի. ած խա յին մա տիտ ներ. կո րա քա նոն ներ 
(գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). շար ված քա-
տախ տակ ներ (պո լիգ րա ֆիա). գալ վա նաս տե րե-
ո տի պեր. աշ խար հագ րա կան քար տեզ ներ. գլո-
բուս ներ. ջրա ներկ բա ցե լու բա ժա կապ նակ ներ 
նկա րիչ նե րի հա մար. գրա ֆի կա կան վե րար տադ-
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րու թյուն ներ. գրա ֆի կա կան (գծան կար չա կան) 
պատ կեր ներ. գրա սե նյա կա յին քե րակ ներ (տեքս-
տում ուղ ղումն եր անե լու պի տույք ներ). փո րագր-
ման տախ տակ ներ. հեկ տոգ րաֆ ներ. տպա գիր 
կար գա ցու ցակ ներ. խո նա վա րար ներ մա կե րև-
ույթ նե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
փոս տա յին բա ցիկ ներ. տպա գիր ար տադ րանք. 
պի տակ նե րը ձեռ քով սոսն ձե լու հար մա րանք ներ. 
ոչ մա նա ծա գոր ծա կան օֆ սե թա յին պաս տառ. 
տպագ րա կան դյու րա կիր շար վածք ներ (գրա սե-
նյա կա յին պի տույք ներ). տպագ րա կան հրա տա-
րա կու թյուն ներ. դասագր քեր (ձեռ նարկ). փոս-
տա յին թուղթ. ճնշած ծան ներ. չա փանշ ման 
ասեղ ներ գծագ րու թյան հա մար. գծագ րա կան 
գրչա ծայ րեր. սե ղա նի թղթե սպի տա կե ղեն. վի մա-
տիպ նկար ներ. վի մագ րա կան քա րեր. բուկ լետ-
ներ. փայ լուն թուղթ. պա պի ե մա շե. ան դոր րագ-
րե րի գրքույկ ներ (գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). 
կա վիճ չա փանշ ման հա մար. պլաս տի կա կան 
զանգ ված ծե փե լու հա մար. ծե փա նյու թեր. ծե փե-
լու մա ծուկ ներ. թղթե թաշ կի նակ ներ. գործ ված 
պաս տառ բազ մաց ման ապա րատ նե րում ներ կով 
պա տե լու հա մար. սե ղա նի թղթե սփռոց ներ. գրա-
տախ տակ ներ. թղթի ամ րակ ներ. հա մա րադ րոշ-
միչ ներ. յու ղան կա րա տի պեր. կպչուն շեր տեր 
կազ մե րը ամ րաց նե լու հա մար (կազ մա րա րա կան 
գործ). սոսն ձաթղ թիկ ներ կնքե լու հա մար. ներ-
կապ նակ ներ նկա րիչ նե րի հա մար. պան տոգ րաֆ-
ներ (գծագ րա կան գոր ծիք ներ). թղթագ րե նա կան 
ապ րանք ներ. մա գա ղա թա թուղթ. պաս տել ներ 
(գու նա մա տիտ ներ). ձև վածք ներ կա րի հա մար. 
տրա ֆա րետ նե րի պա տյան ներ. ներ կա րա րա կան 
գլա նիկ ներ. կտավ եր նկար նե րի հա մար. ներ-
կա տու փեր (դպրո ցա կան պի տույք ներ). պլաստ-
մաս սա յե թա ղանթ ներ փա թե թա վոր ման հա մար. 
հար մա րանք ներ լու սան կար ներ սոսն ձե լու 
հա մար. հե նա կալ ներ լու սան կար նե րի հա մար. 
լու սա փո րագ րան կար ներ. գծագ րեր (կապ տա-
թուղթ). ծալ քագծ ման գոր ծիք ներ (գրա սե նյա կա-
յին պի տույք ներ). ինք նա հոս գրիչ ներ. տրա ֆա-
րետ ներ նկա րե լու հա մար. շաբ լոն ներ. դի ման-
կար ներ. թղթե կաշ պո ներ (դե կո րա տիվ ծաղ կա-
ման ներ). գլա նա տիպ ներ. քար տեր կամ թղթյա 
ժա պա վեն ներ հաշ վիչ մե քե նա նե րի ծրագ րե րը 
գրան ցե լու հա մար. ծա նու ցա տետ րեր. թուղթ 
ռենտ գե նյան նկար նե րի հա մար. գծագ րա կան 
քա նոն ներ. ռեգ լետ ներ (տպագ րա կան). կազ մա-
րա րա կան նյու թեր. գործ ված պաս տառ կազ մա-

րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. թե լեր 
կազ մա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. 
գործ ված պաս տառ փաս տաթղ թե րը վե րար տադ-
րող մե քե նա նե րում ներ կով պա տե լու հա մար. 
գրչա ծայ րեր (գրա սե նյա կա յին պա րա գա ներ). 
ամ սագ րեր (պար բե րա կան). թղթե ժա պա վեն ներ, 
բա ցա ռու թյամբ գա լան տե րե ա յի կամ մա զե րի 
զար դե րի. գրա մե քե նա նե րի ժա պա վեն ներ. թղթե 
կամ պլաստ մաս սա յե տոպ րակ ներ (ծրար ներ, 
կա պոց ներ) փա թե թա վո րե լու հա մար. բար ձիկ-
ներ. էջա նիշ ներ գրքե րի հա մար. շնոր հա վո րա-
կան բա ցիկ ներ. ստե ա տիտ (դեր ձա կի կա վիճ). 
գնդի կա վոր գրիչ նե րի գնդիկ ներ. սե ղա նի թղթե 
տակ դիր ներ. տակ դիր-գոր գիկ ներ աշ խա տա սե-
ղա նի հա մար. գրա մե քե նա նե րի ստեղ ներ. կնիք-
նե րի, դրոշ մակ նե րի կա լիչ ներ. կնիք նե րի, դրոշ-
մակ նե րի տու փեր. փոս տա յին նա մա կա նիշ ներ. 
տակ դիր ներ կնիք նե րի, դրոշ մակ նիք նե րի, դրոշ-
մակ նե րի հա մար. թա փան ցիկ թա ղանթ ներ (գրա-
սե նյա կա յին ապ րանք ներ). հար մա րանք ներ 
գլխա զար դեր պատ րաս տե լու հա մար. սոսն ձա-
նյութ (սո սինձ) գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. սոսն ձող նյու թեր գրա սե-
նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի 
հա մար. կպչուն ժա պա վեն ներ գրա սե նյա կա յին 
կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. կպչուն 
ժա պա վեն ներ գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. հաս ցե նե րով թի թե ղիկ-
ներ հաս ցե ատ պիչ մե քե նա նե րի հա մար. ալ մա-
նախ ներ. օրա ցույց ներ. օս լա յի շրեշ (սոսն ձող 
նյութ) գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա-
տակ նե րի հա մար. նկա րե լու վրձին ներ. ինք նա-
սոսնձ վող ժա պա վեն ներ գրա սե նյա կա յին կամ 
կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. գրա սե նյա-
կա յին ռե տին ներ. ման կա կան թղթե կրծկալ ներ. 
ստվա րա թուղթ փայ տա նյու թից (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). թուղթ փայ տա զանգ վա ծից. թղթե 
կամ ստվա րաթղ թե տու փեր. դրոց ներ գրիչ նե րի 
և մա տիտ նե րի հա մար. թղթե կամ ստվա րաթղ թե 
փա թաթ վածք ներ շշե րի հա մար. գրա ֆին նե րի 
թղթե տակ դիր ներ. ծա նու ցագ րեր (գրա սե նյա կա-
յին). պղպջա կա վոր պլաստ մաս սա յե թեր թեր 
փա թե թա վոր ման կամ կշռա բաշխ ման հա մար. 
թղթե դրոշ ներ. թղթի ման րա տիչ ներ գրա սե նյա-
կա յին նպա տակ նե րի հա մար. վե րա կանգն ված 
թա ղան թա նյու թից թեր թեր փա թե թա վոր ման 
հա մար. գրա սե ղա նի պա հա րան ներ գրա սե նյա-
կա յին պի տույք նե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին 
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պա րա գա ներ). սո սինձ ներ գրա սե նյա կա յին կամ 
կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. թուղթ 
կտրե լու դա նակ ներ (նա մակ բա ցե լու). թղթե կամ 
պլաստ մաս սա յե տոպ րակ ներ աղ բի հա մար. 
մա տիտ սրե լու հար մա րանք ներ (էլեկտ րա կան 
կամ ոչ էլեկտ րա կան). թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ 
գրի մը հե ռաց նե լու հա մար. սե ղա նի թղթե ան ձե-
ռո ցիկ ներ. թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ սե ղա նի սպաս-
քի տակ դնե լու հա մար. գծագ րա կան ան կյու նա-
քա նոն ներ. ռեյս շի նա ներ (գծագ րա կան T – աձև 
քա նոն ներ). գրչա կո թեր. գրե նա կան պի տույք-
նե րի հա վա քա կազ մեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ). թա նա քա յին պա րա գա ներ. գրա սար քեր. 
ձե ռագ րե րի նմուշ ներ. շշե րի փա թեթ վածք թղթից 
կամ ստվա րաթղ թից. ցու ցա տախ տակ ներ թղթից 
կամ ստվա րաթղ թից հայ տա րա րու թյուն նե րի 
հա մար. թղթե սրբիչ ներ ձեռ քե րի հա մար. թղթե 
երեսսր բիչ ներ. թղթից կամ ստվա րաթղ թից 
պի տակ ներ. փո րագ րա կան ասեղ ներ օֆորտ նե րի 
հա մար. վիս կո զից թեր թեր փա թե թա վոր ման 
հա մար. բու սա խեժ (սո սինձ ներ) գրա սե նյա կա յին 
կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. կպչուն 
պաս տառ գրա սե նյա կա յին նպա տակ նե րի 
հա մար. ձկան սո սինձ. տոպ րակ ներ միկ րո ա լի-
քա յին վա ռա րա նում սնունդ պատ րաս տե լու 
հա մար. թղթե զտիչ ներ սուր ճի հա մար. ձգուն 
(էլաս տիկ) պլաս տիկ թա ղանթ ներ դար սակ ման 
հա մար. թղթե կամ ստվա րաթղ թե ցու ցա նակ ներ. 
ինք նա սոսնձ վող պի տակ ներ (գրա սե նյա կա յին). 
կազ մա րա րա կան մե քե նա ներ և հար մա րանք ներ 
(գրա սե նյա կա յին սար քա վո րանք). կո միքս նե րի 
գրքույկ ներ. գրա սե նյա կա յին թուղթ. վճա րագ-
րե րի գրքույկ նե րի բռնիչ ներ. ձո ղիկ ներ տու շով 
գրե լու հա մար. թա նա քա քա րեր (թա նա քա պա-
հոց). երաժշ տա կան բա ցիկ ներ. տե ղե կագ րեր. 
փա թե թա վոր ման նյու թեր պատ րաստ ված օս լա-
յից. մո մած թղթեր. անձ նագ րե րի կազ մեր. գրե լու 
վրձին ներ. գրե լու պի տույք ներ. թուղթ պա հա րան-
նե րի արկ ղե րի հա մար (բու րա վե տաց ված կամ 
ոչ). վար կա յին քար տե րի ոչ էլեկտ րա կան տպիչ-
ներ. փաս տաթղ թե րի մա կա շերտ ման ապա րատ-
ներ (գրա սե նյա կա յին). թուղթ նկար չու թյան և 
գե ղագ րու թյան հա մար. ջնջոց ներ գրա տախ-
տա կի հա մար. գծագ րոց ներ սեղ միչ նե րով. ցու-
ցա փայ տեր, ոչ էլեկտ րո նա յին. թղթե ժա պա վեն-
ներ, բա ցա ռու թյամբ ար դու զար դե ղե նի կամ 
մա զե րի զար դե րի. կա վե կա ղա պար ներ մո դե լա-
վոր ման հա մար (նյու թեր նկա րիչ նե րի հա մար). 

սեղ միչ ներ թղթադ րամ նե րի հա մար. հա վա-
քաքար տեր, բա ցա ռու թյամբ խա ղա քար տե րի. 
թղթե կամ պլաս տի կից ներծ ծող թեր թիկ ներ 
սննդամթեր քը փա թե թա վո րե լու հա մար. խո նա-
վու թյու նը կար գա վո րող թղթե կամ պլաս տի կից 
թեր թիկ ներ սննդամ թեր քը փա թե թա վո րե լու 
հա մար. սխալն ուղ ղե լու ժա պա վեն ներ (գրա սե-
նյա կա յին ապ րանք ներ). ներ կե րի արկ ղեր. գծան-
շիչ գրիչ ներ (գրա սե նյա կա յին). թռու ցիկ ներ 
(գո վազ դա յին թեր թիկ ներ). բռնիչ ներ փաս տաթղ-
թե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին պա րա գա ներ). 
էջե րը պա հող բռնիչ ներ. մո դե լա վո րե լու հա մար 
պո լի մե րա յին կավ. մաք րե լու բար ձիկ ներ. թղթե 
կամ ստվա րաթղ թե փա թե թա վոր ման (մի ջադր-
ման, խծուծ ման) նյու թեր. թղթե կամ ստվա-
րաթղ թե խծուծ ման նյու թեր. բան կա տոմ սեր. 
ցող վող կա վիճ. տպված կտրոն ներ. բրնձա թուղթ. 
պլաստ մաս սա յե տոպ րակ ներ ըն տա նի կեն դա-
նի նե րի թա փոն նե րը հե ռաց նե լու հա մար. ճա պո-
նա կան թուղթ (Վա սի). սե ղա նի թղթե ուղե լա թեր. 
տպագր ված նո տա ներ. թղթե բան ներ ներ. տո նա-
կան գու նա զարդ թղթե դրո շակ ներ. մուլ տիպ լի-
կա ցի ոն ցե լու լո իդ ներ. թղթե տոպ րակ ներ բժշկա-
կան գոր ծիք նե րի ման րէ ա զերծ ման հա մար. ան ձը 
հաս տա տող փաս տաթղ թե րի բռնիչ ներ (գրա սե-
նյա կա յին պի տույք ներ). ոլո րակ ներ ան ձը հաս-
տա տող փաս տաթղ թե րի բռնիչ նե րի հա մար 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ամ րակ ներ ան ձը 
հաս տա տող փաս տաթղ թե րի բռնիչ նե րի հա մար 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թուղթ բժշկա կան 
զննման սե ղան նե րի հա մար. ատամն ա բու ժա կան 
սկու տեղ նե րի թղթյա ծած կեր. թև քե րով ման կա-
կան թղթյա կրծկալ ներ. թուղթ կտրող գոր ծիք ներ 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). տրա ֆա րետ ներ 
սննդամ թեր քի և ըմ պե լիք նե րի ձև ա վոր ման 
հա մար. ան վա նա կան բա ջեր (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). շտրիխ կո դե րի ժա պա վեն ներ. 
փայ լեր գրա սե նյա կա յին նպա տակ նե րի հա մար. 
ուղե բեռ նե րի պա հանջ ման թղթե հաշ վե պի տակ-
ներ. թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ մաք րե լու հա մար. 
գրքե րի պաշտ պա նիչ կազ մեր. գու նա զարդ ման 
գրքեր.

դաս 17. մաս նա կի մշակ ված ացե տիլ թա ղան-
թա նյութ. ակ րի լա յին խե ժեր, կի սա ֆաբ րի կատ-
ներ. աս բես տե պահ պա նիչ վա րա գույր ներ. 
ռե տի նե օղեր. աս բես տե հեր ձա քար. ջրցան ման 
ճկա փո ղեր. ձայ նա մե կու սիչ նյու թեր. անջ րան-
ցիկ խտա րար օղակ ներ. բա լա տա. անջ րան ցիկ 
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խցվածք ներ. ռե տի նե խցվածք ներ բան կա նե րի 
հա մար. ճեղ քե րի խցա նիչ մի ջա դիր ներ. խցկա-
նյու թեր ռե տի նից կամ պլաստ մաս սա յից. նյու թեր 
հեր մե տի կաց ման հա մար. ջեր մա մե կու սիչ նյու-
թեր. անմ շակ կամ մաս նա կի մշակ ված կա ու չուկ. 
ռե տի նե խցան ներ. ռե տի նե կա փույր ներ. սին-
թե տիկ կա ու չուկ. ռե տի նե հար վա ծա մեղ միչ ներ. 
ռե տի նե թա փար գել ներ. ճկուն ոչ մե տա ղա կան 
փող րակ ներ. մե կու սիչ նյու թեր. ջեր մա յին ճա ռա-
գայ թու մը կա սեց նող նյու թեր. խո ղո վակ ներ 
մա նա ծա գործ ված քից. ջեր մա մե կու սիչ նյու թեր 
կաթ սա նե րի հա մար. թուղթ էլեկտ րա կան կոն-
դեն սա տոր նե րի հա մար. խցա նիչ մի ջա դիր ներ 
խո ղո վակ նե րի հա մար. ռե տի նա քու ղեր. բամ-
բակ խծուծ ման հա մար. մի ջա դիր ներ գլան նե րի 
հա մար. դի է լեկտ րիկ ներ (մե կու սիչ ներ). աս բես տի 
թեր թեր. էբո նիտ. ձայ նա մե կու սիչ պատ վածք ներ 
կե ղև ից. առաձ գա կան թե լեր ոչ մա նա ծա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. մա կադ րակ ներ 
կցոր դիչ նե րի հա մար. խծուծ ման նյու թեր. մի ջա-
դիր ներ ջեր մա յին ըն դար ձակ ման ազ դա զերծ ման 
(կոմ պեն սաց ման) հա մար. քի մի ա կան բա ղադ-
րու թյուն ներ հո սա կո րուստ նե րը վե րաց նե լու 
հա մար. մի ջա դիր ներ. աս բես տա թա ղիք. մե կու-
սաց ման թա ղիք. ռե տի նաց ված (վուլ կա նաց ված) 
թելք. զոդ ման պլաստ մաս սա յե թե լեր. մաս նա կի 
մշակ ված նյու թեր ար գե լա կա յին մի ջա դիր նե րի 
հա մար. մե կու սիչ ձեռ նոց ներ. գու տա պերչ. 
մե կու սիչ յու ղեր տրանս ֆոր մա տոր նե րի հա մար. 
մե կու սիչ յու ղեր. վե րա կանգն ված թա ղան թա նյու-
թից թեր թեր, բա ցա ռու թյամբ փա թե թա վոր ման. 
մե կու սա թուղթ. մե կու սիչ գործ վածք ներ. մե կու սիչ 
լա քեր. մե կու սիչ բա ղադ րու թյուն ներ շեն քե րը 
խո նա վու թյու նից պաշտ պա նե լու հա մար. մե տա-
ղա կան մե կու սիչ նրբա թի թեղ. մե կու սիչ ներ կեր. 
մե կու սիչ խա րա մա բամ բակ. հան քա յին բամ բակ 
(մե կու սիչ). մե կու սիչ ապա կե բամ բակ. լա տեքս 
(կա ու չուկ). կո պիտ պաս տա ռից ճկա փո ղեր. 
մա ծիկ ներ. խո ղո վակ նե րի ոչ մե տա ղա կան կցոր-
դիչ ներ. ռե տի նե կցոր դիչ ներ մե քե նա նե րի մա սե-
րը պաշտ պա նե լու հա մար. խտաց նող հեր մե տիկ 
նյու թեր մի ացք նե րի հա մար. չմշակ ված կամ 
մաս նա կի մշակ ված փայ լար. աս բես տա թուղթ. 
պլաստ մաս սա յե թա ղանթ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
փա թեթ ված քի հա մար օգ տա գործ վող նե րի. ոչ 
մե տա ղա կան մի ացք ներ ճկուն խո ղո վակ նե րի 
հա մար. մի ակ ցիչ խո ղո վակ ներ տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի ջեր մա փո խա նա կիչ նե րի հա մար. 

սին թե տիկ խե ժեր, կի սա ֆաբ րի կատ ներ. օղա ձև 
մի ջա դիր ներ ռե տի նից կամ ռե տի նաց ված (վուլ-
կա նաց ված) թել քից. ռե տի նե տոպ րակ ներ (ծրար-
ներ, փա թեթ ներ) փա թե թա վոր ման հա մար. 
աս բես տե պատ վածք ներ. աս բես տե գործ-
վածք ներ. աս բես տե պաս տառ ներ. աս բես տե 
խծուծ վածք. կա փույր ներ բնա կան կա ու չու կից 
կամ ռե տի նաց ված (վուլ կա նաց ված) թել քից. 
վիս կո զա յին թեր թեր, բա ցա ռու թյամբ փա թեթ-
ված քա յի նի. մե կու սիչ ներ եր կա թու ղի նե րի 
հա մար. կպչուն ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կա նի, գրա սե նյա կա յի նի կամ կեն ցա ղա-
յի նի. ոչ մե տա ղա կան ամ րան ներ սեղ մած օդը 
առ բե րե լու հա մար. աս բես տա յին ստվա րա թուղթ. 
աս բես տա թել քեր. ամ րա նա վո րող ոչ մե տա ղա-
կան նյու թեր խո ղո վակ նե րի հա մար. աս բեստ. 
ինք նա սոսնձ վող ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կա նի, գրա սե նյա կա յի նի կամ կեն ցա ղա-
յի նի. ռե տի նե սահ մա նա փա կիչ ներ. մա լու խա յին 
մե կու սիչ ներ. ռե տի նե թե լեր ոչ մա նա ծա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ած խած նա յին թել-
քեր, բա ցա ռու թյամբ մա նա ծա գործ ված քա յի նի. 
մաս նա կի մշակ ված պլաստ մաս սա ներ. մե կու սիչ-
ներ էլեկտ րա հա ղորդ ման գծե րի հա մար. մե կու-
սիչ ներ. էբո նի տե կա ղա պար ներ. ռե տի նե կամ 
պլաստ մաս սա յե փա թե թա վոր ման (մի ջադր ման, 
խծուծ ման) նյու թեր. պլաստ մաս սա յե թել քեր, 
բա ցա ռու թյամբ մա նա ծա գործ ված քա յի նի. մե կու-
սիչ ապա կե թելք. գործ վածք ներ ապա կե թել քից 
մե կու սաց ման հա մար. պլաստ մաս սա յե թե լեր, 
ոչ մա նա ծա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
զտող նյու թեր մաս նա կի մշակ ված փրփրապ լաս-
տից. մե կու սիչ ժա պա վեն ներ. ջրի մա կե րև ույ թի 
աղ տո տու մը խո չըն դո տող լո ղուն փա կոց ներ. 
ռե տի նե նյու թեր դո ղե րի պահ պա նա շեր տե րը 
վե րա կանգ նե լու հա մար. մե կու սիչ ծե փեր. 
պլաստ մաս սա յե թա ղանթ ներ գյու ղատն տե սա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ծաղ կա կա լիչ ներ 
փրփրա նյու թից (կի սա ֆաբ րի կատ ներ). հե ղուկ 
կա ու չուկ. կա ու չու կի լու ծույթ ներ. հա կաշ լաց ման 
(գու նամ շակ ված) թա ղանթ ներ պա տու հան նե րի 
հա մար. հրա հեստ մե կու սիչ նյու թեր. անմ շակ 
կամ մաս նա կի մշակ ված ռե տին ներ. հեր մե տի-
կաց նող կպչուն ժա պա վեն ներ. դռնե րի կա ու-
չու կից սահ մա նա փա կիչ ներ. պա տու հան նե րի 
կա ու չու կից սահ մա նա փա կիչ ներ. ոչ մե տա ղա-
կան ճկուն խո ղո վակ նե րը մի աց նող հար մա րակ-
ցիչ ներ. ոչ մե տա ղա կան կոշտ խո ղո վակ նե րը 
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մի աց նող հար մա րակ ցիչ ներ. կա ռան ման հա մար 
պա տին ամ րաց վող ռե տի նե հար վա ծա հատ ներ. 
զտող նյու թեր մաս նա կի մշակ ված պլաստ-
մաս սա յե թա ղանթ նե րից. պլաս տի կե թե լեր 3D 
տպագ րու թյան հա մար.

դաս 18. ալ պենշ տոկ ներ. կեն դա նի նե րի 
կա շի ներ. օղակ ներ հո վա նոց նե րի հա մար. թամ-
բե րի հիմն ակ մախք ներ. շնա կա պեր. թամ բե րի 
ամ րա կա պեր. անձ րևի կամ արևի հո վա նոց նե րի 
ճա ղեր. ան գա զան ցիկ թա ղանթ ներ կեն դա նի-
նե րի աղիք նե րից. քսակ ներ. ձի ա սար քի լկամ-
ներ. փո կեր ռազ մա կան հան դեր ձան քի հա մար. 
թղթա պա նակ ներ երաժշ տա կան նո տա նե րի 
հա մար. հո վա նոց նե րի կո թեր. ձեռ նա փայ տեր 
(գա վա զան ներ). նստոց նե րի վե րած վող ծա լո վի 
ձեռ նա փայ տեր. սան ձեր (լծա սարք). անձ րևի 
կամ արևի հո վա նոց նե րի հիմ նակ մախք ներ. 
որ սա պար կեր (որ սոր դա կան պա րա գա ներ). 
դպրո ցա կան պա յու սակ ներ. այ ցե քար տե րի 
թղթա պա նակ ներ. կա շեստ վա րա թուղթ. բո լո-
րագլ խարկ նե րի կաշ վե տու փեր. անուր ներ ձի ե րի 
հա մար. ձիու ծած կոց ներ. շև րո (փա փուկ այ ծա-
կա շի). դնչկալ ներ. ճամ փոր դա կան սնդուկ ներ. 
վզնոց ներ կեն դա նի նե րի հա մար. կաշ վե քու ղեր. 
մշակ ված կա շի ներ. փո կեր լծա սար քի հա մար. 
կա շե փո կեր թամ բա գոր ծա կան իրե րի հա մար 
(փո կա յին շին վածք ներ). փո կեր չմուշկ նե րի 
հա մար. կա շե փո կիկ ներ. ուղ ղան կյուն մեջ քա կա-
շի ներ (կաշ վե կի սա ֆաբ րի կատ ներ). չմշակ ված 
կամ մաս նա կի մշակ ված կա շի. կա հույ քի կաշ վե 
հար դա րանք. ար հես տա կան կա շի. հո վա նոց-
ներ. ուսա փո կե րով հա մակ ներ երե խա ներ կրե լու 
հա մար. ռե տի նե դե տալ ներ աս պան դակ նե րի 
հա մար. աս պան դա կի փո կեր. կաշ վե պա յու սակ-
ներ փա կա նա գոր ծա կան գոր ծիք նե րի հա մար. 
մտրակ ներ. կե րի տոպ րակ ներ. պա տյան ներ անձ-
րևի հո վա նոց նե րի հա մար. զսպան նե րի կաշ վե 
պա տյան ներ. ձի ե րի ծնկա կալ ներ. ծած կոց ներ 
կեն դա նի նե րի հա մար. լծա սար քեր կեն դա նի նե րի 
հա մար. ձի ե րի աչ քա կալ ներ (լծա սարք). ձգա փո-
կեր (լծա սարք). թիկ նա պա յու սակ ներ. ձի ե րի երա-
սա նակ ներ. բռնակ ներ գա վա զան նե րի հա մար. 
բազ մա ճյուղ մտրակ ներ. կաշ վե դնչա փո կեր. 
մո լես կին (գործ վածք՝ կաշ վի նմա նակ). կա նա ցի 
պա յու սակ նե րի հիմն ակ մախք ներ. արևի հո վա-
նոց ներ. մոր թե ղեն. բռնակ ներ հո վա նոց նե րի 
հա մար. դրա մա պա նակ ներ. ան վա վոր տնտե սա-
կան պա յու սակ ներ. տնտե սա կան պա յու սակ ներ. 

սան ձեր. տա փակ ճամպ րուկ ներ փաս տաթղ թե րի 
հա մար. պա յու սակ ներ ալ պի նիստ նե րի հա մար. 
տու րիս տա կան պա յու սակ ներ. ծո վա փի պա յու-
սակ ներ. կա նա ցի պա յու սակ ներ. ուղե պա յու սակ-
ներ. կաշ վե պար կեր (ծրար ներ, պա յու սակ ներ) 
փա թե թա վոր ման հա մար. կաշ վե թամ բա կալ ներ. 
ձի ա թամ բեր. կա շե գոր ծա կան - թամ բա գոր ծա-
կան իրեր. թղթա պա յու սակ ներ (կա շե գա լան տե-
րեա). ճամ փոր դա կան կաշ վե հա վա քա կազ մեր 
(կա շե գա լան տե րեա). ճամպ րուկ ներ. բռնակ ներ 
ճամպ րուկ նե րի հա մար. կաշ վե փա կան ներ 
(կա փույր ներ). խո շոր եղ ջե րա վոր անա սուն նե րի 
կա շի ներ. կաշ վից կամ կա շեստ վա րաթղ թից 
արկ ղեր. մե տա ղյա օղակ նե րից պատ րաստ ված 
քսակ ներ. կաշ վե կամ կա շեստ վա րաթղ թե տու-
փեր. ճամ փոր դա կան սնդուկ ներ (ուղե բե ռի). 
դա տարկ պի տույ քա տու փեր հար դա րան քի իրե րի 
հա մար. թավ շա կա շի, բա ցա ռու թյամբ մաք րե լու 
հա մար օգ տա գործ վող նե րի. կաշ վե սրա կալ ներ, 
սու սե րի ուսա կա պեր. թամ քա տա կեր ձի ե րի 
հա մար. ֆիբ րից տու փեր, արկ ղեր և սնդուկ ներ. 
կռնա պա յու սակ ներ. պորտպ լեդ ներ. երա սան ներ 
(լծա սարք). բա նա լի նե րի պա տյան ներ. տնտե-
սա կան մթե րա ցան ցեր. տա փակ ճամպ րուկ ներ. 
կա հույ քի կաշ վե պաս տառ ներ. ձի ա թամ բե րի 
տակ դրվող փա փուկ տակ դիր ներ. սպոր տա յին 
պա յու սակ ներ. աս պան դակ ներ. հե ծե լա սար քե րի 
լրա կազ մեր. պայ տեր. լան ջա կա պեր երե խա ներ 
կրե լու հա մար. կեն գու րու պա յու սակ ներ երե խա-
ներ կրե լու հա մար. պա յու սակ ներ. վար կա յին 
քար տե րի պա տյան ներ (դրա մա պա նակ ներ). 
այ ցե քար տե րի պա տյան ներ. ռան դո սե րու (ճա պո-
նա կան դպրո ցա կան կռնա պա յու սակ). ուղե բեռ-
նե րի հաշ վե պի տակ ներ. թամ բա տա կեր ձի ե րի 
հա մար. կաշ վե պի տակ ներ. բռնակ ներ տնտե-
սա կան պա յու սակ նե րը և տոպ րակ նե րը տե ղա-
փո խե լու հա մար. թի ֆի լին (ֆի լաքթ րի). ան վա վոր 
ճամպ րուկ ներ. խուր ջին ներ. հա գուստ ըն տա նի 
կեն դա նի նե րի հա մար. սան ձեր քայ լե լիս երե-
խա նե րին պա հե լու հա մար. շար ժի չա վոր ճամպ-
րուկ ներ. ուղե բե ռի տե սա կա վոր ման հա մար 
հար մա րեց վող պա յու սակ ներ. կոն ֆե րանս նե րի 
հա մար նա խա տես ված թղթա պա նակ ներ. զբո-
սան քի ձեռ նա փայ տեր. կաշ վե պաս տառ ներ. 
թիկ նա պա յու սակ ներ երե խա ներ կրե լու հա մար.

դաս 19. հայ տա րա րու թյուն նե րի ոչ մե տա ղա-
կան սյու ներ. ալա բաստ րե ապա կի. ալա բաստր. 
աս բես տա ցե մենտ. աս բեստ պա րու նա կող շի նա-
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րա րա կան լու ծույթ ներ. հեր ձա քար. տա նի քի 
հեր ձա քար. հեր ձա քա րի փո շի. ծպեղ ներ տա նիք-
նե րի հա մար. ար ծա թա բեր ավազ. բրու տա կավ. 
հրա կա յուն ա ղյուս ներ. աս ֆալտ. ճա նա պար հա-
յին աս ֆալ տա յին պատ վածք ներ. փայ տե ձո ղեր 
պա տե րի երես ված քի հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
ճա ղա շար քեր. բի տումն եր. խե ժա պատ ված շի նա-
րա րա կան սղո ցա նյու թեր. բա րաք ներ. առևտ րա-
յին կրպակ ներ. հեր ձան ներ տա նի քը ծած կե լու 
հա մար. փեղ կա վոր ոչ մե տա ղա կան դռներ. 
բե տոն. բե տո նե շի նա րա րա կան տար րեր. բի տու-
մա յին շի նա նյու թեր. մաս նա կի մշակ ված ան տա-
ռա նյութ. շի նա րա րա կան ոչ մե տա ղա կան տախ-
տա կա մած ներ. սոսն ձած բազ մա շերտ ֆա ներ. 
մշակ ված ան տա ռա նյութ. ատաղ ձա փայտ. սղոց-
ված ան տա ռա նյութ. ճա նա պար հա յին փայ տե 
պատ վածք ներ. մի ա շերտ նրբա տախ տակ. նրբա-
տախ տա կի փայտ. փայ տե երես վածք. ցե մենտ. 
մա ծու ցիկ շի նա նյու թեր. ա ղյուս ներ. ա ղյու սա-
կավ. կա պակ ցող նյու թեր բրի կե տա վոր ման 
հա մար. հե ռա խո սի ոչ մե տա ղա կան խցիկ ներ. 
սու զարկ ղեր ստորջ րյա շի նա րա րա կան աշ խա-
տանք նե րի հա մար. կրա քար. ոչ մե տա ղա կան 
ջրհոր դան ներ (տա նի քի). շի նա րա րա կան ստվա-
րա թուղթ. բի տու մա վոր ված ստվա րա թուղթ 
(շի նա րա րա կան). հրա հեստ նյու թեր (շա մոտ). 
բու խա րու ոչ մե տա ղա կան ծած կեր. ոչ մե տա ղա-
կան շի նա րա րա կան հիմն ակ մախք ներ. նյու թեր 
ճա նա պար հա շի նու թյան և ճա նա պար հա յին 
պատ վածք նե րի հա մար. կիր. շի նա րա րա կան 
լու ծույթ ներ. սվաղ (ծեփ) ներ քին աշ խա տանք-
նե րի հա մար. ծխնե լույ զի ոչ մե տա ղա կան խո ղո-
վակ ներ. հրա հեստ պատ վածք ներ ցե մեն տի 
հիմ քի վրա պատ րաստ ված նյու թե րից. սա լեր 
ցե մեն տի հիմ քի վրա պատ րաստ ված նյու թե րից. 
ցե մեն տից պատ րաստ ված սյու ներ. շեր տա քա-
րեր. ոչ մե տա ղա կան միջ նա պա տեր. ոչ մե տա-
ղա կան կա ռուց վածք ներ. շի նա րա րա կան թուղթ. 
շի նա րա րա կան ապա կի. ոչ մե տա ղա կան քի վեր. 
քի վե րի ոչ մե տա ղա կան ձուլ վածք ներ. ոչ մե տա-
ղա կան կցվան քա յին մա կադ րակ ներ տա նիք նե րի 
ջրա մե կու սաց ման հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
ան կյու նակ ներ. ոչ մե տա ղա կան պա տու հան ներ. 
ոչ մե տա ղա կան դռներ. դի տա հո րե րի ոչ մե տա-
ղա կան կա փա րիչ ներ. ոչ մե տա ղա կան տա նի քա-
պատ վածք ներ. չմշակ ված կա վիճ. քվարց (որ ձա-
քար). սան դուղ քի ոչ մե տա ղա կան աս տի ճան ներ. 
ջրա տար ոչ մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ. ջրմու ղի 

ոչ մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ. ջրա տար խո ղո-
վակ նե րի կա փույր ներ, բա ցա ռու թյամբ մե տա ղից 
և պլաստ մաս սա յից պատ րաստ ված նե րի. ոչ 
մե տա ղա կան լաս տակ ներ. բարձ րա բերձ ուղ ղա-
ձիգ ոչ մե տա ղա կան կա ռուց վածք էլեկտ րա հա-
ղորդ ման գծե րի հա մար. խո ղո վա կա շա րե րի ոչ 
մե տա ղա կան ճյու ղա վո րումն եր. գե րեզ ման նե րի 
ոչ մե տա ղա կան շրջա նակ ներ. բի տու մե տա նի-
քա պատ վածք ներ. ոչ մե տա ղա կան հե ծան ներ. ոչ 
մե տա ղա կան խո զա նոց ներ. ոչ մե տա ղա կան 
գո մեր. ոչ մե տա ղա կան հե նա րան ներ. գե րեզ մա-
նա քա րեր (ոչ մե տա ղա կան). հու շա տախ տակ ներ 
(ոչ մե տա ղա կան). թա ղիք շի նա րա րու թյան 
հա մար. լցա կա ղա պար ներ (ոչ մե տա ղա կան). 
ցե մենտ վա ռա րան նե րի հա մար. ցե մենտ դոմն ա-
յին վա ռա րան նե րի հա մար. քար. պա տու հա նի 
շի նա րա րա կան հա յե լա պա կի. կավ. քա րած խա-
յին ձյութ. գրա նիտ. կո պիճ. ավա զա քար շի նա-
րա րու թյան հա մար. ավա զա քա րա յին խո ղո վակ-
ներ. գիպս (շի նա նյութ). ոչ մե տա ղա կան շեր տա-
փեղ կեր (շեր տա վա րա գույր ներ). խա րամ (շի նա-
նյութ). խիճ. հա տա կի փայ տա սա լիկ նե րի տախ-
տակ ներ. ար տա քին շեր տա փեղ կեր, բա ցա ռու-
թյամբ մե տա ղա կա նի և մա նա ծա գոր ծա կա նի. 
հրթիռ նե րի թո ղարկ ման տե ղա կա յանք նե րի ոչ 
մե տա ղա կան հար թակ ներ. կա վա րա մած ներ (ոչ 
մե տա ղա կան). կա պակ ցող նյու թեր ճա նա պար-
հա յին պատ վածք նե րի վե րա նո րոգ ման հա մար. 
մամ լած խցան շի նա րա րու թյան հա մար. ման րա-
հա տակ. ոչ մե տա ղա կան սանդ ղա հե ծան ներ 
(աս տի ճան նե րի մա սեր). դռան կամ պա տու հա նի 
ոչ մե տա ղա կան մի ջա կա պեր. ճա նա պար հա յին 
լու սա տու պատ վածք ներ. ճա նա պար հա յին 
«Մա կա դամ» տե սա կի խճա յին. շար ժա կան ոչ 
մե տա ղա կան կա ռուց վածք ներ. մար մար. հա տի-
կա վոր ապա կի ճա նա պարհ նե րի գծանշ ման 
հա մար. ար հես տա կան նյու թե րից թեր թեր և 
ժա պա վեն ներ ճա նա պարհ նե րի գծանշ ման 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան ծած կա րան ներ (կա ռուց-
վածք ներ). ոչ մե տա ղա կան կայ մա սյու ներ. կաղ նե 
տա կա ռա տախ տակ. շի նա րա րա կան խճան կար-
ներ. կա ղա պար վող փայ տա նյութ. ոչ մե տա ղա-
կան ծե փա ծո զար դեր շի նա րա րու թյան հա մար. 
ոչ  մե տա ղա կան բեկ վածք ներ շի նա րա րու թյան 
հա մար. քսվածք ներ (շի նա նյութ). պա տե րի ոչ 
մե տա ղա կան երե սա պատ վածք ներ շի նա րա րու-
թյան հա մար. ջրա մե կու սաց ման ոչ մե տա ղա կան 
մա կադ րակ ներ շի նա րա րու թյան հա մար. ձի թակն 
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շի նա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ոչ մե տա-
ղա կան փա կո ցա փեղ կեր. ոչ մե տա ղա կան պարս-
պա պա տեր. ոչ մե տա ղա կան ցան կա պա տեր. 
ազ դան շա նա յին ոչ մե տա ղա կան, ոչ լու սա տու և 
ոչ մե խա նի կա կան պա նել ներ. պա տե րի ոչ մե տա-
ղա կան շի նա րա րա կան երես վածք. սա հա դաշ-
տեր (կա ռուց վածք ներ) ոչ մե տա ղա կան. թա ռեր. 
շի նա րա րա կան քար. ար հես տա կան քար. խա րա-
մաբ լոկ ներ. շիր մա քա րեր. տուֆ. քա րից պատ-
րաստ ված իրեր. ոչ մե տա ղա կան հա տակ ներ. ոչ 
մե տա ղա կան առաս տաղ ներ. շեր տա ձո ղիկ ներ, 
շրի շակ ներ շի նա րա րու թյան հա մար. ոչ մե տա-
ղա կան պատ վածք ներ շի նա րա րու թյան հա մար. 
տա նիք նե րի ոչ մե տա ղա կան կղմինդր ներ. ջրա-
ցատ կի ոչ մե տա ղա կան աշ տա րակ ներ, ցատ կա-
հար թակ ներ. ոչ մե տա ղա կան դար պաս ներ. 
դռնե րի ոչ մե տա ղա կան լո ղաթ ներ, դռնե րի ոչ 
մե տա ղա կան փեղ կեր. ոչ մե տա ղա կան հե ռագ-
րա սյու ներ. ոչ մե տա ղա կան հա վա նոց ներ. ոչ 
մե տա ղա կան չոր սու ներ. հա վա քո վի ոչ մե տա-
ղա կան հար թակ ներ. քա րե տա րո ղու թյուն ներ. 
նյու թեր ճա նա պար հա յին պատ վածք նե րի 
հա մար. դռնե րի ոչ մե տա ղա կան շե մեր. եղեգ 
շի նա րա րու թյան հա մար. ճա նա պար հա յին ոչ 
մե տա ղա կան, ոչ լու սա տու, ոչ մե խա նի կա կան 
նշան ներ. ոչ մե տա ղա կան, ոչ լու սա տու, ոչ մե խա-
նի կա կան ազ դան շան ներ. ավազ, բա ցա ռու թյամբ 
կա ղա պա րա խառ նուր դի. շար ժա կան ոչ մե տա-
ղա կան ջեր մոց ներ. կայծ քա րա հող (կվարց). ոչ 
մե տա ղա կան սի լո սա հո րեր. ար ձան ներ քա րից, 
բե տո նից կամ մար մա րից. կուպր (շի նա նյութ). 
թրծա կավ (շի նա նյութ). ոչ մե տա ղա կան տա նի-
քա ծած կեր. ոչ մե տա ղա կան շիր մա քա րեր. 
կա նա չա պատ ոչ մե տա ղա կան տա ղա վար ներ 
(կա ռուց վածք ներ). եր կա թու ղա յին ոչ մե տա ղա-
կան փայ տա կո ճեր. ոչ մե տա ղա կան ցան ցա վոր 
ցան կա պա տեր. ոչ մե տա ղա կան կոշտ խո ղո վակ-
ներ շի նա րա րու թյան հա մար. պա տու հա նի փեղ-
կա վոր ոչ մե տա ղա կան ապա կե կալ ներ. մե կու սիչ 
շի նա րա րա կան ապա կի. պա տու հա նի ապա կի, 
բա ցա ռու թյամբ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
պա տու հան նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. 
վիտ րաժ ներ. պա տու հա նի շի նա րա րա կան ապա-
կի. ոչ մե տա ղա կան մե ծա վան դակ ներ (կա ռուց-
վածք ներ). ձո ղա քա նոն ներ (ատաղ ձա գոր ծա կան 
աշ խա տանք նե րի հա մար). քսի լո լիթ (ար հես տա-
կան շի նա նյութ). կա ռան ման ոչ մե տա ղա կան 
ճո պա նա սյու ներ. լո ղուն նա վա մա տույց ներ նա վե-

րի կա ռան ման հա մար. պա տե րի պատ ված քի ոչ 
մե տա ղա կան պա նել ներ. ակ վա րի ում  ներ 
(կա ռուց վածք ներ). ոչ մե տա ղա կան շի նա րա րա-
կան ամ րա նա վո րող նյու թեր. ամ րա նա վո րած 
ապա կի. գե ղար վես տա կան իրեր քա րից, բե տո-
նից կամ մար մա րից. ոչ մե տա ղա կան լոգ նոց ներ 
(կա ռուց վածք ներ) թռչուն նե րի հա մար. ոչ լու սա-
տու ազ դա լո ղան ներ. լո ղա վա զան ներ (կա ռուց-
վածք ներ) ոչ մե տա ղա կան. ոչ մե տա ղա կան 
շի նա նյու թեր. ոչ մե տա ղա կան կա ղա պա րա մած-
ներ բե տո նի հա մար. ոչ մե տա ղա կան տե ղա կա-
յանք ներ հե ծա նիվ նե րի կա յան ման հա մար. 
ճա նա պար հա յին քա րե պատ վածք ներ. ստվա-
րա թուղթ փայ տա նյու թի զանգ վա ծից շի նա րա-
րու թյան հա մար. կի սանդ րի ներ քա րից, բե տո նից 
կամ մար մա րից. լո ղա փի ոչ մե տա ղա կան խցիկ-
ներ. փո շե ցի րով ներ կե լու ոչ մե տա ղա կան խցիկ-
ներ. ոչ մե տա ղա կան սյու ներ. լու սա մուտ նե րի ոչ 
մե տա ղա կան շրջա նակ ներ. դռան ոչ մե տա ղա-
կան ար մա տուր. ոչ մե տա ղա կան հիմն ակ մախք-
ներ ջեր մոց նե րի հա մար. կա վակ րա քար. ծխնե-
լույզ նե րի ոչ մե տա ղա կան թա սակ ներ. շի նա րա-
րա կան ոչ մե տա ղա կան սա լիկ ներ. ոչ մե տա ղա-
կան սա լիկ ներ հա տակ նե րի հա մար. ոչ մե տա-
ղա կան դամ բա րան ներ. ծխնե լույզ նե րի ոչ 
մե տա ղա կան գլխա նոց ներ. ծխնե լույզ նե րի ոչ 
մե տա ղա կան եր կա րիչ ներ. ոչ մե տա ղա կան 
ծխնե լույզ ներ. ոչ մե տա ղա կան սա լեր ճա նա պար-
հա յին պատ վածք նե րի հա մար. ցա մա քուր դա յին 
ոչ մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ. ցա մա քուր դա յին 
խո ղո վակ նե րի կա փույր ներ, բա ցա ռու թյամբ 
մե տա ղից և պլաստ մաս սա յից պատ րաստ ված-
նե րի. սան դուղք ներ, ոչ մե տա ղա կան. շի նա րա-
րա կան ոչ մե տա ղա կան պա նել ներ. ար ձա նիկ-
ներ, պատ կեր ներ քա րից, բե տո նից կամ մար մա-
րից. մա հար ձան ներ (ոչ մե տա ղա կան). գե րեզ-
մա նի ոչ մե տա ղա կան քա րա կո թող ներ. ճա նա-
պար հա յին ոչ մե տա ղա կան վթա րա յին պաշտ-
պա նակ ներ. փոս տարկ ղեր քա րից կամ ա ղյու սից. 
եռա կալ ված եղե գա սեղ միչ ներ (շի նա նյութ). 
ճնշու մա յին ոչ մե տա ղա կան խո ղո վա կա շա րեր. 
կո պիճ ակ վա րի ումն ե րի հա մար. ավազ ակ վա-
րի ումն ե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ 
օդա փոխ ման տե ղա կա յանք նե րի և օդո րա կիչ-
նե րի հա մար. գե ո տեքս տիլ. խամ քար. վի նի լա յին 
ռել սեր (շի նա նյութ). հա կա մի ջա տա յին ոչ մե տա-
ղա կան ցան ցեր. ֆո տո է լե մենտ նե րով ներ կա ռուց-
ված ոչ մե տա ղա կան ծած կեր տա նի քի հա մար. 
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ոչ մե տա ղա կան երե սարկ ներ. հրա հեստ ոչ 
մե տա ղա կան շի նա նյու թեր. հա վա քո վի ոչ մե տա-
ղա կան տներ (պատ րաս տի հա վա քա կազ մեր). 
ծի րա նա քար (պոր փյուր). փո ղո ցի ոչ մե տա ղա-
կան ջրհոր դան ներ. ոչ մե տա ղա կան տուր նի կետ-
ներ. շիր մա քա րե րի ոչ մե տա ղա կան ցուց նակ ներ. 
փայ տե հա տա կա պատ վածք ներ. ոչ մե տա ղա կան 
հախ ճա սա լիկ ներ հա տակ նե րի հա մար. տա նիք-
նե րի ոչ մե տա ղա կան փո րա կա վոր կղմինդր ներ. 
ոչ մե տա ղա կան սա լիկ ներ պա տե րը երե սա պա-
տե լու հա մար. ոչ մե տա ղա կան սա լիկ ներ շի նա-
րա րու թյան հա մար. վա նակն (թա փան ցիկ 
քվարց). ոչ մե տա ղա կան զրա հա պատ ված դռներ. 
արծ նա պատ ապա կի շեն քե րի հա մար. ոչ մե տա-
ղա կան սյու ներ շի նա րա րա րու թյան հա մար. 
կա ռուց վածք նե րի հա մար ոչ մե տա ղա կան բար-
ձակ ներ, կա ռուց վածք նե րի հա մար ոչ մե տա ղա-
կան կա լու նակ ներ. կա ռուց վածք նե րի ոչ մե տա-
ղա կան երե սա պատ վածք ներ. պլաս տի կից 
եզ րա գո տի ներ լանդ շաֆ տա յին դի զայ նի հա մար. 
ռե տի նե նե ցուկ ներ շեն քե րի սեյս մա մե կու սաց ման 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան զրա հա պատ վածք ներ. 
ոչ մե տա ղա կան դրո շա կա ձո ղեր (կա ռուց վածք-
ներ). երկ կողմ բաց վող, ճոճ վող ոչ մե տա ղա կան 
դռներ. ոչ մե տա ղա կան ակոր դե ոն դռներ. ձայ-
նա մե կու սիչ շար ժա կան ոչ մե տա ղա կան խցիկ-
ներ. ոչ մե տա ղա կան ձայ նա յին վա հա նակ ներ. 
այ գե գոր ծա կան ոչ մե տա ղա կան շրջա նակ ներ.

դաս 20. մեղ վա փե թակ ներ. հայ տա րա րու-
թյուն նե րի տախ տակ ներ. պլաստ մաս սա յե զար-
դա րանք ներ սննդամ թեր քի հա մար. սաթ. կեն-
դա նի նե րի խրտվի լակ ներ. պառ կե լա թախ տեր 
տնա յին կեն դա նի նե րի հա մար. բներ տնա յին 
կեն դա նի նե րի հա մար. տնակ ներ տնա յին կեն-
դա նի նե րի հա մար. իրեր կեն դա նի նե րի ճան կե-
րից. օղեր վա րա գույր նե րի հա մար. ար ծա թա զօծ-
ված ապա կի (հա յե լի ներ). պա հա րան ներ. պա հա-
րան ներ դե ղե րի հա մար. պլաստ մաս սա յե սեղ-
միչ ներ մա լուխ նե րի կամ խո ղո վակ նե րի հա մար. 
փայ տե տա կառ ներ գի նու պարզ ված քա զատ ման 
հա մար. իրեր չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված 
կե տի բե ղից. բամ բու կե իրեր. նստա րան ներ 
(կա հույք). ձկնոր սա կան զամ բյուղ ներ. ճա ղա փա-
կոց ներ երե խա նե րի հա մար. օրո րոց ներ. դա րակ-
ներ գրա դա րան նե րի հա մար. փայ տե կո ճեր 
թե լե րի, մե տաք սա թե լե րի, ժա պա վե նա թե լե րի և 
այլ նի հա մար. փայ տե մահ ճա կալ ներ. երիզ ներ 
փայ տից. խցան ներ շշե րի հա մար. խցան ներ 

կե ղև ից. բա ժան մունք նե րով արկ ղեր շշե րի 
հա մար. քար գահ ներ ասեղ նա գոր ծու թյան 
հա մար. շրջա նակ ներ կապ րո նա մա զը խո զա նակ-
նե րի վրա նստեց նե լու հա մար. սպաս քա պա հա-
րան ներ. իրեր կեն դա նի նե րի եղ ջյուր նե րից. 
գրա սե ղան ներ (կա հույք). գրա սե նյա կա յին 
կա հույք. զգեստ նե րի կանգ նակ ներ (կի սանդ րի-
ներ). ար հես տա կան մո մա չեչ փե թակ նե րի 
հա մար. շրջա նակ ներ փե թակ նե րի հա մար. 
կա հա վո րանք (կա հույք). ոչ մե տա ղա կան ծո րակ-
ներ տա կառ նե րի հա մար. քար տա դա րան ներ 
(կա հույք). պա հա րան ներ փաս տաթղ թե րի 
հա մար. կրի ա նե րի զրահ նե րի փո խա րի նիչ ներ. 
բու խա րու էկ րան ներ (կա հույք). դա գաղ ներ. ոչ 
մե տա ղա կան օժան դակ պա րա գա ներ դա գաղ-
նե րի հա մար. իրեր եղ ջե րու նե րի եղ ջյուր նե րից. 
աթոռ ներ. պառ կե լա թոռ ներ. գլխա կալ ներ 
(կա հույք). դա րակ ներ բո լո րագլ խարկ նե րի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան հար թակ ներ բեռն ման 
աշ խա տանք նե րի հա մար. բեռն ման ոչ մե տա ղա-
կան եզ րա չափ քեր եր կա թու ղի նե րի հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան հո դա կա պեր. ցու ցա փեղ կեր. շան 
բներ. կա խա րան ներ հա գուս տի հա մար. դա րակ-
ներ քար տա րան նե րի պա հա րան նե րի հա մար. 
բազ կա թոռ ներ. մա նե կեն ներ. հե ղուկ վա ռե լի քի 
տա րո ղու թյուն ներ. կո մոդ ներ. վա ճա ռա սե ղան-
ներ. ոչ մե տա ղա կան բեռ նարկ ղեր (պա հես տա-
վոր ման և տե ղա փոխ ման հա մար). լո ղուն ոչ 
մե տա ղա կան բեռ նարկ ղեր. սե ղան ներ. իրեր 
մար ջա նից. ոչ մե տա ղա կան սկու տեղ ներ. իրեր 
չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված եղ ջյու րից. 
իրեր բու սա կան փղոսկ րից. ան կող նա յին պա րա-
գա ներ, բա ցա ռու թյամբ սպի տա կե ղե նի. բազ-
մո ցի բար ձեր. ներք նակ ներ. կա խիչ նե րի ոչ 
մե տա ղա կան կե ռիկ ներ հա գուս տի հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան մեծ անոթ ներ հե ղուկ նե րի հա մար. 
սպա սարկ ման սե ղան ներ. սե ղան ներ նկա րե լու, 
գծագ րե լու հա մար. ան շարժ ոչ մե տա ղա կան 
բաշ խիչ ներ սրբիչ նե րի հա մար. բազ մոց ներ. 
փայ տե տա կա ռա տախ տակ ներ. փայ տե փո րագր-
ված գե ղար վես տա կան իրեր. իրեր կրի ա նե րի 
զրա հից. ոստ րե նե րի խե ցի նե րի փեղ կեր. ոչ 
մե տա ղա կան նե ցուկ ներ բույ սե րի և ծա ռե րի 
հա մար. փայ տե կամ պլաստ մաս սա յե հե նա սան-
դուղք ներ. օդա նա վի կամ նա վի շար ժա կան ոչ 
մե տա ղա կան սան դուղք ներ ուղև որ նե րի հա մար. 
դպրո ցա կան կա հույք. սե ղան ներ գրա մե քե նա-
նե րի հա մար. փայ տե կամ պլաստ մաս սա յե ցու-
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ցա նակ ներ հայ տա րա րու թյուն նե րի հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան մա նեկ ներ. իրեր ծո վա յին փրփու-
րից. հա նո վի պատ վածք ներ լվա ցա րա նա կոն-
քե րի հա մար. պլաստ մաս սա յե տա րո ղու թյուն ներ 
փա թե թա վոր ման հա մար. բռնիչ ներ վա րա գույր-
նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ մա նա ծա գոր ծա-
կա նի. մահ ճա կալ ներ. ոչ մե խա նի կա կան, ոչ 
մե տա ղա կան փա թաթ ման թմբուկ ներ ճկուն 
խո ղո վակ նե րի հա մար. փա թաթ ման ոչ մե խա նի-
կա կան, ոչ մե տա ղա կան սար քա վո րանք ճկուն 
փող րակ նե րի հա մար. ձո ղիկ ներ աս տի ճան նե րի 
վրա գոր գերն ամ րաց նե լու հա մար. դազ գահ ներ. 
դա րակ ներ (կա հույք). բներ տնա յին թռչուն նե րի 
հա մար. ոչ էլեկտ րա կան հով հար ներ. ոչ մե տա-
ղա կան փա կա նակ ներ տա րո ղու թյուն նե րի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան օժան դակ պա րա գա ներ 
կա հույ քի հա մար. ծաղ կարկ ղեր (կա հույք). պատ-
վան դան ներ ծաղ կա ման նե րի հա մար. վան դա-
կա ցան ցեր անաս նա կե րի հա մար. կանգ նակ ներ 
հրա ցան նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան մեծ 
տա կա ռա տա րա ներ. ոչ մե տա ղա կան հե նակ ներ 
(նե ցուկ ներ) տա կառ նե րի հա մար. ան վիկ ներ 
վա րա գույր նե րի հա մար. պա հա րան ներ սննդամ-
թեր քի հա մար. ոչ մե տա ղա կան օժան դակ 
պա րա գա ներ պա տու հան նե րի հա մար. ոչ մե տա-
ղա կան օժան դակ պա րա գա ներ մահ ճա կալ նե րի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան օժան դակ պա րա գա ներ 
դռնե րի հա մար. միս կտրա տե լու հա մար կոճ ղեր 
(սե ղան ներ). տա րա ներ ապա կի և ճե նա պա կի 
տե ղա փո խե լու հա մար. հա մար նե րի գրանց ման 
ոչ մե տա ղա կան թի թեղ ներ. հան դեր ձա րան ներ 
(զգես տա պա հա րան ներ). մե տա ղա կան կա հույք. 
իրեր ռա տան գյան ար մա վե նուց. ցու ցա սե ղան ներ 
լրագ րե րի հա մար. դա րակ ներ ամ սագ րե րի 
հա մար. ներ սի գա լա րա վա րա գույր ներ շեր տա-
ձո ղիկ նե րից. լվա ցա րան նե րի սե ղան ներ 
(կա հույք). հի վան դա նո ցա յին մահ ճա կալ ներ. ոչ 
մե տա ղա կան անիվ եր մահ ճա կալ նե րի հա մար. 
ոչ մե տա ղա կան մղլակ ներ. ամ բի ո նա սե ղան ներ. 
հյու սած զամ բյուղ ներ (կո ղով եր, տու փեր) մթերք 
տե ղա փո խե լու հա մար. հա գուս տի կա խիչ ներ 
(կա հույք). ոչ մե տա ղա կան հար թակ ներ բեռ նե րի 
փո խադր ման հա մար. ոչ մե տա ղա կան հար թակ-
ներ բեռ նե րի փո խադր ման և բեռն ման-բեռ նա-
թափ ման աշ խա տանք նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա-
կան ձեռ նա սան դուղք ներ. կա հույ քի փայ տե 
միջ նա պա տեր. ոչ մե տա ղա կան անիվ ներ 
կա հույ քի հա մար. մեղ րա խո րիսխ ներ փե թակ-

նե րի հա մար. մո բայլ ներ (զար դա րանք). նո տա-
կալ ներ. չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված 
սա դափ. նույ նա կա նաց ման ոչ մե տա ղա կան 
ցու ցա նակ ներ. շեն քե րի ոչ մե տա ղա կան, ոչ լու-
սա տու հա մար ներ. թռչուն նե րի խրտվի լակ ներ. 
բար ձեր. փչո վի բար ձեր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա-
կա նի. ծղո տե ներք նակ ներ. հյու սա ծո իրեր ծղո-
տից, բա ցա ռու թյամբ խսիր նե րի. ծղո տից հյուս-
ված երիզ ներ. երիզ ներ ծղո տից. հաց թու խի 
զամ բյուղ ներ հա ցի հա մար. կանգ նակ ներ հո վա-
նոց նե րի հա մար. շիր մա ներ (կա հույք). ոչ մե տա-
ղա կան կե ռիկ ներ հա գուս տի հա մար. դե կո րա-
տիվ վա րա գույր ներ ուլուն քից. ոչ մե տա ղա կան 
ցցիկ ներ վրան նե րի հա մար. սե ղա նե րես ներ. 
դռներ կա հույ քի հա մար. ուղ ղոր դիչ ներ վա րա-
գույր նե րի հա մար. դա րակ ներ կա հույ քի հա մար. 
պլաստ մաս սա յե եզ րեր կա հույ քի հա մար. 
պա հես տա րան ներ, բա ցա ռու թյամբ մե տա ղից և 
քա րից պատ րաստ ված նե րի. վա րա գույր նե րի 
քի վեր. կե ռիկ ներ վա րա գույր նե րի հա մար. 
կա պեր վա րա գույր նե րի հա մար. եղեգ (հյու սե լու 
հա մար հումք). իրեր կեն դա նի նե րի սմբակ նե րից. 
սեկ րե տեր ներ. ոչ մե տա ղա կան կող պեք ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. մե տա ղա-
կան նստոց ներ. ցած րա դիր օթոց ներ (բազ մոց-
ներ). թիկ նա թոռ ներ. մահ ճա կալ նե րի հիմ քեր. ոչ 
մե տա ղա կան կա փույր ներ (փա կան ներ), բա ցա-
ռու թյամբ մե քե նա նե րի մա սե րի. ար ձան ներ փայ-
տից, մո մից, գիպ սից կամ պլաստ մաս սա յից. 
մե տա ղա կան սե ղան ներ. ար դու զար դի սե ղան-
ներ. ծե փա կերտ զար դա քան դակ ներ նկար նե րի 
շրջա նակ նե րի հա մար. պահ պան ման դա րակ ներ. 
գզրոց ներ. հա յե լի ներ. բա ցո վի թե թև բազ կա թոռ-
ներ. գլա նա ձև հե նա րան ներ բար ձե րի հա մար. 
պատ վան դան ներ (կա հույք). բա նա լի ներ կա խե-
լու տախ տակ ներ. պա հա րան ներ ամա նե ղե նի 
հա մար. հյու սա ծո իրեր. ցու ցա պա հա րան ներ 
(կա հույք. բազ մո ցի փչո վի բար ձեր, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկա կա նի. փչո վի ներք նակ ներ, բա ցա-
ռու թյամբ բժշկա կա նի. սա թե ձո ղեր. սա թե թի թե-
ղիկ ներ. գե ղար վես տա կան իրեր փայ տից, մո մից, 
գիպ սից կամ պլաստ մաս սա յից. շի նա րա րա կան 
շա ղա խի հա մար ոչ մե տա ղա կան տա րո ղու թյուն-
ներ. ոչ մե տա ղա կան սնդուկ ներ. դազ գահ ներ 
մամ լակ նե րով (կա հույք). ոչ մե տա ղա կան տա կա-
ռիկ ներ. տա կա ռա գո տի ներ (ոչ մե տա ղա կան). 
կանգ նակ ներ հաշ վիչ մե քե նա նե րի հա մար. 
խցան ման ոչ մե տա ղա կան մի ջոց ներ. ոչ մե տա-
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ղա կան խցան ներ. ոչ մե տա ղա կան պտու տակ-
ներ. ոչ մե տա ղա կան գա մեր. ամ րակ ման ձո ղա-
ձև ոչ մե տա ղա կան ման րա մա սեր. ոչ մե տա ղա-
կան հե ղույս ներ. խցա փակ ման ոչ մե տա ղա կան 
մի ջոց ներ շշե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան փա կա-
նակ ներ շշե րի հա մար. տար բե րիչ ոչ մե տա ղա-
կան ապա րան ջան ներ հի վան դա նոց նե րի 
հա մար. սպա սարկ ման ան վա վոր սե ղան ներ 
(կա հույք). կի սանդ րի ներ փայ տից, մո մից, գիպ-
սից կամ պլաստ մաս սա յից. ոչ մե տա ղա կան 
սեղ միչ ներ ճո պան նե րի հա մար. շրջա նակ ներ 
նկար նե րի հա մար. շրջա նա կա ձո ղեր նկար նե րի 
հա մար. մերս ման սե ղան ներ. ջրա յին մահ ճա կալ-
ներ, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կա նի. ցա մա քուր դա-
յին խո ղո վակ նե րի պլաստ մաս սա յե կա փույր ներ 
(փա կան ներ). ոչ մե տա ղա կան խցա բու թակ ներ. 
իրեր խե ցի նե րից. աթո ռակ ներ. ջրա տար խո ղո-
վակ նե րի պլաստ մաս սա յե կա փույր ներ (փա կան-
ներ). շշե րի փայ տյա տու փեր. ար ձա նիկ ներ, 
պատ կեր ներ փայ տից, մո մից, գիպ սից կամ 
պլաստ մաս սա յից. ոչ մե տա ղա կան կող պեք ներ, 
բա ցա ռու թյամբ էլեկտ րա կա նի. վար սա վի րա կան 
բազ կա թոռ ներ. ոչ մե տա ղա կան ձո ղեր. ոչ մե տա-
ղա կան զամ բյուղ ներ. ոչ մե տա ղա կան և ոչ քա րից 
փոս տարկ ղեր. նա վա մա տույց նե րի ոչ մե տա ղա-
կան տա կառ ներ. պա տյան ներ հա գուս տի հա մար 
(պա հոց). փայ տե կամ պլաս տի կե ցու ցա նակ ներ. 
սայ լակ ներ (կա հույք). բամ բու կե գա լա րա վա րա-
գույր ներ. արկ ղեր խա ղա լիք նե րի հա մար. բարձր 
աթոռ ներ ման կիկ նե րի հա մար. ման կա կան քայ-
լա վար ժան քի սայ լակ ներ. գո վազ դա յին նպա-
տակ նե րով օգ տա գործ վող փչո վի իրեր. պլաստ-
մաս սա յե բա նա լի-քար տեր առանց ծած կագ րի և 
չմագ նի սա կա նաց ված. ապա կյա թի թե ղիկ ներ 
հա յե լի ներ պատ րաս տե լու հա մար. պլաստ մաս-
սա յե շար ժան վակ ներ գա լա րա վա րա գույր նե րի 
հա մար. իշոտ նուկ ներ փայտ սղո ցե լու հա մար. 
փայ տե իրեր կա տու նե րի ճան կե րը սրե լու հա մար. 
կա խա թև իկ ներ հա գուս տը տե ղա փո խե լու 
հա մար. ան վա վոր սե ղա նիկ ներ հա մա կար գիչ-
նե րի հա մար (կա հույք). ա ճյու նա սա փոր ներ. 
հող մա զան գեր (զար դա րանք ներ). ներ սի շեր տա-
վա րա գույր ներ հյու սած փայ տից. դրոց ներ գրքե-
րի հա մար (կա հույք). բար ձիկ ներ տնա յին կեն-
դա նի նե րի հա մար. ներ սի պա տու հան նե րի շեր-
տա վա րա գույր ներ (կա հույք). դռան ոչ մե տա ղա-
կան բռնակ ներ. ձեռ քի հա յե լի ներ (հար դար վե լու 
հա յե լի ներ). գոր գիկ ներ ման կա կան ճա ղա փա-

կոց նե րի հա մար. սրբիչ նե րի բռնիչ ներ (կա հույք). 
ոչ մե տա ղա կան կլոր բռնակ ներ. պա տին ամ րաց-
րած սե ղան ներ երե խա նե րին բա րու րե լու հա մար. 
բա րու րե լիս երե խա նե րի տակ գցե լու փռոց ներ. 
դռնե րի ոչ մե տա ղա կան փա կեր. ներ սի թղթե 
շեր տա վա րա գույր ներ. ներ սի մա նա ծա գործ ված-
քից շեր տա վա րա գույր ներ. դռնե րի ոչ մե տա ղա-
կան, ոչ էլեկտ րա կան զան գեր. առան ձին կանգ-
նող միջ նա պա տեր (կա հույք). ոչ մե տա ղա կան 
պտու տա կա վոր կա փա րիչ ներ շշե րի հա մար. 
դռնե րի ոչ մե տա ղա կան մուր ճիկ ներ. սղո ցա սե-
ղան ներ (կա հույք). փչո վի կա հույք. ոչ մե տա ղա-
կան ելա րան ներ. ոչ մե տա ղա կան բռնա տե ղեր 
լո գա րան նե րի հա մար. անուր ներ ոչ մե տա ղա կան 
խո ղո վակ ներն ամ րա կա պե լու հա մար. ցու ցա սե-
ղան ներ թան կար ժեք իրե րի հա մար. հա տա կի 
գոր գիկ ներ քնե լու հա մար. ոչ մե տա ղա կան բա ցո-
վի օղակ ներ բա նա լի նե րի հա մար. ան շարժ ոչ 
մե տա ղա կան բաշ խիչ ներ շնե րի մնա ցուկ նե րի 
տոպ րակ նե րի հա մար. դռնե րի ոչ մե տա ղա կան 
կամ կա ու չու կից սահ մա նա փա կիչ ներ. պա տու-
հան նե րի ոչ մե տա ղա կան կամ կա ու չու կից սահ-
մա նա փա կիչ ներ. պա տու հան նե րի ոչ մե տա ղա-
կան հող մա յին մղլակ ներ, կե ռիկ ներ. պա տու հան-
նե րի ոչ մե տա ղա կան հե նակ ներ. դռնե րի ոչ 
մե տա ղա կան հե նակ ներ. ոչ մե տա ղա կան գոր-
ծի քա տու փեր. ոչ մե տա ղա կան արկ ղեր գոր ծիք-
նե րի հա մար. դա րա կա շա րեր. ոչ մե տա ղա կան 
կա խիչ ներ պա յու սակ նե րի հա մար. պլաս տի կից 
բա նա լի ներ. ոչ մե տա ղա կան բար ձակ ներ 
կա հույ քի հա մար. պլաստ մաս սա յե պի տակ ներ. 
բար ձակ ներ (կա հույք). գրա պա հա րան ներ. 
հա տա կա դիր կա խիչ ներ կոս տյումն ե րի հա մար. 
ոչ մե տա ղա կան կա նիստր ներ. թռչնաբ ներ. 
պլաստ մաս սա յե սեղ մակ ներ պար կե րը, պա յու-
սակ նե րը կնքե լու հա մար. ման կա կան մահ ճա-
կալ նե րի պաշտ պա նիչ թա փար գել ներ, բա ցա ռու-
թյամբ ան կող նա յին սպի տա կե ղե նի. փայ տից 
կամ պլաստ մաս սա յից արկ ղեր. ման կա կան 
մահ ճա կալ ներ. նո րա ծին նե րին տե ղա փո խե լու 
կո ղով եր. ոտիկ ներ կա հույ քի հա մար. կարճ 
ոտիկ ներ կա հույ քի հա մար. զգես տա պա հա րան-
ներ. աթո ռակ ներ ոտ քե րի հա մար. ոչ մե տա ղա-
կան մե խեր կո շիկ նե րի հա մար. կո շիկ նե րի ոչ 
մե տա ղա կան կրնկա տա կեր. փայ տից, մո մից, 
գիպ սից կամ պլաս տի կից խա չե լու թյուն ներ, 
բա ցա ռու թյամբ ոս կեր չա կան իրե րի. նավ թի 
ար տա հոս քի հա մար ոչ մե տա ղա կան բեռ նարկ-
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ղեր. փչո վի մահ ճա կալ ներ, ոչ բժշկա կան նպա-
տակ նե րով. ճամ բա րա յին (տու րիս տա կան) ներք-
նակ ներ. պլաստ մաս սա յե թե քա հար թակ ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. աթոռ ներ 
ցնցուղ ըն դու նե լու հա մար. գլու խը պա հե լու բար-
ձիկ ներ մա նուկ նե րի հա մար. դիր քի կա յու նաց-
ման բար ձիկ ներ մա նուկ նե րի հա մար. գլխի 
դիր քա վոր ման բար ձեր մա նուկ նե րի հա մար. 
ձեռ քի ոչ մե տա ղա կան դրո շա կա ձո ղեր. խցան-
ներ, ոչ ապա կյա, մե տա ղյա կամ ռե տի նե. դռնե-
րը փա կե լու ոչ մե տա ղա կան, ոչ էլեկտ րա կան 
սար քեր. ոչ մե տա ղա կան ան վակ ներ բա ցո վի 
դռնե րի հա մար. լո գան քի նստա տե ղեր երե խա-
նե րի հա մար. ծնկնե րին դրվող փոք րիկ գրա սե-
ղան ներ. դյու րա կիր գրա սե ղան ներ. ոչ մե տա ղա-
կան ոչ էլեկտ րա կան սար քեր դռնե րը բա ցե լու 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան, ոչ էլեկտ րա կան սար-
քեր պա տու հան նե րը բա ցե լու հա մար. ոչ մե տա-
ղա կան, ոչ էլեկտ րա կան սար քեր պա տու հան-
նե րը փա կե լու հա մար. բարձ րաց նո վի պա տու-
հա նի ոչ մե տա ղա կան հո լո վակ ներ, պա տու հա նի 
ոչ մե տա ղա կան հո լո վակ ներ. ոչ մե տա ղա կան 
կա խո վի կող պեք ներ, բա ցա ռու թյամբ էլեկտ րո-
նա յին նե րի. լվա ցա րա նա յին պա հա րան ներ 
(կա հույք). կա հույ քի գզրոց ներ. ուղե բեռ նե րի 
պա հա րան ներ.

դաս 21. խմոց ներ (գու ռեր). կե րա ման ներ. 
մե տա ղա կան քե րակ ներ հա տակ նե րի հա մար. 
լվաց քի տախ տակ ներ. ջեր մա մե կու սիչ տա րո ղու-
թյուն ներ սննդամ թեր քի հա մար. թա կիչ ներ գոր-
գե րի փո շին մաք րե լու հա մար. ապա կյա սրվակ-
ներ (անոթ ներ). կեն դա նի նե րի ցցա մա զեր 
(խո զա նակ ներ և վրձին ներ). տար բե րա կիչ օղակ-
ներ ըն տա նի թռչուն նե րի հա մար. ճկա փո ղե րի 
գլխա դիր ներ ոռոգ ման, ջրցան ման հա մար. 
ոռոգ ման հար մա րանք ներ. խո զա նակ ներ. ցո ղիչ-
ներ (սրսկիչ ներ). ցնցուղ ներ (այ գե գոր ծա կան). 
հա ցի կեն ցա ղա յին զամ բյուղ ներ. տար բե րա կիչ 
օղակ ներ թռչուն նե րի հա մար. փոք րիկ տաշ տակ-
ներ թռչուն նե րի հա մար. ավել ներ. մե խա նի կա-
կան խո զա նակ ներ գոր գե րի հա մար. գնդա ձև 
ապա կե տա րո ղու թյուն ներ (անոթ ներ). դույ լեր, 
բա դյա ներ. թա սեր (անոթ ներ). խո հա նո ցա յին 
սպաս քի հա վա քա կազ մեր. ծո րան ներ. քե րոց ներ. 
կա րա գա ման ներ. կա փա րիչ ներ կա րա գա ման-
նե րի հա մար. գա րեջ րի գա վաթ ներ. ապա կե 
տա րո ղու թյուն ներ (քի մի կատ նե րի հա մար). 
անոթ ներ խմե լու հա մար. ջեր մա մե կու սիչ տա րո-

ղու թյուն ներ ըմ պե լիք նե րի հա մար. արկ ղեր թղթե 
ան ձե ռո ցիկ ներ մա տու ցե լու հա մար. օճա ռա ման-
ներ. տու փեր թե յի հա մար. ճա շա ման ներ (թա-
սեր). հյու սա պատ ված շշեր. ճտքա կո շիկ նե րը 
հա նե լու հար մա րանք ներ. ապա կե խցան ներ. 
էլեկտ րա կան և ոչ էլեկտ րա կան խցա նա հան ներ. 
ապա կե գնդեր. մեծ շշեր. թեր մոս ներ. սա ռեց նող 
անոթ ներ. շիշ բա ցե լու էլեկտ րա կան և ոչ էլեկտ-
րա կան հար մա րանք ներ. մե տա ղա կան շամ փուր-
ներ խո հա նո ցի հա մար. փոք րիկ խո զա նակ ներ 
եղունգ նե րի հա մար. հար դա րան քի խո զա նակ-
ներ. լամ պե րի ապա կի նե րը մաք րե լու խո զա նակ-
ներ. նյու թեր խո զա նակ ներ պատ րաս տե լու 
հա մար. մա զեր խո զա նակ նե րի հա մար. խնկա-
ման ներ անու շա հոտ նյու թե րի հա մար. փոք րիկ 
աման ներ քա ցա խի կամ յու ղի հա մար. կա բա րե 
(սկու տեղ ներ ըմ պե լիք նե րի հա մար). թռչնա վան-
դակ ներ. մա ղեր (կեն ցա ղա յին). ջեր մա մե կու սիչ 
տա րո ղու թյուն ներ. ջրա ման ներ. տակ դիր ներ 
ճա շա ցու ցակ նե րի հա մար. կե րակ րա կաթ սա ներ. 
խո հա նո ցա յին սպաս քը մաք րե լու մե տա ղա կան 
ճի լոպ ներ. մա ղեր մոխ րի հա մար (կեն ցա ղա յին 
պա րա գա ներ). կեն ցա ղա յին խե ցե գոր ծա կան 
իրեր. ճան ճաս պան ներ. կաթ սա ներ. կո շի կի 
խո զա նակ ներ. խո զա նակ ներ ձի ե րին մաք րե լու 
հա մար. կե րա ման ներ կեն դա նի նե րի հա մար. 
սան րեր կեն դա նի նե րի հա մար. սան րեր. լա թեր 
մաք րու թյուն անե լու հա մար. մանր չի նա կան 
զար դա րանք ներ ճե նա պա կուց. կա ղա պար ներ 
(խո հա նո ցա յին սպասք). ոչ էլեկտ րա կան հար-
մա րանք ներ մո մով փայ լեց նե լու հա մար. կոկ տեյ լի 
ձեռ քով թա փա հա րե լու խառ նիչ ներ. սոսն ձա ման-
ներ. բա ժակ ներ (անոթ ներ). եղ ջյուր ներ խմե լու 
հա մար. տնա յին պա րա գա ներ կոս մե տի կա յի 
հա մար. կեն ցա ղա յին քա միչ ներ. սկա հակ ներ 
(վա զա ներ) մրգե րի հա մար. տակ դիր ներ դա նակ-
նե րի հա մար սե ղա նի սպաս քա վոր ման հա մար. 
կաթ սա նե րի կա փա րիչ նե րի փա կիչ ներ. կա փա-
րիչ ներ կճուճ նե րի հա մար. ար դու կի սե ղան նե րի 
պա տյան ներ. հար մա րանք ներ փող կապ նե րի ձևը 
պահ պա նե լու հա մար. կեն ցա ղա յին ոչ էլեկտ րա-
կան խառ նիչ ներ. մա ղեր (կեն ցա ղա յին պա րա-
գա ներ). բյու րե ղա պա կյա ամա նե ղեն. կա ղա պար-
ներ սա ռույ ցի հա մար. կա շի ողորկ ման (փայ լեց-
ման) հա մար. ամա նե ղեն սնուն դը ջեր մամ շա կե-
լու հա մար. կեն ցա ղա յին թի ակ ներ. խո հա րա րա-
կան կա ղա պար ներ. մաք րող գոր ծիք ներ (ձեռ քով 
կա ռա վար վող). ատամն աքչ փո րիչ ներ. լվաց քի 
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տաշ տեր. կա թը եռաց նե լիս օգ տա գործ վող հսկիչ 
թի թեղ ներ. խո հա նո ցա յին տախ տակ ներ կտրա-
տե լու հա մար. սան րեր (մե ծա տամ) մա զե րի 
հա մար. ոչ էլեկտ րա կան փո շե որ սիչ ներ. տակ-
դիր ներ ար դուկ նե րի հա մար. ապա կու փո շի 
զար դա րանք նե րի հա մար. պի տո յա տու փեր հար-
դա րան քի պա րա գա նե րի հա մար. զու գա րա նի 
թղթի բաշ խիչ ներ. օճա ռի բաշ խիչ ներ. սի ֆոն ներ 
գա զա վոր ված ջրի հա մար. արծ նա պատ ոչ շի նա-
րա րա կան ապա կի. կո շի կի կա ղա պար ներ. 
ձա գար ներ. սպասք հա մե մունք նե րի հա մար. 
սպունգ ներ հար դա րան քի հա մար. բռնիչ ներ 
սպունգ նե րի հա մար. լա թեր կա հույ քի փո շին 
մաք րե լու հա մար. սպի տա կե ղե նի չո րու ցիչ ներ. 
գործ ված քից պատ րաստ ված դույ լեր. սան րե րի 
պա տյան ներ. հախ ճա պա կյա ամա նե ղեն. բռնիչ-
ներ ծա ղիկ նե րի և բույ սե րի հա մար ծաղ կա յին 
կոմ պո զի ցի ա նե րում. ծաղ կա ման ներ. կեն ցա ղա-
յին ոչ էլեկտ րա կան հա րիչ ներ. հա տա կա մաք րիչ-
ներ. թա վա ներ. կոշտ խո զա նակ ներ. կեն ցա ղա-
յին ոչ էլեկտ րա կան հյու թամ զիչ ներ. կեն ցա ղա յին 
ծխակ լա նիչ ներ. թի թե ղա ման ներ. ձեռ նոց ներ 
ձգե լու հար մա րանք ներ. կա ղա պար ներ թխված քի 
հա մար. թեր թա պա կի (չմշակ ված). սպոր տա յին 
տա փաշ շեր. գրիլ ներ, ռաշ պեր ներ (խո հա նո ցա-
յին սպասք). տակ դիր ներ ռաշ պեր նե րի հա մար, 
տակ դիր ներ գրի լի հա մար. հա տա կի խո զա նակ-
ներ. դի մա փո շի քսե լու աղ վափն ջիկ ներ. չմշակ-
ված կամ մաս նա կի մշակ ված ապա կի, բա ցա ռու-
թյամբ շի նա րա րա կա նի. մի ջա տոր սիչ ներ. 
ապա կե բամ բակ, բա ցա ռու թյամբ մե կու սաց ման 
հա մար օգ տա գործ վող նե րի. եփե լու սպասք. սկու-
տեղ - ափ սե ներ բան ջա րե ղե նի հա մար. լի կյո րի 
սպաս քա կազ մեր. խո հա նո ցա յին շե րեփ ներ. իրեր 
մա յո լի կա յից. խո հա նո ցա յին ոչ էլեկտ րա կան 
աղաց ներ. կեն ցա ղա յին սպասք. փշուր ներ 
հա վա քե լու հար մա րանք ներ. խճան կար ներ 
ապա կուց, բա ցա ռու թյամբ շի նա րա րա կա նի. ձեռ-
քով կա ռա վար վող կեն ցա ղա յին աղաց ներ. բրդե 
թա փոն ներ մաք րե լու հա մար. ար հես տա կան 
ձվեր ածան հա վե րի տակ դնե լու հա մար. դրոց-
ներ ձվե րի հա մար. փայ լատ ապա կի. ապա կի 
ծի ա ծա նա քա րից. բար ձիկ ներ մաք րե լու հա մար. 
հաց կտրա տե լու տախ տակ ներ. ամա նե ղե նի 
հա վա քա կազ մով պի տո յա տու փեր զբո սախն-
ջույք նե րի հա մար. հար թա մամ լիչ ներ տա բատ-
նե րի հա մար. թղթե ափ սե ներ. գրտնակ ներ 
խմո րի հա մար (տնա յին). էլեկտ րա կան սան րեր. 

թի ակ ներ տոր թի հա մար. սի ֆոն ներ, կա թո ցիկ-
ներ գի նին համ տե սե լու հա մար. տախ տակ ներ 
ար դու կե լու հա մար. կեն ցա ղա յին թղթե սկու տեղ-
ներ. կա վե կաթ սա յիկ ներ. գլխա դիր ներ ցնցուղ-
նե րի հա մար. ձեռ քով կա ռա վար վող պղպե ղա-
ղաց ներ. պղպե ղա ման ներ. կեն ցա ղա յին ոչ 
էլեկտ րա կան մե քե նա ներ և հար մա րանք ներ 
ողորկ ման հա մար. նյու թեր փայ լեց նե լու հա մար, 
բա ցա ռու թյամբ պատ րաս տուկ նե րի, թղթի և 
քա րի. ճե նա պա կյա ամա նե ղեն. սկա հակ ներ 
(վա զա ներ). օճա ռա ման ներ. գի շե րա նոթ ներ. 
կա վե ամա նե ղեն. աղ բարկ ղեր. դի մա փո շու 
դա տարկ աման ներ. դույ լեր սա ռույ ցի հա մար. 
խո հա նո ցա յին քե րիչ ներ. առ նետ նե րի թա կարդ-
ներ. կեն ցա ղա յին կամ խո հա նո ցա յին տա րո ղու-
թյուն ներ. օղակ ներ ան ձե ռո ցիկ նե րի հա մար. 
աղ ցա նա ման ներ. աղա ման ներ. ցո ղիչ ներ 
(սրսկիչ ներ) ծա ղիկ նե րի և բույ սե րի հա մար. 
սպաս քա կազ մեր (սե ղա նի սպասք). սկու տեղ ներ. 
թե յի սպաս քա կազ մեր (սե ղա նի սպասք). բռնիչ-
ներ ան ձե ռո ցիկ նե րի հա մար. սա ռույց և սա ռույ-
ցով ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու մե տա ղա կան 
անոթ ներ. պնակ ներ. կոշ կա թի ակ ներ. ապու րա-
ման. փոք րիկ խո զա նակ ներ հոն քե րի հա մար. 
մկան թա կարդ ներ. ար ձան ներ ճե նա պա կուց, 
կա վից, խե ցե ղե նից, հախ ճա պա կուց, թրծա կա-
վից կամ ապա կուց. շա քա րա ման ներ. սկա հակ-
ներ (վա զա ներ) ճա շա սե ղա նի հա մար. գա վա-
թիկ ներ. հա գուս տը լայ նաց նե լու՝ ձգե լու հար մա-
րանք ներ. թրմե լու թե յա ման ներ. կե ռիկ ներ 
կո շիկ նե րը կամ ձեռ նոց նե րը կոճ կե լու հա մար. 
խո զուկ-գան ձա տու փեր. տնա յին պա րա գա ներ 
հար դա րան քի հա մար. ոչ էլեկտ րա կան ինք նա-
եռ ներ. սե ղա նի սպասք, բա ցա ռու թյամբ դա նակ-
նե րի, պա տա ռա քաղ նե րի և գդալ նե րի. հե ղու կա-
ցիր ներ օծա նե լիք նե րի հա մար. նուրբ էլեկտ րա-
կան հա ղոր դիչ նե րով նե րած ված ապա կի. ամա-
նե ղեն ներկ ված ապա կուց. ապա կի ներ տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի պա տու հան նե րի հա մար 
(կի սա ֆաբ րի կատ ներ). գա վաթ ներ. աե րո զո լա յին 
հար մա րանք ներ (բա ցա ռու թյամբ բժշկա կա նի). 
գե ղար վես տա կան իրեր ճե նա պա կուց, խե ցե ղե-
նից, հախ ճա պա կուց, թրծա կա վից կամ ապա-
կուց. ափ սե ներ. խո հա նո ցա յին ոչ էլեկտ րա կան 
ավ տոկ լավ եր, ոչ էլեկտ րա կան շու տե փուկ ներ. 
ոչ էլեկտ րա կան հա րիչ ներ. ծծակ նե րով շշե րի ոչ 
էլեկտ րա կան ջե ռու ցիչ ներ ման կա կան սննդի 
հա մար. սափր վե լու վրձին ներ. բռնիչ ներ սափր-
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վե լու վրձին նե րի հա մար. մո մա կալ նե րի վար դակ-
ներ. ապա կե արկ ղեր. կոն ֆե տա տու փեր. մո մա-
կալ ներ. ոչ էլեկտ րա կան թե յա ման ներ. թե յը 
թրմե լու գնդիկ ներ. ատա մի խո զա նակ ներ. էլեկտ-
րա կան խո զա նակ ներ, բա ցա ռու թյամբ մե քե նա-
նե րի մա սե րի. կի սանդ րի ներ ճե նա պա կուց, 
խե ցե ղե նից, հախ ճա պա կուց, թրծա կա վից կամ 
ապա կուց. կաշ պո ներ, բա ցա ռու թյամբ թղթից 
պատ րաստ ված նե րի. ձեռ քով կա ռա վար վող 
սրճա ղաց ներ. սուր ճի սպաս քա կազ մեր (սե ղա նի 
սպասք). սուր ճի ոչ էլեկտ րա կան զտիչ ներ. ոչ 
էլեկտ րա կան սրճեփ ներ. ջրա ման նե րի ոչ թղթե 
և ոչ մա նա ծա գործ ված քից տակ դիր ներ. հղկա-
նյու թով բար ձիկ ներ խո հա նո ցի հա մար. ոչ էլեկտ-
րա կան ճար պա ջե ռոց ներ. ոչ էլեկտ րա կան դյու-
րա կիր սառ ցա պա հա րան ներ. հար մա րանք ներ 
բե րա նի խո ռո չը ողո ղե լու հա մար. մաք րե լու 
հա մար թավ շա կա շի. կո շիկ փայ լեց նե լու ոչ 
էլեկտ րա կան հար մա րանք ներ. կա փա րիչ ներ 
պան րա ման նե րի հա մար. կեն ցա ղա յին զամ բյուղ-
ներ. կեն ցա ղա յին սկու տեղ ներ. բամ բա կե 
թա փոն ներ մաք րե լու հա մար. կա փա րիչ ներ 
աման նե րի հա մար. աման նե րի տակ դիր ներ (սե-
ղա նի սպասք). սա փոր ներ (կժեր). խո հա նո ցա յին 
տա րո ղու թյուն ներ. խո հա նո ցա յին սպասք. խո հա-
նո ցա յին ոչ էլեկտ րա կան սպասք սնունդ պատ-
րաս տե լու հա մար. բռնիչ ներ ատամն աքչ փո րիչ-
նե րի հա մար. ատա մի էլեկտ րա կան խո զա նակ-
ներ. անձ նա կան օգ տա գործ ման հո տա զեր ծիչ 
սար քեր. խո զա նակ ներ տա րո ղու թյուն նե րը 
մաք րե լու հա մար. ցու ցա նակ ներ ճե նա պա կուց 
կամ ապա կուց. սպունգ ներ տնտե սա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. փետ րե փոքր ավել ներ. փո շի 
մաք րե լու լա թեր. ոչ գործ ված քա յին թա փան ցիկ 
կվար ցա յին ապա կե թելք. ապա կե թելք, բա ցա-
ռու թյամբ մե կու սաց ման կամ գործ ված քի հա մար 
օգ տա գործ վող նե րի. ար ձա նիկ ներ ճե նա պա կուց, 
խե ցե ղե նից, հախ ճա պա կուց, թրծա կա վից կամ 
ապա կուց. թե լեր ապա կե թել քից, բա ցա ռու թյամբ 
մա նա ծա գոր ծա կա նի. ոչ էլեկտ րա կան սրճա ման-
ներ. թե յա քա միչ ներ. սրվակ ներ. ձեռ նոց ներ 
տնա յին տնտե սու թյան հա մար. գա րեջ րի կա փա-
րի չով գա վաթ ներ. սպասք բու սա կան յու ղի և 
քա ցա խի հա մար. ձեռ նոց ներ ողորկ ման հա մար. 
մա րիչ ներ մո մե րի հա մար. ման կա կան դյու րա կիր 
տաշ տակ ներ. վան դակ ներ սե նյա կա յին կեն դա-
նի նե րի հա մար. լա թեր հա տակ լվա նա լու հա մար. 
սպասք լվա նա լու խո զա նակ ներ. տե րա րի ումն եր 

սե նյա կա յին պայ ման նե րում բույ սեր աճեց նե լու 
հա մար. զու գա րա նա յին արկ ղեր ըն տա նի կեն-
դա նի նե րի հա մար. հա լած սի լի կա հող (մաս նա կի 
մշակ ված), բա ցա ռու թյամբ շի նա րա րա կա նի. 
վաֆ լե ոչ էլեկտ րա կան կա ղա պար ներ. հա ցա-
ման ներ. փայ տիկ ներ ուտե լիս օգ տա գոր ծե լու 
հա մար. վու շի քոլ քեր (խծուծ ներ) մաք րե լու 
հա մար. լվաց քա սեղ մակ ներ. ձո ղիկ ներ կոկ տեյլ-
նե րի հա մար. տոպ րակ ներ հրու շա կե ղե նը զար-
դա րե լու հա մար. դա նակ ներ թխվածք ներ կտրե-
լու հա մար (խո հա նո ցա յին պա րա գա ներ). տու-
փեր թխվածք նե րի հա մար. թղթե կամ պլաստ-
մաս սա յե բա ժակ ներ. բա ժակ ներ ըմ պե լիք նե րի 
հա մար. ատա մի թե լեր. ձեռ նոց ներ այ գե գոր ծա-
կան-բան ջա րա բու ծա կան աշ խա տանք նե րի 
հա մար. տաք ուտեստ նե րի ոչ էլեկտ րա կան փոքր 
կաթ սա ներ. իզո թեր միկ (հա վա սա րա ջերմ) պար-
կեր. պտտվող սկու տեղ ներ (խո հա նո ցա յին 
պա րա գա ներ). տու փեր նա խա ճա շի հա մար. 
գդալ ներ խառ նե լու հա մար (խո հա նո ցի սպասք). 
արիշ տա պատ րաս տե լու մե քե նա ներ (ձեռ քի գոր-
ծիք ներ). դա նակ ներ խմո րի հա մար. օդա թող ման 
հար մա րանք ներ. խո հա նո ցա յին փոք րիկ թի ակ-
ներ. հղկա նյու թով սպունգ ներ կա շին մաք րե լու 
հա մար. սխտոր քա միչ ներ (խո հա նո ցա յին 
սպասք). մի ան գա մյա օգ տա գործ ման ափ սե ներ. 
օղա կա ձև և ձո ղա ձև կա խիչ ներ սրբիչ նե րի 
հա մար. զու գա րա նի թղթի բռնիչ ներ. սե նյա կա յին 
ակ վա րի ումն եր. սե նյա կա յին ակ վա րի ումն ե րի 
կա փա րիչ ներ. սե նյա կա յին տե րա րի ում ներ 
(վի վա րի ումն եր). քամ վող հա տա կա մաք րիչ ներ. 
զամ բյուղ ներ թղթե րի հա մար. արկ ղեր բույ սե րի 
հա մար. ձո ղիկ ներ (ծղոտ ներ) ըմ պե լիք ներ խմե լու 
(համ տե սե լու) հա մար. ջեր մակ ներ թեյ նիկ նե րի 
հա մար. շպա րը մաք րե լու հար մա րանք ներ. 
մի ջատ նե րին գրա վե լու և ոչն չաց նե լու հա մար ոչ 
էլեկտ րա կան սար քեր. թխե լու հա մար գոր գիկ-
ներ. եր կա րա ճիտ կո շիկ նե րի կա ղա պար ներ. 
գրպա նի տա փաշ շեր. կոս մե տի կա կան մած կա-
թի ակ ներ. տակ նոց ներ. ճան ճոր սիչ ներ. մոմ 
պատ րաս տե լու անոթ ներ. ոչ էլեկտ րա կան շո գե-
կաթ սա ներ սննդի հա մար. դի մա հար դար ման 
սպունգ ներ. խո հա նո ցա յին ոչ էլեկտ րա կան ջար-
դիչ ներ. բռնիչ ներ (խո հա նո ցա յին). խո հա նո ցա-
յին ձեռ նոց ներ, խո րո ված անե լու ձեռ նոց ներ. 
խո հա նո ցա յին վրձին ներ, խո զա նակ ներ. խո հա-
րա րա կան տան ձա ձև սրսկիչ ներ. ավ տո մե քե նան 
լվա նա լու ձեռ նոց ներ. դի մա հար դար ման վրձին-
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ներ. դույ լեր հա տա կա մաք րի չը քա մե լու հա մար. 
լո շիկ ներ (տոր տի լա) պատ րաս տե լու ոչ էլեկտ րա-
կան խո հա նո ցա յին ճնշա գոր ծիք ներ. դա հուկ-
նե րը մո մով փայ լեց նե լու խո զա նակ ներ. թար թիչ-
նե րի խո զա նակ ներ. կեն ցա ղա յին, ոչ էլեկտ րա-
կան զա տիչ ներ ձվի հա մար. ոտ քե րի մատ նե րի 
բա ժա նիչ ներ ոտ նա հար դար ման հա մար. էլեկտ-
րա կան հո սան քին մի ա ցող դի ֆու զոր ներ մո ծակ-
նե րին վա նե լու հա մար. սա ռեց նող տոպ րակ ներ 
սննդամ թեր քը և ըմ պե լիք նե րը սա ռեց նե լու 
հա մար. բազ մա կի օգ տա գործ ման սառ ցե գնդիկ-
ներ. սե ղա նի վրա յի ոչ թղթե և ոչ մա նա ծա գործ-
ված քից տակ դիր ներ. սե ղա նի սպաս քի տակ 
դրվող ոչ թղթե և ոչ մա նա ծա գործ ված քից ան ձե-
ռո ցիկ ներ. կա խո վի պի տակ ներ գրա ֆին նե րի 
հա մար. գի նու օդա վո րիչ ներ (աե րա տոր ներ). 
ատա մի էլեկտ րա կան խո զա նակ նե րի գլխիկ ներ. 
դրա մա տու փեր. էլեկտ րա կան կամ ոչ էլեկտ րա-
կան սար քեր հա գուս տի խա վա մա զիկ գնդիկ նե րը 
հե ռաց նե լու հա մար. լա թեր ողորկ ման, փայ լեց-
ման հա մար. խո զաս տև խո զա նակ ներ պատ րաս-
տե լու հա մար. ձիու մազ խո զա նակ ներ պատ րաս-
տե լու հա մար. ունե լի ներ սա ռույ ցի հա մար. 
ունե լի ներ աղ ցա նի հա մար. սպաս քի շե րեփ ներ. 
խո հա նո ցա յին վար սանգ ներ. խո հա նո ցա յին 
հա վանգ ներ. պաղ պա ղա կի գդալ ներ. ըն կույ զի 
կոտ րիչ ներ. շա քա րի ունե լի ներ. ցա խա վել նե րի 
բռնակ ներ. գի նու շե րեփ ներ. ման կա կան փչո վի 
լո գա րան ներ. ման կա կան լո գա րան նե րի հե նա-
րան ներ. թե յի կա պոց նե րի բռնիչ ներ. տոր թի 
ձև ա վոր ման գոր ծիք նե րի ծայ րեր և խո ղո վակ ներ. 
սպի տա կե ղե նի հո վա նո ցա ձև չո րա նոց ներ. 
խո հա նո ցա յին ցան ցեր, բա ցա ռու թյամբ միկ րո-
ա լի քա յին վա ռա րան նե րի հա մար նա խա տես-
ված նե րի. կա թո ցիկ ներ կոս մե տի կա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. կա թո ցիկ ներ կեն ցա ղա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. կուս կուս պատ րաս տե լու 
ոչ էլեկտ րա կան սա լիկ ներ. ոչ էլեկտ րա կան 
թա ժին ներ. ձվի դեղ նու ցի զա տիչ ներ. բազ մա կի 
օգ տա գործ ման սի լի կո նե կա փա րիչ ներ սննդի 
հա մար. կեն դա նի նե րին խնա մե լու ձեռ նոց ներ. 
քե րակ ներ (մաք րող գոր ծիք ներ). առանց կճե պի 
ձու խա շե լու կաթ սա ներ. անու շա բույր յու ղի 
էլեկտ րա կան և ոչ էլեկտ րա կան դի ֆու զոր ներ, 
բա ցա ռու թյամբ հո տա վետ եղեգ նե րի. անու շա-
բույր յու ղե րը տա րա ծե լու թի թե ղիկ ներ. մա կա րո-
նե ղեն պատ րաս տե լու ձեռ քի մե քե նա ներ. օգ տա-
գործ ված խան ձա րուր նե րի դույ լեր. ա լ յու մի նե 

փայ լա թի թե ղից մե կան գա մյա տա րա ներ կեն ցա-
ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. խո ղո վա կիկ ներ 
սխտո րի կե ղև ազրկ ման հա մար. ատամն ա մա-
ծու կի պար կու ճի ճզմիչ ներ. գի նի լցնե լու հար մա-
րանք. կե րա ման ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի 
հա մար. ավ տո մատ կե րա ման ներ ըն տա նի կեն-
դա նի նե րի հա մար. էլեկտ րա կան և ոչ էլեկտ րա-
կան տա քա ցու ցիչ ներ մո մե րի հա մար. ամա նե ղեն 
լվա նա լու լա թեր. հղկող ձեռ նոց ներ մաշ կը մաք-
րե լու հա մար.

դաս 22. պա րու սի նից միջ նա պա տեր (օդա-
փոխ վող). բրե զենտ. ժա պա վեն ներ խա ղո ղի 
վա զե րը կա պե լու հա մար. փայ տա տա շեղ. փայ-
տա բուրդ. փայ տա թեփ. կոպ տա բուրդ (խծուծ ման 
նյութ). չմշակ ված մե տաքս. քո ղարկ ման ցան-
ցեր. թել քա վոր մա նա ծա գործ ված քա յին հումք. 
ձկնոր սա կան ցան ցեր. ուղ տի բուրդ. կա նե փի 
ման րա թե լեր. վու շա քոլք. կա նե փա թե լե փո կեր. 
մե տաք սի թա փոն ներ խծուծ ման հա մար. կո կո-
սի թելք. բո ժոժ ներ. ոչ մե տա ղա կան ճո պան ներ. 
պա րան ներ. պա րան ներ մտրակ նե րի հա մար. 
պա րա նա սան դուղք ներ. չմշակ ված բամ բակ. 
բամ բա կա քոլք. ձիու մազ. բմբուլ (փե տուր). այ դե-
րու կի աղ վա փե տուր. ոչ ռե տի նե, ոչ պլաստ մաս-
սա յե և ոչ թղթե կամ ստվա րաթղ թե խծուծ ման 
նյու թեր. ոչ ռե տի նե, ոչ պլաստ մաս սա յե և ոչ թղթե 
կամ ստվա րաթղ թե փա թե թա վոր ման (խծուծ ման, 
մի ջադր ման) նյու թեր. պա րան ներ, ճո պան ներ, 
առա սան ներ փա թեթ ված քի հա մար. խծուծ ման 
բուրդ. ճո պան ներ, առա սան ներ, պա րան ներ. 
թել քա նյու թե րից մի ջա դիր ներ նա վե րի հա մար. 
կվար ցա յին թա փան ցիկ ապա կե թելք մա նա-
ծա գործ ված քե ղե նի հա մար. թղթե պա րան ներ. 
թե լեր ցան ցե րի հա մար. մե տաք սա քոլք. բրդի 
քոլ քեր. կապկ պե լու ոչ մե տա ղա կան մի ջոց ներ 
խրձե րի հա մար. ցան ցա ճոճ. խոտ խծուծ ման 
հա մար. ժա պա վեն ներ շեր տա վա րա գույր-
նե րի հա մար. ջուտ. կա պոկ. օղա պա րան ներ 
(թա կարդ ներ). ցան ցա վոր գործ վածք ներ. մշակ-
ված կամ չմշակ ված բուրդ. գզած բուրդ. նուրբ 
բրդե ղեն. քրծեն. մո մա թել (ձյու թա թել). չմշակ ված 
վուշ (տրոր ված). փե տուր ան կող նա յին պա րա գա-
նե րի լցման հա մար. հո վա նի ներ մա նա ծա գոր ծա-
կան նյու թե րից. առա գաստ ներ (ճո պա նա սարք). 
զտե լու հա մար օգ տա գործ վող բամ բակ. բամ բակ 
կա հույ քի խծուծ ման և պաս տա ռա պատ ման 
հա մար. խծուծ ման ծղոտ. փե տուր խծուծ ման 
հա մար. կեն դա նի նե րի մա զա ծած կույթ. ռա մի ից 
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(չի նա կան եղինջ) թելք. ռա ֆիա (սա ղար թա վոր 
ար մա վե նու նրբա թել). պար կեր սո րուն նյու թեր 
տե ղա փո խե լու և պա հե լու հա մար. մա նա ծա-
գոր ծա կան տոպ րակ ներ (ծրար ներ, կա պոց ներ) 
փա թե թա վոր ման հա մար. որո ճի թելք. վրան-
ներ. գեղմ. ոչ խա րի բուրդ. ծո վա յին ջրի մուռ ներ 
խծուծ ման հա մար. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
ան չափս պա տյան ներ. մա նա ծա գոր ծա կան թելք. 
սի զալ. ոչ մե տա ղա կան ժա պա վեն ներ փա թա-
թե լու կամ կապկ պե լու հա մար. կապկ պե լու ոչ 
մե տա ղա կան թե լեր. ծղո տե հյու սա պատ վածք-
ներ շշե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան կա լորդ ներ 
բեռն ման-բեռ նա թափ ման աշ խա տանք նե րի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան փո կեր բեռն ման-բեռ-
նա թափ ման աշ խա տանք նե րի հա մար. ոչ մե տա-
ղա կան քար շա փո կեր բեռ նե րի տե ղա փոխ ման 
և բեռն ման-բեռ նա թափ ման աշ խա տանք նե րի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան ճո պան ներ. քո ղարկ ման 
պա տյան ներ. կապկ պե լու ոչ մե տա ղա կան թե լեր 
գյու ղատն տե սա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ած խած նա յին թելք մա նա ծա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. քու ղեր բարձ րաց վող պա տու-
հան նե րի հա մար. քու ղեր նկար ներ կա խե լու 
հա մար. բամ բա կի թա փոն ներ խծուծ ման հա մար. 
պա րան ներ փա թե թա վոր ման հա մար. պլաստ-
մաս սա յե թելք մա նա ծա գոր ծու թյան հա մար. 
մա նա ծա գործ ված քա յին ապա կե թելք. ցան ցեր. 
բամ բա կի աղ վա մազ. հո վա նի ներ սին թե տիկ 
նյու թե րից. ավ տո մե քե նա նե րի տե ղապ տույ տի 
ժա մա նակ օգ տա գործ վող ճո պան ներ. փոս-
տա յին պար կեր, պա յու սակ ներ. առա գաստ ներ 
առա գաս տա դա հուկ նե րի հա մար. ցան ցա վոր 
պար կեր լվաց քի հա մար. տոպ րակ ներ դի ակ ներ 
տե ղա փո խե լու հա մար. ցան ցա յին կա պա տե ղեր 
փակ վող ելանց քով, տոպ րա կա ցան ցեր. ցան-
ցա թա կարդ ներ ձկնա բու ծա րան նե րի հա մար. 
առա գաս տակ տավ առա գաս տա նա վե րի հա մար. 
ար տա քին փա կո ցա փեղ կեր, գա լա րա վա րա-
գույր ներ մա նա ծա գործ ված քից. ոչ մե տա ղա կան 
կա լորդ ներ. ցան ցեր կեն դա նի նե րին կե րակ րե լու 
հա մար. խո զաս տև. փո շուց պաշտ պա նող ծած-
կոց ներ. խան ձա րուր նե րի պահ պան ման հա մար 
հա տուկ հար մա րեց ված կտո րի պա յու սակ ներ. 
բի վակ պար կեր` որ պես ապաս տա րան օգ տա-
գոր ծե լու հա մար. կեղ տոտ լվաց քի պար կեր.

դաս 23. թե լեր. բամ բա կյա թե լեր և ման-
ված քա թել. թե լեր ասեղ նա գոր ծու թյան հա մար. 
բրդե թե լեր. կա նե փի թե լեր և ման ված քա թել. 

թե լեր և ման ված քա թել հնդկըն կույ զի թել քե րից. 
մե տաք սե թե լեր և ման ված քա թել. բամ բա կե ման-
վածք. կա րի թե լեր և ման ված քա թել. ման վածք. 
ջու տե թե լեր և ման ված քա թել. բրդե ման վածք. 
վու շե թե լեր և ման ված քա թել. թե լեր և ման ված-
քա թել ար հես տա կան թել քե րից. լցա կա րե լու 
հա մար թե լեր և ման ված քա թել. մե տաք սե ման-
վածք. մա նա ծա գործ ված քա յին թե լեր ապա կե-
թել քից. ռե տի նե մա նա ծա գոր ծա կան թե լեր և 
ման ված քա թել. մա նա ծա գոր ծա կան ձգուն թե լեր 
և ման ված քա թել. մա նա ծա գործ ված քա յին թե լեր 
պլաստ մաս սա յե նյու թե րից. նուրբ մե տա ղա թել 
ասեղ նա գոր ծու թյան հա մար. թա վա թել (ման-
վածք).

դաս 24. բարձր ջեր մաս տի ճա նում կպչող 
կպչուն գործ վածք ներ. ան գա զան ցիկ գործ վածք-
ներ օդա պա րիկ նե րի հա մար. կեն դա նի նե րի 
կա շին նմա նա կող գործ վածք ներ. պաս տա ռա-
պատ ման գործ վածք ներ կա հույ քի հա մար. լո ղա-
նա լու սպի տա կե ղեն (բա ցա ռու թյամբ հա գուս տի). 
բան ներ ներ մա նա ծա գործ ված քից կամ պլաստ-
մաս սա յից. բի լ յար դի մա հուդ. գործ վածք ներ. 
մար մաշ (գործ վածք). մոմ լաթ. դի պակ. մա նա-
ծա գոր ծա կան նյու թեր. կտավ. հենք (կան վա) 
ասեղ նա գոր ծու թյան կամ ջուլ հա կա գոր ծու թյան 
հա մար. քա թան (կտոր). գործ վածք ներ կա նե փա-
թե լից. կտավ (քա թան) կա նե փա թե լից. աս տառ-
ներ բո լո րագլ խարկ նե րի հա մար. գործ վածք ներ 
կոշ կե ղե նի տակ դիր նե րի հա մար. գործ վածք ներ 
կո շիկ նե րի հա մար. սե ղա նի ոչ թղթե նեղ սփռո-
ցիկ ներ. շև ի ոտ (կտոր). մոմ լա թե սփռոց ներ. 
թա վիշ. թա ղիք. բամ բա կե գործ վածք ներ. ան կող-
նու ծած կոց ներ. ներք նա կե րես ներ. խտակ տավ 
(վու շե գործ վածք). ան կող նու թղթե ծած կոց ներ. 
սփռոց ներ, բա ցա ռու թյամբ թղթից պատ րաստ-
ված նե րի. ճամ փոր դա կան ծած կո ցա շա լեր. կրեպ 
(նոսր գործ վածք). կրե պոն. կամ կա յե (նախ շա-
վոր) գործ վածք ներ. սպի տա կե ղե նի գործ վածք-
ներ. գործ վածք ներ աս տա ռի հա մար. սա վան ներ. 
պա տանք ներ. մա նա ծա գործ ված քից կամ պլաստ-
մաս սա յից դրոշ ներ. մա նա ծա գործ ված քից կամ 
պլաստ մաս սա յից գու նա զարդ դրո շակ ներ. նախ-
շա վոր կտոր ուղե գոր գե րի (ուղե լա թե րի) հա մար. 
աղ վա փե տու րից վեր մակ ներ, ծած կոց ներ. ձգուն 
(էլաս տիկ) գործ վածք ներ. վա րա գույր նե րի 
կա պեր մա նա ծա գործ ված քից. ապա կե սպաս քը 
սրբե լու ան ձե ռո ցիկ ներ (սրբիչ ներ). նախ շա վոր 
գործ վածք ներ ասեղ նա գոր ծու թյան հա մար. 
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ֆլա նել. բայ կա (խա վոտ գործ վածք). բամ բա կե 
գործ վածք ներ պան րի փա թաթ ված քի հա մար. 
բու մա զե. մար մին լվա նա լու թաթ ման ներ. գա զե 
գործ վածք ներ (շղարշ). ռե տի նա պատ ված կտավ 
(բա ցա ռու թյամբ գրա սե նյա կա յին նպա տակ նե րի 
հա մար օգ տա գործ վող նե րի). մա զե գործ վածք 
(պար կա գործ վածք). պա տյան ներ կա հույ քի 
հա մար. մե տաք սե գործ վածք ներ տպագ րա կան 
շաբ լոն նե րի (ձև ան մուշ նե րի) հա մար. դա ջո վի 
չթե գործ վածք ներ. ջեր սի (գործ վածք). ջու թե 
գործ վածք ներ. բրդե գործ վածք ներ. վու շե գործ-
վածք ներ. ան կող նու սպի տա կե ղեն. սպի տա կե-
ղեն նախ շա վոր կտա վից. սե ղա նի սպի տա կե-
ղեն, բա ցա ռու թյամբ թղթից պատ րաստ վա ծի. 
սպի տա կե ղեն տնա յին տնտե սու թյան հա մար. 
սրբիչ ներ մա նա ծա գործ ված քից. մե տաք սե գործ-
վածք «մա րա բու». խտակ տավ ներք նակ նե րի 
հա մար. պլաստ մաս սա յե ծած կոց ներ կա հույ քի 
հա մար. սե ղա նի ան ձե ռո ցիկ ներ մա նա ծա գործ-
ված քից. մո լես կին (գործ վածք). թաշ կի նակ ներ 
մա նա ծա գործ ված քից. հա կա մո ծա կա յին ցան-
ցեր. բար ձե րես ներ. պլաստ մաս սա յե նյու թեր 
(գործ վածք նե րի փո խա րի նիչ ներ). ծանր վա րա-
գույր ներ. գործ վածք ներ ռա միի (ճե նա կա նե փի) 
թել քից. գործ վածք ներ ար հես տա կան մե տաք-
սից. վա րա գույր ներ մա նա ծա գործ ված քից կամ 
պլաստ մաս սա յից. երեսսր բիչ ներ մա նա ծա գործ-
ված քից. մե տաք սե գործ վածք ներ. շղարշ. գործ-
վածք ներ սպա նե ա խո տից. տաֆ տա (նրբա դի-
պակ) (գործ վածք). տրի կո տա ժե գործ վածք ներ. 
շղար շե վա րա գույր ներ. զե ֆիր (գործ վածք). չիթ. 
մա նա ծա գործ ված քից ամա նա տա կեր. սե ղա նի 
մա նա ծա գործ ված քից տակ դիր ներ. մա նա ծա գոր-
ծա կան ոչ գործ ված քա յին նյու թեր. ներդ րակ ներ 
քնա պար կե րի հա մար. մա նա ծա գործ ված քից 
ան ձե ռո ցիկ ներ գրի մը մաք րե լու հա մար. պի տակ-
ներ մա նա ծա գոր ծա կան նյու թե րից. մա նա ծա գոր-
ծա կան երես պատ ման նյու թեր պա տե րի հա մար. 
մա նա ծա գոր ծա կան գործ վածք ներ ապա կե թել-
քից. մա նա ծա գոր ծա կան նյու թեր զտե լու հա մար. 
գրա մե քե նա նե րի ծած կոց ներ մա նա ծա գործ ված-
քից. գործ վածք ներ թա վա թե լից. պա տյան ներ 
բար ձե րի հա մար. սպաս քի տակ դրվող մա նա ծա-
գործ ված քից դրոց ներ. վեր մակ ներ, ծած կոց ներ. 
բազ մո ցի բար ձե րի ծած կոց ներ. նյու թեր մա նա-
ծա գործ ված քի հա մար. մա նա ծա գոր ծա կան 
նյու թեր կա հույք պաս տա ռա պա տե լու հա մար. 
գործ ված քից պա տյան ներ զու գա րա նա կոն քե րի 

կա փա րիչ նե րի հա մար. ցնցու ղա րա նի վա րա-
գույր ներ մա նա ծա գործ ված քից կամ պլաստ մաս-
սա յից. գործ ված քից տա կա շո րեր, գործ ված քից 
խան ձա րուր ներ ման կիկ նե րի հա մար. վեր մակ-
ներ տնա յին կեն դա նի նե րի հա մար. քնա պար կեր 
նո րա ծին նե րի հա մար. ծրար ներ նո րա ծին նե րի 
հա մար. քնա պար կեր. մահ ճա կա լի ժա նյա կե րիզ-
ներ. ման կա կան մահ ճա կալ նե րի բամ պեր ներ 
(ան կող նա յին սիպ տա կե ղեն). մուս լի նի գործ-
վածք. բի վակ պար կեր՝ որ պես քնա պար կե րի 
հա մար պաշտ պա նիչ պա տյան ներ. զբո սախն-
ջույք նե րի պլեդ ներ.

դաս 25. կոշ կե ղե նի սա հե լը խո չըն դո տող 
հար մա րանք ներ. հա գուստ ավ տո մո բի լիստ-
նե րի հա մար. կոշ կե ղեն. բաղ նի քի սան դալ ներ. 
բաղ նի քի հո ղա թափ ներ. գուլ պա ներ (եր կար). 
քրտինք կլա նող եր կար գուլ պա ներ. գուլ պա նե րի 
կրկնակ րունկ ներ. բե րետ ներ. բլուզ ներ. բո ա ներ 
(մոր թե վզպատ ներ՝ գոր ժետ ներ). կե պի ներ՝ 
որ պես գլխարկ ներ. տրի կո տա ժե ղեն. եր կա-
րա ճիտ կո շիկ ներ. կի սա կո շիկ ներ. կոշ կաք թեր 
(կո շիկ նե րի մա սեր). քրտնա կալ ներ. տա բա տա-
կալ ներ. քու ղե րով կի սա կո շիկ ներ. հա գուս տի 
օձիք ներ. պա րա նո ցի խո ղո վա կա ձև շար ֆեր. 
լի ֆեր. բռնցքա մար տիկ նե րի վար տիք ներ. 
թա սակ ներ (գլխարկ). իրա նա կալ ներ (կա նա ցի 
ներք նազ գեստ). ներք նազ գեստ. գլխա նոց ներ 
(հա գուստ). բո լո րագլ խարկ նե րի շրջա նակ ներ 
(հենք). հո վար ներ գլխարկ նե րի հա մար. գո տի-
ներ (հա գուստ). շա լեր. խա լաթ ներ. սվի տեր ներ, 
պու լո վեր ներ. շուր ջառ ներ (եկե ղե ցա կան զգեստ). 
կար ճա գուլ պա ներ. կա պեր կար ճա գուլ պա նե րի 
հա մար. կա խա կա պեր. կա պեր եր կար գուլ պա-
նե րի հա մար. կո շիկ նե րի ճտքեր. մի ջա տա կեր. 
շա պիկ ներ (բլուզ ներ). պլաստ րոն ներ. կրծքա կալ-
ներ. հա գուստ. բո լո րագլ խարկ ներ. կոշ կե ղե նի 
մե տա ղե եզ րակ ներ. մոր թի ներ (հա գուստ). հա նո-
վի օձիք ներ. զու գա գուլ պա ներ. կոմ բի նե զոն ներ 
ջրա յին դա հուկ նե րի հա մար. կոմ բի նե զոն ներ 
(հա գուստ). քրտինք ներծ ծող ներք նազ գեստ. 
առանց քու ղե րի սեղ մի րան ներ (գրա ցի ա ներ). 
կոս տյումն եր. պատ րաս տի հա գուստ. ման կա-
կան վար տիք ներ (ներք նազ գեստ). ական ջա-
կալ ներ (հա գուստ). փող կապ ներ. կոշ կե րես ներ. 
սռնա պան ներ. բրի ջի ներ. տա բատ ներ. հա գուստ 
հե ծան վորդ նե րի հա մար. ձեռ նոց ներ (հա գուստ). 
պատ րաս տի աս տառ ներ (հա գուս տի տար րեր). 
շարֆ, կաշ նե, վզնոց. գո տի-շար ֆեր, ծի սա կար-
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գա յին շար ֆեր. տրի կո տա ժե հա գուստ. ներ դիր-
ներ շա պիկ նե րի հա մար. էս պադ րիլ ներ. մոր թե 
թիկ նոց ներ. բութ սեր (ֆուտ բո լա յին). ցի լինդր-
ներ. գա բար դին ներ (հա գուստ). սեղ մի րան ներ 
(ներք նազ գեստ). գո տի ներ (ներք նազ գեստ). 
կրկնա կո շիկ ներ. բաճ կո նակ ներ. փող քա ժա պա-
վեն ներ. գլխա շոր, որը ծած կում է պա րա նո ցը և 
ուսե րը. մարմն ա մար զա կան կոշ կե ղեն. ման տո. 
անջ րան ցիկ հա գուստ. զան գա պան ներ (տաք 
գուլ պա ներ). ջեր սի (հա գուստ). շրջազ գեստ-
ներ. նո րած նի օժիտ (հա գուստ). շքազ գեստ ներ 
(սպա սա վոր նե րի). սպոր տա յին տրի կո տա ժե-
ղեն. բազ կա պատ ներ. գոգ նոց ներ (հա գուստ). 
մուֆ տա ներ (հա գուստ). օրա րի (եկե ղե ցա կան 
հա գուստ). առանց մատ նե րի ձեռ նոց ներ. խույ-
րեր (եկե ղե ցա կան գլխարկ). տնա յին կո շիկ ներ. 
կնգու ղով վե րար կու (թիկ նոց ներ). մուշ տակ-
ներ. լո ղա փի զգեստ ներ. լո ղա փի կո շիկ ներ. 
գրպան ներ հա գուս տի հա մար. պի ժա մա ներ. 
զգեստ ներ. սա բո ներ (կո շիկ). սան դալ ներ. 
կի սա վար տիք ներ. կրծկալ ներ. վե րար կու ներ. 
կրունկ ներ կոշ կե ղե նի հա մար. պատ մու ճան ներ 
(պա րե գոտ ներ). ռան տեր կոշ կե ղե նի հա մար. 
հա մազ գեստ. բրդյա բաճ կոն ներ (հա գուստ). 
բաճ կոն ներ (հա գուստ). թղթե հա գուստ. քո ղեր 
(հա գուստ). լո ղագլ խարկ ներ. լո ղա վար տիք-
ներ. լո ղազ գեստ ներ. բաղ նի քի խա լաթ ներ. 
ման կա կան կրծկալ ներ, բա ցա ռու թյամբ թղթից 
պատ րաստ ված նե րի. կոշ կե ղե նի ներ բան ներ. 
կո շիկ ներ. կրունկ ներ. սպոր տա յին կո շիկ ներ. 
ոչ էլեկտ րա կան մուֆ տա ներ ոտ քե րի հա մար. 
սե պեր բութ սե րի հա մար. սպոր տա յին բութ սեր. 
գլխա կա պեր (հա գուստ). գլխա նո ցով բաճ կոն. 
տա կի շրջազ գեստ ներ. դա հուկ նե րի կի սա կո շիկ-
ներ. կա նա ցի ներք նա շա պիկ ներ (կոմ բի նա ցիա). 
բո դի (կա նա ցի ներք նազ գեստ). բան դա նա ներ 
(պա րա նո ցի թաշ կի նակ ներ). հա գուստ մարմն ա-
մար զու թյան հա մար. հա գուստ ար հես տա կան 
կաշ վից. կաշ վե հա գուստ. թիկ նոց ներ. դի մա-
կա հան դե սի կոս տյումն եր. սա րի ներ. կար ճա թև 
(T-աձև) մայ կա ներ. չալ մա ներ. ժա պա վե նա կապ 
փող կապ ներ լայն եզ րե րով. ջրցո ղի գլխարկ-
ներ. ձկնոր սա կան բաճ կոն ներ. գո տի-քսակ ներ 
(հա գուստ). կրծքի գրպա նի թաշ կի նակ ներ. թղթե 
գդակ ներ (հա գուստ). դի մակ ներ քնե լու հա մար. 
կի սա տա բա տա ձև շրջազ գեստ ներ. պոն չո ներ. 
սա րոնգ ներ. դա հու կորդ նե րի ձեռ նոց ներ. լե գինս-
ներ (շալ վար). սա րա ֆան ներ. հո վար ներ՝ որ պես 

գլխարկ ներ. կի սա տա բատ ներ (ներք նազ գեստ). 
սպոր տա յին մայ կա ներ. կա ճյակ ներ (թա ղի քե 
եր կա րա ճիտ կո շիկ ներ). ժա մա շա պիկ ներ. մին չև 
կո ճե րը հաս նող կո շիկ ներ. քրտինք ներծ ծող 
կար ճա գուլ պա ներ. վար սա վի րա կան թիկ նոց. 
կա րա տեի հա մազ գեստ. ձյու դո յի հա մազ գեստ. 
մարմն ա մար զա կան կիպ նստող զգեստ. կի մո-
նո. թև քե րով ման կա կան կրծկալ ներ, բա ցա ռու-
թյամբ թղթից պատ րաստ ված նե րի. նի հա րեց նող 
նյու թեր պա րու նա կող հա գուստ. ասեղ նա գործ 
հա գուստ. կո շի կի կրուն կի պաշտ պա նիչ հար-
մա րանք ներ. գլխարկ ներ. թաթ ման ներ. լա տեք-
սա յին հա գուստ. պաշտ պա նիչ մար զա շա պիկ ներ 
(ռաշ գարդ ներ). ԼԱԴ-ով հա գուստ. գլխա շո րեր. 
կպչուն կրծկալ ներ. կարճ սռնա պան ներ.

դաս 26. ճար մանդ ներ կո շիկ նե րի հա մար. 
ասեղ ներ. ասեղ ներ կոշ կա կա րու թյան հա մար. 
ասեղ ներ կա րի հա մար. ասեղ ներ բրդի սան րագ-
զիչ մե քե նա նե րի հա մար. ասեղ ներ կազ մա րա-
րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. կար կա տա նի 
ասեղ ներ. ասեղ ներ թամ բա գոր ծա կան աշ խա-
տանք նե րի հա մար. հյու սե լու շյու ղեր. ճար մանդ-
ներ հա գուս տի հա մար. ջայ լա մի փե տուր ներ 
(հա գուս տի պա րա գա ներ). կե տի բե ղից շեր-
տիկ ներ իրա նա կալ նե րի հա մար. մա զա կա պեր. 
դնո վի մո րուք ներ. սեղ միչ ներ մա զե րի հա մար. 
զար դա րանք ներ գլխարկ նե րի հա մար. գործ-
ված, հյուս ված կամ ոլոր ված իրեր հար դար ման, 
վերջ նամ շակ ման և զար դար ման հա մար. տրեզ. 
գնդեր կար կա տե լու հա մար. կո ճակ ներ. սև ե-
ռակ – ճար մանդ ներ. ապա րան ջան-բռնիչ ներ 
հա գուս տի թև քե րը վեր բարձ րաց նե լու հա մար. 
թև կա պեր. ճար մանդ ներ տա բա տա կալ նե րի 
հա մար. մե տա ղա զար դեր (հա գուս տի պա րա-
գա ներ). ասեղ նա գոր ծած իրեր. ճար մանդ ներ 
գո տի նե րի հա մար. սպի տա կե ղե նի թվա յին 
կամ տա ռա յին դրոշմն եր. կե ռիկ ներ կո շիկ նե րի 
հա մար. քու ղեր կո շիկ նե րի հա մար. զար դեր կոշ-
կե ղե նի հա մար. կո շիկ նե րի մե րակ ներ. թա վա թել 
(շքե րի զա յին իրեր). դե կո րա տիվ իրեր մա զե րի 
հա մար. ծամ կալ ներ մա զե րը գանգ րաց նե լու 
հա մար. հե րա կալ ներ. ծամ կալ ներ. ցան ցեր 
մա զե րի հա մար. դնո վի մա զեր. հյու սեր մա զե-
րից. սպի տա կե ղե նի թվա յին դրոշմն եր. օձիք նե րը 
կոշ տաց նող տար րեր. քու ղեր հա գուս տի հա մար. 
ճար մանդ ներ իրա նա կալ նե րի հա մար. տու փեր 
կա րի պա րա գա նե րի հա մար. մատ նոց ներ. 
կե ռիկ ներ ասեղ նա գոր ծու թյան հա մար. կե ռիկ ներ 
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(ար դու զար դի իրեր). կայ ծակ – ճար մանդ ներ. 
բար ձիկ ներ գնդասեղ նե րի հա մար. կեղծ եզ րա-
շեր տեր. ժա նե րիզ ներ (ասեղ նա գործ). մա քոք ներ 
ձկնոր սա կան ցան ցե րի պատ րաստ ման հա մար. 
ար հես տա կան ծա ղիկ ներ. ծո պեր. ար հես տա կան 
մրգեր. հյուս քի տես քով զար դա րանք ներ. ծո պեր 
(ար դու զար դի առար կա ներ). զար դեր հա գուս տի 
հա մար. ար հես տա կան դրա սանգ ներ. ժա բո ներ 
(ժա նյա կա վոր իրեր). բրդե քու ղեր. շքե րի զա-
յին իրեր. սպի տա կե ղե նի տա ռա յին դրոշմն եր. 
ար դու զար դի ապ րանք ներ, բա ցա ռու թյամբ 
թե լե րի. փայ լա զար դեր հա գուս տի հա մար. դնո վի 
բե ղեր. մե րակ ներ հա գուս տի հա մար. թռչուն նե րի 
փե տուր ներ (հա գուս տի պա րա գա ներ). շքե րի-
զա յին ժա պա վեն ներ. փայ լակ ներ հա գուս տի 
հա մար. բար ձիկ ներ ասեղ նե րի հա մար. կեղ ծամ-
ներ. ատամն ա ձև ժա նյակ ներ. տա քաց նե լու մի ջո-
ցով կպչող (սոսնձ վող) կար կա տան ներ մա նա-
ծա գոր ծա կան իրե րի վե րա նո րոգ ման հա մար. 
փե տուր ներ (հա գուս տի պա րա գա ներ). փու փուլ-
ներ. բո լո րա ծա լեր կա նա ցի հա գուս տի հա մար. 
վար դա կա պեր (շքե րի զա յին ժա պա վեն ներ). 
ծա լա զար դեր. կայ ծակ - ճար մանդ ներ պա յու սակ-
նե րի հա մար. ճար մանդ ներ կոշ կե ղե նի հա մար. 
ար հես տա կան մա զափն ջեր. մա խաթ ներ, բզեր 
(դեր ձա կա յին). ասեղ նա տու փեր. ասեղ նա կա-
լիչ ներ. ար ծա թով ասեղ նա գոր ծած իրեր. ոս կով 
ասեղ նա գործ ված իրեր. ձգուն ժա պա վեն ներ. 
ժա պա վե նա թե լեր վերջ նամ շակ ման հա մար. 
ճար մանդ ներ (հա գուս տի պա րա գա ներ). կե ռիկ-
ներ իրա նա կալ նե րի հա մար. պսակ ներ ար հես-
տա կան ծա ղիկ նե րից. գնդասեղ ներ, բա ցա ռու-
թյամբ ոս կեր չա կան իրե րի և բի ժու տե րի ա յի. 
տար բե րան շան ներ, ոչ ազ նիվ մե տաղ նե րից. 
տա քաց նե լու մի ջո ցով կպչող (սոսնձ վող) դե կո-
րա տիվ և մա նա ծա գոր ծա կան իրեր (ար դու-
զար դի ապ րանք ներ). հա մա րան շան ներ սպոր-
տա յին մրցում նե րի մաս նա կից նե րի հա մար. 
կո ճակ-խորհր դան շան ներ. օղա կա պեր մա զե րի 
հա մար. գլխարկ ներ մա զե րը ներ կե լու հա մար. 
կպչուկ - ճար մանդ ներ. շքան շա նի ժա պա վեն ներ. 
ուսա բար ձիկ ներ հա գուս տի հա մար. սեղ միչ ներ 
հե ծան վորդ նե րի տա բատ նե րի հա մար. ժա պա-
վեն ներ վա րա գույր նե րի հա մար. խո պո պաթղ-
թեր. կե ռիկ ներ գոր գե րի հա մար. ուլունք ներ, 
բա ցա ռու թյամբ ոս կեր չա կան իրե րի հա մար 
օգ տա գործ վող նե րի. ասեղ նա գոր ծա կան կամ 
բրդե թե լե րը փա թա թե լու հա մար կո ճեր (բա ցի 

մե քե նա յի մա սե րից). շի նյոն ներ. մար դու մա զեր. 
մա զե րը գանգ րաց նե լու էլեկտ րա կան և ոչ էլեկտ-
րա կան հար մա րանք ներ, բա ցի ձեռ քի գոր ծիք նե-
րից. ապ լի կա ցիա (ար դու զար դի առար կա ներ). 
ար հես տա կան բույ սեր, բա ցա ռու թյամբ տո նա-
ծա ռե րի. հա վա քա կազ մեր կա րի հա մար. մի ջա-
տա բա նա կան գնդասեղ ներ. ասեղ նա գոր ծա կան 
ասեղ ներ. հու ռութ ներ (կա խա զար դեր), բա ցի 
թան կար ժեք իրե րի, բա նա լի նե րի օղակ նե րի 
կամ շղթա նե րի հա մար նա խա տես ված նե րից. 
ասեղ թե լիչ ներ. Սուրբ ծննդյան ար հես տա կան 
դրա սանգ ներ. Սուրբ ծննդյան ար հես տա կան 
դրա սանգ ներ լույ սե րով. Սուրբ ծննդյան ար հես-
տա կան պսակ ներ. Սուրբ ծննդյան ար հես տա կան 
պսակ ներ լույ սե րով. գլխար կի ժա պա վեն ներ. 
մա զե րի ժա պա վեն ներ. ոչ թղթյա ժա պա վեն ներ 
և ժա պա վե նա կա պեր նվեր նե րը փա թե թա վո րե լու 
հա մար. ար դու զար դի ապ րանք նե րի ժա պա վե-
նա կա պեր. գլխարկ նե րի գնդասեղ ներ, բա ցա ռու-
թյամբ թան կար ժեք իրե րի. կպչուն ժա պա վեն ներ 
կուրծ քը բարձ րաց նե լու հա մար. երկ կող մա նի 
կպչուն ժա պա վեն ներ հա գուս տի հա մար.

դաս 27. լո գա րա նի գոր գիկ ներ. պատ-
վածք ներ հա տակ նե րի հա մար. ար հես տա կան 
սի զա մար գեր. մարմ նա մար զա կան փռոց ներ. 
խսիր ներ. պաս տառ ներ. դռան առա ջի ուղե գոր-
գեր ոտ քե րը մաք րե լու հա մար. եղե գից պատ-
րաստ ված խսիր ներ. գոր գեր ավ տո մե քե նա նե րի 
հա մար. գոր գեր. սա հե լը խո չըն դո տող գոր գեր. 
պա տի ոչ մա նա ծա գոր ծա կան պաս տառ ներ. 
լի նօ լե ում. հար թակ ներ գոր գա ծած կույթ նե րի 
հա մար. հա տա կի վի նի լա յին պատ վածք ներ. 
հյուս ված պա րա նից փսի աթ ներ դա հու կա յին 
լեռ նա լան ջե րի հա մար. մա նա ծա գոր ծա կան պաս-
տառ ներ. հա տա կի հրա կա յուն գոր գեր բու խա րու 
և խո րո վա ծի ման ղալ նե րի հա մար. գոր գեր յո գա-
յով զբաղ վե լու հա մար. տա տա մի ուղե գոր գեր. 
պա տի մա նա ծա գոր ծա կան երես պատ վածք ներ.

դաս 28. խցիկ ներ խա ղագն դակ նե րի հա մար. 
ձկնոր սու թյան ար հես տա կան խայ ծեր. հրա պա-
տիճ ներ խա ղա լիք ատր ճա նակ նե րի հա մար. 
խա ղա լիք ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար. 
օղակ նե րով խա ղեր. Նոր տար վա ար հես տա կան 
տո նա ծա ռեր. աղեղ ներ նե տաձ գու թյան հա մար. 
պա րա գա ներ աղե ղից ար ձա կե լու հա մար. 
դա հուկ նե րի եզ րակ ներ. ճո ճեր. գնդակ ներ 
խա ղե րի հա մար. տո նա հան դես նե րի փու չիկ ներ. 
բի լյար դի սե ղան նե րի կո ղեզ րե րի պահ պա նակ-
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ներ. ճո ճա ձի եր (խա ղա լիք ներ). ձեռ նոց ներ հար-
վա ծով նե տե լու հա մար (խա ղի պա րա գա ներ). 
ծծակ նե րով շշեր տիկ նիկ նե րի հա մար. հե ծան-
վա յին վար ժա սար քեր. բի լյար դի խա ղագն դեր. 
կա վիճ բի լյար դի խա ղա ձո ղե րի (կի յե րի) հա մար. 
հար մա րանք ներ բի լյարդ խա ղա լիս չա փան շե լու 
հա մար. խա ղա փայ տեր. փոքր գնդակ ներ խա ղե-
րի հա մար. խա ղա լիք ներ. կա ռու ցե լու խո րա նար-
դիկ ներ (խա ղա լիք ներ). սահ նակ ներ բոբս լե յի 
հա մար. Սուրբ ծննդյան հրթիռ ներ (երե կույթ նե րի 
անակն կալ ներ). կի սա կո շիկ ներ, դրանց ամ րաց-
ված չմուշկ նե րով. մո մա կալ ներ Նոր տար վա 
տո նա ծա ռե րի հա մար. խա ղագն դեր. սար քեր և 
սար քա վո րումն եր բո ու լին գի հա մար. բռնցքա-
մար տի ձեռ նոց ներ. կեն դա նի նե րի աղիք նե րից 
լա րեր ձեռ նա թի ակ նե րի (ռա կետ նե րի) հա մար. 
մա կան ներ. ձկնոր սա կան կար թեր. օդա պա րուկ-
ներ. կար ժառ ներ օդա պա րուկ նե րի հա մար, հար-
մա րանք ներ օդա պա րուկ նե րի պա րան նե րը 
փա թա թե լու հա մար. թի րախ ներ. զան գակ ներ 
Նոր տար վա եղև նի նե րի հա մար. խա ղա հաշ վի 
նի շեր (ժե տոն ներ) խա ղե րի հա մար. խա ղա յին 
կոնստ րուկ տոր ներ. լա րեր ձեռ նա թի ակ նե րի 
(ռա կետ նե րի) հա մար. սպոր տա յին մար զա սար-
քեր. ուժա յին մար զա սար քեր. մանր` գե ղե ցիկ 
իրեր երե կույթ նե րի հա մար (ուշադ րու թյան նշան-
ներ). վա հա նակ ներ (սպոր տա յին ապ րանք ներ). 
պա յու սակ ներ կրի կե տի հա մար. հո կե յի մա կան-
ներ. շաշ կի (խաղ). խա ղա զա ռեր. էքս պան դեր ներ 
(վար ժա սար քեր). սպոր տա յին սկա վա ռակ ներ. 
դո մի նո (խաղ). շախ մատ. շախ մա տի տախ տակ-
ներ. շաշ կու տախ տակ ներ. խա ղա լիք ատր ճա-
նակ ներ. ան վակ ներ հե ծան վա մար զա սար քե րի 
հա մար. ձկնոր սա կան կո թա վոր ուռ կան ներ. 
անիվ ե րով կամ առանց անիվ ե րի պա յու սակ-
ներ գոլ ֆի հա մար. անակն կալ նե րով խա ղեր 
խա ղար կումն ե րի հա մար. սպոր տա յին ցան ցեր. 
թե նի սի ցան ցեր. դա հու կա կա պեր. տե գեր. 
ձկնոր սա կան լո ղան ներ. սե ղա նի ֆուտ բոլ. սպոր-
տա յին որ սա տե գա յին հրա ցան ներ. ձեռ նոց ներ 
խա ղե րի հա մար. տա րո ղու թյուն ներ, բա ժակ ներ 
խա ղա զա ռե րի հա մար. սպոր տա յին սար քեր 
ծանր ատ լե տի կա յում մարզ վե լու հա մար. ձկնոր-
սա կան կե ռիկ ներ. չխչխկան ներ (խա ղա լիք ներ). 
տնա յին խա ղեր. խա ղեր. ցու ցադ րա վա հա նակ-
ներ թռչող թի րախ նե րի վրա կրա կե լու հա մար. 
ձեռ նա թի ակ ներ (ռա կետ ներ). խայ ծեր որ սոր դու-
թյան կամ ձկնոր սու թյան հա մար. ձկնոր սա կան 

սար քեր. ձկնոր սա կան կար թա թե լեր. մահ ճա կալ-
ներ տիկ նիկ նե րի հա մար. տնակ ներ տիկ նիկ նե րի 
հա մար. խա մա ճիկ ներ. տիկ նիկ ներ. թա տե րա-
կան դի մակ ներ. դի մա կա հան դե սա յին դի մակ-
ներ. տրանս պոր տա յին նմուշ նե րի փոք րա մասշ-
տաբ մո դել ներ. ձկնոր սա կան կո ճեր. լո ղա թա-
թեր. ձկնոր սա կան թար փիկ ներ (ձկնոր սա կան 
թա կարդ ներ). լո ղա վա զան ներ (խա ղա յին և 
սպոր տա յին իրեր). ար հես տա կան ձյուն Նոր 
տար վա եղև նի նե րի հա մար. նե տե լու սպոր տա յին 
հար մա րանք ներ. ան վա վոր չմուշկ ներ. չմուշկ ներ. 
փո կի կա շի (դա հուկ նե րի հե նա մա կե րև ույթ նե րի 
հա մար). կա վե աղավ ի ներ (թի րախ ներ). սեր-
ֆին գի տախ տակ ներ. տիկ նիկ նե րի հա գուստ. 
տիկ նիկ նե րի սե նյակ ներ. սար քեր աճ պա րա րու-
թյան ցու ցադր ման հա մար. կեգ լի (խաղ). ձկնոր-
սա կան կար թա թե լեր կեն դա նի նե րի աղիք նե րից. 
պատ վածք ներ դա հուկ նե րի հե նա մա կե րև ույթ-
նե րի հա մար. դա հուկ ներ. սե ղա նի թե նի սի 
սե ղան ներ. հո լեր (խա ղա լիք ներ). սահ նակ ներ 
(սպոր տա յին ապ րանք ներ). տրիկ-տրակ (սե ղա-
նի խաղ), նար դի. ինք նագ լոր ներ (խա ղա լիք ներ). 
փետ րագն դակ ներ բադ մին տո նի հա մար. օդաճն-
շա կան խա ղա լիք ատր ճա նակ ներ. հրա պա տիճ-
ներ (խա ղա լիք ներ). տո նա ծա ռե րի զար դա րանք-
ներ, բա ցա ռու թյամբ լամ պե րի, մո մե րի և հրու շա-
կե ղե նի. տակ դիր ներ Նոր տար վա եղև նի նե րի 
հա մար. բի լ յար դի խա ղա փայ տեր (կի յեր). 
բի լյար դի խա ղա ձո ղե րի (կի յե րի) ծայ րա պա նակ-
ներ. բի լ յար դի սե ղան ներ. կան խավ ճա րով 
աշ խա տող բի լյար դի սե ղան ներ. կա յակ ներ սեր-
ֆին գի հա մար. առա գաս տա վոր տախ տակ ներ 
սեր ֆին գի հա մար. դել տապ լան ներ. սար քեր 
խա ղե րի հա մար. մարմն ա մար զա կան հար մա-
րանք ներ. սու սե րա մար տի զեն քեր. սու սե րա-
մար տի դի մակ ներ. սու սե րա մար տի ձեռ նոց ներ. 
բեյս բո լի ձեռ նոց ներ. լեռ նագ նա ցա կան ուսա փո-
կեր. արմն կա կալ ներ (սպոր տա յին ապ րանք ներ). 
ծնկա կալ ներ (սպոր տա յին ապ րանք ներ). շար ժա-
կան մա սե րով խա ղա լիք ներ. պա րապ լան ներ. 
պաշտ պա նիչ մի ջա դիր ներ (սպոր տա յին հան դեր-
ձան քի տար րեր). ան վա վոր տախ տակ ներ սա հե-
լու հա մար. տո բո գան ներ (խա ղա լիք ներ). զսպա-
նակ վող տախ տակ ներ (սպոր տա յին պա րա գա-
ներ). թավ շե ար ջուկ ներ. ջրա յին դա հուկ ներ. 
գոլ ֆի ձեռ նոց ներ. խայ ծին դիպ չե լու, վերց նե լու 
ազ դան շա նիչ ներ (ձկնոր սա կան պա րա գա ներ). 
խայ ծը բռնե լու տվիչ ներ (ձկնոր սա կան պա րա-
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գա ներ). սե ղա նի խա ղեր. տո նա վա ճա ռա յին 
կա րու սել ներ. թռչող սկա վա ռակ ներ (խա ղա լիք-
ներ). պայ տեր խա ղե րի հա մար. մահ ջոնգ. թավ-
շյա խա ղա լիք ներ. հար մա րանք ներ օճա ռի 
պղպջակ ներ բաց թող նե լու հա մար (խա ղա լիք-
ներ). տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ (խա ղա լիք-
ներ). մա կա նա մար զու թյան մա հակ ներ. թի թեռ-
նա ցան ցեր. պա տյան ներ հա տուկ նա խագծ ված 
դա հուկ նե րի հա մար. փո կեր առա գաս տով տախ-
տակ նե րի հա մար. գլուխ կոտ րուկ ներ՝ կազմ ված 
պատ կեր ներ կազ մող տար րե րի հա վա քա ծու ից 
(փազլ ներ). կայ մեր առա գաս տով տախ տակ նե րի 
հա մար. ներ կա փո շե ցիր ներ (սպոր տա յին պա րա-
գա ներ), ներ կագն դա կով խա ղի հա մար զենք 
(սպոր տա յին պա րա գա ներ). ներ կագն դակ նե րով 
խա ղի գնդիկ ներ (ներ կագն դակ նե րով խա ղի 
փամ փուշտ ներ) (սպոր տա յին ապ րանք ներ). 
փո կեր սեր ֆին գի տախ տակ նե րի հա մար. սար-
քեր թե նի սի գնդակ ներ նե տե լու հա մար. մեկ-
նար կի բլոկ ներ սպոր տի հա մար. գնդեր ձյան 
փա թիլ նե րով. փո կեր ծանր ատ լե տի կա յով 
պա րա պող նե րի հա մար (սպոր տա յին ապ րանք-
ներ). բո դի բորդ ներ. բին գո յի քար տեր. հար մա-
րանք ներ հո ղի գնդե րը տե ղը դնե լու հա մար 
(գոլ ֆի պա րա գա ներ). հրա պու րաշ վիկ ներ որ սի 
հա մար. ռու լետ կա նե րի (պտու տա խա ղե րի) անիվ-
ներ. մի ա սա հու կա վոր ան վա վոր չմուշկ ներ. 
պի նատ ներ. կա խո վի տան ձիկ ներ. ռա դի ո կա ռա-
վար վող խա ղա լիք մե քե նա ներ. մար զիկ նե րի 
կող մից օգ տա գործ վող բև եկ նա խեժ. ձյու նա մու-
ճակ ներ. պար սա տիկ ներ (սպոր տա յին ապ րանք-
ներ). կան խավ ճա րով աշ խա տող խա ղա յին 
ավ տո մատ ներ. գե ղա դի տակ ներ. խա ղաթղ թեր. 
կոն ֆե տի ներ. էլեկտ րո նա յին թի րախ ներ. հո տա-
վետ խայ ծեր որ սոր դու թյան և ձկնոր սու թյան 
հա մար. կա մուֆ լյա ժա յին էկ րան ներ (սպոր տա յին 
ապ րանք ներ). սպոր տա յին ձգող կի սա վար տիք-
ներ (սպոր տա յին ապ րանք ներ). սնո ու բորդ ներ. 
փոք րա մասշ տաբ հա վա քո վի մո դել ներ (խա ղա-
լիք ներ). պա չին կո ներ. ժու մար (լեռ նագ նա ցա կան 
հան դեր ձանք). խա ղա յին ավ տո մատ ներ մո լե խա-
ղե րի հա մար. սլոտ-մե քե նա ներ (խա ղա յին ավ տո-
մատ ներ). տո նա կան թղթե գլխարկ ներ. պա հող 
տախ տակ ներ լո ղի հա մար. խա ղա հաշ վի նի շեր 
մո լա խա ղե րի հա մար. ջնջվող, քեր վող շեր տով 
վի ճա կա հա նու թյան տոմ սեր, սքրեչ-քար տեր 
վի ճա կա հա նու թյան հա մար. փա փուկ խա ղա լիք-
ներ. ցատ կա հար թակ ներ (բա տուտ ներ). ձո ղեր 

ցատ կե լու հա մար. թև ա կա պեր լո ղի հա մար. լո ղի 
գո տի ներ. լո ղի բաճ կո նակ ներ. ավ տո մատ ներ 
տե սա խա ղե րի հա մար. հե ղու կա բյու րե ղա յին 
էկ րան նե րով դյու րա կիր խա ղեր. ար կա դա յին 
ավ տո մատ ներ տե սա խա ղե րի հա մար. խա ղե րի 
կոն սոլ նե րի կա ռա վար ման վա հա նակ ներ. մո դել-
ներ (խա ղա լիք ներ), ման րա կերտ ներ (խա ղա լիք-
ներ). խա ղա լիք պատ կե րա քան դակ ներ. մե քե նա-
ներ գնդակ ներ նե տե լու հա մար. մարմն ա մար զա-
կան մար զագն դեր. դի մակ ներ (խա ղա լիք ներ). 
մատ րյոշ կա տիկ նիկ ներ. խա ղե րի կա ռա վար ման 
վա հա նակ ներ. պա յու սակ-սայ լակ ներ գոլ ֆի 
հա մար. սեր ֆին գի թի ա վա րե լու տախ տակ ներ. 
օդա յին մո դել նե րի թռիչ քի հո լակ ներ և կա յու նա-
րար ներ. խա ղա ղե կեր տե սա խա ղե րի հա մար. 
խա ղա յին կոն սոլ նե րի էկ րան նե րի պաշտ պա նիչ 
ժա պա վեն ներ. դրոն ներ (խա ղա լիք ներ). խա ղա-
լիք ռո բոտ ներ. խա ղագն դակ նե րի օդամղ ման 
պոմ պե րի ասեղ ներ. պոմ պեր հա տուկ հար մա-
րեց ված խա ղագն դակ նե րի հա մար. ման կիկ նե րի 
ֆի զի կա կան զար գաց ման հա մար նա խա տես ված 
գոր գեր. թավ շյա խա ղա լիք ներ հար մար ծած կո-
ցով. եռա նիվ խա ղա լիք հե ծա նիվ եր մա նուկ նե րի 
հա մար. կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ նմա նա կող 
խա ղա լիք ներ. փչո վի լո ղան ներ լո ղա վա զա նում 
լո ղա լու հա մար. գե ղար վես տա կան մարմն ա մար-
զու թյան ժա պա վեն ներ. շրխկան ներ երե կույթ-
նե րի հա մար. խա ղա լիք ծե փոն ներ ծե փա կերտ-
ման հա մար. խա ղա լիք խմո րա զանգ ված. շար-
ժա կան խա ղեր և խա ղա լիք ներ, որոնք նե րա ռում 
են հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան գոր ծա ռույթ ներ. 
բու մե րանգ ներ. առևտ րա յին քար տեր խա ղե րի 
հա մար. գոտ կա տե ղի հա մար վար ժու թյուն նե րի 
գո տի ներ. լո ղա թև եր ջրա սուզ ման հա մար. 
թա ղան թա վոր ձեռ նոց ներ լո ղա լու հա մար. փչո վի 
խա ղա լիք ներ լո ղա վա զան նե րի հա մար. ան վա-
վոր դա հուկ ներ. դա հու կա յին փայ տեր. փայ տեր 
ան վա վոր դա հուկ նե րի հա մար. յո գա յի ճո ճեր. 
խա ղա յին վրան ներ. տե սա խա ղե րի կցուրդ ներ. 
տե սա խա ղե րի ձեռ քի կցուրդ ներ. խա ղատ նակ-
ներ երե խա նե րի հա մար. պաշտ պա նիչ ամոր ձա-
կալ ներ սպոր տի հա մար. պի տակ ներ գոլ ֆի 
պա յու սակ նե րի հա մար. սահ նակ ներ սկե լե տո նի 
հա մար. պա տյան ներ հա տուկ նա խագծ ված սեր-
ֆին գի տախ տակ նե րի հա մար. հա կասթ րես 
խա ղա լիք ներ.

դաս 29. սննդա յին սպի տա կուց ներ. ջրի-
մուռ նե րի սննդա յին լու ծամ զուք ներ (էքստ րակտ-
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ներ). դոն դող. սննդա յին ճար պեր. ան կեն դան 
անձ րուկ ներ (ան չո ուս). գետ նըն կույ զի յուղ. 
կա րագ. կա կա ո յի սննդա յին յուղ. կո կո սի յուղ 
(կա րագ). սե րուց քա յին կրեմ. ձվի սպի տա կուց. 
ա րյու նա խառն եր շիկ. ար գա նակ ներ. բա ղադ-
րու թյուն ներ ար գա նակ պատ րաս տե լու հա մար. 
խա վի ար. պա հա ծո յաց ված մրգեր. եր շի կե ղեն. 
կար տո ֆի լի չիպ սեր. թթու կա ղամբ. չո րաց րած 
կո կո սի ըն կույզ ներ. կանճ րա կի սննդա յին յուղ. 
ար գա նա կի խտա ծո ներ. մու րա բա ներ. սա ռեց-
րած մրգեր. ապուր ներ. չա միչ. թթու դրած մանր 
վա րունգ. պա հա ծո յաց ված բան ջա րե ղեն. ջեր-
մա յին մշակ ման են թարկ ված բան ջա րե ղեն. 
չո րաց րած բան ջա րե ղեն. սննդա յին յուղ. սե րուցք 
(կաթ նամ թերք). պա նիր ներ. շա քա րա պատ 
մրգեր. կրո կետ ներ. ան կեն դան խեց գետ նան-
ման ներ. խուր մա. կաթ. ան կեն դան խեց գե-
տին ներ. ձկան սու կի. շրդա նա յին մա կարդ ներ. 
ջեր մա յին մշակ ման են թարկ ված մրգեր. մրգա-
յին դոն դող. պտղա միս. միս. ան կեն դան ձուկ. 
սննդա յին դոն դող. մսա յին դոն դող. որ սա միս. 
կո ճապղ պե ղի մու րա բա. պա հա ծո յաց ված սո յա-
յի հա տիկ ներ սննդի հա մար. ճար պա նյու թեր 
սննդա յին ճար պեր պատ րաս տե լու հա մար. յու-
ղա յին խառ նուրդ ներ բու տերբ րոդ նե րի հա մար. 
ան կեն դան ծո վա տա ռեխ. ան կեն դան օմար ներ. 
եգիպ տա ցո րե նի սննդա յին յուղ. սննդա յին յուղ 
ար մա վե նու կո րի զից. քնջու թի սննդա յին յուղ. 
ան կեն դան ոստ րե ներ. ձկան սննդա յին սո սինձ. 
խո զա պուխտ. ձվի դեղ նուց. յո գուրտ. բան ջա րե-
ղե նի ապուր ներ. բան ջա րե ղե նի հյու թեր սնունդ 
պատ րաս տե լու հա մար. մսա յին լու ծամ զուք ներ 
(էքստ րակտ ներ). կե ֆիր. կու միս. կա թի գե րակշ-
ռու թյամբ կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ. կաթ նա յին 
շի ճուկ. կաթ նամ թերք. լան գուստ ներ (ան կեն-
դան). բե կոն. պա հա ծո յաց ված ոսպ. մար գա րին. 
ցիտ րու սա յին ջեմ. սննդա յին ոսկ րա ծուծ. ան կեն-
դան խե ցե մորթ ներ. ան կեն դան մի դի ա ներ. 
ար մա վե նու սննդա յին յուղ. մշակ ված ըն կույզ ներ. 
ձվեր. ձվի փո շի. լյար դի պաշ տետ ներ. պա հա ծո-
յաց ված սոխ. պա հա ծո յաց ված ձի թապ տուղ. զեյ-
թու նի սննդա յին յուղ. սննդա յին ոսկ րա յուղ. պեկ-
տին ներ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ման րաթ թու. պա հա ծո յաց ված սի սեռ. նրբեր շիկ. 
աղը դրած միս. բա ղադ րու թյուն ներ ապուր ներ 
պատ րաս տե լու հա մար. տո մա տի խյուս. բան ջա-
րե ղե նա յին աղ ցան ներ. խո զի սննդա յին ճարպ. 
մրգա յին աղ ցան ներ. ան կեն դան սար դի նա ձուկ. 

ան կեն դան սաղ մոն. կեն դա նա կան սննդա յին 
ճար պեր. ան կեն դան թյուն նոս. տո մա տի հյութ 
սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. արև ա ծաղ կի 
սննդա յին յուղ. են թամ թերք ներ. պա հա ծո յաց-
ված գետ նասն կեր. ան կեն դան ըն տա նի թռչուն. 
մրգա կե ղև. ալ գի նատ ներ խո հա րա րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ծե ծած նուշ. մշակ ված գետ-
նըն կույզ. պա հա ծո յաց ված սնկեր. կո կո սի յուղ. 
կո կո սի հե ղուկ սննդա յին յուղ. պա հա ծո յաց ված 
լո բազ գի ներ. լյարդ. ձկան հիմ քով սննդամ թերք. 
մրգա յին չիպ սեր. ան կեն դան խխունջ ներ. սպիր-
տի մեջ պա հա ծո յաց ված մրգեր. սննդի հա մար 
պատ րաստ ված ծաղ կա փո շի. ան կեն դան սղո-
ցա ձև ծո վա մո րեխ ներ. պա հա ծո յաց ված ձուկ. 
պա հա ծո յաց ված միս. ան կեն դան մանր ծո վա-
խեց գե տին ներ. խխուն ջի ձվեր. տո ֆու (սո յա յի 
շոռ). հա րած սե րուցք. խո զի միս. ուտե լի թռչնի 
բներ. ձկան պա հա ծո ներ. ձկան ա լյուր սննդի 
մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. մրգա յին պա հա ծո-
ներ. մսի պա հա ծո ներ. կար տո ֆի լի բլիթ ներ. աղը 
դրած ձուկ. ան կեն դան հո լո տու րի ներ (ծո վա յին 
վա րունգ). սննդի մեջ օգ տա գործ վող շե րա մի 
որ դի թի թեռ նե րի հարս նյակ ներ. բան ջա րե ղե նի 
պա հա ծո ներ. նրբեր շիկ պաք սի մա տի մեջ. կար-
տո ֆի լի փա թիլ ներ. խնձո րի խյուս. լո ռամր գի 
մրգա նույշ. թա հի նի. հու մուս. պա հա ծո յաց ված 
ծո վա յին ջրի մուռ ներ. թե թև նա խու տեստ ներ 
մրգե րի հիմ քով. կտրված կաթ. կիմ չի. սո յա յի 
կաթ. կաթ նա յին կոկ տեյլ ներ. պա հա ծո յաց ված 
պղպեղ. արև ա ծաղ կի մշակ ված սեր մեր. ձկան 
մու սեր. ոչ ալ կո հո լա յին էգ-նոգ. բան ջա րե ղե նի 
մու սեր. ձկան մշակ ված խա վի ար. մշակ ված սեր-
մեր. սննդի հա մար պատ րաստ ված հալ վե վե րա. 
պա հա ծո յաց ված սխտոր. պրո տե ի նի բարձր 
պա րու նա կու թյամբ կաթ. կտա վա տի սննդա յին 
յուղ. ցածր կա լո րի ա կա նու թյամբ կար տո ֆի լի 
չիպ սեր. լե ցի տին խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. կաթ նա յին ֆեր մենտ ներ խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. կոմ պոտ ներ. խտաց-
րած կաթ. թթվա սեր. կաթ նաթթ վա յին խմո րու-
մով եռաց րած կաթ. թթվեց րած կաթ. տո մա տի 
մա ծուկ. դդմի կի խա վի ար. բադ րի ջա նի խա վի ար. 
գետ նըն կույ զի կաթ խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. նշի կաթ խո հա րա րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. բրնձի կաթ. պա հա ծո յաց ված 
ար տի ճուկ. կա թի փո շի. յա կի տո րի. բուլ գո գի. 
շա քա րա պատ ված ըն կույզ ներ. բու րա վե տաց ված 
ըն կույզ ներ. մշակ ված պնդուկ. պա հա ծո յաց ված 
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հա տապ տուղ ներ. գու ա կա մո լե. սո խի օղակ ներ. 
ֆա լա ֆել. կիտ րո նի հյութ խո հա րա րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. սա ռե ցու մով չո րաց րած միս. 
վար սա կի կաթ. բան ջա րե ղե նա յին սե րուցք ներ. 
սա ռե ցու մով չո րաց րած բան ջա րե ղեն. առա ջին 
սա ռը մամլ ման եղա նա կով ստաց ված ձի թապտ ղի 
սննդա յին յուղ. ուտե լի մրջյուն նե րի թրթուր ներ, 
պատ րաստ ված. ուտե լի ան կեն դան մի ջատ ներ. 
մշակ ված քաղցր եգիպ տա ցո րեն. ըն կույ զի հիմ-
քով հա ցին քսվող սնունդ. կար տո ֆի լի հիմ քով 
խմո րագն դիկ ներ. նրբեր շիկ ներ հոթ-դո գե րի 
հա մար. խմո րա պատ նրբեր շիկ ներ փայ տիկ նե րի 
վրա (կորն-դո գեր). սո յա յի ձեթ սննդի հա մար. 
կա թի փո խա րի նիչ ներ. նու շի կաթ. գետ նըն կույ զի 
կաթ. կո կո սի կաթ. կո կո սի կաթ խո հա րա րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ըմ պե լիք ներ կո կո սի 
կա թի հիմ քով. բրնձի կաթ խո հա րա րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ըմ պե լիք ներ նու շի կա թի հիմ-
քով. ըմ պե լիք ներ գետ նըն կույ զի կա թի հիմ քով. 
բնա կան կամ ար հես տա կան թա ղանթ ներ եր շի-
կի հա մար. կլիպ ֆիսկ (աղը դրած և չո րաց րած 
ձո ղա ձուկ). կաթ նա շո ռով ալ րա յին փքաբ լիթ ներ. 
մամ լած մրգա յին մա ծուկ. յու բա. սո յա յի բլիթ ներ. 
տո ֆուի բլիթ ներ. թա ժին (մսով, ձկով կամ բան-
ջա րե ղե նով պատ րաստ ված կե րա կուր). տեմ պե. 
սա տե. մշակ ված բան ջա րե ղեն. մշակ ված մրգեր. 
ռա տա տույ. բա դի կոն ֆի ներ. ան դու յետ. սպի-
տակ պու դինգ. կա սու լե. շուկ րուտ. քե րած կար-
տո ֆի լից յու ղաբ լիթ ներ. օմ լետ. մսի խճո ղա կով 
կա ղամ բով տոլ մա. բան ջա րե ղե նա յին խտա ծո ներ 
սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. մրգա յին խտա-
ծո ներ սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. հա ցին 
քսվող սնունդ բան ջա րե ղե նի հիմ քով. ագար-
ագար խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ան կեն դան կակ ղա մորթ ներ. քվարկ. կաթ նա շոռ. 
կաթ նաթթ վա յին ըմ պե լիք ներ. չո րաց րած ուտե լի 
ծա ղիկ ներ. բյու րե ղաց ված կո ճապղ պեղ. պա հա-
ծո յաց ված կո ճապղ պեղ. թթու դրած կո ճապղ պեղ.

դաս 30. ջրի մուռ ներ (հա մե մունք). մա կա-
րո նե ղեն. նշով խմոր. անի սո նի սերմ. աստ ղա ձև 
անի սոն. հրու շա կե ղեն Նոր տար վա տո նա ծա-
ռե րը զար դա րե լու հա մար. ոչ բու ժիչ թուր մեր. 
սրճա յին բու րա վե տա րար ներ. անու շա բույր 
պատ րաս տուկ ներ սննդի հա մար. հա մե մանք. 
անթթխ մոր հաց. աղ սննդամ թեր քը պա հա ծո-
յաց նե լու հա մար. պաք սի մատ. թխված քաբ լիթ. 
ածի կա յին գա լետ ներ. անա նու խի կոն ֆետ ներ. 
կոն ֆետ ներ. վաֆ լի ներ. ամո քա հունց բուլ կի ներ. 

կա կաո. սուրճ. սուր ճի հումք. սուր ճի բու սա կան 
փո խա րի նիչ ներ. հրու շա կե ղեն քաղցր խմո րից, 
առա վե լա պես խո րի զով. դար չին (ամո քանք). 
կա պա րի թուփ. կա րա մել ներ (կոն ֆետ ներ). 
կար րի (ամո քանք). հա ցա հա տի կա յին ար տադ-
րանք. ծա մոն (մաս տակ). եղերդ (սուր ճի փո խա-
րի նիչ). թեյ. շո կո լադ. նշա կար կան դակ ներ. 
մե խակ (ամո քանք). հա մե մունք ներ. շա քա րով 
հրու շա կե ղեն. եգիպ տա ցո րե նի փա թիլ ներ. 
ադի բու դի. կա յու նա րար ներ հա րած սե րուց քի 
հա մար. պաղ պա ղակ. նրբաբ լիթ ներ. սննդա յին 
էսեն ցիա (բնա հյութ), բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին 
էսեն ցի ա նե րի և եթե րա յին յու ղե րի. կե րակ րի աղ. 
թանձ րա ցիչ ներ սննդամ թեր քի հա մար. քրքում. 
բնա կան քաղց րաց նող նյու թեր. ամո քանք. 
քաղց րաբ լիթ ներ. բու րա վետ պղպեղ. սննդա յին 
ա լյուր. բակ լա յի ա լյուր. եգիպ տա ցո րե նի ա լյուր. 
մա նա նե խի փո շի. գա րու ա լյուր. սո յա յի ա լյուր. 
ցո րե նի ա լյուր. ա լյու րից պատ րաստ ված ուտե-
լիք ներ. սննդա յին օս լա. խմո րի մա կարդ ներ. 
պո մադ կա ներ (հրու շա կե ղեն). պե տի ֆուր ներ 
(հրու շակ ներ). շա քար. բու րա վե տա րար ներ հրու-
շա կե ղե նի հա մար (բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու-
ղե րի). փո շի հրու շա կե ղե նի հա մար. քաղցր ամո-
քա հունց խմոր հրու շա կե ղե նի հա մար. աղա ցած 
կո ճապղ պեղ. կա պակ ցող նյու թեր պաղ պա ղա կի 
հա մար. բնա կան կամ ար հես տա կան սա ռույց. 
սա ռույց սա ռեց ման հա մար. գլյու կո զա խո հա րա-
րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սննդա յին սնձան 
(սպի տա կու ցա յին նյութ). սննդա յին ձա վար ներ. 
քա ցախ. կետ չուպ (սո ուս). կա կա ո յով և կա թով 
ըմ պե լիք ներ. սուր ճով և կա թով ըմ պե լիք ներ. 
շո կո լա դա կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ. մա կարդ ներ. 
խմո րիչ ներ. կա պակ ցող նյու թեր եր շի կե ղե նի 
հա մար. մա կա րոն (թխվածք). մա կա րոն ներ. 
աղա ցած եգիպ տա ցո րեն. բո ված եգիպ տա ցո-
րեն. հաց. ածի կա շա քար. մաթ. ոս կե օշա րակ, 
կե րա մա փի օշա րակ. անա նուխ (դաղձ) քաղց րա-
վե նի քի հա մար. մեղր. մաք րած գա րի. մա նա նեխ. 
մշկըն կույզ. արիշ տա. կու տապ ներ. գա րե ձա վար. 
սենդ վիչ ներ. պաս տեղ ներ (հրու շա կե ղեն). խմո րե-
ղեն (ալ րա յին հրու շա կե ղեն). չոր թխված քաբ լիթ. 
բուլ կի ներ. պա տի ճա վոր պղպեղ (հա մե մանք). 
պի ցա ներ. պղպեղ (տաք դեղ). կար տո ֆի լի ա լյուր. 
պու դինգ (քաղց րա կու տապ). պրա լի նե. ռա վի ո լի. 
մա տու տա կի կոն ֆետ ներ (հրու շա կե ղեն). բրինձ. 
զաֆ րան (քրքում) (հա մե մանք). սա գո. սո ուս ներ 
(հա մե մունք ներ). նե խու րի աղ. սպի տա կա ձա-
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վար. սոր բեթ (սա ռեց ված աղան դեր). սպա գե տի. 
տա պի ո կա. տա պի ո կա յի ա լյուր. տար տեր (մրգա 
- բան ջա րե ղե նա յին կար կան դակ ներ). վա նի լի 
բու րա վե տա րար ներ խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. վա նի լին (վա նի լի փո խա րի նիչ ներ). 
վեր մի շել. կու լե բյա կա մսով (կե րա կուր). պաշ տե-
տով կար կան դակ ներ. տնա յին պայ ման նե րում 
մի սը փափ կաց նող մթերք ներ. սննդա յին սա ռույց. 
պաղ պա ղակ պատ րաս տե լու փո շի. հրու շա կե ղեն 
նշի հիմ քով. հրու շա կե ղեն գետ նըն կույ զի հիմ քով. 
բու րա վե տա րար ներ սննդի հա մար, բա ցա ռու-
թյամբ եթե րա յին յու ղե րի. բու րա վե տա րար ներ 
ըմ պե լիք նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին 
յու ղե րի. ման րաց ված վար սակ. մաքր ված վար-
սակ. մթերք վար սա կի հիմ քով. վար սա կի փա թիլ-
ներ. վար սա կա ձա վար. մա տու տա կի ձո ղիկ ներ 
(հրու շա կե ղեն). գա րեջ րի քա ցախ. սուր ճի հիմ-
քով ըմ պե լիք ներ. կա կա ո յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. 
շո կո լա դի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. սուր ճի փո խա րի-
նիչ ներ. բյու րե ղաց ված նա բաթ շա քար. փա թիլ-
ներ (հա ցա հա տի կա յին ար տադ րանք). չոու-չոու 
(հա մե մունք). կուս կուս. ածի կի լու ծամ զուք (էքստ-
րակտ) սննդի հա մար. ածիկ սննդի մեջ օգ տա-
գոր ծե լու հա մար. ակ նա մոմ. ռե լիշ (հա մե մունք). 
մեղ վա մոր կաթ. ծո վի ջուր սնունդ պատ րաս տե լու 
հա մար. սու շի. տո մա տի սո ուս. մա յո նեզ. աղի 
բլիթ ներ. եփած կրեմ. մրգա յին դոն դող (հրու շա-
կա յին). մյուս լի. բրնձա յին բլիթ ներ. սո յա յի սո ուս. 
սա ռեց րած յո գուրտ (սննդա յին սա ռույց). չատ նի 
(հա մե մունք). գար նա նա յին ռու լետ. տա կոս. 
տոր տի լա ներ. սա ռույ ցով թեյ. թե յի հիմ քով ըմ պե-
լիք ներ. հա մե մունք ներ աղ ցան նե րի հա մար. 
թա վա լե լու պաք սի մատ. թա բու լե. հալ վա. քիշ. 
մսա յին թանձր ամո քանք. մի սո. սո յա յի խյուս 
(հա մե մունք). հա ցա հա տիկ նե րի հիմ քով թե թև 
նա խա ճա շեր. բրնձի հիմ քով թե թև նա խա ճա շեր. 
եգիպ տա ցո րե նի շի լա. եգիպ տա ցո րե նի ձա վար. 
հա ցաթխ ման փո շի. կե րակ րի սո դա (նատ րի ու մի 
բի կար բո նատ սննդի հա մար). պա հա ծո յաց ված 
բան ջա րա նո ցա յին խո տեր (հա մե մունք ներ). 
արիշ տա յի հիմ քով ճա շա տե սակ ներ. ջնա րակ 
ամո քա հունց խմո րով թխված քե ղե նի հա մար. 
շո կո լա դա յին մու սեր. աղան դե րա յին մու սեր 
(հրու շա կե ղեն). մրգա յին խյու սեր (սո ուս ներ). 
մա րի նադ ներ. չիզ բուր գեր (սենդ վիչ ներ). պես-
տո. բա ղադ րու թյուն ներ խո զա պուխ տը ջնա րա-
կե լու հա մար. կտա վա տի սերմ խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ցո րե նի ծի լեր սննդի մեջ 

օգ տա գոր ծե լու հա մար. հա ցա հա տի կա յին սա լիկ-
ներ պրո տե ի նի բարձր պա րու նա կու թյամբ. գի նե-
քար խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
գլ յու տե նա յին հա վե լույթ ներ խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. սո ուս ներ մա կա րո նե ղե նի 
հա մար. հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ. ար մա վե-
նու շա քար. պատ րաս տի խմոր. թե յի փո խա րեն 
օգ տա գործ վող ծա ղիկ ներ կամ տե րև ներ. խմոր 
հրու շա կե ղե նի հա մար. վա րե նիկ ներ (լցոն ված 
խմո րի գնդիկ ներ). պել մեն ներ. շո կո լա դե զար-
դա րանք ներ տոր թե րի հա մար. քաղց րա վե նի-
քից պատ րաստ ված զար դա րանք ներ տոր թե րի 
հա մար. շո կո լա դա պատ ըն կույզ ներ. բրնձի պու-
դինգ (քաղց րա կու տապ). ըն կույ զի ա լյուր. ման-
րաց րած սխտոր (հա մե մունք). բա ոց զի. բրնձե 
խմոր խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ցզյա ոց զի. ռա մեն. բար կա համ բլիթ ներ. խառ-
նուրդ ներ բար կա համ բլի թի հա մար. բու րի տո. 
ջրի մու ռով փա թաթ ված պատ րաս տի բրինձ. 
ուտե լի թուղթ. ուտե լի բրնձե թուղթ. հա ցին քսվող 
սնունդ շո կո լա դի հիմ քով. հա ցին քսվող սնունդ 
ըն կույզ պա րու նա կող շո կո լա դի հիմ քով. ա լյու րի 
հիմ քով խմո րագն դիկ ներ. ագա վա յի օշա րակ 
(բնա կան քաղց րաց նող). հա յե լա յին մա կե րե սով 
քաղց րա շերտ (ջնա րակ). սա ռե ցու մով չո րաց րած 
ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմն ա կան բա ղադ րա-
մա սը բրինձն է. սա ռե ցու մով չո րաց րած ճա շա-
տե սակ ներ, որոնց հիմն ա կան բա ղադ րա մա սը 
մա կա րոնն է. երի ցու կի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. 
կաթ նա յին կոն ֆի տյուր. բի բիմ բափ (բան ջա րե-
ղե նի և տա վա րի մսի խառ նուր դով բրինձ). օնի-
գի րի. արագ (ակն թար թա յին) եփ վող բրինձ. հոթ-
դոգ սենդ վիչ ներ. սա ռույ ցի խո րա նար դիկ ներ. 
մշակ ված սերմն ա հա տիկ ներ որ պես հա մե մունք 
օգ տա գոր ծե լու հա մար. քնջու թի սերմ նա հա-
տիկ ներ (հա մե մունք). թթու դրած բան ջա րե ղեն 
սուր հա մե մուն քով (պի կա լի լի). մշակ ված կի նոա. 
բլղուր. մշակ ված հնդկա ցո րեն. հնդկա ցո րե նի 
ա լյուր. լո ռամր գի սո ուս (հա մե մունք ներ). խնձո-
րի սո ուս (հա մե մունք ներ). չո րա հաց. կար տո ֆի լի 
հիմ քով բլի թիկ ներ. մրգա յին հրու շա կե ղեն. բրնձի 
կրե կեր ներ. կիմ չի յու ղաբ լիթ ներ. սա ռեց ված 
տա շեղ ներ քաղց րաց րած կար միր լո բով. շնչա-
ռու թյու նը թար մաց նող անա նու խի կոն ֆետ ներ. 
շնչա ռու թյու նը թար մաց նող ծա մոն ներ. արիշ տա 
ուդոն. արիշ տա սո բա. հաց առանց սնձա նի. 
հնդկար մավ (հա մե մունք). լաք սա. պրո ֆիտ րոլ-
ներ. կրու ա սան ներ. շո կո լա դով հաց (շո կո լա տին). 
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ջրի մու ռով թեյ. կրեմ բրյու լե. պաք սի մա տա յին 
խառ նուրդ ներ. ուտե լի թղթե վաֆ լի ներ. կո կո սի 
մա կա րուն ներ. սուր ճի լցված պար կուճ ներ. նարն-
ջի ծաղ կա ջուր խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. մրգա յին սա ռույց ներ. նու գա. հա րի սա 
(հա մե մունք). կո ճապղ պե ղի մա ծուկ (հա մե մունք). 
թե յի ըմ պե լիք ներ կա թով.

դաս 31. չմշակ ված ցիտ րու սա յին պտուղ ներ. 
սննդա յին և կե րա յին չմշակ ված ջրի մուռ ներ. 
չմշակ ված ըն կույզ ներ (պտուղ ներ). գա զա նա նո-
ցում պահ վող կեն դա նի ներ. կեն դա նի անա սուն-
ներ. անաս նա կեր. ծա ռեր. Նոր տար վա տո նա-
ծա ռեր. ծա ռե րի բներ. թփուտ ներ. վար սակ. թարմ 
հա տապ տուղ ներ. աղ անա սուն նե րի հա մար. 
թարմ ճակն դեղ. հա ցա հա տի կի թեփ. անմ շակ 
բնա փայտ. փայ տի տա շեղ փայ տա զանգ ված 
պատ րաս տե լու հա մար. կե ղև ով փայ տա նյութ. 
կա կա ո յի չմշակ ված հա տիկ ներ. շա քա րե ղեգ. 
սպի տակ ակա ցի ա յի պտուղ ներ (եղ ջե րապ տուղ) 
(կեղծ ակա ցիա (հումք)). հա ցազ գի նե րի անմ շակ 
հա տիկ ներ. թարմ սնկեր. սնկա մար մին. քուսպ. 
չմշակ ված շա գա նակ ներ. կիր անաս նա կե րի 
հա մար. եղեր դի կոճ ղար մատ ներ. թարմ ճար-
ճա տուկ. գա լետ ներ շնե րի հա մար. չմշակ ված 
կիտ րոն ներ. կո կո սի ըն կույ զի կե ղև. կո կո սյան 
ըն կույզ. կե րեր թռչուն նե րի հա մար. կանճ րա կի 
քուսպ անա սուն նե րի հա մար. թարմ վա րունգ. 
գայ լու կի կո ներ. թե փից խառ նա կեր անա սուն-
նե րի հա մար. կոպ րա. կեն դա նի խե ցե մորթ ներ. 
թարմ բան ջա րե ղեն. թարմ դդումն եր. պսակ ներ 
թարմ ծա ղիկ նե րից. թխսա մե քե նա յի ձվեր. ցան-
կա ծածկ. օղե թոր ման մնա ցորդ ներ (անաս նա-
կեր). դիրտ. ցե ղա կան անա սուն. կեն դա նի նե րին 
բտե լու պատ րաս տուկ ներ. բրնձի ա լյուր անաս-
նա կե րի հա մար. չմշակ ված բակ լա. բնա կան 
ծա ղիկ ներ. դե կո րա տիվ նպա տակ նե րով չո րաց-
րած ծա ղիկ ներ. բույ սե րի ծաղ կա փո շի (հումք). չոր 
խոտ. կազ դու րիչ կե րեր կեն դա նի նե րի հա մար. 
խար. ցո րեն. թարմ մրգեր. բնա կան ճի մա հող. 
գի հու հա տապ տուղ ներ. ծի լեր բու սա բա նա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. հա ցա հա տիկ (հա ցա բույ-
սեր). հա ցա հա տի կա յին կե րա բույ սեր կեն դա նի-
նե րի հա մար. սեր մեր տնկե լու հա մար. ձա վա-
րե ղեն ըն տա նի թռչուն նե րի հա մար. բար կա համ 
թարմ խո տեր. բույ սեր. սա ծիլ ներ. գայ լուկ. կո լա 
ըն կույզ ներ. թարմ սա լաթ-կաթ նուկ. թարմ ոսպ. 
կե րա յին խմո րիչ ներ. խցա նա կե ղև. կտա վա տի 
ա լյուր (խար). փռոց ներ կեն դա նի նե րի հա մար. 

տորֆ կեն դա նի նե րի փռոց նե րի հա մար. եգիպ-
տա ցո րեն. եգիպ տա ցո րե նի քուսպ անա սուն նե րի 
հա մար. ածիկ գա րեջ րա գոր ծու թյան և օղե թոր-
ման հա մար. մրգա յին քուսպ. թարմ պնդուկ. 
ա լյուր անաս նա կե րի հա մար. ձկնկիթ. շե րա մի 
որ դե րի ձվեր. ծա ղիկ նե րի սո խուկ ներ. թարմ 
սոխ. ձի թապ տուղ (զեյ թուն) չմշակ ված. թարմ 
նա րինջ ներ. գա րի. եղինջ. սի պեի ոս կոր թռչուն-
նե րի հա մար. ծղոտ փռոց նե րի հա մար. ծղոտ 
(անաս նա կեր). ար մա վե նի (ար մա վե նու տե րև-
ներ). ար մա վե նի ներ. թե փից լափ անա սուն նե րի 
հա մար. կեն դա նի ձուկ. խա ղո ղի վա զեր. սո ճու 
կո ներ. պա տի ճա վոր տաք դեղ (բույս). չո րաց րած 
բույ սեր դե կո րա տիվ նպա տակ նե րի հա մար. 
թարմ պրաս. չմշակ ված սի սեռ. թարմ կար տո-
ֆիլ. պատ րաս տուկ ներ ըն տա նի թռչուն նե րի 
ձվատ վու թյու նը բարձ րաց նե լու հա մար. կե րեր 
մսուր քի կեն դա նի նե րին կե րակ րե լու հա մար. 
ար մա տապ տուղ ներ կե րա յին. թարմ խա ղող. 
չմշակ ված խա վար ծիլ. վար դի թփեր. տա րե կան. 
շե րա մի որ դեր. ուտե լի չմշակ ված քնջութ. թարմ 
գետ նասն կեր. գի նե թոր ման մնա ցորդ ներ. կեն-
դա նի ըն տա նի թռչուն. ալ գա ռո բի լա (կեն դա նի-
նե րի կեր). նուշ (պտուղ ներ). թարմ գետ նըն կույզ. 
գետ նըն կույ զի ա լ յուր անաս նա կե րի հա մար. 
գետ նըն կույ զի կե րա յին քուսպ կեն դա նի նե րի 
հա մար. հա ցա բույ սե րի մշակ ման ար գա սիք-
ներ անաս նա կե րի հա մար. շա քա րե ղե գի մզուք 
(հումք). կեն դա նի խայծ ձկնոր սու թյան հա մար. 
կեն դա նի խեց գե տին ներ. խեց գետ նան ման ներ 
(կեն դա նի). կեն դա նի օմար ներ. կեն դա նի մի դի-
ա ներ. կեն դա նի ոստ րե ներ. կե րեր սե նյա կա յին 
կեն դա նի նե րի հա մար. չմշակ ված կեղ. կեն դա նի 
լան գուստ ներ. որոճ վածք կեն դա նի նե րի հա մար. 
ըմ պե լիք ներ սե նյա կա յին կեն դա նի նե րի հա մար. 
ձկան ա լյուր կեն դա նի նե րի կե րի հա մար. չմշակ-
ված բրինձ. կեն դա նի հո լո տու րի ներ (ծո վա յին 
վա րունգ). ավա զա պատ թուղթ սե նյա կա յին կեն-
դա նի նե րի փռոց նե րի հա մար. բու րա վե տաց ված 
ավազ սե նյա կա յին կեն դա նի նե րի փռոց նե րի 
հա մար. հալ վե վե րա յի բույ սեր. թարմ սպա-
նախ. կտա վա տի սեր մեր կեն դա նի նե րի կե րի 
հա մար. ա լյուր կտա վա տի սեր մե րից անաս նա-
կե րի հա մար. ցո րե նի ծի լեր կեն դա նի նե րի կե րի 
հա մար. թարմ ար տի ճուկ. կեն դա նի ծո վա տա-
ռեխ. կեն դա նի սաղ մոն. կեն դա նի սար դի նա-
ներ. կեն դա նի թյուն նոս. թարմ սխտոր. թարմ 
դդմիկ ներ. կտա վա տի չմշակ ված սեր մեր սննդի 
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հա մար. չմշակ ված մրգե րից կոմ պո զի ցիա. կեն-
դա նի անձ րուկ ներ. ուտե լի կեն դա նի մի ջատ ներ. 
չմշակ ված քաղցր եգիպ տա ցո րե նի կող րեր (մաք-
րած կամ չմաք րած). չմշակ ված կի նոա. չմշակ ված 
հնդկա ցո րեն. գե տա ծա ծան կոի, կեն դա նի. կեն-
դա նի կակ ղա մորթ ներ. սա ռե ցու մով չո րաց րած 
խայ ծեր ձկնոր սու թյան հա մար. ուտե լի թարմ 
ծա ղիկ ներ. թարմ կո ճապղ պեղ. սո յա յի թարմ 
հա տիկ ներ. կա նե փի բույս. չմշակ ված կա նեփ.

դաս 32. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին լու ծամ զուք-
ներ (էքստ րակտ ներ). գա րե ջուր. կո ճապղ պե ղի 
գա րե ջուր. ածի կի գա րե ջուր. գա րեջ րի քաղ ցու. 
ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին ըմ պե լիք ներ. կաթ նա-
շի ճու կա յին հիմ քով ըմ պե լիք ներ. ոչ ալ կո հո լա յին 
բա ղադ րու թյուն ներ ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու 
հա մար. ոչ ալ կո հո լա յին բնա հյու թեր ըմ պե լիք ներ 
պատ րաս տե լու հա մար. մրգա հյու թեր. օշա րակ-
ներ ըմ պե լիք նե րի հա մար. ջրեր (ըմ պե լիք ներ). 
բա ղադ րու թյուն ներ գա զա վոր ված ջուր ար տադ-
րե լու հա մար. լի թի ու մա ջուր. հան քա յին ջրեր 
(ըմ պե լիք ներ). զել տե րյան ջուր. սե ղա նի ջրեր. 
քաղ ցու ներ. լի մո նադ ներ. գայ լու կի լու ծամ զուք-
ներ (էքստ րակտ ներ) գա րե ջուր պատ րաս տե լու 
հա մար. բան ջա րե ղե նի հյու թեր (ըմ պե լիք). օշա-
րակ ներ լի մո նադ նե րի հա մար. ածի կի քաղ ցու. 
խա ղո ղի չխմոր ված քաղ ցու. օր շադ. սո դա յա ջուր. 
շար բաթ (ըմ պե լիք). տո մա տի հյութ (ըմ պե լիք). 
ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. հա բեր գա զա վոր-
ված ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. փո շի-
ներ գա զա վոր ված ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու 
հա մար. գա զա վոր ված ջուր. սար սա պա րիլ (ոչ 
ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք). ոչ ալ կո հո լա յին ապե րի-
տիֆ ներ. ոչ ալ կո հո լա յին կոկ տեյլ ներ. մրգա յին 
նեկ տար ներ (ոչ ալ կո հո լա յին). իզո տո նիկ ըմ պե-
լիք ներ. ոչ ալ կո հո լա յին խնձո րի հյութ. կվաս. ոչ 
ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ մեղ րի հիմ քով. սմու զի-
ներ (մրգե րի կամ բան ջա րե ղեն նե րի խառ նուրդ-
նե րի հիմ քով ըմ պե լիք ներ). հալ վե վե րա յի հիմ քով 
ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. գա րեջ րի հիմ քով 
կոկ տեյլ ներ. սո յա յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ, բա ցի 
կա թի փո խա րի նիչ նե րից. պրո տե ի նով հարս-
տաց ված սպոր տա յին ըմ պե լիք ներ. բրնձի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ, բա ցի կա թի փո խա րի նիչ նե րից. 
սուր ճի հա մով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. թե յի 
հա մով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. զո վա ցու ցիչ 
ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. գա րու գի նի (գա րե-
ջուր). էներ գե տիկ ըմ պե լիք ներ. չրե րից պատ-
րաստ ված ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. շեն դի.

դաս 33. անա նու խի թրմօ ղի. սպիր տա յին 
մրգա յին լու ծամ զուք ներ. դա ռը թրմօ ղի ներ. 
անի սի լի կյոր. անի սի օղի. ապե րի տիֆ ներ. արակ 
(բրնձի կամ եղե գի օղի). թոր ման մի ջո ցով ստաց-
ված ըմ պե լիք ներ. սիդ րեր. կոկ տեյլ ներ. կյու րա սո. 
դի ժես տիվ եր (լի կյոր ներ և սպիր տա յին ըմ պե-
լիք ներ). գի նի ներ. ջին. լի կյոր ներ. մեղ րա յին 
ըմ պե լիք (մեղ րաս պիրտ, մեղ րա գի նի). բա լի օղի. 
սպիր տա յին ըմ պե լիք ներ. բրեն դի. գի նի խա ղո-
ղի չան չե րից. տան ձօ ղի. սա կե. վիս կի. սպիր-
տա յին բնա հյու թեր (էսեն ցի ա ներ). սպիր տա յին 
լու ծամ զուք ներ. ալ կո հո լա յին խմիչք ներ, բա ցի 
գա րեջ րից. մրգեր պա րու նա կող ալ կո հո լա յին 
ըմ պե լիք ներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառ նա-
կազմ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ, բա ցի գա րեջ րի 
հիմ քով ըմ պե լիք նե րից. շա քա րե ղե գի հիմ քով 
ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. հա ցա հա տի կի հիմ քով 
թո րած ալ կո հո լա յին խմիչք ներ.

դաս 34. լուց կի ներ. սի գար նե րի և սի գա-
րետ նե րի հա մար մուշ տուկ նե րի սա թե ծայ րա-
պա նակ ներ. ծխա խոտ. ծխա խո տի քսակ ներ. 
սի գա րետ նե րի ծայ րա պա նակ ներ. ֆիլտ րեր 
սի գա րետ նե րի հա մար. վա ռիչ ներ ծխող նե րի 
հա մար. գա զի բա լոն ներ վա ռիչ նե րի հա մար. 
ծխա մոր ճեր. ծխա խո տաթղ թե րի գրքույկ ներ. 
կլա նող թուղթ ծխա մոր ճե րի հա մար. ծա մե լու 
ծխա խոտ. սի գար ներ. սի գա րակտ րիչ մե քե-
նա ներ. արկ ղեր սի գար նե րի հա մար. արկ ղեր 
սի գա րետ նե րի, ծխագ լա նակ նե րի հա մար. 
մուշ տուկ ներ սի գար նե րի հա մար. ծխա խո տի 
փո խա րի նիչ ներ պա րու նա կող սի գա րետ ներ, ոչ 
բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. սի գա րետ-
ներ, ծխագ լա նակ ներ. գրպա նի հար մա րանք-
ներ սի գա րետ նե րը, ծխա խո տե րը փա թա թե լու 
հա մար. մուշ տուկ ներ սի գա րետ նե րի հա մար. 
սի գա րե տի մուշ տուկ նե րի ծայ րա պա նակ ներ. 
ծխա խո տա թուղթ. սի գա րիլ ներ. ծխա մոր ճե րը 
մաք րե լու հար մա րանք ներ. կայծ քա րեր. ծխե լու 
խո տա բույ սեր. դրոց ներ ծխա մոր ճե րի հա մար. 
լուց կի նե րի բռնիչ ներ. անոթ ներ ծխա խո տի 
հա մար. քթա խոտ. ծխա խո տա տու փեր. լուց կու 
տու փեր. մոխ րա ման ներ ծխող նե րի հա մար. 
թքա ման ներ ծխա խո տի հա մար. խո նա վա րար նե-
րով տու փեր սի գար նե րի հա մար. էլեկտ րո նա յին 
սի գա րետ ներ. հե ղուկ լու ծույթ ներ էլեկտ րո նա յին 
սի գա րետ նե րի հա մար. ծխող նե րի հա մար բե րա-
նի ցո ղա ցիր ներ. ծխա խո տի բու րա վե տա րար ներ, 
բա ցի եթե րա յին յու ղե րից. էլեկտ րո նա յին սի գա-
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րետ նե րի բու րա վե տա րար ներ, բա ցի եթե րա յին 
յու ղե րից. սի գա րետ նե րի վա ռիչ նե րի հա մար հար-
մա րեց ված պատ րույգ ներ. նար գի լե ներ.

դաս 35. օգ նու թյուն գոր ծա րա րու թյան 
կա ռա վար ման հար ցե րում. տվյալ ներ գոր ծա րա-
րա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի մա սին. հայ տա րա-
րու թյուն նե րի փակց նում. ներ մուծ ման-ար տա-
հան ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. առևտ րա յին տե ղե կատ վու թյան գոր ծա կա-
լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ինք նար ժե քի 
վեր լու ծու թյուն. գո վազ դա յին նյու թե րի տա րա-
ծում. լու սա պատ ճե նա հան ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
աշ խա տան քի վար ձե լու գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. գրա սե նյա կա յին սար քե րի և 
ապա րատ նե րի վար ձույթ. հաշ վա պա հա կան 
գրքե րի վա րում. հաշ վետ վու թյուն նե րի կազ մում 
հա շիվ ե րի վե րա բե րյալ. առևտ րա յին աու դիտ. 
խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու թյան կազ մա-
կերպ ման և կա ռա վար ման հար ցե րով. խորհր-
դատ վու թյուն աշ խա տա կից նե րի անձ նա կազ մը 
կա ռա վա րե լու հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն 
գոր ծա րա րու թյան կա ռա վար ման հար ցե րով. 
մե քե նագր ման ծա ռա յու թյուն ներ. ապ րանք նե րի 
ցու ցադ րում. գո վազ դա յին նյու թե րի առա քում. 
օգ նու թյուն առևտ րա յին կամ ար դյու նա բե րա կան 
ձեռ նար կու թյուն նե րի կա ռա վար ման հար ցե րում. 
փաս տաթղ թե րի վե րար տադ րում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի նո րա ցում. նմուշ նե րի տա րա ծում. գոր-
ծա րա րու թյան ար դյու նա վե տու թյան փոր ձաքն-
նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. աճուր դա յին վա ճառք. 
շու կա յի ուսումն ա սի րու թյուն. առևտ րա յին գոր-
ծու նե ու թյան գնա հա տում. հե տա զո տու թյուն ներ 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի վար ձույթ. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա-
րա րու թյան կազ մա կերպ ման հար ցե րով. գո վազ-
դա յին տեքս տե րի հրա տա րա կում. գո վազդ. 
ռա դի ո գո վազդ. կո նյունկ տու րա յին (իրա վի ճա կի, 
իրադ րու թյան) հե տա զո տու թյուն ներ. ծա ռա յու-
թյուն ներ հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
բնա գա վա ռում. սղագ րա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
հե ռուս տա գո վազդ. հա ղոր դագ րու թյուն նե րի 
գրա ռում (գրա սե նյա կա յին աշ խա տանք ներ). ցու-
ցա փեղ կե րի ձև ա վո րում. գո վազ դա յին գոր ծա կա-
լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գոր ծա րա րու թյան 
կա ռա վար ման խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. մա նե կեն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ ապ րանք-
նե րը գո վազ դե լու կամ խրա խու սե լու հա մար. 
շու կա յա գի տա կան (մար քե թին գա յին) հե տա զո-

տու թյուն ներ. տվյալ նե րի ավ տո մա տաց ված հիմ-
նա պա շար նե րի վա րում. մաս նա գի տա կան 
խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու թյան աս պա րե-
զում. տնտե սա կան կան խա տե սում. ցու ցա հան-
դես նե րի կազ մա կեր պում առևտ րա յին կամ 
գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. գործ նա կան 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. հա սա րա կա-
կան կար ծի քի հե տա զո տում. վճար ման փաս-
տաթղ թե րի նա խա պատ րաս տում. աշ խա տա կից-
նե րի հաս տիք նե րի հա մալ րում. ձեռ նար կու թյուն-
նե րը տե ղա փո խե լու հետ կապ ված վար չա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. տա րածք նե րի վար ձա կա լում 
գո վազ դի տե ղադր ման հա մար. վա ճառ քի օժան-
դա կու թյուն եր րորդ ան ձանց հա մար. քար տու-
ղա րա կան ծա ռա յու թյուն ներ. հար կա յին հայ տա-
րա րագ րե րի կազ մում. հե ռա խո սա զան գե րին 
պա տաս խա նե լու ծա ռա յու թյուն ներ բա ցա կա յող 
բա ժա նորդ նե րի հա մար. տեքս տի մշա կում. լրագ-
րե րի բա ժա նոր դագ րու թյան կազ մա կեր պում 
եր րորդ ան ձանց հա մար. գո վազդ փոս տով. հյու-
րա նո ցա յին գոր ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. 
ստեղ ծա գործ նե րի և կա տա րող նե րի գոր ծե րի 
կա ռա վա րում. տե ղե կատ վու թյան հա վա քում 
տվյալ նե րի հա մա կարգ չա յին հիմն ա պա շար նե-
րում. տե ղե կատ վու թյան կա նո նա կար գում տվյալ-
նե րի հա մա կարգ չա յին հիմ նա պա շար նե րում. 
առևտ րա կան տո նա վա ճառ նե րի կազ մա կեր պում. 
լու սա պատ ճե նա հա նող սար քա վոր ման վար ձույթ. 
ին տե րակ տիվ գո վազդ հա մա կարգ չա յին ցան-
ցում. մա տա կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ եր րորդ 
ան ձանց հա մար (ապ րանք նե րի գնում և ձեռ նար-
կա տե րե րին ապ րանք նե րով ապա հո վում). տե ղե-
կատ վու թյան որո նում հա մա կարգ չա յին ֆայ լե-
րում եր րորդ ան ձանց հա մար. գո վազ դա յին 
ժա մա նա կի վար ձույթ զանգ վա ծա յին տե ղե կատ-
վու թյան բո լոր մի ջոց նե րում. մա մու լի տե սու թյուն. 
առևտ րի ավ տո մատ նե րի վար ձույթ. հո գե բա նա-
կան տես տա վո րում աշ խա տող ներ ընտ րե լիս. 
գնե րի հա մե մատ ման ծա ռա յու թյուն ներ. ման րա-
ծախ վա ճառ քի նպա տա կով ապ րանք նե րի ցու-
ցադ րում բո լոր լրատ վա մի ջոց նե րով. սպա ռող նե-
րին առևտ րա յին տե ղե կատ վու թյան և խոր հուրդ-
նե րի տրա մադ րում ապ րանք նե րի և ծա ռա յու-
թյուն նե րի ընտ րու թյան հար ցում. հե ռա հա ղոր-
դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն նե րի բա ժա նոր դագ-
րում եր րորդ ան ձանց հա մար. գնման պատ վեր-
նե րի մշակ ման գոր ծըն թաց նե րի կա ռա վա րում. 
ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի լի ցեն զի ա-
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նե րի առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) կա ռա վա րում 
եր րորդ ան ձանց հա մար. են թա կա պա լա ռուի 
ծա ռա յու թյուն ներ (առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) 
օգ նու թյուն). հա շիվ ե րի ապ րան քագ րե րի տրա-
մադ րում. գո վազ դա յին տեքս տե րի խմբագ րում. 
վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հա վա քում և տրա-
մադ րում. գո վազ դի ման րա կեր տում. երաշ խա-
վոր նե րի որո նում. նո րա ձև ու թյան ցու ցադ րու թյան 
կազ մա կեր պում գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. 
գո վազ դա յին ֆիլ մե րի ար տադ րու թյուն. մար զիկ-
նե րի գոր ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. մար քե թինգ 
(շու կա յա վա րում). հե ռուս տա մար քե թին գի ծա ռա-
յու թյուն ներ. դե ղա գոր ծա կան, անաս նա բու ժա-
կան և հի գի ե նիկ պատ րաս տուկ նե րի և բժշկա-
կան պա րա գա նե րի ման րա ծախ վա ճառք. 
վա ճառ քի ցու ցադ րա փեղ կե րի (ստենդ նե րի) 
վար ձույթ. գոր ծա րար և առևտ րա յին հա րա բե-
րու թյուն նե րի ոլորտ նե րում տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. վա ճառ քի օժան դակ ման հա մար 
որոն ման հա մա կար գի օպ տի մա լա ցում. վեբ-կայ-
քե րի եր թև ե կի օպ տի մա լա ցում. գո վազ դա յին 
ծա ռա յու թյուն ներ «վճա րել մեկ կտտո ցով» (PPC). 
առևտ րա յին միջ նոր դա յին ծա ռա յու թյուն ներ. 
ար տա հաս տի քա յին աշ խա տող նե րի գոր ծու նե ու-
թյան կա ռա վա րում. առևտ րա յին գոր ծարք նե րի 
հա մա ձայ նե ցում և կնքում եր րորդ ան ձանց 
հա մար. տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին հիմն ա պա-
շար նե րում տվյալ նե րի նո րա ցում և պա հում. 
շի նա րա րա կան նա խագ ծե րի հա մար առևտ րա յին 
(կո մեր ցի ոն) նա խագ ծե րի կա ռա վա րում. գոր ծա-
րար տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում վեբ-կայ-
քե րի մի ջո ցով. ապ րանք ներ և ծա ռա յու թյուն ներ 
գնող նե րի և վա ճա ռող նե րի հա մար առ ցանց 
վա ճա ռա տե ղի տրա մադ րում. գո վազ դա յին հաս-
կա ցու թյուն նե րի մշա կում. ար տա քին վար չա կան 
կա ռա վա րում ըն կե րու թյուն նե րի հա մար. հար կա-
յին հայ տա րա րագ րեր ներ կա յաց նե լու ծա ռա յու-
թյուն ներ. ծախ սե րը փոխ հա տու ցող ծրագ րե րի 
առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) կա ռա վա րում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. գո վազ դա յին վա հա նակ նե րի 
վար ձույթ. կեն սագ րա կան տվյալ նե րի գրում այլ 
ան ձանց հա մար. առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին 
նպա տակ նե րով վեբ-կայ քե րի ցան կի տրա մադ-
րում. հա ճախ ճա նա պար հոր դող նե րի ծրագ րե րի 
կա ռա վա րում. հան դի պումն ե րի պլա նա վոր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ-
ներ). հան դի պումն ե րի մա սին հի շեց նե լու ծա ռա-
յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ ներ). 

սպա ռող նե րի հա վա տար մու թյան ծրագ րե րի 
կա ռա վա րում. գո վազ դա յին սցե նար նե րի տեքս-
տե րի կազ մում. տվյալ նե րի և գրա վոր հա ղոր-
դագ րու թյուն նե րի գրան ցում. գրան ցա մա տյան-
նե րի տե ղե կատ վու թյան թար մա ցում և պա հում. 
տե ղե կատ վա կան ցան կի կազ մում առևտ րա յին 
կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. պո տեն ցի ալ 
մաս նա վոր ներդ րող նե րի և ֆի նան սա վոր ման 
կա րիք ունե ցող ձեռ նար կա տե րե րի ընտ րու թյան 
հար ցում միջ նոր դա կան բիզ նես-ծա ռա յու թյուն-
ներ. հե ռուս տա խա նութ նե րի ծրագ րե րի ար տադ-
րու թյուն. հա սա րա կու թյան հետ հա ղոր դակց ման 
ռազ մա վա րու թյան վե րա բե րյալ խորհր դատ վու-
թյուն. խորհր դատ վու թյուն գո վազ դա յին հա ղոր-
դակ ցու թյան ռազ մա վա րու թյան վե րա բե րյալ. 
գոր ծա րար պայ մա նագ րե րի հա մա ձայ նե ցում 
եր րորդ ան ձանց հա մար. սպոր տա յին մի ջո ցա-
ռում նե րի հո վա նա վոր մամբ ապ րանք նե րի և 
ծա ռա յու թյուն նե րի խթա նում. մրցակ ցա յին 
հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն ներ. շու կա յի 
հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ֆի նան սա-
կան աու դիտ. թվա յին երաժշ տու թյան ներ բեռն-
ման հա մար ման րա ծախ առ ցանց ծա ռա յու թյուն-
ներ. հնչյու նա յին ֆայ լե րի ներ բեռն ման հա մար 
ման րա ծախ առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. նա խա-
պես գրառ ված երաժշ տու թյան և ֆիլ մե րի ներ-
բեռն ման հա մար ման րա ծախ առ ցանց ծա ռա յու-
թյուն ներ. դե ղա գոր ծա կան, անաս նա բու ժա կան 
և հի գի ե նիկ պատ րաս տուկ նե րի և բժշկա կան 
պա րա գա նե րի մե ծա ծախ վա ճառք. նվեր նե րի 
ցան կի գրանց ման ծա ռա յու թյուն ներ. թի րա խա-
յին մար քե թինգ (շու կա յա վա րում). գոր ծա րա րու-
թյան ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րում. ար տա քին 
գո վազդ. պատ կե րաս րահ նե րի մի ջո ցով ար վես տի 
գոր ծե րի ման րա ծախ վա ճառք. վար չա կան օժան-
դա կու թյուն մրցույ թի հայ տե րի վե րա բե րյալ. 
մար քե թինգ (շու կա յա վա րում) ծրագ րա յին ապա-
հով ման հրա պա րակ ման շրջա նակ նե րում. լրատ-
վա մի ջոց նե րի հետ կա պե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
կոր պո րա տիվ հա ղոր դակ ցու թյան ծա ռա յու թյուն-
ներ. գրա սե նյա կա յին սար քա վո րումն ե րի վար-
ձույթ հա մա տեղ աշ խա տան քա յին պայ ման նե-
րում. առևտ րա յին լոբ բիս տա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. օգ տա գոր ծող նե րի կար ծիք նե րի տրա մադ-
րում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ-
նե րով. օգ տա գոր ծող նե րի վար կա նիշ նե րի 
տրա մադ րում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին 
նպա տակ նե րով. հե ռա խո սա յին կո մու տա տո րի 
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ծա ռա յու թյուն ներ. հա ցամ թեր քին վե րա բե րող 
ման րա ծախ առևտ րի ծա ռա յու թյուն ներ. սպա-
ռո ղի պրո ֆի լա վո րում առևտ րա յին կամ մար քե-
թին գա յին նպա տակ նե րով. վար չա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ բժշկա կան ուղ ղորդ ման հա մար. բո լոր 
վե րը նշված ապ րանք նե րի ման րա մե ծա ծախ 
առև տուր.

դաս 36. ապա հո վագ րու թյուն դժբախտ 
պա տա հար նե րից. տա րա ժամ կետ մար ման 
վար կեր. ապա հո վագ րու թյան վի ճա կա գիր նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ան շարժ գույ քի վար ձա կա-
լու թյուն. միջ նոր դա յին գոր ծու նե ու թյուն. վար-
կա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ան շարժ գույ քի գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. միջ նոր դու թյուն ան շարժ գույ քի հետ 
կապ ված գոր ծառ նու թյուն նե րում. պարտ քե րի 
բռնա գանձ ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. ապա հո վագր ման միջ նոր դու թյուն. 
մաք սա յին միջ նորդ նե րի (բրո քեր նե րի) ֆի նան-
սա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ապա հո վագ րու թյուն. 
բան կա յին ծա ռա յու թյուն ներ. ան շարժ գույ-
քի գնա հա տում. բա րե գոր ծա կան մի ջոց նե րի 
հա վա քագ րում. փո խա դարձ հիմն ադ րամն ե րի 
հիմն ադ րում. կա պի տալ ներդ րումն եր. երաշ խա-
վո րու թյուն. դրա մի փո խա նա կում. ճամ փոր դա-
կան վճա րագ րե րի թո ղար կում. ֆի նան սա կան 
հաշ վան ցում (քլի րինգ). պահ պա նում ան կի զե լի 
պա հա րան նե րում. դրա մա հա վաք նե րի կազ-
մա կեր պում. փո խա ռու թյուն նե րի տրա մադ րում 
(ֆի նան սա վո րում). հար կա յին փոր ձաքն նու թյուն. 
ֆի նան սա կան գնա հա տումն եր (ապա հո վագ րու-
թյուն, բան կա յին գոր ծառ նու թյուն ներ, ան շարժ 
գույք). ֆակ տո րինգ. խնա մա կա լա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ. ֆի նան սա վո րում. ֆի նան սա կան 
կա ռա վա րում. փո խատ վու թյան տրա մադ րում 
գրա վի դի մաց. ան շարժ գույ քի կա ռա վա րում. 
բնա կե լի ֆոն դի կա ռա վա րում. ապա հո վագ-
րու թյուն հրդե հից. բնա կա րան նե րի վար ձա-
կա լու թյուն. ֆեր մա նե րի և գյու ղատն տե սա կան 
ձեռ նար կու թյուն նե րի վար ձա կա լու թյուն. առող-
ջու թյան ապա հո վագ րու թյուն. ապա հո վագ րու-
թյուն դժբախտ պա տա հար նե րից ծո վում. հի փո-
թե քա յին վար կեր. խնայ բան կեր. ֆի նան սա կան 
վար ձա կա լու թյուն. բոր սա յա կան միջ նոր դու թյուն. 
կյան քի ապա հո վագ րու թյուն. բնա կա րա նա յին 
բյու րո նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (ան շարժ գույք). 
ֆի նան սա կան վեր լու ծու թյուն. հնար ժեք իրե րի 
գնա հա տում. ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի 

գնա հա տում. վճա րագ րե րի իս կու թյան ստու գում. 
խորհր դատ վու թյուն ֆի նան սա կան հար ցե րով. 
խորհր դատ վու թյուն ապա հո վագ րու թյան հար-
ցե րով. սպա սար կում վար կա յին քար տե րով. 
սպա սար կում դե բետ քար տե րով. դրա մա կան 
մի ջոց նե րի փո խան ցում էլեկտ րո նա յին հաշ-
վարկ նե րի հա մա կար գով. ֆի նան սա կան տե ղե-
կատ վու թյան տրա մադ րում. ապա հո վագ րու թյան 
հար ցե րով տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
թան կար ժեք իրե րի գնա հա տում. դրա մա գի-
տա կան իրե րի գնա հա տում. վար ձա կա լա կան 
վճար նե րի գան ձում. դրոշ մա նիշ նե րի գնա հա-
տում. ար ժեթղ թե րի թո ղար կում. ար ժե քա վոր 
իրե րի պահ պա նու թյուն. բոր սա յա կան գնան-
շումն եր. վար կա յին քար տե րի թո ղար կում. գրա-
սե նյակ նե րի վար ձա կա լու թյուն (ան շարժ գույք). 
կեն սա թո շակ նե րի վճար ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
ֆի նան սա կան հո վա նա վո րու թյուն. բան կա յին 
գոր ծառ նու թյուն նե րի առ ցանց իրա կա նա ցում. 
առևտ րա ար դյու նա բե րա կան գոր ծու նե ու թյան 
լու ծարք (ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն ներ). վե րա-
նո րոգ ման ար ժե քի ֆի նան սա կան գնա հա տում. 
ած խած նա յին վար կեր իրա կա նաց նե լու միջ նոր-
դու թյուն. ան տա ռի ֆի նան սա կան գնա հա տում. 
բրդի ֆի նան սա կան գնա հա տում. վար կա վո րում 
գրա վի դի մաց. պա հես տա յին (ապա հո վագ րա-
կան) ֆոն դե րի ծա ռա յու թյուն ներ. միջ նոր դա յին 
ծա ռա յու թյուն ներ. խորհր դատ վու թյուն պարտ-
քի հետ կապ ված հար ցե րով. շի նա րա րա կան 
նա խագ ծե րի ֆի նան սա վոր ման կազ մա կեր պում. 
ֆի նան սա կան տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում 
վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. փոխ հա տուց ման վճար-
նե րի ֆի նան սա կան կա ռա վա րում այլ ան ձանց 
հա մար. հիմն ադ րամն ե րի տե ղա բաշ խում. միջ-
նոր դա կան գոր ծարք ներ կապ ված ար ժեթղ թե րի 
և պար տա տոմ սե րի հետ. ակում բա յին քար տեր 
օգ տա գոր ծե լու մի ջո ցով զեղ չե րի տրա մադ րում 
եր րորդ ան ձանց. պայ մա նա կան ազատ ված նե րի 
հա մար երաշ խա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. տար-
բեր մաս նա գետ նե րի հա մա տեղ աշ խա տան քի 
հա մար գրա սե նյակ նե րի վար ձույթ. ֆի նան սա-
կան գնա հա տում մրցույ թի հայ տե րի վե րա բե-
րյալ. նավ թի, գա զի և հան քար դյու նա բե րու թյան 
ոլորտ նե րին վե րա բե րող զար գաց ման ծախ սե րի 
ֆի նան սա կան գնա հա տումն եր. ֆի նան սա կան 
հե տա զո տու թյուն ներ. ան շարժ գույ քի հետ կապ-
ված գոր ծառ նու թյուն ներ. վիր տու ալ ար ժույթ նե րի 
էլեկտ րո նա յին փո խան ցում. մտա վոր սե փա կա-
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նու թյան ակ տիվ ե րի ֆի նան սա կան գնա հա տում. 
նա խա հաշ վի կազ մում ծախ սե րի գնա հատ ման 
նպա տակ նե րով. քրա ուդ ֆան դինգ. էլեկտ րո նա-
յին դրա մա պա նակ նե րով վճար ման ծա ռա յու-
թյուն ներ. վիր տու ալ ար ժույթ նե րի ֆի նան սա կան 
փո խա նա կումն եր.

դաս 37. կա հույ քի խնամք. լու սան կար չա կան 
ապա րատ նե րի վե րա նո րո գում. էլեկտ րա սար-
քե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. վե րե լակ-
նե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. աս ֆալ տա-
պա տում. ավ տո մե քե նա նե րի վե րա նո րո գում և 
տեխ նի կա կան սպա սար կում. ինք նա թիռ նե րի 
վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար կում. 
շեն քե րի ներ սի մաք րում. լվաց քատ նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. գո լոր շու կաթ սա նե րի մաք րում և 
վե րա նո րո գում. այ րիչ նե րի վե րա նո րո գում և 
տեխ նի կա կան սպա սար կում. բուլ դո զեր նե րի 
վար ձույթ. գրա սե նյա կա յին սար քա վո րումն ե րի 
և տեխ նի կա յի տե ղադ րում, վե րա նո րո գում 
և տեխ նի կա կան սպա սար կում. հրդե հա յին 
ազ դասար քե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. 
հա կա ա ռև անգ ման հա մա կար գե րի տե ղադ-
րում և վե րա նո րո գում. կա հույ քի պաս տառ նե րի 
վե րա նո րո գում. սե նյակ-սեյ ֆե րի տեխ նի կա կան 
սպա սար կում և վե րա նո րո գում. շի նա րա րա-
կան տեխ նի կա յի վար ձույթ. նա վա շի նու թյուն. 
հա գուս տի վե րա կանգ նում. ջե ռուց ման սար-
քա վո րումն ե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. 
կո շի կի վե րա նո րո գում. ծխնե լույզ նե րի մաք րում. 
ան կի զե լի պա հա րան նե րի վե րա նո րո գում և տեխ-
նի կա կան սպա սար կում. օդո րակ ման կա յանք-
նե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. շի նա րա րու-
թյուն. ստորջ րյա շի նա րա րու թյուն. շի նա րա րա-
կան աշ խա տանք նե րի (ստու գիչ-կա ռա վա րիչ) 
վե րահս կո ղու թյուն. հա գուս տի վե րա նո րո գում. 
կաշ վե իրե րի մաք րում, վե րա նո րո գում և խնամք. 
խո հա նո ցա յին սար քա վո րումն ե րի տե ղադ րում. 
շեն քե րի քան դում. հա կա կո ռո զի ա կան մշա-
կում. ախ տա հա նում. ցու ցա նակ նե րի ներ կում 
և նո րա ցում. պա հեստ նե րի կա ռու ցում և վե րա-
նո րո գում. շի նա րա րա կան կա ռուց վածք նե րի 
հեր մե տի կա ցում. էքս կա վա տոր նե րի վար ձույթ. 
պա տու հան նե րի լվա ցում. կի նոպ րո յեկ տոր նե րի 
վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար կում. 
վա ռա րան նե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. 
մոր թե իրե րի մաք րում, վե րա նո րո գում և խնամք. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի յու ղում. հա գուս տի 
մաք րում. ժա մա ցույց նե րի վե րա նո րո գում և 

խնամք. ար դյու նա բե րա կան ձեռ նար կու թյուն-
նե րի կա ռու ցում. ոռոգ ման սար քա վո րումն ե րի 
տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. կա ռույց նե րի 
մե կու սա ցում. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
լվա ցում. սպի տա կե ղե նի լվացք. լվացք. մե քե-
նա յա կան սար քա վո րում նե րի տե ղադ րում, 
վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար կում. 
քա րա շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ. կա հույ քի 
վե րա կանգ նում. ծո վա պատ նեշ նե րի կա ռու ցում. 
հա գուս տի ար դու կում գո լոր շի ով. խո ղո վա կա-
շա րե րի, նավ թա մուղ նե րի կա ռու ցում և տեխ-
նի կա կան սպա սար կում. պա տե րի պաս տա ռա-
պա տում. անձ րևի հո վա նոց նե րի վե րա նո րո գում. 
արևի հո վա նոց նե րի վե րա նո րո գում. կա հույ քի 
պաս տա ռա պա տում. ներ քին և ար տա քին ներ-
կա րա րա կան աշ խա տանք ներ. չե չա քա րով կամ 
ավա զով մշա կում. ծե փա գոր ծա կան աշ խա տանք-
ներ. ջրմուղ և գա զա-փա կա նա գոր ծա կան տեխ-
նի կա կան աշ խա տանք ներ. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի փայ լե ցում. պոմ պե րի վե րա նո րո գում. 
նա վա հան գիստ նե րի կա ռու ցում. կրծող նե րի 
ոչն չա ցում. դո ղե րի պահ պա նա շեր տե րի վե րա-
կանգ նում. սառ նա րա նա յին սար քա վո րումն ե րի 
տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. սպի տա կե ղե նի 
ար դու կում. կրկնա կան անա գա պա տում` կլա-
յե կում. գա մում. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա կա կո ռո զի ա կան մշա կում. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի տեխ նի կա կան սպա սարկ ման կա յան-
ներ (վա ռե լի քով լցա վո րում և սպա սար կում). 
հե ռա խոս նե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի տեխ նի կա կան 
սպա սար կում. լա քա պա տում. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի մաք րում. վաս ված տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի վե րա նո րո գում. մաք րող մե քե նա նե րի 
վար ձույթ. վա սա տու նե րի ոչն չա ցում, բա ցա ռու-
թյամբ գյու ղատն տե սա կան, ակ վա կուլ տու րա յի, 
այ գե գոր ծա կան և ան տա ռա յին տնտե սու թյան. 
շի նա րա րա կան փայ տա մած նե րի մոն տա ժում. 
ա ղյու սի շա րում. ձև ա վոր սպի տա կե ղե նի մաք-
րում. չոր մաք րում. շի նա րա րու թյան հար ցե րով 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. վե րա նո րոգ-
մա նը վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան տրա մադ-
րում. դա նակ նե րի սրում. լեռ նա հան քա յին օգ տա-
կար հա նա ծո նե րի ար դյու նա հա նում. հան քե րի 
շա հա գոր ծում. ճա նա պարհ նե րի սա լար կում. 
զմռնի տե թղթով մշա կում. ստորջ րյա վե րա-
նո րոգ ման աշ խա տանք ներ. շեն քե րի մաք րում 
(ար տա քին մա կե րև ույթ նե րի). դո ղա ծած կան նե րի 
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ռե տի նա ցում (վուլ կա նա ցում) (վե րա նո րո գում). 
հո րա տանց քե րի հո րա տում. տո նա վա ճա ռա-
յին կրպակ նե րի և տա ղա վար նե րի կա ռու ցում. 
հա մա կար գիչ նե րի տե ղադ րում, սպա սար կում և 
վե րա նո րո գում. էլեկտ րա կան սար քա վո րումն ե րի 
աշ խա տան քում խան գա րում նե րի վե րա ցում. 
ամ բող ջո վին կամ մաս նա կի մաշ ված շար ժիչ նե րի 
վե րա նո րո գում. ամ բող ջո վին կամ մաս նա կի մաշ-
ված մե քե նա նե րի վե րա կանգ նում. վե րամ բարձ 
կռունկ նե րի վար ձույթ (շի նա րա րա կան սար-
քա վո րում). փո ղոց նե րը մաք րող մե քե նա նե րի 
վար ձույթ. տա նի քա ծած կա յին աշ խա տանք ներ. 
ար հես տա կան ձյան ծած կույթ ստեղ ծե լու ծա ռա-
յու թյուն ներ. փո ղոց նե րի մաք րում. անվ տան գու-
թյան կող պեք նե րի վե րա նո րո գում. ար վես տի 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի վե րա կանգ նում. երաժշ-
տա կան գոր ծիք նե րի վե րա կանգ նում. դռնե րի և 
պա տու հան նե րի տե ղադ րում. լո ղա վա զան նե րի 
խնամք. տո նե րա յին քարթ րիջ նե րի լից քա վոր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. խորհր դատ վու թյուն շի նա րա-
րու թյան հար ցե րով. ատաղ ձա գոր ծա կան աշ խա-
տանք ներ. նավ թի և գա զի խո րը հո րա տանց քե րի 
հո րա տում. ցա մա քուր դա յին պոմ պե րի վար ձույթ. 
լվաց քի մե քե նա նե րի վար ձույթ. էլեկտ րա հա-
ղորդ ման գծե րի վե րա նո րո գում. տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի կու տա կիչ նե րի լից քա վո րում. 
անիվ ե րի հա վա սա րակշռ ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի լա րում. մա լուխ նե րի 
անց կա ցում, տե ղադ րում. բժշկա կան գոր ծիք նե րի 
ախ տա հա նում. հան քա շեր տե րի ջրա ճեղք ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. վա սա տու նե րի դեմ պայ քա րի 
ծա ռա յու թյուն ներ, բա ցա ռու թյամբ գյու ղատն-
տե սա կան, ակ վա կուլ տու րա յի, այ գե գոր ծա-
կան և ան տա ռա յին տնտե սու թյան. ամա նե ղեն 
լվա նա լու մե քե նա նե րի վար ձույթ. ամա նե ղեն 
չո րաց նե լու մե քե նա նե րի վար ձույթ. շինհ րա պա-
րակ նե րում հա ղոր դակ ցու ղի նե րի տե ղա կա յում. 
էլեկտ րիկ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ջրհե ղե ղից 
պաշտ պան վե լու սար քա վո րումն ե րի տե ղադ րում 
և վե րա նո րո գում. ձնա հե ռա ցում. թա նա քա յին 
քարթ րիջ նե րի լից քա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
էլեկտ րա կան տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի լից-
քա վո րում. տնա վա րու թյան ծա ռա յու թյուն ներ 
(մաքր ման ծա ռա յու թյուն ներ). բջջա յին հե ռա-
խոս նե րի կու տա կիչ նե րի լից քա վոր ման ծա ռա-
յու թյուն ներ.

դաս 38. ռա դի ո հե ռար ձա կում. հա ղոր դագ-
րու թյուն նե րի փո խան ցում. հե ռուս տա հե ռար ձա-

կում. հե ռագ րե րի հա ղոր դում. հե ռագ րա կապ 
տրա մադ րե լու ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռագ րա կապ. 
հե ռա խո սա կապ տրա մադ րե լու ծա ռա յու թյուն ներ. 
հե ռա խո սա կապ. բա ժա նոր դա յին հե ռագ րա-
կա պի (տե լեք սի) ծա ռա յու թյուն ներ. լրատ վա կան 
գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. մա լու-
խա յին հե ռուս տա հե ռար ձա կում. ռա դի ո հե ռա խո-
սա կապ. հա մա կարգ չա յին տեր մի նալ նե րով իրա-
գործ վող կապ. հա մա կարգ չի մի ջո ցով հա ղոր-
դագ րու թյուն նե րի և պատ կեր նե րի փո խան ցում. 
էլեկտ րո նա յին նա մակ նե րի հա ղոր դում. ֆաք սի-
մի լա յին կապ. հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան ոլոր տում 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. փեյ ջին գա յին 
ծա ռա յու թյուն (ռա դի ո յի, հե ռա խո սի կամ էլեկտ-
րո նա յին կա պի այլ մի ջոց նե րի օգ տա գործ-
մամբ). հա ղոր դագ րու թյուն նե րի փո խանց ման 
ապա րա տու րա յի վար ձույթ. օպ տի կա թել քա յին 
կապ. ֆաք սի մի լա յին ապա րատ նե րի վար ձույթ. 
մո դեմն ե րի վար ձույթ. հե ռա հա ղոր դակ ցա կան 
կա պի սար քա վոր ման վար ձույթ. հե ռա խո սա յին 
ապա րատ նե րի վար ձույթ. ար բա նյա կա յին կապ. 
հա ղոր դագ րու թյուն նե րի էլեկտ րո նա յին տախ-
տակ (հե ռա հա ղոր դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն ներ). 
ին տեր նե տին հե ռա հա ղոր դակ ցա կան մի աց ման 
ապա հո վում. հե ռա հա ղոր դակ ցա կան մի ա ցում-
նե րի և եր թու ղա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռա-
կոն ֆե րանս ներ. ին տեր նետ մուտ քի ապա հո վում. 
հա մա ցան ցի հա սա նե լի ու թյան ժա մա նա կի վար-
ձույթ. հե ռուս տա խա նութ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
տրա մադ րող հե ռա հա ղոր դակ ցա կան կա պու ղի-
նե րի ապա հո վում. ին տեր նե տում բա նա վե ճա յին 
հա մա ժո ղով ե րի հա սա նե լի ու թյան ապա հո վում. 
տվյալ նե րի հիմն ա պա շար մուտ քի ապա հո վում. 
ձայ նա յին փոս տի ծա ռա յու թյուն ներ. շնոր հա վո-
րա կան բա ցիկ նե րի առ ցանց փո խան ցում. թվա-
յին ֆայ լե րի հա ղոր դում. ան լար հե ռար ձա կում. 
տե սա կոն ֆե րանս նե րի հա մար կա պի ծա ռա յու-
թյուն նե րի տրա մադ րում. առ ցանց հա մա ժո ղով-
նե րի ապա հո վում, տրա մադ րում. տվյալ նե րի 
հոս քի փո խան ցում. ռա դի ո կապ. տե սա հա ղոր-
դում ըստ պա հան ջի. փոդ քաս թի հա ղոր դում. 
սմարթ ֆոն նե րի վար ձույթ.

դաս 39.  ճա նա պար հորդ նե րի ուղեկ ցում. 
ջրա մա տա կա րա րում. ավի ա փո խադ րում ներ. 
սա նի տա րա կան փո խադ րումն եր. տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի քար շա կում վնաս ված քի 
դեպ քում. ավ տո մե քե նա նե րի վար ձույթ. ավ տո-
մո բի լա յին փո խադ րում ներ. ավ տո բու սա յին 
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փո խադ րումն եր. զբո սա նա վե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. ջրա յին տրանս պոր տի վար ձույթ. սառ ցա-
հա տա յին ծա ռա յու թյուն. փո խադ րումն եր բեռ-
նա տար ավ տոտ րանս պոր տով. նա վե րը փրկե լու 
ծա ռա յու թյուն ներ. փո խադ րում լիխ տեր նե րով. 
փո խադ րումն եր սայ լա յին տրանս պոր տով. եր կա-
թու ղա յին փո խադ րում ներ. ձի ե րի վար ձույթ. 
փա թե թա վոր ված բեռ նե րի առա քում. բեռ նե րի 
տե ղա փո խում. ապ րանք նե րի կշռա բաշ խում. 
ծո վա յին բեռ նա փո խադ րումն ե րի միջ նոր դու թյուն. 
կրու իզ նե րի կազ մա կեր պում. տրանս պոր տա յին 
ծա ռա յու թյուն ներ տե սար ժան վայ րե րի դիտ-
ման հա մար. բեռ նա թափ ման աշ խա տանք ներ. 
ապ րանք նե րի առա քում. ապ րանք նե րի պահ-
պա նու թյուն. ջրա բաշ խում. էլեկտ րա է ներ գի-
ա յի բաշ խում. ջրանցք նե րի ջրար գե լակ նե րի 
կա ռա վա րում. ավ տո մո բիլ նե րի կա յա նա տե ղե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ապ րանք նե րի պահ պա նու-
թյուն պա հեստ նե րում. պա հեստ նե րի վար ձույթ. 
փո խադ րում լաս տա նա վե րով. փո խադ րումն եր 
գե տա յին տրանս պոր տով. նա վա վարձ (ապ րանք-
նե րի փո խադ րում նա վե րով). նա վա վար ձա կա-
լում. ավ տոտ նակ նե րի վար ձույթ. փո խադ րում 
խո ղո վա կա շա րով. ավ տոտ րանս պոր տի հա մար 
կա յա նա տե ղի վար ձույթ. սառ նոց նե րի վար ձույթ. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վար ձույթ. եր կա-
թու ղա յին գնաց քա կազ մի (վա գոն նե րի) վար-
ձույթ. վա գոն նե րի վար ձույթ. կա հույ քի փո խադ-
րում. տրանս պոր տա յին ծա ռա յու թյուն ներ. 
փո խադ րումն եր ջրա յին տրանս պոր տով. ճա նա-
պար հոր դա կան շրջա գա յու թյուն նե րի հա մար 
փո խադ րումն ե րի կազ մա կեր պում. ուղև ո րա յին 
փո խադ րումն եր. նա վա տա րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
քար շա կում. խոր տակ ված նա վե րի վեր հա նում. 
ճա նա պար հոր դու թյուն նե րի տոմ սե րի ամ րագ-
րում. ունեց ված քի փրկու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. 
տաք սի ծա ռա յու թյուն. տրամ վա յով փո խադ-
րումն եր. բեռ նե րի առա քում. ծո վա յին փո խադ-
րումն եր. զրա հա պատ տրանս պոր տով փո խադ-
րում ներ. ճա նա պար հորդ նե րի փո խադ րում. 
թա փոն նե րի փո խադ րում և պա հում. փո խադ րում 
տե ղից-տեղ տե ղա փոխ վե լիս. նա վակ նե րի պահ-
պա նու թյուն. միջ նոր դու թյուն նա վա վար ձա կալ-
ման դեպ քում. միջ նոր դու թյուն փո խադ րումն ե րի 
դեպ քում. վա րորդ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սուր-
հան դա կա յին ծա ռա յու թյուն ներ (նա մակ նե րի 
կամ ապ րանք նե րի առա քում). ապ րանք նե րի 
պա հես տա վոր ման վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու-

թյան տրա մադ րում. փո խադ րումն ե րի հար ցե րով 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. ջրա սու զա կի 
զան գե րի վար ձույթ. ջրա սու զա կի սու զազ գեստ-
նե րի վար ձույթ. ապ րանք նե րի պահ պան ման 
բեռ նարկ ղե րի վար ձույթ. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար փակ կա յա նա տե ղե րի 
վար ձույթ. փրկա րա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ 
(տրանս պորտ). տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
ամ րագ րում. ճա նա պար հոր դու թյուն նե րի ամ րագ-
րում. ստորջ րյա փրկա րա րա կան աշ խա տանք-
ներ. ապ րանք նե րի փա թե թա վո րում. փոս տա յին 
առա քում. թեր թե րի առա քում. փոս տով պատ-
վիր ված ապ րանք նե րի առա քում. էներ գի ա յի 
բաշ խում. մրցար շա վի ավ տո մո բիլ նե րի վար ձույթ. 
ան վա սայ լակ նե րի վար ձույթ. նա վա հանգս տա յին 
բեռ նորդ նե րի աշ խա տանք ներ. տվյալ նե րի կամ 
փաս տաթղ թե րի պահ պա նում էլեկտ րո նա յին 
սար քե րի վրա. հրթիռ նե րի ար ձա կում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. ծա ղիկ նե րի առա քում. նա մա-
կագ րու թյան նա խավ ճա րում. եր թև ե կու թյան 
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
սառ ցախ ցիկ նե րի վար ձույթ. շշալց ման ծա ռա-
յու թյուն ներ. տրանս պոր տի լո գիս տի կա. թռչող 
սար քե րի վար ձույթ. փո խադ րում բեռ նա նա վե-
րով. ավ տո բուս նե րի վար ձույթ. թռչող սար քե րի 
շար ժիչ նե րի վար ձույթ. թան կար ժեք իրե րի 
փո խադ րում հսկո ղու թյան ներ քո. նա վագ նա ցա-
կան հա մա կար գե րի վար ձույթ. ճա նա պար հոր-
դու թյան եր թու ղու վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. նվեր նե րի փա թե թա վո րում. տրակ-
տոր նե րի վար ձույթ. երկ րոր դա յին հում քի հա վա-
քում (տրանս պորտ). գի նու էլեկտ րա կան պա հա-
րան նե րի վար ձույթ. բան կո մատ նե րի հա մալ րում 
կան խիկ դրա մով. քար շե րին գի ծա ռա յու թյուն ներ. 
առևտ րի ավ տո մատ նե րի հա մալ րում. ուղե բե ռի 
պա հես տա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. եր րորդ 
ան ձանց հա մար ուղև ո րա փո խադ րում նե րի 
կազ մա կեր պում առ ցանց հա վել ված նե րի մի ջո-
ցով. քա ղա քա ցի ա կան դրոն նե րի ղե կա վար-
ման ծա ռա յու թյուն ներ. ճա նա պար հոր դա կան 
վի զա նե րի և ճա նա պար հոր դա կան փաս տաթղ-
թե րի կազ մում ար տա սահ ման մեկ նող ան ձանց 
հա մար. մաս նա վոր ավ տո մե քե նա յի հա մա տեղ 
օգ տա գործ ման ծա ռա յու թյուն ներ.

դաս 40. հղկա նյու թա յին մշա կում. կի նո ժա-
պա վեն նե րի մշա կում. օդի մաք րում. մագ նի սա-
ցում. մա նա ծա գոր ծա կան իրե րի վերջ նամ շա-
կում. թղթի վերջ նամ շա կում. ար ծա թա պա տում. 
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գործ վածք նե րի սպի տա կե ցում. փայ տա նյու թի 
մշա կում. գործ վածք նե րի եզ րե րի մշա կում. 
զո դում. հա գուս տի կա րում. կադ մի ու մա պա-
տում. գործ վածք նե րի փայ լար դում. բրու տա-
գոր ծա կան աշ խա տանք ներ. կո շի կի ներ կում. 
քրո մա պա տում. մե տա ղի դրվա գում այլ մե տաղ-
նե րով. կաշ վի ներ կում. մոր թի նե րի մշա կում. 
գործ վածք նե րի ձև ում. նկար նե րի տպագ րում. 
լու սան կար չա կան ժա պա վեն նե րի հայ տա ծում. 
ոս կե զօ ծում. ջրի մշա կում. գալ վա նա պա տում. 
անա գա պա տում. մոր թի նե րի ձև ա կեր տում ըստ 
պատ վե րի. դարբ նո ցա յին աշ խա տանք ներ. մոր-
թի նե րի մշա կում հա կա ցե ցա յին մի ջոց նե րով. 
ֆրե զում. հյու թի քա մում պտուղ նե րից. սննդամ-
թեր քի ապխ տում. գալ վա նա ցում. փո րագ րում. 
գործ վածք նե րի մշա կում ջրա մեր ժու թյուն հա ղոր-
դե լու հա մար. գործ վածք նե րի մշա կում հրա կա-
յու նու թյուն հա ղոր դե լու հա մար. գործ վածք նե րի 
մշա կում չճմրթե լի ու թյուն հա ղոր դե լու հա մար. 
բրդի մշա կում. մա կա շեր տում (լա մի նա ցում). 
աղա ցում. մե տաղ նե րի մշա կում. մե տաղ նե րի 
մխում. ա լ յու րի աղա ցում. նի կե լա պա տում. 
հի նում (ջուլ հա կու թյուն). մոր թու մշա կում. ողոր-
կում հղկա նյու թե րով. կազ մա րա րա կան աշ խա-
տանք ներ. նյու թե րի ռան դում. թամ բա գոր ծա կան 
աշ խա տանք ներ. դեր ձակ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
դա բա ղում. խրտվի լակ նե րի խծու ծում. ներկ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. մա նա ծա գոր ծա կան իրե րի 
ներ կում. գործ վածք նե րի, մա նա ծա գոր ծա կան 
իրե րի մշա կում. մա նա ծա գոր ծա կան իրե րի մշա-
կում հա կա ցե ցա յին մի ջոց նե րով. գործ վածք նե րի 
ներ կում. թղթի մշա կում. ապա կե գոր ծա կան 
աշ խա տանք ներ. ասեղ նա գոր ծում. կաշ վի մշա-
կում. ապա կի նե րի երան գա վո րում մա կե րև ու թա-
յին ծած կա պատ մամբ. սննդամ թեր քի և ըմ պե լիք-
նե րի պա հա ծո յա ցում. ան տա ռա նյու թի հա տում 
և մաս նա տում. աղ բի և թա փոն նե րի կրկնա կան 
մշա կում. գործ վածք նե րի նստե ցում. մոր թի նե րի 
փայ լե ցում. մոր թի նե րի կո կում. մոր թի նե րի 
ներ կում. օդի հո տա զեր ծում. օդի թար մա ցում. 
մոն տաժ ման-հա վաք ման աշ խա տանք ներ ըստ 
պատ վե րի եր րորդ ան ձանց հա մար. գե ղար վես-
տա կան աշ խա տանք նե րի շրջա նա կում. գալ վա-
նա կան ոս կե զօ ծում. լա զե րա յին փո րագ րում. նյու-
թե րի մշակ ման վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. օպ տի կա կան ապա կու հղկում. 
լու սան կար նե րի տպագ րում. լու սա փո րագ րում. 
նավ թի վե րամ շա կում. գործ ված քի մգդա կում. 

զտար կում. անա սուն նե րի սպանդ. մաք րամ-
շա կում. թա փոն նե րի մշա կում(վե րամ շա կում). 
հա գուս տի ձև ա փո խում. պղնձա պա տում. ռե տի-
նա ցում (նյու թե րի մշա կում). ատամն ա տեխ նիկ-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. էներ գիա ար տադ րե լու 
ծա ռա յու թյուն ներ. գե նե րա տոր նե րի վար ձույթ. 
աղ բի և թա փոն նե րի ոչն չա ցում. աղ բի և թա փոն-
նե րի այ րում. գու նա բա ժա նում. բա նա լի ներ պատ-
րաս տե լու ծա ռա յու թյուն ներ. վա սա կար նյու թե րի 
ակ տի վա զեր ծում. վի մագ րու թյուն. մե տաղ նե րի 
ձու լում. պո լիգ րա ֆիա. հյու սե լու մե քե նա նե րի 
վար ձույթ. օֆ սեթ տպագ րու թյուն. լու սան կար-
չա կան հո րին ված քի կազ մում. մե տաք սատ-
պու թյուն. թա փոն նե րի և վե րամ շակ ված նյու թի 
տե սա կա վո րում (վե րամ շա կում). սննդամ թեր քի 
սա ռե ցում. օդո րա կիչ նե րի վար ձույթ. ջե ռուց ման 
լրա ցու ցիչ սար քե րի վար ձույթ. մա հու դալ մում. 
սառ նա պահ պան ման ծա ռա յու թյուն ներ. ավա զա-
շի թա յին մշակ ման ծա ռա յու թյուն ներ. շո գե կաթ-
սա նե րի վար ձույթ. թա փոն նե րի վե րա կանգ նում. 
եռակց ման աշ խա տանք ներ. ավ տո մե քե նա նե րի 
ապա կի նե րի երան գա վո րում. եր րորդ ան ձանց 
հա մար 3D տպագ րու թյուն ըստ պատ վե րի. 
գա րեջ րի եփում եր րորդ ան ձանց հա մար. հա ցի 
ար տադ րու թյուն ըստ պատ վե րի. սննդամ թեր քի 
և խմիչք նե րի պաս տե րի զա ցում. գի նու ար տադ-
րու թյուն եր րորդ ան ձանց հա մար. խորհր դատ-
վու թյուն գի նե գոր ծու թյան ոլոր տում.

դաս 41. ակա դե մի ա ներ (ուսու ցում). զվար-
ճան քի (ատ րակ ցի ոն նե րի) զբո սայ գի նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
կեն դա նի նե րի վար ժե ցում. կի նե մա տոգ րա ֆի ա-
կան սար քա վո րումն ե րի վար ձույթ. հա մեր գա-
վար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կի նոս տու դի ա նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. կրկե սա յին կա տա րումն ե րի 
ներ կա յա ցում. մրցույթ նե րի կազ մա կեր պում 
(ուսումն ա կան կամ զվար ճա լի). հե ռա կա ուսու-
ցում. ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյուն. դե կո-
րա ցի ա նե րի վար ձույթ շոու- ծրագ րե րի հա մար. 
ժա ման ցի օբ յեկտ նե րի տրա մադ րում. զվար ճա լի 
ռա դի ո հա ղոր դում ներ. տեքս տա յին նյու թե րի 
հրա պա րա կում, բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին 
նյու թե րի. կրթա դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ. ձայ նագ րու թյուն նե րի վար ձա-
կա լու թյուն. կի նո ֆիլ մե րի վար ձույթ. ֆիլ մե րի 
ար տադ րու թյուն, բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին 
ֆիլ մե րի. մարմն ա մար զու թյան ուսու ցում. գրքե րը 
դուրս տա լու հնա րա վո րու թյամբ գրա դա րան-
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նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գրքե րի հրա տա րա կում. 
ռա դիո և հե ռուս տա տե սա յին ըն դու նիչ նե րի վար-
ձույթ. ռա դիո և հե ռուս տա տե սա յին ծրագ րե րի 
մոն տա ժում. վար յե տե նե րի ներ կա յա ցում ներ. 
երաժշ տաս րահ նե րի ներ կա յա ցում ներ. նվա-
գախմ բե րի ծա ռա յու թյուն ներ. թա տե րա կան 
ներ կա յա ցում ներ. շո ու նե րի ար տադ րու թյուն. 
հե ռուս տա տե սա յին զվար ճա լի հա ղոր դումն եր. 
թա տե րա կան դե կո րա ցի ա նե րի վար ձույթ. կեն-
դա նա բա նա կան այ գի նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
սպոր տա յին սար քե րի տրա մադ րում. նկա րիչ-
նե րին մո դել ներ տրա մադ րող գոր ծա կա լու-
թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. շար ժա կան գրա-
դա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. խա ղատ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ (խա ղեր). ակումբ նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ (զվար ճու թյուն կամ կրթու թյուն). 
կո լոք վի ումն ե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
կոն ֆե րանս նե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
վե հա ժո ղով ե րի (կոնգ րես նե րի) կազ մա կեր պում 
և անց կա ցում. դիս կո տեկ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
կրթու թյան ոլոր տին վե րա բե րող տե ղե կատ վու-
թյան տրա մադ րում. քննու թյուն նե րի անց կա-
ցում. զվար ճու թյան ոլոր տին վե րա բե րող տե ղե-
կատ վու թյան տրա մադ րում. ցու ցա հան դես նե րի 
կազ մա կեր պում մշա կու թա յին կամ կրթու թյան 
նպա տակ նե րով. մո լե խա ղե րի ոլոր տում ծա ռա-
յու թյուն ներ. գոլ ֆի դաշ տե րի տրա մադ րում. 
առող ջու թյան ակումբ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
(առող ջա րար և ֆիթ նես մար զումն եր). հանգս տի 
ճամ բար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (զվար ճու թյուն-
ներ). թա տե րա կա նաց ված ներ կա յա ցում ներ. 
կի նո թատ րոն նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ-
րում. նա խադպ րո ցա կան հաս տա տու թյուն ներ 
(կրթու թյուն). սպոր տա յին մրցումն ե րի կազ մա-
կեր պում. ժա ման ցա յին հան դի պումն ե րի ծրագ-
րե րի կազ մում. գործ նա կան հմտու թյուն նե րի 
ուսու ցում (ցու ցադ րու թյուն). թան գա րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ (շնոր հան դես ներ, ցու ցա-
հան դես ներ). ձայ նագ րու թյուն նե րի ստու դի ա-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հանգս տի վե րա բե րյալ 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. ստորջ րյա 
սուզ ման հան դեր ձան քի վար ձույթ. սպոր տա յին 
սա քա վո րում նե րի վար ձույթ, բա ցա ռու թյամբ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի. մար զա դաշ տե րի 
սար քա վո րումն ե րի վար ձույթ. տե սա մագ նի տո-
ֆոն նե րի վար ձույթ. տե սա ֆիլ մե րի վար ձույթ. 
սե մի նար նե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
սպոր տա յին ճամ բար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 

գի տա ժո ղով ե րի (սիմ պո զի ումն ե րի) կազ մա կեր-
պում և անց կա ցում. սպոր տա յին մի ջո ցա ռում-
նե րի ժամ կետ նե րի պլա նա վո րում. կրթու թյան 
գի շե րօ թիկ դպրոց ներ. վար պե տաց դասե րի 
կազ մա կեր պում և անց կա ցում (ուսու ցում). գե ղեց-
կու թյան մրցույթ նե րի կազ մա կեր պում. ներ կա յա-
ցումն ե րի տոմ սե րի ամ րագ րում. կրկնօ րի նա կում. 
կրո նա կան կրթու թյուն. վի ճա կա խա ղե րի կազ մա-
կեր պում. պա րա հան դես նե րի կազ մա կեր պում. 
ներ կա յա ցումն ե րի կազ մա կեր պում (իմպ րե սա-
րի ո նե րի ծա ռա յու թյուն ներ). խա ղա դահ լիճ նե րի 
ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ րում. ձայ նա յին 
սար քա վո րում նե րի վար ձա կա լու թյուն. լու սա-
վոր ման սար քե րի վար ձույթ թատ րոն նե րի կամ 
հե ռուս տաս տու դի ա նե րի հա մար. թե նի սի կոր-
տե րի վար ձույթ. տե սախ ցիկ նե րի վար ձույթ. սցե-
նար ներ գրե լու ծա ռա յու թյուն ներ, բա ցա ռու թյամբ 
գո վազ դա յի նի. տե սագ րու թյուն նե րի մոն տա ժում. 
գրքե րի և պար բե րա կան նե րի առ ցանց հրա-
պա րա կում. հրա պա րա կումն եր էլեկտ րո նա յին 
սե ղա նա դիր հրա տա րակ չա կան հա մա կար գե րի 
օգ նու թյամբ. են թագ րե րի կա տա րում. հա մա-
կարգ չա յին ցան ցե րի կող մից առ ցանց տրա-
մադր վող խա ղա յին ծա ռա յու թյուն ներ. կա րա ո կե 
ծա ռա յու թյուն ներ. երաժշ տու թյան ստեղ ծա գոր-
ծում. գի շե րա յին ակումբ-սրճա րան նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ (զվար ճու թյուն ներ). ոչ ներ բեռ նե լի 
էլեկտ րո նա յին առ ցանց հրա պա րա կում նե րի 
տրա մադ րում. լու սան կար չա կան ռե պոր տաժ-
ներ. լու սան կար չու թյուն. մաս նա գի տա կան 
կողմն ո րո շում (խոր հուրդ ներ կրթու թյան կամ 
ուսուց ման հար ցե րով). նո րու թյուն նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. թարգ մա նիչ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
թարգ մա նու թյուն ժես տե րի լեզ վից. տե սագ րում. 
միկ րո ֆիլ մե րի ստեղ ծում. տոմ սե րի բաշխ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ (զվար ճանք, ժա մանց). տեքս-
տե րի խմբագ րում. հա մերգ նե րի կազ մա կեր պում 
և անց կա ցում. գե ղա գիր նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
հրա պա րա կում նե րի ման րա կեր տում, բա ցա-
ռու թյամբ գո վազ դա յին նե րի. նո րա ձև ու թյան 
ցու ցադ րու թյան կազ մա կեր պում ժա ման ցի 
նպա տա կով. մար զիչ նե րի, դասու սույց նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ (ուսու ցում). սպոր տա յին հրա-
պա րակ նե րի վար ձույթ. դիսկ-ժո կեյ նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. բա նա վոր թարգ մա նու թյուն ներ. 
ան հա տա կան մար զիչ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ֆիթ նես դասե րի անց կա ցում. մաս նա գի տա կան 
վե րա պատ րաս տում. երաժշ տա կան ար տադ-
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րան քի թո ղար կում. խա ղա լիք նե րի վար ձույթ. 
խա ղա սար քե րի վար ձույթ. դպրոց նե րի կող մից 
մա տուց վող կրթա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ոչ բեռ-
նե լի երաժշ տու թյան առ ցանց տրա մադ րում. ոչ 
բեռ նե լի տե սա նյու թե րի առ ցանց տրա մադ րում. 
կրկնու սույ ցի ծա ռա յու թյուն ներ. կրթա կան ոչ վիր-
տու ալ ֆո րումն ե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
եր գա հան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռուս տա տե-
սա յին և կի նոս ցե նար նե րի գրում. զբո սա վա րի 
(գի դի) ծա ռա յու թյուն ներ. սի մու լ յա տո րի մի ջո-
ցով մա տուց վող ուսու ցում. չբեռն վող ֆիլ մե րի 
տրա մադ րում «տե սա նյութ ըստ պա հան ջի» 
ծա ռա յու թյան մի ջո ցով. չբեռն վող հե ռուս տա տե-
սա յին ծրագ րե րի տրա մադ րում «տե սա նյութ ըստ 
պա հան ջի» ծա ռա յու թյան մի ջո ցով. սա դո (ճա պո-
նա կան թե յի ծի սա կար գի ուսու ցում ). այ կի դո յի 
ուսու ցում. ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի 
վար ձույթ. սե նյա կա յին ակ վա րի ումն ե րի վար-
ձույթ. լեռ նա յին զբո սաշր ջու թյան իրա կա նա ցում 
զբո սա վա րի ուղեկ ցու թյամբ. զգես տա վոր ված 
դի մա կա հան դես նե րի կազ մա կեր պում զվար ճու-
թյուն նե րի հա մար. գե ղար վես տի պատ կե րաս-
րահ նե րի կող մից ներ կա յաց վող մշա կու թա յին, 
կրթա կան կամ ժա ման ցա յին ծա ռա յու թյուն ներ. 
կի նո վար ձույթ. նոու-հաու փո խան ցում (ուսու-
ցում). հա տուկ պա հանջ նե րով օգ նա կան նե րի 
կող մից տրա մադր վող կրթա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. ձյու դո յի ուսու ցում. դրոն նե րի օդա-
նա վա վար ման որա կա վոր ման քննու թյուն նե րի 
անց կաց ման ծա ռա յու թյուն ներ. հնչյու նա յին 
օպե րա տոր նե րի ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա-
ռումն ե րի հա մար. տե սա նյու թե րի խմբագր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա ռում նե րի հա մար. 
լու սա տեխ նիկ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա-
ռումն ե րի հա մար. կի նո ֆիլ մե րի ստեղ ծում, բա ցա-
ռու թյամբ գո վազ դա յին նե րի. օգ տա գոր ծող նե րի 
կար ծիք նե րի տրա մադ րում զվար ճան քի կամ 
մշա կու թա յին նպա տակ նե րով. օգ տա գոր ծող նե րի 
վար կա նիշ նե րի տրա մադ րում զվար ճու թյուն նե րի 
կամ մշա կու թա յին նպա տակ նե րով. ուսուց ման 
նմա նա կիչ նե րի վար ձույթ. ֆի զի կա կան պատ-
րաստ վա ծու թյան գնա հատ ման ծա ռա յու թյուն ներ 
ուսուց ման նպա տակ նե րով. դեմ քի վրա նկա րե լու 
ծա ռա յու թյուն ներ.

դաս 42. քի մի ա կան անա լիզ. նավ թա յին 
հան քա վայ րե րի հե տա զո տու թյուն ներ շա հա-
գործ ման նպա տա կով. ճար տա րա պե տա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. հե տա զո տու թյուն ներ ման րէ-

ա բա նու թյան բնա գա վա ռում. ծա ռա յու թյուն ներ 
քի մի ա յի բնա գա վա ռում. հե տա զո տու թյուն ներ 
քի մի ա յի բնա գա վա ռում. խորհր դատ վու թյուն 
ճար տա րա պե տու թյան հար ցե րով. հա տա կագ-
ծե րի մշա կում շի նա րա րու թյան բնա գա վա ռում. 
տեխ նո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն ներ. նավ-
թա հո րե րի հսկո ղու թյուն. հե տա զո տու թյուն ներ 
կոս մե տո լո գի ա յի բնա գա վա ռում. ին տե րի ե րի 
ձև ա վո րում. ար դյու նա բե րա կան դի զայն. դի զայ-
ներ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ փա թե թա վոր ման 
բնա գա վա ռում. նյու թե րի փոր ձար կում ներ. 
տեխ նի կա կան նա խագ ծե րի ուսում նա սի րում. 
երկ րա բա նա կան հե տազն նու թյուն. նավ թի 
հան քա վայ րե րի հե տազն նու թյուն. ճար տա-
րա գի տու թյուն. օդե րև ու թա բա նա կան տե ղե-
կատ վու թյուն. հո ղա չա փում. հա մա կար գիչ նե րի 
վար ձույթ. հա մա կար գիչ նե րի հա մար ծրագ րե րի 
կազ մում. նավ թի հան քա վայ րե րի հե տա խու զում. 
հե տա զո տու թյուն ներ ֆի զի կա յի բնա գա վա ռում. 
հե տա զո տու թյուն ներ մե խա նի կա յի բնա գա վա-
ռում. մա նա ծա գոր ծա կան ար տադ րան քի փոր-
ձար կումն եր. երկ րա բա նա կան հե տա խու զում. 
հե տա զո տու թյուն ներ երկ րա բա նու թյան բնա-
գա վա ռում. ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի 
իս կու թյան որո շում. չա փա բե րում (չա փումն եր). 
ծրագ րա յին ապա հով ման մշա կում. ծրագ րա-
յին ապա հով ման ար դի ա կա նա ցում. խորհր-
դատ վու թյուն հա մա կարգ չա յին տեխ նի կա յի 
մշակ ման և զար գաց ման ոլոր տում. հա գուս տի 
մո դե լա վո րում. գե ղար վես տա կան դի զայն. 
որա կի հսկո ղու թյուն. ծրագ րա յին ապա հով ման 
վար ձույթ. նոր ար տադ րա տե սակ նե րի հե տա զո-
տու թյուն և մշա կում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
գե ղար վես տա կան ձև ա վո րում (ար դյու նա բե րա-
կան դի զայն). ստորջ րյա հե տա զո տու թյուն ներ. 
հա մա կարգ չա յին տվյալ նե րի վե րա կանգ նում. 
ծրագ րա յին ապա հով ման սպա սար կում. հա մա-
կարգ չա յին հա մա կար գե րի վեր լու ծու թյուն. 
հե տա զո տու թյուն ներ կեն սա բա նու թյան բնա-
գա վա ռում. քա ղաք նե րի հա տա կագ ծե րի կազ-
մում. ճար տա րա գի տա կան փոր ձաքն նու թյուն. 
հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի նա խագ ծում. 
ավ տո մո բի լա յին տրանս պոր տի տեխ նի կա կան 
վե րահս կո ղու թյուն. հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի 
բազ մա ցում. տվյալ նե րի կամ փաս տաթղ թե րի 
փո խադ րում ֆի զի կա կան կրի չից էլեկտ րո նա յին 
կրի չի վրա. վեբ-կայ քե րի ստեղ ծում և տեխ նի-
կա կան սպա սար կում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
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հա մա կարգ չա յին կայ քե րի տե ղադ րում (վեբ-կայ-
քե րի). հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով-
ման տե ղա կա յում. ամ պե րի ցրում. տվյալ նե րի 
և տե ղե կատ վա կան ծրագ րե րի կեր պա փո խում, 
բա ցա ռու թյամբ ֆի զի կա կան կեր պա փոխ ման. 
խորհր դատ վու թյուն ծրագ րա յին ապա հով ման 
հար ցե րով. վեբ-սեր վեր նե րի վար ձույթ. տե ղե-
կատ վա կան հա մա կար գե րի պաշտ պա նու թյուն 
վի րուս նե րից. խոր հուրդ ներ էներ գի ա յի խնա յո-
ղու թյան հար ցե րով. հե տա զո տու թյուն ներ շրջա-
կա մի ջա վայ րի պաշտ պա նու թյան բնա գա վա-
ռում. ին տեր նե տի հա մար որոն ման մի ջոց նե րի 
տրա մադ րում. փաս տաթղ թե րի թվայ նա ցում 
(տե սած րում). ձե ռագ րի վեր լու ծու թյուն (ձե ռագ-
րա բա նու թյուն). ջեր մո ցա յին գա զե րի ար տա նե-
տումն ե րի կրճատ ման հետ կապ ված գի տա կան 
տե ղե կատ վու թյան և խորհր դատ վու թյան տրա-
մադ րում. ան տա ռի որա կի գնա հա տում. բրդի 
որա կի գնա հա տում. հե ռա կա հա սա նե լի ու թյան 
հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի մո նի տո րինգ. 
ջրի անա լիզ. գի տա կան լա բո րա տո րի ա նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. աու դիտ էներ գե տի կա յի ոլոր-
տում. վեբ-կայ քե րի դի զայ նի ոլոր տում խորհր-
դատ վու թյուն. ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես 
(SaaS) ծա ռա յու թյուն. տե ղե կատ վա կան տեխ նո-
լո գի ա նե րի (ՏՏ) ոլոր տում խորհր դատ վու թյուն. 
գի տա կան հե տա զո տու թյուն ներ. սեր վեր նե րի 
հոս թինգ. կլի նի կա կան փոր ձար կումն եր. տվյալ-
նե րի պա հես տա յին հե ռա պատ ճեն ման ծա ռա-
յու թյուն ներ. տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին պահ-
պա նում. հա մա կարգ չա յին տեխ նո լո գի ա նե րի և 
ծրագ րա վոր ման վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. աշ խար-
հագ րա կան քար տեզ ներ կազ մե լու ծա ռա յու թյուն-
ներ. «ամ պա յին» հաշ վարկ ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ, որոնք տրա մադր վում են ար տա քին 
ռե սուրս նե րի (աութ սոր սինգ) հի ման վրա. տեխ-
նո լո գի ա կան հար ցե րով խորհր դատ վու թյուն. 
հա մա կարգ չա յին տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում 
խորհր դատ վու թյուն ներ. հե ռա հա ղոր դակ ցա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում խորհր դատ վա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. եղա նա կի տե սու թյան ծա ռա-
յու թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին անվ տան գու թյան 
ոլոր տում խորհր դատ վու թյուն. տեխ նի կա կան 
փաս տաթղ թե րի կազ մում. ին տե րի ե րի դի զայն. 
բջջա յին հե ռա խոս նե րի ապա կող պում. հա մա-
կարգ չա յին հա մա կար գե րի մո նի տո րինգ ան սար-

քու թյուն նե րը բա ցա հայ տե լու հա մար. վեբ-կայ-
քե րի տե ղե կատ վա կան կա տա լոգ նե րի ստեղ ծում 
և մշա կում եր րորդ ան ձանց հա մար (ծա ռա յու-
թյուն ներ տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի 
ոլոր տում). խորհր դատ վու թյուն հա մա ցան ցա յին 
անվ տան գու թյան հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն 
տվյալ նե րի անվ տան գու թյան հար ցե րով. տվյալ-
նե րի կո դա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա-
կարգ չա յին հա մա կար գե րի հսկո ղու թյուն չար-
տոն ված մուտ քե րը կամ տվյալ նե րի կոտ րան քը 
հայտ նա բե րե լու հա մար. անձ նա կան տվյալ նե րի 
էլեկտ րո նա յին հսկո ղու թյուն հա մա ցան ցի մի ջո-
ցով տե ղե կատ վու թյան գո ղու թյու նը հայտ նա բե-
րե լու հա մար. վար կա յին քար տե րով գոր ծարք-
նե րի էլեկտ րո նա յին հսկո ղու թյուն հա մա ցան ցի 
մի ջո ցով խար դա խու թյուն նե րը հայտ նա բե րե լու 
հա մար. ծրագ րա յին ապա հով ման մշա կում 
ծրագ րա յին ապա հով ման հրա տա րակ ման 
շրջա նակ նե րում. հար թակ որ պես ծա ռա յու թյուն 
(PaaS). հա մա կարգ չա յին հար թակ նե րի կա տա-
րե լա գոր ծում. այ ցե քար տե րի ձև ա վո րում. գի տա-
կան և տեխ նո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն ներ 
բնա կան աղետ նե րի ոլոր տում. նավ թի, գա զի և 
հան քար դյու նա բե րու թյան ոլորտ նե րում հե տա-
խու զա կան ծա ռա յու թյուն ներ. գի տա կան և տեխ-
նո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն ար տո նագ րա յին 
քար տե զագր ման ոլոր տում. հե տա զո տու թյուն ներ 
շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի ոլոր տում. 
հե տա զո տու թյուն ներ հե ռա հա ղոր դակ ցա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում. հե տա զո տու թյուն-
ներ եռակց ման ոլոր տում. բժշկա կան հե տա զո-
տու թյուն ներ. գո վազ դա յին նյու թե րի գրա ֆի կա-
կան ձև ա վո րում. հաշ վիչ նե րի վար ձույթ էլեկտ-
րա է ներ գի ա յի սպառ ման հաշ վառ ման հա մար. 
էլեկտ րո նա յին առևտ րի գոր ծարք նե րի ժա մա նակ 
օգ տա գոր ծո ղի վա վե րաց ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
օգ տա գոր ծո ղի վա վե րաց ման ծա ռա յու թյուն ներ՝ 
օգ տա գոր ծե լով մե կան գա մյա մուտ քի տեխ նո լո-
գի ան առ ցանց ծրագ րա յին ապա հով ման հա վել-
ված նե րի հա մար.

դաս 43. տե ղե րի ամ րագր մամբ (հյու րա-
նոց նե րում, պան սի ոն նե րում) զբաղ վող գոր ծա-
կա լու թյուն ներ. սննդամ թեր քի պատ րաս տում 
և առա քում. ծե րա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. նա խա ճա շա-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ճամ բա րա յին հար-
մա րու թյուն նե րի տրա մադ րում. ճա շա րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ հիմն արկ նե րում կամ ուսում-
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նա կան հաս տա տու թյուն նե րում. ժա մա նա կա վոր 
բնա կա տե ղե րի վար ձա կա լում. պան սի ոն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. զբո սաշր ջիկ նե րի հա մար 
տնե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հյու րա նոց նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. ման կամ սուր նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. տե ղե րի 
ամ րագ րում պան սի ոն նե րում. տե ղե րի ամ րագ-
րում հյու րա նոց նե րում. ինք նաս պա սարկ ման ռես-
տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. խորտ կա րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. պան սի ոն ներ կեն դա նի նե րի 
հա մար. բա րե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հանգս տի 
ճամ բար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (կա ցա րա նի 
տրա մադ րում). շար ժա կան շի նու թյուն նե րի վար-
ձույթ. տե ղե րի ամ րագ րում ժա մա նա կա վոր բնա-
կու թյան հա մար. մո թել նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
կա հույ քի, սե ղա նի սպի տա կե ղե նի և ամա նե ղե նի 
վար ձույթ. սե նյակ նե րի, դահ լիճ նե րի վար ձա կա-
լում հա վաք նե րի հա մար. վրան նե րի վար ձույթ. 
խո հա նո ցա յին սար քե րի վար ձույթ. խմե լու ջրի 
բաշ խիչ սար քե րի վար ձույթ. լու սա վո րող սար-
քե րի վար ձույթ. մթեր քից խո հա րա րա կան ար ձա-
նիկ նե րի ստեղ ծում. ժա մա նա կա վոր բնա կեց ման 
հա մար ըն դու նա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
(ժա ման ման և մեկն ման կա ռա վա րում). վա շո-
կու ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. արիշ-
տա ուդո նի և արիշ տա սո բա յի ռես տո րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. սննդի ձև ա վո րում. տոր թե րի 
ձև ա վո րում. տե ղե կու թյուն և խորհր դատ վու թյուն 
սննդի պատ րաստ ման հար ցե րով. անձ նա կան 
խո հա րա րի ծա ռա յու թյուն ներ. նար գի լեի բա րե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. 

դաս 44. կեն դա նի նե րի բու ծում. դե կո րա տիվ 
- բնան կա րա յին այ գե գոր ծու թյուն. հա սա րա կա-
կան բաղ նիք նե րի ծա ռա յու թյուն ներ հի գի ե նա յի 
նպա տակ նե րով. թուր քա կան բաղ նիք նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. գե ղեց կու թյան սրահ նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. բժշկա կան կլի նի կա նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. մա նու ալ թե րա պիա (քի րոպ րակ տի կա). 
վար սա վի րա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. պսակ-
նե րի պատ րաս տում (ծաղ կա յին ար վեստ). ապա-
քին վող նե րի հա մար տնե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
հի վան դա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. առող ջա-
պա հա կան ծա ռա յու թյուն ներ. բան ջա րա բու ծու-
թյուն. այ գե գոր ծու թյուն. գյու ղատն տե սա կան 
սար քա վո րան քի վար ձույթ. մեր սում. բժշկա կան 
օգ նու թյուն. ակ նա բույժ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
բու ծա րա նա գետ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ֆի զի-
ո թե րա պիա. առող ջատ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 

անաս նա բու ժա կան օգ նու թյուն. ատամն ա բու-
ժա կան օգ նու թյուն. ստո մա տո լո գիա. բուժ քույ-
րա կան խնամ քով տնե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
պա րար տա նյու թե րի և գյու ղատն տե սա կան այլ 
քի մի կատ նե րի օդա յին և մա կե րև ու թա յին տա րա-
ծում. կեն դա նի նե րի խնամք. ա րյան բան կե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ծաղ կա յին հո րին վածք նե րի 
կազ մում. հոս պիս ներ. սի զա մար գե րի խնամք. 
մատ նա հար դա րում. ման կա բար ձա կան օգ նու-
թյուն. հի վանդ նե րի խնամք. խորհր դատ վու թյուն 
դե ղա գոր ծու թյան հար ցե րով. պլաս տիկ վի րա բու-
ժու թյուն. ծա ռե րի վի րա բու ժու թյուն. գյու ղատն-
տե սա կան, ակ վա կուլ տու րա յի, այ գե գոր ծա կան 
և ան տա ռա յին տնտե սու թյան վա սա տու նե րի 
ոչն չա ցում. մո լա խո տե րի ոչն չա ցում. տնա յին 
կեն դա նի նե րի խնամք. մա զե րի պատ վաս տում. 
հո գե բան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սա նի տա րա-
տեխ նի կա կան սար քա վո րան քի վար ձույթ. բու-
ժում հո մե ո պա թիկ բնա հյու թե րով. ծա ռա յու թյուն-
ներ արո մա թե րա պի ա յի ոլոր տում. ար հես տա կան 
բեղմն ա վո րում. թմրա մո լու թյամբ հի վանդ նե րի 
վե րա կանգ նո ղա կան ծա ռա յու թյուն ներ. փոր-
ձա նո թում բեղմ նա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
ար տա մարմ նա յին բեղմ նա վոր ման ծա ռա յու-
թյուն ներ. դա ջում. հե ռա բուժ ման ծա ռա յու թյուն-
ներ. լանդ շաֆ տա յին դի զայն. շո գե բաղ նիք նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. արև ա բու ժա րան նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. հան քաջ րա բու ժա կան կենտ րոն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. գե ղա գետ դի մա հար դար նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. դե ղա գործ նե րի կող մից դե ղե-
րի պատ րաս տում դե ղա տոմ սե րով. թե րա պև տիկ 
ծա ռա յու թյուն ներ. ջեր մո ցա յին գա զե րի ար տա նե-
տումն ե րի վա սա կար ազ դե ցու թյան նվա զեց ման 
նպա տա կով ծա ռե րի տնկում. ծա ռա յու թյուն ներ 
ակ վա կուլ տու րա նե րի ոլոր տում. բուժ սար քա վո-
րումն ե րի վար ձույթ. դիս պան սեր ներ. բուժ կենտ-
րոն ներ. ոչ ավան դա կան բժշկու թյան ոլոր տում 
ծա ռա յու թյուն ներ. լո գո պե դիա. խոր հուրդ ներ 
առող ջու թյան հար ցե րով. մա զա հե ռա ցում մո մով 
(էպի լյա ցիա). օր թո դոն տա կան ծա ռա յու թյուն ներ 
(օր թո դոն տիա). սահ մա նա փակ հնա րա վո րու-
թյուն նե րով ան ձանց հա մար բժշկա կան խորհր-
դատ վու թյուն. պիր սինգ. ան տա ռա զանգ վա ծի 
վե րա կանգ նում. պա լի ա տիվ խնամք. հանգս տյան 
տնե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գյու ղատն տե սա կան, 
ակ վա կուլ տու րա յի, այ գե գոր ծա կան և ան տա ռա-
յին տնտե սու թյան վա սա տու նե րի դեմ պայ քա րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. մար դու հյուս վածք նե րի բան կի 
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ծա ռա յու թյուն ներ. կեն դա նի նե րի վար ձույթ այ գե-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. մեղ վա փե-
թակ նե րի վար ձույթ. կեն դա նի նե րի օգ նու թյամբ 
բու ժում. բժշկա կան լա բո րա տո րի ա նե րի կող մից 
տրա մադր վող բժշկա կան վեր լու ծու թյան ծա ռա-
յու թյուն ներ ախ տո րոշ ման և բուժ ման նպա տա-
կով. բժշկա կան զննում. խա ղո ղա գոր ծու թյան 
ոլոր տում ծա ռա յու թյուն ներ. խորհր դատ վու թյուն 
խա ղո ղա գոր ծու թյան բնա գա վա ռում. տներ այ ցե-
լող բուժ քույ րա կան խնամ քի ծա ռա յու թյուն ներ. 
մա զե րը ոճա վո րե լու սար քե րի վար ձույթ. բույ սե րի 
աճե ցում. դի ե տիկ և սննդա յին խոր հուրդ ներ. 
վի րա բու ժա կան ռո բոտ նե րի վար ձույթ.

դաս 45. անձ նա կան թիկ նա պահ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ուղեկ ցում հա սա րա կա կան 
վայ րե րում (ըն կե րակ ցում). խու զար կու ա կան 
գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հան դի-
պումն ե րի կամ ծա նո թու թյուն նե րի կազ մա կերպ-
ման ակումբ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գի շե րա յին 
պա հա կա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. գաղտ նա փա կանք նե րի բա ցում. երե-
կո յան հա գուս տի վար ձույթ. դի ա կի զում. կո րած 
մարդ կանց որո նում. թաղ ման ծա ռա յու թյուն-
ներ. թաղ ման բյու րո ներ. հա գուս տի վար ձույթ. 
պա հա կա յին ծա ռա յու թյուն ներ. ամուս նու թյան 
գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. խորհր-
դատ վու թյուն ֆի զի կա կան անվ տան գու թյան 
հար ցե րով. հո րոս կոպ նե րի կազ մում. հրշեջ 
ծա ռա յու թյուն. կրո նա կան հա վաք նե րի կազ-
մա կեր պում. երե խա նե րի որ դեգր ման գոր ծա-
կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կոտ րան քից 
պաշտ պա նող անվ տան գու թյան հա մա կար գե րի 
հսկում. երե խա նե րի հրա վի րո վի դա յակ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ուղե բե ռի ստու գում անվ տան-
գու թյան նպա տա կով. տան տե րե րի բա ցա կա-
յու թյան ըն թաց քում բնա կա րա նում բնա կեց նե-
լու ծա ռա յու թյուն ներ. ըն տա նի կեն դա նի նե րի 
խնամք. ֆի զի կա կան ան ձանց վե րա բե րյալ տե ղե-
կատ վու թյան հա վա քում. գտնված իրե րի վե րա-
դարձ. միջ նոր դու թյուն վե ճե րը լու ծե լու հար ցում. 
ձեռ նար կու թյուն նե րի անվ տան գու թյան վի ճա կի 
ստու գում. հրդե հի ազ դան շա նիչ նե րի վար-
ձույթ. կրակ մա րիչ նե րի վար ձույթ. ար բիտ րա ժի 
ծա ռա յու թյուն ներ. խորհր դատ վու թյուն մտա վոր 
սե փա կա նու թյան հար ցե րով. գոր ծե րի կա ռա-
վա րում հե ղի նա կա յին իրա վուն քի բնա գա վա-
ռում. մտա վոր սե փա կա նու թյան լի ցեն զա վո րում. 
հսկո ղու թյուն մտա վոր սե փա կա նու թյան բնա-

գա վա ռում իրա վա բա նա կան ան ձանց հա մար. 
իրա վա բա նա կան հե տա զո տու թյուն ներ. դա տա-
րա նում իրա վունք նե րի ներ կա յա ցում. ծրագ րա յին 
ապա հով ման լի ցեն զա վո րում (իրա վա բա նա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ). դո մեն անուն նե րի գրան ցում 
(իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ). վե ճե-
րի այ լընտ րան քա յին (ար տա դա տա րա նա յին) 
լուծ ման ծա ռա յու թյուն ներ. չհրկիզ վող պա հա-
րան նե րի վար ձույթ. տոհ մա բա նա կան հե տա-
զո տու թյուն ներ. հար սա նե կան մի ջո ցա ռումն ե րի 
պլա նա վո րում և կազ մա կեր պում. սո ցի ա լա կան 
ցան ցե րի առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. հա տուկ 
իրա դար ձու թյուն նե րի ժա մա նակ աղավ ի նե րի 
ար ձա կում. զմռսման ծա ռա յու թյուն ներ. իրա-
վա բա նա կան փաս տաթղ թե րի նա խա պատ րաս-
տում. գո ղաց ված ապ րանք նե րի տե ղո րոշ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. լի ցեն զի ա նե րի իրա վա բա նա-
կան կա ռա վա րում. աստ ղա գու շակ նե րի խորհր-
դատ վու թյուն. հո գև որ խորհր դատ վու թյուն. 
խա ղաթղ թե րով գու շա կող նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. ոճա բա նի խորհր դատ վու թյուն անձ նա կան 
զգեստ նե րի վե րա բե րյալ. անձ նա կան նա մա-
կագ րու թյան խմբագ րում. թաղ ման արա րո ղու-
թյուն նե րի անց կա ցում. եր րորդ ան ձանց հա մար 
պայ մա նագ րե րի հա մա ձայ նեց ման հետ կապ ված 
իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. կրո նա կան 
ծի սա կար գե րի անց կա ցում. շնե րին զբո սան քի 
տա նե լու ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա ցան ցում դո մեն 
անուն նե րի վար ձույթ. կի մո նո հագ նե լու օժան-
դա կու թյուն. իրա վա բա նա կան խորհր դատ վու-
թյուն մրցույթ նե րի հայ տե րին ար ձա գան քե լու 
վե րա բե րյալ. լի ցեն զա վո րում (իրա վա բա նա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ) ծրագ րա յին ապա հով ման հրա-
պա րակ ման շրջա նակ նե րում. իրա վա բա նա կան 
հսկո ղու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. քա ղա քա կան 
ժո ղով ե րի կազ մա կեր պում. իրա վա բա նա կան 
խորհր դատ վու թյուն ար տո նագ րա յին քար տե-
զագր ման ոլոր տում. փաս տա բա նա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ. դռնա պան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
հո գե բա նա կան խորհր դատ վու թյուն ծանր 
կորս տի դեպ քե րում. փրկա րա րա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ 
ներ գաղ թի ոլոր տում. Տա րո քար տե րով գու շա-
կու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ եր րորդ ան ձանց 
հա մար. կա նո նադ րա կան հա մա պա տաս խա նու-
թյան աու դիտ. օրենսդ րա կան հա մա պա տաս խա-
նու թյան աու դիտ:

____________________
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(210) 20211472  (111) 33388
(220) 07.07.2021 (151) 16.09.2021
   (181) 07.07.2031
(730) ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն, 
Երևան, Մ.Մկրտչյան 5, AM 
(442) 07.07.2021
(540) 

(526) «ARMENIA» և «EXPO 2020 DUBAI» 
գրա ռումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար
միր, կապույտ, նարնջագույն և սև գունային 
համակ ցությամբ։
(511) 

դաս 1. օք սի դա րար ներ (քի մի ա կան հա վե լա
նյու թեր շար ժի չա յին վա ռե լի քի հա մար). սոսն ձող 
նյու թեր ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. աղեր պա հա ծո յաց ման հա մար, բա ցա
ռու թյամբ սննդի պատ րաստ ման հա մար օգ տա
գործ վող նե րի. օժան դակ հե ղուկ ներ հղկա նյու
թե րի հետ օգ տա գոր ծե լու հա մար. ռե տի նաց ման 
(վուլ կա նաց ման) ուժե ղա րար ներ. հա կափրփ րա
յին լու ծույթ ներ էլեկտ րա կան կու տա կիչ նե րի 
հա մար. ացե տատ ներ (քի մի ա կան նյու թեր). 
ցե լյու լո զի ացե տատ, չմշակ ված. ման րէ ա բա նա
կան պատ րաս տուկ ներ թթվեց նե լու հա մար. 
քա ցա խաթթ վի ան հիդ րիդ. ացե տոն. ացե տի լեն. 
քա ռաք լո րէ թան. թթու ներ. քի մի ա կան պատ րաս
տուկ ներ կոն դեն սաց ման հա մար. քի մի ա կան 
թթվա կա յուն բա ղադ րու թյուն ներ. պատ րաս տուկ
ներ պող պա տի մաք րամ շակ ման հա մար. ակ տի
նի ում. քի մի ա կան հա վե լա նյու թեր հո րատ ման 
լու ծույթ նե րի հա մար. քի մի ա կան հա վե լա նյու թեր 
մո տո րա յին վա ռե լի քի հա մար. մաք րող հա վե լա
նյու թեր բեն զի նի հա մար. կպչուն բա ղադ րու թյուն
ներ վի րա բու ժա կան վի րա կապ ման նյու թե րի 
հա մար. նյու թեր ջու րը փափ կաց նե լու հա մար. 
տրա գանտ (տրա գա կանտ) ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ակ տի վաց րած ածուխ. 
մղող գա զեր աե րո զոլ նե րի հա մար. լու սան կար

չա կան թու լա ցու ցիչ ներ. սո սինձ ներ հայ տա րա
րու թյուն ներ փակց նե լու հա մար. ագարագար 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. կցող 
նյու թեր բե տո նի հա մար. քի մի կատ ներ գյու ղատն
տե սու թյան հա մար, բա ցա ռու թյամբ ֆուն գի ցիդ
նե րի, հեր բի ցիդ նե րի, մի ջա տաս պան նե րի և 
մա կա բու ծաս պան նե րի. բա ղադ րու թյուն ներ 
դո ղե րի օդախ ցիկ նե րը նո րո գե լու հա մար. սպի
տա կուց ներ (կեն դա նա կան կամ բու սա կան, 
հումք). յո դա յին սպի տա կուց ներ. ածի կա յին սպի
տա կուց ներ. ալ բու մի նա յին թուղթ. ալ կա լի ներ. 
կծու ալ կա լի ներ. հո ղալ կա լի ա կան մե տաղ ներ. 
սպիրտ ներ. էթի լա յին սպիրտ. ալ դե հիդ ներ. 
ծո վա յին ջրի մուռ ներ (պա րար տա նյու թեր). քի մի
ա կան նյու թեր սննդամ թեր քը պա հա ծո յաց նե լու 
հա մար. քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ մե տաղ
նե րի լե գի րու մը հեշ տաց նե լու հա մար. արզ նա
հող. ա լ յու մի նա յին շիբ. ա լ յու մի նի հիդ րատ. 
ա լյու մի նի սի լի կատ ներ. ա լ յու մի նի քլո րիդ ներ. 
ա լ յու մի նի յո դիդ. շիբ (պաղ լեղ). քի մի կատ ներ 
հո ղը պա րար տաց նե լու հա մար. ամե րի ցի ում. 
օս լա ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
քի մի ա կան նյու թեր օս լան նոս րաց նե լու հա մար 
(սոսն ձա զեր ծող). անու շադր. աղաթ թու. ամո նի
ա կա յին աղեր. ամո նի ակ. ալ դե հի դա մո նի ակ. 
ա լ յու մի նաամո նի ու մա յին շիբ. ամի լա ցե տատ. 
ամի լա յին սպիրտ. հե ղուկ ան ջուր ամո նի ակ. 
ան հիդ րիդ ներ. փայ տա ծուխ. կեն դա նա կան սպի
տա կուց ներ (հումք). անտ րա նի լա յին թթու. ներ
քին այր ման շար ժիչ նե րի վա ռե լիք նե րի հա կա
ճայ թիչ ներ. ան տիֆ րիզ ներ (հա կա սա ռիչ ներ). 
հա կա դիր տեր. ծա րիր. ծա րի րի օք սիդ. ծա րի րի 
սուլ ֆիտ. ապ րե տուր ներ մա նա ծա գործ ված քի 
հա մար. սե նե գա լյան բու սա խեժ ար դյու նա բե րա
կան նպա տակ նե րի հա մար. կպչուն բա ղադ րու
թյուն ներ ծա ռե րը պատ վաս տե լու հա մար. մա ծիկ
ներ ծա ռե րի ճեղ քե րի հա մար (ան տա ռա յին 
տնտե սու թյուն). ար ծա թի աղե րի լու ծույթ ներ 
ար ծա թա պատ ման հա մար. ար գոն. կա պա րի 
ար սե նատ. մկնդեղ. ար սե նա յին թթու ներ. աս տա
տին. վա ռե լիք մի ջու կա յին ռե ակ տոր նե րի հա մար. 
քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ շար ժիչ նե րում 
այ րու քը հե ռաց նե լու հա մար. ինք նա գու նա վոր վող 
լու սան կար չա կան թուղթ. լու սա րար ներ տեքս տիլ 
ար տադ րան քի հա մար. ազոտ. ազո տի օք սիդ. 
ազո տա կան պա րար տա նյու թեր. ազո տա կան 
թթու. էնո լո գի ա կան ման րէ աս պան ներ (գի նու 
ար տադ րու թյան ժա մա նակ օգ տա գործ վող քի մի
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ա կան պատ րաս տուկ ներ). պատ րաս տուկ ներ 
սև ե ռակ ման հա մար (լու սան կար չու թյուն). լու-
ծույթ ներ ցին կա պատ ման հա մար, լու ծույթ ներ 
գալ վա նա պատ ման հա մար. երան գա վո րող լու-
ծույթ ներ (լու սան կար չու թյուն). նատ րի ու մի կար-
բո նատ. բա րի ում. բա րի ու մի օք սիդ. բա րի տա յին 
թուղթ. բա րի ու մի մի ա ցու թյուն ներ. նյու թեր գուլ-
պա նե րի հա տե րը գնա լը կան խե լու հա մար. հիմ-
քեր (քի մի ա կան նյու թեր). քի մի կատ ներ արծ նի 
ար տադ րու թյան հա մար, բա ցա ռու թյամբ ներ-
կե րի պիգ մենտ նե րի. բոք սիտ ներ. բեն տո նիտ. 
բեն զո լա յին շար քի թթու ներ. բեն զո լի ածան ցյալ-
ներ. բեն զո յա կան թթու (բեն զո յաթ թու). օր թո բեն-
զո յա կան թթվի սուլ ֆի միդ. սա խա րին. բեր կե լի-
ում. նյու թեր բե տո նը փրփրեց նե լու հա մար. 
պահ պա նող մի ջոց ներ բե տո նի հա մար, բա ցա-
ռու թյամբ ներ կե րի և յու ղե րի. անա գի երկք լո րիդ. 
կա լի ու մի երկք րո մատ. նատ րի ու մի երկք րո մատ. 
լու սա րար ներ և կոն սեր վանտ ներ գա րեջ րի 
հա մար. կեն սա բա նա կան կա տա լի զա տոր ներ. 
կա լի ու մի եր կօք սա լատ. ման գա նի եր կօք սիդ. 
բիս մութ. բիս մու թի հիմն ա յին գա լատ. խո նա վաց-
նող պատ րաս տուկ ներ սպի տա կեց նե լիս օգ տա-
գոր ծե լու հա մար. գու նա զեր ծիչ ներ մո մե րի 
հա մար. դա բա ղա յին փայ տա նյութ. փայ տաս-
պիրտ. փայ տա զանգ ված. փայ տա քա ցախ (փայ-
տա հե ղուկ). բո րակ. բո րա կան թթու ար դյու նա-
բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. լու ծույթ ներ 
հո րատ ման հա մար. կարծր զո դա նյու թեր. քի մի-
կատ ներ կոն դեն սա ցու մը կան խե լու հա մար. 
կա տե խու (դա բաղ ման էքստ րակտ). կա ի նիտ. 
կալ ցի ու մի ցի ա նա միդ (ազո տա կան պա րար տա-
նյու թեր). կա լի ֆոռ նի ում. պլաս տի կա րար ներ. 
պաշտ պա նիչ նյու թեր կա ու չու կի հա մար. կար բո-
նատ ներ. մագ նե զի ու մի կար բո նատ. ած խա ծին. 
ծծմբած խա ծին. ած խաթ թու. կար բիդ ներ. կալ ցի-
ու մի կար բիդ. կա սի ո պի ում (լյու տե ցի ում). կա տա-
լի զա տոր ներ. ցե լյու լոզ (թա ղան թա նյութ). թղթա-
զանգ ված. վիս կոզ. ած խած նա վո րիչ ներ (մե տա-
լուր գիա). ֆեր մի ում. ջնա րակ ներ խե ցե ղե նի 
հա մար. ցե րի ում. հազ վա գյուտ հո ղե րի մե տաղ-
նե րի աղեր. ցե զի ում. կե տոն ներ. պատ րաս տուկ-
ներ կեն դա նա կան ած խից. ակ տի վաց րած ածուխ 
զտիչ նե րի հա մար. կեն դա նա կան ոսկ րա ծուխ. 
ա րյան ածուխ. պատ րաս տուկ ներ, որոնք ապա-
հո վում են ած խի խնա յո ղա կան օգ տա գոր ծու մը. 
սոսն ձող մի ջոց ներ կոշ կե ղե նի հա մար. կալ ցի ու մի 
կար բո նատ. քլո րա կիր. քի մի կատ ներ ծխնե լույզ-

նե րը, բու խա րի նե րը մաք րե լու հա մար. քի մի կատ-
ներ կա շին նո րաց նե լու հա մար. ար դյու նա բե րա-
կան քի մի կատ ներ. քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ 
գի տա կան նպա տակ նե րի հա մար, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկա կան կամ անաս նա բու ժա կան նպա-
տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. քի մի ա կան 
ռե ակ տիվ եր, բա ցի բժշկա կան կամ անաս նա-
բու ժա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րից. 
դան դա ղա րար ներ մի ջու կա յին ռե ակ տոր նե րի 
հա մար. քի մի ա կան տրո հիչ ներ. քի մի ա կան 
պատ րաս տուկ ներ լա բո րա տոր անա լիզ նե րի 
հա մար, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան կամ անաս-
նա բու ժա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող-
նե րի. քլո րատ ներ. քլոր. քլոր հիդ րատ ներ. քլո-
րաջ րած նա յին թթու. քո լաթ թու. քրո մատ ներ. 
քրո մա յին շիբ. քրո մի օք սիդ. քրո մի աղեր. քրո-
մա կան թթու. մա ծիկ ներ կաշ վի հա մար. մա ծիկ-
ներ դո ղե րի հա մար. սո սինձ ներ կոտր ված իրե րը 
նո րո գե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ ցե մեն տին 
անջ րան ցի կու թյուն հա ղոր դե լու հա մար, բա ցա-
ռու թյամբ ներ կե րի. պաշտ պա նիչ նյու թեր 
ցե մեն տի հա մար, բա ցա ռու թյամբ ներ կե րի և 
յու ղե րի. հե ղուկ ներ հիդ րավ լի կա կան հա մա կար-
գե րի հա մար. մոմ ծա ռե րը պատ վաս տե լու 
հա մար. կիտ րո նաթ թու ար դյու նա բե րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. լու սա րար ներ գի նու քաղց րա-
հյու թի հա մար. շոհ վերջ նամ շակ ման և նա խա-
ներկ ման հա մար. սո սինձ ներ պաս տառ նե րի 
հա մար. լու սա րար ներ գի նի նե րի հա մար. կո լո-
դի ում. աղեր մե տաղ նե րի ներկ ման հա մար. 
փափ կիչ ներ կաշ վի հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
յու ղե րի. նյու թեր ծա ղիկ նե րը թոշ նե լուց պաշտ-
պա նե լու հա մար. կոն սեր վանտ ներ դե ղա գոր ծա-
կան ար դյու նա բե րու թյան հա մար. լու սա քի մի-
կատ ներ. զգա յու նաց ված գործ վածք (պաս տառ) 
լու սան կար չու թյան հա մար. լու սա թի թեղ ներ. 
կո ռո զի ա կան (քայ քա յիչ) պատ րաս տուկ ներ. 
պատ րաս տուկ ներ կա շին մշա կե լու հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ մոր թի նե րը մշա կե լու հա մար. 
թթու գի նեթթ վա յին կա լի ում (տարտ րատ) քի մի-
ա կան նպա տակ նե րի հա մար. կրո տո նալ դե հիդ. 
կրի ո գե նա յին պատ րաս տուկ ներ. սո սինձ ներ 
կաշ վի հա մար. քի մի ա կան նյու թեր կաշ վի մշակ-
ման հա մար. քի մի կատ ներ կաշ վի տո գոր ման 
հա մար. պղնձար ջասպ, պղնձի սուլ  ֆատ 
(ծծմբաթթ վա յին պղինձ). կյու րի ում. լու ծույթ ներ 
ցի ա նատ պու թյան հա մար. ցի ա նիդ ներ. ֆե ռո ցի-
ա նիդ ներ. ցի մոլ. ար տադ րա կան գոր ծըն թաց նե-
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րում օգ տա գործ վող ճար պազր կող պատ րաս-
տուկ ներ. պատ րաս տուկ ներ սոսն ձով կպցրածն 
ան ջա տե լու և պո կե լու հա մար. քի մի կատ ներ 
յու ղերն ան ջա տե լու և տար րա լու ծե լու հա մար. 
սոսն ձա զեր ծող պատ րաս տուկ ներ. դե ֆո լի անտ-
ներ (տե րև ա թա փիչ ներ). կա ղա պար նե րի յուղ ման 
հա կա հա րակ ցա յին բա ղադ րու թյուն ներ ար տադ-
րան քի հա նու մը հեշ տաց նե լու հա մար. նյու թեր 
փայ լատ ման հա մար. ջրազր կող պատ րաս տուկ-
ներ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ նստված քը հե ռաց նե լու 
հա մար. դե տեր գենտ ներ (լվա ցող նյու թեր), որոնք 
օգ տա գործ վում են ար տադ րու թյան մեջ. դեքստ-
րին (ապ րետ). արա տո րոշ ման պատ րաս տուկ ներ 
ոչ բժշկա կան կամ անաս նա բու ժա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. դի աս տազ ներ ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. եր կա զո թուղթ (եր կա զո-
տա յին լու սազ գա յուն թուղթ) պատ ճեն ման 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ ձայ նաս կա վա ռակ-
նե րը վե րա կանգ նե լու հա մար. թո րած ջուր. դո լո-
միտ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ մե տաղ նե րի մխման հա մար. 
դիսպ րո զի ում. թթվեց րած ջուր կու տա կիչ նե րը 
լից քա վո րե լու հա մար. գլի ցե րին ար դյու նա բե րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ծանր ջուր. լու սա-
րար ներ. իո նա փո խա նա կիչ ներ (քի մի ա կան 
նյու թեր). պատ րաս տուկ ներ լու սաբռն կիչ նե րի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ, որոնք ապա հո վում 
են վա ռե լի քի խնա յո ղա կան օգ տա գոր ծու մը. 
ռե ակ տիվ թուղթ, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան կամ 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ-
վող նե րի. հա կաս տա տիկ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
կեն ցա ղա յին նե րի. աղեր գալ վա նա կան տար րե րի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ արծ նի մթնեց ման 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ ապա կու մթնեց ման 
հա մար. քի մի կատ ներ ապա կին և արծ նը ներ կե-
լու հա մար. լու սա է մուլ սի ա ներ. էմուլ գա րար ներ. 
զգա յու նաց ված լու սա թի թեղ ներ. պատ րաս տուկ-
ներ շո հա վոր ման հա մար. պա րար տա նյու թեր. 
ֆեր մեն տա յին պատ րաս տուկ ներ ար դյու նա բե-
րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ֆեր մենտ ներ 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
չմշակ ված էպօք սի դա յին խե ժեր. նյու թեր 
գա զազտ ման հա մար. էր բի ում. քա ցա խաթ թու. 
ին դի կա տո րա յին թուղթ (քի մի ա կան). բարդ 
եթեր ներ. էթան. պարզ եթեր ներ. էթի լա յին եթեր. 
պարզ գլի կո լա յին եթեր. պարզ մե թի լա յին եթեր. 
ծծմբի եթեր. քի մի կատ ներ գործ ված քի վրա հետ-

քե րի առա ջա ցու մը կան խե լու հա մար. եվ րո պի-
ում. բա ղադ րու թյուն ներ կրակ մա րիչ նե րի հա մար. 
ա լ յուր ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. եր կա թի աղեր. ֆեր մենտ ներ քի մի ա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ֆե ռոտ պու թյան լու սա թի-
թեղ ներ (լու սան կար չու թյուն). պա րար տա նյու-
թե րի պատ րաս տուկ ներ. հրա կա յուն բա ղադ րու-
թյուն ներ. բա ղադ րու թյուն ներ պտու տա կա ձև 
պա րու րակ նե րի ակո սա հատ ման հա մար. զտող 
պատ րաս տուկ ներ ըմ պե լիք նե րի ար դյու նա բե րա-
կան ար տադ րու թյան հա մար. տրոհ վող նյու թեր 
մի ջու կա յին էներ գիա ստա նա լու հա մար. պատ-
րաս տուկ ներ սև ե ռակ ման հա մար (լու սան կար-
չու թյուն). ծծմբա ծա ղիկ քի մի ա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. նյու թեր ֆլ յու ա տա պատ ման հա մար. 
ֆտոր. ֆտո րի մի ա ցու թյուն ներ. ֆտո րաջ րած նա-
յին թթու. գրա ֆիտ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. կա պակ ցող նյու թեր ձուլ ման 
ար տադ րու թյան հա մար. կա ղա պար ման խառ-
նուրդ ներ ձու լա կա ղա պար նե րի հա մար. քի մի ա-
կան հա վե լա նյու թեր մի ջա տաս պան նյու թե րի 
հա մար. քի մի ա կան հա վե լա նյու թեր ֆուն գի ցիդ-
նե րի հա մար. մրջնաթ թու. ֆոր մալ դե հիդ (մրջնալ-
դե հիդ) քի մի ա կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ-
րաս տուկ ներ տեքս տիլ ար դյու նա բե րու թյան մեջ 
լմե լու ժա մա նակ օգ տա գոր ծե լու հա մար. լմման 
ժա մա նակ օգ տա գործ վող պատ րաս տուկ ներ. 
ֆրան ցի ում. ար գե լա կի հե ղուկ ներ. լամ պի մուր 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. քի մի-
ա կան պատ րաս տուկ ներ միսն ապխ տե լու 
հա մար. գա դո լի նի ում. գխտոր ներ (դա բաղ ման). 
գխտո րաթ թու թա նա քի ար տադ րու թյան հա մար. 
գա լի ում. լու սան կար չա կան թուղթ. գխտո րա դա-
բա ղա յին թթու, տա նին. պատ րաս տուկ ներ ցին-
կա պատ ման, գալ վա նա պատ ման հա մար. գամ-
բիր (դա բա ղա նյութ). պաշտ պա նա կան գա զեր 
եռակց ման հա մար. պնդաց ված գա զեր ար դյու-
նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ժե լա տին 
լու սան կար չու թյան մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
ժե լա տին ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. քա րաղ. գա զակ լա նիչ ներ (քի մի ա պես 
ակ տիվ նյու թեր). չոր սա ռույց (ած խած նի եր կօք-
սիդ). բու սա կան սո սինձ ներ մի ջատ նե րի դեմ 
պայ քա րե լու հա մար. գլյու կո զա իդ ներ. գլի ցե րիդ-
ներ. գլի կոլ ներ. գու նա զեր ծիչ ներ ճար պե րի 
հա մար. ճար պաթ թու ներ. մա ծիկ ծա ռե րը պատ-
վաս տե լու հա մար. գու ա նո (թռչնաղբ). գու րյուն-
բա լա սան լա քի ար դյու նա բե րու թյան մեջ օգ տա-
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գոր ծե լու հա մար. հե լի ում. հոլ մի ում. պտուղ նե րի 
աճն արա գաց նող հոր մոն ներ. քի մի կատ ներ 
այ գե գոր ծու թյան և բան ջա րա բու ծու թյան հա մար, 
բա ցա ռու թյամբ ֆուն գի ցիդ նե րի, հեր բի ցիդ նե րի, 
մի ջա տաս պան նե րի և մա կա բու ծաս պան նե րի. 
յու ղեր սննդամ թեր քի պահ պան ման հա մար. յու-
ղեր ար տադր ման ըն թաց քում կաշ վի մշակ ման 
հա մար. յու ղեր կաշ վի դա բաղ ման հա մար. դիս-
պեր սա րար ներ նավ թի հա մար. դիս պեր սա րար-
ներ յու ղե րի հա մար. գու նա թա փող պատ րաս-
տուկ ներ յու ղե րի հա մար. քի մի կատ ներ յու ղե րը 
մաք րե լու հա մար. բու սա հող. հիդ րատ ներ. 
ած խաջ րեր. հիդ րա զին. ջրա ծին. նատ րի ու մի 
հի պոք լո րիտ. հի պո սուլ ֆիտ ներ. քի մի կատ ներ 
գործ վածք նե րին անջ րան ցի կու թյուն հա ղոր դե լու 
հա մար. քի մի կատ ներ գործ վածք նե րի տո գոր ման 
հա մար. քի մի կատ ներ կաշ վին անջ րան ցի կու-
թյուն հա ղոր դե լու հա մար. յոդ քի մի ա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. յո դի աղեր. յո դա կան թթու. 
յոդ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
իզո տոպ ներ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ճե նա կավ (սպի տակ). դի ա տո միտ, կի զել-
գուր. կրիպ տոն. կաթ նաթ թու. կաթ նա ֆեր մենտ-
ներ քի մի ա կան նպա տակ նե րի հա մար. լան թան. 
պատ րաս տուկ ներ ոսպ նյակ նե րի խամ րու մը 
կան խե լու հա մար. լի թի ու մի օք սիդ. լի թի ում. 
պաշտ պա նիչ նյու թեր քա րե շար ված քի հա մար, 
բա ցա ռու թյամբ ներ կե րի և յու ղե րի. պաշտ պա նիչ 
նյու թեր ա ղյու սե շար ված քի հա մար, բա ցա ռու-
թյամբ ներ կե րի և յու ղե րի. մագ նե զիտ ներ. մագ-
նե զի ու մի քլո րիդ ներ. ման գա նատ ներ. մանգ րե-
նու կե ղև ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. քի մի կատ ներ ապա կու փայ լատ ման 
հա մար. սնդիկ. սնդի կի աղեր. սնդի կի օք սիդ ներ. 
մե տա ղա կերպ ներ. ազ նիվ մե տաղ նե րի աղեր, 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ մե տաղ նե րի շի կամ շակ ման 
հա մար. մե թան. քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ 
խա ղո ղը չո ռից (սնկա յին հի վան դու թյուն) պաշտ-
պա նե լու հա մար. հան քա յին թթու ներ. աղեր 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
խո նա վաց նող պատ րաս տուկ ներ ներ կե լիս 
օգ տա գոր ծե լու հա մար. նավ թա լին. նե ո դիմ. 
նե ոն. նեպ տու նի ում. թու նա վոր գա զե րի չե զո քա-
րար ներ. քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ հա տի-
կա բույ սե րը մրի կից պաշտ պա նե լու հա մար. 
ուրա նի նիտ րատ. զգա յու նաց ված թի թե ղիկ ներ 
օֆ սեթ տպագ րու թյան հա մար. օլե ի նա յին թթու. 

օլի վին (ձի թակն) (սի լի կա տա յին մի նե րալ). ոս կու 
աղեր. թրթնջկաթթ վա յին կա լի ում. օք սա լատ ներ. 
թրթնջկաթ թու. թթվա ծին ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ջրած նի պե րօք սիդ 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պա լա դի ու մի քլո րիդ ներ. բո րա կով ներծծ ված 
թուղթ. լու սա չա փա կան թուղթ. զգա յու նաց ված 
թուղթ. լակ մու սա թուղթ. պեկ տին ներ լու սան կար-
չու թյան մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. նատ րի ու մի 
պեր բո րատ ներ. պեր կար բո նատ ներ. պերք լո-
րատ ներ. պեր սուլ ֆատ ներ. պերծծմ բա կան թթու. 
կար բո լա յին թթու ար դյու նա բե րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ֆոս ֆատ ներ (պա րար տա նյու թեր). 
խա րամն եր (պա րար տա նյու թեր). ֆոս ֆա տիդ-
ներ. ֆոս ֆոր. սու պեր ֆոս ֆատ ներ (պա րար տա-
նյու թեր). թուղթ լու սա պատ ճեն ման հա մար. 
ֆոս ֆո րա կան թթու. գործ վածք լու սա պատ ճեն-
նե րի հա մար. լու սա հայ տա ծիչ ներ. լու սազ գա յու-
նա րար ներ. պիկ րի նա յին թթու. չմշակ ված 
պլաստ մաս սա ներ. պլաս տի զոլ ներ. կա պա րի 
ացե տատ. կա պա րի օք սիդ. պլու տո նի ում. պո լո-
նի ում. կար տո ֆի լի ա լ յուր ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. տոր ֆա հու մու սա յին 
թա ղար ներ այ գե գոր ծու թյան և բան ջա րա բու ծու-
թյան հա մար. պո տաշ. կա լի ում. ջրա յին պո տաշ. 
պրա զե ո դիմ. պրո մե թի ում. պրո տակ տի նի ում. 
չմշակ ված պրո տե ին ներ. պի րոգխ տո րաթ թու. 
քվեբ րա խո ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. չմշակ ված սին թե տիկ խե ժեր, չմշակ ված 
ար հես տա կան խե ժեր. ռա դի ո ակ տիվ տար րեր 
գի տա կան նպա տակ նե րի հա մար. ռա դոն. ռա դի-
ում գի տա կան նպա տակ նե րի հա մար. սառ նազ-
դակ ներ. հա ցա հա տի կա յին բույ սե րի մշակ ման 
կողմ նա կի ար գա սիք ներ ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. չմշակ ված ակ րի լա յին 
խե ժեր. ռե նի ում. զգա յու նաց ված ռենտ գե նյան 
լու սա կայ ված թա ղանթ ներ. բա ղադ րու թյուն ներ 
դո ղե րը նո րո գե լու հա մար. ռու բի դի ում. կա ղա-
պար ման ավազ. սա լի ցի լա յին թթու. սե լիտ րա. 
սա մա րի ում. սո ուս ներ ծխա խո տը բու րա վե տաց-
նե լու հա մար. մե տա ղա կան օճառ ներ ար դյու նա-
բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սկան դի ում. 
սե բա ցի նա յին թթու. աղեր (քի մի ա կան պատ րաս-
տուկ ներ). չմշակ ված աղեր (հումք). աղեր 
(պա րար տա նյու թեր). սե լեն. սեր մե րի պահ պան-
մա նը նպաս տող նյու թեր. սի լի կատ ներ. սի լի ցի-
ում. սի լի կոն ներ. նատ րի ում. սուլ ֆիտ ներ. քի մի-
կատ ներ զոդ ման հա մար, քի մի կատ ներ եռակց-
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ման հա մար. կալ ցի նաց ված սո դա. կա ուս տիկ ներ 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
կա ուս տիկ սո դա ար դյու նա բե րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. նատ րի ու մի աղեր (քի մի ա կան 
պատ րաս տուկ ներ). ծծումբ. ազո տաթթ վա յին 
բիս մութ քի մի ա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
բա րիտ ներ. շպի նել ներ (օք սի դա յին հան քա նյութ). 
ստե ա րի նա յին թթու. ստրոն ցի ում. մուր ար դյու-
նա բե րա կան կամ գյու ղատն տե սա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. հե ղուկ ներ էլեկտ րա կան կու տա-
կիչ նե րը սուլ ֆա տազր կե լու հա մար. սուլ ֆաթ թու-
ներ. ծծմբա յին թթու. ծծմբա կան թթու. աղ տոր 
դա բաղ ման ժա մա նակ օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
քի մի կատ ներ ան տա ռա յին տնտե սու թյան 
հա մար, բա ցա ռու թյամբ ֆուն գի ցիդ նե րի, հեր բի-
ցիդ նե րի, մի ջա տաս պան նե րի և մա կա բու ծաս-
պան նե րի. տալկ (մագ նե զի ու մի սի լի կատ). աղա-
ղա կե ղև. տա նին ներ. դա բա ղիչ նյու թեր. կալ ցի-
ու մի աղեր. դա բա ղաթ թու. տա պի ո կա յի ա լյուր 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
գի նե քար, բա ցա ռու թյամբ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար օգ տա գործ վո ղի. գի նեթ թու. 
տեխ նե ցի ում. տե լուր. մա կե րև ու թա յին ակ տիվ 
նյու թեր. տեր բի ում. քի մի կատ ներ ապա կին ներ-
կե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ ապա կու խամ-
րու մը կան խե լու հա մար. քի մի կատ ներ պա տու-
հա նի ապա կի նե րի խամ րու մը կան խե լու հա մար. 
հող բույ սեր աճեց նե լու հա մար. ֆու լե րա յին հող 
տեքս տիլ ար դյու նա բե րու թյան հա մար. հազ վա-
գյուտ հո ղեր. պա րարտ կա վա հող. քա ռաք լոր մե-
թան. քա ռաք լո րիդ ներ. խո նա վաց նող պատ րաս-
տուկ ներ մա նա ծա գոր ծու թյան հա մար. թա լի ում. 
թի ո կար բո նի լիդ. թու լի ում. թո րի ում. տի տա նի 
եր կօք սիդ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. տի տա նիտ. տո լու ոլ. տորֆ (պա րար տա-
նյութ). պաշտ պա նիչ նյու թեր կղմինդ րի հա մար, 
բա ցա ռու թյամբ ներ կե րի և յու ղե րի. վոլֆ րա մա-
կան թթու. ուրա նի օք սիդ. հե ղուկ ապա կի (լուծ-
վող). ար դյու նա բե րա կան պատ րաս տուկ ներ մի սը 
փափ կաց նե լու հա մար. քի մի ա կան պատ րաս-
տուկ ներ խա ղո ղի հի վան դու թյուն նե րի կան խար-
գել ման հա մար. գի նու սպիրտ. երան գա վո րող 
աղեր (լու սան կար չու թյուն). ռե տի նաց նող (վուլ-
կա նաց նող) պատ րաս տուկ ներ. վի թե րիտ. քսե-
նոն. իտեր բի ում. իտ րի ում. քլո րիդ ներ. սուլ ֆատ-
ներ. ցիր կո նի ու մի եր կօք սիդ. ար դյու նա բե րա կան 
պատ րաս տուկ ներ սննդամ թեր քի պատ րաստ-
ման գոր ծըն թացն արա գաց նե լու հա մար. ամո-

նի ակ (ցնդող ալ կա լի) ար դյու նա բե րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ալ կա լի ա կան յո դիդ ներ 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ալ կա լի ա կան մե տաղ ներ. ալ կա լի ա կան մե տաղ-
նե րի աղեր. ալ կա լո իդ ներ. ալ գի նատ ներ ար դյու-
նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ա լյու մի նի 
ացե տատ. օս լա յի շրեշ (սո սինձ) (բա ցա ռու թյամբ 
գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին սոսն ձի). ամո-
նի ու մի աղեր. կեն դա նա կան ածուխ. ազո տաթթ-
վա կան ար ծաթ. գու նա բա ցող քի մի կատ ներ 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. բան-
ջա րա նո ցա յին կուլ տու րա նե րի սեր մե րի ծլմա նը 
խո չըն դո տող պատ րաս տուկ ներ. նիտ րատ ներ. 
սո սինձ ներ երե սա պատ ման սա լիկ նե րի հա մար. 
բա րի ու մի սուլ ֆատ. քի մի ա կան նյու թեր ներ կեր 
պատ րաս տե լու հա մար. մե թիլ բեն զոլ. մե թիլ բեն-
զեն. նատ րի ու մի երկ կար բո նատ քի մի ա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. կեն սա բա նա կան պատ-
րաս տուկ ներ, ոչ բժշկա կան կամ անաս նա բու ժա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. գու նա թա փող պատ-
րաս տուկ ներ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. զգա յու նաց ված չլու սա կայ ված լու սա ժա-
պա վեն ներ. փայ տաս պիր տի թոր ման ար գա սիք-
ներ. հա լա նյու թեր կարծր զոդ ման հա մար. հա լա-
նյու թեր զոդ ման հա մար. բրոմ քի մի ա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. անթ րա ցե նա յին քլո րաց ված 
յուղ բույ սե րի պաշտ պա նու թյան հա մար. ֆլո կու-
լ յանտ ներ. լե ցի թին (հումք). սուբստ րատ ներ 
(տակ դիր ներ) բույ սերն առանց հո ղի աճեց նե լու 
հա մար (գյու ղատն տե սու թյուն). ցե լ յու լոզ նե րի 
(թա ղան թա նյու թե րի) բարդ եթեր ներ ար դյու նա-
բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. կա զե ին 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ցե լյու լոզ նե րի (թա ղան թա նյու թե րի) ածան ցյալ ներ 
(քի մի ա կան նյու թեր). ցե լյու լոզ նե րի (թա ղան թա-
նյու թե րի) պարզ եթեր ներ ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ման րէ ա բա նա կան պատ-
րաս տուկ ներ ոչ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ման րէ ա բա նա կան պատ րաս տուկ ներ ոչ 
բժշկա կան կամ անաս նա բու ժա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. կուլ տու րա ներ միկ րո օր գա նիզմն ե-
րից, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան կամ անաս նա-
բու ժա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. 
գա զի մուր ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. զգա յու նաց ված չլու սա կայ ված կի նո ժա-
պա վեն ներ. կո բալ տի օք սիդ ներ ար դյու նա բե րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. սո սինձ ներ ար դյու-
նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. յու ղեր 
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մշակ ված կաշ վի մշակ ման հա մար. կրե ո զոտ 
քի մի ա կան նպա տակ նե րի հա մար. բա ղադ րու-
թյուն ներ ձայ նաս կա վա ռակ նե րի ար տադ րու թյան 
հա մար. նյու թեր ճար պերն ան ջա տե լու և տար-
րա լու ծե լու հա մար. պլաստ մաս սա նե րի դիս պեր-
սում. լու ծիչ ներ լա քե րի հա մար. քաղց րաց նող 
նյու թեր, ար հես տա կան (քի մի ա կան պատ րաս-
տուկ ներ). քի մի կատ ներ ջրի մաքր ման հա մար. 
փափ կիչ ներ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. զտող նյու թեր չմշակ ված պլաստ մաս սա-
նե րից. զտող նյու թեր քի մի ա կան նյու թե րից. 
զտող նյու թեր անօր գա նա կան նյու թե րից. զտող 
նյու թեր բու սա կան նյու թե րից. գլյու կո զա ար դյու-
նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար սոսն ձա նյութ 
(սո սինձ), բա ցա ռու թյամբ գրա սե նյա կա յին կամ 
կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար օգ տա գործ-
վող նե րի. բնա կան սո սինձ ներ (սոսն ձող նյու թեր) 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ, որոնք ա ղյու սե կամ քա րե 
շար ված քը պաշտ պա նում են խո նա վու թյու նից, 
բա ցա ռու թյամբ ներ կե րի. ձկան սո սինձ, բա ցա-
ռու թյամբ գրա սե նյա կա յին, սննդա յին կամ կեն-
ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար օգ տա գործ վող-
նե րի. կոն սեր վանտ ներ գա րեջ րի հա մար. սին-
թե տիկ նյու թեր յու ղե րը կլա նե լու հա մար. խե ցե-
գոր ծա կան նյու թեր մաս նիկ նե րի տես քով, որ պես 
զտող մի ջոց ներ օգ տա գոր ծե լու հա մար. կոմ-
պոստ. բա ղադ րու թյուն ներ տեխ նի կա կան խե ցե-
ղե նի ար տադ րու թյան հա մար. դի ա տո մա յին հող. 
մե տաղ նե րի խա ծա նյու թեր. պատ րաս տուկ ներ 
բույ սե րի աճը կար գա վո րե լու հա մար. պատ րաս-
տուկ ներ նստված քի (դիր տի) հե ռաց ման հա մար, 
բա ցա ռու թյամբ կեն ցա ղա յի նի. ծո վա ջուր ար դյու-
նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. միկ րո տար-
րե րով հարս տաց ված պատ րաս տուկ ներ բույ սե րի 
հա մար. քա փուր ար դյու նա բե րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. քի մի ա կան ուժե ղա րար ներ թղթի 
հա մար. քի մի ա կան ուժե ղա րար ներ կա ու չու կի 
(ռե տի նի) հա մար. բու սա հող (հու մուս) հո ղը 
պա րար տաց նե լու հա մար. մագ նի սա կան հե ղուկ 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
կա ռա վա րող սար քի ուժե ղա րա րի հե ղուկ ներ. 
փոխ հա ղոր դա կա յին հե ղուկ. պատ րաս տուկ ներ 
շար ժիչ նե րում հե ղուկ նե րի եռալն ար գե լա կող 
բա ղադ րու թյուն նե րի հա մար. խե ցե գոր ծա կան 
հա վե լա նյու թեր, որոնք օգ տա գործ վում են 
թրծման ժա մա նակ (հա տի կա վոր և փո շու տես-
քով). սառ նազ դակ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց-

նե րի շար ժիչ նե րի հա մար. քի մի կատ ներ ռա դի-
ա տոր նե րը լվա լու (մաք րե լու) հա մար. մած կան-
ման լցա նյու թեր ավ տո մո բի լի թափ քի վե րա նո-
րոգ ման հա մար. ժե լեր էլեկտ րա ֆո րե զի հա մար. 
մա ծիկ ներ ապա կի նե րի հա մար. փքեց րած կավ 
հիդ րո պո նի կա կան կուլ տու րա նե րի հա մար (հիմ-
նա նյութ). պատ րաս տուկ ներ պաս տառ նե րը 
պո կե լու հա մար. քի մի ա կան հա վե լա նյու թեր յու-
ղե րի հա մար. յու ղա յին մա ծիկ ներ (մած վածք). 
սեր մե րի գե ներ գյու ղատն տե սա կան ար տադ րու-
թյան հա մար. ցո ղու նա յին բջիջ ներ, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկա կան կամ անաս նա բու ժա կան նպա-
տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. կուլ տու րա ներ 
կեն սա բա նա կան հյուս վածք նե րից, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկա կան կամ աս նա բու ժա կան նպա-
տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. պա րար տա նյու-
թեր ձկան ա լյու րից. ֆեր մեն տա յին պատ րաս-
տուկ ներ սննդի ար դյու նա բե րու թյան հա մար. 
ֆեր մենտ ներ սննդի ար դյու նա բե րու թյան հա մար. 
գլյու կո զա սննդի ար դյու նա բե րու թյան հա մար. 
լե ցի թին սննդի ար դյու նա բե րու թյան հա մար. 
լե ցի թին ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. պեկ տին սննդար դյու նա բե րու թյան 
հա մար. պեկ տին ար դյու նա բե րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. գի նեթթ վա յին կա լի ում (տարտ-
րատ) սննդի ար դյու նա բե րու թյան հա մար. 
գի նեթթ վա յին կա լի ում (տարտ րատ) ար դյու նա-
բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ալ գի նատ ներ 
սննդա յին ար դյու նա բե րու թյան հա մար. սնձան 
(գլյու տեն) սննդի ար դյու նա բե րու թյան հա մար. 
սնձան (գլյու տեն) ար դյու նա բե րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. կաթ նա շա քար (լակ տոզ) սննդար-
դյու նա բե րու թյան հա մար. կաթ նա շա քար (լակ-
տոզ) ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
կաթ նա շա քար (լակ տոզ) (հումք). կաթ նա ֆեր-
մենտ ներ սննդի ար դյու նա բե րու թյան հա մար. 
կաթ նա ֆեր մենտ ներ ար դյու նա բե րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. կա զե ին սննդար դյու նա բե րու-
թյան հա մար. անու շադ րի սպիրտ. քի մի ա կան 
նյու թեր պիգ մենտ ներ պատ րաս տե լու հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ միկ րո օր գա նիզմն ե րից, բա ցա-
ռու թյամբ բժշկա կան կամ անաս նա բու ժա կան 
նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. հո ղա յին 
խառ նուրդ ներ թա ղա րա յին մշա կա բույ սե րի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ մե տաղ նե րի մխա-
մեղմ ման հա մար. գլյու տա մի նի թթու ար դյու նա-
բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. թե յի լու ծամ-
զուք ներ (էքստ րակտ) դե ղա գոր ծա կան ապ րանք-
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նե րի ար տադ րու թյան հա մար. թե յի լու ծամ զուք-
ներ (էքստ րակտ) սննդար դյու նա բե րու թյան 
հա մար. օր գա նա կան թա փուկ ներ (պա րար տա-
նյութ). թե յի լու ծամ զուք ներ (էքստ րակտ) կոս մե-
տի կա յի ար տադ րու թյան հա մար. կո լա գեն (սոսն-
ձա նյութ) ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. սի լի ցի ու մի կար բիդ (չմշակ ված). օժան-
դակ մի ջոց ներ ոչ բժշկա կան կամ անաս նա բու-
ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. վի տա մին ներ 
սննդա յին հա վե լույթ նե րի ար տադ րու թյան 
հա մար. վի տա մին ներ սննդար դյու նա բե րու թյան 
հա մար. հա կա օք սի դանտ ներ ար դյու նա բե րու-
թյան մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. հա կա օք սի-
դանտ ներ կոս մե տի կա յի ար տադ րու թյան հա մար. 
հա կա օք սի դանտ ներ դե ղա գոր ծա կան ապ րանք-
նե րի ար տադ րու թյան հա մար. հա կա օք սի դանտ-
ներ սննդա յին հա վե լույթ նե րի ար տադ րու թյան 
հա մար. պրո տե ին ներ ար դյու նա բե րու թյան 
հա մար. պրո տե ին ներ սննդա յին հա վե լույթ նե րի 
ար տադ րու թյան հա մար. պրո տե ին ներ սննդար-
դյու նա բե րու թյան հա մար. ամո նի ու մի նիտ րատ. 
վի տա մին ներ դե ղա գոր ծա կան ապ րանք նե րի 
ար տադ րու թյան հա մար. վի տա մին ներ կոս մե տի-
կա կան ար տադ րու թյան հա մար. ֆլա վո նո իդ ներ 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար 
(ֆե նո լա յին մի ա ցու թյուն ներ). թի մոլ ար դյու նա-
բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. հո ղի հեր կե լի 
շերտ. փոխ հա ղոր դիչ յու ղեր. չմշակ ված պո լի մե-
րա յին խե ժեր. քի մի ա կան պատ վածք ներ ակ նա-
ոսպ նյակ նե րի հա մար. կա լո մել (սնդի կի քլո րիդ). 
գո մաղբ. քսի լոլ. քսի լեն. բեն զոլ. չմշակ ված բեն-
զոլ. գրա ֆեն. գիպս որ պես պա րար տա նյութ 
օգ տա գոր ծե լու հա մար. նա նո փո շի ներ ար դյու-
նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. դե ղա պա-
տիճ նե րի ար տադ րու թյան հա մար օգ տա գործ վող 
դենդ րի մե րի հիմ քով պո լի մեր ներ. քի մի ա կան 
նյու թեր հա ցա հա տի կա յին բույ սե րի հի վան դու-
թյուն նե րի կան խար գել ման հա մար. կեն սախ թա-
նիչ ներ բույ սե րի հա մար.

դաս 2. ներ կեր. խա ծա նյու թեր. արծ նուկ ներ. 
ներ կա նյու թեր ըմ պե լիք նե րի հա մար. սննդա յին 
ներ կա նյու թեր (ներ կա նյութ). ալի զա րի նա յին 
ներ կա նյու թեր. ա լյու մի նա յին ներ կեր. ա լյու մի նի 
փո շի գե ղար վես տա-դե կո րա տիվ նպա տակ նե րի 
հա մար. աս բես տա յին ներ կեր. հա կա կո ռո զի-
ա կան պատ րաս տուկ ներ. սև ե ռա կող նյու թեր 
(սև ե ռիչ ներ) ջրա ներ կե րի հա մար. ար ծա թի 
մա ծուկ. ար ծա թի էմուլ սի ա ներ (ներ կա նյու թեր). 

փո շի ներ ար ծա թա պատ ման հա մար. աս ֆալ տի 
լաք, սև լաք. աու րա մին. ման րէ աս պան ներ-
կեր. բա ղադ րու թյուն ներ ներ քին հար դա րան քի 
հա մար. հա կա կո ռո զի ա կան ժա պա վեն ներ. 
կա նա դա կան բալ զամ (բա լա սան). ներ կա նյու-
թեր կա րա գի հա մար. ներ կա նյու թեր գա րեջ րի 
հա մար. բի տու մա յին լա քեր. պատ վածք ներ (ներ-
կեր) փայ տա նյու թի հա մար. խա ծա նյու թեր փայ-
տա նյու թի հա մար. ներ կա նյու թեր փայ տա նյու թի 
կամ փայ տի հա մար. սի ե նա (մուգ դե ղին ներ կա-
նյութ). լա քեր բրոն զա պատ ման հա մար. բրոն-
զա փո շի ներ կե լու հա մար. ներ կա նյու թեր կաշ վի 
հա մար. կա րա մել ներ (սննդա յին ներ կա նյութ). 
կա րա մե լաց ված ածիկ (սննդա յին ներ կա նյութ). 
պատ վածք ներ (ներ կեր) գուդ րո նա պատ ված 
ստվա րաթղ թի հա մար. ներ կեր խե ցե գոր ծա-
կան իրե րի հա մար. կա պա րի շպար. գա զի մուր 
(ներ կա նյութ). պաշտ պա նա կան նա խա ներ կա յին 
պատ վածք ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
շրջա նակ նե րի (շաս սի նե րի) հա մար. ներ կա նյու-
թեր կո շիկ նե րի հա մար. կրա կաթ. տպագ րա կան 
մա ծուկ ներ (թա նաք). կո բալ տի օք սիդ (ներ կա-
նյութ). որ դան կար միր. բև եկ նա խեժ. ներ կա նյու-
թեր. ներ կա նյու թեր ածի կից. մի ջոց ներ փայ տա-
նյու թը պաշտ պա նե լու հա մար. կո պալ (բու սա կան 
խեժ). անի լի նա յին ներ կա նյու թեր. նոս րա ցու ցիչ-
ներ ներ կե րի հա մար. նոս րա ցու ցիչ ներ լա քե րի 
հա մար. թանձ րա րար ներ ներ կե րի հա մար. 
կրե ո զոտ փայ տա նյու թը պահ պա նե լու հա մար. 
խա ծա նյու թեր կաշ վի հա մար. ներ կող նյու թեր. 
գու նա նյու թեր. քրքում (ներ կա նյութ). բնա կան 
անմ շակ խե ժեր. սոսն ձա ներ կեր, տեմ պե րա. 
արծ ներ (լա քեր). արծ նա ներ կեր. տպագ րա կան 
ներ կեր. ներ կեր կեն դա նի նե րի խա րան ման 
հա մար. ներ կե րի սի կա տիվ եր (չո րաց ման ուժե-
ղա րար ներ). պատ վածք ներ (ներ կեր). սև ե ռա-
կող նյու թեր (լա քեր). լամ պի մուր (ներ կա նյութ). 
ֆուս տին (ներ կա նյութ). ջնա րակ ներ (պատ վածք-
ներ). դեղ նա խեժ նկար չու թյան հա մար. շել լաք 
(գոճ խեժ), կարմ րա խեժ. բու սա խե ժեր. թանձր 
հա կա կո ռո զի ա կան քսուք ներ. թա նաք փո րագ-
րու թյան հա մար. ցին կի օք սիդ ներ (գու նա նյու-
թեր). պաշտ պա նա կան յու ղեր փայ տա նյու թի 
հա մար. հա կա կո ռո զի ա կան յու ղեր. հրա կա յուն 
ներ կեր. ին դի գո (ներ կա նյութ). կա պակ ցող նյու-
թեր ներ կե րի հա մար. ներ կա նյու թեր լի կյոր նե րի 
հա մար. կա պա րի գլյոտ (քար մար ցանկ). մե տա-
ղա կան փո շի ներ գե ղար վես տա-դե կո րա տիվ 
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նպա տակ նե րի և տպագ րու թյան հա մար. մա ծիկ-
ներ (բնա կան խե ժեր). մե տա ղա կան նրբա թի-
թեղ գե ղար վես տա-դե կո րա տիվ նպա տակ նե րի 
և տպագ րու թյան հա մար. բա ղադ րու թյուն ներ 
մե տաղ նե րի փայ լազր կու մը կան խե լու հա մար. 
պաշտ պա նա կան պատ րաս տուկ ներ մե տաղ նե րի 
հա մար. կա պա րի սուսր. թուղթ Զա տի կի ձվե րը 
ներ կե լու հա մար. ան նա տո (ներ կա նյութ). քրքում 
(զաֆ րան) (ներ կա նյութ). սան դա րակ (հո տա վետ 
խեժ). մուր (ներ կա նյութ). աղ տոր լա քե րի հա մար. 
տի տա նի եր կօք սիդ (գու նա նյութ). բա ղադ րու-
թյուն ներ ժան գի դեմ. նա խա ներ կեր. ներ կա լու-
ծույթ ներ սպի տա կեց ման հա մար. ներ կա նյու թեր 
փայ տա նյու թից. ներ կիչ էքստ րակտ ներ փայ տա-
նյու թից. կար բո նիլ փայ տա նյու թը պահ պա նե լու 
հա մար. հա նա ծո խե ժի լա քեր. լա քեր. թա նաք 
տպիչ նե րի և լու սա պատ ճե նա հա նող ապա րատ-
նե րի հա մար. մա կե րև ույթ նե րը բու սա ծած կույ-
թից պահ պա նող ներ կա պատ վածք ներ. լից քա-
վոր ված տո նե րա յին քարթ րիջ ներ տպիչ նե րի և 
լու սա պատ ճե նա հա նող ապա րատ նե րի հա մար. 
բև եկն (ներ կե րի նոս րա ցու ցիչ). կար կա տան-ներ-
կեր փո խադ րե լի. ջրա ներ կեր նկա րե լու հա մար. 
յու ղա ներ կեր նկար չու թյան հա մար. սննդա յին 
թա նաք ներ. տպիչ նե րի քարթ րիջ ներ լցված 
սննդա յին թա նաք նե րով. նշիչ նե րի տես քով գու-
նա նյու թեր կա հույ քի վե րա կանգն ման հա մար. 
գրա ֆի տի ից պաշտ պա նե լու պատ վածք ներ (ներ-
կեր). ներ կեր (երան գա վո րիչ ներ) տպիչ նե րի և 
լու սա պատ ճե նա հա նող ապա րատ նե րի հա մար. 
լցված թա նա քա յին քարթ րիջ ներ տպիչ նե րի և 
լու սա պատ ճե նա հա նող ապա րատ նե րի հա մար. 
փայ տյա հա տակ նե րի լա քեր. հա կա մի զա յին 
ներկ.

դաս 3. սո սինձ ներ դնո վի մա զե րի ամ րաց-
ման հա մար. հղկա քա րեր. պատ րաս տուկ ներ 
գոր ծիք ներ սրե լու հա մար. քա րեր սափր վե լու 
հա մար (կա պող մի ջոց ներ). նշի յուղ. նշի օճառ. 
համ պար (պար ֆյու մե րիա). պատ րաս տուկ ներ 
սպի տա կե ղե նին փայլ հա ղոր դե լու հա մար. օս լա 
(ապ րե տուր). կար միր կրո կուս ողորկ ման հա մար. 
օճառ ներ. գործ վածք նե րի երանգ նե րը վե րա-
կանգ նող օճառ ներ. լե ղակ սպի տա կե ղե նի 
հա մար. էսեն ցիա (բնա հյութ) բա դի ա նից. կոս մե-
տի կա կան պատ րաս տուկ ներ լո գան քի հա մար. 
օճառ ներ սափր վե լու հա մար. շրթներկ. բամ բա կե 
տամ պոն ներ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. կոս մե տի կա կան դի մակ ներ. բեր գա մո տի 

յուղ. կա վիճ սպի տա կեց ման հա մար. մաշ կը սպի-
տա կեց նող կոս մե տի կա կան կրեմն եր. պատ րաս-
տուկ ներ կաշ վի գու նա թափ ման հա մար. աղեր 
սպի տա կեց ման հա մար. սո դա սպի տա կեց ման 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ լվաց քի հա մար. օս լա 
սպի տա կե ղե նին փայլ հա ղոր դե լու հա մար. բու-
րա վետ փայ տա նյութ. պատ րաս տուկ ներ բե րա նի 
խո ռո չի ողող ման հա մար, բա ցա ռու թյամբ բժշկա-
կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. լա քեր 
եղունգ նե րի հա մար. մի ջոց ներ գրիմ անե լու 
հա մար. լո սյոն ներ մա զե րի հա մար. մե տաղ նե րի 
կար բիդ ներ (հղկա նյու թեր). սի լի ցի ու մի կար բիդ 
(հղկա նյու թեր). եթե րա յին յու ղեր մայ րու ծա ռից. 
հրաբ խա յին մո խիր մաքր ման հա մար. կո շի կի 
քսուք ներ. մի ջոց ներ մա զե րը ներ կե լու հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ մա զե րը գանգ րաց նե լու 
հա մար. ար հես տա կան թար թիչ ներ. թար թիչ նե րի 
տուշ՝ ներկ. պատ րաս տուկ ներ ողորկ ման հա մար. 
կո շիկ նե րի խնամ քի մի ջոց ներ. մո մեր կա հույ քի 
և հա տակ նե րի փայ լեց ման հա մար. փայլ տվող 
պատ րաս տուկ ներ (ողորկ ման հա մար). կո շի կի 
մո մեր. կո շի կի կուպր. մոմ բե ղե րի հա մար. մոմ 
ման րա հա տա կի հա մար. ողոր կե լու մո մեր. դեր-
ձա կի մոմ. եթե րա յին յու ղեր կիտ րո նից. անու շա-
բույր ջուր (օդե կո լոն). ներ կա նյու թեր զու գա րա նի 
ջրի հա մար. պահ պա նող բա ղադ րու թյուն ներ 
կաշ վի հա մար (փայ լեց նող). կո րունդ (հղկա-
նյութ). կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ կեն դա նի նե րի 
հա մար. կոս մե տի կա կան հա վա քա ծու ներ. կոս-
մե տի կա կան մի ջոց ներ. բամ բակ կոս մե տի կա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. մաք րող կա վիճ. 
բծե րը հա նե լու մի ջոց ներ. կոս մե տի կա կան 
մա տիտ ներ. քսուք ներ ողորկ ման հա մար. կոս-
մե տի կա կան կրեմն եր. լվաց քի սո դա մաք րե լու 
հա մար. մա ծուկ ներ ածե լի ներ սրե լու փո կե րի 
հա մար. մո մեր, կրեմն եր կաշ վի հա մար. լվա ցող 
մի ջոց ներ, բա ցա ռու թյամբ ար դյու նա բե րա կան և 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար օգ տա գործ-
վող նե րի. լու ծույթ ներ մաք րե լու հա մար. ճար պա-
զեր ծող մի ջոց ներ, բա ցա ռու թյամբ ար դյու նա բե-
րա կան նպա տակ նե րի հա մար օգ տա գործ վող-
նե րի. պատ րաս տուկ ներ դի մա հար դա րան քը 
հե ռաց նե լու հա մար. ատամն ա փո շի ներ. կեն ցա-
ղա յին հա կա դիր տեր. ալ մաս տի փո շի (հղկա-
նյութ). կեն ցա ղա յին հա կաս տա տիկ ներ. զմռնի տի 
թուղթ. պատ րաս տուկ ներ լա քը հե ռաց նե լու 
հա մար. զմռնի տի կտոր ներ. պատ րաս տուկ ներ 
գու նա զերծ ման հա մար. պատ րաս տուկ ներ արծ-
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նու կը հե ռաց նե լու հա մար. ժա վե լա ջուր. նար դո սի 
ջուր. բու րա վետ ջուր. հար դա րան քի ջուր. օճա-
ռա ծա ռի կե ղև լվաց քի հա մար. զմռնիտ. խունկ. 
դե պի լ յա տոր ներ. մա զա հե ռաց նող մոմ. պատ-
րաս տուկ ներ լվաց քը թրջե լու հա մար. եթե րա յին 
էսեն ցի ա ներ (բնա հյու թեր). եթե րա յին յու ղեր. 
ծա ղիկ նե րի էքստ րակտ ներ (պար ֆյու մե րիա). 
գրիմ. պատ րաս տուկ ներ մաք րե լու հա մար. հիմ-
քեր ծաղ կա յին օծա նե լիք նե րի հա մար. բա ղադ-
րու թյուն ներ հո տա վետ նյու թե րով ծխեց ման 
հա մար (պար ֆյու մե րիա). բու րա վե տիչ ներ ամո-
քա հունց խմո րից պատ րաստ վող հրու շա կե ղե նի 
հա մար (եթե րա յին յու ղեր). գա ուլ տե րյան յուղ. 
կոս մե տի կա կան վա զե լին. գե րա նի ոլ. յու ղեր կոս-
մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. ջրած նի 
պե րօք սիդ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. հե լի ոտ րո պին. կոս մե տի կա կան յու ղեր. 
հաս մի կի յուղ. նար դո սի յուղ. յու ղեր, որոնք 
ծա ռա յում են որ պես մաք րող մի ջոց ներ. յու ղեր 
պար ֆյու մե րի ա յի և բու րա վետ մի ջոց նե րի 
հա մար. վար դի յուղ. հար դա րան քի յու ղեր. իո նոն 
(պար ֆյու մե րիա). լո սյոն ներ կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. հար դա րան քի կաթ. սպի-
տա կեց նող պատ րաս տուկ ներ լվաց քի հա մար. 
ար դու զար դի մի ջոց ներ. դի մա պա կի նե րը մաք-
րե լու հե ղուկ ներ. պատ րաս տուկ ներ գործ վածք-
նե րը կո կե լու (օս լա յե լու) հա մար. անա նու խի 
էսեն ցիա (եթե րա յուղ). դաղձ օծա նե լի քի ար տադ-
րու թյան հա մար. կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ 
հոն քե րի հա մար. մուշկ. չե զո քաց նող մի ջոց ներ 
մշտա գանգ րաց ման հա մար. շամ պուն ներ. օծա-
նե լիք. ար հես տա կան եղունգ ներ. պատ րաս տուկ-
ներ եղունգ նե րի խնամ քի հա մար. պատ րաս տուկ-
ներ պա տի պաս տառ նե րը մաք րե լու հա մար. 
ողորկ ման թուղթ. ապա կե հղկա թուղթ. պար ֆյու-
մե րի ա յին ար տադ րանք. կոս մե տի կա կան մի ջոց-
ներ մաշ կը խնա մե լու հա մար. օճառ ներ ոտ քե րի 
քրտնե լու դեմ. հղկա քա րեր ողորկ ման հա մար. 
պեմ զա (չե չա քար). շրթներ կեր կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. դի մա փո շի. պատ րաս-
տուկ ներ սափր վե լու հա մար. հո տա զեր ծող օճառ-
ներ. հո տա վետ (բու րա վետ) նյու թեր սպի տա կե-
ղե նի բու րա վե տաց ման հա մար. սաֆ րոլ. հա տով 
օճառ ներ հար դա րան քի հա մար. սո դա յի մոխ րա-
ջուր. մա տիտ ներ հոն քե րի հա մար. հար դա րան քի 
(ար դու զար դի) տալկ. կոս մե տի կա կան ներ կա-
նյու թեր. բև եկ նա յուղ ճար պա զերծ ման հա մար. 
տեր պեն թի նի յուղ ճար պա զերծ ման հա մար. 

տեր պեն ներ (եթե րա յին յու ղեր). հղկա պաս տառ. 
զմռնի տա յին պաս տառ ապա կե հղկա նյու թով. 
ար դու զար դի մի ջոց ներ քրտնե լու դեմ (ար դու-
զար դի պա րա գա ներ). օճառ ներ քրտնե լու դեմ. 
կի զել գուր ողորկ ման հա մար. հղկա նյու թեր. 
հղկա թուղթ. անու շադ րի սպիրտ (լվա ցող, մաք-
րող մի ջոց). ա լյու մի նա յին շի բեր (հա կա նե խիչ-
ներ). նշի կաթ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ ժան գը հե ռաց նե լու 
հա մար. կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ արև այ րու քի 
հա մար. բու րա վե տիչ ներ (եթե րա յին յու ղեր). բու-
րա վե տիչ ներ ըմ պե լիք նե րի հա մար (եթե րա յին 
յու ղեր). կեն ցա ղա յին քի մի ա կան գու նա բա ցող 
նյու թեր սպի տա կե ղե նի հա մար. աղեր վան նա-
նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա-
տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. ներ կա նյու թեր 
մո րու քի և բե ղե րի հա մար. կոս մե տի կա կան 
պատ րաս տուկ ներ նի հա րե լու հա մար. սո սինձ ներ 
ար հես տա կան թար թիչ նե րի ամ րաց ման հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ ներ կե րը հե ռաց նե լու հա մար. 
հո տա զեր ծիչ ներ մար դու կամ կեն դա նի նե րի 
հա մար. դե կո րա տիվ փո խա տիպ նկար ներ կոս-
մե տի կա կան նպա տակ նե րի հա մար. կա պակ ցող 
մի ջոց ներ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. գու նազր կող մի ջոց ներ կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ լվա-
նա լիս սպի տա կե ղե նը փափ կաց նե լու հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ ատամ նե րի պրո թեզ նե րը 
մաք րե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ ջրհոր դան-
նե րը մաք րե լու հա մար. շամ պուն ներ ըն տա նի 
կեն դա նի նե րի հա մար (ոչ բու ժա կան խնամ քի 
մի ջոց ներ). կոս մե տի կա կան լո սյոն նե րով տո գոր-
ված ան ձե ռո ցիկ ներ. պատ րաս տուկ ներ ատամ-
նե րի պրո թեզ նե րի ողորկ ման հա մար. կպչուն 
նյու թեր կոս մե տի կա կան մի ջոց նե րի հա մար. 
սափր վե լու լո սյոն ներ. լա քեր մա զե րի հա մար. 
թար թիչ նե րի հա մար ներկ. հո տա վետ խառ նուրդ-
ներ ծա ղիկ նե րից և խո տե րից. աե րո զոլ ներ բե րա-
նի խո ռո չի թար մաց ման հա մար. պատ րաս տուկ-
ներ չոր մաքր ման հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
ման րա տախ տա կի վրա յից մո մը հե ռաց նե լու 
հա մար (մաք րող մի ջոց ներ). սա հու մը կան խող 
մոմ հա տա կի հա մար. հե ղուկ ներ հա տա կի 
հա մար, որոնք կան խում են սա հե լը. սեղմ ված 
օդով բա լոն ներ մաքր ման և փո շու հե ռաց ման 
հա մար. ժել ատամն ե րի սպի տա կեց ման հա մար. 
լվա ցող մի ջոց նե րով տո գոր ված ջնջոց ներ մաք-
րե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ բույ սե րի տե րև-
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նե րին փայլ հա ղոր դե լու հա մար. խնկա ձո ղիկ ներ. 
խո նա վակ լա նիչ նյու թեր սպասք լվա ցող մե քե նա-
նե րի հա մար. օդի բու րա վե տիչ ներ. շեր տիկ ներ 
շնչա ռու թյու նը թար մաց նե լու հա մար. հո տա զեր-
ծիչ ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար. մաք րող 
մի ջոց ներ անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար, 
ախ տա հա նիչ ներ կամ հո տա զեր ծիչ ներ. պատ-
րաս տուկ ներ հալ վե վե րա յով կոս մե տի կա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ժե լեր մերս ման հա մար, 
բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող նե րի. փայլ շրթունք նե րի հա մար. 
բալ զամն եր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա-
տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. չոր շամ պուն ներ. 
կպչուն պի տակ ներ եղունգ նե րի հա մար. արև ա-
պաշտ պան պատ րաս տուկ ներ. եթե րա յին յու ղեր 
ցիտ րո նից. հի նա (կոս մե տի կա կան ներ կա նյութ). 
գու տա լին (կո շի կի քսուք). տու փեր շրթներ կի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ լո գան քի հա մար ոչ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. մա զե րի լա վո-
րա կիչ ներ. պատ րաս տուկ ներ մա զերն ուղ ղե լու 
հա մար. դի մա հար դա րու մը հե ռաց նող պատ րաս-
տուկ նե րով տո գոր ված ան ձե ռո ցիկ ներ. կո լա գեն-
ներ (սոսն ձա նյութ) կոս մե տի կա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. սպի տա կեց նող շեր տիկ ներ ատամ-
նե րի հա մար. սննդա յին բու րա վե տիչ ներ (եթե-
րա յին յու ղեր). բու սա կան կոս մե տի կա կան 
պատ րաս տուկ ներ. ոչ բու ժա կան մաք րող մի ջոց-
ներ անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար. բու սա կան 
էքստ րակտ ներ կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. եղունգ նե րի լա քա հա նիչ ներ. մոմ հա տա-
կի հա մար. շամ պուն ներ կեն դա նի նե րի հա մար 
(ոչ բժշկա կան խնամ քի մի ջոց ներ). պատ րաս-
տուկ ներ աչ քե րը լվա նա լու հա մար, ոչ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. հեշ տո ցա յին լու ծույթ ներ 
անձ նա կան հի գի ե նա յի կամ հո տա զերծ ման 
հա մար. կեն ցա ղա յին քի մի ա կան պատ րաս տուկ-
ներ մաք րե լու հա մար. բույր տա րա ծող հո տա վետ 
եղեգ ներ. սպի տա կեց նող (գու նազր կող) մի ջոց-
ներ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. մերս-
ման մո մեր կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ երե խա նե րի 
հա մար. շնչա ռու թյու նը թար մաց նող պատ րաս-
տուկ ներ անձ նա կան հի գի ե նա յի հա մար. մաք րող 
մի ջոց նե րով տո գոր ված ման կա կան սրբիչ ներ. 
բաս մա (կոս մե տի կա կան ներ կա նյութ). աչ քի 
ժե լա յին վի րա կա պեր կոս մե տի կա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. փայլփ լուք ներ եղունգ նե րի հա մար. 
մի ցե լյար ջուր. մարմն ի ներ կեր կոս մե տի կա կան 

նպա տակ նե րի հա մար. մարմն ի հե ղուկ լա տեք-
սա յին ներ կեր կոս մե տի կա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ատամ նա մա ծուկ. դի մա հար դա րու մը 
հե ռաց նող պատ րաս տուկ նե րով տո գոր ված բամ-
բակ. լվաց քի ան ձե ռո ցիկ ներ գու նա թա փու մը 
կան խե լու հա մար. չո րաց նող հա կաս տա տիկ 
ան ձե ռո ցիկ ներ. փայ լեր մարմ նի հա մար. 
կրկնա կի կո պի ժա պա վեն ներ.

դաս 4. մեղ րա մոմ. մե թի լաց ված էթի լա յին 
սպիրտ. սպիրտ (վա ռե լիք). վա ռե լիք սպիր տի 
հիմ քով. թղթե քու ղեր կրակ վա ռե լու հա մար. 
փայ տե տա շեղ ներ կրակ վա ռե լու հա մար. կպչան 
(վա ռում). անտ րա ցիտ. փո կե րի սա հու մը ար գե-
լա կող պատ րաս տուկ ներ. մո մեր Նոր տար վա 
տո նա ծա ռե րի հա մար. թանձր քսուք ներ զեն քի 
հա մար. կա պակ ցող բա ղադ րու թյուն ներ ավ լե-
լու, սրբե լու հա մար. վա ռե լա փայտ. փայ տա ծուխ 
(վա ռե լիք). մո մեր լու սա վոր ման հա մար. քա րա-
ծուխ բրի կե տա վոր ված. տորֆ բրի կե տա վոր ված 
(վա ռե լիք). փայ տա նյու թի բրի կետ ներ. վա ռե լի քի 
բրի կետ ներ. դյու րա վառ փո շի աց ված խառ նուրդ-
ներ. կար նա ու բի մոմ (ար մա վե նու մոմ). ցե րե զին 
(մո մա յին դի է լեկտ րիկ). քա րա ծուխ. տորֆ (վա ռե-
լիք). վա ռե լա նյութ. յու ղեր կոշ կե ղե նը յու ղե լու 
հա մար. մոմ (հումք). մոմ փո կե րի հա մար. մոմ 
լու սա վոր ման հա մար. մոմ ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. կոքս. հան քա յին վա ռե լիք. 
թանձր քսուք ներ փո կե րի հա մար. յու ղեր կա շին 
յու ղե լու հա մար. տեխ նի կա կան ճար պեր. յու ղեր 
շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի ժա մա նակ 
կա ղա պար նե րից հա նե լը հեշ տաց նե լու հա մար. 
ճրա գու. պատ րաս տուկ ներ փո շին մաք րե լու 
հա մար. լու սա վո րող յու ղեր. գազ լու սա վոր ման 
հա մար. վա ռե լիք լու սա վոր ման հա մար. քսա յու-
ղեր. գա զո լին (վա ռե լա նյութ). եթեր նավ թա յին. 
լիգ րո ին (վա ռե լա նյութ). պատ րույգ ներ մո մե րի 
հա մար. տեխ նի կա կան վա զե լին ար դյու նա բե-
րա կան նպա տակ նե րի հա մար. դի զե լա յին վա ռե-
լիք. վա ռե լի քա յին գազ. նավ թա գազ. քսու քա յին 
գրա ֆիտ (գրա քար). յուղ քա րած խա յին խե ժից. 
քա րած խա յին յուղ. յու ղեր քա րե կամ ա ղյու սե 
շար ված քը պահ պա նե լու հա մար. խո նա վաց նող 
յու ղեր. ձկան յուղ, տեխ նի կա կան. սո յա յի յու ղից 
պատ րաս տուկ ներ այ րու կը կան խե լու նպա տա-
կով խո հա նո ցա յին սպաս քը մշա կե լու հա մար. 
կե րո սին (թո րած նավթ). թանձր քսուք ներ. 
պատ րույգ ներ լամ պե րի հա մար. գոր շա ծուխ. 
քսա նյու թեր. մա զութ. բար բա րու կի յուղ ար դյու-
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նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. նավ թա. 
ոսկ րա յուղ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. օլե ին. լեռ նա յին մոմ (օզո կե րիտ). պա րա-
ֆին. նավթ, այդ թվում՝ մշակ ված. ած խա փո շի 
(վա ռե լիք). ստե ա րին (բնա ճարպ). բրդա ճարպ, 
լա նօ լին. արև ա ծաղ կի ձեթ ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. գի շե րա լամպ, ճրագ 
(մո մեր). կա պակ ցող բա ղադ րու թյուն ներ փո շու 
հա մար. յու ղեր գործ վածք նե րի հա մար. շար ժի չա-
յին վա ռե լիք. կի զա յու ղեր. ոչ քի մի ա կան հա վե լա-
նյու թեր շար ժի չա յին վա ռե լի քի հա մար. ճար պեր 
կա շին պահ պա նե լու հա մար. տեխ նի կա կան 
յու ղեր. պնդաց ված գա զեր (վա ռե լիք). գեր չա կա-
ձեթ (տեխ նի կա կան). յու ղեր կա շին պահ պա նե լու 
հա մար. յու ղող-հո վաց նող հե ղուկ ներ. յու ղեր ներ-
կե րի հա մար. գե նե րա տո րա յին գա զեր. շար ժի չի 
յուղ. անու շա հոտ մո մեր. էլեկտ րա կան էներ գիա. 
էթա նոլ (վա ռե լիք). աբեթ. փո շին կլա նող բա ղադ-
րու թյուն ներ. բեն զին. կեն սա վա ռե լիք. բեն զո լա-
յին վա ռե լիք. քսի լե նա յին վա ռե լիք. դա հուկ նե րի 
քսուք ներ. լա նո լին կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ 
ար տադ րե լու հա մար. մեղ րա մոմ կոս մե տի կա կան 
մի ջոց ներ ար տադ րե լու հա մար. ածուխ նար գի-
լեի հա մար.

դաս 5. ատամն ա բու ժա կան հղկա նյու թեր. 
ակո նի տին. սո սինձ ատա մի պրո թեզ նե րի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ օդը մաք րե լու հա մար. 
սպի տա կու ցա յին սննդամ թերք բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. սպի տա կու ցա յին պատ րաս-
տուկ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
բժշկա կան սպիրտ. ալ դե հիդ ներ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ազ նիվ մե տաղ նե րի 
հա մա հալ վածք ներ ատամն ա բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ատամն ա բու ժա կան ամալ-
գամն եր (սնդկա զոդք). օս լա դի ե տիկ կամ դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. անզ գա յաց-
նող մի ջոց ներ. սա մի թի յուղ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. կպչուն սպե ղա նի ներ. ար ջըն-
կույ զի կե ղև (տո նու սը բարձ րաց նող մի ջոց) 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս-
տուկ ներ վա սա տու կեն դա նի նե րին ոչն չաց նե լու 
հա մար. հա կա ասթ մա տիկ թե յե րի փունջ. ցրտա-
հա րու թյու նից պաշտ պա նող քսուք ներ դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ-
ներ թութ քը բու ժե լու հա մար. պատ րաս տուկ ներ 
տնա յին սնկե րը ոչն չաց նե լու հա մար. մի ջոց ներ 
գլխա ցա վի դեմ. ցե ցից պաշտ պա նող պատ րաս-
տուկ ներ. մի ջոց ներ մա կա բույծ նե րի դեմ. հա կա-

նե խիչ ներ. հա կա նե խիչ բամ բակ. հա կա դի ու րե-
տիկ պատ րաս տուկ ներ. գորտ նուկ ներ բու ժող 
մա տիտ ներ. ապա նեխ ված բամ բակ. սնու ցիչ 
մի ջա վայ րեր ման րէ նե րի կուլ տու րա նե րի հա մար. 
ման րէ ա բա նա կան պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան 
և անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ման րէ ա կան թույ ներ. ման րէ ա կան պատ րաս-
տուկ ներ բժշկա կան և անաս նա բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. հա կա կոշ տու կա յին օղակ ներ 
ոտ քե րի հա մար. լո գանք նե րի պատ րաս տուկ ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. աղեր հան-
քա յին ջրե րով լո գան քի հա մար. թթված նա յին 
վան նա ներ. ծո վի ջուր բու ժիչ լո գանք նե րի 
հա մար. բու ժիչ պատ րաս տուկ ներ լո գան քի 
հա մար. բա լա սա նա յին պատ րաս տուկ ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. վի րա կա պա-
յին կա լանդ ներ (բան դաժ ներ). բալ զամն եր (բա լա-
սան ներ) բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
լվա ցող մի ջոց ներ անա սուն նե րի հա մար (մի ջա-
տաս պան ներ). բի ո ցիդ ներ. բիս մու թի պատ րաս-
տուկ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
մի ջա տաս պան մի ջոց ներ. փայ տա ծուխ դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. դե ղո րայ քա-
յին կոն ֆետ ներ. բու ժիչ ցե խեր. ցե խեր լո գանք-
նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ այր վածք նե րը 
մշա կե լու հա մար. կա շու (ակա ցի ա յի, ար մա վե նու 
էքստ րակտ) դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ ոսկ րա կոշ տուկ նե րը 
բու ժե լու հա մար. կա լո մել (ֆուն գի ցիդ). փո շի 
ճան ճաս պե ղա նուց. ռե տին ատամն ա բու ժա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. օշա րակ ներ դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. դե ղա պա տիճ ներ. 
դե ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ ներ. վի րա կա պեր 
տաք կոմպ րես նե րի հա մար. բամ բա կյա կտոր ներ 
բժշկա կան (բու ժա կան) նպա տակ նե րի հա մար. 
ծվա տուք բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
կրա յին պատ րաս տուկ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. լվա ցող մի ջոց ներ շնե րի 
հա մար (մի ջա տաս պան ներ). ռե պե լենտ ներ շնե րի 
հա մար. քի միա-դե ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ-
ներ. քլո րա լի ջրա յին լու ծույթ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. քլո րա ֆորմ. ծխա խոտ 
չպա րու նա կող սի գա րետ ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ատա մի ցե մենտ ներ. ցե մենտ 
կեն դա նի նե րի սմբակ նե րի հա մար. կա ղա պա րա-
մո մեր ատամ նա բու ժա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. մո մեր ծխա հար ման հա մար. կո կա ին. 
հա կա մա կա բու ծա յին վզա կա պեր կեն դա նի նե րի 
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հա մար. աչ քի թրջոց ներ. վի րա կա պեր կոմպ րես-
նե րի հա մար. վի տա մի նա յին պատ րաս տուկ ներ. 
քի մի ա կան հա ղոր դիչ ներ էլեկտ րա կար դի ոգ րա-
ֆի ա կան էլեկտ րոդ նե րի հա մար. կեն դու րան գի 
կե ղև բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. դե ղեր 
փոր կա պու թյան դեմ. լու ծույթ ներ հպա ոսպ նյակ-
նե րի հա մար. քի մի ա կան հա կա բեղմն ա վո րիչ 
մի ջոց ներ. ռա դի ո լո գի ա կան ցայ տու նակ նյու թեր 
բժշկա կան (բու ժա կան) նպա տակ նե րի հա մար. 
պատ րաս տուկ ներ կոշ տուկ նե րը հե ռաց նե լու 
հա մար. բամ բակ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. դե ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ ներ արև-
այ րու քը բու ժե լու հա մար. կա ուս տիկ մա տիտ ներ. 
ցրտա հար ման ժա մա նակ օգ տա գործ վող պատ-
րաս տուկ ներ. ա րյուն կանգ նեց նող մա տիտ ներ. 
կրո տո նի կե ղև. կու րա րե (ուժեղ թույն). պատ վաս-
տա նյու թեր. լվա ցող մի ջոց ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. եփուկ ներ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. նյու թեր ատամն ալց ման 
հա մար. նյու թեր ատամն ե րի ծե փա պատ ճեն նե րի 
հա մար. լա քեր ատամն ե րի հա մար. մա ծիկ ներ 
(մաս տի կա) ատամ նե րի հա մար. բժշկա կան 
վի րա կապ ման նյու թեր. ճե նա պա կի ատա մի պրո-
թեզ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ ատամն ե րի 
դուրս գա լը հեշ տաց նե լու հա մար. ա րյու նը մաք-
րող մի ջոց ներ. ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ հի գի ե նիկ 
նպա տակ նե րի հա մար. հո տա զեր ծիչ ներ, բա ցա-
ռու թյամբ մարդ կանց կամ կեն դա նի նե րի հա մար 
նա խա տես ված նե րի. պատ րաս տուկ ներ մկնե րին 
ոչն չաց նե լու հա մար. հաց շա քա րախ տով 
հի վանդ նե րի հա մար. մար սո ղու թյա նը նպաս տող 
դե ղա գոր ծա կան մի ջոց ներ. դի գի տա լին. 
ցա վազր կող ներ. դե ղա մի ջոց ներ. լրաց ված ճամ-
փոր դա կան դե ղա տու փեր. մագ նե զի ադ դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ րին ջի 
ջուր դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
հան քա յին ջրեր բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. հան քա յին ջրե րի կազ մի մեջ մտնող 
աղեր. ստո րերկ րյա տաք ջրեր. ծա ռե րի կե ղև ներ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. էլիք սիր-
ներ (դե ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ ներ). լու ծիչ-
ներ կպչուն սպե ղա նի նե րը հե ռաց նե լու հա մար. 
հա կաս պո րա յին պատ րաս տուկ ներ. վի րախ ծուծ-
ներ, տամ պոն ներ վեր քե րը բու ժե լու հա մար. 
աղեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. բարդ 
եթեր ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պարզ եթեր ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. վի րա բու ժա կան վի րա կապ ման նյու թեր. 

էվ կա լիպ տի (նի վե նու) թուրմ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. էվ կա լիպտ (նի վե նի) 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. լու ծո-
ղա կան ներ (մաք րող մի ջոց ներ). ա լյուր դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. կաթ նա յին չոր 
խառ նուրդ ներ ման կա կան սննդի հա մար. ջերմն 
իջեց նող մի ջոց ներ. սա միթ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. դե ղա թուր մեր. բու ժիչ թե յեր. ձկան 
յուղ. ֆուն գի ցիդ ներ. նյար դե րը ամ րապն դող 
մի ջոց ներ. գվա յա կոլ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. որ դա թափ մի ջոց ներ. թան զիֆ 
վի րա կա պե րի հա մար. լու ծո ղա կան մի ջոց ներ. 
դոն դո ղա նյութ (ժե լա տին) բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. բոգ (օձա դեղ) դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ման րէ աս պան ներ. գլի-
ցե րա ֆոս ֆատ ներ. ռե տին բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. կտա վա տի սերմ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. քսուք ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. քսուք ներ անաս նա բու-
ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. կթե լու ժա մա նակ 
օգ տա գործ վող քսուք. քի մի ա կան պատ րաս տուկ-
ներ հղի ու թյան ախ տո րոշ ման հա մար. բու ժիչ 
յու ղեր. հե մա տո գեն. հե մոգ լո բին. դե ղա բույ սեր. 
հոր մոն ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
մա նա նե խի յուղ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. հիդ րաս տին. հիդ րաս տի նին. խո նա վա-
ծուծ բամ բակ. սերմ նա հե ղուկ ար հես տա կան 
բեղմն ա վոր ման հա մար. ռե պե լենտ ներ մի ջատ-
նե րի դեմ. յո դի թուրմ. պեպ տոն ներ դե ղա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. յո դա ֆորմ. իռ լան-
դա կան մա մուռ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. յա լա պա (լու ծո ղա կան ներ). ունաբ դե ղո-
րայ քա յին. մա տու տակ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ծխա խո տի լու ծամ զուք ներ 
(էքստ րակտ ներ) (մի ջա տաս պան ներ). կաթ նա յին 
ֆեր մենտ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ածի կա կա թից ըմ պե լիք ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. լվա ցող մի ջոց ներ կեն-
դա նի նե րի հա մար (մի ջա տաս պան ներ). ա լյուր 
կտա վա տի սեր մից դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. լո սյոն ներ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. կաթ նա շա քար (լակ տոզ) 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ-
րաս տուկ ներ մի ջատ նե րի թրթուր նե րը ոչն չաց-
նե լու հա մար. խմո րիչ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ ցա մա քա-
յին կակ ղա մորթ նե րին ոչն չաց նե լու հա մար. 
քսուք ներ. լու պու լին դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
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նե րի հա մար. ծա մոն բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. մանգ րե նու կե ղև դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. կա նա ցի հի գի ե նիկ կի սա վար-
տիք ներ. դաղձ (անա նուխ) դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. քի մի ա կան պատ րաս-
տուկ ներ միլ դյուի դեմ մշակ ման հա մար. ածիկ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ-
րաս տուկ ներ վա սա տու բույ սե րը ոչն չաց նե լու 
հա մար. ծծմբա յին ձո ղիկ ներ (ախ տա հա նիչ 
մի ջոց ներ). բժշկա կան շրթնաք սուք ներ. թուր մեր 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. շի ճուկ ներ. 
մեն թոլ. սնդի կա յին քսուք ներ. սնու ցիչ նյու թեր 
միկ րո օր գա նիզմն ե րի հա մար. միկ րո օր գա նիզմ-
նե րի ման րէ ախմ բեր բժշկա կան կամ անաս նա-
բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. պաս տեղ ներ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. թույն 
առ նետ նե րի հա մար. կպչուն ճան ճորս ներ. պատ-
րաս տուկ ներ ճան ճե րին ոչն չաց նե լու հա մար. 
մա նա նեխ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. լո սյոն ներ անաս նա բու ժա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. մի րո բա լա նի կե ղև դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. քի մի ա կան պատ րաս-
տուկ ներ մրի կով վա րակ ված հա տի կա բույ սե րը 
մշա կե լու հա մար. թմրա դե ղեր. հո տո տե լի աղեր. 
քսուք ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ափի ո նա յին պատ րաս տուկ ներ. ափի ոն. 
օպո դել դոկ. պատ րաս տուկ ներ օր գա նա բու ժու-
թյան հա մար. ոս կու ամալ գամն եր (սնդկա զոդք) 
ատամն ե րի հա մար. պեկ տին ներ դե ղա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. հի գի ե նիկ տամ պոն-
ներ կա նանց հա մար. հի գի ե նիկ սրբիչ ներ, մի ջա-
դիր ներ. ֆե նոլ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. թուղթ մա նա նե խա յին սպե ղա նի-
նե րի հա մար. մի ջոց ներ մա կա բույծ նե րին ոչն չաց-
նե լու հա մար. դե ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ ներ 
մաշ կի խնամ քի հա մար. խո տա թուր մեր բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. դե ղա գոր ծա կան 
պատ րաս տուկ ներ թե փը հե ռաց նե լու հա մար. 
պեպ սին ներ (ֆեր մենտ ներ) դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. պա տիճ ներ դե ղա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. առա ջին օգ նու թյան 
լրաց ված դե ղա տու փեր. ֆոս ֆատ ներ դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. քի մի ա կան պատ-
րաս տուկ ներ ֆի լոկ սե րա յի դեմ մշակ ման հա մար. 
մի ջոց ներ ոտ քե րը քրտնե լու դեմ. ա րյան պլազ մա. 
թույ ներ. կա լի ու մի աղեր բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. պի րետ րու մի փո շի. քվեբ րա խո 
(դա բա ղա յին էքստ րակտ) բժշկա կան նպա տակ-

նե րի հա մար. քվա սիա (տո նու սը բարձ րաց նող 
մի ջոց) բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. քի նա-
քի նա յի (խի նի նի) կե ղև բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. քի նին բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
քի նո լին բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ռա դի ո ակ տիվ նյու թեր բժշկա կան (բու ժա կան) 
նպա տակ նե րի հա մար. ռա դի ում բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. բու ժիչ ար մատ ներ. 
խա վար ծի լի ար մատ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. տո նու սը բարձ րաց նող մի ջոց-
ներ (դե ղա յին պատ րաս տուկ ներ). ազո տաթթ վա-
կան հիմն ա յին բիս մութ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. սար սա պա րիլ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ա րյուն բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. բժշկա կան տզրուկ ներ. ուսի 
վի րա բու ժա կան վի րա կա պեր. ցա վա մո քիչ դե ղա-
մի ջոց ներ. տրանկ վի լի զա տոր ներ. հաս կա ժանգ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. դե ղա-
մի ջոց ներ շի ճու կա բու ժու թյան հա մար. մա նա-
նե խի սպե ղա նի. պատ րաս տուկ ներ հո ղը ման րէ-
ա զեր ծե լու հա մար. քնա բեր ներ. նատ րի ու մի 
աղեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ-
րաս տուկ ներ ման րէ ա զերծ ման հա մար. ստրիխ-
նին. ա րյուն կանգ նեց նող (ա րյու նար գել) մի ջոց-
ներ. շա քար բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
սուլ ֆա մի դա յին պատ րաս տուկ ներ (դե ղո րայ քա-
յին պատ րաս տուկ ներ). դե ղա մո մեր. գի նե քար 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. բև եկ-
նա յուղ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
տեր պեն թին դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. թի մոլ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. մի ջոց ներ քրտնե լու դեմ. հա տուկ նյու-
թե րով տո գոր ված թուղթ ցե ցե րի դեմ. անաս նա-
բու ժա կան պատ րաս տուկ ներ. քի մի ա կան պատ-
րաս տուկ ներ վա րակ ված խա ղո ղը մշա կե լու 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ վնա սա տու նե րին 
ոչն չաց նե լու հա մար. թա րա խա քաշ մի ջոց ներ. 
ացե տատ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. թթու ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. կպչուն ժա պա վեն ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ալ կա լո իդ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. դի ե տիկ սննդամ թերք 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ման կա կան 
սնունդ. ա լ յու մի նի ացե տատ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. նշի կաթ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. քսուք ներ արև այ րու քի 
դեմ. լո գան քի աղեր բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. մա տու տա կի ձո ղիկ ներ դե ղա գոր ծա կան 
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նպա տակ նե րի հա մար. խմե լու սո դա դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. կեն սա բա նա կան 
պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. բրոմ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. դի ե տիկ ըմ պե լիք ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. քա փու րի յուղ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. քա փուր բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. բյու րե ղաց ված սառ նա շա քար 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. կար բո նիլ 
(հա կա մա կա բու ծա յին մի ջոց). ալ գի ցիդ ներ. լե ցի-
թին բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. գա զեր 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ամե նօ րյա 
մի ջա դիր ներ (հի գի ե նիկ). մայր մեղ վի կաթ դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. բժշկա կան 
մի ջոց ներ նի հա րե լու հա մար. բարդ ցե լյու լո զա յին 
(թա ղան թա նյու թա յին) եթեր ներ դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. կա ուս տիկ ներ դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. պարզ ցե լյու լո-
զա յին (թա ղան թա նյու թա յին) եթեր ներ դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. հա ցա հա տի կա յին 
բույ սե րի մշակ ման երկ րոր դա կան ար գա սիք ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. քի մի ա կան 
պատ րաս տուկ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. կո լո դի ում դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. թթու գի նե քար դե ղա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. կրե ո զոտ (փայ տի 
տո գո րա նյութ) դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ատամ նա բու ժա կան դե ղա մի ջոց ներ. 
դե ղա մի ջոց ներ մար դու հա մար. դե ղա մի ջոց ներ 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ախ տո րոշ ման պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. գլի ցե րին բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. միքս տու րա ներ. ֆեր-
մենտ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ծծմբա ծա ղիկ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ֆոր մալ դե հիդ (մրջնալ դե հիդ) 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. ծխե լու 
խո տեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
բժշկա կան պատ րաս տուկ ներ ծխեց ման հա մար. 
գխտո րաթ թու դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. վա զե լին բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. խա ղո ղա շա քար (գլյու կո զա) բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. դեղ նա խեժ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. գու րյուն-բալ զամ (բա լա-
սան) բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. գայ լու կի 
լու ծամ զուք ներ (էքստ րակտ ներ) դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. գեր չա կի յուղ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ջրած նի պե րօք սիդ 

բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. յոդ դե ղա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. յո դիդ ներ դե ղա-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. ալ կա լի ա կան 
մե տաղ նե րի յո դիդ ներ դե ղա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. իզո տոպ ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. դի ե տիկ նյու թեր բժշկա կան 
(բու ժա կան) նպա տակ նե րի հա մար. խան ձա րուր-
ներ ան մի զա պա հու թյամբ տա ռա պող նե րի 
հա մար. կեն սա բա նա կան պատ րաս տուկ ներ 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. քի մի-
ա կան պատ րաս տուկ ներ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. քի մի-
ա կան ռե ակ տիվ եր բժշկա կան կամ անաս նա-
բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս-
տուկ ներ հպա ոսպ նյակ նե րի մաքր ման հա մար. 
դի աս տազ (խմո րիչ) բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. սննդա յին նրբա թե լեր. ֆեր մենտ ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ֆեր մենտ ներ 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. ֆեր-
մեն տա յին (խմո րիչ) պատ րաս տուկ ներ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ֆեր մեն տա յին (խմո-
րիչ) պատ րաս տուկ ներ անաս նա բու ժա կան 
նպա տակ նե րի հա մար հի գի ե նիկ կի սա վար տիք-
ներ ան մի զա պա հու թյամբ տա ռա պող նե րի 
հա մար. չո րա րար ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. դե ղա մի ջոց նե րով տո գոր ված ան ձե ռո-
ցիկ ներ. միկ րո տար րե րով պատ րաս տուկ ներ 
մարդ կանց և կեն դա նի նե րի հա մար. ամի նաթ-
թու ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ամի-
նաթ թու ներ անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. բար ձիկ ներ կրծքով կե րակ րե լիս օգ տա-
գոր ծե լու հա մար. մայ րու կե ղև, որն օգ տա գործ-
վում է որ պես ռե պե լենտ՝ վա նիչ նյութ. ախ տա-
հա նիչ մի ջոց ներ քի մի ա կան զու գա րան նե րի 
հա մար. ձկան ա լյուր դե ղա գոր ծա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. սննդա յին հան քա յին հա վե լումն եր. 
բժշկա կան մի ջոց ներ ատա մի խո ռո չի խնամ քի 
հա մար. սննդա յին հա վե լումն եր. ոսկ րա ցե մենտ 
վի րա բու ժա կան և ոսկ րա բու ժա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ծխեց ման հա մար ռե պե լենտ ներ 
մի ջատ նե րի դեմ. ակա րի ցիդ ներ (տի զաս պան-
ներ). հա կա բի ո տիկ ներ. բժշկա կան նպա տակ նե-
րով օգ տա գործ վող մի ջոց ներ ախոր ժա կը ճնշե լու 
հա մար. պատ րաս տուկ ներ բրոնխ նե րը լայ նաց-
նե լու հա մար. կոշ տու կա յին բար ձիկ ներ. մո լես կին 
(բամ բա կե գործ վածք) բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. հեշ տո ցա յին լու ծույթ ներ բժշկա կան 
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նպա տակ նե րի հա մար. բժշկա կան պատ րաս-
տուկ ներ մա զերն աճեց նե լու հա մար. ստե րո իդ-
ներ. օժան դակ մի ջոց ներ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. վի րա բու ժա կան հյուս ված քա պատ-
վաստ ներ կեն դա նի հյուս վածք նե րից. բժշկա կան 
նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող աչ քի վի րա կա-
պեր. թթվա ծին բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. հո տա զեր ծիչ ներ հա գուս տի կամ մա նա-
ծա գործ ված քա յին ար տադ րան քի հա մար. օդը 
թար մաց նող հո տա զեր ծիչ ներ. հեշ տո ցա յին 
լվաց ման մի ջոց ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար ցո ղու նա յին բջիջ ներ բժշկա կան (բու ժա-
կան) նպա տակ նե րի հա մար. ցո ղու նա յին բջիջ ներ 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. կեն-
սա բա նա կան հյուս վածք նե րի մշա կա բույ սեր 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. մշա կա բույ սեր 
կեն սա բա նա կան հյուս վածք նե րից անաս նա բու-
ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. սա ռեց նող հե ղու-
կա ցիր ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
քսա նյու թեր ին տիմ նպա տակ նե րի հա մար. պատ-
րաս տուկ ներ հալ վե վե րա յից դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. մար գար տե դի մա փո շի 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս-
տուկ ներ սե ռա կան ակ տի վու թյու նը պա կա սեց-
նե լու հա մար. ման կա կան խան ձա րուր ներ. ման-
կա կան կի սա վար տիք-խան ձա րուր ներ. բու ժա-
կան պատ րաս տուկ ներ աչ քե րը լվա նա լու հա մար. 
հա բեր ախոր ժա կը զսպե լու հա մար. հա բեր 
նի հա րե լու հա մար. արև այ րու քի հա բեր. հա բեր-
հա կա օք սի դանտ ներ. սննդա յին հա վե լում ներ 
կեն դա նի նե րի հա մար. սպի տա կու ցա յին սննդա-
յին հա վե լումն եր. սննդա յին հա վե լումն եր կտա-
վա տի սեր մե րից. սննդա յին հա վե լումն եր կտա-
վա տի սեր մի յու ղից. սննդա յին հա վե լում ներ 
ցո րե նի ծի լե րից. խմո րի չի սննդա յին հա վե լում-
ներ. սննդա յին հա վե լումն եր մայր մեղ վի կա թից. 
ակ նա մոմ դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. սննդա յին հա վե լումն եր ակ նա մո մից. 
սննդա յին հա վե լումն եր բույ սե րի ծաղ կա փո շուց. 
սննդա յին հա վե լումն եր ֆեր մենտ նե րից. սննդա-
յին հա վե լումն եր խա ղո ղա շա քա րից (գլյու կո զա-
յից). սննդա յին հա վե լումն եր լե ցի թի նից. սննդա-
յին հա վե լում ներ ալ գի նա տից. ալ գի նատ ներ 
դե ղա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. սննդա-
յին հա վե լումն եր կա զե ի նից. սննդա յին հա վե լում-
ներ պրո տե ի նից. պրո տե ի նից սննդա յին հա վե-
լումն եր կեն դա նի նե րի հա մար. ռե ակ տիվ թուղթ 
բժշկա կան նպա տակ նե րով. սպիրտ դե ղա գոր-

ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. պես տի ցիդ ներ. 
խան ձա րուր ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար. 
ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ. վի րա բու ժա կան սո սինձ. 
ախ տո րո շիչ կեն սա բա նա կան նշիչ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. պատ րաս տուկ ներ կո րյա-
կա յին հի վան դու թյուն նե րը բու ժե լու հա մար. բու-
ժա կան անաս նա կեր կեն դա նի նե րի հա մար. 
ախ տո րո շիչ պատ րաս տուկ ներ անաս նա բու ժա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. բամ բա կյա փայ տիկ-
ներ բժշկա կան օգ տա գործ ման հա մար. բամ բա-
կյա տամ պոն ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ման կա կան սննդա յին խառ նուրդ ներ. 
կա թի փո շի երե խա նե րի հա մար. հյուս ված քա-
պատ վաստ ներ (կեն դա նի հյուս վածք ներ). կո լա-
գեն բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. բու սա յին 
լու ծամ զուք ներ (էքստ րակտ ներ) դե ղա գոր ծա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. դե ղա գոր ծա կան 
ապ րանք ներ. միկ րո օր գա նիզմն ե րից պատ րաս-
տուկ ներ բժշկա կան կամ անաս նա բու ժա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ֆի տո թե րա պև տիկ պատ-
րաս տուկ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
բույ սե րի էքստ րակտ ներ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. սե ռա կան տո նու սը բարձ րաց նող 
ժե լեր. իմու նախ թա նիչ ներ. նուտ րի ցև տիկ պատ-
րաս տուկ ներ թե րա պև տիկ կամ բժշկա կան նպա-
տակ նե րով. բժշկա կան նպա տակ նե րին հար մա-
րեց րած սա ռե ցու մով չո րաց րած սնունդ. բժշկա-
կան նպա տակ նե րին հար մա րեց ված հա մա սեռ 
սնունդ. նա խա պես լցված նե րար կիչ ներ բժշկա-
կան նպա տակ նե րով. բժշկա կան նպա տակ նե րին 
հար մա րեց րած սա ռե ցու մով չո րաց րած միս. 
ռե ակ տիվ թուղթ անաս նա բու ժա կան նպա տակ-
նե րով. կա պակ ցող մի ջոց ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. բու ժիչ ատամն ա փո շի ներ. 
բու ժիչ պատ րաս տուկ ներ ոջիլ նե րի դեմ (պե դի-
կու լի ցիդ ներ). ոջի լաս պան շամ պուն ներ. մի ջա-
տաս պան շամ պուն ներ կեն դա նի նե րի հա մար. 
անաս նա բու ժա կան մի ջա տաս պան լվա ցող 
մի ջոց ներ. հա կա ման րէ ա յին օճառ ներ. ձեռ քե րը 
լվա նա լու հա կա ման րէ ա յին մի ջոց ներ. սափր վե-
լուց հե տո օգ տա գործ վող բու ժա կան լո սյոն ներ. 
բու ժիչ շամ պուն ներ. ար դու զար դի բու ժիչ պատ-
րաս տուկ ներ. մա զե րի բու ժիչ լո սյոն ներ. բու ժիչ 
չոր շամ պուն ներ. բու ժիչ շամ պուն ներ ըն տա նի 
կեն դա նի նե րի հա մար. ախ տա հա նող օճառ ներ. 
բու ժիչ օճառ ներ. մերս ման մո մեր թե րա պև տիկ 
նպա տակ նե րի հա մար. ասա իի փո շու հիմ քի վրա 
սննդա յին հա վե լումն եր. վի տա մի նա յին հա վե լում-
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նե րով սպե ղա նա լա թեր. սննդա յին հա վե լումն եր 
կոս մե տի կա կան ազ դե ցու թյամբ. նի կո տի նա յին 
ծա մոն (խեժ) ծխե լուց հրա ժար վե լու հա մար. 
նի կո տի նա յին սպե ղա նա լաթ ծխե լուց հրա ժար-
վե լու հա մար. դենդ րի մե րի հիմ քով պո լի մե րից 
պատ րաստ ված դե ղա պա տիճ ներ դե ղա գոր ծա-
կան ար տադ րան քի հա մար. քի մի ա կան պատ-
րաս տուկ ներ վա րակ ված հա ցա հա տի կա յին 
բույ սե րը մշա կե լու հա մար. մաշ կա յին նե րար կա-
յին լցա նյու թեր. մի ջա տաս պան նյու թե րով տո գոր-
ված ապա րան ջան ներ. բու ժիչ ատամն ա մա ծուկ. 
մերս ման ժե լեր բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ցա վազր կող ձո ղեր գլխա ցա վի դեմ. 
հա կա բեղմ նա վո րիչ սպունգ ներ. մի ան գա մյա 
օգ տա գործ ման լո ղա լու խան ձա րուր ներ երե խա-
նե րի հա մար. բազ մա կի օգ տա գործ ման լո ղա լու 
խան ձա րուր ներ երե խա նե րի հա մար. խան ձա-
րուր ներ փո խե լու մի ան գա մյա օգ տա գործ ման 
փռոց ներ երե խա նե րի հա մար. կեն դա նի հյուս-
վածք ներ պա րու նա կող ոսկ րա յին լցա նյու թեր. 
լից քա վոր ված թթված նա յին բա լոն ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. կա նեփ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. հո տա զեր ծիչ ներ զու գա րա նա-
յին արկ ղե րի հա մար.

դաս 6. չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված 
պող պատ. լե գի րաց ված պող պատ. պող պա տա-
շերտ. պող պա տե լար. պող պա տե ձուլ վածք. 
պող պա տե կայ մա սյու ներ. պող պա տե գա լա րա-
վա րա գույր ներ. պող պա տե թեր թեր. պող պա տե 
խո ղո վակ ներ. մե տա ղա կան կցիչ ներ հա ղոր դա-
փո կե րի հա մար. եր կա թու ղա յին ուղե փոխ սլաք-
ներ. մե տա ղա կան ծայ րա փո ղակ ներ. նեյ զիլ բեր 
(ար ծաթ-նի կե լի հա մա հալ վածք), մել քի որ. ա լյու-
մին. բրոնզ. ա լ յու մի նե լար. խարս խա սա լեր. 
մե տա ղ յա ծայ րա փո ղակ ներ. մե տա ղա կան 
մղլակ ներ. մե տա ղյա կայ մա սյու ներ. մե տա ղա-
կան ձո ղեր. թա կարդ ներ վայ րի գա զան նե րի 
հա մար. կապկպ վածք ներ բեռ նե րի տե ղա փոխ-
ման, բեռն ման-բեռ նա թափ ման աշ խա տանք նե րի 
հա մար. հա կաշ փա կան հա մա հալ վածք. պաշտ-
պա նիչ մե տա ղա կան ցան կա պա տեր ծա ռե րի 
հա մար. արկ ղիկ ներ դրա մի հա մար (մե տա ղա-
կան կամ ոչ մե տա ղա կան). ար ծա թե զո դա նյութ. 
մել քի որ. հա մա հալ վածք ներ անա գի հիմ քի վրա՝ 
ար ծա թե պատ ված քով. մե տա ղա կան ամ րա նա-
նյու թեր բե տո նի հա մար. ան կի զե լի պա հա-
րաններ (մե տա ղա կան կամ ոչ մե տա ղա կան). 
մե տաղյա սահ մա նա փա կիչ ներ պա տու հան նե րի 

հա մար. դռնե րի մե տա ղա կան նե ցուկ ներ, դռնե-
րի մե տա ղա կան սահ մա նա փա կիչ ներ. մե տա ղա-
կան տա փօ ղակ ներ. մե տա ղ յա սև ե ռակ ման 
օղակ ներ. մե տա ղա կան ծխնի ներ. հա տա կի 
մե տա ղա կան սա լիկ ներ. փշա լար. ձո ղեր մե տա-
ղա կան ցան ցա վան դակ նե րի հա մար, ձո ղեր 
մե տա ղա կան ցան կա պա տե րի հա մար. բե րի լի ում 
(գլու ցի նի ում). շղթա ներ անա սուն նե րի հա մար. 
եր կեղ ջյուր զնդան ներ. բա բիտ (հա մա հալ վածք). 
մե տա ղա կան զրա հա պատ վածք. մե տա ղա կան 
փա կանք ներ տու փե րի հա մար. մե տա ղա կան 
հե ղույս ներ. մե տա ղա կան բա լոն ներ (պա հես տա-
րան ներ) սեղմ ված գա զե րի կամ հե ղուկ օդի 
հա մար. ճա նաչ ման մե տա ղա կան ապա րան ջան-
ներ. պող պա տա սա լեր. կարծր զո դա նյու թեր. 
մե տա ղա կան կցա շուր թեր. բրոն զե տա պա նա-
քա րեր. բրոն զից պատ րաստ ված իրեր (ար վես տի 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն). ճո պան ներ կա խու ղի նե րի 
հա մար, մե տա ղա ճո պան ներ կա խու ղի նե րի 
հա մար. մե տա ղա կան ծայ րա պա նակ ներ ճո պան-
նե րի հա մար, մե տա ղա կան ծայ րա պա նակ ներ 
մե տա ղա ճո պան նե րի հա մար. ոչ էլեկտ րա կան 
մի ացք ներ մե տա ղա ճո պան նե րի հա մար. կադ մի-
ում. մե տա ղա կան կա խո վի կող պեք ներ, բա ցա-
ռու թյամբ էլեկտ րո նա յին նե րի. մե տա ղա կան 
թի թե ղիկ ներ սե պապնդ ման հա մար. մե տա ղա-
կան ծայ րա պա նակ ներ զբո սան քի գա վա զան-
նե րի հա մար. մե տա ղա կան տա րո ղու թյուն ներ 
թթու ներ պա հե լու հա մար. արկ ղիկ ներ դրա մի 
հա մար՝ պա րու նա կու թյան պահ պան վա ծու թյան 
ապա հով մամբ. հաֆ նի ում (կել տի ում). մե տա ղա-
կան շղթա ներ. մե տա ղա կան պաշտ պա նիչ շղթա-
ներ. ձգող մե տա ղա կան մի ա ցու ցիչ օղակ ներ 
շղթա նե րի հա մար. շի նա րա րա կան մե տա ղյա 
շրջա նակ ներ. բարձ րաց նո վի պա տու հա նի մե տա-
ղա կան հո լո վակ ներ, պա տու հա նի մե տա ղա կան 
հո լո վակ ներ. մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ կենտ-
րո նա կան ջե ռուց ման հա մա կար գե րի հա մար. 
պայ տի մե խեր. մե տա ղ յա ցցեր, մե տա ղ յա 
առանցք ներ. քրոմ. ֆե ռոք րոմ. քրո մի հան քա-
քար. մե տա ղա կան երի թակ ներ. մե տա ղ յա 
բա նա լի ներ. մե խեր. պաս տա ռա մե խեր, հար դար-
ման մե խեր. մե տա ղա կան դյու բել ներ. չմշակ ված 
կո բալտ. մե տա ղյա նյու թեր եր կա թու ղի նե րի ռել-
սու ղի նե րի հա մար. մե տա ղա կան սյու ներ կա ռուց-
վածք նե րի հա մար. ջրմու ղի մե տա ղա կան խո ղո-
վակ ներ. ակա նոց ներ (եր կա թե ղեն իրեր). պա հա-
ծո յի մե տա ղա կան տու փեր. մե տա ղյա բեռ նարկ-
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ղեր (պա հե լու և փո խադր ման հա մար). մե տա ղյա 
զու գա ռել սեր. մե տա ղա կա ղա պար (ձուլ ման 
ար տադ րու թյուն). զնդան ներ. կցվան քա յին 
մե տա ղա կան մա կադ րակ ներ կտուր նե րի ջրա մե-
կու սաց ման հա մար. խո ղո վակ նե րի մե տա ղա կան 
ար մունկ ներ, խո ղո վակ նե րի մե տա ղա կան ճյու-
ղա վո րումն եր. մե տա ղա կան դռներ. գո տի նե րը 
ձգե լու մե տա ղա կան հար մա րանք ներ. մե տա ղա-
կան սեղ մակ ներ (պա հանգ ներ). մե տա ղյա կե ռեր 
կաթ սա յիկ նե րի հա մար. պա տու հա նի մղլակ ներ. 
կե ռեր (եր կա թե ղեն իրեր). պա տու հան նե րի 
մե տա ղա պատ վածք ներ. լա րեր սո վո րա կան 
մե տաղ նե րից. չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ-
ված պղինձ. պղնձե օղակ ներ. անջ րան ցիկ մե տա-
ղյա ամ րա կա պեր. մե տա ղա կան պա հես տա րան-
ներ սեղմ ված գա զե րի կամ հե ղուկ օդի հա մար. 
դռան առ ջևի մե տա ղյա քե րիչ ներ կո շիկ նե րը 
մաք րե լու. ցա մա քուր դա յին մե տա ղա կան խո ղո-
վակ ներ. չմշակ ված կամ մա սամբ մշակ ված 
եր կաթ. կցվան քա յին մա կադ րակ ներ ռել սե րի 
հա մար. մե տա ղա կան պտու տակ ներ, մե տա ղա-
կան պտու տա մե խեր. փա թեթ վածք ներ մե տա ղե 
թի թե ղից. մե տա ղա կան փոս տարկ ղեր. դռան ոչ 
էլեկտ րա կան զան գակ ներ. ան վա բու թակ ներ. 
շի նա րա րա կան մե տա ղյա կա լու նակ ներ, շի նա-
րա րա կան մե տա ղյա բար ձակ ներ. մե տա ղյա 
սան դուղք ներ. լու սա մու տի մե տա ղա կան սող-
նակ ներ. մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ. մե տա ղա-
կան ռել սեր. պա տու հան նե րի մե տա ղյա պի տույ-
քա կազ մեր. օղա կա պի եր կաթ. եր կա թա լար. 
չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված թուջ. եր կա-
թի հան քա քար. դռնե րը փա կե լու ոչ էլեկտ րա կան 
մե տա ղյա սար քեր. ֆե ռո մո լիբ դեն. ֆե ռո սի լի ցի-
ում. ֆե ռո տի տան. ֆե ռո վոլֆ րամ. շի նա րա րա կան 
մե տա ղա կան ամ րան. բույ թեր (եր կա թե ղեն 
իրեր). ուն կով հե ղույս ներ. մե տա ղա կան փա կանք-
ներ, բա ցա ռու թյամբ էլեկտ րա կան նե րի, մե տա-
ղա կան փա կան ներ, բա ցա ռու թյամբ էլեկտ րա-
կան նե րի. գա լե նիտ (հան քա նյութ). կա պա րակ-
նիք ներ. գեր մա նի ում. մե տա ղա կան հող մա ցույց-
ներ. մե տա ղե ճան կեր (լեռ նագ նաց նե րի կո շիկ-
նե րի սե պեր). մե տա ղա կան կա ղա պար ներ 
սա ռույ ցի հա մար. յու ղե լու նե րա գույց ներ. մե տա-
ղա կան ցան ցեր. զսպա նա կա վոր փա կանք ներ, 
զսպա նա կա վոր փա կան ներ. ին դի ում. մե տա ղա-
կան խորհր դան շան ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի հա մար. մե տա ղա կան շեր տա վա րա գույր-
ներ. չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված արույր. 

ար տա քին մե տա ղա կան շեր տա վա րա գույր ներ, 
ար տա քին մե տա ղա կան լու սա մու տա փեղ կեր. 
մե տա ղա կան հե նա հար թակ ներ հրթիռ նե րի 
ար ձակ ման հա մար. մե տա ղա կան կա վա րա մած-
ներ. մե տա ղա կան խար տուք. մե տա ղյա սանդ-
ղա հե ծան ներ (սան դուղ քի մա սեր). լի մո նիտ ներ 
(մի նե րալ). կոճ ղեր սո վո րա կան մե տաղ նե րից. 
դռնե րի կամ պա տու հան նե րի մի ջա կա պեր. 
մե տա ղա կան ան վակ ներ մահ ճա կալ նե րի 
հա մար, մե տա ղա կան ան վիկ ներ մահ ճա կալ նե րի 
հա մար. մե տա ղա կան մղլակ ներ. բլյումն եր (պող-
պա տի գլո ցուկ) (մե տա ղա գոր ծու թյուն). մագ նե-
զի ում. մե տա ղա կան շար ժա կան կա ռուց վածք-
ներ. մե տա ղա կան սեղ մօ ղակ ներ կո թե րի, բռնակ-
նե րի հա մար. մե տա ղա կան կցոր դիչ ներ խո ղո-
վակ նե րի հա մար. ման գան. մե տա ղա կան 
տակ դիր ներ բեռ նե րի փո խադր ման և բեռն ման-
բեռ նա թափ ման աշ խա տանք նե րի հա մար. 
մե տա ղա կան հե նա հար թակ ներ բեռ նե րի տե ղա-
փոխ ման հա մար, մե տա ղա կան տակ դիր ներ 
բեռ նե րի տե ղա փոխ ման հա մար. մե տա ղա կան 
ձեռ նա սան դուղք ներ (սան դուղք ներ). մե տա ղա-
կան ծած կա րան ներ (կա ռուց վածք ներ). դռան 
մե տա ղա կան մուր ճեր. ձեռ նաշղ թա ներ. չմշակ-
ված կամ մաս նա կի մշակ ված սո վո րա կան 
մե տաղ ներ. մե տա ղա կան հան քա քար. գործ-
վածք ներ մե տա ղա լա րից. հրա կիր մե տաղ ներ. 
մե տա ղա կան ան վակ ներ կա հույ քի հա մար, 
մե տա ղա կան ան վիկ ներ կա հույ քի հա մար. ագու-
ցա վոր մե տա ղա կան ցցեր. մո լիբ դեն. մե տա ղա-
կան հու շար ձան ներ. մամ լա կի մե տա ղա կան 
շուր թեր. պա տե րի մե տա ղա կան երե սա պատ-
վածք ներ (շի նա րա րու թյուն). նի կել. նի ո բի ում. 
շի նա րա րա կան մե տա ղա կան մա կադ րակ ներ 
ջրա մե կու սաց ման հա մար. տնե րի լույս չար ձա-
կող մե տա ղա կան հա մար ներ. մե տա ղա կան 
փա կո ցա փեղ կեր. մե տա ղա կան ցան կա պա տեր. 
մե տա ղա կան զամ բյուղ ներ. ազ դան շա նա յին ոչ 
մե խա նի կա կան լույս չար ձա կող մե տա ղա կան 
պա նել ներ. պա տե րի շի նա րա րա կան մե տա ղա-
կան երես վածք. մե տա ղյա կե ռիկ-կա խիչ ներ 
հա գուս տի հա մար. մե տա ղա կան գլդոն ներ 
(կա ռուց վածք ներ). լեզ վակ ներ փա կանք նե րի 
հա մար. մե տա ղա կան սյու ներ. զսպա նակ ներ 
(եր կա թե ղեն իրեր). մե տա ղա կան հո լո վակ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ մե քե նա նե րի մա սե րի. մե տա ղա-
կան ցցիկ ներ վրան նե րի հա մար. մե տա ղա կան 
առաս տաղ ներ. մե տա ղյա հա տակ ներ. շի նա րա-
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րա կան մե տա ղա կան պատ վածք ներ. շրջա դար-
ձա յին շրջա նակ ներ (եր կաթգ ծե րի հա մար). 
կտու րի մե տա ղա կան կղմինդր. չմշակ ված կամ 
մաս նա կի մշակ ված կա պար. ջրա ցատ կի մե տա-
ղա կան աշ տա րակ ներ. դռան մե տա ղա կան 
բռնակ ներ. մե տա ղա կան գա մեր. մե տա ղա կան 
դար բաս ներ, մե տա ղա կան ճա կա տա մուտք. 
դռնե րի մե տա ղա կան մի ջա տախ տակ ներ. պող-
պա տե տա փակ նա խա պատ րաս տուկ ներ, դռան 
մե տա ղա կան սող նակ ներ. մե տա ղա կան օղակ-
ներ բա նա լի նե րի հա մար. մե տա ղա կան հե ռագ-
րա սյու ներ. ցինկ. մե տա ղա կան հե ծան ներ. լայ-
նա նիստ մե տա ղա կան հե ծան ներ. հա վա քո վի 
մե տա ղա կան հե նա հար թակ ներ. եր կա թե ղեն 
փոքր իրեր. լույս չար ձա կող ճա նա պար հա յին ոչ 
մե խա նի կա կան, մե տա ղա կան նշան ներ. մե տա-
ղա կան մի ացք ներ խո ղո վակ նե րի հա մար. մե տա-
ղա լա րե րը ձգե լու հար մա րանք ներ (ձգող մի ա ցու-
ցիչ). փա թե թա վոր ման մե տա ղա կան տա րո ղու-
թյուն ներ. մե տա ղա կան պա հես տա րան ներ. 
դռան մե տա ղա կան շե մեր. չլու սար ձա կող ոչ 
մե խա նի կա կան մե տա ղա կան ազ դան շան ներ. 
շար ժա կան մե տա ղա կան ջեր մոց ներ. մե տա ղա-
կան փա կանք ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. մե տա ղա կան նե ցուկ ներ, մե տա ղա կան 
սահ մա նա փա կիչ ներ. մե տա ղա կան բուն կեր ներ. 
զան գու լակ ներ կեն դա նի նե րի հա մար, զան գակ-
ներ կեն դա նի նե րի հա մար. զան գու լակ ներ, զան-
գեր, զան գակ ներ. մե տա ղա լար զոդ ման հա մար. 
մե տա ղա կան փա կան ներ, բա ցա ռու թյամբ մե քե-
նա նե րի մա սե րի, մե տա ղա կան կա փույր ներ, 
բա ցա ռու թյամբ մե քե նա նե րի մա սե րի. ար ձան ներ 
սո վո րա կան մե տաղ նե րից. եր կաթգ ծա յին մե տա-
ղա կան կո ճեր. տան տալ (մե տաղ). տա փակ սող-
նակ ներ. զնդան ներ. ձգող մի ա ցու ցիչ օղակ ներ. 
տի տան. մե տա ղա կան տա նի քա ծած կեր. տոմ-
պակ, պղնձա ցինկ (հա մա հալ վածք). մե տա ղա-
կան տա պա նա քա րեր. մե տա ղա կան տուր նի կետ-
ներ. ցան ցա վոր մե տա ղա կան ցան կա պա տեր. 
վոլֆ րամ. մե տա ղա կան խո ղո վա կա շա րեր. 
վա նա դի ում. պա տու հան նե րի փեղ կա վոր մե տա-
ղա կան ապա կե կալ ներ. մե տա ղյա պնդաց նող 
օղակ ներ. մե տա ղա կան մե ծա վան դակ ներ 
(կա ռուց վածք ներ). ցիր կո նի ում. պող պա տե 
գնդիկ ներ, պող պա տե գնդակ ներ. պող պա տյա 
կա ռուց վածք ներ. մե տա ղա կան ար մա տուր սեղմ-
ված օդի խո ղո վակ նե րի հա մար. լա րեր սո վո րա-
կան մե տաղ նե րի հա մա հալ վածք նե րից, բա ցա-

ռու թյամբ դյու րա հալ նե րի. սո վո րա կան մե տաղ-
նե րի հա մա հալ վածք ներ. ա լյու մի նե նրբա թի թեղ. 
կա ռան ման մե տա ղա կան ցցեր. լո ղա ցող մե տա-
ղա կան նա վա մա տույց ներ նա վե րի կա ռան ման 
հա մար. խարս խա յին հե ղույս ներ. պա տե րը երե-
սա պա տե լու մե տա ղա կան պա նել ներ. մե տա ղա-
կան ամ րա նա նյու թեր խո ղո վակ նե րի հա մար. 
շի նա րա րա կան մե տա ղա կան ամ րա նա նյու թեր. 
մե տա ղա կան ամ րա նա նյու թեր շար ժա փո կե րի 
հա մար. սո վո րա կան մե տաղ նե րից պատ րաստ-
ված գե ղար վես տա կան իրեր. մե տա ղա կան 
շի նա րա րա կան շա ղա խա տաշ տեր. մե տա ղա կան 
տաշ տեր թռչուն նե րի հա մար (կա ռուց վածք ներ). 
լույս չար ձա կող մե տա ղա կան բա կեն ներ. պող-
պա տե ժա պա վեն նե րը ձգե լու հար մա րանք ներ 
(ձգող մի ա ցու ցիչ). մե տա ղ յա ժա պա վեն ներ 
կապկ պե լու կամ փա թե թա վոր ման հա մար. 
մե տա ղա կան թե լեր կապկպ ված քի հա մար. 
մե տա ղա կան տա կա ռիկ ներ. տա կառ նե րի մե տա-
ղա կան օղա գո տի ներ, տա կա ռիկ նե րի մե տա ղա-
կան օղա գո տի ներ. մե տա ղա կան տա կառ ներ. 
մե տա ղա կան լո ղա վա զան ներ (կա ռուց վածք ներ). 
մե տա ղյա շի նա նյու թեր. կա ղա պա րա մած ներ 
բե տո նի հա մար. մե տա ղա կան հար մա րանք ներ 
հե ծա նիվ ե րի կա յան ման հա մար. ճա նա պար հի 
մե տա ղա կան ծած կեր. արկ ղեր սո վո րա կան 
մե տաղ նե րից. մե տա ղա կան խցան ներ. ճար-
մանդ ներ սո վո րա կան մե տաղ նե րից (եր կա թե ղեն 
իրեր). խցան ման մե տա ղա կան թա սակ ներ. շշե րի 
մե տա ղա կան խցան ներ, կա փա րիչ ներ, փա կիչ-
ներ. մե տա ղա կան մի ջոց ներ շշե րի խցա նա փակ-
ման հա մար. մե տա ղա կան բռնակ ներ-սև ե ռակ-
ներ. կարծր եռակց ման մե տա ղա կան ձո ղեր. 
կարծր եռակց ման և զոդ ման մե տա ղա կան 
ձո ղեր. եռակց ման ձո ղեր. մե տա ղա կան փո կեր 
բեռ նե րի տե ղա փոխ ման և բեռն ման-բեռ նա թափ-
ման աշ խա տանք նե րի հա մար. առա սան ներ 
բեռ նե րը փո խադ րե լու հա մար. մե տա ղա կան 
կի սանդ րի ներ. լո ղա փի մե տա ղա կան խցիկ ներ. 
ներ կե լու մե տա ղա կան խցիկ ներ. մե տա ղա կան 
ոչ էլեկտ րա կան ճո պան ներ. սեղ միչ մե տա ղա կան 
հար մա րանք ներ խո ղո վակ նե րի հա մար. մե տա-
ղա կան անուր ներ մա լուխ նե րը և խո ղո վակ ներն 
ամ րաց նե լու հա մար. մե տա ղա կան սեղ մակ ներ 
ճո պան նե րի, մե տա ղա ճո պան նե րի հա մար. 
պա տու հան նե րի մե տա ղա կան շրջա նակ ներ. 
հիմն ակ մախք ներ ջեր մոց նե րի հա մար. մե տա ղյա 
վրա քաշ ներ. ծխնե լույզ նե րի մե տա ղա կան գլխա-
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դիր ներ. կապկպ ված քի մե տա ղա կան թե լեր գյու-
ղատն տե սա կան նպա տակ նե րի հա մար. մե տա-
ղա կան ոչ էլեկտ րա կան սար քեր դռնե րը բա ցե լու 
հա մար. շի նա րա րա կան մե տա ղա կան սա լիկ ներ. 
հա տա կի մե տա ղա կան սա լեր. մե տա ղա կան 
դամ բա րան ներ. մե տա ղա կան օժան դակ պա րա-
գա ներ դա գաղ նե րի հա մար. մե տա ղա կան բեռ-
նա տար տակ դիր ներ. բեռն ման մե տա ղա կան 
եզ րա չափ քեր եր կաթգ ծե րի վա գոն նե րի հա մար. 
մե տա ղա կան հո դա կա պեր. շի նա րա րա կան 
մե տա ղա կան հիմն ակ մախք ներ. դռան մե տա ղա-
կան շրջա նակ ներ. մե տա ղյա նյու թեր ճո պա նու-
ղի նե րի ռել սու ղի նե րի հա մար. ծխնե լույզ նե րի 
մե տա ղա կան գլխա նոց ներ. մե տա ղա կան ջրհոր-
դան ներ. ցա մա քուր դա յին խո ղո վակ նե րի մե տա-
ղա կան կա փույր ներ. մե տա ղա կան միջ նա պա-
տեր. սյու նե րի մե տա ղա կան պա տյան ներ նավ-
թա հո րե րի հա մար. մե տա ղա կան պա հես տա րան-
ներ հե ղուկ վա ռե լի քի հա մար. շար ժա կան 
կա ռուց վածք ներ. լո ղուն մե տա ղա կան պա հես-
տա րան ներ. մե տա ղա կան ճո պան ներ. մե տա ղա-
կան քի վեր. քի վե րի մե տա ղա կան ձուլ վածք ներ. 
մե տա ղա կան ան կյու նակ ներ. մե տա ղա կան 
պա տու հան ներ. դռնե րի մե տա ղա պատ վածք ներ. 
մե տա ղա կան ան վիկ ներ բա ցո վի դռնե րի հա մար. 
մե տա ղա կան կա փա րիչ ներ դի տա հո րե րի 
հա մար. մե տա ղա կան տա նի քա պատ վածք ներ. 
կե ռեր հեր ձա քա րը (շի ֆե րը) ամ րաց նե լու հա մար 
(եր կա թե ղեն իրեր). հա գուս տի կա խա րան նե րի 
մե տա ղյա կե ռիկ ներ. չմե կու սաց ված պղնձա լար. 
մե տա ղա կան բա քեր. սան դուղք նե րի մե տա ղա-
կան աս տի ճան ներ. ջրհոր դան մե տա ղա կան 
խո ղո վակ ներ. ճկուն փող րակ նե րը փա թա թե լու 
հա մար ոչ մե խա նի կա կան մե տա ղա կան թմբկագ-
լան ներ. ան շարժ մե տա ղա կան բաշ խիչ ներ սրբիչ-
նե րի հա մար. ջրմու ղի խո ղո վակ նե րի մե տա ղա-
կան փա կան ներ. շի նա րա րա կան մե տա ղա կան 
փայ տա մած ներ. մե տա ղյա հե նա սան դուղք ներ. 
շար ժա կան մե տա ղա կան նա վա սան դուղք ներ 
ուղև որ նե րի հա մար. կապկ պե լու մե տա ղա կան 
մի ջոց ներ. մե տա ղա կան պնդօ ղակ ներ. մե տա-
ղա կան հե նա րան ներ էլեկտ րա հա ղոր դագ ծե րի 
հա մար. մե տա ղա կան ճյու ղա վո րու թյուն ներ 
խո ղո վա կա շա րի հա մար. մե տա ղա կան շրջա-
նակ ներ գե րեզ ման նե րի հա մար, մե տա ղա կան 
շրջա նակ ներ մա հար ձան նե րի հա մար. մե տա ղա-
կան ցան կա պա տեր. ճկուն փող րակ նե րը փա թա-
թե լու հա մար մե տա ղա կան ոչ մե խա նի կա կան 

հար մա րանք ներ. մե տա ղ յա ցու ցա նակ ներ. 
մե տա ղա կան հե նա րան ներ. անագ. թի թեղ. անա-
գա թի թեղ. թեր թա վոր մե տաղ. մե տա ղա կան 
փա կանք ներ պորտ ֆել նե րի հա մար, մե տա ղա-
կան փա կանք ներ պա յու սակ նե րի հա մար. մե տա-
ղա կան օժան դակ պա րա գա ներ կա հույ քի 
հա մար. շի նա րա րա կան մե տա ղա կան պա նել ներ. 
ար ձա նիկ ներ սո վո րա կան մե տաղ նե րից. մե տա-
ղա կան ժա պա վեն նե րը ձգե լու հար մա րանք ներ 
(ձգող մի ա ցու ցիչ). մե տա ղա կան ձու լա կա ղա-
պար ներ. մե տա ղա կան տա պա նա սա լեր. մե տա-
ղյա մա հար ձան ներ. մե տա ղա կան ցու ցա նակ ներ 
տա պա նա քա րե րի հա մար. գե րեզ ման նե րի 
մե տա ղա կան կո թող ներ. մե տա ղա կան հու շա-
տախ տակ ներ. բու խա րի նե րի, վա ռա րան նե րի 
մե տա ղա կան ցան ցեր. մե տա ղա կան կան գա դա-
րակ ներ տա կառ նե րի հա մար. մե տա ղա կան 
օժան դակ պա րա գա ներ մահ ճա կալ նե րի հա մար. 
դռնե րի մե տա ղյա պի տույ քա կազ մեր. մե տա ղա-
կան փա կան ներ բեռ նարկ ղե րի հա մար. կապկ-
պե լու մե տա ղա կան մի ջոց ներ խրձե րի հա մար. 
ճա նա պար հա յին վթա րա յին մե տա ղա կան ցան-
կա պա տեր. մե տա ղ յա արկ ղի կեր, մե տա ղ յա 
սնդուկ ներ. տար բե րիչ մե տա ղա կան ցու ցա նակ-
ներ, մե տա ղա կան ան վա նա տախ տակ ներ. 
գրանց ման մե տա ղա կան հա մա րան շան ներ. 
կեր մետ ներ (խե ցե ղեն՝ մե տա ղա փո շուց և դժվա-
րա հալ մի ա ցու թյուն նե րից). տա կառ նե րի մե տա-
ղյա ծո րակ ներ. մե տա ղա կան սյու ներ հայ տա րա-
րու թյուն նե րի հա մար. կա ռան ման մե տա ղա կան 
տա կառ ներ. ծխնե լույ զի մե տա ղա կան խո ղո վակ-
ներ. մե տա ղա կան ծխանց քեր. մե տա ղա կան 
խո ղո վակ ներ օդա փոխ ման և օդո րակ ման 
կա յանք նե րի հա մար. մե տա ղա կան նրբա թի թեղ 
փա թաթ ման և փա թե թա վոր ման հա մար. ոս կե 
զո դա նյութ. ոչ մե խա նի կա կան մե տա ղա կան 
ձա գար ներ. տա ռեր և թվեր սո վո րա կան մե տաղ-
նե րից, բա ցա ռու թյամբ տպագ րա կան նե րի. 
մե տա ղա կան կո լեկ տոր ներ (հա վա քիչ ներ) խո ղո-
վա կա շա րե րի հա մար. ճնշու մա յին մե տա ղա կան 
խո ղո վա կա շա րեր. հե ռա խո սի մե տա ղա կան 
խցիկ ներ. մե տա ղ յա արկ ղեր գոր ծիք նե րի 
հա մար. մե տա ղա կան արկ ղեր գոր ծիք նե րի 
հա մար (դա տարկ). մե տա ղյա հա վա նոց ներ. 
ար գե լա կա յին սեղ մակ ներ (անիվ ե րի բլո կա վոր-
ման կա լուն ներ). պող պա տյա ճո պան ներ. մո ծա-
կա պաշտ պան մե տա ղա կան ցան ցեր. լեռ-
նագնաց նե րի մե տա ղա կան կե ռեր. եր կա թե 
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տակ դիր ներ բու խա րի նե րի վա ռե լա փայ տի 
հա մար. թռչուն նե րին վա նող հող մա յին մե տա-
ղա կան սար քեր. մե տա ղա կան վան դակ ներ 
վայ րի գա զան նե րի հա մար. փո շեն ման մե տաղ-
ներ. հրա հեստ մե տա ղյա շի նա նյու թեր. կա նա չով 
հյու սա պատ ված տա ղա վար ներ (մե տա ղա կան 
կա ռուց վածք ներ). մե տա ղա կան ախոռ ներ. 
մե տա ղա կան խո զաբ ներ. հա վա քո վի մե տա ղա-
կան տներ (պատ րաս տի հա վա քա կազ մեր). 
մե տա ղա կան սկու տեղ ներ. փո ղո ցի մե տա ղա կան 
ջրհոր դան ներ. պտու տա կա վոր մե տա ղա կան 
կա փա րիչ ներ շշե րի հա մար. ոչ էլեկտ րա կան 
մե տա ղա կան սար քեր պա տու հան նե րը բա ցե լու 
հա մար. ոչ էլեկտ րա կան մե տա ղա կան սար քեր 
պա տու հան նե րը փա կե լու հա մար. պա տե րը երե-
սա պա տե լու մե տա ղա կան սա լիկ ներ. մե տա ղա-
կան սա լեր ճա նա պար հի ծած կե րի հա մար. 
շի նա րա րա կան մե տա ղա կան սա լեր. մե տա ղա-
կան ձեռ նա սան դուղք ներ. ֆո տո է լե մենտ նե րով 
ներ կա ռուց ված մե տա ղա կան ծած կեր տա նի քի 
հա մար. մե տա ղա կան զրա հա պատ դռներ. 
մե տա ղա կան բազ րիք ներ լո գա րան նե րի հա մար. 
տոպ րակ նե րի մե տա ղա կան ան շարժ բաշ խիչ ներ 
շնե րի մնա ցորդ նե րի հա մար. 3D–տպագ րու թյան 
հա մար մե տա ղա կան փո շի և նրբա թի թեղ. մե տա-
ղա կան կե ռիկ ներ պա տու հան նե րի հա մար. դռնե-
րի մե տա ղա կան հե նա րան ներ. տա նիք նե րի 
մե տա ղա կան փո րա կա վոր կղմինդր ներ. մե տա-
ղա կան ճա ղա շար քեր. երես պատ ման մե տա ղա-
կան պատ վածք ներ կա ռու ցա տար րե րի հա մար. 
շի կագ լոց ված պող պա տյա ձո ղեր. փայ լող պող-
պա տյա ձո ղեր. շեր տա հան ված մե տա ղյա ձո ղեր. 
ձգված և ողորկ ված մե տա ղյա ձո ղեր. պա յու սակ-
նե րի մե տա ղյա կա խիչ ներ. մե տա ղյա նե ցուկ ներ 
կա հույ քի հա մար. մե տա ղյա պի տակ ներ. մե տա-
ղյա կա նիստր ներ (ջրա ման ներ). մե տա ղյա ցցեր 
բույ սե րի կամ ծա ռե րի հա մար. մե տա ղյա դրո շա-
կա ձո ղեր (կա ռուց վածք ներ). մե տա ղյա սեղ մակ-
ներ պար կե րը դրոշ մե լու հա մար. մե տա ղ յա 
մե խեր կո շիկ նե րի հա մար. կո շիկ նե րի մե տա ղյա 
կրնկա տա կեր. էլեկտ րո նա յին ան կի զե լի պա հա-
րան ներ. մե տա ղյա ծա լո վի դռներ. մե տա ղյա 
ձու լա ծո ներ շի նու թյուն նե րի հա մար. բու խա րի-
նե րի մե տա ղյա դա րակ ներ. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված մե տա ղա կան 
թեք հար թակ ներ. սո վո րա կան մե տաղ նե րից 
խա չե լու թյուն ներ, բա ցա ռու թյամբ ոս կեր չա կան 
իրե րի. մե տա ղյա զսպա նա կա վոր դռներ. նավ թի 

ար տա հոս քի հա մար մե տա ղյա բեռ նարկ ղեր. 
ձեռ քի մե տա ղ յա դրո շա կա ձո ղեր. մե տա ղ յա 
խցան ներ. մե տա ղյա ակոր դե ոն դռներ. բու խա-
րի նե րի մե տա ղյա ճա ղա վան դակ ներ. ձայ նա մե-
կու սիչ շար ժա կան մե տա ղա կան խցիկ ներ. 
մե տա ղա կան ձայ նա յին վա հա նակ ներ. այ գե գոր-
ծա կան մե տա ղա կան շրջա նակ ներ.

դաս 7. լի սեռ նե րի մի ացք ներ (մե քե նա նե րի). 
ապա րատ ներ ացե տի լե նի մաքր ման հա մար. 
կոն վեր տեր ներ պող պա տը հա լե լու հա մար. 
կպչուն ժա պա վեն ներ մա տու ցող սար քեր (մե քե-
նա ներ). օդա վո րող պոմ պեր ակ վա րի ումն ե րի 
հա մար. օդի խտա րար ներ. թա փա հա րիչ ներ. 
գյու ղատն տե սա կան մե քե նա ներ. գյու ղատն տե-
սա կան էլև ա տոր ներ. զտիչ ներ շար ժիչ նե րում 
հո վաց նող օդը մաք րե լու հա մար. օդա յին գո լոր-
շի ա րար ներ. ապա րատ ներ ճնշման տակ 
գա րեջ րի մա տուց ման հա մար. չա փա բեր ման 
մե քե նա ներ. ճա նա պար հա յին գլդոն ներ. կար-
բյու րա տոր նե րի սնիչ ներ. ներ քին այր ման շար-
ժիչ նե րի վա ռոց քի սար քեր. փո փո խա կան 
հո սան քի գե նե րա տոր ներ. փա կան ներ (մե քե նա-
նե րի մա սեր). մե քե նա նե րի սռնի ներ. ծնկա ձև 
լի սեռ ներ. փոխ հա ղոր դիչ լի սեռ ներ, բա ցա ռու-
թյամբ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար նա խա տես ված նե րի. ամ բար ձիչ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ դա հու կա յին նե րի. ամ բար ձիչ ներ 
(վե րե լակ ներ). խառ նիչ մե քե նա ներ. ինք նա յուղ-
վող առանց քա կալ ներ. գու թան ներ. շար ժիչ ներ 
ինք նա թիռ նե րի հա մար. պա տեր սպի տա կեց նե-
լու մե քե նա ներ. յուղ ման օղեր (մե քե նա նե րի 
մա սեր). մխո ցի օղեր. հաս տա տուն հո սան քի 
գե նե րա տոր նե րի խո զա նակ ներ. ճա նա պարհ-
ներն ավ լող ինք նագ նաց մե քե նա ներ. սղո ցա դազ-
գահ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). փո խակ րիչ նե րի 
ժա պա վեն ներ. ժա պա վե նա յին փո խակ րիչ ներ. 
խնո ցի ներ. թմբկագ լան ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). մե քե նա նե րի պա տյան ներ. մե քե նա նե րի 
հե նոց ներ. աղաց ներ (մե քե նա ներ). կալ սիչ ներ. 
քրքրիչ մե քե նա ներ. բե տո նա խառ նիչ ներ (մե քե-
նա ներ). յուղ պատ րաս տող մե քե նա ներ. հաս տա-
տուն հո սան քի գե նե րա տոր ներ հե ծա նիվ ե րի 
հա մար. մի աց ման ձո ղեր մե քե նա նե րի և շար ժիչ-
նե րի հա մար. գնդի կա վոր առանց քա կալ ներ. 
բի տում ար տադ րե լու մե քե նա ներ. հնձիչ ներ. 
խրձա կա պիչ ներ. կո ճեր ջուլ հա կա յին մե քե նա-
նե րի հա մար. փայ տամ շակ ման հաս տոց ներ. 
ապա րատ ներ գա զա վոր ված ըմ պե լիք նե րի 
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ար տադ րու թյան հա մար. հյուս ված քա պաս տառ-
ներ պատ րաս տող մե քե նա ներ. չոր խո տի հա կե-
րը կապկ պե լու սար քեր. կեղ տոր սիչ ներ (մե քե նա-
ներ). դի զե լա յին շար ժիչ նե րի նա խա գոր ծար կա-
յին տա քաց ման մո մեր. պա րու րա կա հան հաս-
տոց ներ. ողող ման մե քե նա ներ. շշալց ման 
մե քե նա ներ. շշե րը լվա լու մե քե նա ներ. գա րե ջուր 
եփե լու մե քե նա ներ. ասեղ նա գոր ծա կան մե քե նա-
նե րի կլոր քար գահ ներ. խո զա նակ ներ (մե քե նա-
նե րի մա սեր). բուլ դո զեր ներ. մի ա շե րեփ էքս կա-
վա տոր ներ. թոր ծա հաս տոց ներ. կա բես տան ներ 
(բեռ նա շարժ մե խա նիզմն եր). փոքր ավ տո մատ 
խա րիսխ ներ նա վագ նա ցու թյան հա մար. մե քե-
նա նե րի փո կեր. պա տյան ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). շար ված քա յին մե քե նա ներ (տպագ րու-
թյուն). նե րար կիչ ներ շար ժիչ նե րի հա մար. կար-
բյու րա տոր ներ. ասեղ նա վոր հա վա քա ծու ներ 
(սան դեր քա յին մե քե նա նե րի մա սեր). կտրոց ներ 
(մե քե նա նե րի մա սեր). պո լիգ րա ֆի ա կան մամ լա-
մայ րե րի տու փեր (տպագ րու թյուն). խա րամ, 
մո խիր մա ղե լու մե քե նա ներ. կաթ նա յին զա տիչ-
ներ. պտտվող չո րա նոց ներ (չջե ռուց վող). յու ղիչ-
ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). կենտ րո նա խու սակ ներ 
(մե քե նա ներ). կենտ րո նա խույս աղաց ներ. կենտ-
րո նա խույս պոմ պեր. հա տի կա բույ սե րի սեր մե րը 
թե փա հա նող մե քե նա ներ. ֆրե զիչ հաս տոց ներ. 
առանց քա կա լա յին հե նա րան ներ մե քե նա նե րի 
հա մար. կա խոց ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). 
ած խա խո զա նակ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). 
ած խա յին կոմ բայն ներ. բեռ նամ բար ձիչ ներ. բեռ-
նա թափ ման հար թակ ներ. հյու սող մե քե նա նե րի 
սայ լակ ներ. խա ռա տա յին հաս տոց ներ. բազ մա-
ճա խա րակ ներ. գու թա նա խո փեր. պի տույ քա կազ-
մեր մե քե նա նե րի շո գե կաթ սա նե րի հա մար. գի նու 
մամ լիչ ներ. սի գա րետ պատ րաս տող մե քե նա ներ 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ճկող 
մե քե նա ներ. փա կա նա գոր ծի էլեկտ րա կան 
մկրատ ներ. էլեկտ րա կան մկրատ ներ. դու րեր 
մե քե նա նե րի հա մար. հա կա դարձ կա փույր ներ 
(մե քե նա նե րի մա սեր). մամ լազ տիչ ներ. մե քե նա-
նե րի շո գե կաթ սա նե րը նստված քից պաշտ պա-
նե լու հա մար կո լեկ տոր ներ. կա րի մե քե նա նե րի 
ոտ նա կա վոր շար ժա բեր ներ. տպագ րա կան շար-
ված քա յին մե քե նա ներ (լու սա շա րող). ճնշակ ներ 
(մե քե նա ներ). տուր բաճն շակ ներ. գո լոր շու խտա-
րար ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). խտաց ման տե ղա-
կա յանք ներ. փո կա նիվ եր (մե քե նա նե րի մա սեր). 
պնդաց նող մի ա ցումն եր (շար ժիչ նե րի մա սեր). 

կորդ պատ րաս տող մե քե նա ներ. տա ռա ձու լիչ 
մե քե նա ներ. խու զի մե քե նա ներ. կտրիչ մե քե նա-
ներ. հո սան քի գե նե րա տոր ներ. հո րատ ման 
գլխիկ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). հաս տա տուն 
հո սան քի գե նե րա տոր նե րի շար ժա փո կեր. 
ամ բար ձիչ նե րի (վե րե լակ նե րի) փո կեր. կցա կար-
ման կա րի մե քե նա ներ. օդա յին բար ձի կով սար-
քեր բեռ ներ փո խադ րե լու հա մար. առանց քա կալ-
նե րի ներդ րակ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). էլեկտ-
րա կան դա նակ ներ. ատամն ա ձո ղա վոր ամ բար-
ձիկ ներ. մա ղիչ կա յանք ներ. մա ղեր. ամ բար ձիկ-
ներ (մե քե նա ներ). կա շի մշա կող մե քե նա ներ. 
շար ժիչ նե րի գլան նե րի գլխիկ ներ. կուլ տի վա տոր-
ներ (մե քե նա ներ). մե քե նա նե րի գլան ներ. տպագ-
լան ներ. գլո ցա հաս տոն նե րի գլա նիկ ներ. տե սա-
կա վո րիչ մե քե նա ներ ար դյու նա բե րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ինք նա բեռ նա թափ ման բուն-
կեր ներ (մե խա նի կա կան). կտրող մե քե նա ներ. 
օդա զեր ծիչ ներ (գա զա զեր ծիչ ներ) սնու ցող ջրի 
հա մար. ճի մա հա տիչ ներ. ճար պա զերծ ման 
կա յանք ներ (մե քե նա ներ). մեկ նա սար քեր շար-
ժիչ նե րի հա մար. ժա նյակ հյու սող մե քե նա ներ. 
գո լոր շու/յու ղի տա րան ջա տիչ ներ. ման րա տիչ ներ 
(փխրիչ ներ). ռե դուկ ցի ոն կա փույր ներ (մե քե նա յի 
մա սեր). մե խա նի կա կան կար ժառ ներ. կա շի 
կտրող, լրահղ կող մե քե նա ներ. ցա մա քուր դա յին 
մե քե նա ներ. հար դա րիչ մե քե նա ներ. հաս տա-
տուն հո սան քի գե նե րա տոր ներ. կեղ տաջ րե րի 
ցրցայ տիչ ներ. ապա րատ ներ գա զա վոր ված 
ջրե րի ար տադ րու թյան հա մար. խմե լու ջրի հան-
քայ նաց ման կա յանք ներ. ջրա տա քա ցու ցիչ ներ՝ 
որ պես մե քե նա նե րի մա սեր. փա ռա հան մե քե նա-
ներ. պա րու րա կա հան հաս տոց ներ. կո թու նա զա-
տիչ ներ (մե քե նա ներ). հա տի կա մաք րիչ մե քե նա-
ներ. ար տար կիչ ներ. էլեկտ րա կան գե նե րա տոր-
ներ. ամ բար ձիչ սար քեր. դրոշ մա մամ լիչ ներ. 
կցոր դի չի ագույց ներ, բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա-
յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար նա խա-
տես ված նե րի. ներկ ման ապա րատ ներ տպագ-
րա կան մե քե նա նե րի հա մար. փա թա թող մե քե-
նա ներ. շար ժա սան դուղք ներ. պոմ պեր (մե քե նա-
նե րի կամ շար ժիչ նե րի մա սեր). դրոշ մա կիչ 
մե քե նա ներ. դրոշ միչ մե քե նա ներ. պի տա կա վո րիչ 
մե քե նա ներ. կոր զա նա հաս տոն ներ. էքս կա վա-
տոր ներ. հան քա հան ման սար քեր. խո տաշր ջիչ-
ներ. քար մաղ ներ (մե քե նա ներ կամ մե քե նա նե րի 
մա սեր). հնձիչ մե քե նա նե րի դա նակ ներ. դա նակ-
ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). մա նող մե քե նա ներ. 
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ճա խա րակ ներ. զտիչ մե քե նա ներ. վերջ նամ շակ-
ման, վե րամ շակ ման մե քե նա ներ. կա պիչ ներ 
(մե քե նա նե րի մա սեր). կե րա մամ լիչ ներ. ձու լա մե-
քե նա ներ. գլան նե րի մխոց ներ. խցուկ ներ (մե քե-
նա նե րի մա սեր). գա զե րի սեղմ ման, ներծծ ման և 
տե ղա փոխ ման օդա փուք մե քե նա ներ. գա զո-
նահն ձիչ ներ (մե քե նա ներ). գուդ րո նա պա տիչ ներ 
(մե քե նա ներ). հա տիկ նե րի սեղմ ման, ներծծ ման 
և տե ղա փոխ ման օդա փուք մե քե նա ներ. յուղ ման 
տու փեր (մե քե նա նե րի մա սեր). յու ղա յին պոմ պեր. 
ծալ քա վո րիչ մե քե նա ներ, դրոշ մատ պիչ մե քե նա-
ներ. փո րագր ման մե քե նա ներ. տա նի քի կղմինդր-
ներ կտրող մե քե նա ներ. մե քե նա նե րի ուղ ղոր դիչ-
ներ. ծղո տա հատ մե քե նա ներ. մսա ղաց ներ 
(մե քե նա ներ). մա նա ծա գոր ծա կան հաս տոց նե րի 
ազ բա փայ տեր. տա փան ներ. ոռո գիչ ներ (մե քե-
նա ներ). հիդ րավ լի կա կան տուր բին ներ. մե տա-
ղա կան թեր թե րի վրա տպագր ման մե քե նա ներ. 
տպագ րա կան տպա ձև եր. տպագ րա կան մե քե-
նա ներ. տպագ րա կան մամ լիչ ներ. տպագ րու թյան 
լի սեռ ներ մե քե նա նե րի հա մար. կաթ մշա կող 
մե քե նա ներ. ծղո տա հատ մե քե նա նե րի դա նակ-
ներ. մա նա ծա գոր ծա կան հաս տոց նե րի ազ բիկ-
ներ. մե քե նա ներ սայ րե րը, կտրիչ նե րը սրե լու 
հա մար. սղո ցի շեղ բեր (մե քե նա նե րի, հաս տոց-
նե րի մա սեր). կտրիչ նե րի բռնիչ ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). գլո ցա հաս տոն ներ. թթված նա յին նի զակ-
ներ ջեր մա յին հո րատ ման հա մար (մե քե նա ներ). 
շուռտ վիկ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). ամա նե ղեն 
լվա ցող մե քե նա ներ. լվաց ման սար քեր. լվաց քի 
մե քե նա ներ (սպի տա կե ղե նի հա մար). տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րը լվա նա լու կա յանք ներ. 
կան խավ ճա րով աշ խա տող լվաց քի մե քե նա ներ. 
ամ բար ձիչ կա յանք ներ. սպի տա կե ղե նի մզիչ 
մե քե նա ներ. կոկ ման մե քե նա ներ. քար շա յին շար-
ժիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. 
շո գե մե քե նա ներ. հաս տոց ներ. վա ռոց քի մագ-
նե տո. բեռն ման – բեռ նա թափ ման սար քեր. 
պո լիգ րա ֆի ա կան ինք նա դար սիչ ներ (թուղթ 
մա տու ցող հար մա րանք ներ). մուր ճեր, կռան ներ 
(մե քե նա նե րի մա սեր). ցցա հար մուր ճեր. օդաճն-
շա կան մուր ճեր. կռիչ մուր ճեր, կռան ներ (ոչ մեծ 
չա փե րի). բեռ նաս լաք ներ (ամ բար ձիչ). շար ժա-
սար քեր, բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված-
նե րի. շար ժա հա ղոր դակ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 

հա մար նա խա տես ված նե րի. կար գա վո րիչ ներ 
(մե քե նա նե րի մա սեր). ծխա խոտ մշա կե լու մե քե-
նա ներ. խո հա նո ցա յին էլեկտ րա կան ջար դիչ ներ. 
դի աֆ րագ մա ներ, թա ղանթ ներ պոմ պե րի հա մար. 
մե տա ղամ շակ ման հաս տոց ներ. մա նա ծա գոր ծա-
կան մե քե նա ներ. ոլո րող մե քե նա ներ. ջրա ղա ցա-
քա րեր. հղկա հաս տոց ներ. հո րատ ներ լեռ նա գոր-
ծա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. հան քա քար 
մշա կե լու մե քե նա ներ, հան քա քար մշա կե լու 
սար քա վո րումն եր. ալ րա ղաց մե քե նա ներ. խառ-
նիչ ներ (մե քե նա ներ). հնձիչ մե քե նա ներ. հնձիչ-
խրձա կա պիչ ներ. հա ցա հա տի կա հա վաք կոմ-
բայն ներ. վա գո նա ամ բար ձիչ ներ. ռե ակ տիվ 
շար ժիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված-
նե րի. աղ տո տու մը կան խող սար քեր շար ժիչ նե րի 
և մո տոր նե րի հա մար. շար ժիչ նե րի մխոց ներ. 
մե քե նա նե րի և շար ժիչ նե րի արա գու թյան կար-
գա վո րիչ ներ. ձու լա կա ղա պար ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). կեն ցա ղա յին աղաց ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ձեռ քով կա ռա վար վող նե րի. կա ղա պար ման մե քե-
նա ներ. ազատ ըն թաց քի անիվ եր, բա ցա ռու-
թյամբ ցա մա քա յին փո խադ րա մի ջոց նե րի հա մար 
օտա գործ վող նե րի. մա քոք ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). էլեկտ րա կան մե քե նա ներ և սար քեր 
մաք րե լու հա մար. ներծ ծող սար քա վո րումն եր 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
շրջա կա րող մե քե նա ներ. ձեռ քի գոր ծիք ներ, 
բա ցա ռու թյամբ ձեռ քով կա ռա վար վող նե րի. գոր-
ծիք ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). մե քե նա նե րի, 
հաս տոց նե րի կտրող գոր ծիք նե րի բռնիչ ներ. 
պա հա ծո նե րի էլեկտ րա կան բա ցիչ ներ. հաց 
կտրող մե քե նա ներ. առանց քա կա լա տու փեր 
լի սեռ նե րի վզիկ նե րի հա մար (մե քե նա նե րի 
մա սեր). փոխ հա ղոր դիչ լի սեռ նե րի առանց քա-
կալ ներ. թուղթ ար տադ րե լու մե քե նա ներ. փայ-
լար դիչ ներ (գլո ցիչ ներ). փա թե թա վոր ման մե քե-
նա ներ. խմո րա հուն ցիչ մե քե նա ներ. մա կա րո նե-
ղեն ար տադ րե լու էլեկտ րա կան մե քե նա ներ. 
ներկ ման մե քե նա ներ. ներ կա փո շեց րիչ ներ. 
հո րա տող մե քե նա ներ. ձեռ քի էլեկտ րա կան գայ-
լի կո նիչ ներ. քա րամ շակ ման հաս տոց ներ. մխոց-
ներ (մե քե նա նե րի կամ շար ժիչ նե րի մա սեր). 
տպա րա նա յին մամ լիչ ներ. պնև մա փո խակ րիչ ներ. 
ծա կա տիչ մամ լիչ նե րի մամ լա մատ ներ. դա կիչ 
մե քե նա ներ. պղպե ղի աղաց ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ձեռ քով կա ռա վար վող նե րի. ողորկ ման էլեկտ րա-
կան մե քե նա ներ և սար քեր. պոմ պեր (մե քե նա-
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ներ). օդա յին ճնշակ ներ (տե ղա կա յանք ներ 
ավ տոտ նակ նե րի հա մար). պոմ պեր ջե ռուց ման 
տե ղա կա յանք նե րի հա մար. վա կու ու մա յին պոմ-
պեր (մե քե նա ներ). կամր ջա ձև ամ բար ձիչ ներ. 
փո կա նիվ ե րի շփա փո կեր. էլեկտ րա մե խա նի կա-
կան սար քեր ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. 
մամ լիչ ներ (ար դյու նա բե րա կան մե քե նա ներ). 
ճնշման կար գա վո րիչ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). 
ճնշման փա կան ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). պուդ-
լինգ ման (եր կա թի ստաց ման) մե քե նա ներ. շո գե-
զա տիչ ներ. ռան դիչ հաս տոց ներ. ռել սեր տե ղադ-
րե լու մե քե նա ներ. քե րա թա փող մե քե նա նե րի 
ատամն եր. մե խա նի կա կան փոց խեր. խա վա վոր-
ման մե քե նա ներ. ուղ ղիչ հաս տոց ներ. կազ մա րա-
րա կան ար դյու նա բե րա կան մե քե նա ներ և սար-
քեր. ար դու կիչ մե քե նա ներ. լցա կար ման մե քե-
նա ներ. զսպա նակ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). 
էլեկտ րա կան սար քեր վա րա գույր նե րը տե ղա շար-
ժե լու հա մար. գա միչ մե քե նա ներ. ամ բար ձիչ ներ 
(մե քե նա նե րի կամ շար ժիչ նե րի մա սեր). ռո տա-
ցի ոն տպագ րա կան մե քե նա ներ. մե քե նա նե րի 
ատամն ա վոր մե խա նիզմն եր. մե քե նա նե րի անիվ-
ներ. մե քե նա նե րի թա փա նիվ եր. ան վի կա վոր 
առանց քա կալ ներ. առանց քա կա լի զա տիչ ներ 
(գնդիկ նե րի բռնիչ ներ). ճա նա պար հա շի նա կան 
մե քե նա ներ. սղոց ներ (մե քե նա ներ). հան քա յին 
մե քե նա ներ. շար ժիչ նե րի շար ժա փո կեր. քաղ հա-
նիչ մե քե նա ներ. կոկ ման մե քե նա ներ. նրբեր շիկ 
պատ րաս տող մե քե նա ներ. ար դյու նա բե րա կան 
հեր մե տի կաց նող մե քե նա ներ. սերմն ա ցան ներ 
(մե քե նա ներ). էլեկտ րա ե ռակց ման ագ րե գատ ներ. 
օդա փուք սեր (մե քե նա յի մա սեր). դարբ նո ցի 
փուք սեր. կո շի կի կա ղա պար ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). լցա մե քե նա ներ. ստա տոր ներ (մե քե նա-
նե րի մա սեր). ստե րե ո տիպ պատ րաս տող մե քե-
նա ներ. շա քար ար տադ րե լու մե քե նա ներ. գեր-
տա քա ցիչ ներ. մղիչ ներ. մե քե նա նե րի սե ղան ներ. 
հե նոց նե րի գոգ նոց ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). 
ներ կիչ մե քե նա ներ. գզիչ մե քե նա ներ. հաս տոց-
նե րի հե նոց ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). դար ձյակ-
ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). կթի մե քե նա ներ. կթի 
մե քե նա նե րի բա ժակ ներ. մե քե նա նե րի շար ժա-
հա ղոր դակ ներ. օդաճն շա կան կա յանք ներ խո ղո-
վա կա շա րե րի հա մար. փո խակ րիչ ներ (մե քե նա-
ներ). հյուս վա ծա պատ ման մե քե նա ներ. կա րա-
պիկ ներ (վեր հան մե քե նա). հյու սող մե քե նա ներ. 
տուր բին ներ, բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես-

ված նե րի. մե խա նի կա կան թմբկագ լան ներ ճկուն 
փող րակ նե րի հա մար. դե կել ներ (տպագ րա կան 
մե քե նա նե րի մա սեր). տպագ րա կան մե քե նա ներ. 
քամ հար ներ. շար ժիչ ներ օդա յին բար ձե րով 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. շար ժիչ-
նե րի օդա փո խիչ ներ. ապա կի մշա կող մե քե նա-
ներ. մե քե նա ներ եր կա թու ղի նե րի շի նա րա րու-
թյան հա մար. ապա րատ ներ ռե տի նաց ման 
(վուլ կա նաց ման) հա մար. կցոր դիչ ներ, բա ցա ռու-
թյամբ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար նա խա տես ված նե րի. շար ժիչ ներ թռչող 
ապա րատ նե րի հա մար. հե սա նա հաս տոց ներ. 
գյու ղատն տե սա կան գոր ծիք ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ձեռ քով կա ռա վար վող նե րի. հե սա նաս կա վա ռակ-
ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). հղկաս կա վա ռակ ներ 
(մե քե նա նե րի մա սեր). գա րեջ րի մա տուց ման 
պոմ պեր. օդաճն շա կան շար ժիչ ներ. օդաճն շա-
կան մե քե նա ներ. օդա յին պոմ պեր. ներ քին այր-
ման շար ժիչ նե րի վա ռոց քի մո մեր. մեղ միչ նե րի 
մխոց ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). հա կաշ փա կան 
առանց քա կալ ներ մե քե նա նե րի հա մար. փո րիչ-
ներ (մե քե նա ներ). օդ ար տած ծող սար քեր. շար-
ժիչ նե րի վա ռե լի քա յին խնա յա րար ներ. նա վա յին 
շար ժիչ ներ. նա վա կա յին մո տոր ներ. քրքրիչ 
էլեկտ րա կան մե քե նա ներ. պատ ճե նիչ ներ (մե քե-
նա ներ). ար գե լա կա յին մա կադ րակ ներ, բա ցա-
ռու թյամբ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար 
նա խա տես ված նե րի. ար գե լա կի կա լուն ներ, 
բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. ար գե-
լակ ման հատ վա ծա մա սեր, բա ցա ռու թյամբ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես-
ված նե րի. կո ճեր (մե քե նա նե րի մա սեր), հեն քա-
կո ճեր (մե քե նա նե րի մա սեր). փո խանց ման տու-
փեր, բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. 
շշե րը խցան նե րով փա կող մե քե նա ներ. շշե րի 
կա փա րիչ նե րը փա կող մե քե նա ներ. մե քե նա ներ 
շշե րը հեր մե տի կաց նե լու հա մար. էլեկտ րա շար-
ժա բե րով խո զա նակ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). 
աղ բի, թա փոն նե րի ման րաց ման մե քե նա ներ. 
սրճա ղաց ներ, բա ցա ռու թյամբ ձեռ քի սրճա ղաց-
նե րի. շո գե կաթ սա նե րի ծխնե լույզ ներ. մե քե նա-
ներ հո ղա յին աշ խա տանք նե րի հա մար. աղ բի, 
թա փոն նե րի խտաց ման մե քե նա ներ. ման րա տիչ-
ներ (մե քե նա ներ) ար դյու նա բե րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. բրու տի բո լո րակ ներ (սկա վա ռակ-
ներ). ավ տո մատ մա նի պու լյա տոր ներ (մե քե նա-
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ներ). ար դյու նա բե րա կան ռո բոտ ներ. էլեկտ րա-
մե խա նի կա կան սար քեր սննդամ թերք պատ րաս-
տե լու հա մար. զտիչ մե քե նա նե րի փո խա րի նո վի 
տար րեր. շար ժա բե րի շղթա ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար նա խա տես ված նե րի. պտտման մո մեն տի 
կեր պա փո խիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես-
ված նե րի. փոխ հա ղորդ ման շղթա ներ, բա ցա ռու-
թյամբ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար նա խա տես ված նե րի. գայ լի կո նի կա պիչ-
ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). շո գե մե քե նա նե րի 
կաթ սա ներ. մե քե նա նե րի կաթ սա նե րի սնիչ ներ. 
կեն դա նի նե րի խու զի մե քե նա ներ. շար ժիչ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. մե քե նա-
նե րի կամ շար ժիչ նե րի կա ռա վար ման մա լուխ-
ներ. սար քեր մե քե նա նե րի և շար ժիչ նե րի կա ռա-
վար ման հա մար. պո լիգ րա ֆի ա կան մամ լա մայ-
րեր. սառ նա րա նա յին ճնշակ ներ. ար տա հեղ ման 
ծո րակ ներ (ջրա զա տիչ ներ). կա րի մե քե նա ներ. 
շար ժիչ նե րի օդա փո խիչ նե րի շար ժա փո կեր. 
ին կու բա տոր ներ ձվե րի հա մար. ատամն ա վոր 
փո խան ցիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես-
ված նե րի. էմուլ սաց ման կեն ցա ղա յին էլեկտ րա-
կան խառ նիչ ներ. խո հա նո ցա յին էլեկտ րա կան 
մե քե նա ներ. շար ժիչ նե րի գլան ներ. նվա զեց նող 
ռե դուկ ցի ոն փո խան ցիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար նա խա տես ված նե րի. բա ժա նիչ սար քեր. 
գայ լի կո նիչ գլխիկ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). ջեր-
մա փո խա նա կիչ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). 
ար տա նե տու մա յին հա մա կար գեր շար ժիչ նե րի 
հա մար. էլեկտ րա շար ժիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար նա խա տես ված նե րի. կռունկ ներ (ամ բար-
ձիչ և բեռ նամ բարձ մե խա նիզմն եր). բան ջա րե ղեն 
և միրգ մաք րե լու մե քե նա ներ. մե քե նա ներ բան-
ջա րե ղեն տրո րե լու հա մար. մած կա ար տամ ղիչ 
օդաճն շա կան ատր ճա նակ ներ. զտիչ ներ՝ որ պես 
մե քե նա նե րի կամ շար ժիչ նե րի մա սեր. գու թա-
նա վոր առ վա փո րիչ ներ (գու թան ներ). կեն ցա ղա-
յին էլեկտ րա կան հա րիչ ներ. կեն ցա ղա յին էլեկտ-
րա կան հյու թամ զիչ ներ. հիդ րավ լի կա կան շար-
ժիչ ներ. լո ղա ցող կամ ցա մա քա յին հո րատ ման 
աշ տա րակ ներ. ներ քին այր ման շար ժիչ նե րի 
վա ռե լի քի կեր պա փո խիչ ներ. շար ժիչ նե րի 

(հո վաց ման) ռա դի ա տոր ներ. շո գե կաթ սա նե րի 
խո ղո վակ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). հիդ րավ լիկ 
վե րահս կում մե քե նա նե րի, մո տոր նե րի և շար ժիչ-
նե րի հա մար. մե քե նա նե րի, շար ժիչ նե րի և 
մո տոր նե րի պնև մա կա ռա վա րում. մո տոր նե րի և 
շար ժիչ նե րի քար տեր ներ. խո հա նո ցա յին էլեկտ-
րա կան պրո ցե սոր ներ. սոսն ձա պա տիչ էլեկտ րա-
կան ատր ճա նակ ներ. ատր ճա նակ ներ (գոր ծիք-
ներ պայ թու ցիկ նյու թե րի օգ տա գործ մամբ). 
ձկնոր սա կան ցան ցե րը դուրս քա շե լու մե քե նա-
ներ. հա մա պի տա նի հո դա կա պեր (կար դա նա յին 
հո դա կա պեր). դյու րա կիր շո գե փայ լար դիչ ներ 
(շո գեգ լո ցիչ ներ) գործ վածք նե րի հա մար. գոր գա-
մաքր ման էլեկտ րա կան մե քե նա ներ և սար քեր. 
ար տա նետ ման գա զե րի կա տա լի զա յին կեր պա-
փո խիչ ներ. վա կու ու մա յին զտման կենտ րո նա կան 
կա յանք ներ. շղթա յա կան սղոց ներ. շո գեզտ ման 
հար մա րանք ներ. գա զա յին կտրոց ներ. փո շու 
ար տածծ ման կա յանք ներ (զտիչ հար մա րանք-
ներ). փո շու հե ռաց ման կա յանք ներ (զտիչ 
կա յանք ներ). էլեկտ րա մուր ճեր. էլեկտ րա մե խա-
նի կա կան մե քե նա ներ քի մի ա կան ար դյու նա բե-
րու թյան հա մար. բեռ նամ բար ձիչ շղթա ներ (մե քե-
նա նե րի մա սեր). վթա րա յին սնման գե նե րա տոր-
ներ. ըն դար ձակ ման բա քեր (մե քե նա նե րի 
մա սեր). ապա կեկտ րիչ ալ մաստ ներ (մե քե նա նե րի 
մա սեր). բարձր ճնշման տակ զտման ապա րատ-
ներ. մե քե նա ներ մա նա ծա գոր ծա կան ար դյու նա-
բե րու թյան հա մար, հաս տոց ներ մա նա ծա գոր ծա-
կան ար դյու նա բե րու թյան հա մար. ար տա նետ ման 
կար ճա խո ղո վակ ներ շար ժիչ նե րի հա մար. նավ-
թազտ ման մե քե նա ներ. մե քե նա ներ փա թե թա-
վոր ման հա մար. էլեկտ րա հա տա կա փայ լիչ ներ. 
էլեկտ րա կան սար քեր կո շիկ նե րը մաք րե լու 
հա մար. ձյու նա մաք րիչ ներ. գա զա ե ռակց ման 
ապա րատ ներ. գա զա ե ռակց ման հրա ծո րան ներ. 
գա զա յին զո դիչ ներ. փո շե կուլ նե րի գլխա դիր ներ 
հո տա վետ և ախ տա հա նող նյու թեր ցրցո ղե լու 
հա մար. փո շե կուլ նե րի ճկա փո ղեր. փո շե կուլ ներ. 
թրթռա մե քե նա ներ ար դյու նա բե րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. էլեկտ րա կան սար քեր և հար-
մա րանք ներ մո մով փայ լեց նե լու հա մար. թե նի սի 
ձեռ նա թի ակ նե րի լա րե րը ձգե լու մե քե նա ներ. 
հե ծա նիվ եր հա վա քե լու հաս տոց ներ. մե քե նա-
յաց ված կուլ տի վա տոր ներ. ներ կի փո շա րար ներ 
(մե քե նա ներ). հիդ րավ լի կա կան սար քեր դռնե րը 
բա ցե լու հա մար. մո տո ցիկ լետ նե րի ոտ քի մեկ նա-
սար քի լծակ ներ. մե քե նա յաց ված կե րա բաշ խիչ-
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ներ անա սուն նե րի հա մար. շարժ վող հե տի ոտ-
նա յին ուղի ներ (մայ թեր). խլա րար ներ շար ժիչ-
նե րի հա մար. օդաճն շա կան սար քեր դռնե րը 
բա ցե լու հա մար. փո շե կուլ նե րի պար կեր. գա զա-
յին զո դայ րոց ներ. հող մա յին տուր բին ներ. ար գե-
լա կի ճնշիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես-
ված նե րի. էլեկտ րոդ ներ եռակց ման մե քե նա նե րի 
հա մար. ապա րատ ներ էլեկտ րա զոդ ման հա մար. 
զոդ ման էլետ րա կան ապա րատ ներ. էլեկտ րա կան 
զո դիչ ներ. ապա րատ ներ էլեկտ րա ա ղե ղա յին զոդ-
ման հա մար. ապա րատ ներ էլեկտ րա ա ղե ղա յին 
հատ ման հա մար. զո դա լամ պեր. հնձան ներ. 
օդա մուղ մե քե նա ներ. մե քե նա ներ գալ վա նապ-
լաս տի կա յի հա մար. գալ վա նաց ման մե քե նա ներ. 
առևտ րի ավ տո մատ ներ. դռնե րը փա կե լու էլեկտ-
րա կան սար քեր. էլեկտ րա կան սար քեր դռնե րը 
բա ցե լու հա մար. կա ռա վար ման սար քեր վե րե-
լակ նե րի հա մար. էլեկտ րա կան ապա րատ ներ 
պլաստ մաս սա յե փա թե թա վո րումն ե րի զոդ ման 
հա մար. վա ռե լիք բաշ խող պոմ պեր տեխ նի կա-
կան սպա սարկ ման կա յան նե րի հա մար. ավ տո-
մատ կար գա վոր վող վա ռե լի քա յին պոմ պեր. 
պլաստ մաս սա վե րամ շա կե լու մե քե նա ներ. էլեկտ-
րա կան սար քեր պա տու հան նե րը բա ցե լու 
հա մար. էլեկտ րա կան սար քեր պա տու հան նե րը 
փա կե լու հա մար. հիդ րավ լի կա կան սար քեր 
պա տու հան նե րը բա ցե լու հա մար. հիդ րավ լի կա-
կան սար քեր պա տու հան նե րը փա կե լու հա մար. 
օդաճն շա կան սար քեր պա տու հան նե րը բա ցե լու 
հա մար. օդաճն շա կան սար քեր պա տու հան նե րը 
փա կե լու հա մար. դռնե րը փա կե լու հիդ րավ լի կա-
կան սար քեր. դռնե րը փա կե լու օդաճն շա կան 
սար քեր. օդաճն շա կան գլան ներ. խո հա նո ցա յին 
է լեկտ րա կան աղաց ներ(ման րա տիչ ներ). 
3D-տպիչ ներ. մե քե նա ներ մա ղե լու հա մար. շար-
ժիչ նե րի հե նա րան ներ, բա ցա ռու թյամբ ցա մա-
քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար 
նա խա տես ված նե րի. էլեկտ րա կան մե խա հա նիչ-
ներ. փո շե կուլ նե րի խո զա նակ ներ. դա հուկ նե րի 
եզ րակ նե րը սրե լու էլեկտ րա կան գոր ծիք ներ, 
էլեկտ րա կան եզ րա կա հատ ներ. ման րա տող, ջար-
դող մե քե նա ներ. տո փան ման մե քե նա ներ. ներծ-
ծող ծայ րա փո ղակ ներ փո շե կուլ նե րի հա մար. 
խո ղո վակ ներ մաք րե լու քե րակ ներ. էլեկտ րա կան 
հյու թամ զիչ ներ. էլեկտ րա կան պտու տա կա դար-
ձիչ ներ. կա ռա վար ման լծակ ներ՝ որ պես մե քե նա յի 
մա սեր, բա ցի խա ղա յին մե քե նա նե րի հա մար 

նա խա տես ված նե րից. բաշ խիչ լի սեռ ներ տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի շար ժիչ նե րի հա մար. 
ռե տի նե թրթուր ներ՝ որ պես մա սեր շի նա րա րա-
կան թրթու րա վոր մե քե նա նե րի հա մար. ռե տի նե 
թրթուր ներ՝ որ պես մա սեր բեռն ման-բեռ նա թափ-
ման թրթու րա վոր մե քե նա նե րի և ապա րատ նե րի 
հա մար. ռե տի նե թրթուր ներ՝ որ պես մա սեր գյու-
ղատն տե սա կան թրթու րա վոր մե քե նա նե րի 
հա մար. ռե տի նե թրթուր ներ՝ որ պես մա սեր հան-
քար դյու նա բե րա կան թրթու րա վոր մե քե նա նե րի 
հա մար. ռե տի նե թրթուր ներ՝ որ պես մա սեր ձյուն 
մաք րող թրթու րա վոր մե քե նա նե րի հա մար. յու-
ղե րի թա փոն նե րի օդաճն շա կան սար քեր. պոմ-
պեր հա կա հո սանք ստեղ ծե լու հա մար. գրիչ ներ 
3D տպագր ման հա մար. հո ղամ շակ ման մե քե նա-
ներ գյու ղատն տե սա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պա րու րա ձև էլեկտ րա կան բան ջա րակտ րա տիչ-
ներ. ջրա ծին բաշ խող պոմ պեր տեխ նի կա կան 
սպա սարկ ման կա յան նե րի հա մար. թա նա քա յին 
տպագ րա կան մե քե նա ներ ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. գո լոր շի ով ատա կա մաք-
րիչ ներh. ռո բո տա յին էք զոկ մախք նե րի կոս տյում-
ներ, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող նե րի. շար ժա կան կռունկ ներ. 
նավ թի ար դյու նա հան ման, պա հես տա վոր ման և 
բեռ նա թափ ման լո ղա ցող կա յանք ներ. պա նիր 
կտրող էլեկտ րա կան դա նակ ներ. բան ջա րե ղեն 
մաք րող էլեկտ րա կան սար քեր.

դաս 8. հղկիչ գոր ծիք ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
հե սա նա քա րեր նրբա խար տոց ներ. ածե լի ներ 
սրե լու կաշ վե փո կեր. բզեր (մա խաթ ներ). կտրե-
լիս օգ տա գործ վող կա լիչ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
անց քա կո կիչ ներ. անց քա կո կիչ նե րի կցոր դիչ ներ. 
ներ պա րու րա կիչ շա ղա փիչ նե րի եր կա րիչ ներ. 
մած կա թի ակ ներ, գու նա դա նակ ներ (գույ նե րը 
խառ նե լու). մած կա թի ակ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
կաս տետ ներ. գայ լի կոն ներ (շա ղափ ներ) (ձեռ քի 
գոր ծիք նե րի մա սեր). ան կյու նա չա փա կան սար-
քեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). հար մա րանք ներ կեն դա-
նի նե րի կա շին քեր թե լու հա մար. պա րու րա հան-
ներ. աղեղ նա ձև սղոց ներ. սա ռը զենք. ձեռ քի 
մե խա հան գոր ծիք ներ. ձեռ քի ամ բար ձիկ ներ. 
սվի նա ձո ղեր. մո րուք խու զե լու մե քե նա ներ. ձեռ-
քով կա ռա վար վող ձեռ քի գայ լի կո նիչ ներ. դու րեր. 
կա ցին ներ ակոս ներ, բնիկ ներ փո րե լու հա մար. 
անա սուն նե րին խա րա նե լու գոր ծիք ներ. անա-
սուն նե րին խու զե լու դա նակ ներ. մե ծա մե խի 
կե ռեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). քար տա շի դու րեր. 
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սրո ցա քա րեր. գա միչ մուր ճեր (ձեռ քի գոր ծիք-
ներ). մա կե րև ույթ նե րը մաք րե լու կտրոց ներ (ձեռ-
քի գոր ծիք ներ). մկրատ ներ. նրբու նե լի ներ. 
փո րագ րե լու կտրիչ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
քլունգ ներ. խծուծ ման դու րեր. գրչա հատ դա նակ-
ներ. քա րի հետ աշ խա տե լու մուր ճեր. նրբաս ղոց-
ներ. քե րա դա նակ ներ. երի թակ նե րի անց քա հատ-
ներ. ար դուկ ման մուր ճեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
տո փան ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). որ սոր դա կան 
դա նակ ներ. ձեռ քի սղոց նե րի, մե տա ղաս ղոց նե րի 
շրջա նակ ներ. սղոց ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). կո շի-
կի կա ղա պար ներ (ձեռ քով կա րե լու հա մար). 
ունե լի ներ մա զե րը գանգ րաց նե լու հա մար. սե ղա-
նի սպասք (դա նակ ներ, պա տա ռա քաղ ներ և 
գդալ ներ). թանձր նյու թե րը կտրե լու մկրատ ներ, 
փա կա նա գոր ծի մկրատ ներ. կտրող ժա պա վեն-
ներ. ծա կա տիչ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). պտու տա-
կա մե րի բա նա լի ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). պտու-
տա կա բա նա լի ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). ար գե լա-
նիվ եր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). ար տա պա րու րա կիչ-
ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). գչիր (հո րատ). հե սան-
նե րի բռնիչ ներ. կա ցին ներ. սե ղա նի պա տա ռա-
քաղ ներ. ռան դա ներ. ձեռ քի շար ժա կով ձեռ քի 
գոր ծիք ներ. ձեռ քով կա ռա վար վող բան ջա րակտ-
րա տիչ ներ. եղունգ նե րի ունե լի ներ. խո ղո վա կա-
հա տիչ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). կտրող գոր ծիք-
ներ. կտրիչ-դա նակ ներ. դա նա կա վոր իրեր. 
պտղա հա վա քիչ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). գդալ-
ներ. շե րեփ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). ածե լի ներ 
սրե լու փո կեր. գրուն տը խտաց նե լու հա մար 
տո փան ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). դրոշմ ման գոր-
ծիք ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). ֆրե զա վոր կտրիչ ներ 
(ձեռ քի գոր ծիք ներ). թի ակ ներ (այ գե գոր ծու թյուն), 
գո գա թի ակ ներ (այ գե գոր ծու թյուն). ծե փիչ ներ. 
բույ սե րի վա սա տու նե րին ոչն չաց նե լու ձեռ քի 
սար քեր. ապա կի կտրե լու ալ մաստ ներ (ձեռ քի 
գոր ծիք նե րի մա սեր). լայ նա կոկ ման գոր ծիք ներ 
(ձեռ քի գոր ծիք ներ). սրո ցա քա րեր. սրե լու գոր-
ծիք ներ. սայ րեր սրե լու գոր ծիք ներ. գայ լի կո նիչ-
ներ. թե փուկ նե րը հե ռաց նե լու դա նակ ներ. խո շոր 
մո լա խո տե րի կուլ տի վա տոր ներ (ձեռ քի գոր ծիք-
ներ). էտոց ներ. այ գե գոր ծա կան կոր մկրատ ներ. 
պատ վաստ ման դա նակ ներ. թփա հատ ներ (գոր-
ծիք). ծլեպ նե րը հե ռաց նե լու ունե լի ներ. մա զա-
զերծ ման նրբու նե լի ներ. ծո վա յին ճո պա նա քան-
դիչ ներ. հո րատ ներ ատաղ ձա գոր ծա կան աշ խա-
տանք նե րի հա մար. դրոշ մատպ ման սար քեր 
(ձեռ քի գոր ծիք ներ). գոր ծիք նե րի հա վա քա կազ-

մեր ոտ նա հար դար ման հա մար. ածե լի նե րի 
պա տյան ներ. խո ռոչ նե րի գայ լի կոն ներ (շա ղափ-
ներ) (ձեռ քի գոր ծիք նե րի մա սեր). փոց խեր (ձեռ-
քի գոր ծիք ներ). թի եր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). բա հեր 
(ձեռ քի գոր ծիք ներ). էտե լու մկրատ ներ. գե րան-
դի ներ. գե րան դի նե րի օղակ ներ. ծալ քա վոր ման 
գոր ծիք ներ. ողորկ ման գոր ծիք ներ. նախ շա ռան-
դա նե րի սայ րեր. մատ նե քա հան ման դա նակ ներ. 
գործ վածք նե րը ծալ քա վո րե լու հար մա րանք ներ. 
տավ րեր. գչրակ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). սա ռը զեն-
քե րի պա տյան ներ. մա զե րը գանգ րաց նող ձեռ քի 
ոչ էլեկտ րա կան հար մա րանք ներ. գա զո նահն ձիչ-
ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). սառ ցա տա պար ներ. 
կի սակ լոր դու րեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). ոս տի կա-
նա կան մա հակ ներ. փո րագ րա կան ասեղ ներ. 
պայ տե լու դա նակ ներ. բան ջա րե ղեն մաք րե լու 
դա նակ ներ. փոխ պատ վաստ ման դա նակ ներ 
(ձեռ քի գոր ծիք ներ). եզ րա կո սա հան ներ. բան ջա-
րե ղեն կտրա տե լու հար մա րանք ներ. սակ րեր 
(տա պար ներ). կտրա տե լու հար մա րանք ներ. 
կաց նիկ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). որ սա տե գեր 
(հար պուն ներ). ուրագ ներ (գոր ծիք ներ). քաղ հա-
նիչ ներ. ոստ րե ներ բա ցե լու գոր ծիք ներ. մի ջա-
տաս պան նյու թե րի փո շե ցիր ներ (ձեռ քի գոր ծիք-
ներ). ձեռ քով կա ռա վար վող այ գե-բան ջա րա նո-
ցա յին գույք. պատ վաս տի դա նակ ներ. ագույց ներ 
ատաղ ձա գոր ծա կան կամ տա կա ռա գոր ծա կան 
աշ խա տանք նե րի հա մար. ածե լի նե րի սայ րեր. 
սայ րեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). շեղ բեր (զեն քեր). 
սղոց նե րի տա փուկ ներ (ձեռ քի գոր ծիք նե րի 
մա սեր). լծակ ներ. մա չե տե. թա կեր (ձեռ քի գոր-
ծիք ներ). մուր ճեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). կռան ներ. 
քար տա շի մուր ճեր. հա տիչ ներ. մե տա ղա կան 
ժա պա վեն նե րը ձգե լու սար քեր (ձեռ քի գոր ծիք). 
ան վի կա վոր դա նակ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
դրա մա հա վաք հար մա րանք ներ. սան դեր տրո-
րե լու հա մար (ձեռ քի գոր ծիք ներ). պատ րույգ նե րը 
կտրե լու մկրատ ներ. պի տո յա տու փեր սափր վե լու 
պա րա գա նե րի հա մար. հա մար ներ փո րագ րե լու 
գոր ծիք ներ. եղունգ նե րի սղո ցիկ ներ. պա հա ծո յի 
ոչ էլեկտ րա կան դա նակ ներ. որ սա տե գեր (հար-
պուն ներ) ձկնոր սու թյան հա մար. բրիչ ներ (ձեռ քի 
գոր ծիք ներ). թա կեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). ատր-
ճա նակ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). կե տան շիչ ներ 
(ձեռ քի գոր ծիք ներ). ձու լա շե րեփ ներ (ձեռ քի գոր-
ծիք ներ). ռան դա նե րի սայ րեր. խո շո րա քարթ 
խար տոց ներ (թոր բու, տով րիկ) (ձեռ քի գոր ծիք-
ներ). էլեկտ րա կան և ոչ էլեկտ րա կան ածե լի ներ. 
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անց քա հատ ներ. վառ քի կրակ խառ նիչ ներ. գա միչ 
գոր ծիք ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). կարճ կո թով 
գե րան դի ներ. եղան ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ), փոց-
խեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). քաղ հա նիչ ներ (ձեռ քի 
գոր ծիք ներ). սղոց նե րի շրջա նակ ներ. գզող հար-
մա րանք ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). այ գե գոր ծա կան 
կոր դա նակ ներ. ման գաղ ներ. հե ղուկ նե րի պարզ-
ված քա զատ ման գոր ծիք ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
կտրող առար կա ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). ներ պա-
րու րա կիչ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). հո րատ ներ 
(ձեռ քի գոր ծիք ներ). ոչ էլեկտ րա կան պտու տա-
կա հան ներ. դու րեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). փո խո վի 
ծայ րեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). խո ղո վակ ներ կտրե-
լու գոր ծիք ներ. շա ղա փիչ ներ. ձեռ քով կա ռա վար-
վող գյու ղատն տե սա կան գոր ծիք ներ. հե սա նաս-
կա վա ռակ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). մի ջա տաս-
պան նյու թե րի ցրցայ տիչ ներ. ճա շի ար ծա թե 
սպասք (դա նակ ներ, պա տա ռա քաղ ներ և գդալ-
ներ). փո րիչ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). դա նակ ներ. 
աք ցան ներ, ունե լի ներ. աք ցան ներ (ունե լի ներ). 
սու սեր ներ. սրեր, թրեր. ցցա հար մուր ճեր (ձեռ քի 
գոր ծիք ներ). տոմ սե րի դա կիչ ներ. եղունգ նե րի 
էլեկտ րա կան սղո ցիկ ներ. եղունգ նե րը ողոր կե լու 
էլեկտ րա կան կամ ոչ էլեկտ րա կան հար մա րանք-
ներ. գայ լի կո նի կա պիչ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
անձ նա կան օգ տա գործ ման էլեկտ րա կան և ոչ 
էլեկտ րա կան մե քե նա ներ մա զե րը խու զե լու 
հա մար. գյու ղատն տե սա կան եղան ներ (ձեռ քի 
գոր ծիք ներ). եղունգ ներ կտրե լու էլեկտ րա կան և 
ոչ էլեկտ րա կան գոր ծիք ներ. կեն դա նի նե րին խու-
զե լու գոր ծիք ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). խու զե լու 
դա նակ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). ար դուկ ներ. 
զմռնի տե սկա վա ռակ ներ. խար տոց ներ (գոր ծիք-
ներ). անց քա հան աք ցան ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
մամ լա մատ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). կտրող գոր-
ծիք ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). գոր ծիք նե րի հա վա-
քա կազ մեր մատ նա հար դար ման հա մար. ձեռ քի 
ատր ճա նակ ներ մա ծիկ ներն ար տաճզ մե լու 
հա մար. քաղ հա նիչ ներ խա ղո ղի այ գի նե րը մշա-
կե լու հա մար (ձեռ քի գոր ծիք ներ). քե րակ ներ 
(ձեռ քի գոր ծիք ներ). մսա ղաց ներ (ձեռ քի գոր ծիք-
ներ). քե րան ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). ականջ 
դա կե լու գոր ծիք ներ. մա զազրկ ման էլեկտ րա կան 
և ոչ էլեկտ րա կան հար մա րանք ներ. էլեկտ րա կան 
գոր ծիք նե րի հա վա քա կազ մեր մատ նա հար դար-
ման հա մար. մամ լակ ներ. ձեռ քի պոմ պեր. 
դա շույն ներ. ձեռ քի գոր ծիք նե րի կա լիչ գո տի ներ. 
պա նիր կտրե լու ոչ էլեկտ րա կան դա նակ ներ. 

պի ցա կտրե լու ոչ էլեկտ րա կան դա նակ ներ. լին-
գեր. ձու կտրե լու ոչ էլեկտ րա կան դա նակ ներ. 
նրբու նե լի ներ թար թիչ նե րը ոլո րե լու հա մար. թեք 
(ան կյան տակ) եզ րակտր ման ձեռ քի գոր ծիք ներ. 
փոց խեր գոլ ֆի արա հետ նե րը խնա մե լու հա մար. 
բու խա րի նե րի փուք սեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
ապա րատ ներ դաջ ված քի հա մար. զմռնի տե 
խար տոց ներ. ձգո վի մե տա ղա լար (ձեռ քի գոր-
ծիք ներ). մե կու սիչ հա նե լու գոր ծիք ներ (ձեռ քի 
գոր ծիք ներ). էջատ ման մամ լակ ներ (ձեռ քի գոր-
ծիք ներ). ոչ էլեկտ րա կան ատր ճա նակ ներ ճեղ-
քե րը փա կե լու հա մար. մե տա ղա լա րե րը ձգե լու 
սար քեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). դա նակ ներ ստեղ-
ծա գոր ծա կան ժա ման ցի հա մար (հեր ձա դա նակ-
ներ). ձեռ քով կա ռա վար վող օդա յին պոմ պեր. 
խե ցե ղեն դա նակ ներ. ստվա րաթղ թից զմռնի տե 
սղո ցիկ ներ. ձեռ քի գոր ծիք ներ դա հուկ նե րի 
եզ րակ նե րը սրե լու հա մար, եզ րակ ներ հա տե լու 
ձեռ քի գոր ծիք ներ. դաջ վածք անե լու ասեղ ներ. 
մած կիչ ներ նկա րիչ նե րի հա մար. դու րեր քան դա-
կա գործ նե րի հա մար. սե ղա նի պլաստ մաս սա յե 
գդալ ներ, պա տա ռա քաղ ներ և դա նակ ներ. սե ղա-
նի ման կա կան գդալ ներ, պա տա ռա քաղ ներ և 
դա նակ ներ. քե րակ ներ դա հուկ նե րի հա մար. 
ձեռ քով կա ռա վար վող ձեռ քի գոր ծիք նե րի կո թեր. 
դա նակ նե րի կո թեր. գե րան դի նե րի մե տա ղա կան 
կո թեր. ձեռ քով կա ռա վար վող պա րու րա ձև բան-
ջա րակտ րա տիչ ներ. բան ջա րա մաք րիչ ներ (ձեռ քի 
գոր ծիք ներ). դա նակ ներ դուրս հա նո վի սայ րով. 
մազ հյու սող էլեկտ րա կան գոր ծիք ներ. ներ կեր 
խառ նե լու փայ տիկ ներ. գի նու շշի փայ լա թի թե ղը 
կտրող ձեռ քի գոր ծիք ներ. միրգ կտրող դա նակ-
ներ. մրգի մի ջու կը հա նե լու դա նակ ներ. խո հա-
նո ցա յին ման դո լին ներ. ճան կեր մսի հա մար. 
ման րէ ա զերծ ված գոր ծիք ներ մարմն ի պիր սին գի 
հա մար. մա զա հե ռաց ման լա զե րա յին սար քեր, 
բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող նե րի. վթա րա յին մուր ճեր. բան ջա-
րե ղե նի դա նակ ներ. կտրա տե լու պա տա ռա քաղ-
ներ. կտրա տող դա նակ ներ.

դաս 9. էլեկտ րա կան կո ճեր. մաս նիկ նե րի 
ուժե ղա րար ներ. հա գուս տին ամ րաց վող լույս 
անդ րա դարձ նող սկա վա ռակ ներ տրանս պոր տա-
յին վթար նե րը կան խե լու հա մար. դժբախտ 
պա տա հար նե րից պաշտ պա նու թյան ան հա տա-
կան մի ջոց ներ. դժբախտ պա տա հար նե րից, 
ճա ռա գայ թու մից և կրա կից պաշտ պա նող 
հա գուստ. էլեկտ րա կան կու տա կիչ ներ տրանս-
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պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. կու տա կիչ նե րի 
բան կա ներ. էլեկտ րա կան կու տա կիչ նե րի 
պա տյան ներ. կու տակ չա յին մարտ կոց նե րի խտա-
չափ ներ. ջրա չափ ներ. կու տա կի չի թի թեղ ներ. 
տագ նա պի ազ դասար քեր. ձայ նա յին ազ դան շա-
նա յին սար քեր. ձայ նա հա ղոր դիչ ներ. ձայ նագր-
ման սկա վա ռակ ներ. խո սա փո ղեր. ճա ռա գայ թա-
չափ ներ. գու մար ման սար քեր. գա զախ տա չափ-
ներ. լու սա խո շո րա ցու ցիչ ներ. եր կա թու ղա յին 
ուղե փոխ սլաք նե րի հե ռա կա ռա վար ման էլեկտ-
րա դի նա մի կա կան ապա րա տու րա. մագ նիս ներ. 
էլեկտ րա մագ նիս նե րի կո ճեր. օդի բա ղադ րու թյան 
անա լի զի ապա րատ ներ. վթա րա յին ազ դասար-
քեր. սպիր տա չափ ներ. շար ժա քա նոն ներ. 
սննդամ թեր քի և կե րե րի անա լի զի սար քեր. 
էլեկտ րա կան հե ռա վա ռոց քա յին ապա րատ ներ. 
վա ռոց քի հա մա կար գե րի մարտ կոց ներ. բարձ-
րա չափ ներ. դժբախտ պա տա հար նե րից պաշտ-
պա նող աս բես տե գործ ված քից ձեռ նոց ներ. 
կրա կից պաշտ պա նող հա գուստ աս բես տե գործ-
վածք նե րից. ամ պե րա չափ ներ. ձայ նի ուժե ղա-
րար ներ. էլեկտ րո նա յին ուժե ղա րար լամ պեր. 
հող մա չափ ներ. տրա մա չա փիչ օղեր. կրակ մա-
րիչ ներ. անոդ ներ. անո դա յին մարտ կոց ներ. ալե-
հա վաք ներ. հա կաշ լաց ման լու սա պաշտ պան 
ապա կի ներ. սա ղա վարտ նե րի հո վար ներ. խան-
գա րու մա պաշտ պան սար քեր (էլեկտ րա կա նու-
թյուն). տրանս ֆոր մա տոր ներ (էլեկտ րա կա նու-
թյուն). բաց ված քա չափ ներ (օպ տի կա կան). 
դրամն ե րը հաշ վե լու և տե սա կա վո րե լու մե քե նա-
ներ. բաշ խիչ տու փեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). 
տե ղագ րա կան գոր ծիք ներ. չա փիչ ժա պա վեն ներ. 
օբ յեկ տիվ եր աստ ղա լու սան կար չու թյան հա մար. 
ջեր մա է լեկտ րո նա յին լամ պեր. ուսուց ման տե սալ-
սո ղա կան մի ջոց ներ. կան խավ ճա րով աշ խա տող 
երաժշ տա կան ավ տո մատ ներ. կան խավ ճա րով 
աշ խա տող ավ տո մատ նե րի մե խա նիզմ ներ. 
ժե տո նով աշ խա տող ապա րատ նե րի մե խա նիզմ-
ներ. տրա մա չա փիչ ներ. հա մե մա տիչ ներ. հրդե հի 
ազ դան շա նիչ ներ. ավ տո մե քե նա յի ան վա դո ղե-
րում ցածր ճնշման ավ տո մատ ցու ցիչ ներ. հա տուկ 
պաշտ պա նիչ կոմ բի նե զոն ներ օդա չու նե րի 
հա մար. վթա րա յին էլեկտ րա կան զան գեր. ձո ղիկ-
ներ ստոր գետ նյա ջրե րի աղ բյուր նե րի տե ղադ-
րու թյու նը որո շե լու հա մար. փրկա րա րա կան 
լաս տեր. կշեռք ներ. օդե րև ու թա բա նա կան զոնդ-
գնդեր. մագ նի սա կան ժա պա վեն նե րի մագ նի սա-
թափ ման սար քեր. մագ նի սա կան ժա պա վեն նե րի 

վրա գրանց ման սար քեր. մագ նի սա կան ժա պա-
վեն ներ. ճնշա չափ ներ. կշռման սար քա վո րանք. 
հար թա կա վոր կշեռք ներ. հրդե հա շիջ ման ժա մա-
նակ օգ տա գործ վող հար վա ծող հար մա րանք ներ. 
լից քա վո րող սար քեր էլեկտ րա կան կու տա կիչ-
նե րի հա մար. բե տատ րոն ներ. տոմ սե րի վա ճառ քի 
ավ տո մատ ներ. բարձ րա խոս նե րի պա տյան ներ. 
մակ րո ոսպ նյակ ներ, հա վե լա դիր ոսպ նյակ ներ. 
ծայ րա յին կցոր դիչ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). 
ճնշման ցու ցիչ-խցան ներ փա կան նե րի հա մար. 
գալ վա նա չափ ներ. զան գե րի կո ճակ ներ. ճյու ղա-
վոր ման տու փեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). նվա գար-
կիչ նե րի տո նարմն եր. սպիր տա յին հար թա չափ-
ներ. գրա սե նյա կա յին սար քա վո րանք ծա կո տա-
քար տե րի օգ տա գործ մամբ. էլեկտ րա կան 
մա լուխ նե րի պա րու տակ ներ. շրջա նակ ներ դի ա-
պո զի տիվ ե րի ( պատ կեր նե րի) հա մար. հաշ վիչ 
սկա վա ռակ ներ, լո գա րիթ մա կան շրջա նա ձև 
քա նոն ներ. լո գա րիթ մա կան քա նոն ներ. հաշ վա-
սար քեր. բա ցո վի տրա մա չա փիչ ներ. ձև ան մուշ-
ներ (չա փիչ գոր ծիք ներ). լու սա պատ ճեն ման 
ապա րատ ներ. կի նոն կա րա հան ման խցիկ ներ. 
մա զա կան խո ղո վակ ներ. ձայ նագ րու թյուն նե րի 
կրիչ ներ. պաշտ պա նիչ սա ղա վարտ ներ. շնչա դի-
մակ ներ, բա ցա ռու թյամբ ար հես տա կան շնչա ռու-
թյան հա մար նա խա տես ված նե րի. եռակ ցո ղի 
դի մա պա նակ ներ. ակ նոց նե րի շղթա ներ. ջեր մա-
կար գա վոր ման սար քեր. լու սան կար չա կան լա բո-
րա տո րի ա ներ. ստու գիչ-չա փիչ սար քեր շո գե կաթ-
սա նե րի հա մար. չո րա ցու ցիչ ներ (լու սան կար չու-
թյուն). կի նո ֆիլ մե րի (կի նո ժա պա վեն նե րի) մոն-
տաժ ման հար մա րանք ներ. տպաս խե մա ներ. 
լու սա ազ դան շա յին (առ կայ ծու մա յին) ապա րատ-
ներ. ազ դան շա նա յին զան գեր. ման րա դի տակ-
նե րի առար կա յա կան ապա կի նե րի պա տյան ներ. 
էլեկտ րա կան կո լեկ տոր ներ. ար տադ րա կան 
գոր ծըն թաց նե րի հե ռա կա ռա վար ման էլեկտ րա-
կան տե ղա կա յանք ներ. փակ ան ջա տիչ ներ 
(էլեկտ րա կա նու թյուն). կո մու տա տոր ներ. ծո վա յին 
կողմն ա ցույց ներ. օկու լյար ներ (ակ նա պա կի ներ). 
ջուլ հա կա յին խո շո րա ցույց ներ. քայ լա չափ ներ. 
հաշ վիչ ներ. մետ րո նոմն եր. էլեկտ րա կան կոն դեն-
սա տոր ներ. էլեկտ րա հա ղոր դիչ ներ. էլեկտ րա կան 
մայ րու ղի ներ. էլեկտ րա կան շղթա յի գոր ծար կիչ-
ներ. գծա յին մի ա ցիչ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). 
մի աց ման տու փեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). կո մու-
տաց ման վա հան ներ. էլեկտ րա կան հպակ ներ. 
նա մա կա նիշ նե րով վճա րումն ե րի վե րահս կո ղու-
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թյան ապա րատ ներ. էլեկտ րա կան կար գա վո րող 
սար քեր. հսկո ղու թյան էլեկտ րա կան սար քա վո-
րումն եր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ-
նե րով օգ տա գործ վող նե րի. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի արա գու թյու նը վե րահս կող սար քեր. 
էլեկտ րա կան կեր պա փո խիչ ներ. լու սա պատ ճեն-
ման սար քեր (լու սան կար չա կան, էլեկտ րաս տա-
տիկ, ջեր մա յին). ակ նոց նե րի նրբա քու ղեր. թո րա-
նոթ ներ. թո րա նոթ նե րը պա հող հար մա րանք ներ. 
ուղ ղիչ ոսպ նյակ ներ (օպ տի կա). օբ յեկ տիվ եր 
(ոսպ նյակ ներ) (օպ տի կա). տի ե զե րագ րա կան 
գոր ծիք ներ. կոս տյում ներ ջրա սու զա կու թյան 
հա մար. կո մու տաց ման էլեկտ րա կան ապա րատ-
ներ. էլեկտ րա կան փո խար կիչ ներ. սահ մա նա փա-
կիչ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). խցա կի էլեկտ րա-
կան երկ ժա նի ներ. հո սան քի ուղ ղիչ ներ. ռե դուկ-
տոր ներ (էլեկտ րա կան). դեր ձակ նե րի մետ րեր. 
հալ քա նոթ ներ (լա բո րա տոր). կա շի նե րի հաս տու-
թյու նը չա փող սար քեր. ցիկ լոտ րոն ներ. կեղծ 
դրամն ե րի դե տեկ տոր ներ. փա կա նակ ներն իջեց-
նող մե խա նիզմն եր (լու սան կար չու թյուն). խտա-
չափ ներ. մուլ տիպ լի կա ցի ոն ֆիլ մեր. լա բո րա տոր 
տակ դիր ներ. մե տա ղա դե տեկ տոր ներ ար դյու նա-
բե րա կան կամ ռազ մա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. սո նար ներ. դե տեկ տոր ներ. լու սան կար-
չա կան փա կան ներ. մեմբ րան ներ (ակուս տի կա). 
դի ա պո զի տիվ ե րի կենտ րո նադր ման սար քեր. 
լու սան կար չա կան ապա րատ ներ. դի ա պո զի տիվ-
ներ (լու սան կար չու թյուն). դի աս կոպ ներ. հե ռա-
վո րու թյուն չա փող սար քեր. դիկ տո ֆոն ներ. դիֆ-
րակ ցի ոն ապա րատ ներ (ման րազն նու թյուն). 
բարձ րա խոս ներ. էլեկտ րա կան ապա հո վիչ ներ. 
նվա գար կիչ ներ. ման րա դի տակ ներ. հե ռա ձայ-
նագր ման սար քեր. հե ռա չափ ներ (սար քեր). 
բաշ խիչ վա հան ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). բաշ-
խիչ կա ռա վա րա կե տեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). 
չա փա կար կին ներ. չա փիչ ներ. չա փիչ սար քեր. 
դի նա մո մետ րեր (ուժա չափ ներ). ջրի մա կար դա կի 
ցու ցիչ ներ. հրշե ջա յին փրկա սան դուղք ներ. 
բռնկու մա յին լամ պեր (լու սան կար չու թյուն). հե ռա-
խո սա փո ղեր. ֆլու ո րես ցեն տող (լու սա ծոր) էկ րան-
ներ. պրո յեկ ցի ոն էկ րան ներ. աշ խա տող նե րի 
դեմ քը պաշտ պա նող վա հան ներ. էկ րան ներ (լու-
սան կար չու թյուն). լու սան կար չու թյան մեջ օգ տա-
գործ վող չո րաց ման հար մա րանք ներ. հո սան քի 
կորս տի էլեկտ րա կան ցու ցիչ ներ. էլեկտ րա կան 
չա փիչ սրքեր. էլեկտ րա կան մա լուխ ներ. էլեկտ-
րա հա ղոր դագ ծեր. կա ռա վար ման վա հան ներ 

(էլեկտ րա կա նու թյուն). գալ վա նա կան տար րեր. 
էլեկտ րա կան գծե րի մի ացք ներ. էլեկտ րա կան 
մի ացք ներ. էլեկտ րա կան ռե լե ներ. էլեկտ րո լի տա-
յին վան նա ներ. էլեկտ րո նա յին ազ դան շան նե րի 
հա ղոր դիչ ներ. ռա դի ո հա ղոր դիչ ներ (հե ռա կապ). 
ակուս տիկ սկա վա ռակ նե րը մաք րե լու հար մա-
րանք ներ. ձայ նագր ման ժա պա վեն ներ. տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի ան ցած տա րա ծու թյան 
(կմ, մղոն) հաշ վիչ ներ. կո ճեր (լու սան կար չու-
թյան). մե խա նի կա կան ցու ցա նակ ներ. էպի դի աս-
կոպ ներ. փոր ձա նոթ ներ. հա վա սա րակշռ ման 
սար քեր. թեր մոս տատ ներ (ջեր մա պահ պա նիչ-
ներ). էր գա չափ ներ. նյու թե րը փոր ձար կե լու մե քե-
նա ներ և սար քեր. ձվա դի տակ ներ. ցու ցիչ ներ. 
բեն զի նի մա կար դա կի ցու ցիչ ներ. կայծ մա րիչ ներ. 
լու սան կար չա կան ապա րատ նե րի և լու սան կար-
չա կան պա րա գա նե րի հա տուկ պա տյան ներ. 
ապա րա տու րա անա լիզ նե րի հա մար, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկա կա նի. բե կու մա չափ ներ. լու սա կա-
յա ցույց ներ (լու սա վոր վա ծու թյան չա փիչ ներ). 
հա շիվ նե րը դուրս գրե լու սար քեր. խմոր ման 
ապա րատ ներ (լա բո րա տոր սար քեր). եր կա թու-
ղա յին տրանս պոր տում անվ տան գու թյուն ապա-
հո վող սար քեր. էլեկտ րա հա ղոր դա լա րեր. մագ-
նի սա կան լա րեր. ուղ ղա լա րի ծան րոց ներ. ուղ ղա-
լա րեր. ցան ցեր դժբախտ դեպ քե րից պաշտ պա-
նե լու հա մար. փրկա րա րա կան ցան ցեր. բրե զենտ 
փրկա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. 
ժա պա վեն ներ կտրե լու սար քեր. շնչա դի մակ նե րի 
զտիչ ներ. լու սան կար չու թյու նում օգ տա գործ վող 
զտիչ ներ. լից քա վո րող սար քեր կու տա կիչ նե րի 
հա մար. բարձր հա ճա խա կա նու թյան ապա րա-
տու րա. հա ճա խա չափ ներ. հա լուն ապա հո վիչ ներ. 
ռա դի ո սար քեր. գա լե նի տա յին բյու րեղ ներ 
(դե տեկ տոր ներ). գալ վա նա կան տար րե րի մարտ-
կոց ներ. դժբախտ պա տա հար նե րից պաշտ պա-
նող ձեռ նոց ներ. ջրա սու զակ նե րի ձեռ նոց ներ. 
ռենտ գե նյան ճա ռա գայ թու մից պաշտ պա նող 
ձեռ նոց ներ ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. գա զա ա նա լի զա րար ներ. գա զա չափ ներ 
(չա փիչ գոր ծիք ներ). երկ րա բաշ խա կան սար քեր 
և գոր ծիք ներ. նշա ձո ղեր (գե ո դե զի ա կան գոր ծիք-
ներ), մա կար դա կա չափ ցցա նիշ ներ. լու սան կար-
նե րը չո րաց նող սար քեր. լու սան կար չա կան փայ-
լար կիչ ներ. քա նոն ներ (չա փիչ գոր ծիք ներ). 
աս տի ճա նա վոր ված ապա կե անոթ ներ. ռաստ րեր 
(պատ կե րա ցան ցեր) լու սատպ վածք նե րի հա մար. 
էլեկտ րա կան կու տա կիչ նե րի թի թեղ նե րի ցան-
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ցեր. կրա կից պաշտ պա նող հա գուստ. ըն դու նիչ-
ներ (ձայ նա- և տե սա-). արև ագ րիչ ներ. հո լոգ-
րամն եր. խո նա վա չափ ներ. էլեկտ րա կան լա րե րի 
նույ նա կա նաց ման ջղեր. էլեկտ րա կան լա րե րի 
նույ նա կա նաց ման պա րու տակ ներ. փրկա րա րա-
կան սար քա վո րումն եր. հրշեջ փող րակ նե րի ծայ-
րա պա նակ ներ. հրշեջ ավ տո մե քե նա ներ. հրշեջ 
պոմ պեր. թե քա չափ ներ. սա կա հաշ վիչ ներ. 
քա նա կի ցու ցիչ ներ. վա կու ու մա չափ ներ. արա-
գա չափ ներ. ին դուկ տի վու թյան կո ճե րի մի ջա ձո-
ղեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). խա րիսխ ներ (էլեկտ-
րա կա նու թյուն). տե ղե կատ վու թյան մշակ ման 
սար քեր. հա յե լի ներ զննման աշ խա տանք նե րի 
հա մար. խո սակ ցա կան ապա րատ ներ. լու սան-
կար չա կան թի թեղ նե րի տու փեր. կեր պա փո խիչ-
ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). իո նա րար ներ, բա ցա-
ռու թյամբ օդը մշա կե լու հա մար օգ տա գործ վող-
նե րի. դռան օպ տի կա կան դի տանց քեր (խո շո րա-
ցու ցիչ ոսպ նյակ ներ). հար մա րանք ներ զգեստ-
նե րի ներ քևի մա սը շտկե լու հա մար. հա տուկ 
կա հույք լա բո րա տո րի ա նե րի հա մար. կաթ նախ-
տա չափ ներ. կաթ նա չափ ներ. լամ պեր լու սան-
կար չա կան լա բո րա տո րի ա նե րի հա մար. օպ տի-
կա կան հա մա կար գով լապ տեր ներ. մո գա կան 
լապ տեր ներ. ազ դան շա նա յին լապ տեր ներ. 
լա զեր ներ, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ-
նե րով օգ տա գործ վող նե րի. օպ տի կա կան ոսպ-
նյակ ներ. գրա սե նյա կա յին կշեռք ներ նա մակ նե րի 
հա մար. լա գեր (չա փիչ գոր ծիք ներ). խո րա չափ-
նե րի գծեր. խո շո րա ցույց ներ (օպ տի կա). լույս 
ար ձա կող ցու ցա նակ ներ, լույս ար ձա կող նշան-
ներ. նե ո նա յին խո ղո վակ ներ ցու ցա նակ նե րի 
հա մար. ակ նոց ներ (օպ տի կա). օպ տի կա կան 
օկու լյար նե րով (ակ նա պա կի նե րով) գոր ծիք ներ. 
օպ տի կա կան մա կար դա կա չափ ներ. ակ նոց նե րի 
ապա կի ներ. օպ տի կա կան իրեր. ճնշա չափ ներ 
(մա նո մետ րեր). շրջա դի տակ ներ. պաշտ պա նիչ 
դի մակ ներ. մա թե մա տի կա կան գոր ծիք ներ. կան-
խավ ճա րով աշ խա տող մե խա նիզմն եր հե ռուս-
տա ցույց նե րի հա մար. մե գա ֆոն ներ. հա մա կար-
գիչ նե րի հի շո ղու թյան բլոկ ներ. ատաղ ձա գործ-
նե րի քա նոն ներ (մետ րեր). սնդի կա յին հար թա-
չափ ներ. արա գու թյուն չա փող սար քեր (լու սան-
կար չու թյուն). ճշգրիտ չափ ման սար քեր. չա փիչ 
գոր ծիք ներ. օդե րև ու թա բա նա կան սար քեր. 
քա նոն ներ, մետ րեր (չա փիչ գոր ծիք ներ). օպ տի-
կա կան սար քե րի և գոր ծիք նե րի ման րա չա փա-
կան պտու տակ ներ. միկ րո ֆոն ներ. ման րա հա-

տիչ ներ. ժա մա նա կի ավ տո մատ ռե լե ներ. անդ-
րա դար ձիչ ներ (օպ տի կա). շնչա ռա կան ապա-
րատ ներ ստորջ րյա լո ղի հա մար. ծո վա յին սար-
քեր և գոր ծիք ներ. ծո վա յին ազ դան շա նա յին 
սար քեր. նա վագ նա ցա կան սար քեր և գոր ծիք ներ. 
ակ նոց նե րի շրջա նակ ներ. էլեկտ րա կան մարտ-
կոց ներ. էլեկտ րա կան կու տա կիչ ներ. հար թա-
չափ ներ (հո րի զո նա կան դիր քի որոշ ման սար-
քեր). մա կար դա կա չա փա կան գոր ծիք ներ. քթակ-
նոց նե րի (պենս նե) շրջա նակ ներ. պրիզ մա ներ 
(օպ տի կա). դի տա սար քեր. օկ տանտ ներ (ան կյու-
նա չափ ներ). օմա չափ ներ. ալի քա չափ ներ. օպ տի-
կա կան սար քեր և գոր ծիք ներ. օպ տի կա կան 
ապա կի ներ. հա մա կար գիչ ներ. հա մա կարգ չա յին 
գրառ ված ծրագ րեր. օս ցի լոգ րաֆ ներ (տա տա-
նագ րիչ ներ). թթված նի վե րալց ման (տա րա թող-
ման) սար քեր. օզո նա րար ներ. միկ րո մետ րեր 
(ման րա չափ ներ). լու սա տու կամ մե խա նի կա կան 
ազ դան շա նա յին պա նել ներ. շան թար գել ներ. 
ավ տո մե քե նա նե րի կա յան ման վճա րո վի ժա մա-
նա կի հաշ վիչ ներ. աստ ղա գի տա կան սար քեր և 
գոր ծիք ներ. մաշ կի հաս տու թյու նը չա փող սար-
քեր. թթվա չափ ներ. կշռման սար քեր և գոր ծիք-
ներ. աղա յին լու ծույթ նե րի խտու թյան որոշ ման 
խտա չափ ներ. լվաց ման ռե զեր վու ար ներ (լու սան-
կար չու թյուն). լու սան կար չա կան ապա րատ նե րի 
կանգ նակ ներ. լու սան կար չա կան ապա րատ նե րի 
դի տան ներ. լու սա չափ ներ. լու սա հե ռագ րա կան 
ապա րատ ներ. ֆի զի կա կան սար քեր և գոր ծիք-
ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ավ տո մատ 
կա ռա վար ման սար քեր. քթակ նոց ներ (պենս նե). 
լա բո րա տո րա յին կա թո ցիկ ներ. պլան շետ ներ 
(երկ րա բաշ խա կան գոր ծիք ներ). մա կե րե սա չափ-
ներ. ստորջ րյա լո ղի ժա մա նակ օգ տա գործ վող 
ական ջի ներդ րակ ներ. զան գեր (տագ նա պի 
ազ դասար քեր). կշռա քա րեր. բև ե ռա չափ ներ. 
ռա դի ո հե ռա խո սա յին կա յան ներ. ռա դի ո հե ռագ-
րա կան կա յան ներ. ճնշման չա փիչ ներ. ճնշման 
ցու ցիչ ներ. պրո յեկ ցի ոն ապա րատ ներ. կո ռո զի-
ա յից պաշտ պա նող կա թո դա յին սար քեր. ատամ-
նա պաշտ պա նիչ ներ. հրա չափ ներ. ռա դար ներ. 
ռա դի ո հա ղոր դիչ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի հա մար. ռենտ գե նյան ապա րատ ներ ար դյու-
նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ան կյու նա-
չափ ներ (չա փիչ գոր ծիք ներ). ռենտ գե նյան ճա ռա-
գայթ ման ար տադր ման (գե նե րաց ման) ապա-
րատ ներ և տե ղա կա յանք ներ, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկու թյան մեջ օգ տա գործ վող նե րի. ռենտ գե-
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նյան խո ղո վակ ներ, բա ցա ռու թյամբ բժշկու թյան 
մեջ օգ տա գործ վող նե րի. ռենտ գե նյան ճա ռա-
գայթ նե րից պաշտ պա նող սար քեր, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկու թյան մեջ օգ տա գործ վող նե րի. 
հե ռա խո սա յին ապա րատ ներ. բե կու մա յին աստ-
ղա դի տակ ներ. ռենտ գե նյան ապա րատ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող նե րի. սպեկտ րա դի տակ ներ. 
էլեկտ րա կան դի մադ րու թյուն ներ. ջեր մա չափ ներ, 
բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան ջեր մա չափ նե րի. 
շնչա դի մակ ներ օդի զտման հա մար. շնչա ռա կան 
ապա րատ ներ, բա ցա ռու թյամբ ար հես տա կան 
շնչա ռու թյան ապա րատ նե րի. ռե ոս տատ ներ. 
բեզ մեն ներ (կշեռք ներ). լու սա յին կամ մե խա նի-
կա կան ազ դասար քեր. շա քա րա չափ ներ. զոն դեր 
գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար. ար բա-
նյակ ներ գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի 
հա մար. մեմբ րան ներ գի տա կան ապա րա տու-
րա յի հա մար. ուսու ցա նող սար քեր. ին դուկ տի վու-
թյան կո ճեր (փա թույթ ներ). սեղ մակ ներ (էլեկտ-
րա կա նու թյուն). էլեկտ րա կան փա կան ներ. սեքս-
տանտ ներ. ազ դան շա նա յին սու լիչ ներ. կան խող 
եռան կյուն ներ ան սարք տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի հա մար. ազ դան շան նե րի հե ռա կա ռա վար-
ման էլեկտ րա դի նա մի կա կան ապա րա տու րա. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի կա ռա վար ման կամ 
ստուգ ման նմա նա կիչ ներ. շչակ ներ. ձայ նի 
հա ղորդ ման ապա րատ ներ. ձայ նագ րիչ ապա րա-
տու րա. ձայ նի վե րար տադր ման սար քեր. 
խո րազնն ման սար քեր և մե քե նա ներ. զոն դե րի 
ծան րոց ներ, խո րա չափ նե րի ծան րոց ներ. սո նո-
մետ րեր. սպեկտ րագ րիչ ներ. գնդո լոր տա չափ ներ. 
տա րա ծա դի տակ ներ. տա րա ծա դի տա կան ապա-
րատ ներ. նվա գար կիչ նե րի ասեղ ներ. սուլ ֆի տա-
չափ ներ. հե ռա տիպ ներ. պտու տա չափ ներ (դար-
ձա չափ ներ). պա րու րա կա յին տրա մա չա փիչ ներ. 
հե ռագ րա սար քեր (ապա րատ ներ). հե ռուս տա-
ցույց ներ. հե ռագ րա լա րեր. հե ռա կա ռա վար ման 
ապա րա տու րա. ռա դի ո կայ մեր. հե ռուս տա հու շա-
րար ներ. հե ռա խո սա յին հա ղոր դիչ ներ. հե ռա գործ 
ընդ հա տիչ ներ. հե ռա դի տակ ներ. աստ ղա դի տակ-
ներ. ջեր մաս տի ճա նա յին ցու ցիչ ներ. ժա մա նա կը 
գրան ցող սար քեր. թե ո դո լիտ ներ (ան կյու նա չափ 
գոր ծիք ներ). թեր մոս տատ ներ փո խադ րա մի ջոց-
նե րի հա մար. տո տա լի զա տոր ներ. պտու տաթ-
վե րի հաշ վիչ ներ. նվա գար կիչ նե րի պտու տաթ-
վե րի կար գա վո րիչ ներ. հա ղոր դիչ ներ (հե ռա-
կապ). ճշգրիտ կշեռք ներ. խազ քաշ ներ (ռեյս մուս-

ներ). վա կու ու մա յին կա թո դա յին լամ պեր (ռա-
դիո). մի զա չափ ներ. փո փո խա չափ ներ. նո նի ուս-
ներ, վեր նի եր ներ. մագ նի սա կան ժա պա վեն ներ 
տե սագր ման հա մար. մա ծու ցի կա չափ ներ. 
էլեկտ րա կան սար քեր գո ղու թյուն նե րը կան խե լու 
հա մար. լար ման կար գա վո րիչ ներ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ընտ րա ձայ նե րը հաշ-
վե լու մե քե նա ներ. վոլ տա չափ ներ. հար մա րանք-
ներ նվա գար կիչ նե րի ասեղ նե րը փո խա րի նե լու 
հա մար. լա բո րա տոր թո րիչ ապա րատ ներ. հա լուն 
մե տա ղա լար. հա կա կա թոդ ներ. սու լիչ ներ շնե րին 
հրա հանգ ներ հա ղոր դե լու հա մար. օպ տի կա կան 
նշա նոց ներ հրա զե նի հա մար. պահ պա նա կան 
ազ դան շա նա յին սար քեր. ան կյու նա չա փա կան 
գոր ծիք ներ. լու սա տու ազ դա լո ղան ներ. էլեկտ րա-
կան կո ճե րի հիմ նակ մախք ներ. լու սա կայ ված 
ժա պա վեն ներ. լույս ար ձա կող կամ մե խա նի կա-
կան ճա նա պար հա յին նշան ներ. փրկա րար 
ազ դա լո ղան ներ. ազ դան շա նա յին ազ դա լո ղան-
ներ. զում մեր ներ. բու սոլ ներ (կողմն ա ցույց-ան-
կյու նա չափ ներ), կողմն ա ցույց ներ. հա կա մա ռա-
խու ղա յին ազ դասար քեր, բա ցա ռու թյամբ պայ-
թու ցիկ նե րի. դրա մարկ ղա յին ապա րատ ներ. 
ռենտ գե նյան ապա րատ նե րի էկ րան ներ ար դյու-
նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. նույ նա կա-
նաց ման մագ նի սա կան քար տեր. փա կող շեր տով 
լու սա տար րեր (ֆո տո է լե մենտ ներ). օպ տի կա կան 
խտա չափ ներ. մագ նի սա կան սկա վա ռակ ներ. 
դիս կետ ներ. ըն թեր ցող գլխիկ նե րի մաքր ման 
ժա պա վեն ներ. տե սագր ման սար քեր. հա մա կար-
գիչ նե րի ստեղ նա շա րեր. ին տեգ րալ սխե մա ներ. 
կի սա հա ղոր դիչ ներ. չի պեր (ին տեգ րալ սխե մա-
ներ). կա թոդ ներ. փրկա րար բաճ կո նակ ներ. 
փրկա գո տի ներ. քի մի ա կան սար քեր և գոր ծիք-
ներ. լու սա կայ ված կի նո ժա պա վեն ներ. նյու թեր 
էլեկտ րա հա ղորդ ման գծե րի հա մար (լա րեր, 
մա լուխ ներ). հպա ոսպ նյակ ներ. հպա ոսպ նյակ-
նե րի պա տյան ներ. ման րէ ա կան կուլ տու րա նե րի 
ին կու բա տոր ներ. արև ա յին մարտ կոց ներ. մե կու-
սաց ված պղնձա լար. գա զա պար պիչ էլեկտ րա-
կան խո ղո վակ ներ, բա ցա ռու թյամբ լու սա վո րու-
թյան հա մար օգ տա գործ վող նե րի. դի աֆ րագ մա-
ներ (լու սան կար չու թյուն). թո րիչ ապա րատ ներ 
գի տա կան նպա տակ նե րի հա մար. բա ժա նա վո րիչ 
սար քեր. դռան էլեկտ րա կան զան գեր. ակ նոց-
նե րի պա տյան ներ. լա բո րա տո րի ա յի վա ռա րան-
ներ. օպ տի կա կան ման րա թե լեր (լույս հա ղոր դող 
շի կաց ման թե լեր). հե ռա խո սա լա րեր. լու սա կայ-
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ված ռենտ գե նյան ժա պա վեն ներ. լու սան կար չու-
թյան մեջ օգ տա գործ վող ուլտ րա մա նու շա կա գույն 
ճա ռա գայթ նե րի զտիչ ներ. բարձ րա խոս նե րի 
խո սա փո ղեր. լու սան կար չա կան ապա րատ նե րի 
կա լան ներ. գծի կա վոր կո դերն ըն թեր ցող սար-
քեր. գնդա կան թա փանց բաճ կո նակ ներ. ցու ցիչ 
ազ դա լո ղան ներ. մե կու սա տախ տակ ներ ին տեգ-
րալ սխե մա նե րի հա մար. լա բո րա տոր քրո մա-
տագ րիչ ներ. ժա մա նա կագ րիչ ներ (ժա մա նա կի 
գրանց ման սար քեր). խտաս կա վա ռակ ներ (ձայ-
նա-, տե սա-). խտաս կա վա ռակ ներ (չվե րագ րան-
ցե լի). հա մա կարգ չա յին գոր ծառ նա կան գրառ ված 
ծրագ րեր. հա մա կար գիչ նե րին կից սար քեր. 
հա մա կարգ չա յին գրառ ված ծրագ րա յին ապա հո-
վում. լու սա հա վաք ոսպ նյակ ներ. կա պի ձայ նա յին 
սար քեր . կո մու տաց ման սար քեր (տե ղե կատ վու-
թյան մշակ ման սար քա վո րանք). ճնշա մեղմ ման 
խցիկ ներ. կո րա կա ռու ցիչ ներ. ստորջ րյա սուզ ման 
դի մա պա նակ ներ. էլեկտ րո նա յին մա տիտ ներ 
(ցու ցա սար քե րի տար րեր). մագ նի սա կան ծած-
կագ րով քար տեր. ֆաք սի մի լա յին ապա րատ ներ. 
հրշեջ նա վեր. ին տեր ֆեյս ներ հա մա կար գիչ նե րի 
հա մար. սկա վա ռա կա կիր ներ սկա վա ռակ նե րի 
ավ տո մատ հեր թա փո խու թյամբ հա մա կար գիչ-
նե րի հա մար. ծնկա կալ ներ բան վոր նե րի հա մար. 
լու սա վո րու թյան էլեկտ րա կան կար գա վո րիչ ներ. 
մագ նի սա կան տե ղե կա կիր ներ. մագ նի սա կան 
կո դա վո րիչ ներ. մագ նի սա կան ժա պա վե նի բլոկ-
ներ հա մա կար գիչ նե րի հա մար. միկ րոպ րո ցե սոր-
ներ. մո դեմն եր. մո նի տոր ներ (հա մա կարգ չա յին 
սար քա վո րանք). մո նի տոր ներ (հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րեր). «Մկնիկ» տե սա կի մա նի պու լյա տոր-
ներ (կից սար քա վո րումն եր). նշան ներն ըն թեր-
ցե լու օպ տի կա կան սար քեր. օպ տի կա կան տե ղե-
կա կիր ներ. օպ տի կա կան սկա վա ռակ ներ. հա մա-
կարգ չա յին տպիչ ներ. պրո ցե սոր ներ (տե ղե կատ-
վու թյան մշակ ման կենտ րո նա կան բլոկ ներ). 
ըն թեր ցող սար քեր (տե ղե կատ վու թյան մշակ ման 
սար քեր). անվ տան գու թյան գո տի ներ, բա ցա ռու-
թյամբ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի նստոց նե րի 
և սպոր տա յին սար քա վո րան քի հա մար նա խա-
տես ված նե րի. պատ կե րա մուտ ներ (սար քա վո-
րանք տե ղե կատ վու թյան մշակ ման հա մար). ծխի 
դե տեկ տոր ներ. տրան զիս տոր ներ (էլեկտ րո-
նի կա). ռենտ գե նագ րեր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա-
կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. 
մա լուխ նե րի մի աց ման կցոր դիչ ներ. համ րիչ ներ. 
էլեկտ րո նա յին ծո ցա տետ րեր. հե ռա խո սա յին ինք-

նա պա տաս խա նիչ ներ. տե սախ ցիկ ներ. պար-
կուճա յին նվա գար կիչ ներ. խտաս կա վա ռակ նե րի 
նվա գար կիչ ներ. ախ տո րոշ ման սար քեր, 
բա ցառու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար նա խա տես ված նե րի. սկա վա ռա կա կիր-
ներ հա մակար գիչ նե րի հա մար. հա ղոր դա ձո ղեր 
լույսի կե տա յին աղ բյուր նե րի մոն տաժ ման 
հա մար. գրպա նի էլեկտ րո նա յին թարգ մա նիչ ներ. 
ապ րանք նե րի էլեկտ րո նա յին բեռ նա պի տակ ներ. 
հա կահր դե հա յին պաշտ պա նիչ ծած կոց ներ. 
բռնկա լամ պեր (լու սան կար չու թյուն). սմարթ-քար-
տեր (միկ րոս խե մա նե րով քար տեր). չա փագ դալ-
ներ. դյու րա կիր հա մա կար գիչ ներ. հայ տա րա րու-
թյուն նե րի էլեկտ րո նա յին տախ տակ ներ. գրպա նի 
հաշ վա սար քեր. դժբախտ պա տա հար նե րից, 
ճա ռա գայ թու մից և կրա կից պաշտ պա նող կոշ կե-
ղեն. հա կահր դե հա յին ջրցան ներ. գոր ծարկ ման 
մե տա ղա ճո պան ներ շար ժիչ նե րի հա մար. արև-
ա պաշտ պան ակ նոց ներ. հաշ վառ ման (հաշ վե-
ցու ցա կա յին) ժա մա ցույց ներ (ժա մա նակ գրան-
ցե լու սար քեր). տե սա ժա պա վեն ներ. տե սա խա-
ղե րի քարթ րիջ ներ. տե սա էկ րան ներ. տե սա հե-
ռա խոս ներ. սպոր տա յին ակ նոց ներ. քթա սեղ միչ-
ներ լո ղորդ նե րի և սու զորդ նե րի հա մար. պաշտ-
պա նա կան սա ղա վարտ ներ սպորտս մեն նե րի 
հա մար. էլեկտ րո նա յին ներ բեռն վող հրա պա րա-
կումն եր. հա մա կարգ չա յին ներ բեռն վող ծրագ րեր. 
նա վագ նա ցա կան սար քեր տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար (նա վա կո ղա յին հա մա կար-
գիչ ներ). դե կո րա տիվ մագ նիս ներ. ան լար հե ռա-
խոս ներ. մկնիկ նե րի գոր գեր. դյու րա կիր տա րա-
ծա ըն դու նիչ ներ. դաս տակ նե րի հե նա րան ներ 
հա մա կար գիչ նե րի հետ աշ խա տան քի հա մար. 
հա մա ռանցք մա լուխ ներ. օպ տի կա թել քա յին 
մա լուխ ներ. պաշտ պա նիչ կա փա րիչ ներ խցա կի 
վար դակ նե րի հա մար. խորջ րյա զոն դեր. էլեկտ-
րա ֆի կաց ված ցան կա պա տեր. գրառ ված ծրագ-
րա յին ապա հո վում հա մա կարգ չա յին խա ղե րի 
հա մար. ական ջա կալ ներ. լու սա վոր ման հա մա-
կար գե րի բա լաս տա յին դի մադ րու թյուն ներ. փեյ-
ջեր ներ. ար բա նյա կա յին նա վագ նա ցա կան սար-
քեր. սո լե նո ի դա յին կա փույր ներ (էլեկտ րա մագ-
նի սա կան փո խար կիչ ներ). գեր լա րու մից պաշտ-
պա նող կար գա վո րիչ ներ. դյու րա կիր ռա ցի ա ներ. 
կո ներ քա մու ուղ ղու թյու նը ցույց տա լու հա մար. 
լու սա յին էմի սի ա յի էլեկտ րո նա յին ցու ցիչ ներ. 
մա նե կեն ներ օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լուն վարժ վե-
լու հա մար (վար ժա սար քեր). բե մի լու սա վոր ման 
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կար գա վո րիչ ներ. թայ մեր ներ (ավա զի ժա մա-
ցույց ներ) ձու եփե լու հա մար. ԴՆԹ-չի պեր. DVD 
-նվա գար կիչ ներ. բան կո մատ ներ. լու սա ցույց ներ 
(ազ դան շա նա յին սար քա վո րում ներ). ան լար 
հա վա քա կազ մեր հե ռա խոս նե րի հա մար. 
աս բես տե առա ջա կալ ներ հրշեջ նե րի հա մար. 
սա ղա վարտ ներ ձի ա վա րու թյան հա մար. լա բո-
րա տո րի ա յի հա տուկ հա գուստ. ան հա տա կա նաց-
ման մագ նի սա կան ապա րան ջան ներ. տրանս-
պոն դեր ներ (հա ղոր դիչ ներ-պա տաս խա նիչ ներ). 
ներ բեռն վող հնչյու նա յին ֆայ լեր շար ժա կան 
հե ռա խոս նե րի զան գե րի հա մար. ներ բեռն վող 
երաժշ տա կան ֆայ լեր. ներ բեռն վող պատ կեր-
նե րի ֆայ լեր. մա նե կեն ներ վթա րա յին փոր ձար-
կումն ե րի հա մար. լա բո րա տոր ցենտ րի ֆուգ ներ. 
տպա տախ տակ ներ. ՀՀԴ (USB) ֆլեշ-կրիչ ներ. 
դիր քո րոշ ման հա մաշ խար հա յին հա մա կար գի 
ապա րատ ներ (GPS). դյու րա կիր մե դի ան վա գար-
կիչ ներ. նրբա քու ղեր բջջա յին հե ռա խոս նե րի 
հա մար. լույս ար ձա կող դի ոդ ներ (ԼԱԴ). տրի ոդ-
ներ. բարձ րաց նող տրանս ֆոր մա տոր ներ. անձ-
նա կան դյու րա կիր հա մա կար գիչ ներ. հրդե հա շեջ 
փող րակ ներ. պա յու սակ ներ դյու րա կիր հա մա-
կար գիչ նե րի հա մար. ծած կոց ներ դյու րա կիր 
հա մա կար գիչ նե րի հա մար. թվա յին ֆո տոշր ջա-
նակ ներ. Պետ րիի բա ժակ ներ. Պի տո յի խո ղո վակ-
ներ. ստրո բոս կոպ ներ. ճա նա պար հա յին ազ դան-
շա նա յին կո ներ. ջեր մաս տի ճա նի կպչուն ցու ցա-
սար քեր ոչ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
հա վել ված ներ հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
ապա հով ման հա մար (ներ բեռ նե լի). էլեկտ րո նա-
յին գրքեր. սմարթ ֆոն ներ. դա տարկ տո նե րա յին 
քարթ րիջ ներ տպիչ նե րի և լու սա պատ ճե նա հա նող 
ապա րատ նե րի հա մար. ռա դիո-տե սա դա յակ, 
լսա-տե սա սար քեր երե խա նե րին հե տև ե լու 
հա մար. տե սախ ցիկ ներ երե խա յին հե տև ե լու 
հա մար, տե սա դա յակ. օբ յեկ տիվ նե րի լու սա-
պաշտ պա նիչ բլենդ ներ. պլան շե տա յին հա մա-
կար գիչ ներ. կո դա վոր ված բա նա լի-քար տեր. 3D 
ակ նոց ներ. հի շո ղու թյան քար տեր տե սա խա ղե րի 
սար քե րի հա մար. զրա հա բաճ կոն ներ. արա գա-
ցու մա չափ ներ. էլեկտ րա կան ձայ նա հան ներ 
(ադապ տեր ներ). փրկա րար պար կուճ ներ բնա-
կան աղետ նե րի հա մար. հա մա կարգ չա յին սար-
քա վո րումն եր. արև ա յին մարտ կոց ներ էլեկտ րա-
է ներ գի ա յի ար տադ րու թյան հա մար. շար ժա կան 
հե ռա խոս ներ, բջջա յին հե ռա խոս ներ. հե ռա դի-
տա կան նշա նոց ներ հրա նոթ նե րի հա մար. թվա-

յին ստո րագ րու թյուն. մարմն ի վրա կրվող սար քեր 
ֆի զի կա կան ակ տի վու թյա նը հե տև ե լու հա մար. 
լից քա վո րող սար քեր էլեկտ րո նա յին սի գա րետ-
նե րի հա մար. էլեկտ րո նա յին ապա րան ջան ներ 
(չա փիչ գոր ծիք ներ). սմարթ ֆոն նե րի ծած կոց ներ. 
սմարթ ֆոն նե րի պա տյան ներ. մո նո պոդ ներ (ձեռ-
քի ամ րա կա լան ներ). կա լո րի ա չափ ներ. ծախ սա-
չափ ներ. լույս անդ րա դարձ նող փրկա րա րա կան 
բաճ կոն ներ. էլեկտ րա կան վզնոց ներ կեն դա նի-
ներ վար ժեց նե լու հա մար. կա ռա վար ման լծակ-
ներ հա մա կար գիչ նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
տե սա խա ղե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. 
սմարթ-ակ նոց ներ. սմարթ-ժա մա ցույց ներ. 
հա կահր դե հա յին ապա րատ ներ. հա մա կարգ չա-
յին էկ րան նե րի պաշտ պա նիչ թա ղանթ ներ. սպոր-
տա յին սար քեր ատամ նե րը պաշտ պա նե լու 
հա մար (կապ պա). սպոր տա յին սա ղա վարտ ներ. 
ասեղ ներ գե ո դե զի ա կան կողմ նա ցույց նե րի 
հա մար. անվ տան գու թյան սար քեր (կո դա վոր ման 
սար քեր). ինֆ րա կար միր դե տեկ տոր ներ. 
պա տյան ներ անձ նա կան թվա յին օգ նա կան նե րի 
(ԱԹՕ) հա մար. կշեռք ներ ման կիկ նե րի հա մար. 
էլեկտ րո նա յին մուտ քի հսկման հա մա կար գեր 
դռնե րի փակ ման հա մար. ջեր մա դիտ ման 
տե սախ ցիկ ներ. մարմն ի զանգ վա ծի վեր լու ծիչ նե-
րով կշեռք ներ. պլան շե տա յին հա մա կար գիչ նե րի 
պա տյան ներ. սև արկ ղեր (տվյալ նե րի գրան ցիչ-
ներ). թվա յին օդե րև ու թա բա նա կան կա յան ներ. 
էլեկտ րա կան տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար լից քա վոր ման կա յան ներ. ին տե րակ տիվ 
թաչսք րին տեր մի նալ ներ. սմարթ-մա տա նի ներ. 
էլեկտ րա կան և էլեկտ րո նա յին սար քա վո րումն եր 
երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի հա մար. ձայ նա յին 
ին տեր ֆեյս ներ. էք վա լայ զեր ներ (ձայ նա յին ապա-
րատ ներ). ցածր հա ճա խա կա նու թյան բարձ րա-
խոս ներ. լո գա րա նի կշեռք ներ. ջեր մա-խո նա վա-
չափ ներ. կեն սա չի պեր. սմարթ ֆոն նե րի հա մար 
հար մա րեց ված պաշտ պա նիչ ժա պա վեն ներ. 
վիր տու ալ իրա կա նու թյան գլխա դիր սա ղա վարտ-
ներ. ին տե րակ տիվ էլեկտ րո նա յին գրա տախ-
տակ ներ. ար հես տա կան բա նա կա նու թյամբ 
մար դան ման ռո բոտ ներ. ձայ նա յին խառ նիչ ներ. 
Էլեկտ րո նա յին սի գա րետ նե րի մարտ կոց ներ. 
էլեկտ րո նա յին բա նա լի-բրե լոկ ներ հե ռա կա ռա-
վար ման հա մար. էլեկտ րո նա յին նո տա ներ (բեռ-
նե լի). գծագ րա կան T – աձև քա նոն ներ չափ ման 
հա մար. ան կյու նա քա նոն ներ չափ ման հա մար. 
քա ռա կու սի քա նոն ներ չափ ման հա մար. էլեկտ-
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րո նա յին թվա յին ցու ցա սար քեր. լա բո րա տոր 
ռո բոտ ներ. ուսու ցո ղա կան ռո բոտ ներ. անվ տան-
գու թյան ապա հով ման ռո բոտ ներ. անձ նա կան 
թվա յին օգ նա կան ներ (ԱԹՕ). հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րա յին ապա հով ման հար թակ ներ, գրառ ված 
կամ բեռն վող. ար բա նյա կա յին որո նիչ ներ. 
մա տա նու չա փիչ ներ. մա տի չա փիչ ներ. բա րակ 
հա ճա խորդ հա մա կար գիչ ներ. հե տևի տե սախ-
ցիկ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
գրպա նի էլեկտ րո նա յին բա ռա րան ներ. մար զա-
սար քեր վե րա կեն դա նաց ման հմտու թյուն նե րի 
ուսուց ման հա մար. էլեկտ րա կան մե տա ղա լա րեր 
ավ տո մե քե նա նե րի հա մար. ակ վա լան գի խո ղո-
վակ ներ. սպոր տա յին սու լիչ ներ. հա մա կարգ չա յին 
էկ րան նե րը պաշտ պա նող ծրագ րա յին ապա հո-
վում, գրառ ված կամ բեռն վող. ինք նան կա րա հան-
ման (սել ֆիի) օբ յեկ տիվ եր. բեռն վող գրա ֆի կա-
կան տար րեր բջջա յին հե ռա խոս նե րի հա մար. 
հե ռա հա ղոր դակ ցա յին ապա րատ ներ ոս կեր չա-
կան զար դե րի տես քով. վրան կրո վի հա մա կար-
գիչ ներ. վրան կրո վի մո նի տոր նե րի ցու ցա սար-
քեր. մագ նի սա-ռե զո նան սա յին տո մոգ րա ֆի ա յի 
(ՄՌՏ) ապա րատ ներ, ոչ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. փրկա րա րա կան լա զե րա յին 
ազ դան շա նա յին լույ սեր. դա տարկ թա նա քա յին 
քարթ րիջ ներ տպիչ նե րի և լու սա պատ ճե նա հա նող 
ապա րատ նե րի հա մար. վահ-վահ ոտ նակ ներ. 
հա սա կա չափ ներ. վար սա հար դար նե րի հա մար 
մա նե կեն-գլուխ ներ (ուսումն ա կան սար քեր). սար-
քեր վիր տու ալ ստեղ նա շա րե րի նա խագծ ման 
հա մար. փրկա րա րա կան ծած կոց ներ. փրկա նա-
վակ ներ. նա նո մաս նիկ նե րի չա փե րի վեր լու ծիչ-
ներ. բար ձիկ ներ ական ջա կալ նե րի հա մար. վիր-
տու ալ իրա կա նու թյան ձեռ նոց ներ. գնդա ձև 
մկնիկ ներ (հա մա կար գիչ նե րին կից սար քեր). 
բջջա յին հե ռա խոս նե րի հա մար բեռն վող զգա յա-
պատ կեր ներ. հե ռա ներ կա յու թյան ռո բոտ ներ. 
օդա կար գա վոր ման թվա յին թեր մոս տատ ներ. 
պի ե զո է լեկտ րա կան տվիչ ներ. օր գա նա կան լույս 
ար ձա կող դի ոդ ներ (ՕԼԱԴ).) քվան տա յին կե տե-
րով լույս ար ձա կող դի ոդ ներ (ՔԼԱԴ). աս տի ճա-
նա վոր ված կա թո ցիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ բժշկա-
կան կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րով օգ տա-
գործ վող նե րի. խցա կի էլեկտ րա կան վար դակ ներ. 
խա ղա յին բեռն վող ծրագ րեր հա մա կար գիչ նե րի 
հա մար. փրկա րա րա կան, ոչ պայ թու ցիկ և ոչ 
հրա տեխ նի կա կան ազ դան շան ներ. դյու րա կիր 
հա մա կար գիչ նե րի տակ դիր ներ. գլխարկ ներ՝ 

որ պես պաշտ պա նիչ սա ղա վարտ ներ. էլեկտ րո-
նա յին կա խո վի կող պեք ներ. ծան րա գո տի ներ 
ջրա սու զակ նե րի հա մար. ական ջա կալ ներ հե ռա-
վոր կա պի հա մար. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
կա յան ման տվիչ ներ. տոմ սե րի տպիչ ներ. բեռ-
նե րը բարձ րաց նե լիս օժան դա կե լու հա մար մարմ-
նի լծա սար քեր. անա սուն նե րին ուղ ղոր դե լու 
հա մար նա խա տես ված ազ դան շա նա յին 
չխչխկան ներ. տե սապ րո յեկ տոր ներ. ներ բեռն վող 
կրիպ տոգ րա ֆի կա կան բա նա լի ներ կրիպ տո ար-
ժույթ նե րի ստաց ման և ծախս ման հա մար. ներ-
բեռ նե լի էլեկտ րո նա յին դրա մա պա նակ ներ. վար-
կա յին քար տե րի տեր մի նալ ներ. կեն սա չա փա կան 
անձ նագ րեր. նույ նա կա նաց ման կեն սա չա փա կան 
քար տեր.

դաս 10. որո վայ նա յին գո տի ներ. են թա ո րո-
վայ նա յին գո տի ներ. որո վայ նա յին իրա նա կալ-
ներ. բժշկա կան ներք նակ ներ ծննդա բե րու թյան 
հա մար. լսո ղա կան ապա րատ ներ թույլ լսո ղու-
թյուն ունե ցող նե րի հա մար. լսա փո ղակ ներ. վի րա-
բու ժա կան սեղ միչ ներ. բժշկա կան ասեղ ներ. 
ասեղ ներ կա րեր դնե լու հա մար. ար գան դա յին 
(հեշ տո ցա յին) օղակ ներ. տաք օդի թե րա պև տիկ 
ապա րատ ներ. տաք օդի թրթռիչ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. տա կը դնե լու մոմ լաթ ներ 
հի վան դա նո ցա յին մահ ճա կալ նե րի հա մար. 
սա վան ներ ան պա հու թյամբ տա ռա պող նե րի 
հա մար. փո ղա ձո ղեր (կա թե տեր ներ). ռա դի ու մա-
յին խո ղո վակ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ման կա կան ատամն ա օ ղակ ներ. ոսկ րա-
բու ժա կան վի րա կա պեր հո դե րի հա մար. վի րա-
բու ժա կան սև ե ռա թի թեղ ներ. ձգուն (էլաս տիկ) 
կա լանդ ներ. գալ վա նա կան գո տի ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ռենտ գե նյան ապա րատ-
ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. սա նի տա-
րա հի գի ե նիկ տա կա դիր պետ քա նոթ ներ. տա կա-
դիր պետ քա նոթ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ման կա բար ձա կան գոր ծիք ներ անաս-
նա բույժ նե րի հա մար. ման կա կան սննդի շշեր 
ծծակ նե րով. վի րա բու ժա կան դա նակ ներ. հեր ձա-
դա նակ ներ. ոտ նա ման ներ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. վի րա բու ժա կան ըն դար ձա կիչ ներ. 
թքա ման ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
աղե լա րեր. ան վա վոր պատ գա րակ ներ հի վանդ-
նե րի հա մար. պատ գա րակ ներ հի վանդ նե րի 
հա մար. ոսկ րա բու ժա կան իրեր. կա լանդ ներ ճող-
վածք նե րի հա մար. կո շիկ նե րի սու պի նա տոր ներ 
(վեր հա կիչ ներ). զսպա շա պիկ ներ. կա նյուլ ներ 
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(փո ղակ ներ). ձեռ նոց ներ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. հար մա րանք ներ մարմն ի խո ռոչ-
նե րը լվա նա լու հա մար. գո տի ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. կա լանդ ներ հղի նե րի 
հա մար. ոսկ րա բու ժա կան գո տի ներ. ատամն ա-
բույ ժի բազ կա թոռ ներ. ամոր ձատ ման աք ցան ներ. 
էլեկտ րա կան բար ձիկ-ջե ռոց ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ոսկ րա հար դար կո շիկ ներ. 
ար հես տա կան ատամ ներ. վի րա բու ժա կան 
սպունգ ներ. վի րա բու ժա կան ապա րա տու րա և 
գոր ծիք ներ. պա յու սակ ներ բժշկա կան գոր ծիք-
նե րի հա վա քա ծու նե րով. վի րա բու ժա կան թե լեր. 
ապա րա տու րա անզ գա յաց ման հա մար. վի րա-
բու ժա կան մկրատ ներ. ջեր մա է լեկտ րա կան 
ճնշակ ներ (վի րա բու ժա կան). ճնշակ ներ (վի րա-
բու ժա կան). կա թո ցիչ ներ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. հար մա րանք ներ կոշ տուկ նե րը 
կտրե լու հա մար. կոս մե տի կա կան մերս ման սար-
քեր. բար ձիկ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. վի րա բու ժա կան կտրող գոր ծիք ներ. 
ին կու բա տոր ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. գդալ ներ դեղ ըն դու նե լու հա մար. քե րակ-
ներ լե զուն մաք րե լու հա մար. ական ջի ունե լյակ-
ներ. ատամն ա բու ժա կան շա ղափ ներ. ատամն ա-
բու ժա կան ապա րա տու րա և գոր ծիք ներ. բույ թեր 
ատամն ե րի պրո թե զա վոր ման հա մար. ատա մի 
պրո թեզ ներ. նշտար ներ. ատամ նա բու ժա կան 
հա յե լի ներ. մա տա կալ ներ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. նե րար կիչ ներ նե րար կում նե րի 
հա մար. ջրա քաշ ման փո ղակ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ջրի պար կեր բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ռենտ գե նյան ապա րատ-
նե րի էկ րան ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. էլեկտ րասր տա գիր ներ. զոն դեր (զննա-
ձո ղեր) բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. պոմ-
պեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ապա րա-
տու րա ա րյան անա լիզ նե րի հա մար. բազ կա թոռ-
ներ բժշկա կան կամ ատամն ա բու ժա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. պղպջա կա յին կա թո ցիչ ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ման կա բար-
ձա կան աք ցան ներ. ապա րա տու րա գալ վա նա-
թե րա պի ա յի հա մար. ձեռ նոց ներ մերս ման 
հա մար. գաստ րոս կոպ ներ (ստա մոք սա դի տակ-
ներ). բժշկա կան սառ ցա պար կեր. ա րյու նա չա-
փիչ ներ. ջրա յին մահ ճա կալ ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. նե րար կիչ ներ են թա մաշ կա յին 
նե րար կումն ե րի հա մար. որո վայ նա յին բար ձիկ-
ներ. ին հա լա տոր ներ (ներշն չակ ներ). նե րար կիչ-

ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. քնա բեր 
բար ձիկ ներ անք նու թյան դեմ. ուրո լո գի ա կան 
(մի զա բա նա կան) սար քեր և գոր ծիք ներ. ին սուֆ-
լյա տոր ներ. հոգ նա ներ. ուլտ րա մա նու շա կա գույն 
լամ պեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
լա զեր ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
կաթ նած ծիչ ներ. լամ պեր բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. գո լոր շի ա րար ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. մի զա րան ներ՝ որ պես անոթ-
ներ. ծնոտ նե րի պրո թեզ ներ. անզ գա յաց ման 
դիմ կալ ներ. մերս ման սար քեր. բժշկա կան սար-
քեր և գոր ծիք ներ. բժշկա կան անոթ ներ. բժշկա-
կան գոր ծիք նե րի պի տո յա տու փեր (ճամպ րուկ-
ներ). վեր ջույթ նե րի պրո թեզ ներ. վի րա բու ժա կան 
հա յե լի ներ. հա տուկ կա հույք բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ման կա բար ձա կան գոր ծիք-
ներ. գո տի ներ պոր տի հա մար. ակ նա չափ ներ. 
սար քեր զար կե րա կի չափ ման հա մար. ակ նա դի-
տակ ներ. լսո ղա կան օր գան նե րը պաշտ պա նող 
մի ջոց ներ. ար հես տա կան մաշկ վի րա բու ժա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. հե նակ նե րի (ան թա ցու-
պե րի) ծայ րա պա նակ ներ. դե ղա հա բե րը նե րա ծե-
լու հար մա րանք ներ. նա խա պահ պա նակ ներ. 
զար կե րա կա յին ճնշման չափ ման սար քեր. քվար-
ցա յին լամ պեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ռենտ գե նյան ապա րատ ներ և տե ղա կա յանք ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ռենտ գե նագ-
րեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ռա դի ո-
գի տա կան ապա րատ ներ բժշկա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. ապա րատ ներ ճա ռա գայ թա յին 
բուժ ման հա մար. վե րա կեն դա նաց ման ապա րա-
տու րա. ռենտ գե նյան խո ղո վակ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. հար մա րանք ներ ռենտ-
գե նյան ճա ռա գայթ նե րից պաշտ պան վե լու 
հա մար. շնչա դի մակ ներ ար հես տա կան շնչա ռու-
թյան հա մար. ապա րա տու րա ար հես տա կան 
շնչա ռու թյան հա մար. սղոց ներ վի րա բու ժա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. կրծքի պրո թեզ ներ. 
ար գան դա յին նե րար կիչ ներ. հեշ տո ցա յին սրսկիչ-
ներ. լսա փո ղակ ներ. ծծակ ներ երե խա նե րի 
հա մար. հե նա րան ներ տա փա կա թա թու թյան 
դեպ քում օգ տա գոր ծե լու հա մար. ապա րա տու րա 
խլու թյու նը բու ժե լու հա մար. պա հող վի րա կա պեր. 
կա րեր դնե լու նյու թեր. վի րա հա տա կան սե ղան-
ներ. հե րյուն ներ. մի զու կա յին զոն դեր (զննա ձո-
ղեր). մի զու կա յին նե րար կիչ ներ. բժշկա կան 
բան կա ներ. անաս նա բու ժա կան սար քեր և գոր-
ծիք ներ. թրթռա կան ապա րատ ներ մահ ճա կալ-
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նե րի հա մար. թրթռա մեր սիչ ներ. աչ քի պրո թեզ-
ներ. օդա կա խու թա յին սար քեր բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. փչո վի բար ձեր բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. փչո վի բար ձիկ ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. փչո վի ներք-
նակ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
նե րար կիչ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
վի րա բու ժա կան առաձ գա կան գուլ պա ներ. երակ-
նե րի լայ նաց ման ժա մա նակ օգ տա գործ վող ձգուն 
(էլաս տիկ) եր կար գուլ պա ներ. հե նակ ներ (ան թա-
ցու պեր). ծծա կով շշե րի կա փա րիչ ներ. ծծակ ներ 
ման կա կան շշե րի հա մար. ոսկ րա հար դար մի ջա-
տա կեր. ման րէ ա զերծ ված վի րա բու ժա կան 
սա վան ներ. հա տուկ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար հար մա րեց ված մահ ճա կալ ներ. էլեկտ-
րոդ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. էլեկտ-
րա կան գո տի ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ապա րա տու րա ֆի զի կա կան վար ժու-
թյուն նե րի հա մար բժշկա կան նպա տակ նե րով. 
ին կու բա տոր ներ նո րա ծին նե րի հա մար. հար մա-
րանք ներ մարմն ի խո ռոչ նե րը մաք րե լու հա մար. 
ատամ նա բու ժա կան էլեկտ րա կան ապա րա-
տու րա. ապա րա տու րա բժշկա կան անա լիզ նե րի 
հա մար. ուլտ րա մա նու շա կա գույն ճա ռա գայթ նե րի 
զտիչ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ծխա հար ման ապա րատ ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. իրա նա կալ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ոչ քի մի ա կան հա կա բեղմ-
նա վո րիչ մի ջոց ներ. էլեկտ րա կան ծած կոց ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. մա զի պրո-
թեզ ներ. վի րա բու ժա կան ծնկա կալ ներ. ոսպ նյակ-
ներ (նե րակ նա յին պրո թեզ ներ) ներ պատ վաստ-
ման հա մար. պառ կե լա խո ցե րի առա ջա ցու մը 
կան խող բար ձիկ ներ. ֆի զի ո թե րա պև տիկ ապա-
րա տու րա. շնչա չափ ներ (բժշկա կան գոր ծիք ներ). 
ջեր մա չափ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ասեղ ներ ասեղ նա բու ժու թյան հա մար. հա տուկ 
հա գուստ վի րա հա տա կան սե նյակ նե րի հա մար. 
ախ տո րոշ ման ապա րատ ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. գոր ծիք ներ էլեկտ րա ա սեղ նա-
բու ժու թյան հա մար. սրտախ թա նիչ ներ. բուժ վող 
հի վանդ նե րին բարձ րաց նե լու ամ բար ձիչ ներ. 
դիմ կալ ներ բժշկա կան անձ նա կազ մի հա մար. 
ոսկ րա բու ժա կան գիպ սի կա պեր. վի րա բու ժա կան 
սա վան ներ. վի րա բու ժա կան ներ պատ վաս տիչ-
ներ ար հես տա կան նյու թե րից. ջեր մաճն շակ ներ 
առա ջին օգ նու թյան հա մար. գի շե րա նոթ նե րի 
նստոց ներ. սրտի դե ֆիբ րի լ յա տոր ներ. դի ա լի-

զորդ սար քեր. լա րա յին ուղ ղոր դիչ ներ (բժշկա-
կան). օր թո դոն տիկ սար քեր. բժշկու թյան մեջ 
օգ տա գործ վող օդա քաշ ապա րատ ներ. հա տուկ 
տա րո ղու թյուն ներ բժշկա կան թա փոն նե րի 
հա մար. վի րա կապ (պա հող կա լանդ). պար կիկ-
ներ հեշ տո ցա յին ցնցուղ ման հա մար. էրո տիկ 
տիկ նիկ ներ (սեքս տիկ նիկ ներ). միկ րո ո ղորկ ման 
ապա րատ ներ մաշ կի հա մար. մարմն ի ֆունկ ցի-
ո նալ խան գա րումն ե րը վե րա կանգ նե լու հա մար 
ապա րա տու րա բժշկա կան նպա տակ նե րով. 
ստենտ ներ. ական ջի վի րախ ծուծ ներ (ական ջը 
պաշտ պա նե լու հար մա րանք ներ). ջեր մաս տի-
ճա նի կպչուն ցու ցա սար քեր բժշկա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. հե նա սայ լակ ներ սահ մա նա-
փակ հնա րա վո րու թյուն ներ ունե ցող ան ձանց 
հա մար. տո մոգ րաֆ ներ բժշկա կան նպա տակ նե-
րով օգ տա գոր ծե լու հա մար. կո րյա կա յին ցա նը 
բու ժե լու սար քեր. սան րեր ոջիլ նե րի դեմ. քա ռա-
կու սի հե նա րա նով ձեռ նա փայ տեր բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ներ դի տակ խցիկ ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. սրտի աշ խա-
տան քը դի տար կող սար քեր. սեղ մող (կոմպ րե-
սի ոն) հա գուստ. սեքս-խա ղա լիք ներ. ուղե ղի 
էլեկտ րախ թա նիչ ներ. ներդր վող մի ջոց ներ դե ղե-
րը մաշ կի տակ նե րար կե լու հա մար. կեն սա քայ-
քա յիչ իմպ լանտ ներ ոս կո րի սև ե ռակ ման հա մար. 
բժշկա կան մած կա թի ակ ներ. աս պի րա տոր ներ 
քթի հա մար. պաշտ պա նիչ ատամ նա կալ ներ 
ատամն ա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. դաշ-
տա նա յին թա սա կիկ ներ. շնչա ռա կան դի մակ ներ 
ար հես տա կան շնչա ռու թյան հա մար. օր թո դոն-
տիկ ռե տի նե կա պեր. վեր լու ծիչ ներ ման րէ նե րի 
նույ նա կա նաց ման հա մար բժշկա կան նպա տակ-
նե րով. ապա րատ ներ ԴՆԹ և ՌՆԹ հե տա զո տու-
թյուն նե րի հա մար բժշկա կան նպա տակ նե րով. 
ցո ղու նա յին բջիջ նե րի վե րա կանգն ման ապա-
րատ ներ բժշկա կան նպա տակ նե րով. մարմն ի 
ճար պը հսկող-չա փող սար քեր. մարմն ի կազ մու-
թյու նը հսկող-չա փող սար քեր. ոտ քե րի մատ նե րի 
բա ժա նիչ ներ ոսկ րա բու ժա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. հա կա ռև մա տիկ ապա րան ջան ներ. 
հա կա ռև մա տիկ օղակ ներ. ապա րան ջան ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. վի րա բու ժա-
կան ռո բոտ ներ. ծծակ ներ մա նուկ նե րին կե րակ-
րե լու հա մար. ապա րան ջան ներ սրտխառ նո ցի 
դեմ. քայ լա վար ժան քի ան վա վոր սայ լակ ներ. 
ջրած նա յին ին հա լ յա տոր ներ (ներշն չակ ներ). 
մագ նի սա-ռե զո նան սա յին տո մոգ րա ֆի ա յի (ՄՌՏ) 
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ապա րատ ներ, բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
մահ ճա կալ նե րի փչո վի ներք նակ ներ բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. սա ռեց նող սպե ղա նա լա-
թեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. սա ռեց-
նող բար ձիկ ներ առա ջին օգ նու թյան հա մար. 
ձեռ քի շար ժա կան մի զա ման ներ. ձեռ նա փայ տեր 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. ռո բո տա յին 
էք զոկ մախք նե րի կոս տյումն եր բժշկա կան նպա-
տակ նե րով օգ տա գոր ծե լու հա մար. ակուպ րե սու-
րա յին ապա րան ջան ներ. երե խա նե րի ծծակ նե րի 
պնդակ-բռնիչ ներ. խո լես տե րի նը չա փող գոր ծիք-
ներ. հի վան դի հե տա զոտ ման խա լաթ ներ. բի ո-
մագ նի սա կան օղակ ներ թե րա պև տիկ կամ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. դեմ քի թե րա-
պև տիկ դի մակ ներ. լնդե րի մերս ման ռե տի նե 
պա րա գա ներ ման կիկ նե րի հա մար. հա բե րի 
ման րա տիչ ներ. ա րյան մեջ գլյու կո զան չա փող 
գոր ծիք ներ. պնդաց ման լամ պեր բժշկա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ար հես տա կան նյու թե րից 
պատ րաստ ված ոսկ րա յին լցա նյու թեր. ին հա լա-
տոր նե րի (ներշն չակ նե րի) խցիկ ներ. բժշկա կան 
զննման հա մար սե ղան ներ. նա նո ռո բոտ ներ 
բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. կի նե զի ո լո գի-
ա յի ժա պա վեն ներ. բժշկա կան սա ռեց նող սար քեր 
ջեր մա հար վա ծը բու ժե լու հա մար. թե րա պև տիկ 
հի պո թեր մի ա յում օգ տա գոր ծե լու հա մար նա խա-
տես ված բժշկա կան սա ռեց նող սար քեր. հա բեր 
կտրող գոր ծիք ներ. հի գի ե նիկ դի մակ ներ բժշկա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ԼԱԴ դի մակ ներ 
թե րա պև տիկ նպա տակ նե րի հա մար. թթված նի 
խտա նյու թեր բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
պա հող կա լանդ ներ. լա զե րա յին սա ղա վարտ ներ 
մա զա թա փու թյան բուժ ման հա մար.

դաս 11. ավ տո մատ տե ղա կա յանք ներ ոռոգ-
ման հա մար. ջեր մա յին կու տա կիչ ներ. ացե տի լե-
նա յին այ րոց ներ. ացե տի լե նա յին գե նե րա տոր-
ներ. ացե տի լե նա յին լամ պեր. օդա քաշ թա սակ-
ներ. լու սա վո րող հա մա կար գեր թռչող ապա րատ-
նե րի հա մար. խու ղա կա յին վա ռա րան ներ. 
ապա րատ ներ օդի հո տա զերծ ման հա մար. 
սարք վածք ներ օդի սա ռեց ման հա մար. զտիչ ներ 
օդո րակ ման հա մար. օդա ջե ռու ցիչ ներ. օդա յին 
չո րու ցիչ ներ. օդո րակ ման կա յանք ներ. օդի 
զտման տե ղա կա յանք ներ. տաք օդով աշ խա տող 
ջե ռուց ման սար քեր. սար քա վո րանք տաք օդով 
բաղ նիք նե րի հա մար. շփա կան բռնկորդ ներ 
գա զա յին վա ռիչ նե րի հա մար. գա զա յին վա ռիչ-
ներ. վա ռիչ ներ. լամ պա նոթ ներ. էլեկտ րա կան 

լամ պե րի անոթ ներ. աղե ղա յին լամ պեր. էլեկտ-
րա կան լամ պեր. հիմն ակ մախք ներ վա ռա րան-
նե րի հա մար. սառ նա պա հա րան ներ. լապ տեր ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ցո լա լապ-
տեր ներ մե քե նա նե րի հա մար. սա ռեց նող բա քեր 
վա ռա րան նե րի հա մար. վան նա ներ. նստե լու 
վան նա ներ. շար ժա կան խցիկ ներ թուր քա կան 
բաղ նիք նե րի հա մար. սար քա վո րանք լո գա րան-
նե րի հա մար. ջե ռու ցիչ ներ վան նա նե րի հա մար. 
սա նի տա րա տեխ նի կա կան տե ղա կա յանք ներ 
լո գա րան նե րի հա մար. լու սա տու ներ. լու սա վոր-
ման լապ տեր ներ. լամ պե րի կո թառ ներ. շի կա րա-
նա յին այ րոց ներ. այ րոց ներ լամ պե րի հա մար. 
լապ տեր ներ հե ծա նիվ ե րի հա մար. բի դե. ջրա-
ջե ռու ցիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ մե քե նա յի մա սե րի. 
թրծման վա ռա րան ներ. ջրա ծո րան ներ. խցան ներ 
ռա դի ա տոր նե րի հա մար. գրպա նի էլեկտ րա կան 
լապ տեր ներ. ջրա տա քա ցու ցիչ ներ. վա ռա րան ներ 
հա ցա բուլ կե ղե նի հա մար. հա կացր ցո ղիչ գլխա-
դիր ներ ծո րակ նե րի հա մար. հար մա րանք ներ 
շամ փուր նե րը շրջե լու հա մար. շամ փուր ներ. 
լա բո րա տո րի ա յի այ րոց ներ. ջա հա վոր տե ղա կա-
յանք ներ նավ թար դյու նա բե րու թյան հա մար. 
այ րոց ներ. այ րոց ներ ման րէ նե րի ոչն չաց ման 
հա մար. կաթ սա ներ լվաց քատ նե րի հա մար. շար-
ժա կան զու գա րան ներ. օդա փո խիչ ներ (օդո րա-
կում). սուրճ բո վե լու ապա րատ ներ. օդա ջե ռու ցիչ-
ներ (կա լո րի ֆեր ներ). խո ղո վակ նե րի և խո ղո վա-
կա շա րե րի ծո րակ ներ. ջեր մու թյան վե րա կանգ-
նիչ ներ. հրա հեստ ա ղ յու սա պատ վածք ներ 
վա ռա րան նե րի հա մար. լամ պեր տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի շրջա դար ձի ցու ցիչ նե րի հա մար. 
ած խա յին էլեկտ րոդ ներ աղե ղա յին լամ պե րի 
հա մար. ջե ռուց ման տե ղա կա յանք ներ. սար քա-
վո րանք վա ռա րան նե րը բեռ նե լու հա մար. լվաց-
ման բա քեր զու գա րան նե րի հա մար. եռաց րած 
ջրով աշ խա տող ջե ռուց ման տե ղա կա յանք ներ. 
ջե ռուց ման կաթ սա ներ. ջե ռուց ման կաթ սա նե րի 
խո ղո վակ ներ. օդո րա կիչ ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. ջե ռուց ման-տա քաց ման սար-
քեր, որոնք աշ խա տում են պինդ, հե ղուկ և գա զա-
յին վա ռե լի քով. ջե ռուց ման տե ղա կա յանք ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ջե ռուց ման 
էլեկտ րա կան սար քեր. կենտ րո նա կան ջե ռուց ման 
ռա դի ա տոր ներ. խո նա վա րար ներ կենտ րո նա կան 
ջե ռուց ման ռա դի ա տոր նե րի հա մար. ջե ռու ցիչ 
տար րեր. ջե ռու ցիչ ներ ար դուկ նե րի հա մար. 
էլեկտ րա կան կամ ոչ էլեկտ րա կան ջեր մակ ներ 
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ոտ քե րի հա մար. էլեկտ րա կան մուֆ տա ներ ոտ քե-
րը տա քաց նե լու հա մար. կե րա կուր ներ տա քաց-
նե լու հար մա րանք ներ. ընկղմ վող ջե ռու ցիչ ներ. 
լամ պի ապա կի ներ. լամ պե րի խո ղո վակ ներ. 
ծխնե լույզ նե րի ծխանց քեր. ծխանց քե րի սա հա-
փա կան ներ. չո րու ցիչ ներ մա զե րի հա մար. ջրի 
բաշխ ման տե ղա կա յանք ներ. չո րաց ման ապա-
րատ ներ. օդո րա կիչ ներ. սար քեր սո սին ձը 
տա քաց նե լու հա մար. թոր ման սյու ներ. խո ղո վակ-
ներ (սա նի տա րա տեխ նի կա կան հա մա կար գե րի 
մա սեր). ջրմու ղի տե ղա կա յանք ներ. զու գա րան-
ներ. սառ ցա րա նա յին ապա րատ ներ. էլեկտ րա-
կան սպասք կե րա կուր պատ րաս տե լու հա մար. 
խո հա նո ցա յին սա լօ ջախ ներ. սար քեր և տե ղա-
կա յանք ներ սննդամ թեր քի ջեր մա յին մշակ ման 
հա մար. լապ տեր ներ մո տո ցիկ լետ նե րի հա մար. 
էլեկտ րա կան գա զա պար պիչ խո ղո վակ ներ լու-
սա վոր ման հա մար. հա կա սառ ցա պա տիչ ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. զու գա-
րան նե րի ախ տա հան ման մի ջոց նե րի բաշ խիչ ներ. 
ապա րատ ներ ախ տա հան ման հա մար. ծո վա յին 
ջրի աղազրկ ման տե ղա կա յանք ներ. ապա րատ-
ներ չո րաց ման հա մար. լույ սի ցրիչ ներ. ըմ պե լիք-
ներ սա ռեց նե լու ապա րատ ներ. թոր ման ապա-
րատ ներ. ցնցուղ ներ. էլեկտ րա կան լամ պե րի 
կո թառ ներ. ջրի մաքր ման տե ղա կա յանք ներ. ջրի 
զտման սար քեր. տե ղա կա յանք ներ ջրի սա ռեց-
ման հա մար. շատր վան ներ. տա րո ղու թյուն ներ 
ջու րը ճնշման տակ պա հե լու հա մար. ջրի ման-
րէ ա զեր ծիչ ներ. ջեր մա փո խա նա կիչ ներ, բա ցի 
մե քե նա յի մա սե րից. լու սա վոր ման սար քեր և 
տե ղա կա յանք ներ. ջա հեր. հո սաջ րե րի մաքր ման 
տե ղա կա յանք ներ. առաս տա ղի լու սամ փոփ ներ. 
էլեկտ րա կան ռա դի ա տոր ներ. գա զե րի զտման 
սար քեր. սար քեր կե րե րը չո րաց նե լու հա մար. 
գո լոր շի ա րար ներ. վա ռա րան ներ (ջե ռու ցիչ սար-
քեր). էլեկտ րա կան լամ պե րի թե լեր. զտիչ ներ 
խմե լու ջրի հա մար. կե րոն ներ. շար ժա կան դարբ-
նոց ներ. վա ռա րան ներ, բա ցա ռու թյամբ լա բո րա-
տոր վա ռա րան նե րի. ձև ա վոր ա ղյու սա պատ-
վածք ներ վա ռա րան նե րի հա մար. հրա կալ ներ 
վա ռա րան նե րի հա մար. օջախ ներ. մոխ րա տաշ-
տեր վա ռա րան նե րի հա մար. սառ նա րա նա յին 
ապա րատ ներ և մե քե նա ներ. սառ նա րա նի խցիկ-
ներ. սառ նա րա նա յին տա րո ղու թյուն ներ. լամ պեր 
մա զե րը գանգ րաց նե լու հա մար. մրգե րը չո րաց-
նե լու ապա րատ ներ. գա զազ տիչ ներ (գա զա յին 
սար քա վո րան քի մա սեր). գա զայ րոց ներ. գա զի 

կաթ սա ներ. գա զալց ված լամ պեր. շո գե ար տադ-
րիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ մե քե նա նե րի մա սե րի. 
ման րէ աս պան լամ պեր օդը մաք րե լու հա մար. 
սար քեր և մե քե նա ներ սա ռույց պատ րաս տե լու 
հա մար. էլեկտ րա կան սառ նախ ցիկ ներ. գնդա ձև 
թա սակ ներ լամ պե րի հա մար. ջե ռուց ման սա լեր. 
հաց բո վե լու սար քեր (տոս տեր). գրի լի խո հա նո-
ցա յին ապա րատ ներ. աղ բայ րիչ ներ (վա ռա րան-
ներ). ապա րատ ներ օդի կամ ջրի իո նաց ման 
հա մար. դե կո րա տիվ շատր վան ներ. լա բո րա տոր 
լամ պեր. կա թի սա ռեց ման տե ղա կա յանք ներ. 
պաս տե րիչ ներ. յու ղա յին լամ պեր. ուլտ րա մա նու-
շա կա գույն ճա ռա գայթ ման լամ պեր, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ-
վող նե րի. պայ թանվ տանգ լամ պեր. անդ րա դար-
ձիչ ներ լամ պե րի հա մար. չի նա կան լապ տեր ներ. 
լվա ցա րան ներ (սա նի տա րա տեխ նի կա կան սար-
քա վոր ման մա սեր). հե ղուկ նե րի սա ռեց ման 
տե ղա կա յանք ներ. լյու մի նես ցեն տա յին խո ղո վակ-
ներ լու սա վոր ման հա մար. մագ նե զի ու մա յին 
թե լեր լու սա վոր ման սար քե րի հա մար. չո րու ցիչ-
ներ ածի կի հա մար. հան քա փո րի լամ պեր. տե ղա-
կա յանք ներ մի ջու կա յին վա ռե լի քի և մի ջու կա յին 
ռե ակ ցի ա նե րի դան դա ղա րար նե րի հա մար. 
կա փույր ներ պա հես տա րան նե րում մա կար դա կի 
կար գա վոր ման հա մար. էլեկտ րա կան լամ պեր 
տո նա ծա ռե րի հա մար. լու սա վոր վող հա մար ներ 
շեն քե րի հա մար. թթված նա-ջրած նա յին այ րոց-
ներ. ջե ռուց ման ռա դի ա տոր ներ. յու ղա յին այ րոց-
ներ. ցո լա լապ տեր ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի հա մար. ջե ռուց ման թի թեղ ներ. լու սար ձակ-
ներ. պո լի մե րաց ված տե ղա կա յանք ներ. խո հա-
նո ցա յին վա ռա րան ներ (ջե ռոց ներ). օդի ոչ 
ավ տո մատ կա փույր ներ շո գե ջե ռուց ման տե ղա-
կա յանք նե րի հա մար. ապա րատ ներ և մե քե նա-
ներ ջու րը մաք րե լու հա մար. օդի մաքր ման սար-
քեր և մե քե նա ներ. թոր ման աշ տա րակ ներ թոր-
ման հա մար. տե ղա կա յանք ներ և մե քե նա ներ 
սա ռեց ման հա մար. տա քաց ման խո հա նո ցա յին 
սար քեր. անդ րա դար ձիչ ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. սառ նա րա նա յին սար քա վո-
րումն եր և տե ղա կա յանք ներ. սար քեր և տե ղա-
կա յանք ներ սա ռեց ման հա մար. քար շի կար գա-
վոր ման ձգա փա կան ներ. կար գա վո րիչ պա րա-
գա ներ ջրա սար քե րի կամ գա զա սար քե րի և 
ջրմուղ նե րի կամ գա զա մուղ նե րի հա մար. պահ-
պա նիչ պա րա գա ներ ջրա սար քե րի կամ գա զա-
սար քե րի և ջրմուղ նե րի կամ գա զա մուղ նե րի 
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հա մար. ծո րակ ներ. ջրա տար ծո րակ նե րի մի ջա-
դիր ներ. շամ փուր պա րու նա կող հար մա րանք ներ 
միս տա պա կե լու հա մար. սա նի տա րա տեխ նի կա-
կան սար քեր և տե ղա կա յանք ներ. չո րաց ման 
ապա րատ ներ և տե ղա կա յանք ներ. ապա րատ ներ 
լվա ցա սե նյակ նե րում ձեռ քե րը չո րաց նե լու 
հա մար. օդա փո խիչ ներ (օդո րակ ման կա յանք-
նե րի մա սեր). ման րէ ա զեր ծիչ ներ. գա լա րա խո ղո-
վակ ներ (թոր ման, ջե ռուց ման կամ սա ռեց ման 
տե ղա կա յանք նե րի մա սեր). ծխա խո տի սա ռեց-
ման տե ղա կա յանք ներ. չո րու ցիչ ներ ծխա խո տի 
հա մար. լու սա վոր ման սար քեր տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. տա պա կոց ներ. մո խիր 
տե ղա փո խե լու ավ տո մատ սարք վածք ներ. գո լոր-
շու ար տադր ման տե ղա կա յանք ներ. օդա փո խու-
թյան կա յանք ներ և ապա րատ ներ (օդո րա կում). 
օդա փոխ ման (օդո րա կում) տե ղա կա յանք ներ և 
ապա րատ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. զու գա րա նա կոն քեր. նստոց ներ զու գա-
րան նե րի հա մար. լու սամ փոփ ներ. լու սամ փոփ-
նե րի կա լիչ ներ (բռնիչ ներ). խառ նիչ ծո րակ ներ 
ջրա տար խո ղո վակ նե րի հա մար. կար գա վո րիչ և 
պահ պա նիչ պա րա գա ներ գա զա մուղ նե րի 
հա մար. կար գա վո րիչ և պահ պա նիչ պա րա գա-
ներ ջրմու ղա յին սար քա վո րումն ե րի հա մար. շո գու 
կու տա կիչ ներ. տե ղա կա յանք ներ և ապա րատ ներ 
ջու րը փափ կաց նե լու հա մար. օդա քաշ լա բո րա-
տոր թա սակ ներ. օդի ման րէ ա զեր ծիչ ներ. թո րիչ-
ներ. սպիր տայ րոց ներ. հա կաշ լաց նող հար մա-
րանք ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար 
(լամ պե րի պա րա գա ներ). տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի ապա կի նե րի տա քա ցու ցիչ ներ. գլխա-
դիր ներ գա զայ րոց նե րի հա մար. ջրա մա տա կա-
րար ման հա մա կար գե րի տե ղա կա յանք ներ. 
մի ջու կա յին ռե ակ տոր ներ. խո հա նո ցա յին էլեկտ-
րա կան ավ տոկ լավ եր, էլեկտ րա կան շու տե փուկ-
ներ. լապ տեր ներ ավ տո մե քե նա նե րի հա մար. 
ծծա կով շշե րի էլեկտ րա կան տա քա ցիչ ներ. էլեկտ-
րա կան վաֆ լե կա ղա պար ներ. պահ պա նիչ և կար-
գա վո րիչ պա րա գա ներ գա զա սար քե րի հա մար. 
էլեկտ րա կան լու ծա կոր զիչ ներ սուր ճի հա մար. 
էլեկտ րա կան սրճեփ ներ. փո ղո ցա յին լապ տեր-
ներ. շո գե կաթ սա նե րի ջեր մա խո ղո վակ ներ. կրա-
կա րան ներ (ման ղալ ներ). էլեկտ րա կան ճար պա-
ջե ռոց ներ. սե նյա կա յին բու խա րի ներ. ջեր մա յին 
պոմ պեր. արև ա յին ջեր մա յին հա վա քիչ ներ 
(ջե ռու ցում). արևի վա ռա րան ներ. ապա րատ ներ 
արև այ րու քի հա մար (սո լյա րի ումն եր). ջրթող ներ 

զու գա րան նե րի հա մար. սնու ցիչ ներ ջե ռու ցիչ 
կաթ սա նե րի հա մար. սառ նա րան ներ. հո տա զերծ-
ման սար քեր, բա ցա ռու թյամբ անձ նա կան օգ տա-
գործ ման հա մար նա խա տես ված նե րի. ջրա ռու 
սար քեր. յու ղե րի զտման սար քեր. սար քեր ծխա-
հար ման հա մար, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան 
նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. սար քա վո-
րանք թրծող վա ռա րան նե րի հա մար (հե նա րան-
ներ). գրպա նի ջեր մակ ներ. հիդ րո մերս ման լո գա-
րան ներ (անոթ ներ). քրո մա տագ րիչ ներ ար դյու-
նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. էլեկտ րա-
կան շի կաց ման թե լիկ ներ. գա զա պա ղիչ ներ 
(մե քե նա նե րի մա սեր չհան դի սա ցող). բար ձեր 
էլեկտ րա ջե ռուց մամբ, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան 
նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող նե րի. սար քա վո-
րանք շո գե բաղ նիք նե րի հա մար. լո ղախ ցիկ ներ. 
լվա ցա րա նա կոն քեր. չոր գո լոր շի ով աշ խա տող 
սար քեր դեմ քի խնամ քի հա մար (սա ու նա ներ 
դեմ քի հա մար). մի զա ման ներ` որ պես սա նի տա-
րա-տեխ նի կա կան սար քա վո րանք. ջեր մակ ներ. 
էլեկտ րա կան թե յա ման ներ. ջեր մակ ներ ան կող-
նու հա մար. էլեկտ րա ջե ռուց մամբ ծած կոց ներ, 
բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ վող նե րի. ան կո ղի նը տա քաց նե լու 
ջեր մակ ներ. զտման սարք վածք ներ ակ վա րի ում-
նե րի հա մար. տա քա ցիչ ներ ակ վա րի ում նե րի 
հա մար. լու սա տու ներ ակ վա րի ումն ե րի հա մար. 
էլեկտ րա ջե ռուց մամբ գոր գեր. ատամն ա բու ժա-
կան վա ռա րան ներ. յո գուրտ պատ րաս տե լու 
էլեկտ րա կան սար քեր. ըն դար ձակ ման բա քեր 
կենտ րո նա կան ջե ռուց ման հա մա կար գե րի 
հա մար. օդա մաք րիչ ներ խո հա նոց նե րի հա մար. 
կեն ցա ղա յին էլեկտ րա կան օդա փո խիչ ներ. սպի-
տա կե ղե նի էլեկտ րա կան չո րու ցիչ ներ. միկ րո ա-
լի քա յին վա ռա րան ներ (սնունդ պատ րաս տե լու 
հա մար). տե ղա կա յանք ներ լո ղա վա զան նե րի 
ջու րը քլո րաց նե լու հա մար. ջեր մա պահ պա նիչ 
կա փույր ներ (ջե ռուց ման տե ղա կա յանք նե րի 
մա սեր). սարք վածք ներ ջրի պտտա կան շար ժում 
ստեղ ծե լու հա մար. սար քեր սննդամ թեր քը 
ջրազր կե լու հա մար. ստորջ րյա լու սար ձակ ներ. 
ոռոգ ման կա թի լա յին ցրիչ ներ (ոռոգ ման պա րա-
գա ներ). ման րէ ա զերծ ված սե նյակ ներ (սա նի տա-
րա կան սար քա վո րանք). կրա կա րան նե րում 
(ման ղալ նե րում) օգ տա գործ վող լա վա յի կտոր ներ. 
գյու ղատն տե սա կան մե քե նա ներ ջրե լու և ոռո գե-
լու հա մար. միկ րո ա լի քա յին վա ռա րան ներ 
ար դյու նա բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. հաց 
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թխե լու մե քե նա ներ. սա ռեց նող ցու ցա փեղ կեր 
(ցու ցա պա հա րան ներ). գործ վածք նե րը գո լոր շի ով 
փափ կաց նող սար քեր. հաց թխե լու սար քեր. լույս 
ար ձա կող դի ոդ նե րի (ԼԱԴ) լու սա վոր ման սար-
քեր. հիդ րո մերս ման լո գա րան նե րի ապա րատ-
ներ. տա քաց վող ցու ցա փեղ կեր (ցու ցա պա հա-
րան ներ). բազ մապ րո ֆիլ կաթ սա ներ. սննդի 
էլեկտ րա կան գո լոր շեփ ներ. տոր տի լա պատ րաս-
տե լու էլեկտ րա կան մամ լիչ ներ. գրքե րի ախ տա-
հան ման պա հա րան ներ. ջեր մա յին թնդա նոթ ներ. 
շո կո լա դա յին էլեկտ րա կան շատր վան ներ. 
ախ տա հա նող ապա րատ ներ բժշկա կան նպա-
տակ նե րով. գի նու էլեկտ րա կան մա ռան ներ. լու-
սա յին շա րան ներ տո նա կան զար դա րան քի 
հա մար. էլեկտ րա տա քաց մամբ կար ճա գուլ պա-
ներ. ճա կա տի լապ տեր ներ. լամ պեր եղունգ նե րի 
հա մար. վա կու ու մում սնուն դը պատ րաս տե լու 
էլեկտ րա կան կաթ սա ներ. միկ րոպղպ ջակ նե րի 
գե նե րա տոր ներ լո գան քի հա մար. ջե ռուց ման և 
հո վաց ման սար քեր տաք և սա ռը ըմ պե լիք ներ 
բաշ խե լու հա մար. էլեկտ րա կան ջե ռուց մամբ 
հա գուստ. ծե ծած բրնձից թխված քաբ լիթ նե րի 
պատ րաստ ման էլեկտ րա կան կեն ցա ղա յին մե քե-
նա ներ. պատ րույգ ներ հե ղուկ վա ռե լի քով վա ռա-
րան նե րի հա մար. եփ ման էլեկտ րա կան սա լեր. 
մո մի լապ տեր ներ. տաք օդով տա պա կող ճար-
պա ջե ռոց ներ. պաղ պա ղակ պատ րաս տե լու մե քե-
նա ներ. հե ծա նիվ ե րի ուղ ղոր դիչ լու սար ձակ ներ. 
սառ նա րան ներ, սա ռեց ման ապա րատ ներ և 
սառ ցա րան ներ բժշկա կան նպա տակ նե րով 
պա հես տա վոր ման հա մար. պնդաց ման լամ պեր 
ոչ բժշկա կան նպա տակ նե րի հա մար. աճեց ման 
հիդ րո պո նիկ հա մա կար գեր. էլեկտ րա կան ջեր-
մա մե կու սիչ անոթ ներ. սննդամ թեր քը ջրազր կե-
լու էլեկտ րա կան սար քեր. ՀՀԴ-սնու ցու մով ձեռ քի 
տա քա ցու ցիչ ներ. ՀՀԴ-սնու ցու մով բա ժա կի 
ջե ռու ցիչ ներ. կուս կուս պատ րաս տե լու էլեկտ րա-
կան սա լիկ ներ. հա տա կի լապ տեր. էլեկտ րա կան 
թա ժին ներ. լու սա յին լու սար ձակ ներ. մա ռա խու-
ղա յին մե քե նա ներ. հա տա կի ջե ռուց ման սար քեր 
և հար մա րանք ներ. օդի խո նա վա ցու ցիչ ներ. 
էլեկտ րա կան մե քե նա ներ սո յա յի կաթ պատ րաս-
տե լու հա մար. սուր ճի դա տարկ պար կուճ ներ 
սուր ճի էլեկտ րա կան մե քե նա նե րի հա մար. էլեկտ-
րա կան ինք նա եռ ներ. խո նա վակ լա նիչ ներ.

դաս 12. եղա նա վոր ամ բար ձիչ ներ. եր կա թու-
ղա յին կցիչ ներ. կցոր դիչ ներ ցա մա քա յին տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. օդա յին փո խակ-

րիչ ներ. օդա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ. 
օդա պա րիկ ներ. օդախ ցիկ ներ օդաճն շա կան 
դո ղե րի հա մար. գոր ծիք նե րի և պի տույք նե րի 
հա վա քա կազ մեր դո ղե րի օդախ ցիկ նե րի նո րոգ-
ման հա մար. օդա պոմ պեր (տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի պի տույք ներ). կա խոց նե րի մեղ միչ ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. մեղ միչ 
զսպա նակ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. «երկ կեն ցաղ» ինք նա թիռ. սա հե լուց 
պաշտ պա նող հար մա րանք ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի դո ղե րի հա մար. հա կա սահ քա յին 
շղթա ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի նստոց-
նե րի գլխա կալ ներ. ջրե լու մե քե նա ներ. կցանք-
նե րի կցիչ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. ավ տո բուս ներ. հե ռըն թաց ավ տո բուս-
ներ. կա տեր ներ. բեռ նա տար ավ տո մե քե նա ներ. 
ավ տո մո բիլ նե րի հետգ ցո վի թափ քա ծած կեր. 
շղթա ներ ավ տո մո բիլ նե րի հա մար. շաս սի ներ 
ավ տո մո բիլ  նե րի հա մար.  հե տըն թաց քի 
ազ դասար քեր տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. ինք նա թիռ ներ (օդա նա վեր). լաս տա նա-
վեր. բեռ նախ ցիկ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի հա մար. դի րի ժաբլ ներ. դո ղեր տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի անիվ ե րի հա մար. տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի դո ղե րի փա կան ներ. 
եր կա թու ղա յին շար ժա կազ մե րի անիվ նե րի 
կա լանդ նե րի կա տար ներ. ոլո րա լի սեռ ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. նա վի րան-
ներ. նա վե րի կե ռեր. ղե կա յին սարք վածք ներ 
նա վե րը կա ռա վա րե լու հա մար. սարք վածք ներ 
նա վե րը զա տե լու հա մար. թեք նա վա րան ներ 
նա վե րի հա մար. պտու տա կա յին շար ժա սար քեր 
փոքր նա վե րի հա մար. թի եր. բեռ նա տար ավ տո-
մո բիլ նե րի թափ քեր. հան քա յին սայ լակ նե րի 
անիվ եր. հե ծա նիվ եր. հե նակ ներ հե ծա նիվ ե րի 
հա մար. եր կա թու ղա յին վա գոն նե րի սայ լակ ներ. 
նա վա մա կույկ նե րի մա կույ կա հե ծան ներ. ցե խից, 
կեղ տից պաշտ պա նող վա հա նակ ներ. եր կա նիվ 
սայ լակ ներ. կա խո վի ճո պա նու ղի նե րի խցիկ ներ. 
կե սոն ներ (տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ). անիվ-
ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի շար ժիչ նե րի ծած-
կեր. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հետգ ցո վի 
թափ քա ծած կեր. ավ տոկ ցանք ներ. քար շակ ներ 
(տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ). ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի մե խա նիզմն ե րի 
քար տեր, բա ցա ռու թյամբ շար ժիչ նե րի. անվ տան-
գու թյան գո տի ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
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նստոց նե րի հա մար. տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի ան վա կուն դեր. շղթա ներ հե ծա նիվ նե րի 
հա մար. ան վա սայ լակ ներ. բեռ նա նա վեր (կցա-
նա վեր). մա կույկ ներ. բեռ նա տար սայ լակ ներ. 
սայ լակ ներ ճկա փո ղե րի հա մար. ձու լա սայ լակ ներ. 
մե քե նա ներ գոլ ֆի հա մար. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի շաս սի ներ. ղե կեր. շար ժա կազ մեր 
ֆու նի կու լյոր նե րի հա մար. եր կա թու ղա յին շար-
ժա կազ մեր. ծխա տար խո ղո վակ ներ նա վե րի 
հա մար. թրթուր ներ (թրթու րա յին ժա պա վեն ներ) 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. տրակ-
տոր ներ. վա գո նիկ ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի թա փար գել ներ. եր կա թու ղա յին տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի թա փար գել ներ (բու ֆեր ներ). 
հիդ րավ լի կա կան հա մա կար գեր տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի հա մար. հե ծա նիվ ե րի ղե կեր. 
քնա մահ ճակ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. ող նա կո ղեր (նա վե րի). հե ծա նիվ ե րի 
դո ղեր. հե ծա նիվ ե րի ատամն ա նիվ եր. ար գե-
լակ ներ հե ծա նիվ ե րի հա մար. ցե խից, կեղ տից 
պաշտ պա նող վա հա նակ ներ հե ծա նիվ նե րի 
հա մար. հե ծա նիվ ե րի ան վա հե ցեր. ծնկա վոր 
լծակ ներ հե ծա նիվ ե րի հա մար. շար ժիչ ներ հե ծա-
նիվ ե րի հա մար. հե ծա նիվ ե րի ան վա կուն դեր. 
հե ծա նիվ ե րի ոտ նակ ներ. պոմ պեր հե ծա նիվ-
նե րի հա մար. հե ծան վա յին ան վա ճա ղեր. հե ծա-
նիվ նե րի անիվ ներ. թամ բեր հե ծա նիվ նե րի 
հա մար. մո տո ցիկ լետ նե րի կանգ նակ ներ. ատամ-
նա վոր փո խան ցիչ ներ ցա մա քա յին տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. լո ղուն դրագ ներ 
(նա վեր). եր կա թու ղա սայ լակ ներ. էլեկտ րա շար-
ժիչ ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի հա մար. էլեկտ րա կան տրանս պոր տա յին 
մի ջոց ներ. կցոր դիչ նե րի ագույց ներ ցա մա քա յին 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ման կա-
կան անվ տանգ նստոց ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. պա րա շյուտ ներ. դո ղա ծած-
կան ներ օդաճն շա կան դո ղե րի հա մար. տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա կակ շիռ ներ անիվ ե րի 
հա վա սա րակշռ ման հա մար. տի ե զե րա կան 
ապա րատ ներ. նա վե րի կայ մա սար քեր (ծո վա յին 
նա վա տոր միղ). սռնի ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. սռնի նե րի վզիկ ներ. հող մա-
պա կի նե րի ապա կե մաք րիչ ներ. պահ պա նա կան 
ցան ցեր հե ծա նիվ ե րի հա մար. բեռ նա ցան ցեր 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ան վա-
կուն դե րի (անիվ ե րի) թա սակ ներ. ֆուր գոն ներ 
(տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ). ար գե լակ ներ 

տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ան վա-
կուն դե րի ամ րա կա պեր. ավ տո մո բիլ-սառ նա րան-
ներ. վա գոն-սառ նա րան ներ (եր կա թու ղա յին 
տրանս պորտ). շար ժիչ ներ ցա մա քա յին տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. նա վա խե լի թի եր. 
պա տյան ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
նստոց նե րի հա մար. լու սան ցույց ներ. հիդ րո ինք-
նա թիռ ներ. սա հա նավ. ննջա վա գոն ներ. շո գե-
շարժ ներ. լո կո մո տիվ եր. քար շու ժա յին շար ժիչ-
ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. եր կա թու ղա յին վա գոն ներ. ոտ նա տե ղեր 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. փոխ հա-
ղոր դակ ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. ուժա յին մե խա նիզմ ներ 
ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. ռազ մա կան տրանս պորտ. ռե ակ տիվ 
շար ժիչ ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի հա մար. մո տո ցիկ լետ ներ. վա զան ցի կցոր-
դիչ ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի հա մար. ջրա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց-
ներ. նա վեր. նա վե րի թի ապ տու տակ ներ. օմն ի-
բուս ներ. թի եր կա նո եի հա մար. հող մա պա կի ներ. 
ան վա դո ղե րի բու թակ ներ. պահ պա նա շեր տեր 
ան վա դո ղե րը վե րա կանգ նե լու հա մար. օդաճն-
շա կան դո ղեր. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
ան վա դո ղեր. կամր ջա նա վեր. դռներ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ավ տո մո բի լա յին բեռ-
նախ ցիկ ներ դա հուկ նե րի հա մար. եռա նիվ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ բեռ նե րի փո խադր-
ման հա մար. ման կա սայ լակ ներ. պա տյան ներ 
ման կա սայ լակ նե րի հա մար. ման կա կան սայ լակ-
նե րի հետգ ցո վի թափ քա ծած կեր. պտու տա կա յին 
շար ժա սար քեր. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
ան վա ճա ղեր. պրկման սարք վածք ներ ան վա ճա-
ղե րի հա մար. վե րե լակ ներ լեռ նագ նաց նե րի 
հա մար. կա խոց նե րի զսպան ներ տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի հա մար. վա գոն – ռես տո րան ներ. 
հե տևի դի տա հա յե լի ներ. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի ան վա հե ցեր. թամ բեր մո տո ցիկ լետ-
նե րի հա մար. մո տո ցիկ լետ նե րի սայ լակ ներ. 
նստոց ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
սպոր տա յին ավ տո մո բիլ ներ (ավ տո մե քե նա ներ). 
կա ռա նա սյու ներ (ծո վա յին). թիկ նա թո ռով վե րե-
լակ ներ. թի ա կալ ներ. կործ վող (շրջվող) սայ լակ-
ներ. թռչող ապա րատ ներ. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի ըն թա ցա յին մա սեր. սահ նակ ներ 
(տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ). տրամ վայ ներ. 
սարք վածք ներ և հար մա րանք ներ ճո պա նու ղի-
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նե րի հա մար. ֆու նի կու լյոր ներ. կա խո վի ճո պա-
նու ղի ներ. եռա նիվ տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ. 
տուր բին ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ 
ցա մա քով, օդով, ջրով կամ եր կա թու ղով տե ղա-
շարժ ման հա մար. ինք նա սոսնձ վող ռե տի նե 
կար կա տան ներ դո ղե րի օդախ ցիկ նե րը նո րո գե-
լու հա մար. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ներ սի 
պաս տառ ներ. մո պեդ ներ. պա տու հան ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. մար դա-
տար ավ տո մո բիլ ներ. հա կա հափշ տա կիչ հար մա-
րանք ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. 
շրջվող սար քեր (վա գոն նե րի, վա գո նետ նե րի 
մա սեր). զբո սա նա վեր. օդագ նա ցու թյան մեջ 
օգ տա գործ վող ապա րատ ներ, մե քե նա ներ և հար-
մա րանք ներ. հա կաշ լաց ման հար մա րանք ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ավ տո մո-
բիլ նե րի դո ղեր. ավ տո մո բիլ նե րի թափ քեր. 
ավ տո մո բիլ նե րի թա փար գել ներ. մեղ միչ ներ 
ավ տո մո բիլ նե րի հա մար. հա կա հափշ տա կիչ 
ազ դասար քեր տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. ազ դան շա նա յին շչակ ներ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ավ տո մո բիլ – բե տո-
նա խառ նիչ ներ. հե ծա նիվ նե րի ան վա խու ցեր. 
ար գե լա կա յին լրա կազ մեր տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. ար գե լա կա յին կա լուն ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ցա մա քա-
յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի փո խան ցա տու-
փեր. ձեռ նա սայ լակ ներ. սայ լեր. հե ծա նիվ ե րի 
շրջա նակ ներ. թափ քեր տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի հա մար. ինք նա նետ վող բազ կա թոռ ներ 
թռչող ապա րատ նե րի հա մար. պա տյան ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. շար ժա-
հա ղորդ շղթա ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. փոխ հա ղոր դիչ շղթա ներ 
ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. պտտման մո մեն տի կեր պա փո խիչ ներ 
ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. ազ դան շա նա յին ցու ցիչ ներ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ծխա տար խո ղո վակ-
ներ լո կո մո տիվ նե րի հա մար. ղե կա նիվ ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. թամ բե րի 
պա տյան ներ հե ծա նիվ ե րի հա մար. սա նի տա րա-
կան տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ. ան խուց դո ղեր 
հե ծա նիվ ե րի հա մար. ռե դուկ տոր ներ ցա մա քա-
յին տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ար գե-
լա կա յին սեգ մենտ ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի հա մար. օդասահ նակ. վա ռե լի քի բա քե րի 

կա փա րիչ ներ. շար ժա ձո ղեր ցա մա քա յին տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար (բա ցա ռու թյամբ 
մո տոր նե րի և շար ժիչ նե րի մաս կազ մող նե րի). 
հետ նա մա սի բեռ նամ բար ձիչ ներ (տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի մա սեր). անվ տան գու թյան կա պո-
վի գո տի ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի նստե-
լա տե ղե րի հա մար. արև ա պաշտ պան հար մա-
րանք ներ ավ տո մո բիլ նե րի հա մար. շար ժա հա-
ղորդ ման տու փի լի սեռ ներ ցա մա քա յին տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. անվ տան գու թյան 
բար ձիկ ներ (ավ տո մո բիլ նե րի անվ տան գու թյան 
մի ջոց ներ). հե ծա նիվ ե րի զամ բյուղ ներ. ավ տոտ-
ներ. սայ լակ նե րի ան վակ ներ (տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի). սայ լակ ներ մաքր ման հա մար. նա վե-
րի բա խա մեղ միչ ներ. ձեռ նա սահ նակ ներ (ֆին նա-
կան սահ նակ ներ). հե ծա նիվ նե րի կո ղով ներ. 
սայ լակ ներ մթերք նե րի հա մար. ձնագ նաց մե քե-
նա ներ. հե ռա կա ռա վար վող տրանս պոր տա յին 
մի ջոց ներ, բա ցա ռու թյամբ խա ղա լիք նե րի. ինք-
նագ լոր ներ (տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ). նա վի 
կայ մեր. պա տյան ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի ղե կե րի հա մար. սփոյ լեր ներ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար. ցո լա լապ տեր նե րի 
մաք րիչ ներ. ար գե լա կա յին կոճ ղակ ներ ավ տո մո-
բիլ նե րի հա մար. պա հես տա յին անիվ նե րի 
պա տյան ներ. շրջո վի թափ քով բեռ նա տար վա գո-
նիկ ներ. սի գա րե տի վա ռիչ ներ ավ տո մո բիլ նե րի 
վա հա նակ նե րի վրա. ար գե լա կա յին սկա վա ռակ-
ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. հե ծա-
նիվ ե րի խուր ջին ներ. հե ծա նիվ ե րի զան գեր. 
մո տո ցիկ լետ նե րի զան գեր. զրա հա պատ ված 
տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ. շար ժիչ նե րի հե նա-
րան ներ ցա մա քա յին տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի հա մար. ռազ մա կան նշա նա կու թյան անօ-
դա չու թռչող սար քեր. կա նոե. քա ղա քա ցի ա կան 
նշա նա կու թյան անօ դա չու թռչող սար քեր. հե տևի 
կո ղա յին դի տա հա յե լի ներ տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար. մո ծա կա պաշտ պան ցան ցեր 
ման կա կան սայ լակ նե րի հա մար. տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի կա ռա վար ման բռնակ ներ. ան վա-
րորդ ավ տո մե քե նա ներ (ինք նա վար ավ տո մե քե-
նա ներ). մո տո ռոլ լեր. սկու տեր ներ սահ մա նա փակ 
հնա րա վո րու թյուն նե րով ան ձանց հա մար. ավ տո-
մո բիլ նե րի մոխ րա ման ներ. շղթա ներ մո տո ցիկ-
լետ նե րի հա մար. մո տո ցիկ լետ նե րի շրջա նակ ներ. 
մո տո ցիկ լետ նե րի ղե կեր. շար ժիչ ներ մո տո ցիկ-
լետ նե րի հա մար. մո տո ցիկ լետ նե րի կո ղով եր. 
պինդ դո ղեր տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի անիվ-
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նե րի հա մար. նո րա ծին նե րի սայ լակ ներ. ման կա-
կան սայ լակ նե րին հար մա րեց ված ոտ նա մուշ-
տակ ներ. հաշ ման դամն ե րի սայ լակ նե րին հար-
մա րեց ված ոտ նա մուշ տակ ներ. ան վա դո ղե րի 
ներդր վող օդախ ցիկ ներ. զբո սա սայ լակ նե րին 
հար մա րեց ված պա յու սակ ներ. հե ռա կա ռա վար-
վող տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ ստորջ րյա 
զննում նե րի հա մար. ինք նա վար ստորջ րյա 
տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ ծո վի հա տա կի 
զննում նե րի հա մար. սիլ ֆոն ներ մի ակց ված 
ավ տո բուս նե րի հա մար. էլեկտ րա կան հե ծա նիվ-
ներ. թամ բե րի պա տյան ներ մո տո ցիկ լետ նե րի 
հա մար. մրցար շա վա յին ավ տո մե քե նա ներ. ռո բո-
տաց ված ավ տո մե քե նա ներ. անօ դա չու թռչող 
խցիկ ներ (դրոն). ձկնոր սա կան սայ լակ ներ. անիվ-
նե րով վան դա կա վոր սայ լակ ներ. տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի անիվ ե րի պնդօ ղակ ներ. սեղ մակ-
ներ նա խա տես ված ավ տո մե քե նա յի պա հես տա-
մա սե րը ավ տո մե քե նա յի թափ քին ամ րաց նե լու 
հա մար. փրկա րա րա կան սահ նակ ներ. էվա կու-
ա տոր ներ. աղ բա տար ավ տո մե քե նա ներ. կցանք-
ներ հե ծա նիվ եր փո խադ րե լու հա մար. հե ծա նի վի 
կցանք ներ. սայ լակ ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի 
հա մար. բեռ նա տար ներ ներ կա ռուց ված կռուն-
կով. առաք ման դրոն ներ. տե սախ ցիկ նե րով 
հե ռա կա ռա վար վող ուղ ղա թիռ ներ. գի րո կոպ տեր-
ներ. ուղ ղա թիռ ներ. ինք նա հա վա սա րակշռ վող 
ինք նագ լոր ներ. ինք նա հա վա սա րակշռ վող տախ-
տակ ներ. ինք նա հա վա սա րակշռ վող էլեկտ րա կան 
ունի ցիկ լեր. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ծած-
կե րի ամ րակ ներ. դո ղեր ձյու նա մաք րիչ նե րի 
հա մար. ջրա սու զա կի զան գեր. բա ժա կա կալ ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. սայ լակ-
ներ. ձի ա սայ լեր. «երկ կեն ցաղ» տրանս պոր տա յին 
մի ջոց ներ. ամե նագ նաց տրանս պոր տա յին 
մի ջոց ներ.

դաս 13. ացե տիլ նիտ րա թա ղան թա նյութ. 
հրե տա սայ լեր (րե տա նիh). պայ թու ցիկ փամ-
փուշտ ներ. պայ թու ցիկ նյու թեր ամո նի ու մի նիտ-
րա տի հիմ քի վրա. ճայ թիչ ներ (դե տո նա տոր). 
ինք նագ նաց զեն քեր. ար ցուն քա բեր գա զով 
զեն քեր. հրա զեն. հրա զե նի փո ղանց քե րի մաքր-
ման խո զա նակ ներ. հրա վա ռե լիք. հրե տա նա յին 
զեն քեր (հրա նոթ). բա լիս տիկ ար կեր. հար մա-
րանք ներ փամփշ տա կալ նե րը լցա վո րե լու հա մար. 
բեն գա լյան կրակ ներ. բռնկիչ մո մեր. փամ փուշ տի 
պար կուճ ներ. թնդա նոթ ներ. զեն քի փո ղեր. 
կա րա բին ներ. փամ փուշտ ներ. հար մա րանք-

ներ փամ փուշտ նե րով լից քա վո րե լու հա մար. 
փամփշ տա կալ ներ. որ սոր դա կան հրա զեն. ռազ-
մամ թերք. հրա զե նի հրա հան ներ. վա ռո դա ման-
ներ. հրա բամ բակ. հրա զե նի հրա նո թա փո ղե րի 
հետ նա մա սեր. դի նա միտ. զեն քի պա տյան ներ. 
պայ թու ցիկ նյու թեր. ազ դան շա նա յին հրթիռ-
ներ. հրա ցան ներ (զենք). հրա ցա նի ագուստ ներ. 
նշա նա ռու թյան հա յե լի ներ հրա զե նի հա մար. 
հրա զե նի ձգան նե րի պաշտ պա նիչ բռնակ ներ. 
որ սոր դա կան կո տո րուք. ռազ մամ թերք հրա զե նի 
հա մար. հրթի ռա նետ ներ. ական նե րի պայ թու-
ցիչ ներ. ական ներ (զի նամ թերք). գնդա ցիր ներ. 
ակա նա նետ ներ (հրա զեն). հրե տա նա յին ար կեր. 
ատր ճա նակ ներ (զենք). սև վա ռոդ. վա ռոդ. 
ար կեր(զենք). ինք նա բո ցա վառ վող նյու թեր. 
հրա տեխ նի կա կան մի ջոց ներ. ատր ճա նակ ներ. 
ծանր հրա նոթ նե րի դար ձյակ ներ. հրե տա նա յին 
հե նա րան ներ. նշա նոց ներ հրա զե նի հա մար, 
բա ցա ռու թյամբ օպ տի կա կա նի. օդաճն շա կան 
ատր ճա նակ ներ (զենք). բռնկման պատ րույգ-
ներ հրա զե նի հա մար. պայ թու ցիչ ներ. բռնկման 
քու ղեր հրա զե նի հա մար. զեն քե րի սրա կալ ներ. 
մա ռա խու ղի ժա մա նակ օգ տա գործ վող պայ թյու-
նա յին ազ դան շա նիչ ներ. նշա նոց ներ հրա զե նի 
հա մար (բա ցա ռու թյամբ օպ տի կա կա նի). հրա-
պա տիճ – ճայ թիչ ներ, բա ցա ռու թյամբ խա ղա-
լիք նե րի. ռե ակ տիվ ար կեր (ար կեր). հար պու նա-
յին հրա ցան ներ (զենք). խլա րար ներ զեն քե րի 
հա մար. տան կեր. վա ռո դա պա տիճ ներ. հե ղու կա-
ցիր ներ ան հա տա կան պաշտ պա նու թյան հա մար. 
զի նամ թեր քի հա մար նա խա տես ված գո տի ներ. 
ավ տո մատ զեն քի փամ փուշ տի ժա պա վեն ներ. 
տոր պեդ ներ. ձեռ քի զենք (հրա զեն). ձեռ քի 
նռնակ ներ. ազ դան շա նա յին ատր ճա նակ ներ. 
փրկա րա րա կան, պայ թու ցիկ կամ հրա տեխ նի-
կա կան ազ դան շան ներ.

դաս 14. ագատ ներ. ժա մա ցույց նե րի սլաք ներ 
(բա ցա ռու թյամբ ձեռ քի ժա մա ցույց նե րի). ազ նիվ 
մե տաղ նե րի ձու լակ տոր ներ. թան կար ժեք իրեր 
սա թից. ուլունք ներ մամ լած սա թից. հա մա յիլ ներ 
(թան կար ժեք իրեր). ար ծա թյա մե տա ղա թել. 
ար ծա թյա թե լեր (թան կար ժեք իրեր). ժա մա-
ցույց ներ (բա ցա ռու թյամբ ձեռ քի). ճո ճա նակ ներ 
(ժա մա գոր ծու թյուն). թմբուկ ներ (ժա մա ցույց նե րի 
ար տադ րու թյուն). ապա րան ջան ներ (թան կար-
ժեք իրեր). ժա մա ցույց – ապա րան ջան ներ. 
ժա մա ցույց նե րի ապա րան ջան ներ. կա խա զար-
դեր ոս կեր չա կան իրե րի հա մար. կրծքա զար դեր 



ԳԳԳԳԳԳԳ

252

ՄՄՄ 1

252

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 09/2 

16 .09 . 202 1

(թան կար ժեք իրեր). թվա հար թակ ներ (ժա մա գոր-
ծու թյուն). արևի ժա մա ցույց ներ. ժա մա ցույց նե րի 
մե խա նիզմն եր. շղթա ներ (թան կար ժեք իրեր). 
ժա մա ցույց նե րի շղթա ներ. ձեռ քի ժա մա գիր ներ 
(ժա մա ցույց ներ). ժա մա նա կա չափ ներ. ժա մա նա-
կա դի տակ ներ. ժա մա նա կա չափ սար քեր. վզնոց-
ներ (թան կար ժեք իրեր). էլեկտ րա կան ժա մա-
ցույց ներ. փող կապ նե րի սեղ միչ ներ. մե տա ղադ-
րամն եր. ալ մաստ ներ. թե լեր ազ նիվ մե տաղ նե րից 
(թան կար ժեք իրեր). ատո մա յին ժա մա ցույց ներ. 
էտա լո նա յին ժա մա ցույց ներ (ազ դան շան նե րի 
տվիչ գե նե րա տոր). ժա մա ցույց նե րի իրան ներ. 
իրի դի ում. թան կար ժեք իրեր փղոսկ րից. զար դա-
րանք ներ սև սա թից. չմշակ ված կամ մաս նա կի 
մշակ ված սև սաթ. պղնձե ժե տոն ներ (մե տա-
ղա նիշ ներ). ոս կեր չա կան իրեր. մե դա լի ոն ներ 
(թան կար ժեք իրեր). մե դալ ներ. չմշակ ված կամ 
մաս նա կի մշակ ված ազ նիվ մե տաղ ներ. ձեռ քի 
ժա մա ցույց ներ. ձեռ քի ժա մա ցույց նե րի զսպա-
նակ ներ. ձեռ քի ժա մա ցույց նե րի ապա կի ներ. 
ժա մա ցույց նե րի ըն թա ցա յին մե խա նիզմ ներ. 
ձի թակն (թան կար ժեք քար), պե րի դոտ. չմշակ-
ված կամ դրոշ մա հատ ված ոս կի. ոս կյա թե լեր 
(թան կար ժեք իրեր). օս մի ում. պա լա դի ում. դե կո-
րա տիվ գնդասեղ ներ. մար գա րիտ (թան կար ժեք 
իրեր). կի սա թան կար ժեք քա րեր. թան կար ժեք 
քա րեր. պլա տին (մե տաղ). զար թու ցիչ ներ. 
ռո դի ում. ռու թե նի ում. շպի նել ներ (թան կար ժեք 
քա րեր). ար ձան ներ ազ նիվ մե տաղ նե րից. ստրաս 
(ար հես տա կան՝ կեղծ ադա մանդ). ազ նիվ մե տաղ-
նե րի հա մա հալ վածք ներ. խա րիսխ ներ (ժա մա-
ցույց նե րի ար տադ րու թյուն). մա տա նի ներ (թան-
կար ժեք իրեր). գե ղար վես տա կան իրեր ազ նիվ 
մե տաղ նե րից. տու փեր ազ նիվ մե տաղ նե րից. 
գլխարկ նե րի ոս կյա զար դա րանք ներ. ական ջօ-
ղեր. կո շիկ նե րի ոս կյա զար դա րանք ներ. թև քա-
ճար մանդ ներ. կի սանդ րի ներ ազ նիվ մե տաղ նե-
րից. գրպա նի կամ ձեռ քի ժա մա ցույց նե րի իրան-
ներ. նվե րի պա տյան ներ ժա մա ցույց նե րի հա մար. 
ար ձա նիկ ներ, պատ կեր ներ ազ նիվ մե տաղ նե րից. 
գնդասեղ ներ (թան կար ժեք իրեր). փող կապ նե րի 
գնդասեղ ներ. կրծքան շան ներ ազ նիվ մե տաղ նե-
րից. օղակ ներ բա նա լի նե րի հա մար (ան ջա տո վի 
օղակ ներ կա խա զար դե րի կամ դե կո րա տիվ 
զար դե րի հա մար). անմ շակ կամ դրվագ ված 
ար ծա թե ղեն. շար ժա կան գով վայր կյա նա չափ-
ներ. կլու ա զո նե տեխ նո լո գի ա յով. զար դա տու փեր. 
ուլունք ներ թան կար ժեք և ոչ թան կար ժեք իրեր 

պատ րաս տե լու հա մար. օղ լակ ներ թան կար ժեք 
իրե րի հա մար. նա խա պատ րաստ վածք (գրուն-
տով կա) թան կար ժեք իրե րի հա մար. գլա նիկ ներ 
թան կար ժեք իրե րի հա մար. կա բո շոն ներ. ան ջա-
տո վի օղակ ներ թան կար ժեք մե տաղ նե րից բա նա-
լի նե րի հա մար. նվեր նե րի տու փեր թան կար ժեք 
իրե րի հա մար. ձեռ քի ժա մա ցույց նե րի սլաք ներ. 
միս բա հա (աղո թե լու տե րո ղոր մյա). ասեղ նա-
գոր ծած ապա րան ջան ներ մա նա ծա գործ ված քից 
(թան կար ժեք իրեր). հու ռութ ներ բա նա լի նե րի 
օղակ նե րի հա մար. համ րիչ ներ (տե րո ղոր մյա), 
խա չե լու թյուն ներ թան կար ժեք մե տաղ նե րից, 
բա ցա ռու թյամբ ոս կեր չա կան իրե րի. որ պես 
զար դեր օգ տա գործ վող խա չե լու թյուն ներ. հա նո-
վի օղակ ներ բա նա լի նե րի հա մար. գլխարկ նե րի 
թան կար ժեք գնդասեղ ներ.

դաս 15. ակոր դե ոն ներ. բա նա լի ներ (մուր ճեր) 
լա րա յին գոր ծիք նե րը լա րե լու հա մար. լեզ վա կա-
վոր փո ղա յին գոր ծիք ներ. երաժշ տա կան գոր-
ծիք նե րի աղեղ ներ. երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի 
աղեղ նե րի դրոց ներ. երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի 
աղեղ նե րի փայ տիկ ներ. ձիու մազ երաժշ տա կան 
գոր ծիք նե րի աղեղ նե րի հա մար. դաշ նա մուր ներ. 
չափ տա լու ձո ղիկ ներ (խմբա վա րի). թմբու կի փայ-
տիկ ներ. բան դո նի ոն ներ. եր գե հո նիկ ներ. բա սեր 
(ստեղ ներ, լա րեր) (ցածր ռե գիստ րի երաժշ-
տա կան գոր ծիք ներ). հար մոն ներ. աղե լա րեր 
երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի հա մար. բուկ ցին ներ 
(զին վո րա կան փո ղեր). կա րի լի ոն ներ (երաժշ տա-
կան գոր ծիք ներ). կաս տա նի ետ ներ (չխչխկան-
ներ). բուն չուկ ներ (երաժշ տա կան գոր ծիք ներ). 
կի սագն դա ձև թմբուկ նե րի դրոց ներ. երաժշ տա-
կան գոր ծիք նե րի ականջ ներ. ցիտ րա ներ (կի թառ-
ներ). կլար նետ ներ. երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի 
ստեղ նա շա րեր. երաժշ տա կան գոր ծիք ներ. 
կոն ցեր տի նո. կոնտ րա բաս ներ. երաժշ տա կան 
գոր ծիք նե րի նվա գա լա րեր. լա րա յին գոր ծիք ներ. 
եղ ջե րա փո ղեր (երաժշ տա կան գոր ծիք ներ). կոռ-
նետ ներ. ծնծղա ներ. կա մեր տոն ներ. ծայ րոց ներ 
երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի հա մար. երաժշ տա-
կան գոր ծիք նե րի պա տյան ներ. ֆլեյ տա ներ. կոչ-
նա զան գեր. վար գան ներ (երաժշ տա կան գոր ծիք-
ներ). կի թառ ներ. ֆիս հար մո նի ա ներ. տա վիղ ներ. 
տա վիղ նե րի նվա գա լա րեր. հո բոյ ներ. էլեկտ րո-
նա յին երաժշ տա կան գոր ծիք ներ. մե խա նի կա կան 
դաշ նա մուր նե րի ձայնն ուժգ նաց նող կար գա վո-
րիչ ներ. քնար ներ. մե դի ա տոր ներ (կնտնտոց ներ) 
լա րա յին գոր ծիք նե րի հա մար. ման դո լին ներ. 
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ջու թակ նե րի դնչա փո կեր. պար կապ զուկ ներ. 
երաժշ տա կան արկ ղիկ ներ. նո տա նե րը շրջե լու 
հար մա րանք ներ. երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի 
կամր ջակ ներ. եռան կյու նի ներ (երաժշ տա կան 
գոր ծիք ներ). օկա րի նա ներ (իտա լա կան երաժշ-
տա կան կա վե փո ղա յին գոր ծիք). եր գե հոն ներ. 
եր գե հոն նե րի օդա տար խո ղո վակ ներ. կա շի 
թմբուկ նե րի հա մար. երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի 
ոտ նակ ներ. դաշ նա մուր նե րի ստեղ նա շա րեր. 
դաշ նա մուր նե րի նվա գա լա րեր. դաշ նա մու րի 
ստեղ ներ. փուք սեր երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի 
հա մար. երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի մեղ մոց-
ներ. թմբուկ ներ (երաժշ տա կան գոր ծիք ներ). 
դա փեր (դա հի րա ներ). տամ տամն եր. կի սագն-
դա ձև թմբուկ ներ (գո սեր) (երաժշ տա կան գոր-
ծիք ներ). տրոմ բոն ներ (փո ղա յին երաժշ տա կան 
գոր ծիք ներ). շե փոր ներ. փո ղեր. երաժշ տա կան 
գոր ծիք նե րի կա փույր ներ. վի ո լա ներ. ջու թակ-
ներ. քսի լո ֆոն ներ. երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի 
ստեղ ներ. մե ղե դի նե րի ձայ նագր ման ժա պա վեն-
ներ մե խա նի կա կան երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի 
հա մար. մե ղե դի նե րի ձայ նագր ման ծա կոտ ված 
ժա պա վեն ներ մե խա նի կա կան երաժշ տա կան 
գոր ծիք նե րի հա մար. նո տա կալ ներ. հա քին ներ 
(չի նա կան ջու թակ ներ). ֆլեյ տա ներ հնդե ղե գից 
(բամ բու կից). պի պա ներ (չի նա կան կի թառ ներ). 
շեն գեր (չի նա կան փո ղա յին երաժշ տա կան գոր-
ծիք ներ). սու ո նա ներ (չի նա կան փող). զան գակ-
ներ (երաժշ տա կան գոր ծիք ներ). երաժշ տու թյան 
սին թե զա րար ներ (հա մադ րիչ ներ). երաժշ տա կան 
գոր ծիք նե րի դրոց ներ. սաք սո ֆոն ներ. բա լա լայ կա 
(երաժշ տա կան լա րա յին գոր ծիք ներ). բան ջո. 
մե լո դի կա ներ. բև եկ նա խեժ երաժշ տա կան լա րա-
յին գոր ծիք նե րի հա մար. ռո բո տաց ված հար վա-
ծա յին գոր ծիք ներ (երաժշ տա կան գոր ծիք ներ). 
մուր ճիկ ներ երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի հա մար. 
փո կեր երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի հա մար.

դաս 16. պող պա տե տա ռա մար մին ներ. պող-
պա տե գրչա ծայ րեր. կպչուն ժա պա վե նի բաշ խիչ 
հար մա րանք ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
հաս ցե նե րով դրոշ մակ նիք ներ. հաս ցե ատ պիչ 
մե քե նա ներ. թուղթ. ազ դագ րեր. ազ դագ րե րի 
թղթե կամ ստվա րաթղ թե վա հա նակ ներ. գրա սե-
նյա կա յին մակնշ ման մե քե նա ներ. գրա սե նյա կա-
յին ամ րակ ներ. սեղ միչ ներ գրիչ նե րի հա մար. 
հար մա րանք ներ ճար մանդ նե րով ամ րաց նե լու 
հա մար (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ալ բոմ-
ներ. նկար ներ. էս տամպ ներ (փո րագ րան կար-

ներ). սի գար նե րի օղակ ներ (սի գար նե րի ժա պա-
վեն ներ). մա տիտ ներ սրե լու էլեկտ րա կան կամ ոչ 
էլեկտ րա կան մե քե նա ներ. հե նա կալ ներ գրքե րի 
հա մար. հե նա ձո ղիկ ներ նկա րիչ նե րի հա մար. 
ջրա ներ կեր. ճար տա րա պե տա կան ման րա կերտ-
ներ. արա գա կար ներ, թղթա պա նակ ներ (գրա սե-
նյա կա յին). քա րե տախ տակ ներ գրե լու հա մար. 
գրի ֆել ներ. նրբա թի թեղ. ծե փե լու հա մար կավ. 
հաշ վո ղա կան ա ղյու սակ ներ. փո րագ րան կար ներ. 
ար վես տի վի մագ րա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն-
ներ. նկար ներ շրջա նակ ված կամ չշրջա նակ ված. 
մա տիտ ներ. լրագ րեր. պար բե րա կան մա մուլ. 
ատ լաս ներ (քար տե զագր քեր). օղակ նե րով թղթա-
պա նակ ներ. ռե տի նե ժա պա վեն ներ (գրա սե նյա-
կա յին պի տույք ներ). տակ դիր ներ գա րեջ րի 
գա վաթ նե րի հա մար. տոմ սեր. կեն սա բա նա կան 
կտրվածք ներ ման րա դի տա կով ուսումն ա սի րե լու 
հա մար (ուսու ցո ղա կան նյու թեր). տպա րա նա յին 
կլի շե ներ. բլոկ նոտ ներ (նո թա տետ րեր) նկար չու-
թյան, գծագ րու թյան հա մար. բլոկ նոտ ներ (գրա-
սե նյա կա յին պի տույք ներ). ներ կա նյու թով ժա պա-
վեն նե րի կո ճեր. ապա րան ջան ներ գրե նա կան 
պի տույք նե րը պա հե լու հա մար. բրո շյուր ներ. 
ասեղ նա գոր ծու թյան նմուշ ներ (սխե մա ներ). գրա-
սե նյա կա յին կոճ գամն եր. խո նա վա րար ներ (գրա-
սե նյա կա յին պի տույք ներ). զմուռ սի կնիք ներ. 
թա նա քի բար ձիկ ներ. զմուռս. գրա սե նյա կա յին 
հար մա րանք ներ կնքե լու հա մար. գրա սե նյա կա-
յին նյու թեր կնքե լու հա մար. տետ րեր. սկու տեղ-
ներ դրա մի տե սա կա վոր ման և հաշ վար կի 
հա մար. կալ կա (մո մա թուղթ). թղթե կալ կա 
(մո մա թուղթ). կալ կա (մո մա թուղթ) գործ ված քի 
հիմ քի վրա. գրա սե նյա կա յին մատ նա կալ ներ. 
տպա տա ռեր. պատ ճե նա հան թուղթ. թուղթ 
գրան ցող սար քե րի հա մար. բլոկ նոտ ներ (նո թա-
տետ րեր). քա ռան կյուն գծագ րա կան քա նոն ներ. 
քար տեր. ուսու ցո ղա կան նյու թեր (բա ցա ռու թյամբ 
սար քե րի). կա տա լո գա յին քար տեր (գրա սե նյա-
կա յին պի տույք ներ). թեր թե րով թղթեր (գրա սե-
նյա կա յին պի տույք ներ). ստվա րա թուղթ. ստվա-
րաթղ թե տու փեր բո լո րագլ խարկ նե րի հա մար. 
ծա կոտ ված քար տեր ժակ քար դյան մա նա ծա գոր-
ծա կան հաս տոց նե րի հա մար. ստվա րաթղ թե 
դի տա փո ղակ ներ. կա տա լոգ ներ. սեղ միչ ներ 
կա տա լո գա յին քար տե րի հա մար. եր գա րան ներ. 
տպագ րա կան շար ված քի սե ղան ներ. թղթա պա-
նակ ներ փաս տաթղ թե րի հա մար. նկա րա կալ ներ. 
տպա րա նա յին թվա յին տա ռա մար մին ներ. տուշ. 



ԳԳԳԳԳԳԳ

254

ՄՄՄ 1

254

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 09/2 

16 .09 . 202 1

գու նա վի մագ րիչ ներ. մոմ մո դե լա վոր ման հա մար, 
բա ցա ռու թյամբ ատամն ա բու ժու թյան մեջ օգ տա-
գործ վո ղի. քար տա րան ներ (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). գրա սե նյա կա յին ծա կա տիչ ներ. 
զու գա րա նի թուղթ. գրքեր. գծագ րա կան կար կին-
ներ. տպա րա նա յին տա ռա մար մին ներ (թվա յին 
և տա ռա յին). շար ված քա յին դազ գահ ներ. արկ-
ղիկ պա նակ ներ նա մա կագ րու թյան հա մար. թղթե 
տոպ րակ ներ. հե ղուկ ճշտիչ ներ (գրա սե նյա կա յին 
ապ րանք ներ). թա նաք ուղ ղումն եր կա տա րե լու 
հա մար (հե լի ոգ րա ֆիա). մա տիտ նե րի հա մար 
գրի ֆել ներ. հյուս ված քա բա նա կան կտրվածք ներ 
(դի տո ղա կան պի տույք ներ). գծագ րա կան կո րա-
քա նոն ներ. կազ մեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ). գրե լու կա վիճ. կա վիճ վի մագ րու թյան 
հա մար. կա վիճ դեր ձակ նե րի հա մար. կա վի ճի 
բռնիչ ներ. մա տիտ նե րի բռնիչ ներ. ավ տո մատ 
մա տիտ ներ. թղթե տա րո ղու թյուն ներ սե րուց քի 
հա մար. գրա սե նյա կա յին ճար մանդ ներ. գրա մե-
քե նա նե րի գլա նիկ ներ. փո խադ րան կար ներ. 
գծան կար չա կան տպա գիր նյու թեր. մար մա րի 
նմա նակ մամբ կազ մա րա րա կան կա փա րիչ նե րի 
հար դար ման (ներկ ման) գոր ծիք ներ. գծագ րա-
կան տախ տակ ներ. գծագ րա կան պի տույք ներ. 
գծագ րա կան գոր ծիք ներ. դի ագ րամն եր (տրա-
մագ րեր). ծրար ներ (գրա սե նյա կա յին ապ րանք-
ներ). կրկնա կիչ ներ. օֆորտ ներ. փա թե թա վոր-
ման թուղթ. գրչա ծայ րեր. գրա մե քե նա ներ (էլեկտ-
րա կան կամ ոչ էլեկտ րա կան). գրչա տու փեր. ոս կե 
գրչա ծայ րեր. ջնջե լու մի ջոց ներ. գրե նա կան 
պի տույք ներ. խորհր դան շան ներ (թղթե կնիք ներ). 
ջնջե լու շաբ լոն ներ. ռե տին ներ ջնջե լու հա մար. 
թուղթ էլեկտ րասր տագ րիչ նե րի հա մար. ծա կո-
տիչ ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թա նաք. 
ներ կա նյու թով ժա պա վեն ներ. թա նա քա ման ներ. 
գրա սե նյա կա յին հար մա րանք ներ ծրար նե րը 
կնքե լու հա մար. լու սան կար ներ. գրչա մաք րիչ ներ. 
կնիք ներ (գրա սե նյա կա յին պա րա գա ներ). գործ-
վածք կազ մա րա րա կան աշ խա տանք նե րի 
հա մար. գծագ րա գոր ծի քա տու փեր. ռե գիստր ներ 
(գրքեր). գրան ցա մա տյան ներ. ար ձա նիկ ներ, 
պատ կեր ներ պա պի ե մա շե ից. զտա թուղթ. թղթե 
զտող նյու թեր. բլանկ ներ (տպագր ված). գրա սե-
նյա կա յին պա րա գա ներ, բա ցա ռու թյամբ 
կա հույ քի. ած խա յին մա տիտ ներ. կո րա քա նոն ներ 
(գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). շար ված քա-
տախ տակ ներ (պո լիգ րա ֆիա). գալ վա նաս տե րե-
ո տի պեր. աշ խար հագ րա կան քար տեզ ներ. գլո-

բուս ներ. ջրա ներկ բա ցե լու բա ժա կապ նակ ներ 
նկա րիչ նե րի հա մար. գրա ֆի կա կան վե րար տադ-
րու թյուն ներ. գրա ֆի կա կան (գծան կար չա կան) 
պատ կեր ներ. գրա սե նյա կա յին քե րակ ներ (տեքս-
տում ուղ ղումն եր անե լու պի տույք ներ). փո րագր-
ման տախ տակ ներ. հեկ տոգ րաֆ ներ. տպա գիր 
կար գա ցու ցակ ներ. խո նա վա րար ներ մա կե րև-
ույթ նե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
փոս տա յին բա ցիկ ներ. տպա գիր ար տադ րանք. 
պի տակ նե րը ձեռ քով սոսն ձե լու հար մա րանք ներ. 
ոչ մա նա ծա գոր ծա կան օֆ սե թա յին պաս տառ. 
տպագ րա կան դյու րա կիր շար վածք ներ (գրա սե-
նյա կա յին պի տույք ներ). տպագ րա կան հրա տա-
րա կու թյուն ներ. դասագր քեր (ձեռ նարկ). փոս-
տա յին թուղթ. ճնշած ծան ներ. չա փանշ ման 
ասեղ ներ գծագ րու թյան հա մար. գծագ րա կան 
գրչա ծայ րեր. սե ղա նի թղթե սպի տա կե ղեն. վի մա-
տիպ նկար ներ. վի մագ րա կան քա րեր. բուկ լետ-
ներ. փայ լուն թուղթ. պա պի ե մա շե. ան դոր րագ-
րե րի գրքույկ ներ (գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). 
կա վիճ չա փանշ ման հա մար. պլաս տի կա կան 
զանգ ված ծե փե լու հա մար. ծե փա նյու թեր. ծե փե-
լու մա ծուկ ներ. թղթե թաշ կի նակ ներ. գործ ված 
պաս տառ բազ մաց ման ապա րատ նե րում ներ կով 
պա տե լու հա մար. սե ղա նի թղթե սփռոց ներ. գրա-
տախ տակ ներ. թղթի ամ րակ ներ. հա մա րադ րոշ-
միչ ներ. յու ղան կա րա տի պեր. կպչուն շեր տեր 
կազ մե րը ամ րաց նե լու հա մար (կազ մա րա րա կան 
գործ). սոսն ձաթղ թիկ ներ կնքե լու հա մար. ներ-
կապ նակ ներ նկա րիչ նե րի հա մար. պան տոգ րաֆ-
ներ (գծագ րա կան գոր ծիք ներ). թղթագ րե նա կան 
ապ րանք ներ. մա գա ղա թա թուղթ. պաս տել ներ 
(գու նա մա տիտ ներ). ձև վածք ներ կա րի հա մար. 
տրա ֆա րետ նե րի պա տյան ներ. ներ կա րա րա կան 
գլա նիկ ներ. կտավ եր նկար նե րի հա մար. ներ-
կա տու փեր (դպրո ցա կան պի տույք ներ). պլաստ-
մաս սա յե թա ղանթ ներ փա թե թա վոր ման հա մար. 
հար մա րանք ներ լու սան կար ներ սոսն ձե լու 
հա մար. հե նա կալ ներ լու սան կար նե րի հա մար. 
լու սա փո րագ րան կար ներ. գծագ րեր (կապ տա-
թուղթ). ծալ քագծ ման գոր ծիք ներ (գրա սե նյա կա-
յին պի տույք ներ). ինք նա հոս գրիչ ներ. տրա ֆա-
րետ ներ նկա րե լու հա մար. շաբ լոն ներ. դի ման-
կար ներ. թղթե կաշ պո ներ (դե կո րա տիվ ծաղ կա-
ման ներ). գլա նա տիպ ներ. քար տեր կամ թղթյա 
ժա պա վեն ներ հաշ վիչ մե քե նա նե րի ծրագ րե րը 
գրան ցե լու հա մար. ծա նու ցա տետ րեր. թուղթ 
ռենտ գե նյան նկար նե րի հա մար. գծագ րա կան 
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քա նոն ներ. ռեգ լետ ներ (տպագ րա կան). կազ մա-
րա րա կան նյու թեր. գործ ված պաս տառ կազ մա-
րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. թե լեր 
կազ մա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. 
գործ ված պաս տառ փաս տաթղ թե րը վե րար տադ-
րող մե քե նա նե րում ներ կով պա տե լու հա մար. 
գրչա ծայ րեր (գրա սե նյա կա յին պա րա գա ներ). 
ամ սագ րեր (պար բե րա կան). թղթե ժա պա վեն ներ, 
բա ցա ռու թյամբ գա լան տե րե ա յի կամ մա զե րի 
զար դե րի. գրա մե քե նա նե րի ժա պա վեն ներ. թղթե 
կամ պլաստ մաս սա յե տոպ րակ ներ (ծրար ներ, 
կա պոց ներ) փա թե թա վո րե լու հա մար. բար ձիկ-
ներ. էջա նիշ ներ գրքե րի հա մար. շնոր հա վո րա-
կան բա ցիկ ներ. ստե ա տիտ (դեր ձա կի կա վիճ). 
գնդի կա վոր գրիչ նե րի գնդիկ ներ. սե ղա նի թղթե 
տակ դիր ներ. տակ դիր-գոր գիկ ներ աշ խա տա սե-
ղա նի հա մար. գրա մե քե նա նե րի ստեղ ներ. կնիք-
նե րի, դրոշ մակ նե րի կա լիչ ներ. կնիք նե րի, դրոշ-
մակ նե րի տու փեր. փոս տա յին նա մա կա նիշ ներ. 
տակ դիր ներ կնիք նե րի, դրոշ մակ նիք նե րի, դրոշ-
մակ նե րի հա մար. թա փան ցիկ թա ղանթ ներ (գրա-
սե նյա կա յին ապ րանք ներ). հար մա րանք ներ 
գլխա զար դեր պատ րաս տե լու հա մար. սոսն ձա-
նյութ (սո սինձ) գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. սոսն ձող նյու թեր գրա սե-
նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի 
հա մար. կպչուն ժա պա վեն ներ գրա սե նյա կա յին 
կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. կպչուն 
ժա պա վեն ներ գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. հաս ցե նե րով թի թե ղիկ-
ներ հաս ցե ատ պիչ մե քե նա նե րի հա մար. ալ մա-
նախ ներ. օրա ցույց ներ. օս լա յի շրեշ (սոսն ձող 
նյութ) գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա-
տակ նե րի հա մար. նկա րե լու վրձին ներ. ինք նա-
սոսնձ վող ժա պա վեն ներ գրա սե նյա կա յին կամ 
կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. գրա սե նյա-
կա յին ռե տին ներ. ման կա կան թղթե կրծկալ ներ. 
ստվա րա թուղթ փայ տա նյու թից (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). թուղթ փայ տա զանգ վա ծից. թղթե 
կամ ստվա րաթղ թե տու փեր. դրոց ներ գրիչ նե րի 
և մա տիտ նե րի հա մար. թղթե կամ ստվա րաթղ թե 
փա թաթ վածք ներ շշե րի հա մար. գրա ֆին նե րի 
թղթե տակ դիր ներ. ծա նու ցագ րեր (գրա սե նյա կա-
յին). պղպջա կա վոր պլաստ մաս սա յե թեր թեր 
փա թե թա վոր ման կամ կշռա բաշխ ման հա մար. 
թղթե դրոշ ներ. թղթի ման րա տիչ ներ գրա սե նյա-
կա յին նպա տակ նե րի հա մար. վե րա կանգն ված 
թա ղան թա նյու թից թեր թեր փա թե թա վոր ման 

հա մար. գրա սե ղա նի պա հա րան ներ գրա սե նյա-
կա յին պի տույք նե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին 
պա րա գա ներ). սո սինձ ներ գրա սե նյա կա յին կամ 
կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. թուղթ 
կտրե լու դա նակ ներ (նա մակ բա ցե լու). թղթե կամ 
պլաստ մաս սա յե տոպ րակ ներ աղ բի հա մար. 
մա տիտ սրե լու հար մա րանք ներ (էլեկտ րա կան 
կամ ոչ էլեկտ րա կան). թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ 
գրի մը հե ռաց նե լու հա մար. սե ղա նի թղթե ան ձե-
ռո ցիկ ներ. թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ սե ղա նի սպաս-
քի տակ դնե լու հա մար. գծագ րա կան ան կյու նա-
քա նոն ներ. ռեյս շի նա ներ (գծագ րա կան T – աձև 
քա նոն ներ). գրչա կո թեր. գրե նա կան պի տույք-
նե րի հա վա քա կազ մեր (գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ). թա նա քա յին պա րա գա ներ. գրա սար քեր. 
ձե ռագ րե րի նմուշ ներ. շշե րի փա թեթ վածք թղթից 
կամ ստվա րաթղ թից. ցու ցա տախ տակ ներ թղթից 
կամ ստվա րաթղ թից հայ տա րա րու թյուն նե րի 
հա մար. թղթե սրբիչ ներ ձեռ քե րի հա մար. թղթե 
երեսսր բիչ ներ. թղթից կամ ստվա րաթղ թից 
պի տակ ներ. փո րագ րա կան ասեղ ներ օֆորտ նե րի 
հա մար. վիս կո զից թեր թեր փա թե թա վոր ման 
հա մար. բու սա խեժ (սո սինձ ներ) գրա սե նյա կա յին 
կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. կպչուն 
պաս տառ գրա սե նյա կա յին նպա տակ նե րի 
հա մար. ձկան սո սինձ. տոպ րակ ներ միկ րո ա լի-
քա յին վա ռա րա նում սնունդ պատ րաս տե լու 
հա մար. թղթե զտիչ ներ սուր ճի հա մար. ձգուն 
(էլաս տիկ) պլաս տիկ թա ղանթ ներ դար սակ ման 
հա մար. թղթե կամ ստվա րաթղ թե ցու ցա նակ ներ. 
ինք նա սոսնձ վող պի տակ ներ (գրա սե նյա կա յին). 
կազ մա րա րա կան մե քե նա ներ և հար մա րանք ներ 
(գրա սե նյա կա յին սար քա վո րանք). կո միքս նե րի 
գրքույկ ներ. գրա սե նյա կա յին թուղթ. վճա րագ-
րե րի գրքույկ նե րի բռնիչ ներ. ձո ղիկ ներ տու շով 
գրե լու հա մար. թա նա քա քա րեր (թա նա քա պա-
հոց). երաժշ տա կան բա ցիկ ներ. տե ղե կագ րեր. 
փա թե թա վոր ման նյու թեր պատ րաստ ված օս լա-
յից. մո մած թղթեր. անձ նագ րե րի կազ մեր. գրե լու 
վրձին ներ. գրե լու պի տույք ներ. թուղթ պա հա րան-
նե րի արկ ղե րի հա մար (բու րա վե տաց ված կամ 
ոչ). վար կա յին քար տե րի ոչ էլեկտ րա կան տպիչ-
ներ. փաս տաթղ թե րի մա կա շերտ ման ապա րատ-
ներ (գրա սե նյա կա յին). թուղթ նկար չու թյան և 
գե ղագ րու թյան հա մար. ջնջոց ներ գրա տախ-
տա կի հա մար. գծագ րոց ներ սեղ միչ նե րով. ցու-
ցա փայ տեր, ոչ էլեկտ րո նա յին. թղթե ժա պա վեն-
ներ, բա ցա ռու թյամբ ար դու զար դե ղե նի կամ 
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մա զե րի զար դե րի. կա վե կա ղա պար ներ մո դե լա-
վոր ման հա մար (նյու թեր նկա րիչ նե րի հա մար). 
սեղ միչ ներ թղթադ րամ նե րի հա մար. հա վա-
քաքար տեր, բա ցա ռու թյամբ խա ղա քար տե րի. 
թղթե կամ պլաս տի կից ներծ ծող թեր թիկ ներ 
սննդամթեր քը փա թե թա վո րե լու հա մար. խո նա-
վու թյու նը կար գա վո րող թղթե կամ պլաս տի կից 
թեր թիկ ներ սննդամ թեր քը փա թե թա վո րե լու 
հա մար. սխալն ուղ ղե լու ժա պա վեն ներ (գրա սե-
նյա կա յին ապ րանք ներ). ներ կե րի արկ ղեր. գծան-
շիչ գրիչ ներ (գրա սե նյա կա յին). թռու ցիկ ներ 
(գո վազ դա յին թեր թիկ ներ). բռնիչ ներ փաս տաթղ-
թե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին պա րա գա ներ). 
էջե րը պա հող բռնիչ ներ. մո դե լա վո րե լու հա մար 
պո լի մե րա յին կավ. մաք րե լու բար ձիկ ներ. թղթե 
կամ ստվա րաթղ թե փա թե թա վոր ման (մի ջադր-
ման, խծուծ ման) նյու թեր. թղթե կամ ստվա-
րաթղ թե խծուծ ման նյու թեր. բան կա տոմ սեր. 
ցող վող կա վիճ. տպված կտրոն ներ. բրնձա թուղթ. 
պլաստ մաս սա յե տոպ րակ ներ ըն տա նի կեն դա-
նի նե րի թա փոն նե րը հե ռաց նե լու հա մար. ճա պո-
նա կան թուղթ (Վա սի). սե ղա նի թղթե ուղե լա թեր. 
տպագր ված նո տա ներ. թղթե բան ներ ներ. տո նա-
կան գու նա զարդ թղթե դրո շակ ներ. մուլ տիպ լի-
կա ցի ոն ցե լու լո իդ ներ. թղթե տոպ րակ ներ բժշկա-
կան գոր ծիք նե րի ման րէ ա զերծ ման հա մար. ան ձը 
հաս տա տող փաս տաթղ թե րի բռնիչ ներ (գրա սե-
նյա կա յին պի տույք ներ). ոլո րակ ներ ան ձը հաս-
տա տող փաս տաթղ թե րի բռնիչ նե րի հա մար 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ամ րակ ներ ան ձը 
հաս տա տող փաս տաթղ թե րի բռնիչ նե րի հա մար 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թուղթ բժշկա կան 
զննման սե ղան նե րի հա մար. ատամն ա բու ժա կան 
սկու տեղ նե րի թղթյա ծած կեր. թև քե րով ման կա-
կան թղթյա կրծկալ ներ. թուղթ կտրող գոր ծիք ներ 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). տրա ֆա րետ ներ 
սննդամ թեր քի և ըմ պե լիք նե րի ձև ա վոր ման 
հա մար. ան վա նա կան բա ջեր (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). շտրիխ կո դե րի ժա պա վեն ներ. 
փայ լեր գրա սե նյա կա յին նպա տակ նե րի հա մար. 
ուղե բեռ նե րի պա հանջ ման թղթե հաշ վե պի տակ-
ներ. թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ մաք րե լու հա մար. 
գրքե րի պաշտ պա նիչ կազ մեր. գու նա զարդ ման 
գրքեր.

դաս 17. մաս նա կի մշակ ված ացե տիլ թա ղան-
թա նյութ. ակ րի լա յին խե ժեր, կի սա ֆաբ րի կատ-
ներ. աս բես տե պահ պա նիչ վա րա գույր ներ. 
ռե տի նե օղեր. աս բես տե հեր ձա քար. ջրցան ման 

ճկա փո ղեր. ձայ նա մե կու սիչ նյու թեր. անջ րան-
ցիկ խտա րար օղակ ներ. բա լա տա. անջ րան ցիկ 
խցվածք ներ. ռե տի նե խցվածք ներ բան կա նե րի 
հա մար. ճեղ քե րի խցա նիչ մի ջա դիր ներ. խցկա-
նյու թեր ռե տի նից կամ պլաստ մաս սա յից. նյու թեր 
հեր մե տի կաց ման հա մար. ջեր մա մե կու սիչ նյու-
թեր. անմ շակ կամ մաս նա կի մշակ ված կա ու չուկ. 
ռե տի նե խցան ներ. ռե տի նե կա փույր ներ. սին-
թե տիկ կա ու չուկ. ռե տի նե հար վա ծա մեղ միչ ներ. 
ռե տի նե թա փար գել ներ. ճկուն ոչ մե տա ղա կան 
փող րակ ներ. մե կու սիչ նյու թեր. ջեր մա յին ճա ռա-
գայ թու մը կա սեց նող նյու թեր. խո ղո վակ ներ 
մա նա ծա գործ ված քից. ջեր մա մե կու սիչ նյու թեր 
կաթ սա նե րի հա մար. թուղթ էլեկտ րա կան կոն-
դեն սա տոր նե րի հա մար. խցա նիչ մի ջա դիր ներ 
խո ղո վակ նե րի հա մար. ռե տի նա քու ղեր. բամ-
բակ խծուծ ման հա մար. մի ջա դիր ներ գլան նե րի 
հա մար. դի է լեկտ րիկ ներ (մե կու սիչ ներ). աս բես տի 
թեր թեր. էբո նիտ. ձայ նա մե կու սիչ պատ վածք ներ 
կե ղև ից. առաձ գա կան թե լեր ոչ մա նա ծա գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. մա կադ րակ ներ 
կցոր դիչ նե րի հա մար. խծուծ ման նյու թեր. մի ջա-
դիր ներ ջեր մա յին ըն դար ձակ ման ազ դա զերծ ման 
(կոմ պեն սաց ման) հա մար. քի մի ա կան բա ղադ-
րու թյուն ներ հո սա կո րուստ նե րը վե րաց նե լու 
հա մար. մի ջա դիր ներ. աս բես տա թա ղիք. մե կու-
սաց ման թա ղիք. ռե տի նաց ված (վուլ կա նաց ված) 
թելք. զոդ ման պլաստ մաս սա յե թե լեր. մաս նա կի 
մշակ ված նյու թեր ար գե լա կա յին մի ջա դիր նե րի 
հա մար. մե կու սիչ ձեռ նոց ներ. գու տա պերչ. 
մե կու սիչ յու ղեր տրանս ֆոր մա տոր նե րի հա մար. 
մե կու սիչ յու ղեր. վե րա կանգն ված թա ղան թա նյու-
թից թեր թեր, բա ցա ռու թյամբ փա թե թա վոր ման. 
մե կու սա թուղթ. մե կու սիչ գործ վածք ներ. մե կու սիչ 
լա քեր. մե կու սիչ բա ղադ րու թյուն ներ շեն քե րը 
խո նա վու թյու նից պաշտ պա նե լու հա մար. մե տա-
ղա կան մե կու սիչ նրբա թի թեղ. մե կու սիչ ներ կեր. 
մե կու սիչ խա րա մա բամ բակ. հան քա յին բամ բակ 
(մե կու սիչ). մե կու սիչ ապա կե բամ բակ. լա տեքս 
(կա ու չուկ). կո պիտ պաս տա ռից ճկա փո ղեր. 
մա ծիկ ներ. խո ղո վակ նե րի ոչ մե տա ղա կան կցոր-
դիչ ներ. ռե տի նե կցոր դիչ ներ մե քե նա նե րի մա սե-
րը պաշտ պա նե լու հա մար. խտաց նող հեր մե տիկ 
նյու թեր մի ացք նե րի հա մար. չմշակ ված կամ 
մաս նա կի մշակ ված փայ լար. աս բես տա թուղթ. 
պլաստ մաս սա յե թա ղանթ ներ, բա ցա ռու թյամբ 
փա թեթ ված քի հա մար օգ տա գործ վող նե րի. ոչ 
մե տա ղա կան մի ացք ներ ճկուն խո ղո վակ նե րի 
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հա մար. մի ակ ցիչ խո ղո վակ ներ տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի ջեր մա փո խա նա կիչ նե րի հա մար. 
սին թե տիկ խե ժեր, կի սա ֆաբ րի կատ ներ. օղա ձև 
մի ջա դիր ներ ռե տի նից կամ ռե տի նաց ված (վուլ-
կա նաց ված) թել քից. ռե տի նե տոպ րակ ներ (ծրար-
ներ, փա թեթ ներ) փա թե թա վոր ման հա մար. 
աս բես տե պատ վածք ներ. աս բես տե գործ-
վածք ներ. աս բես տե պաս տառ ներ. աս բես տե 
խծուծ վածք. կա փույր ներ բնա կան կա ու չու կից 
կամ ռե տի նաց ված (վուլ կա նաց ված) թել քից. 
վիս կո զա յին թեր թեր, բա ցա ռու թյամբ փա թեթ-
ված քա յի նի. մե կու սիչ ներ եր կա թու ղի նե րի 
հա մար. կպչուն ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կա նի, գրա սե նյա կա յի նի կամ կեն ցա ղա-
յի նի. ոչ մե տա ղա կան ամ րան ներ սեղ մած օդը 
առ բե րե լու հա մար. աս բես տա յին ստվա րա թուղթ. 
աս բես տա թել քեր. ամ րա նա վո րող ոչ մե տա ղա-
կան նյու թեր խո ղո վակ նե րի հա մար. աս բեստ. 
ինք նա սոսնձ վող ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ 
բժշկա կա նի, գրա սե նյա կա յի նի կամ կեն ցա ղա-
յի նի. ռե տի նե սահ մա նա փա կիչ ներ. մա լու խա յին 
մե կու սիչ ներ. ռե տի նե թե լեր ոչ մա նա ծա գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ած խած նա յին թել-
քեր, բա ցա ռու թյամբ մա նա ծա գործ ված քա յի նի. 
մաս նա կի մշակ ված պլաստ մաս սա ներ. մե կու սիչ-
ներ էլեկտ րա հա ղորդ ման գծե րի հա մար. մե կու-
սիչ ներ. էբո նի տե կա ղա պար ներ. ռե տի նե կամ 
պլաստ մաս սա յե փա թե թա վոր ման (մի ջադր ման, 
խծուծ ման) նյու թեր. պլաստ մաս սա յե թել քեր, 
բա ցա ռու թյամբ մա նա ծա գործ ված քա յի նի. մե կու-
սիչ ապա կե թելք. գործ վածք ներ ապա կե թել քից 
մե կու սաց ման հա մար. պլաստ մաս սա յե թե լեր, 
ոչ մա նա ծա գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
զտող նյու թեր մաս նա կի մշակ ված փրփրապ լաս-
տից. մե կու սիչ ժա պա վեն ներ. ջրի մա կե րև ույ թի 
աղ տո տու մը խո չըն դո տող լո ղուն փա կոց ներ. 
ռե տի նե նյու թեր դո ղե րի պահ պա նա շեր տե րը 
վե րա կանգ նե լու հա մար. մե կու սիչ ծե փեր. 
պլաստ մաս սա յե թա ղանթ ներ գյու ղատն տե սա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ծաղ կա կա լիչ ներ 
փրփրա նյու թից (կի սա ֆաբ րի կատ ներ). հե ղուկ 
կա ու չուկ. կա ու չու կի լու ծույթ ներ. հա կաշ լաց ման 
(գու նամ շակ ված) թա ղանթ ներ պա տու հան նե րի 
հա մար. հրա հեստ մե կու սիչ նյու թեր. անմ շակ 
կամ մաս նա կի մշակ ված ռե տին ներ. հեր մե տի-
կաց նող կպչուն ժա պա վեն ներ. դռնե րի կա ու-
չու կից սահ մա նա փա կիչ ներ. պա տու հան նե րի 
կա ու չու կից սահ մա նա փա կիչ ներ. ոչ մե տա ղա-

կան ճկուն խո ղո վակ նե րը մի աց նող հար մա րակ-
ցիչ ներ. ոչ մե տա ղա կան կոշտ խո ղո վակ նե րը 
մի աց նող հար մա րակ ցիչ ներ. կա ռան ման հա մար 
պա տին ամ րաց վող ռե տի նե հար վա ծա հատ ներ. 
զտող նյու թեր մաս նա կի մշակ ված պլաստ-
մաս սա յե թա ղանթ նե րից. պլաս տի կե թե լեր 3D 
տպագ րու թյան հա մար.

դաս 18. ալ պենշ տոկ ներ. կեն դա նի նե րի 
կա շի ներ. օղակ ներ հո վա նոց նե րի հա մար. թամ-
բե րի հիմն ակ մախք ներ. շնա կա պեր. թամ բե րի 
ամ րա կա պեր. անձ րևի կամ արևի հո վա նոց նե րի 
ճա ղեր. ան գա զան ցիկ թա ղանթ ներ կեն դա նի-
նե րի աղիք նե րից. քսակ ներ. ձի ա սար քի լկամ-
ներ. փո կեր ռազ մա կան հան դեր ձան քի հա մար. 
թղթա պա նակ ներ երաժշ տա կան նո տա նե րի 
հա մար. հո վա նոց նե րի կո թեր. ձեռ նա փայ տեր 
(գա վա զան ներ). նստոց նե րի վե րած վող ծա լո վի 
ձեռ նա փայ տեր. սան ձեր (լծա սարք). անձ րևի 
կամ արևի հո վա նոց նե րի հիմ նակ մախք ներ. 
որ սա պար կեր (որ սոր դա կան պա րա գա ներ). 
դպրո ցա կան պա յու սակ ներ. այ ցե քար տե րի 
թղթա պա նակ ներ. կա շեստ վա րա թուղթ. բո լո-
րագլ խարկ նե րի կաշ վե տու փեր. անուր ներ ձի ե րի 
հա մար. ձիու ծած կոց ներ. շև րո (փա փուկ այ ծա-
կա շի). դնչկալ ներ. ճամ փոր դա կան սնդուկ ներ. 
վզնոց ներ կեն դա նի նե րի հա մար. կաշ վե քու ղեր. 
մշակ ված կա շի ներ. փո կեր լծա սար քի հա մար. 
կա շե փո կեր թամ բա գոր ծա կան իրե րի հա մար 
(փո կա յին շին վածք ներ). փո կեր չմուշկ նե րի 
հա մար. կա շե փո կիկ ներ. ուղ ղան կյուն մեջ քա կա-
շի ներ (կաշ վե կի սա ֆաբ րի կատ ներ). չմշակ ված 
կամ մաս նա կի մշակ ված կա շի. կա հույ քի կաշ վե 
հար դա րանք. ար հես տա կան կա շի. հո վա նոց-
ներ. ուսա փո կե րով հա մակ ներ երե խա ներ կրե լու 
հա մար. ռե տի նե դե տալ ներ աս պան դակ նե րի 
հա մար. աս պան դա կի փո կեր. կաշ վե պա յու սակ-
ներ փա կա նա գոր ծա կան գոր ծիք նե րի հա մար. 
մտրակ ներ. կե րի տոպ րակ ներ. պա տյան ներ անձ-
րևի հո վա նոց նե րի հա մար. զսպան նե րի կաշ վե 
պա տյան ներ. ձի ե րի ծնկա կալ ներ. ծած կոց ներ 
կեն դա նի նե րի հա մար. լծա սար քեր կեն դա նի նե րի 
հա մար. ձի ե րի աչ քա կալ ներ (լծա սարք). ձգա փո-
կեր (լծա սարք). թիկ նա պա յու սակ ներ. ձի ե րի երա-
սա նակ ներ. բռնակ ներ գա վա զան նե րի հա մար. 
բազ մա ճյուղ մտրակ ներ. կաշ վե դնչա փո կեր. 
մո լես կին (գործ վածք՝ կաշ վի նմա նակ). կա նա ցի 
պա յու սակ նե րի հիմն ակ մախք ներ. արևի հո վա-
նոց ներ. մոր թե ղեն. բռնակ ներ հո վա նոց նե րի 
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հա մար. դրա մա պա նակ ներ. ան վա վոր տնտե սա-
կան պա յու սակ ներ. տնտե սա կան պա յու սակ ներ. 
սան ձեր. տա փակ ճամպ րուկ ներ փաս տաթղ թե րի 
հա մար. պա յու սակ ներ ալ պի նիստ նե րի հա մար. 
տու րիս տա կան պա յու սակ ներ. ծո վա փի պա յու-
սակ ներ. կա նա ցի պա յու սակ ներ. ուղե պա յու սակ-
ներ. կաշ վե պար կեր (ծրար ներ, պա յու սակ ներ) 
փա թե թա վոր ման հա մար. կաշ վե թամ բա կալ ներ. 
ձի ա թամ բեր. կա շե գոր ծա կան - թամ բա գոր ծա-
կան իրեր. թղթա պա յու սակ ներ (կա շե գա լան տե-
րեա). ճամ փոր դա կան կաշ վե հա վա քա կազ մեր 
(կա շե գա լան տե րեա). ճամպ րուկ ներ. բռնակ ներ 
ճամպ րուկ նե րի հա մար. կաշ վե փա կան ներ 
(կա փույր ներ). խո շոր եղ ջե րա վոր անա սուն նե րի 
կա շի ներ. կաշ վից կամ կա շեստ վա րաթղ թից 
արկ ղեր. մե տա ղյա օղակ նե րից պատ րաստ ված 
քսակ ներ. կաշ վե կամ կա շեստ վա րաթղ թե տու-
փեր. ճամ փոր դա կան սնդուկ ներ (ուղե բե ռի). 
դա տարկ պի տույ քա տու փեր հար դա րան քի իրե րի 
հա մար. թավ շա կա շի, բա ցա ռու թյամբ մաք րե լու 
հա մար օգ տա գործ վող նե րի. կաշ վե սրա կալ ներ, 
սու սե րի ուսա կա պեր. թամ քա տա կեր ձի ե րի 
հա մար. ֆիբ րից տու փեր, արկ ղեր և սնդուկ ներ. 
կռնա պա յու սակ ներ. պորտպ լեդ ներ. երա սան ներ 
(լծա սարք). բա նա լի նե րի պա տյան ներ. տնտե-
սա կան մթե րա ցան ցեր. տա փակ ճամպ րուկ ներ. 
կա հույ քի կաշ վե պաս տառ ներ. ձի ա թամ բե րի 
տակ դրվող փա փուկ տակ դիր ներ. սպոր տա յին 
պա յու սակ ներ. աս պան դակ ներ. հե ծե լա սար քե րի 
լրա կազ մեր. պայ տեր. լան ջա կա պեր երե խա ներ 
կրե լու հա մար. կեն գու րու պա յու սակ ներ երե խա-
ներ կրե լու հա մար. պա յու սակ ներ. վար կա յին 
քար տե րի պա տյան ներ (դրա մա պա նակ ներ). 
այ ցե քար տե րի պա տյան ներ. ռան դո սե րու (ճա պո-
նա կան դպրո ցա կան կռնա պա յու սակ). ուղե բեռ-
նե րի հաշ վե պի տակ ներ. թամ բա տա կեր ձի ե րի 
հա մար. կաշ վե պի տակ ներ. բռնակ ներ տնտե-
սա կան պա յու սակ նե րը և տոպ րակ նե րը տե ղա-
փո խե լու հա մար. թի ֆի լին (ֆի լաքթ րի). ան վա վոր 
ճամպ րուկ ներ. խուր ջին ներ. հա գուստ ըն տա նի 
կեն դա նի նե րի հա մար. սան ձեր քայ լե լիս երե-
խա նե րին պա հե լու հա մար. շար ժի չա վոր ճամպ-
րուկ ներ. ուղե բե ռի տե սա կա վոր ման հա մար 
հար մա րեց վող պա յու սակ ներ. կոն ֆե րանս նե րի 
հա մար նա խա տես ված թղթա պա նակ ներ. զբո-
սան քի ձեռ նա փայ տեր. կաշ վե պաս տառ ներ. 
թիկ նա պա յու սակ ներ երե խա ներ կրե լու հա մար.

դաս 19. հայ տա րա րու թյուն նե րի ոչ մե տա ղա-
կան սյու ներ. ալա բաստ րե ապա կի. ալա բաստր. 
աս բես տա ցե մենտ. աս բեստ պա րու նա կող շի նա-
րա րա կան լու ծույթ ներ. հեր ձա քար. տա նի քի 
հեր ձա քար. հեր ձա քա րի փո շի. ծպեղ ներ տա նիք-
նե րի հա մար. ար ծա թա բեր ավազ. բրու տա կավ. 
հրա կա յուն ա ղյուս ներ. աս ֆալտ. ճա նա պար հա-
յին աս ֆալ տա յին պատ վածք ներ. փայ տե ձո ղեր 
պա տե րի երես ված քի հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
ճա ղա շար քեր. բի տումն եր. խե ժա պատ ված շի նա-
րա րա կան սղո ցա նյու թեր. բա րաք ներ. առևտ րա-
յին կրպակ ներ. հեր ձան ներ տա նի քը ծած կե լու 
հա մար. փեղ կա վոր ոչ մե տա ղա կան դռներ. 
բե տոն. բե տո նե շի նա րա րա կան տար րեր. բի տու-
մա յին շի նա նյու թեր. մաս նա կի մշակ ված ան տա-
ռա նյութ. շի նա րա րա կան ոչ մե տա ղա կան տախ-
տա կա մած ներ. սոսն ձած բազ մա շերտ ֆա ներ. 
մշակ ված ան տա ռա նյութ. ատաղ ձա փայտ. սղոց-
ված ան տա ռա նյութ. ճա նա պար հա յին փայ տե 
պատ վածք ներ. մի ա շերտ նրբա տախ տակ. նրբա-
տախ տա կի փայտ. փայ տե երես վածք. ցե մենտ. 
մա ծու ցիկ շի նա նյու թեր. ա ղյուս ներ. ա ղյու սա-
կավ. կա պակ ցող նյու թեր բրի կե տա վոր ման 
հա մար. հե ռա խո սի ոչ մե տա ղա կան խցիկ ներ. 
սու զարկ ղեր ստորջ րյա շի նա րա րա կան աշ խա-
տանք նե րի հա մար. կրա քար. ոչ մե տա ղա կան 
ջրհոր դան ներ (տա նի քի). շի նա րա րա կան ստվա-
րա թուղթ. բի տու մա վոր ված ստվա րա թուղթ 
(շի նա րա րա կան). հրա հեստ նյու թեր (շա մոտ). 
բու խա րու ոչ մե տա ղա կան ծած կեր. ոչ մե տա ղա-
կան շի նա րա րա կան հիմն ակ մախք ներ. նյու թեր 
ճա նա պար հա շի նու թյան և ճա նա պար հա յին 
պատ վածք նե րի հա մար. կիր. շի նա րա րա կան 
լու ծույթ ներ. սվաղ (ծեփ) ներ քին աշ խա տանք-
նե րի հա մար. ծխնե լույ զի ոչ մե տա ղա կան խո ղո-
վակ ներ. հրա հեստ պատ վածք ներ ցե մեն տի 
հիմ քի վրա պատ րաստ ված նյու թե րից. սա լեր 
ցե մեն տի հիմ քի վրա պատ րաստ ված նյու թե րից. 
ցե մեն տից պատ րաստ ված սյու ներ. շեր տա քա-
րեր. ոչ մե տա ղա կան միջ նա պա տեր. ոչ մե տա-
ղա կան կա ռուց վածք ներ. շի նա րա րա կան թուղթ. 
շի նա րա րա կան ապա կի. ոչ մե տա ղա կան քի վեր. 
քի վե րի ոչ մե տա ղա կան ձուլ վածք ներ. ոչ մե տա-
ղա կան կցվան քա յին մա կադ րակ ներ տա նիք նե րի 
ջրա մե կու սաց ման հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
ան կյու նակ ներ. ոչ մե տա ղա կան պա տու հան ներ. 
ոչ մե տա ղա կան դռներ. դի տա հո րե րի ոչ մե տա-
ղա կան կա փա րիչ ներ. ոչ մե տա ղա կան տա նի քա-
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պատ վածք ներ. չմշակ ված կա վիճ. քվարց (որ ձա-
քար). սան դուղ քի ոչ մե տա ղա կան աս տի ճան ներ. 
ջրա տար ոչ մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ. ջրմու ղի 
ոչ մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ. ջրա տար խո ղո-
վակ նե րի կա փույր ներ, բա ցա ռու թյամբ մե տա ղից 
և պլաստ մաս սա յից պատ րաստ ված նե րի. ոչ 
մե տա ղա կան լաս տակ ներ. բարձ րա բերձ ուղ ղա-
ձիգ ոչ մե տա ղա կան կա ռուց վածք էլեկտ րա հա-
ղորդ ման գծե րի հա մար. խո ղո վա կա շա րե րի ոչ 
մե տա ղա կան ճյու ղա վո րումն եր. գե րեզ ման նե րի 
ոչ մե տա ղա կան շրջա նակ ներ. բի տու մե տա նի-
քա պատ վածք ներ. ոչ մե տա ղա կան հե ծան ներ. ոչ 
մե տա ղա կան խո զա նոց ներ. ոչ մե տա ղա կան 
գո մեր. ոչ մե տա ղա կան հե նա րան ներ. գե րեզ մա-
նա քա րեր (ոչ մե տա ղա կան). հու շա տախ տակ ներ 
(ոչ մե տա ղա կան). թա ղիք շի նա րա րու թյան 
հա մար. լցա կա ղա պար ներ (ոչ մե տա ղա կան). 
ցե մենտ վա ռա րան նե րի հա մար. ցե մենտ դոմն ա-
յին վա ռա րան նե րի հա մար. քար. պա տու հա նի 
շի նա րա րա կան հա յե լա պա կի. կավ. քա րած խա-
յին ձյութ. գրա նիտ. կո պիճ. ավա զա քար շի նա-
րա րու թյան հա մար. ավա զա քա րա յին խո ղո վակ-
ներ. գիպս (շի նա նյութ). ոչ մե տա ղա կան շեր տա-
փեղ կեր (շեր տա վա րա գույր ներ). խա րամ (շի նա-
նյութ). խիճ. հա տա կի փայ տա սա լիկ նե րի տախ-
տակ ներ. ար տա քին շեր տա փեղ կեր, բա ցա ռու-
թյամբ մե տա ղա կա նի և մա նա ծա գոր ծա կա նի. 
հրթիռ նե րի թո ղարկ ման տե ղա կա յանք նե րի ոչ 
մե տա ղա կան հար թակ ներ. կա վա րա մած ներ (ոչ 
մե տա ղա կան). կա պակ ցող նյու թեր ճա նա պար-
հա յին պատ վածք նե րի վե րա նո րոգ ման հա մար. 
մամ լած խցան շի նա րա րու թյան հա մար. ման րա-
հա տակ. ոչ մե տա ղա կան սանդ ղա հե ծան ներ 
(աս տի ճան նե րի մա սեր). դռան կամ պա տու հա նի 
ոչ մե տա ղա կան մի ջա կա պեր. ճա նա պար հա յին 
լու սա տու պատ վածք ներ. ճա նա պար հա յին 
«Մա կա դամ» տե սա կի խճա յին. շար ժա կան ոչ 
մե տա ղա կան կա ռուց վածք ներ. մար մար. հա տի-
կա վոր ապա կի ճա նա պարհ նե րի գծանշ ման 
հա մար. ար հես տա կան նյու թե րից թեր թեր և 
ժա պա վեն ներ ճա նա պարհ նե րի գծանշ ման 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան ծած կա րան ներ (կա ռուց-
վածք ներ). ոչ մե տա ղա կան կայ մա սյու ներ. կաղ նե 
տա կա ռա տախ տակ. շի նա րա րա կան խճան կար-
ներ. կա ղա պար վող փայ տա նյութ. ոչ մե տա ղա-
կան ծե փա ծո զար դեր շի նա րա րու թյան հա մար. 
ոչ  մե տա ղա կան բեկ վածք ներ շի նա րա րու թյան 
հա մար. քսվածք ներ (շի նա նյութ). պա տե րի ոչ 

մե տա ղա կան երե սա պատ վածք ներ շի նա րա րու-
թյան հա մար. ջրա մե կու սաց ման ոչ մե տա ղա կան 
մա կադ րակ ներ շի նա րա րու թյան հա մար. ձի թակն 
շի նա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. ոչ մե տա-
ղա կան փա կո ցա փեղ կեր. ոչ մե տա ղա կան պարս-
պա պա տեր. ոչ մե տա ղա կան ցան կա պա տեր. 
ազ դան շա նա յին ոչ մե տա ղա կան, ոչ լու սա տու և 
ոչ մե խա նի կա կան պա նել ներ. պա տե րի ոչ մե տա-
ղա կան շի նա րա րա կան երես վածք. սա հա դաշ-
տեր (կա ռուց վածք ներ) ոչ մե տա ղա կան. թա ռեր. 
շի նա րա րա կան քար. ար հես տա կան քար. խա րա-
մաբ լոկ ներ. շիր մա քա րեր. տուֆ. քա րից պատ-
րաստ ված իրեր. ոչ մե տա ղա կան հա տակ ներ. ոչ 
մե տա ղա կան առաս տաղ ներ. շեր տա ձո ղիկ ներ, 
շրի շակ ներ շի նա րա րու թյան հա մար. ոչ մե տա-
ղա կան պատ վածք ներ շի նա րա րու թյան հա մար. 
տա նիք նե րի ոչ մե տա ղա կան կղմինդր ներ. ջրա-
ցատ կի ոչ մե տա ղա կան աշ տա րակ ներ, ցատ կա-
հար թակ ներ. ոչ մե տա ղա կան դար պաս ներ. 
դռնե րի ոչ մե տա ղա կան լո ղաթ ներ, դռնե րի ոչ 
մե տա ղա կան փեղ կեր. ոչ մե տա ղա կան հե ռագ-
րա սյու ներ. ոչ մե տա ղա կան հա վա նոց ներ. ոչ 
մե տա ղա կան չոր սու ներ. հա վա քո վի ոչ մե տա-
ղա կան հար թակ ներ. քա րե տա րո ղու թյուն ներ. 
նյու թեր ճա նա պար հա յին պատ վածք նե րի 
հա մար. դռնե րի ոչ մե տա ղա կան շե մեր. եղեգ 
շի նա րա րու թյան հա մար. ճա նա պար հա յին ոչ 
մե տա ղա կան, ոչ լու սա տու, ոչ մե խա նի կա կան 
նշան ներ. ոչ մե տա ղա կան, ոչ լու սա տու, ոչ մե խա-
նի կա կան ազ դան շան ներ. ավազ, բա ցա ռու թյամբ 
կա ղա պա րա խառ նուր դի. շար ժա կան ոչ մե տա-
ղա կան ջեր մոց ներ. կայծ քա րա հող (կվարց). ոչ 
մե տա ղա կան սի լո սա հո րեր. ար ձան ներ քա րից, 
բե տո նից կամ մար մա րից. կուպր (շի նա նյութ). 
թրծա կավ (շի նա նյութ). ոչ մե տա ղա կան տա նի-
քա ծած կեր. ոչ մե տա ղա կան շիր մա քա րեր. 
կա նա չա պատ ոչ մե տա ղա կան տա ղա վար ներ 
(կա ռուց վածք ներ). եր կա թու ղա յին ոչ մե տա ղա-
կան փայ տա կո ճեր. ոչ մե տա ղա կան ցան ցա վոր 
ցան կա պա տեր. ոչ մե տա ղա կան կոշտ խո ղո վակ-
ներ շի նա րա րու թյան հա մար. պա տու հա նի փեղ-
կա վոր ոչ մե տա ղա կան ապա կե կալ ներ. մե կու սիչ 
շի նա րա րա կան ապա կի. պա տու հա նի ապա կի, 
բա ցա ռու թյամբ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
պա տու հան նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի. 
վիտ րաժ ներ. պա տու հա նի շի նա րա րա կան ապա-
կի. ոչ մե տա ղա կան մե ծա վան դակ ներ (կա ռուց-
վածք ներ). ձո ղա քա նոն ներ (ատաղ ձա գոր ծա կան 



ԳԳԳԳԳԳԳ

260

ՄՄՄ 1

260

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 09/2 

16 .09 . 202 1

աշ խա տանք նե րի հա մար). քսի լո լիթ (ար հես տա-
կան շի նա նյութ). կա ռան ման ոչ մե տա ղա կան 
ճո պա նա սյու ներ. լո ղուն նա վա մա տույց ներ նա վե-
րի կա ռան ման հա մար. պա տե րի պատ ված քի ոչ 
մե տա ղա կան պա նել ներ. ակ վա րի ում  ներ 
(կա ռուց վածք ներ). ոչ մե տա ղա կան շի նա րա րա-
կան ամ րա նա վո րող նյու թեր. ամ րա նա վո րած 
ապա կի. գե ղար վես տա կան իրեր քա րից, բե տո-
նից կամ մար մա րից. ոչ մե տա ղա կան լոգ նոց ներ 
(կա ռուց վածք ներ) թռչուն նե րի հա մար. ոչ լու սա-
տու ազ դա լո ղան ներ. լո ղա վա զան ներ (կա ռուց-
վածք ներ) ոչ մե տա ղա կան. ոչ մե տա ղա կան 
շի նա նյու թեր. ոչ մե տա ղա կան կա ղա պա րա մած-
ներ բե տո նի հա մար. ոչ մե տա ղա կան տե ղա կա-
յանք ներ հե ծա նիվ նե րի կա յան ման հա մար. 
ճա նա պար հա յին քա րե պատ վածք ներ. ստվա-
րա թուղթ փայ տա նյու թի զանգ վա ծից շի նա րա-
րու թյան հա մար. կի սանդ րի ներ քա րից, բե տո նից 
կամ մար մա րից. լո ղա փի ոչ մե տա ղա կան խցիկ-
ներ. փո շե ցի րով ներ կե լու ոչ մե տա ղա կան խցիկ-
ներ. ոչ մե տա ղա կան սյու ներ. լու սա մուտ նե րի ոչ 
մե տա ղա կան շրջա նակ ներ. դռան ոչ մե տա ղա-
կան ար մա տուր. ոչ մե տա ղա կան հիմն ակ մախք-
ներ ջեր մոց նե րի հա մար. կա վակ րա քար. ծխնե-
լույզ նե րի ոչ մե տա ղա կան թա սակ ներ. շի նա րա-
րա կան ոչ մե տա ղա կան սա լիկ ներ. ոչ մե տա ղա-
կան սա լիկ ներ հա տակ նե րի հա մար. ոչ մե տա-
ղա կան դամ բա րան ներ. ծխնե լույզ նե րի ոչ 
մե տա ղա կան գլխա նոց ներ. ծխնե լույզ նե րի ոչ 
մե տա ղա կան եր կա րիչ ներ. ոչ մե տա ղա կան 
ծխնե լույզ ներ. ոչ մե տա ղա կան սա լեր ճա նա պար-
հա յին պատ վածք նե րի հա մար. ցա մա քուր դա յին 
ոչ մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ. ցա մա քուր դա յին 
խո ղո վակ նե րի կա փույր ներ, բա ցա ռու թյամբ 
մե տա ղից և պլաստ մաս սա յից պատ րաստ ված-
նե րի. սան դուղք ներ, ոչ մե տա ղա կան. շի նա րա-
րա կան ոչ մե տա ղա կան պա նել ներ. ար ձա նիկ-
ներ, պատ կեր ներ քա րից, բե տո նից կամ մար մա-
րից. մա հար ձան ներ (ոչ մե տա ղա կան). գե րեզ-
մա նի ոչ մե տա ղա կան քա րա կո թող ներ. ճա նա-
պար հա յին ոչ մե տա ղա կան վթա րա յին պաշտ-
պա նակ ներ. փոս տարկ ղեր քա րից կամ ա ղյու սից. 
եռա կալ ված եղե գա սեղ միչ ներ (շի նա նյութ). 
ճնշու մա յին ոչ մե տա ղա կան խո ղո վա կա շա րեր. 
կո պիճ ակ վա րի ումն ե րի հա մար. ավազ ակ վա-
րի ումն ե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ 
օդա փոխ ման տե ղա կա յանք նե րի և օդո րա կիչ-
նե րի հա մար. գե ո տեքս տիլ. խամ քար. վի նի լա յին 

ռել սեր (շի նա նյութ). հա կա մի ջա տա յին ոչ մե տա-
ղա կան ցան ցեր. ֆո տո է լե մենտ նե րով ներ կա ռուց-
ված ոչ մե տա ղա կան ծած կեր տա նի քի հա մար. 
ոչ մե տա ղա կան երե սարկ ներ. հրա հեստ ոչ 
մե տա ղա կան շի նա նյու թեր. հա վա քո վի ոչ մե տա-
ղա կան տներ (պատ րաս տի հա վա քա կազ մեր). 
ծի րա նա քար (պոր փյուր). փո ղո ցի ոչ մե տա ղա-
կան ջրհոր դան ներ. ոչ մե տա ղա կան տուր նի կետ-
ներ. շիր մա քա րե րի ոչ մե տա ղա կան ցուց նակ ներ. 
փայ տե հա տա կա պատ վածք ներ. ոչ մե տա ղա կան 
հախ ճա սա լիկ ներ հա տակ նե րի հա մար. տա նիք-
նե րի ոչ մե տա ղա կան փո րա կա վոր կղմինդր ներ. 
ոչ մե տա ղա կան սա լիկ ներ պա տե րը երե սա պա-
տե լու հա մար. ոչ մե տա ղա կան սա լիկ ներ շի նա-
րա րու թյան հա մար. վա նակն (թա փան ցիկ 
քվարց). ոչ մե տա ղա կան զրա հա պատ ված դռներ. 
արծ նա պատ ապա կի շեն քե րի հա մար. ոչ մե տա-
ղա կան սյու ներ շի նա րա րա րու թյան հա մար. 
կա ռուց վածք նե րի հա մար ոչ մե տա ղա կան բար-
ձակ ներ, կա ռուց վածք նե րի հա մար ոչ մե տա ղա-
կան կա լու նակ ներ. կա ռուց վածք նե րի ոչ մե տա-
ղա կան երե սա պատ վածք ներ. պլաս տի կից 
եզ րա գո տի ներ լանդ շաֆ տա յին դի զայ նի հա մար. 
ռե տի նե նե ցուկ ներ շեն քե րի սեյս մա մե կու սաց ման 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան զրա հա պատ վածք ներ. 
ոչ մե տա ղա կան դրո շա կա ձո ղեր (կա ռուց վածք-
ներ). երկ կողմ բաց վող, ճոճ վող ոչ մե տա ղա կան 
դռներ. ոչ մե տա ղա կան ակոր դե ոն դռներ. ձայ-
նա մե կու սիչ շար ժա կան ոչ մե տա ղա կան խցիկ-
ներ. ոչ մե տա ղա կան ձայ նա յին վա հա նակ ներ. 
այ գե գոր ծա կան ոչ մե տա ղա կան շրջա նակ ներ.

դաս 20. մեղ վա փե թակ ներ. հայ տա րա րու-
թյուն նե րի տախ տակ ներ. պլաստ մաս սա յե զար-
դա րանք ներ սննդամ թեր քի հա մար. սաթ. կեն-
դա նի նե րի խրտվի լակ ներ. պառ կե լա թախ տեր 
տնա յին կեն դա նի նե րի հա մար. բներ տնա յին 
կեն դա նի նե րի հա մար. տնակ ներ տնա յին կեն-
դա նի նե րի հա մար. իրեր կեն դա նի նե րի ճան կե-
րից. օղեր վա րա գույր նե րի հա մար. ար ծա թա զօծ-
ված ապա կի (հա յե լի ներ). պա հա րան ներ. պա հա-
րան ներ դե ղե րի հա մար. պլաստ մաս սա յե սեղ-
միչ ներ մա լուխ նե րի կամ խո ղո վակ նե րի հա մար. 
փայ տե տա կառ ներ գի նու պարզ ված քա զատ ման 
հա մար. իրեր չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված 
կե տի բե ղից. բամ բու կե իրեր. նստա րան ներ 
(կա հույք). ձկնոր սա կան զամ բյուղ ներ. ճա ղա փա-
կոց ներ երե խա նե րի հա մար. օրո րոց ներ. դա րակ-
ներ գրա դա րան նե րի հա մար. փայ տե կո ճեր 
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թե լե րի, մե տաք սա թե լե րի, ժա պա վե նա թե լե րի և 
այլ նի հա մար. փայ տե մահ ճա կալ ներ. երիզ ներ 
փայ տից. խցան ներ շշե րի հա մար. խցան ներ 
կե ղև ից. բա ժան մունք նե րով արկ ղեր շշե րի 
հա մար. քար գահ ներ ասեղ նա գոր ծու թյան 
հա մար. շրջա նակ ներ կապ րո նա մա զը խո զա նակ-
նե րի վրա նստեց նե լու հա մար. սպաս քա պա հա-
րան ներ. իրեր կեն դա նի նե րի եղ ջյուր նե րից. 
գրա սե ղան ներ (կա հույք). գրա սե նյա կա յին 
կա հույք. զգեստ նե րի կանգ նակ ներ (կի սանդ րի-
ներ). ար հես տա կան մո մա չեչ փե թակ նե րի 
հա մար. շրջա նակ ներ փե թակ նե րի հա մար. 
կա հա վո րանք (կա հույք). ոչ մե տա ղա կան ծո րակ-
ներ տա կառ նե րի հա մար. քար տա դա րան ներ 
(կա հույք). պա հա րան ներ փաս տաթղ թե րի 
հա մար. կրի ա նե րի զրահ նե րի փո խա րի նիչ ներ. 
բու խա րու էկ րան ներ (կա հույք). դա գաղ ներ. ոչ 
մե տա ղա կան օժան դակ պա րա գա ներ դա գաղ-
նե րի հա մար. իրեր եղ ջե րու նե րի եղ ջյուր նե րից. 
աթոռ ներ. պառ կե լա թոռ ներ. գլխա կալ ներ 
(կա հույք). դա րակ ներ բո լո րագլ խարկ նե րի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան հար թակ ներ բեռն ման 
աշ խա տանք նե րի հա մար. բեռն ման ոչ մե տա ղա-
կան եզ րա չափ քեր եր կա թու ղի նե րի հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան հո դա կա պեր. ցու ցա փեղ կեր. շան 
բներ. կա խա րան ներ հա գուս տի հա մար. դա րակ-
ներ քար տա րան նե րի պա հա րան նե րի հա մար. 
բազ կա թոռ ներ. մա նե կեն ներ. հե ղուկ վա ռե լի քի 
տա րո ղու թյուն ներ. կո մոդ ներ. վա ճա ռա սե ղան-
ներ. ոչ մե տա ղա կան բեռ նարկ ղեր (պա հես տա-
վոր ման և տե ղա փոխ ման հա մար). լո ղուն ոչ 
մե տա ղա կան բեռ նարկ ղեր. սե ղան ներ. իրեր 
մար ջա նից. ոչ մե տա ղա կան սկու տեղ ներ. իրեր 
չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված եղ ջյու րից. 
իրեր բու սա կան փղոսկ րից. ան կող նա յին պա րա-
գա ներ, բա ցա ռու թյամբ սպի տա կե ղե նի. բազ-
մո ցի բար ձեր. ներք նակ ներ. կա խիչ նե րի ոչ 
մե տա ղա կան կե ռիկ ներ հա գուս տի հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան մեծ անոթ ներ հե ղուկ նե րի հա մար. 
սպա սարկ ման սե ղան ներ. սե ղան ներ նկա րե լու, 
գծագ րե լու հա մար. ան շարժ ոչ մե տա ղա կան 
բաշ խիչ ներ սրբիչ նե րի հա մար. բազ մոց ներ. 
փայ տե տա կա ռա տախ տակ ներ. փայ տե փո րագր-
ված գե ղար վես տա կան իրեր. իրեր կրի ա նե րի 
զրա հից. ոստ րե նե րի խե ցի նե րի փեղ կեր. ոչ 
մե տա ղա կան նե ցուկ ներ բույ սե րի և ծա ռե րի 
հա մար. փայ տե կամ պլաստ մաս սա յե հե նա սան-
դուղք ներ. օդա նա վի կամ նա վի շար ժա կան ոչ 

մե տա ղա կան սան դուղք ներ ուղև որ նե րի հա մար. 
դպրո ցա կան կա հույք. սե ղան ներ գրա մե քե նա-
նե րի հա մար. փայ տե կամ պլաստ մաս սա յե ցու-
ցա նակ ներ հայ տա րա րու թյուն նե րի հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան մա նեկ ներ. իրեր ծո վա յին փրփու-
րից. հա նո վի պատ վածք ներ լվա ցա րա նա կոն-
քե րի հա մար. պլաստ մաս սա յե տա րո ղու թյուն ներ 
փա թե թա վոր ման հա մար. բռնիչ ներ վա րա գույր-
նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ մա նա ծա գոր ծա-
կա նի. մահ ճա կալ ներ. ոչ մե խա նի կա կան, ոչ 
մե տա ղա կան փա թաթ ման թմբուկ ներ ճկուն 
խո ղո վակ նե րի հա մար. փա թաթ ման ոչ մե խա նի-
կա կան, ոչ մե տա ղա կան սար քա վո րանք ճկուն 
փող րակ նե րի հա մար. ձո ղիկ ներ աս տի ճան նե րի 
վրա գոր գերն ամ րաց նե լու հա մար. դազ գահ ներ. 
դա րակ ներ (կա հույք). բներ տնա յին թռչուն նե րի 
հա մար. ոչ էլեկտ րա կան հով հար ներ. ոչ մե տա-
ղա կան փա կա նակ ներ տա րո ղու թյուն նե րի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան օժան դակ պա րա գա ներ 
կա հույ քի հա մար. ծաղ կարկ ղեր (կա հույք). պատ-
վան դան ներ ծաղ կա ման նե րի հա մար. վան դա-
կա ցան ցեր անաս նա կե րի հա մար. կանգ նակ ներ 
հրա ցան նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան մեծ 
տա կա ռա տա րա ներ. ոչ մե տա ղա կան հե նակ ներ 
(նե ցուկ ներ) տա կառ նե րի հա մար. ան վիկ ներ 
վա րա գույր նե րի հա մար. պա հա րան ներ սննդամ-
թեր քի հա մար. ոչ մե տա ղա կան օժան դակ 
պա րա գա ներ պա տու հան նե րի հա մար. ոչ մե տա-
ղա կան օժան դակ պա րա գա ներ մահ ճա կալ նե րի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան օժան դակ պա րա գա ներ 
դռնե րի հա մար. միս կտրա տե լու հա մար կոճ ղեր 
(սե ղան ներ). տա րա ներ ապա կի և ճե նա պա կի 
տե ղա փո խե լու հա մար. հա մար նե րի գրանց ման 
ոչ մե տա ղա կան թի թեղ ներ. հան դեր ձա րան ներ 
(զգես տա պա հա րան ներ). մե տա ղա կան կա հույք. 
իրեր ռա տան գյան ար մա վե նուց. ցու ցա սե ղան ներ 
լրագ րե րի հա մար. դա րակ ներ ամ սագ րե րի 
հա մար. ներ սի գա լա րա վա րա գույր ներ շեր տա-
ձո ղիկ նե րից. լվա ցա րան նե րի սե ղան ներ 
(կա հույք). հի վան դա նո ցա յին մահ ճա կալ ներ. ոչ 
մե տա ղա կան անիվ եր մահ ճա կալ նե րի հա մար. 
ոչ մե տա ղա կան մղլակ ներ. ամ բի ո նա սե ղան ներ. 
հյու սած զամ բյուղ ներ (կո ղով եր, տու փեր) մթերք 
տե ղա փո խե լու հա մար. հա գուս տի կա խիչ ներ 
(կա հույք). ոչ մե տա ղա կան հար թակ ներ բեռ նե րի 
փո խադր ման հա մար. ոչ մե տա ղա կան հար թակ-
ներ բեռ նե րի փո խադր ման և բեռն ման-բեռ նա-
թափ ման աշ խա տանք նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա-
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կան ձեռ նա սան դուղք ներ. կա հույ քի փայ տե 
միջ նա պա տեր. ոչ մե տա ղա կան անիվ ներ 
կա հույ քի հա մար. մեղ րա խո րիսխ ներ փե թակ-
նե րի հա մար. մո բայլ ներ (զար դա րանք). նո տա-
կալ ներ. չմշակ ված կամ մաս նա կի մշակ ված 
սա դափ. նույ նա կա նաց ման ոչ մե տա ղա կան 
ցու ցա նակ ներ. շեն քե րի ոչ մե տա ղա կան, ոչ լու-
սա տու հա մար ներ. թռչուն նե րի խրտվի լակ ներ. 
բար ձեր. փչո վի բար ձեր, բա ցա ռու թյամբ բժշկա-
կա նի. ծղո տե ներք նակ ներ. հյու սա ծո իրեր ծղո-
տից, բա ցա ռու թյամբ խսիր նե րի. ծղո տից հյուս-
ված երիզ ներ. երիզ ներ ծղո տից. հաց թու խի 
զամ բյուղ ներ հա ցի հա մար. կանգ նակ ներ հո վա-
նոց նե րի հա մար. շիր մա ներ (կա հույք). ոչ մե տա-
ղա կան կե ռիկ ներ հա գուս տի հա մար. դե կո րա-
տիվ վա րա գույր ներ ուլուն քից. ոչ մե տա ղա կան 
ցցիկ ներ վրան նե րի հա մար. սե ղա նե րես ներ. 
դռներ կա հույ քի հա մար. ուղ ղոր դիչ ներ վա րա-
գույր նե րի հա մար. դա րակ ներ կա հույ քի հա մար. 
պլաստ մաս սա յե եզ րեր կա հույ քի հա մար. 
պա հես տա րան ներ, բա ցա ռու թյամբ մե տա ղից և 
քա րից պատ րաստ ված նե րի. վա րա գույր նե րի 
քի վեր. կե ռիկ ներ վա րա գույր նե րի հա մար. 
կա պեր վա րա գույր նե րի հա մար. եղեգ (հյու սե լու 
հա մար հումք). իրեր կեն դա նի նե րի սմբակ նե րից. 
սեկ րե տեր ներ. ոչ մե տա ղա կան կող պեք ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. մե տա ղա-
կան նստոց ներ. ցած րա դիր օթոց ներ (բազ մոց-
ներ). թիկ նա թոռ ներ. մահ ճա կալ նե րի հիմ քեր. ոչ 
մե տա ղա կան կա փույր ներ (փա կան ներ), բա ցա-
ռու թյամբ մե քե նա նե րի մա սե րի. ար ձան ներ փայ-
տից, մո մից, գիպ սից կամ պլաստ մաս սա յից. 
մե տա ղա կան սե ղան ներ. ար դու զար դի սե ղան-
ներ. ծե փա կերտ զար դա քան դակ ներ նկար նե րի 
շրջա նակ նե րի հա մար. պահ պան ման դա րակ ներ. 
գզրոց ներ. հա յե լի ներ. բա ցո վի թե թև բազ կա թոռ-
ներ. գլա նա ձև հե նա րան ներ բար ձե րի հա մար. 
պատ վան դան ներ (կա հույք). բա նա լի ներ կա խե-
լու տախ տակ ներ. պա հա րան ներ ամա նե ղե նի 
հա մար. հյու սա ծո իրեր. ցու ցա պա հա րան ներ 
(կա հույք. բազ մո ցի փչո վի բար ձեր, բա ցա ռու-
թյամբ բժշկա կա նի. փչո վի ներք նակ ներ, բա ցա-
ռու թյամբ բժշկա կա նի. սա թե ձո ղեր. սա թե թի թե-
ղիկ ներ. գե ղար վես տա կան իրեր փայ տից, մո մից, 
գիպ սից կամ պլաստ մաս սա յից. շի նա րա րա կան 
շա ղա խի հա մար ոչ մե տա ղա կան տա րո ղու թյուն-
ներ. ոչ մե տա ղա կան սնդուկ ներ. դազ գահ ներ 
մամ լակ նե րով (կա հույք). ոչ մե տա ղա կան տա կա-

ռիկ ներ. տա կա ռա գո տի ներ (ոչ մե տա ղա կան). 
կանգ նակ ներ հաշ վիչ մե քե նա նե րի հա մար. 
խցան ման ոչ մե տա ղա կան մի ջոց ներ. ոչ մե տա-
ղա կան խցան ներ. ոչ մե տա ղա կան պտու տակ-
ներ. ոչ մե տա ղա կան գա մեր. ամ րակ ման ձո ղա-
ձև ոչ մե տա ղա կան ման րա մա սեր. ոչ մե տա ղա-
կան հե ղույս ներ. խցա փակ ման ոչ մե տա ղա կան 
մի ջոց ներ շշե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան փա կա-
նակ ներ շշե րի հա մար. տար բե րիչ ոչ մե տա ղա-
կան ապա րան ջան ներ հի վան դա նոց նե րի 
հա մար. սպա սարկ ման ան վա վոր սե ղան ներ 
(կա հույք). կի սանդ րի ներ փայ տից, մո մից, գիպ-
սից կամ պլաստ մաս սա յից. ոչ մե տա ղա կան 
սեղ միչ ներ ճո պան նե րի հա մար. շրջա նակ ներ 
նկար նե րի հա մար. շրջա նա կա ձո ղեր նկար նե րի 
հա մար. մերս ման սե ղան ներ. ջրա յին մահ ճա կալ-
ներ, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կա նի. ցա մա քուր դա-
յին խո ղո վակ նե րի պլաստ մաս սա յե կա փույր ներ 
(փա կան ներ). ոչ մե տա ղա կան խցա բու թակ ներ. 
իրեր խե ցի նե րից. աթո ռակ ներ. ջրա տար խո ղո-
վակ նե րի պլաստ մաս սա յե կա փույր ներ (փա կան-
ներ). շշե րի փայ տյա տու փեր. ար ձա նիկ ներ, 
պատ կեր ներ փայ տից, մո մից, գիպ սից կամ 
պլաստ մաս սա յից. ոչ մե տա ղա կան կող պեք ներ, 
բա ցա ռու թյամբ էլեկտ րա կա նի. վար սա վի րա կան 
բազ կա թոռ ներ. ոչ մե տա ղա կան ձո ղեր. ոչ մե տա-
ղա կան զամ բյուղ ներ. ոչ մե տա ղա կան և ոչ քա րից 
փոս տարկ ղեր. նա վա մա տույց նե րի ոչ մե տա ղա-
կան տա կառ ներ. պա տյան ներ հա գուս տի հա մար 
(պա հոց). փայ տե կամ պլաս տի կե ցու ցա նակ ներ. 
սայ լակ ներ (կա հույք). բամ բու կե գա լա րա վա րա-
գույր ներ. արկ ղեր խա ղա լիք նե րի հա մար. բարձր 
աթոռ ներ ման կիկ նե րի հա մար. ման կա կան քայ-
լա վար ժան քի սայ լակ ներ. գո վազ դա յին նպա-
տակ նե րով օգ տա գործ վող փչո վի իրեր. պլաստ-
մաս սա յե բա նա լի-քար տեր առանց ծած կագ րի և 
չմագ նի սա կա նաց ված. ապա կյա թի թե ղիկ ներ 
հա յե լի ներ պատ րաս տե լու հա մար. պլաստ մաս-
սա յե շար ժան վակ ներ գա լա րա վա րա գույր նե րի 
հա մար. իշոտ նուկ ներ փայտ սղո ցե լու հա մար. 
փայ տե իրեր կա տու նե րի ճան կե րը սրե լու հա մար. 
կա խա թև իկ ներ հա գուս տը տե ղա փո խե լու 
հա մար. ան վա վոր սե ղա նիկ ներ հա մա կար գիչ-
նե րի հա մար (կա հույք). ա ճյու նա սա փոր ներ. 
հող մա զան գեր (զար դա րանք ներ). ներ սի շեր տա-
վա րա գույր ներ հյու սած փայ տից. դրոց ներ գրքե-
րի հա մար (կա հույք). բար ձիկ ներ տնա յին կեն-
դա նի նե րի հա մար. ներ սի պա տու հան նե րի շեր-



ԳԳԳԳԳԳԳ

263

ՄՄՄ 1

263

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 09/2 

16 .09 . 202 1

տա վա րա գույր ներ (կա հույք). դռան ոչ մե տա ղա-
կան բռնակ ներ. ձեռ քի հա յե լի ներ (հար դար վե լու 
հա յե լի ներ). գոր գիկ ներ ման կա կան ճա ղա փա-
կոց նե րի հա մար. սրբիչ նե րի բռնիչ ներ (կա հույք). 
ոչ մե տա ղա կան կլոր բռնակ ներ. պա տին ամ րաց-
րած սե ղան ներ երե խա նե րին բա րու րե լու հա մար. 
բա րու րե լիս երե խա նե րի տակ գցե լու փռոց ներ. 
դռնե րի ոչ մե տա ղա կան փա կեր. ներ սի թղթե 
շեր տա վա րա գույր ներ. ներ սի մա նա ծա գործ ված-
քից շեր տա վա րա գույր ներ. դռնե րի ոչ մե տա ղա-
կան, ոչ էլեկտ րա կան զան գեր. առան ձին կանգ-
նող միջ նա պա տեր (կա հույք). ոչ մե տա ղա կան 
պտու տա կա վոր կա փա րիչ ներ շշե րի հա մար. 
դռնե րի ոչ մե տա ղա կան մուր ճիկ ներ. սղո ցա սե-
ղան ներ (կա հույք). փչո վի կա հույք. ոչ մե տա ղա-
կան ելա րան ներ. ոչ մե տա ղա կան բռնա տե ղեր 
լո գա րան նե րի հա մար. անուր ներ ոչ մե տա ղա կան 
խո ղո վակ ներն ամ րա կա պե լու հա մար. ցու ցա սե-
ղան ներ թան կար ժեք իրե րի հա մար. հա տա կի 
գոր գիկ ներ քնե լու հա մար. ոչ մե տա ղա կան բա ցո-
վի օղակ ներ բա նա լի նե րի հա մար. ան շարժ ոչ 
մե տա ղա կան բաշ խիչ ներ շնե րի մնա ցուկ նե րի 
տոպ րակ նե րի հա մար. դռնե րի ոչ մե տա ղա կան 
կամ կա ու չու կից սահ մա նա փա կիչ ներ. պա տու-
հան նե րի ոչ մե տա ղա կան կամ կա ու չու կից սահ-
մա նա փա կիչ ներ. պա տու հան նե րի ոչ մե տա ղա-
կան հող մա յին մղլակ ներ, կե ռիկ ներ. պա տու հան-
նե րի ոչ մե տա ղա կան հե նակ ներ. դռնե րի ոչ 
մե տա ղա կան հե նակ ներ. ոչ մե տա ղա կան գոր-
ծի քա տու փեր. ոչ մե տա ղա կան արկ ղեր գոր ծիք-
նե րի հա մար. դա րա կա շա րեր. ոչ մե տա ղա կան 
կա խիչ ներ պա յու սակ նե րի հա մար. պլաս տի կից 
բա նա լի ներ. ոչ մե տա ղա կան բար ձակ ներ 
կա հույ քի հա մար. պլաստ մաս սա յե պի տակ ներ. 
բար ձակ ներ (կա հույք). գրա պա հա րան ներ. 
հա տա կա դիր կա խիչ ներ կոս տյումն ե րի հա մար. 
ոչ մե տա ղա կան կա նիստր ներ. թռչնաբ ներ. 
պլաստ մաս սա յե սեղ մակ ներ պար կե րը, պա յու-
սակ նե րը կնքե լու հա մար. ման կա կան մահ ճա-
կալ նե րի պաշտ պա նիչ թա փար գել ներ, բա ցա ռու-
թյամբ ան կող նա յին սպի տա կե ղե նի. փայ տից 
կամ պլաստ մաս սա յից արկ ղեր. ման կա կան 
մահ ճա կալ ներ. նո րա ծին նե րին տե ղա փո խե լու 
կո ղով եր. ոտիկ ներ կա հույ քի հա մար. կարճ 
ոտիկ ներ կա հույ քի հա մար. զգես տա պա հա րան-
ներ. աթո ռակ ներ ոտ քե րի հա մար. ոչ մե տա ղա-
կան մե խեր կո շիկ նե րի հա մար. կո շիկ նե րի ոչ 
մե տա ղա կան կրնկա տա կեր. փայ տից, մո մից, 

գիպ սից կամ պլաս տի կից խա չե լու թյուն ներ, 
բա ցա ռու թյամբ ոս կեր չա կան իրե րի. նավ թի 
ար տա հոս քի հա մար ոչ մե տա ղա կան բեռ նարկ-
ղեր. փչո վի մահ ճա կալ ներ, ոչ բժշկա կան նպա-
տակ նե րով. ճամ բա րա յին (տու րիս տա կան) ներք-
նակ ներ. պլաստ մաս սա յե թե քա հար թակ ներ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար. աթոռ ներ 
ցնցուղ ըն դու նե լու հա մար. գլու խը պա հե լու բար-
ձիկ ներ մա նուկ նե րի հա մար. դիր քի կա յու նաց-
ման բար ձիկ ներ մա նուկ նե րի հա մար. գլխի 
դիր քա վոր ման բար ձեր մա նուկ նե րի հա մար. 
ձեռ քի ոչ մե տա ղա կան դրո շա կա ձո ղեր. խցան-
ներ, ոչ ապա կյա, մե տա ղյա կամ ռե տի նե. դռնե-
րը փա կե լու ոչ մե տա ղա կան, ոչ էլեկտ րա կան 
սար քեր. ոչ մե տա ղա կան ան վակ ներ բա ցո վի 
դռնե րի հա մար. լո գան քի նստա տե ղեր երե խա-
նե րի հա մար. ծնկնե րին դրվող փոք րիկ գրա սե-
ղան ներ. դյու րա կիր գրա սե ղան ներ. ոչ մե տա ղա-
կան ոչ էլեկտ րա կան սար քեր դռնե րը բա ցե լու 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան, ոչ էլեկտ րա կան սար-
քեր պա տու հան նե րը բա ցե լու հա մար. ոչ մե տա-
ղա կան, ոչ էլեկտ րա կան սար քեր պա տու հան-
նե րը փա կե լու հա մար. բարձ րաց նո վի պա տու-
հա նի ոչ մե տա ղա կան հո լո վակ ներ, պա տու հա նի 
ոչ մե տա ղա կան հո լո վակ ներ. ոչ մե տա ղա կան 
կա խո վի կող պեք ներ, բա ցա ռու թյամբ էլեկտ րո-
նա յին նե րի. լվա ցա րա նա յին պա հա րան ներ 
(կա հույք). կա հույ քի գզրոց ներ. ուղե բեռ նե րի 
պա հա րան ներ.

դաս 21. խմոց ներ (գու ռեր). կե րա ման ներ. 
մե տա ղա կան քե րակ ներ հա տակ նե րի հա մար. 
լվաց քի տախ տակ ներ. ջեր մա մե կու սիչ տա րո ղու-
թյուն ներ սննդամ թեր քի հա մար. թա կիչ ներ գոր-
գե րի փո շին մաք րե լու հա մար. ապա կյա սրվակ-
ներ (անոթ ներ). կեն դա նի նե րի ցցա մա զեր 
(խո զա նակ ներ և վրձին ներ). տար բե րա կիչ օղակ-
ներ ըն տա նի թռչուն նե րի հա մար. ճկա փո ղե րի 
գլխա դիր ներ ոռոգ ման, ջրցան ման հա մար. 
ոռոգ ման հար մա րանք ներ. խո զա նակ ներ. ցո ղիչ-
ներ (սրսկիչ ներ). ցնցուղ ներ (այ գե գոր ծա կան). 
հա ցի կեն ցա ղա յին զամ բյուղ ներ. տար բե րա կիչ 
օղակ ներ թռչուն նե րի հա մար. փոք րիկ տաշ տակ-
ներ թռչուն նե րի հա մար. ավել ներ. մե խա նի կա-
կան խո զա նակ ներ գոր գե րի հա մար. գնդա ձև 
ապա կե տա րո ղու թյուն ներ (անոթ ներ). դույ լեր, 
բա դյա ներ. թա սեր (անոթ ներ). խո հա նո ցա յին 
սպաս քի հա վա քա կազ մեր. ծո րան ներ. քե րոց ներ. 
կա րա գա ման ներ. կա փա րիչ ներ կա րա գա ման-
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նե րի հա մար. գա րեջ րի գա վաթ ներ. ապա կե 
տա րո ղու թյուն ներ (քի մի կատ նե րի հա մար). 
անոթ ներ խմե լու հա մար. ջեր մա մե կու սիչ տա րո-
ղու թյուն ներ ըմ պե լիք նե րի հա մար. արկ ղեր թղթե 
ան ձե ռո ցիկ ներ մա տու ցե լու հա մար. օճա ռա ման-
ներ. տու փեր թե յի հա մար. ճա շա ման ներ (թա-
սեր). հյու սա պատ ված շշեր. ճտքա կո շիկ նե րը 
հա նե լու հար մա րանք ներ. ապա կե խցան ներ. 
էլեկտ րա կան և ոչ էլեկտ րա կան խցա նա հան ներ. 
ապա կե գնդեր. մեծ շշեր. թեր մոս ներ. սա ռեց նող 
անոթ ներ. շիշ բա ցե լու էլեկտ րա կան և ոչ էլեկտ-
րա կան հար մա րանք ներ. մե տա ղա կան շամ փուր-
ներ խո հա նո ցի հա մար. փոք րիկ խո զա նակ ներ 
եղունգ նե րի հա մար. հար դա րան քի խո զա նակ-
ներ. լամ պե րի ապա կի նե րը մաք րե լու խո զա նակ-
ներ. նյու թեր խո զա նակ ներ պատ րաս տե լու 
հա մար. մա զեր խո զա նակ նե րի հա մար. խնկա-
ման ներ անու շա հոտ նյու թե րի հա մար. փոք րիկ 
աման ներ քա ցա խի կամ յու ղի հա մար. կա բա րե 
(սկու տեղ ներ ըմ պե լիք նե րի հա մար). թռչնա վան-
դակ ներ. մա ղեր (կեն ցա ղա յին). ջեր մա մե կու սիչ 
տա րո ղու թյուն ներ. ջրա ման ներ. տակ դիր ներ 
ճա շա ցու ցակ նե րի հա մար. կե րակ րա կաթ սա ներ. 
խո հա նո ցա յին սպաս քը մաք րե լու մե տա ղա կան 
ճի լոպ ներ. մա ղեր մոխ րի հա մար (կեն ցա ղա յին 
պա րա գա ներ). կեն ցա ղա յին խե ցե գոր ծա կան 
իրեր. ճան ճաս պան ներ. կաթ սա ներ. կո շի կի 
խո զա նակ ներ. խո զա նակ ներ ձի ե րին մաք րե լու 
հա մար. կե րա ման ներ կեն դա նի նե րի հա մար. 
սան րեր կեն դա նի նե րի հա մար. սան րեր. լա թեր 
մաք րու թյուն անե լու հա մար. մանր չի նա կան 
զար դա րանք ներ ճե նա պա կուց. կա ղա պար ներ 
(խո հա նո ցա յին սպասք). ոչ էլեկտ րա կան հար-
մա րանք ներ մո մով փայ լեց նե լու հա մար. կոկ տեյ լի 
ձեռ քով թա փա հա րե լու խառ նիչ ներ. սոսն ձա ման-
ներ. բա ժակ ներ (անոթ ներ). եղ ջյուր ներ խմե լու 
հա մար. տնա յին պա րա գա ներ կոս մե տի կա յի 
հա մար. կեն ցա ղա յին քա միչ ներ. սկա հակ ներ 
(վա զա ներ) մրգե րի հա մար. տակ դիր ներ դա նակ-
նե րի հա մար սե ղա նի սպաս քա վոր ման հա մար. 
կաթ սա նե րի կա փա րիչ նե րի փա կիչ ներ. կա փա-
րիչ ներ կճուճ նե րի հա մար. ար դու կի սե ղան նե րի 
պա տյան ներ. հար մա րանք ներ փող կապ նե րի ձևը 
պահ պա նե լու հա մար. կեն ցա ղա յին ոչ էլեկտ րա-
կան խառ նիչ ներ. մա ղեր (կեն ցա ղա յին պա րա-
գա ներ). բյու րե ղա պա կյա ամա նե ղեն. կա ղա պար-
ներ սա ռույ ցի հա մար. կա շի ողորկ ման (փայ լեց-
ման) հա մար. ամա նե ղեն սնուն դը ջեր մամ շա կե-

լու հա մար. կեն ցա ղա յին թի ակ ներ. խո հա րա րա-
կան կա ղա պար ներ. մաք րող գոր ծիք ներ (ձեռ քով 
կա ռա վար վող). ատամն աքչ փո րիչ ներ. լվաց քի 
տաշ տեր. կա թը եռաց նե լիս օգ տա գործ վող հսկիչ 
թի թեղ ներ. խո հա նո ցա յին տախ տակ ներ կտրա-
տե լու հա մար. սան րեր (մե ծա տամ) մա զե րի 
հա մար. ոչ էլեկտ րա կան փո շե որ սիչ ներ. տակ-
դիր ներ ար դուկ նե րի հա մար. ապա կու փո շի 
զար դա րանք նե րի հա մար. պի տո յա տու փեր հար-
դա րան քի պա րա գա նե րի հա մար. զու գա րա նի 
թղթի բաշ խիչ ներ. օճա ռի բաշ խիչ ներ. սի ֆոն ներ 
գա զա վոր ված ջրի հա մար. արծ նա պատ ոչ շի նա-
րա րա կան ապա կի. կո շի կի կա ղա պար ներ. 
ձա գար ներ. սպասք հա մե մունք նե րի հա մար. 
սպունգ ներ հար դա րան քի հա մար. բռնիչ ներ 
սպունգ նե րի հա մար. լա թեր կա հույ քի փո շին 
մաք րե լու հա մար. սպի տա կե ղե նի չո րու ցիչ ներ. 
գործ ված քից պատ րաստ ված դույ լեր. սան րե րի 
պա տյան ներ. հախ ճա պա կյա ամա նե ղեն. բռնիչ-
ներ ծա ղիկ նե րի և բույ սե րի հա մար ծաղ կա յին 
կոմ պո զի ցի ա նե րում. ծաղ կա ման ներ. կեն ցա ղա-
յին ոչ էլեկտ րա կան հա րիչ ներ. հա տա կա մաք րիչ-
ներ. թա վա ներ. կոշտ խո զա նակ ներ. կեն ցա ղա-
յին ոչ էլեկտ րա կան հյու թամ զիչ ներ. կեն ցա ղա յին 
ծխակ լա նիչ ներ. թի թե ղա ման ներ. ձեռ նոց ներ 
ձգե լու հար մա րանք ներ. կա ղա պար ներ թխված քի 
հա մար. թեր թա պա կի (չմշակ ված). սպոր տա յին 
տա փաշ շեր. գրիլ ներ, ռաշ պեր ներ (խո հա նո ցա-
յին սպասք). տակ դիր ներ ռաշ պեր նե րի հա մար, 
տակ դիր ներ գրի լի հա մար. հա տա կի խո զա նակ-
ներ. դի մա փո շի քսե լու աղ վափն ջիկ ներ. չմշակ-
ված կամ մաս նա կի մշակ ված ապա կի, բա ցա ռու-
թյամբ շի նա րա րա կա նի. մի ջա տոր սիչ ներ. 
ապա կե բամ բակ, բա ցա ռու թյամբ մե կու սաց ման 
հա մար օգ տա գործ վող նե րի. եփե լու սպասք. սկու-
տեղ - ափ սե ներ բան ջա րե ղե նի հա մար. լի կյո րի 
սպաս քա կազ մեր. խո հա նո ցա յին շե րեփ ներ. իրեր 
մա յո լի կա յից. խո հա նո ցա յին ոչ էլեկտ րա կան 
աղաց ներ. կեն ցա ղա յին սպասք. փշուր ներ 
հա վա քե լու հար մա րանք ներ. խճան կար ներ 
ապա կուց, բա ցա ռու թյամբ շի նա րա րա կա նի. ձեռ-
քով կա ռա վար վող կեն ցա ղա յին աղաց ներ. բրդե 
թա փոն ներ մաք րե լու հա մար. ար հես տա կան 
ձվեր ածան հա վե րի տակ դնե լու հա մար. դրոց-
ներ ձվե րի հա մար. փայ լատ ապա կի. ապա կի 
ծի ա ծա նա քա րից. բար ձիկ ներ մաք րե լու հա մար. 
հաց կտրա տե լու տախ տակ ներ. ամա նե ղե նի 
հա վա քա կազ մով պի տո յա տու փեր զբո սախն-
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ջույք նե րի հա մար. հար թա մամ լիչ ներ տա բատ-
նե րի հա մար. թղթե ափ սե ներ. գրտնակ ներ 
խմո րի հա մար (տնա յին). էլեկտ րա կան սան րեր. 
թի ակ ներ տոր թի հա մար. սի ֆոն ներ, կա թո ցիկ-
ներ գի նին համ տե սե լու հա մար. տախ տակ ներ 
ար դու կե լու հա մար. կեն ցա ղա յին թղթե սկու տեղ-
ներ. կա վե կաթ սա յիկ ներ. գլխա դիր ներ ցնցուղ-
նե րի հա մար. ձեռ քով կա ռա վար վող պղպե ղա-
ղաց ներ. պղպե ղա ման ներ. կեն ցա ղա յին ոչ 
էլեկտ րա կան մե քե նա ներ և հար մա րանք ներ 
ողորկ ման հա մար. նյու թեր փայ լեց նե լու հա մար, 
բա ցա ռու թյամբ պատ րաս տուկ նե րի, թղթի և 
քա րի. ճե նա պա կյա ամա նե ղեն. սկա հակ ներ 
(վա զա ներ). օճա ռա ման ներ. գի շե րա նոթ ներ. 
կա վե ամա նե ղեն. աղ բարկ ղեր. դի մա փո շու 
դա տարկ աման ներ. դույ լեր սա ռույ ցի հա մար. 
խո հա նո ցա յին քե րիչ ներ. առ նետ նե րի թա կարդ-
ներ. կեն ցա ղա յին կամ խո հա նո ցա յին տա րո ղու-
թյուն ներ. օղակ ներ ան ձե ռո ցիկ նե րի հա մար. 
աղ ցա նա ման ներ. աղա ման ներ. ցո ղիչ ներ 
(սրսկիչ ներ) ծա ղիկ նե րի և բույ սե րի հա մար. 
սպաս քա կազ մեր (սե ղա նի սպասք). սկու տեղ ներ. 
թե յի սպաս քա կազ մեր (սե ղա նի սպասք). բռնիչ-
ներ ան ձե ռո ցիկ նե րի հա մար. սա ռույց և սա ռույ-
ցով ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու մե տա ղա կան 
անոթ ներ. պնակ ներ. կոշ կա թի ակ ներ. ապու րա-
ման. փոք րիկ խո զա նակ ներ հոն քե րի հա մար. 
մկան թա կարդ ներ. ար ձան ներ ճե նա պա կուց, 
կա վից, խե ցե ղե նից, հախ ճա պա կուց, թրծա կա-
վից կամ ապա կուց. շա քա րա ման ներ. սկա հակ-
ներ (վա զա ներ) ճա շա սե ղա նի հա մար. գա վա-
թիկ ներ. հա գուս տը լայ նաց նե լու՝ ձգե լու հար մա-
րանք ներ. թրմե լու թե յա ման ներ. կե ռիկ ներ 
կո շիկ նե րը կամ ձեռ նոց նե րը կոճ կե լու հա մար. 
խո զուկ-գան ձա տու փեր. տնա յին պա րա գա ներ 
հար դա րան քի հա մար. ոչ էլեկտ րա կան ինք նա-
եռ ներ. սե ղա նի սպասք, բա ցա ռու թյամբ դա նակ-
նե րի, պա տա ռա քաղ նե րի և գդալ նե րի. հե ղու կա-
ցիր ներ օծա նե լիք նե րի հա մար. նուրբ էլեկտ րա-
կան հա ղոր դիչ նե րով նե րած ված ապա կի. ամա-
նե ղեն ներկ ված ապա կուց. ապա կի ներ տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի պա տու հան նե րի հա մար 
(կի սա ֆաբ րի կատ ներ). գա վաթ ներ. աե րո զո լա յին 
հար մա րանք ներ (բա ցա ռու թյամբ բժշկա կա նի). 
գե ղար վես տա կան իրեր ճե նա պա կուց, խե ցե ղե-
նից, հախ ճա պա կուց, թրծա կա վից կամ ապա-
կուց. ափ սե ներ. խո հա նո ցա յին ոչ էլեկտ րա կան 
ավ տոկ լավ եր, ոչ էլեկտ րա կան շու տե փուկ ներ. 

ոչ էլեկտ րա կան հա րիչ ներ. ծծակ նե րով շշե րի ոչ 
էլեկտ րա կան ջե ռու ցիչ ներ ման կա կան սննդի 
հա մար. սափր վե լու վրձին ներ. բռնիչ ներ սափր-
վե լու վրձին նե րի հա մար. մո մա կալ նե րի վար դակ-
ներ. ապա կե արկ ղեր. կոն ֆե տա տու փեր. մո մա-
կալ ներ. ոչ էլեկտ րա կան թե յա ման ներ. թե յը 
թրմե լու գնդիկ ներ. ատա մի խո զա նակ ներ. էլեկտ-
րա կան խո զա նակ ներ, բա ցա ռու թյամբ մե քե նա-
նե րի մա սե րի. կի սանդ րի ներ ճե նա պա կուց, 
խե ցե ղե նից, հախ ճա պա կուց, թրծա կա վից կամ 
ապա կուց. կաշ պո ներ, բա ցա ռու թյամբ թղթից 
պատ րաստ ված նե րի. ձեռ քով կա ռա վար վող 
սրճա ղաց ներ. սուր ճի սպաս քա կազ մեր (սե ղա նի 
սպասք). սուր ճի ոչ էլեկտ րա կան զտիչ ներ. ոչ 
էլեկտ րա կան սրճեփ ներ. ջրա ման նե րի ոչ թղթե 
և ոչ մա նա ծա գործ ված քից տակ դիր ներ. հղկա-
նյու թով բար ձիկ ներ խո հա նո ցի հա մար. ոչ էլեկտ-
րա կան ճար պա ջե ռոց ներ. ոչ էլեկտ րա կան դյու-
րա կիր սառ ցա պա հա րան ներ. հար մա րանք ներ 
բե րա նի խո ռո չը ողո ղե լու հա մար. մաք րե լու 
հա մար թավ շա կա շի. կո շիկ փայ լեց նե լու ոչ 
էլեկտ րա կան հար մա րանք ներ. կա փա րիչ ներ 
պան րա ման նե րի հա մար. կեն ցա ղա յին զամ բյուղ-
ներ. կեն ցա ղա յին սկու տեղ ներ. բամ բա կե 
թա փոն ներ մաք րե լու հա մար. կա փա րիչ ներ 
աման նե րի հա մար. աման նե րի տակ դիր ներ (սե-
ղա նի սպասք). սա փոր ներ (կժեր). խո հա նո ցա յին 
տա րո ղու թյուն ներ. խո հա նո ցա յին սպասք. խո հա-
նո ցա յին ոչ էլեկտ րա կան սպասք սնունդ պատ-
րաս տե լու հա մար. բռնիչ ներ ատամն աքչ փո րիչ-
նե րի հա մար. ատա մի էլեկտ րա կան խո զա նակ-
ներ. անձ նա կան օգ տա գործ ման հո տա զեր ծիչ 
սար քեր. խո զա նակ ներ տա րո ղու թյուն նե րը 
մաք րե լու հա մար. ցու ցա նակ ներ ճե նա պա կուց 
կամ ապա կուց. սպունգ ներ տնտե սա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. փետ րե փոքր ավել ներ. փո շի 
մաք րե լու լա թեր. ոչ գործ ված քա յին թա փան ցիկ 
կվար ցա յին ապա կե թելք. ապա կե թելք, բա ցա-
ռու թյամբ մե կու սաց ման կամ գործ ված քի հա մար 
օգ տա գործ վող նե րի. ար ձա նիկ ներ ճե նա պա կուց, 
խե ցե ղե նից, հախ ճա պա կուց, թրծա կա վից կամ 
ապա կուց. թե լեր ապա կե թել քից, բա ցա ռու թյամբ 
մա նա ծա գոր ծա կա նի. ոչ էլեկտ րա կան սրճա ման-
ներ. թե յա քա միչ ներ. սրվակ ներ. ձեռ նոց ներ 
տնա յին տնտե սու թյան հա մար. գա րեջ րի կա փա-
րի չով գա վաթ ներ. սպասք բու սա կան յու ղի և 
քա ցա խի հա մար. ձեռ նոց ներ ողորկ ման հա մար. 
մա րիչ ներ մո մե րի հա մար. ման կա կան դյու րա կիր 
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տաշ տակ ներ. վան դակ ներ սե նյա կա յին կեն դա-
նի նե րի հա մար. լա թեր հա տակ լվա նա լու հա մար. 
սպասք լվա նա լու խո զա նակ ներ. տե րա րի ումն եր 
սե նյա կա յին պայ ման նե րում բույ սեր աճեց նե լու 
հա մար. զու գա րա նա յին արկ ղեր ըն տա նի կեն-
դա նի նե րի հա մար. հա լած սի լի կա հող (մաս նա կի 
մշակ ված), բա ցա ռու թյամբ շի նա րա րա կա նի. 
վաֆ լե ոչ էլեկտ րա կան կա ղա պար ներ. հա ցա-
ման ներ. փայ տիկ ներ ուտե լիս օգ տա գոր ծե լու 
հա մար. վու շի քոլ քեր (խծուծ ներ) մաք րե լու 
հա մար. լվաց քա սեղ մակ ներ. ձո ղիկ ներ կոկ տեյլ-
նե րի հա մար. տոպ րակ ներ հրու շա կե ղե նը զար-
դա րե լու հա մար. դա նակ ներ թխվածք ներ կտրե-
լու հա մար (խո հա նո ցա յին պա րա գա ներ). տու-
փեր թխվածք նե րի հա մար. թղթե կամ պլաստ-
մաս սա յե բա ժակ ներ. բա ժակ ներ ըմ պե լիք նե րի 
հա մար. ատա մի թե լեր. ձեռ նոց ներ այ գե գոր ծա-
կան-բան ջա րա բու ծա կան աշ խա տանք նե րի 
հա մար. տաք ուտեստ նե րի ոչ էլեկտ րա կան փոքր 
կաթ սա ներ. իզո թեր միկ (հա վա սա րա ջերմ) պար-
կեր. պտտվող սկու տեղ ներ (խո հա նո ցա յին 
պա րա գա ներ). տու փեր նա խա ճա շի հա մար. 
գդալ ներ խառ նե լու հա մար (խո հա նո ցի սպասք). 
արիշ տա պատ րաս տե լու մե քե նա ներ (ձեռ քի գոր-
ծիք ներ). դա նակ ներ խմո րի հա մար. օդա թող ման 
հար մա րանք ներ. խո հա նո ցա յին փոք րիկ թի ակ-
ներ. հղկա նյու թով սպունգ ներ կա շին մաք րե լու 
հա մար. սխտոր քա միչ ներ (խո հա նո ցա յին 
սպասք). մի ան գա մյա օգ տա գործ ման ափ սե ներ. 
օղա կա ձև և ձո ղա ձև կա խիչ ներ սրբիչ նե րի 
հա մար. զու գա րա նի թղթի բռնիչ ներ. սե նյա կա յին 
ակ վա րի ումն եր. սե նյա կա յին ակ վա րի ումն ե րի 
կա փա րիչ ներ. սե նյա կա յին տե րա րի ում ներ 
(վի վա րի ումն եր). քամ վող հա տա կա մաք րիչ ներ. 
զամ բյուղ ներ թղթե րի հա մար. արկ ղեր բույ սե րի 
հա մար. ձո ղիկ ներ (ծղոտ ներ) ըմ պե լիք ներ խմե լու 
(համ տե սե լու) հա մար. ջեր մակ ներ թեյ նիկ նե րի 
հա մար. շպա րը մաք րե լու հար մա րանք ներ. 
մի ջատ նե րին գրա վե լու և ոչն չաց նե լու հա մար ոչ 
էլեկտ րա կան սար քեր. թխե լու հա մար գոր գիկ-
ներ. եր կա րա ճիտ կո շիկ նե րի կա ղա պար ներ. 
գրպա նի տա փաշ շեր. կոս մե տի կա կան մած կա-
թի ակ ներ. տակ նոց ներ. ճան ճոր սիչ ներ. մոմ 
պատ րաս տե լու անոթ ներ. ոչ էլեկտ րա կան շո գե-
կաթ սա ներ սննդի հա մար. դի մա հար դար ման 
սպունգ ներ. խո հա նո ցա յին ոչ էլեկտ րա կան ջար-
դիչ ներ. բռնիչ ներ (խո հա նո ցա յին). խո հա նո ցա-
յին ձեռ նոց ներ, խո րո ված անե լու ձեռ նոց ներ. 

խո հա նո ցա յին վրձին ներ, խո զա նակ ներ. խո հա-
րա րա կան տան ձա ձև սրսկիչ ներ. ավ տո մե քե նան 
լվա նա լու ձեռ նոց ներ. դի մա հար դար ման վրձին-
ներ. դույ լեր հա տա կա մաք րի չը քա մե լու հա մար. 
լո շիկ ներ (տոր տի լա) պատ րաս տե լու ոչ էլեկտ րա-
կան խո հա նո ցա յին ճնշա գոր ծիք ներ. դա հուկ-
նե րը մո մով փայ լեց նե լու խո զա նակ ներ. թար թիչ-
նե րի խո զա նակ ներ. կեն ցա ղա յին, ոչ էլեկտ րա-
կան զա տիչ ներ ձվի հա մար. ոտ քե րի մատ նե րի 
բա ժա նիչ ներ ոտ նա հար դար ման հա մար. էլեկտ-
րա կան հո սան քին մի ա ցող դի ֆու զոր ներ մո ծակ-
նե րին վա նե լու հա մար. սա ռեց նող տոպ րակ ներ 
սննդամ թեր քը և ըմ պե լիք նե րը սա ռեց նե լու 
հա մար. բազ մա կի օգ տա գործ ման սառ ցե գնդիկ-
ներ. սե ղա նի վրա յի ոչ թղթե և ոչ մա նա ծա գործ-
ված քից տակ դիր ներ. սե ղա նի սպաս քի տակ 
դրվող ոչ թղթե և ոչ մա նա ծա գործ ված քից ան ձե-
ռո ցիկ ներ. կա խո վի պի տակ ներ գրա ֆին նե րի 
հա մար. գի նու օդա վո րիչ ներ (աե րա տոր ներ). 
ատա մի էլեկտ րա կան խո զա նակ նե րի գլխիկ ներ. 
դրա մա տու փեր. էլեկտ րա կան կամ ոչ էլեկտ րա-
կան սար քեր հա գուս տի խա վա մա զիկ գնդիկ նե րը 
հե ռաց նե լու հա մար. լա թեր ողորկ ման, փայ լեց-
ման հա մար. խո զաս տև խո զա նակ ներ պատ րաս-
տե լու հա մար. ձիու մազ խո զա նակ ներ պատ րաս-
տե լու հա մար. ունե լի ներ սա ռույ ցի հա մար. 
ունե լի ներ աղ ցա նի հա մար. սպաս քի շե րեփ ներ. 
խո հա նո ցա յին վար սանգ ներ. խո հա նո ցա յին 
հա վանգ ներ. պաղ պա ղա կի գդալ ներ. ըն կույ զի 
կոտ րիչ ներ. շա քա րի ունե լի ներ. ցա խա վել նե րի 
բռնակ ներ. գի նու շե րեփ ներ. ման կա կան փչո վի 
լո գա րան ներ. ման կա կան լո գա րան նե րի հե նա-
րան ներ. թե յի կա պոց նե րի բռնիչ ներ. տոր թի 
ձև ա վոր ման գոր ծիք նե րի ծայ րեր և խո ղո վակ ներ. 
սպի տա կե ղե նի հո վա նո ցա ձև չո րա նոց ներ. 
խո հա նո ցա յին ցան ցեր, բա ցա ռու թյամբ միկ րո-
ա լի քա յին վա ռա րան նե րի հա մար նա խա տես-
ված նե րի. կա թո ցիկ ներ կոս մե տի կա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. կա թո ցիկ ներ կեն ցա ղա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. կուս կուս պատ րաս տե լու 
ոչ էլեկտ րա կան սա լիկ ներ. ոչ էլեկտ րա կան 
թա ժին ներ. ձվի դեղ նու ցի զա տիչ ներ. բազ մա կի 
օգ տա գործ ման սի լի կո նե կա փա րիչ ներ սննդի 
հա մար. կեն դա նի նե րին խնա մե լու ձեռ նոց ներ. 
քե րակ ներ (մաք րող գոր ծիք ներ). առանց կճե պի 
ձու խա շե լու կաթ սա ներ. անու շա բույր յու ղի 
էլեկտ րա կան և ոչ էլեկտ րա կան դի ֆու զոր ներ, 
բա ցա ռու թյամբ հո տա վետ եղեգ նե րի. անու շա-
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բույր յու ղե րը տա րա ծե լու թի թե ղիկ ներ. մա կա րո-
նե ղեն պատ րաս տե լու ձեռ քի մե քե նա ներ. օգ տա-
գործ ված խան ձա րուր նե րի դույ լեր. ա լ յու մի նե 
փայ լա թի թե ղից մե կան գա մյա տա րա ներ կեն ցա-
ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. խո ղո վա կիկ ներ 
սխտո րի կե ղև ազրկ ման հա մար. ատամն ա մա-
ծու կի պար կու ճի ճզմիչ ներ. գի նի լցնե լու հար մա-
րանք. կե րա ման ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի 
հա մար. ավ տո մատ կե րա ման ներ ըն տա նի կեն-
դա նի նե րի հա մար. էլեկտ րա կան և ոչ էլեկտ րա-
կան տա քա ցու ցիչ ներ մո մե րի հա մար. ամա նե ղեն 
լվա նա լու լա թեր. հղկող ձեռ նոց ներ մաշ կը մաք-
րե լու հա մար.

դաս 22. պա րու սի նից միջ նա պա տեր (օդա-
փոխ վող). բրե զենտ. ժա պա վեն ներ խա ղո ղի 
վա զե րը կա պե լու հա մար. փայ տա տա շեղ. փայ-
տա բուրդ. փայ տա թեփ. կոպ տա բուրդ (խծուծ ման 
նյութ). չմշակ ված մե տաքս. քո ղարկ ման ցան-
ցեր. թել քա վոր մա նա ծա գործ ված քա յին հումք. 
ձկնոր սա կան ցան ցեր. ուղ տի բուրդ. կա նե փի 
ման րա թե լեր. վու շա քոլք. կա նե փա թե լե փո կեր. 
մե տաք սի թա փոն ներ խծուծ ման հա մար. կո կո-
սի թելք. բո ժոժ ներ. ոչ մե տա ղա կան ճո պան ներ. 
պա րան ներ. պա րան ներ մտրակ նե րի հա մար. 
պա րա նա սան դուղք ներ. չմշակ ված բամ բակ. 
բամ բա կա քոլք. ձիու մազ. բմբուլ (փե տուր). այ դե-
րու կի աղ վա փե տուր. ոչ ռե տի նե, ոչ պլաստ մաս-
սա յե և ոչ թղթե կամ ստվա րաթղ թե խծուծ ման 
նյու թեր. ոչ ռե տի նե, ոչ պլաստ մաս սա յե և ոչ թղթե 
կամ ստվա րաթղ թե փա թե թա վոր ման (խծուծ ման, 
մի ջադր ման) նյու թեր. պա րան ներ, ճո պան ներ, 
առա սան ներ փա թեթ ված քի հա մար. խծուծ ման 
բուրդ. ճո պան ներ, առա սան ներ, պա րան ներ. 
թել քա նյու թե րից մի ջա դիր ներ նա վե րի հա մար. 
կվար ցա յին թա փան ցիկ ապա կե թելք մա նա-
ծա գործ ված քե ղե նի հա մար. թղթե պա րան ներ. 
թե լեր ցան ցե րի հա մար. մե տաք սա քոլք. բրդի 
քոլ քեր. կապկ պե լու ոչ մե տա ղա կան մի ջոց ներ 
խրձե րի հա մար. ցան ցա ճոճ. խոտ խծուծ ման 
հա մար. ժա պա վեն ներ շեր տա վա րա գույր-
նե րի հա մար. ջուտ. կա պոկ. օղա պա րան ներ 
(թա կարդ ներ). ցան ցա վոր գործ վածք ներ. մշակ-
ված կամ չմշակ ված բուրդ. գզած բուրդ. նուրբ 
բրդե ղեն. քրծեն. մո մա թել (ձյու թա թել). չմշակ ված 
վուշ (տրոր ված). փե տուր ան կող նա յին պա րա գա-
նե րի լցման հա մար. հո վա նի ներ մա նա ծա գոր ծա-
կան նյու թե րից. առա գաստ ներ (ճո պա նա սարք). 
զտե լու հա մար օգ տա գործ վող բամ բակ. բամ բակ 

կա հույ քի խծուծ ման և պաս տա ռա պատ ման 
հա մար. խծուծ ման ծղոտ. փե տուր խծուծ ման 
հա մար. կեն դա նի նե րի մա զա ծած կույթ. ռա մի ից 
(չի նա կան եղինջ) թելք. ռա ֆիա (սա ղար թա վոր 
ար մա վե նու նրբա թել). պար կեր սո րուն նյու թեր 
տե ղա փո խե լու և պա հե լու հա մար. մա նա ծա-
գոր ծա կան տոպ րակ ներ (ծրար ներ, կա պոց ներ) 
փա թե թա վոր ման հա մար. որո ճի թելք. վրան-
ներ. գեղմ. ոչ խա րի բուրդ. ծո վա յին ջրի մուռ ներ 
խծուծ ման հա մար. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
ան չափս պա տյան ներ. մա նա ծա գոր ծա կան թելք. 
սի զալ. ոչ մե տա ղա կան ժա պա վեն ներ փա թա-
թե լու կամ կապկ պե լու հա մար. կապկ պե լու ոչ 
մե տա ղա կան թե լեր. ծղո տե հյու սա պատ վածք-
ներ շշե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան կա լորդ ներ 
բեռն ման-բեռ նա թափ ման աշ խա տանք նե րի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան փո կեր բեռն ման-բեռ-
նա թափ ման աշ խա տանք նե րի հա մար. ոչ մե տա-
ղա կան քար շա փո կեր բեռ նե րի տե ղա փոխ ման 
և բեռն ման-բեռ նա թափ ման աշ խա տանք նե րի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան ճո պան ներ. քո ղարկ ման 
պա տյան ներ. կապկ պե լու ոչ մե տա ղա կան թե լեր 
գյու ղատն տե սա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ած խած նա յին թելք մա նա ծա գոր ծա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. քու ղեր բարձ րաց վող պա տու-
հան նե րի հա մար. քու ղեր նկար ներ կա խե լու 
հա մար. բամ բա կի թա փոն ներ խծուծ ման հա մար. 
պա րան ներ փա թե թա վոր ման հա մար. պլաստ-
մաս սա յե թելք մա նա ծա գոր ծու թյան հա մար. 
մա նա ծա գործ ված քա յին ապա կե թելք. ցան ցեր. 
բամ բա կի աղ վա մազ. հո վա նի ներ սին թե տիկ 
նյու թե րից. ավ տո մե քե նա նե րի տե ղապ տույ տի 
ժա մա նակ օգ տա գործ վող ճո պան ներ. փոս-
տա յին պար կեր, պա յու սակ ներ. առա գաստ ներ 
առա գաս տա դա հուկ նե րի հա մար. ցան ցա վոր 
պար կեր լվաց քի հա մար. տոպ րակ ներ դի ակ ներ 
տե ղա փո խե լու հա մար. ցան ցա յին կա պա տե ղեր 
փակ վող ելանց քով, տոպ րա կա ցան ցեր. ցան-
ցա թա կարդ ներ ձկնա բու ծա րան նե րի հա մար. 
առա գաս տակ տավ առա գաս տա նա վե րի հա մար. 
ար տա քին փա կո ցա փեղ կեր, գա լա րա վա րա-
գույր ներ մա նա ծա գործ ված քից. ոչ մե տա ղա կան 
կա լորդ ներ. ցան ցեր կեն դա նի նե րին կե րակ րե լու 
հա մար. խո զաս տև. փո շուց պաշտ պա նող ծած-
կոց ներ. խան ձա րուր նե րի պահ պան ման հա մար 
հա տուկ հար մա րեց ված կտո րի պա յու սակ ներ. 
բի վակ պար կեր` որ պես ապաս տա րան օգ տա-
գոր ծե լու հա մար. կեղ տոտ լվաց քի պար կեր.
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դաս 23. թե լեր. բամ բա կյա թե լեր և ման-
ված քա թել. թե լեր ասեղ նա գոր ծու թյան հա մար. 
բրդե թե լեր. կա նե փի թե լեր և ման ված քա թել. 
թե լեր և ման ված քա թել հնդկըն կույ զի թել քե րից. 
մե տաք սե թե լեր և ման ված քա թել. բամ բա կե ման-
վածք. կա րի թե լեր և ման ված քա թել. ման վածք. 
ջու տե թե լեր և ման ված քա թել. բրդե ման վածք. 
վու շե թե լեր և ման ված քա թել. թե լեր և ման ված-
քա թել ար հես տա կան թել քե րից. լցա կա րե լու 
հա մար թե լեր և ման ված քա թել. մե տաք սե ման-
վածք. մա նա ծա գործ ված քա յին թե լեր ապա կե-
թել քից. ռե տի նե մա նա ծա գոր ծա կան թե լեր և 
ման ված քա թել. մա նա ծա գոր ծա կան ձգուն թե լեր 
և ման ված քա թել. մա նա ծա գործ ված քա յին թե լեր 
պլաստ մաս սա յե նյու թե րից. նուրբ մե տա ղա թել 
ասեղ նա գոր ծու թյան հա մար. թա վա թել (ման-
վածք).

դաս 24. բարձր ջեր մաս տի ճա նում կպչող 
կպչուն գործ վածք ներ. ան գա զան ցիկ գործ վածք-
ներ օդա պա րիկ նե րի հա մար. կեն դա նի նե րի 
կա շին նմա նա կող գործ վածք ներ. պաս տա ռա-
պատ ման գործ վածք ներ կա հույ քի հա մար. լո ղա-
նա լու սպի տա կե ղեն (բա ցա ռու թյամբ հա գուս տի). 
բան ներ ներ մա նա ծա գործ ված քից կամ պլաստ-
մաս սա յից. բի լ յար դի մա հուդ. գործ վածք ներ. 
մար մաշ (գործ վածք). մոմ լաթ. դի պակ. մա նա-
ծա գոր ծա կան նյու թեր. կտավ. հենք (կան վա) 
ասեղ նա գոր ծու թյան կամ ջուլ հա կա գոր ծու թյան 
հա մար. քա թան (կտոր). գործ վածք ներ կա նե փա-
թե լից. կտավ (քա թան) կա նե փա թե լից. աս տառ-
ներ բո լո րագլ խարկ նե րի հա մար. գործ վածք ներ 
կոշ կե ղե նի տակ դիր նե րի հա մար. գործ վածք ներ 
կո շիկ նե րի հա մար. սե ղա նի ոչ թղթե նեղ սփռո-
ցիկ ներ. շև ի ոտ (կտոր). մոմ լա թե սփռոց ներ. 
թա վիշ. թա ղիք. բամ բա կե գործ վածք ներ. ան կող-
նու ծած կոց ներ. ներք նա կե րես ներ. խտակ տավ 
(վու շե գործ վածք). ան կող նու թղթե ծած կոց ներ. 
սփռոց ներ, բա ցա ռու թյամբ թղթից պատ րաստ-
ված նե րի. ճամ փոր դա կան ծած կո ցա շա լեր. կրեպ 
(նոսր գործ վածք). կրե պոն. կամ կա յե (նախ շա-
վոր) գործ վածք ներ. սպի տա կե ղե նի գործ վածք-
ներ. գործ վածք ներ աս տա ռի հա մար. սա վան ներ. 
պա տանք ներ. մա նա ծա գործ ված քից կամ պլաստ-
մաս սա յից դրոշ ներ. մա նա ծա գործ ված քից կամ 
պլաստ մաս սա յից գու նա զարդ դրո շակ ներ. նախ-
շա վոր կտոր ուղե գոր գե րի (ուղե լա թե րի) հա մար. 
աղ վա փե տու րից վեր մակ ներ, ծած կոց ներ. ձգուն 
(էլաս տիկ) գործ վածք ներ. վա րա գույր նե րի 

կա պեր մա նա ծա գործ ված քից. ապա կե սպաս քը 
սրբե լու ան ձե ռո ցիկ ներ (սրբիչ ներ). նախ շա վոր 
գործ վածք ներ ասեղ նա գոր ծու թյան հա մար. 
ֆլա նել. բայ կա (խա վոտ գործ վածք). բամ բա կե 
գործ վածք ներ պան րի փա թաթ ված քի հա մար. 
բու մա զե. մար մին լվա նա լու թաթ ման ներ. գա զե 
գործ վածք ներ (շղարշ). ռե տի նա պատ ված կտավ 
(բա ցա ռու թյամբ գրա սե նյա կա յին նպա տակ նե րի 
հա մար օգ տա գործ վող նե րի). մա զե գործ վածք 
(պար կա գործ վածք). պա տյան ներ կա հույ քի 
հա մար. մե տաք սե գործ վածք ներ տպագ րա կան 
շաբ լոն նե րի (ձև ան մուշ նե րի) հա մար. դա ջո վի 
չթե գործ վածք ներ. ջեր սի (գործ վածք). ջու թե 
գործ վածք ներ. բրդե գործ վածք ներ. վու շե գործ-
վածք ներ. ան կող նու սպի տա կե ղեն. սպի տա կե-
ղեն նախ շա վոր կտա վից. սե ղա նի սպի տա կե-
ղեն, բա ցա ռու թյամբ թղթից պատ րաստ վա ծի. 
սպի տա կե ղեն տնա յին տնտե սու թյան հա մար. 
սրբիչ ներ մա նա ծա գործ ված քից. մե տաք սե գործ-
վածք «մա րա բու». խտակ տավ ներք նակ նե րի 
հա մար. պլաստ մաս սա յե ծած կոց ներ կա հույ քի 
հա մար. սե ղա նի ան ձե ռո ցիկ ներ մա նա ծա գործ-
ված քից. մո լես կին (գործ վածք). թաշ կի նակ ներ 
մա նա ծա գործ ված քից. հա կա մո ծա կա յին ցան-
ցեր. բար ձե րես ներ. պլաստ մաս սա յե նյու թեր 
(գործ վածք նե րի փո խա րի նիչ ներ). ծանր վա րա-
գույր ներ. գործ վածք ներ ռա միի (ճե նա կա նե փի) 
թել քից. գործ վածք ներ ար հես տա կան մե տաք-
սից. վա րա գույր ներ մա նա ծա գործ ված քից կամ 
պլաստ մաս սա յից. երեսսր բիչ ներ մա նա ծա գործ-
ված քից. մե տաք սե գործ վածք ներ. շղարշ. գործ-
վածք ներ սպա նե ա խո տից. տաֆ տա (նրբա դի-
պակ) (գործ վածք). տրի կո տա ժե գործ վածք ներ. 
շղար շե վա րա գույր ներ. զե ֆիր (գործ վածք). չիթ. 
մա նա ծա գործ ված քից ամա նա տա կեր. սե ղա նի 
մա նա ծա գործ ված քից տակ դիր ներ. մա նա ծա գոր-
ծա կան ոչ գործ ված քա յին նյու թեր. ներդ րակ ներ 
քնա պար կե րի հա մար. մա նա ծա գործ ված քից 
ան ձե ռո ցիկ ներ գրի մը մաք րե լու հա մար. պի տակ-
ներ մա նա ծա գոր ծա կան նյու թե րից. մա նա ծա գոր-
ծա կան երես պատ ման նյու թեր պա տե րի հա մար. 
մա նա ծա գոր ծա կան գործ վածք ներ ապա կե թել-
քից. մա նա ծա գոր ծա կան նյու թեր զտե լու հա մար. 
գրա մե քե նա նե րի ծած կոց ներ մա նա ծա գործ ված-
քից. գործ վածք ներ թա վա թե լից. պա տյան ներ 
բար ձե րի հա մար. սպաս քի տակ դրվող մա նա ծա-
գործ ված քից դրոց ներ. վեր մակ ներ, ծած կոց ներ. 
բազ մո ցի բար ձե րի ծած կոց ներ. նյու թեր մա նա-
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ծա գործ ված քի հա մար. մա նա ծա գոր ծա կան 
նյու թեր կա հույք պաս տա ռա պա տե լու հա մար. 
գործ ված քից պա տյան ներ զու գա րա նա կոն քե րի 
կա փա րիչ նե րի հա մար. ցնցու ղա րա նի վա րա-
գույր ներ մա նա ծա գործ ված քից կամ պլաստ մաս-
սա յից. գործ ված քից տա կա շո րեր, գործ ված քից 
խան ձա րուր ներ ման կիկ նե րի հա մար. վեր մակ-
ներ տնա յին կեն դա նի նե րի հա մար. քնա պար կեր 
նո րա ծին նե րի հա մար. ծրար ներ նո րա ծին նե րի 
հա մար. քնա պար կեր. մահ ճա կա լի ժա նյա կե րիզ-
ներ. ման կա կան մահ ճա կալ նե րի բամ պեր ներ 
(ան կող նա յին սիպ տա կե ղեն). մուս լի նի գործ-
վածք. բի վակ պար կեր՝ որ պես քնա պար կե րի 
հա մար պաշտ պա նիչ պա տյան ներ. զբո սախն-
ջույք նե րի պլեդ ներ.

դաս 25. կոշ կե ղե նի սա հե լը խո չըն դո տող 
հար մա րանք ներ. հա գուստ ավ տո մո բի լիստ-
նե րի հա մար. կոշ կե ղեն. բաղ նի քի սան դալ ներ. 
բաղ նի քի հո ղա թափ ներ. գուլ պա ներ (եր կար). 
քրտինք կլա նող եր կար գուլ պա ներ. գուլ պա նե րի 
կրկնակ րունկ ներ. բե րետ ներ. բլուզ ներ. բո ա ներ 
(մոր թե վզպատ ներ՝ գոր ժետ ներ). կե պի ներ՝ 
որ պես գլխարկ ներ. տրի կո տա ժե ղեն. եր կա-
րա ճիտ կո շիկ ներ. կի սա կո շիկ ներ. կոշ կաք թեր 
(կո շիկ նե րի մա սեր). քրտնա կալ ներ. տա բա տա-
կալ ներ. քու ղե րով կի սա կո շիկ ներ. հա գուս տի 
օձիք ներ. պա րա նո ցի խո ղո վա կա ձև շար ֆեր. 
լի ֆեր. բռնցքա մար տիկ նե րի վար տիք ներ. 
թա սակ ներ (գլխարկ). իրա նա կալ ներ (կա նա ցի 
ներք նազ գեստ). ներք նազ գեստ. գլխա նոց ներ 
(հա գուստ). բո լո րագլ խարկ նե րի շրջա նակ ներ 
(հենք). հո վար ներ գլխարկ նե րի հա մար. գո տի-
ներ (հա գուստ). շա լեր. խա լաթ ներ. սվի տեր ներ, 
պու լո վեր ներ. շուր ջառ ներ (եկե ղե ցա կան զգեստ). 
կար ճա գուլ պա ներ. կա պեր կար ճա գուլ պա նե րի 
հա մար. կա խա կա պեր. կա պեր եր կար գուլ պա-
նե րի հա մար. կո շիկ նե րի ճտքեր. մի ջա տա կեր. 
շա պիկ ներ (բլուզ ներ). պլաստ րոն ներ. կրծքա կալ-
ներ. հա գուստ. բո լո րագլ խարկ ներ. կոշ կե ղե նի 
մե տա ղե եզ րակ ներ. մոր թի ներ (հա գուստ). հա նո-
վի օձիք ներ. զու գա գուլ պա ներ. կոմ բի նե զոն ներ 
ջրա յին դա հուկ նե րի հա մար. կոմ բի նե զոն ներ 
(հա գուստ). քրտինք ներծ ծող ներք նազ գեստ. 
առանց քու ղե րի սեղ մի րան ներ (գրա ցի ա ներ). 
կոս տյումն եր. պատ րաս տի հա գուստ. ման կա-
կան վար տիք ներ (ներք նազ գեստ). ական ջա-
կալ ներ (հա գուստ). փող կապ ներ. կոշ կե րես ներ. 
սռնա պան ներ. բրի ջի ներ. տա բատ ներ. հա գուստ 

հե ծան վորդ նե րի հա մար. ձեռ նոց ներ (հա գուստ). 
պատ րաս տի աս տառ ներ (հա գուս տի տար րեր). 
շարֆ, կաշ նե, վզնոց. գո տի-շար ֆեր, ծի սա կար-
գա յին շար ֆեր. տրի կո տա ժե հա գուստ. ներ դիր-
ներ շա պիկ նե րի հա մար. էս պադ րիլ ներ. մոր թե 
թիկ նոց ներ. բութ սեր (ֆուտ բո լա յին). ցի լինդր-
ներ. գա բար դին ներ (հա գուստ). սեղ մի րան ներ 
(ներք նազ գեստ). գո տի ներ (ներք նազ գեստ). 
կրկնա կո շիկ ներ. բաճ կո նակ ներ. փող քա ժա պա-
վեն ներ. գլխա շոր, որը ծած կում է պա րա նո ցը և 
ուսե րը. մարմն ա մար զա կան կոշ կե ղեն. ման տո. 
անջ րան ցիկ հա գուստ. զան գա պան ներ (տաք 
գուլ պա ներ). ջեր սի (հա գուստ). շրջազ գեստ-
ներ. նո րած նի օժիտ (հա գուստ). շքազ գեստ ներ 
(սպա սա վոր նե րի). սպոր տա յին տրի կո տա ժե-
ղեն. բազ կա պատ ներ. գոգ նոց ներ (հա գուստ). 
մուֆ տա ներ (հա գուստ). օրա րի (եկե ղե ցա կան 
հա գուստ). առանց մատ նե րի ձեռ նոց ներ. խույ-
րեր (եկե ղե ցա կան գլխարկ). տնա յին կո շիկ ներ. 
կնգու ղով վե րար կու (թիկ նոց ներ). մուշ տակ-
ներ. լո ղա փի զգեստ ներ. լո ղա փի կո շիկ ներ. 
գրպան ներ հա գուս տի հա մար. պի ժա մա ներ. 
զգեստ ներ. սա բո ներ (կո շիկ). սան դալ ներ. 
կի սա վար տիք ներ. կրծկալ ներ. վե րար կու ներ. 
կրունկ ներ կոշ կե ղե նի հա մար. պատ մու ճան ներ 
(պա րե գոտ ներ). ռան տեր կոշ կե ղե նի հա մար. 
հա մազ գեստ. բրդյա բաճ կոն ներ (հա գուստ). 
բաճ կոն ներ (հա գուստ). թղթե հա գուստ. քո ղեր 
(հա գուստ). լո ղագլ խարկ ներ. լո ղա վար տիք-
ներ. լո ղազ գեստ ներ. բաղ նի քի խա լաթ ներ. 
ման կա կան կրծկալ ներ, բա ցա ռու թյամբ թղթից 
պատ րաստ ված նե րի. կոշ կե ղե նի ներ բան ներ. 
կո շիկ ներ. կրունկ ներ. սպոր տա յին կո շիկ ներ. 
ոչ էլեկտ րա կան մուֆ տա ներ ոտ քե րի հա մար. 
սե պեր բութ սե րի հա մար. սպոր տա յին բութ սեր. 
գլխա կա պեր (հա գուստ). գլխա նո ցով բաճ կոն. 
տա կի շրջազ գեստ ներ. դա հուկ նե րի կի սա կո շիկ-
ներ. կա նա ցի ներք նա շա պիկ ներ (կոմ բի նա ցիա). 
բո դի (կա նա ցի ներք նազ գեստ). բան դա նա ներ 
(պա րա նո ցի թաշ կի նակ ներ). հա գուստ մարմն ա-
մար զու թյան հա մար. հա գուստ ար հես տա կան 
կաշ վից. կաշ վե հա գուստ. թիկ նոց ներ. դի մա-
կա հան դե սի կոս տյումն եր. սա րի ներ. կար ճա թև 
(T-աձև) մայ կա ներ. չալ մա ներ. ժա պա վե նա կապ 
փող կապ ներ լայն եզ րե րով. ջրցո ղի գլխարկ-
ներ. ձկնոր սա կան բաճ կոն ներ. գո տի-քսակ ներ 
(հա գուստ). կրծքի գրպա նի թաշ կի նակ ներ. թղթե 
գդակ ներ (հա գուստ). դի մակ ներ քնե լու հա մար. 
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կի սա տա բա տա ձև շրջազ գեստ ներ. պոն չո ներ. 
սա րոնգ ներ. դա հու կորդ նե րի ձեռ նոց ներ. լե գինս-
ներ (շալ վար). սա րա ֆան ներ. հո վար ներ՝ որ պես 
գլխարկ ներ. կի սա տա բատ ներ (ներք նազ գեստ). 
սպոր տա յին մայ կա ներ. կա ճյակ ներ (թա ղի քե 
եր կա րա ճիտ կո շիկ ներ). ժա մա շա պիկ ներ. մին չև 
կո ճե րը հաս նող կո շիկ ներ. քրտինք ներծ ծող 
կար ճա գուլ պա ներ. վար սա վի րա կան թիկ նոց. 
կա րա տեի հա մազ գեստ. ձյու դո յի հա մազ գեստ. 
մարմն ա մար զա կան կիպ նստող զգեստ. կի մո-
նո. թև քե րով ման կա կան կրծկալ ներ, բա ցա ռու-
թյամբ թղթից պատ րաստ ված նե րի. նի հա րեց նող 
նյու թեր պա րու նա կող հա գուստ. ասեղ նա գործ 
հա գուստ. կո շի կի կրուն կի պաշտ պա նիչ հար-
մա րանք ներ. գլխարկ ներ. թաթ ման ներ. լա տեք-
սա յին հա գուստ. պաշտ պա նիչ մար զա շա պիկ ներ 
(ռաշ գարդ ներ). ԼԱԴ-ով հա գուստ. գլխա շո րեր. 
կպչուն կրծկալ ներ. կարճ սռնա պան ներ.

դաս 26. ճար մանդ ներ կո շիկ նե րի հա մար. 
ասեղ ներ. ասեղ ներ կոշ կա կա րու թյան հա մար. 
ասեղ ներ կա րի հա մար. ասեղ ներ բրդի սան րագ-
զիչ մե քե նա նե րի հա մար. ասեղ ներ կազ մա րա-
րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. կար կա տա նի 
ասեղ ներ. ասեղ ներ թամ բա գոր ծա կան աշ խա-
տանք նե րի հա մար. հյու սե լու շյու ղեր. ճար մանդ-
ներ հա գուս տի հա մար. ջայ լա մի փե տուր ներ 
(հա գուս տի պա րա գա ներ). կե տի բե ղից շեր-
տիկ ներ իրա նա կալ նե րի հա մար. մա զա կա պեր. 
դնո վի մո րուք ներ. սեղ միչ ներ մա զե րի հա մար. 
զար դա րանք ներ գլխարկ նե րի հա մար. գործ-
ված, հյուս ված կամ ոլոր ված իրեր հար դար ման, 
վերջ նամ շակ ման և զար դար ման հա մար. տրեզ. 
գնդեր կար կա տե լու հա մար. կո ճակ ներ. սև ե-
ռակ – ճար մանդ ներ. ապա րան ջան-բռնիչ ներ 
հա գուս տի թև քե րը վեր բարձ րաց նե լու հա մար. 
թև կա պեր. ճար մանդ ներ տա բա տա կալ նե րի 
հա մար. մե տա ղա զար դեր (հա գուս տի պա րա-
գա ներ). ասեղ նա գոր ծած իրեր. ճար մանդ ներ 
գո տի նե րի հա մար. սպի տա կե ղե նի թվա յին 
կամ տա ռա յին դրոշմն եր. կե ռիկ ներ կո շիկ նե րի 
հա մար. քու ղեր կո շիկ նե րի հա մար. զար դեր կոշ-
կե ղե նի հա մար. կո շիկ նե րի մե րակ ներ. թա վա թել 
(շքե րի զա յին իրեր). դե կո րա տիվ իրեր մա զե րի 
հա մար. ծամ կալ ներ մա զե րը գանգ րաց նե լու 
հա մար. հե րա կալ ներ. ծամ կալ ներ. ցան ցեր 
մա զե րի հա մար. դնո վի մա զեր. հյու սեր մա զե-
րից. սպի տա կե ղե նի թվա յին դրոշմն եր. օձիք նե րը 
կոշ տաց նող տար րեր. քու ղեր հա գուս տի հա մար. 

ճար մանդ ներ իրա նա կալ նե րի հա մար. տու փեր 
կա րի պա րա գա նե րի հա մար. մատ նոց ներ. 
կե ռիկ ներ ասեղ նա գոր ծու թյան հա մար. կե ռիկ ներ 
(ար դու զար դի իրեր). կայ ծակ – ճար մանդ ներ. 
բար ձիկ ներ գնդասեղ նե րի հա մար. կեղծ եզ րա-
շեր տեր. ժա նե րիզ ներ (ասեղ նա գործ). մա քոք ներ 
ձկնոր սա կան ցան ցե րի պատ րաստ ման հա մար. 
ար հես տա կան ծա ղիկ ներ. ծո պեր. ար հես տա կան 
մրգեր. հյուս քի տես քով զար դա րանք ներ. ծո պեր 
(ար դու զար դի առար կա ներ). զար դեր հա գուս տի 
հա մար. ար հես տա կան դրա սանգ ներ. ժա բո ներ 
(ժա նյա կա վոր իրեր). բրդե քու ղեր. շքե րի զա-
յին իրեր. սպի տա կե ղե նի տա ռա յին դրոշմն եր. 
ար դու զար դի ապ րանք ներ, բա ցա ռու թյամբ 
թե լե րի. փայ լա զար դեր հա գուս տի հա մար. դնո վի 
բե ղեր. մե րակ ներ հա գուս տի հա մար. թռչուն նե րի 
փե տուր ներ (հա գուս տի պա րա գա ներ). շքե րի-
զա յին ժա պա վեն ներ. փայ լակ ներ հա գուս տի 
հա մար. բար ձիկ ներ ասեղ նե րի հա մար. կեղ ծամ-
ներ. ատամն ա ձև ժա նյակ ներ. տա քաց նե լու մի ջո-
ցով կպչող (սոսնձ վող) կար կա տան ներ մա նա-
ծա գոր ծա կան իրե րի վե րա նո րոգ ման հա մար. 
փե տուր ներ (հա գուս տի պա րա գա ներ). փու փուլ-
ներ. բո լո րա ծա լեր կա նա ցի հա գուս տի հա մար. 
վար դա կա պեր (շքե րի զա յին ժա պա վեն ներ). 
ծա լա զար դեր. կայ ծակ - ճար մանդ ներ պա յու սակ-
նե րի հա մար. ճար մանդ ներ կոշ կե ղե նի հա մար. 
ար հես տա կան մա զափն ջեր. մա խաթ ներ, բզեր 
(դեր ձա կա յին). ասեղ նա տու փեր. ասեղ նա կա-
լիչ ներ. ար ծա թով ասեղ նա գոր ծած իրեր. ոս կով 
ասեղ նա գործ ված իրեր. ձգուն ժա պա վեն ներ. 
ժա պա վե նա թե լեր վերջ նամ շակ ման հա մար. 
ճար մանդ ներ (հա գուս տի պա րա գա ներ). կե ռիկ-
ներ իրա նա կալ նե րի հա մար. պսակ ներ ար հես-
տա կան ծա ղիկ նե րից. գնդասեղ ներ, բա ցա ռու-
թյամբ ոս կեր չա կան իրե րի և բի ժու տե րի ա յի. 
տար բե րան շան ներ, ոչ ազ նիվ մե տաղ նե րից. 
տա քաց նե լու մի ջո ցով կպչող (սոսնձ վող) դե կո-
րա տիվ և մա նա ծա գոր ծա կան իրեր (ար դու-
զար դի ապ րանք ներ). հա մա րան շան ներ սպոր-
տա յին մրցում նե րի մաս նա կից նե րի հա մար. 
կո ճակ-խորհր դան շան ներ. օղա կա պեր մա զե րի 
հա մար. գլխարկ ներ մա զե րը ներ կե լու հա մար. 
կպչուկ - ճար մանդ ներ. շքան շա նի ժա պա վեն ներ. 
ուսա բար ձիկ ներ հա գուս տի հա մար. սեղ միչ ներ 
հե ծան վորդ նե րի տա բատ նե րի հա մար. ժա պա-
վեն ներ վա րա գույր նե րի հա մար. խո պո պաթղ-
թեր. կե ռիկ ներ գոր գե րի հա մար. ուլունք ներ, 
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բա ցա ռու թյամբ ոս կեր չա կան իրե րի հա մար 
օգ տա գործ վող նե րի. ասեղ նա գոր ծա կան կամ 
բրդե թե լե րը փա թա թե լու հա մար կո ճեր (բա ցի 
մե քե նա յի մա սե րից). շի նյոն ներ. մար դու մա զեր. 
մա զե րը գանգ րաց նե լու էլեկտ րա կան և ոչ էլեկտ-
րա կան հար մա րանք ներ, բա ցի ձեռ քի գոր ծիք նե-
րից. ապ լի կա ցիա (ար դու զար դի առար կա ներ). 
ար հես տա կան բույ սեր, բա ցա ռու թյամբ տո նա-
ծա ռե րի. հա վա քա կազ մեր կա րի հա մար. մի ջա-
տա բա նա կան գնդասեղ ներ. ասեղ նա գոր ծա կան 
ասեղ ներ. հու ռութ ներ (կա խա զար դեր), բա ցի 
թան կար ժեք իրե րի, բա նա լի նե րի օղակ նե րի 
կամ շղթա նե րի հա մար նա խա տես ված նե րից. 
ասեղ թե լիչ ներ. Սուրբ ծննդյան ար հես տա կան 
դրա սանգ ներ. Սուրբ ծննդյան ար հես տա կան 
դրա սանգ ներ լույ սե րով. Սուրբ ծննդյան ար հես-
տա կան պսակ ներ. Սուրբ ծննդյան ար հես տա կան 
պսակ ներ լույ սե րով. գլխար կի ժա պա վեն ներ. 
մա զե րի ժա պա վեն ներ. ոչ թղթյա ժա պա վեն ներ 
և ժա պա վե նա կա պեր նվեր նե րը փա թե թա վո րե լու 
հա մար. ար դու զար դի ապ րանք նե րի ժա պա վե-
նա կա պեր. գլխարկ նե րի գնդասեղ ներ, բա ցա ռու-
թյամբ թան կար ժեք իրե րի. կպչուն ժա պա վեն ներ 
կուրծ քը բարձ րաց նե լու հա մար. երկ կող մա նի 
կպչուն ժա պա վեն ներ հա գուս տի հա մար.

դաս 27. լո գա րա նի գոր գիկ ներ. պատ-
վածք ներ հա տակ նե րի հա մար. ար հես տա կան 
սի զա մար գեր. մարմ նա մար զա կան փռոց ներ. 
խսիր ներ. պաս տառ ներ. դռան առա ջի ուղե գոր-
գեր ոտ քե րը մաք րե լու հա մար. եղե գից պատ-
րաստ ված խսիր ներ. գոր գեր ավ տո մե քե նա նե րի 
հա մար. գոր գեր. սա հե լը խո չըն դո տող գոր գեր. 
պա տի ոչ մա նա ծա գոր ծա կան պաս տառ ներ. 
լի նօ լե ում. հար թակ ներ գոր գա ծած կույթ նե րի 
հա մար. հա տա կի վի նի լա յին պատ վածք ներ. 
հյուս ված պա րա նից փսի աթ ներ դա հու կա յին 
լեռ նա լան ջե րի հա մար. մա նա ծա գոր ծա կան պաս-
տառ ներ. հա տա կի հրա կա յուն գոր գեր բու խա րու 
և խո րո վա ծի ման ղալ նե րի հա մար. գոր գեր յո գա-
յով զբաղ վե լու հա մար. տա տա մի ուղե գոր գեր. 
պա տի մա նա ծա գոր ծա կան երես պատ վածք ներ.

դաս 28. խցիկ ներ խա ղագն դակ նե րի հա մար. 
ձկնոր սու թյան ար հես տա կան խայ ծեր. հրա պա-
տիճ ներ խա ղա լիք ատր ճա նակ նե րի հա մար. 
խա ղա լիք ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար. 
օղակ նե րով խա ղեր. Նոր տար վա ար հես տա կան 
տո նա ծա ռեր. աղեղ ներ նե տաձ գու թյան հա մար. 
պա րա գա ներ աղե ղից ար ձա կե լու հա մար. 

դա հուկ նե րի եզ րակ ներ. ճո ճեր. գնդակ ներ 
խա ղե րի հա մար. տո նա հան դես նե րի փու չիկ ներ. 
բի լյար դի սե ղան նե րի կո ղեզ րե րի պահ պա նակ-
ներ. ճո ճա ձի եր (խա ղա լիք ներ). ձեռ նոց ներ հար-
վա ծով նե տե լու հա մար (խա ղի պա րա գա ներ). 
ծծակ նե րով շշեր տիկ նիկ նե րի հա մար. հե ծան-
վա յին վար ժա սար քեր. բի լյար դի խա ղագն դեր. 
կա վիճ բի լյար դի խա ղա ձո ղե րի (կի յե րի) հա մար. 
հար մա րանք ներ բի լյարդ խա ղա լիս չա փան շե լու 
հա մար. խա ղա փայ տեր. փոքր գնդակ ներ խա ղե-
րի հա մար. խա ղա լիք ներ. կա ռու ցե լու խո րա նար-
դիկ ներ (խա ղա լիք ներ). սահ նակ ներ բոբս լե յի 
հա մար. Սուրբ ծննդյան հրթիռ ներ (երե կույթ նե րի 
անակն կալ ներ). կի սա կո շիկ ներ, դրանց ամ րաց-
ված չմուշկ նե րով. մո մա կալ ներ Նոր տար վա 
տո նա ծա ռե րի հա մար. խա ղագն դեր. սար քեր և 
սար քա վո րումն եր բո ու լին գի հա մար. բռնցքա-
մար տի ձեռ նոց ներ. կեն դա նի նե րի աղիք նե րից 
լա րեր ձեռ նա թի ակ նե րի (ռա կետ նե րի) հա մար. 
մա կան ներ. ձկնոր սա կան կար թեր. օդա պա րուկ-
ներ. կար ժառ ներ օդա պա րուկ նե րի հա մար, հար-
մա րանք ներ օդա պա րուկ նե րի պա րան նե րը 
փա թա թե լու հա մար. թի րախ ներ. զան գակ ներ 
Նոր տար վա եղև նի նե րի հա մար. խա ղա հաշ վի 
նի շեր (ժե տոն ներ) խա ղե րի հա մար. խա ղա յին 
կոնստ րուկ տոր ներ. լա րեր ձեռ նա թի ակ նե րի 
(ռա կետ նե րի) հա մար. սպոր տա յին մար զա սար-
քեր. ուժա յին մար զա սար քեր. մանր` գե ղե ցիկ 
իրեր երե կույթ նե րի հա մար (ուշադ րու թյան նշան-
ներ). վա հա նակ ներ (սպոր տա յին ապ րանք ներ). 
պա յու սակ ներ կրի կե տի հա մար. հո կե յի մա կան-
ներ. շաշ կի (խաղ). խա ղա զա ռեր. էքս պան դեր ներ 
(վար ժա սար քեր). սպոր տա յին սկա վա ռակ ներ. 
դո մի նո (խաղ). շախ մատ. շախ մա տի տախ տակ-
ներ. շաշ կու տախ տակ ներ. խա ղա լիք ատր ճա-
նակ ներ. ան վակ ներ հե ծան վա մար զա սար քե րի 
հա մար. ձկնոր սա կան կո թա վոր ուռ կան ներ. 
անիվ ե րով կամ առանց անիվ ե րի պա յու սակ-
ներ գոլ ֆի հա մար. անակն կալ նե րով խա ղեր 
խա ղար կումն ե րի հա մար. սպոր տա յին ցան ցեր. 
թե նի սի ցան ցեր. դա հու կա կա պեր. տե գեր. 
ձկնոր սա կան լո ղան ներ. սե ղա նի ֆուտ բոլ. սպոր-
տա յին որ սա տե գա յին հրա ցան ներ. ձեռ նոց ներ 
խա ղե րի հա մար. տա րո ղու թյուն ներ, բա ժակ ներ 
խա ղա զա ռե րի հա մար. սպոր տա յին սար քեր 
ծանր ատ լե տի կա յում մարզ վե լու հա մար. ձկնոր-
սա կան կե ռիկ ներ. չխչխկան ներ (խա ղա լիք ներ). 
տնա յին խա ղեր. խա ղեր. ցու ցադ րա վա հա նակ-
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ներ թռչող թի րախ նե րի վրա կրա կե լու հա մար. 
ձեռ նա թի ակ ներ (ռա կետ ներ). խայ ծեր որ սոր դու-
թյան կամ ձկնոր սու թյան հա մար. ձկնոր սա կան 
սար քեր. ձկնոր սա կան կար թա թե լեր. մահ ճա կալ-
ներ տիկ նիկ նե րի հա մար. տնակ ներ տիկ նիկ նե րի 
հա մար. խա մա ճիկ ներ. տիկ նիկ ներ. թա տե րա-
կան դի մակ ներ. դի մա կա հան դե սա յին դի մակ-
ներ. տրանս պոր տա յին նմուշ նե րի փոք րա մասշ-
տաբ մո դել ներ. ձկնոր սա կան կո ճեր. լո ղա թա-
թեր. ձկնոր սա կան թար փիկ ներ (ձկնոր սա կան 
թա կարդ ներ). լո ղա վա զան ներ (խա ղա յին և 
սպոր տա յին իրեր). ար հես տա կան ձյուն Նոր 
տար վա եղև նի նե րի հա մար. նե տե լու սպոր տա յին 
հար մա րանք ներ. ան վա վոր չմուշկ ներ. չմուշկ ներ. 
փո կի կա շի (դա հուկ նե րի հե նա մա կե րև ույթ նե րի 
հա մար). կա վե աղավ ի ներ (թի րախ ներ). սեր-
ֆին գի տախ տակ ներ. տիկ նիկ նե րի հա գուստ. 
տիկ նիկ նե րի սե նյակ ներ. սար քեր աճ պա րա րու-
թյան ցու ցադր ման հա մար. կեգ լի (խաղ). ձկնոր-
սա կան կար թա թե լեր կեն դա նի նե րի աղիք նե րից. 
պատ վածք ներ դա հուկ նե րի հե նա մա կե րև ույթ-
նե րի հա մար. դա հուկ ներ. սե ղա նի թե նի սի 
սե ղան ներ. հո լեր (խա ղա լիք ներ). սահ նակ ներ 
(սպոր տա յին ապ րանք ներ). տրիկ-տրակ (սե ղա-
նի խաղ), նար դի. ինք նագ լոր ներ (խա ղա լիք ներ). 
փետ րագն դակ ներ բադ մին տո նի հա մար. օդաճն-
շա կան խա ղա լիք ատր ճա նակ ներ. հրա պա տիճ-
ներ (խա ղա լիք ներ). տո նա ծա ռե րի զար դա րանք-
ներ, բա ցա ռու թյամբ լամ պե րի, մո մե րի և հրու շա-
կե ղե նի. տակ դիր ներ Նոր տար վա եղև նի նե րի 
հա մար. բի լ յար դի խա ղա փայ տեր (կի յեր). 
բի լյար դի խա ղա ձո ղե րի (կի յե րի) ծայ րա պա նակ-
ներ. բի լ յար դի սե ղան ներ. կան խավ ճա րով 
աշ խա տող բի լյար դի սե ղան ներ. կա յակ ներ սեր-
ֆին գի հա մար. առա գաս տա վոր տախ տակ ներ 
սեր ֆին գի հա մար. դել տապ լան ներ. սար քեր 
խա ղե րի հա մար. մարմն ա մար զա կան հար մա-
րանք ներ. սու սե րա մար տի զեն քեր. սու սե րա-
մար տի դի մակ ներ. սու սե րա մար տի ձեռ նոց ներ. 
բեյս բո լի ձեռ նոց ներ. լեռ նագ նա ցա կան ուսա փո-
կեր. արմն կա կալ ներ (սպոր տա յին ապ րանք ներ). 
ծնկա կալ ներ (սպոր տա յին ապ րանք ներ). շար ժա-
կան մա սե րով խա ղա լիք ներ. պա րապ լան ներ. 
պաշտ պա նիչ մի ջա դիր ներ (սպոր տա յին հան դեր-
ձան քի տար րեր). ան վա վոր տախ տակ ներ սա հե-
լու հա մար. տո բո գան ներ (խա ղա լիք ներ). զսպա-
նակ վող տախ տակ ներ (սպոր տա յին պա րա գա-
ներ). թավ շե ար ջուկ ներ. ջրա յին դա հուկ ներ. 

գոլ ֆի ձեռ նոց ներ. խայ ծին դիպ չե լու, վերց նե լու 
ազ դան շա նիչ ներ (ձկնոր սա կան պա րա գա ներ). 
խայ ծը բռնե լու տվիչ ներ (ձկնոր սա կան պա րա-
գա ներ). սե ղա նի խա ղեր. տո նա վա ճա ռա յին 
կա րու սել ներ. թռչող սկա վա ռակ ներ (խա ղա լիք-
ներ). պայ տեր խա ղե րի հա մար. մահ ջոնգ. թավ-
շյա խա ղա լիք ներ. հար մա րանք ներ օճա ռի 
պղպջակ ներ բաց թող նե լու հա մար (խա ղա լիք-
ներ). տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ (խա ղա լիք-
ներ). մա կա նա մար զու թյան մա հակ ներ. թի թեռ-
նա ցան ցեր. պա տյան ներ հա տուկ նա խագծ ված 
դա հուկ նե րի հա մար. փո կեր առա գաս տով տախ-
տակ նե րի հա մար. գլուխ կոտ րուկ ներ՝ կազմ ված 
պատ կեր ներ կազ մող տար րե րի հա վա քա ծու ից 
(փազլ ներ). կայ մեր առա գաս տով տախ տակ նե րի 
հա մար. ներ կա փո շե ցիր ներ (սպոր տա յին պա րա-
գա ներ), ներ կագն դա կով խա ղի հա մար զենք 
(սպոր տա յին պա րա գա ներ). ներ կագն դակ նե րով 
խա ղի գնդիկ ներ (ներ կագն դակ նե րով խա ղի 
փամ փուշտ ներ) (սպոր տա յին ապ րանք ներ). 
փո կեր սեր ֆին գի տախ տակ նե րի հա մար. սար-
քեր թե նի սի գնդակ ներ նե տե լու հա մար. մեկ-
նար կի բլոկ ներ սպոր տի հա մար. գնդեր ձյան 
փա թիլ նե րով. փո կեր ծանր ատ լե տի կա յով 
պա րա պող նե րի հա մար (սպոր տա յին ապ րանք-
ներ). բո դի բորդ ներ. բին գո յի քար տեր. հար մա-
րանք ներ հո ղի գնդե րը տե ղը դնե լու հա մար 
(գոլ ֆի պա րա գա ներ). հրա պու րաշ վիկ ներ որ սի 
հա մար. ռու լետ կա նե րի (պտու տա խա ղե րի) անիվ-
ներ. մի ա սա հու կա վոր ան վա վոր չմուշկ ներ. 
պի նատ ներ. կա խո վի տան ձիկ ներ. ռա դի ո կա ռա-
վար վող խա ղա լիք մե քե նա ներ. մար զիկ նե րի 
կող մից օգ տա գործ վող բև եկ նա խեժ. ձյու նա մու-
ճակ ներ. պար սա տիկ ներ (սպոր տա յին ապ րանք-
ներ). կան խավ ճա րով աշ խա տող խա ղա յին 
ավ տո մատ ներ. գե ղա դի տակ ներ. խա ղաթղ թեր. 
կոն ֆե տի ներ. էլեկտ րո նա յին թի րախ ներ. հո տա-
վետ խայ ծեր որ սոր դու թյան և ձկնոր սու թյան 
հա մար. կա մուֆ լյա ժա յին էկ րան ներ (սպոր տա յին 
ապ րանք ներ). սպոր տա յին ձգող կի սա վար տիք-
ներ (սպոր տա յին ապ րանք ներ). սնո ու բորդ ներ. 
փոք րա մասշ տաբ հա վա քո վի մո դել ներ (խա ղա-
լիք ներ). պա չին կո ներ. ժու մար (լեռ նագ նա ցա կան 
հան դեր ձանք). խա ղա յին ավ տո մատ ներ մո լե խա-
ղե րի հա մար. սլոտ-մե քե նա ներ (խա ղա յին ավ տո-
մատ ներ). տո նա կան թղթե գլխարկ ներ. պա հող 
տախ տակ ներ լո ղի հա մար. խա ղա հաշ վի նի շեր 
մո լա խա ղե րի հա մար. ջնջվող, քեր վող շեր տով 
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վի ճա կա հա նու թյան տոմ սեր, սքրեչ-քար տեր 
վի ճա կա հա նու թյան հա մար. փա փուկ խա ղա լիք-
ներ. ցատ կա հար թակ ներ (բա տուտ ներ). ձո ղեր 
ցատ կե լու հա մար. թև ա կա պեր լո ղի հա մար. լո ղի 
գո տի ներ. լո ղի բաճ կո նակ ներ. ավ տո մատ ներ 
տե սա խա ղե րի հա մար. հե ղու կա բյու րե ղա յին 
էկ րան նե րով դյու րա կիր խա ղեր. ար կա դա յին 
ավ տո մատ ներ տե սա խա ղե րի հա մար. խա ղե րի 
կոն սոլ նե րի կա ռա վար ման վա հա նակ ներ. մո դել-
ներ (խա ղա լիք ներ), ման րա կերտ ներ (խա ղա լիք-
ներ). խա ղա լիք պատ կե րա քան դակ ներ. մե քե նա-
ներ գնդակ ներ նե տե լու հա մար. մարմն ա մար զա-
կան մար զագն դեր. դի մակ ներ (խա ղա լիք ներ). 
մատ րյոշ կա տիկ նիկ ներ. խա ղե րի կա ռա վար ման 
վա հա նակ ներ. պա յու սակ-սայ լակ ներ գոլ ֆի 
հա մար. սեր ֆին գի թի ա վա րե լու տախ տակ ներ. 
օդա յին մո դել նե րի թռիչ քի հո լակ ներ և կա յու նա-
րար ներ. խա ղա ղե կեր տե սա խա ղե րի հա մար. 
խա ղա յին կոն սոլ նե րի էկ րան նե րի պաշտ պա նիչ 
ժա պա վեն ներ. դրոն ներ (խա ղա լիք ներ). խա ղա-
լիք ռո բոտ ներ. խա ղագն դակ նե րի օդամղ ման 
պոմ պե րի ասեղ ներ. պոմ պեր հա տուկ հար մա-
րեց ված խա ղագն դակ նե րի հա մար. ման կիկ նե րի 
ֆի զի կա կան զար գաց ման հա մար նա խա տես ված 
գոր գեր. թավ շյա խա ղա լիք ներ հար մար ծած կո-
ցով. եռա նիվ խա ղա լիք հե ծա նիվ եր մա նուկ նե րի 
հա մար. կոս մե տի կա կան մի ջոց ներ նմա նա կող 
խա ղա լիք ներ. փչո վի լո ղան ներ լո ղա վա զա նում 
լո ղա լու հա մար. գե ղար վես տա կան մարմն ա մար-
զու թյան ժա պա վեն ներ. շրխկան ներ երե կույթ-
նե րի հա մար. խա ղա լիք ծե փոն ներ ծե փա կերտ-
ման հա մար. խա ղա լիք խմո րա զանգ ված. շար-
ժա կան խա ղեր և խա ղա լիք ներ, որոնք նե րա ռում 
են հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան գոր ծա ռույթ ներ. 
բու մե րանգ ներ. առևտ րա յին քար տեր խա ղե րի 
հա մար. գոտ կա տե ղի հա մար վար ժու թյուն նե րի 
գո տի ներ. լո ղա թև եր ջրա սուզ ման հա մար. 
թա ղան թա վոր ձեռ նոց ներ լո ղա լու հա մար. փչո վի 
խա ղա լիք ներ լո ղա վա զան նե րի հա մար. ան վա-
վոր դա հուկ ներ. դա հու կա յին փայ տեր. փայ տեր 
ան վա վոր դա հուկ նե րի հա մար. յո գա յի ճո ճեր. 
խա ղա յին վրան ներ. տե սա խա ղե րի կցուրդ ներ. 
տե սա խա ղե րի ձեռ քի կցուրդ ներ. խա ղատ նակ-
ներ երե խա նե րի հա մար. պաշտ պա նիչ ամոր ձա-
կալ ներ սպոր տի հա մար. պի տակ ներ գոլ ֆի 
պա յու սակ նե րի հա մար. սահ նակ ներ սկե լե տո նի 
հա մար. պա տյան ներ հա տուկ նա խագծ ված սեր-
ֆին գի տախ տակ նե րի հա մար. հա կասթ րես 
խա ղա լիք ներ.

դաս 29. սննդա յին սպի տա կուց ներ. ջրի-
մուռ նե րի սննդա յին լու ծամ զուք ներ (էքստ րակտ-
ներ). դոն դող. սննդա յին ճար պեր. ան կեն դան 
անձ րուկ ներ (ան չո ուս). գետ նըն կույ զի յուղ. 
կա րագ. կա կա ո յի սննդա յին յուղ. կո կո սի յուղ 
(կա րագ). սե րուց քա յին կրեմ. ձվի սպի տա կուց. 
ա րյու նա խառն եր շիկ. ար գա նակ ներ. բա ղադ-
րու թյուն ներ ար գա նակ պատ րաս տե լու հա մար. 
խա վի ար. պա հա ծո յաց ված մրգեր. եր շի կե ղեն. 
կար տո ֆի լի չիպ սեր. թթու կա ղամբ. չո րաց րած 
կո կո սի ըն կույզ ներ. կանճ րա կի սննդա յին յուղ. 
ար գա նա կի խտա ծո ներ. մու րա բա ներ. սա ռեց-
րած մրգեր. ապուր ներ. չա միչ. թթու դրած մանր 
վա րունգ. պա հա ծո յաց ված բան ջա րե ղեն. ջեր-
մա յին մշակ ման են թարկ ված բան ջա րե ղեն. 
չո րաց րած բան ջա րե ղեն. սննդա յին յուղ. սե րուցք 
(կաթ նամ թերք). պա նիր ներ. շա քա րա պատ 
մրգեր. կրո կետ ներ. ան կեն դան խեց գետ նան-
ման ներ. խուր մա. կաթ. ան կեն դան խեց գե-
տին ներ. ձկան սու կի. շրդա նա յին մա կարդ ներ. 
ջեր մա յին մշակ ման են թարկ ված մրգեր. մրգա-
յին դոն դող. պտղա միս. միս. ան կեն դան ձուկ. 
սննդա յին դոն դող. մսա յին դոն դող. որ սա միս. 
կո ճապղ պե ղի մու րա բա. պա հա ծո յաց ված սո յա-
յի հա տիկ ներ սննդի հա մար. ճար պա նյու թեր 
սննդա յին ճար պեր պատ րաս տե լու հա մար. յու-
ղա յին խառ նուրդ ներ բու տերբ րոդ նե րի հա մար. 
ան կեն դան ծո վա տա ռեխ. ան կեն դան օմար ներ. 
եգիպ տա ցո րե նի սննդա յին յուղ. սննդա յին յուղ 
ար մա վե նու կո րի զից. քնջու թի սննդա յին յուղ. 
ան կեն դան ոստ րե ներ. ձկան սննդա յին սո սինձ. 
խո զա պուխտ. ձվի դեղ նուց. յո գուրտ. բան ջա րե-
ղե նի ապուր ներ. բան ջա րե ղե նի հյու թեր սնունդ 
պատ րաս տե լու հա մար. մսա յին լու ծամ զուք ներ 
(էքստ րակտ ներ). կե ֆիր. կու միս. կա թի գե րակշ-
ռու թյամբ կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ. կաթ նա յին 
շի ճուկ. կաթ նամ թերք. լան գուստ ներ (ան կեն-
դան). բե կոն. պա հա ծո յաց ված ոսպ. մար գա րին. 
ցիտ րու սա յին ջեմ. սննդա յին ոսկ րա ծուծ. ան կեն-
դան խե ցե մորթ ներ. ան կեն դան մի դի ա ներ. 
ար մա վե նու սննդա յին յուղ. մշակ ված ըն կույզ ներ. 
ձվեր. ձվի փո շի. լյար դի պաշ տետ ներ. պա հա ծո-
յաց ված սոխ. պա հա ծո յաց ված ձի թապ տուղ. զեյ-
թու նի սննդա յին յուղ. սննդա յին ոսկ րա յուղ. պեկ-
տին ներ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ման րաթ թու. պա հա ծո յաց ված սի սեռ. նրբեր շիկ. 
աղը դրած միս. բա ղադ րու թյուն ներ ապուր ներ 
պատ րաս տե լու հա մար. տո մա տի խյուս. բան ջա-
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րե ղե նա յին աղ ցան ներ. խո զի սննդա յին ճարպ. 
մրգա յին աղ ցան ներ. ան կեն դան սար դի նա ձուկ. 
ան կեն դան սաղ մոն. կեն դա նա կան սննդա յին 
ճար պեր. ան կեն դան թյուն նոս. տո մա տի հյութ 
սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. արև ա ծաղ կի 
սննդա յին յուղ. են թամ թերք ներ. պա հա ծո յաց-
ված գետ նասն կեր. ան կեն դան ըն տա նի թռչուն. 
մրգա կե ղև. ալ գի նատ ներ խո հա րա րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ծե ծած նուշ. մշակ ված գետ-
նըն կույզ. պա հա ծո յաց ված սնկեր. կո կո սի յուղ. 
կո կո սի հե ղուկ սննդա յին յուղ. պա հա ծո յաց ված 
լո բազ գի ներ. լյարդ. ձկան հիմ քով սննդամ թերք. 
մրգա յին չիպ սեր. ան կեն դան խխունջ ներ. սպիր-
տի մեջ պա հա ծո յաց ված մրգեր. սննդի հա մար 
պատ րաստ ված ծաղ կա փո շի. ան կեն դան սղո-
ցա ձև ծո վա մո րեխ ներ. պա հա ծո յաց ված ձուկ. 
պա հա ծո յաց ված միս. ան կեն դան մանր ծո վա-
խեց գե տին ներ. խխուն ջի ձվեր. տո ֆու (սո յա յի 
շոռ). հա րած սե րուցք. խո զի միս. ուտե լի թռչնի 
բներ. ձկան պա հա ծո ներ. ձկան ա լյուր սննդի 
մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. մրգա յին պա հա ծո-
ներ. մսի պա հա ծո ներ. կար տո ֆի լի բլիթ ներ. աղը 
դրած ձուկ. ան կեն դան հո լո տու րի ներ (ծո վա յին 
վա րունգ). սննդի մեջ օգ տա գործ վող շե րա մի 
որ դի թի թեռ նե րի հարս նյակ ներ. բան ջա րե ղե նի 
պա հա ծո ներ. նրբեր շիկ պաք սի մա տի մեջ. կար-
տո ֆի լի փա թիլ ներ. խնձո րի խյուս. լո ռամր գի 
մրգա նույշ. թա հի նի. հու մուս. պա հա ծո յաց ված 
ծո վա յին ջրի մուռ ներ. թե թև նա խու տեստ ներ 
մրգե րի հիմ քով. կտրված կաթ. կիմ չի. սո յա յի 
կաթ. կաթ նա յին կոկ տեյլ ներ. պա հա ծո յաց ված 
պղպեղ. արև ա ծաղ կի մշակ ված սեր մեր. ձկան 
մու սեր. ոչ ալ կո հո լա յին էգ-նոգ. բան ջա րե ղե նի 
մու սեր. ձկան մշակ ված խա վի ար. մշակ ված սեր-
մեր. սննդի հա մար պատ րաստ ված հալ վե վե րա. 
պա հա ծո յաց ված սխտոր. պրո տե ի նի բարձր 
պա րու նա կու թյամբ կաթ. կտա վա տի սննդա յին 
յուղ. ցածր կա լո րի ա կա նու թյամբ կար տո ֆի լի 
չիպ սեր. լե ցի տին խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. կաթ նա յին ֆեր մենտ ներ խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. կոմ պոտ ներ. խտաց-
րած կաթ. թթվա սեր. կաթ նաթթ վա յին խմո րու-
մով եռաց րած կաթ. թթվեց րած կաթ. տո մա տի 
մա ծուկ. դդմի կի խա վի ար. բադ րի ջա նի խա վի ար. 
գետ նըն կույ զի կաթ խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. նշի կաթ խո հա րա րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. բրնձի կաթ. պա հա ծո յաց ված 
ար տի ճուկ. կա թի փո շի. յա կի տո րի. բուլ գո գի. 

շա քա րա պատ ված ըն կույզ ներ. բու րա վե տաց ված 
ըն կույզ ներ. մշակ ված պնդուկ. պա հա ծո յաց ված 
հա տապ տուղ ներ. գու ա կա մո լե. սո խի օղակ ներ. 
ֆա լա ֆել. կիտ րո նի հյութ խո հա րա րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. սա ռե ցու մով չո րաց րած միս. 
վար սա կի կաթ. բան ջա րե ղե նա յին սե րուցք ներ. 
սա ռե ցու մով չո րաց րած բան ջա րե ղեն. առա ջին 
սա ռը մամլ ման եղա նա կով ստաց ված ձի թապտ ղի 
սննդա յին յուղ. ուտե լի մրջյուն նե րի թրթուր ներ, 
պատ րաստ ված. ուտե լի ան կեն դան մի ջատ ներ. 
մշակ ված քաղցր եգիպ տա ցո րեն. ըն կույ զի հիմ-
քով հա ցին քսվող սնունդ. կար տո ֆի լի հիմ քով 
խմո րագն դիկ ներ. նրբեր շիկ ներ հոթ-դո գե րի 
հա մար. խմո րա պատ նրբեր շիկ ներ փայ տիկ նե րի 
վրա (կորն-դո գեր). սո յա յի ձեթ սննդի հա մար. 
կա թի փո խա րի նիչ ներ. նու շի կաթ. գետ նըն կույ զի 
կաթ. կո կո սի կաթ. կո կո սի կաթ խո հա րա րա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. ըմ պե լիք ներ կո կո սի 
կա թի հիմ քով. բրնձի կաթ խո հա րա րա կան նպա-
տակ նե րի հա մար. ըմ պե լիք ներ նու շի կա թի հիմ-
քով. ըմ պե լիք ներ գետ նըն կույ զի կա թի հիմ քով. 
բնա կան կամ ար հես տա կան թա ղանթ ներ եր շի-
կի հա մար. կլիպ ֆիսկ (աղը դրած և չո րաց րած 
ձո ղա ձուկ). կաթ նա շո ռով ալ րա յին փքաբ լիթ ներ. 
մամ լած մրգա յին մա ծուկ. յու բա. սո յա յի բլիթ ներ. 
տո ֆուի բլիթ ներ. թա ժին (մսով, ձկով կամ բան-
ջա րե ղե նով պատ րաստ ված կե րա կուր). տեմ պե. 
սա տե. մշակ ված բան ջա րե ղեն. մշակ ված մրգեր. 
ռա տա տույ. բա դի կոն ֆի ներ. ան դու յետ. սպի-
տակ պու դինգ. կա սու լե. շուկ րուտ. քե րած կար-
տո ֆի լից յու ղաբ լիթ ներ. օմ լետ. մսի խճո ղա կով 
կա ղամ բով տոլ մա. բան ջա րե ղե նա յին խտա ծո ներ 
սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. մրգա յին խտա-
ծո ներ սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. հա ցին 
քսվող սնունդ բան ջա րե ղե նի հիմ քով. ագար-
ագար խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ան կեն դան կակ ղա մորթ ներ. քվարկ. կաթ նա շոռ. 
կաթ նաթթ վա յին ըմ պե լիք ներ. չո րաց րած ուտե լի 
ծա ղիկ ներ. բյու րե ղաց ված կո ճապղ պեղ. պա հա-
ծո յաց ված կո ճապղ պեղ. թթու դրած կո ճապղ պեղ.

դաս 30. ջրի մուռ ներ (հա մե մունք). մա կա-
րո նե ղեն. նշով խմոր. անի սո նի սերմ. աստ ղա ձև 
անի սոն. հրու շա կե ղեն Նոր տար վա տո նա ծա-
ռե րը զար դա րե լու հա մար. ոչ բու ժիչ թուր մեր. 
սրճա յին բու րա վե տա րար ներ. անու շա բույր 
պատ րաս տուկ ներ սննդի հա մար. հա մե մանք. 
անթթխ մոր հաց. աղ սննդամ թեր քը պա հա ծո-
յաց նե լու հա մար. պաք սի մատ. թխված քաբ լիթ. 
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ածի կա յին գա լետ ներ. անա նու խի կոն ֆետ ներ. 
կոն ֆետ ներ. վաֆ լի ներ. ամո քա հունց բուլ կի ներ. 
կա կաո. սուրճ. սուր ճի հումք. սուր ճի բու սա կան 
փո խա րի նիչ ներ. հրու շա կե ղեն քաղցր խմո րից, 
առա վե լա պես խո րի զով. դար չին (ամո քանք). 
կա պա րի թուփ. կա րա մել ներ (կոն ֆետ ներ). 
կար րի (ամո քանք). հա ցա հա տի կա յին ար տադ-
րանք. ծա մոն (մաս տակ). եղերդ (սուր ճի փո խա-
րի նիչ). թեյ. շո կո լադ. նշա կար կան դակ ներ. 
մե խակ (ամո քանք). հա մե մունք ներ. շա քա րով 
հրու շա կե ղեն. եգիպ տա ցո րե նի փա թիլ ներ. 
ադի բու դի. կա յու նա րար ներ հա րած սե րուց քի 
հա մար. պաղ պա ղակ. նրբաբ լիթ ներ. սննդա յին 
էսեն ցիա (բնա հյութ), բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին 
էսեն ցի ա նե րի և եթե րա յին յու ղե րի. կե րակ րի աղ. 
թանձ րա ցիչ ներ սննդամ թեր քի հա մար. քրքում. 
բնա կան քաղց րաց նող նյու թեր. ամո քանք. 
քաղց րաբ լիթ ներ. բու րա վետ պղպեղ. սննդա յին 
ա լյուր. բակ լա յի ա լյուր. եգիպ տա ցո րե նի ա լյուր. 
մա նա նե խի փո շի. գա րու ա լյուր. սո յա յի ա լյուր. 
ցո րե նի ա լյուր. ա լյու րից պատ րաստ ված ուտե-
լիք ներ. սննդա յին օս լա. խմո րի մա կարդ ներ. 
պո մադ կա ներ (հրու շա կե ղեն). պե տի ֆուր ներ 
(հրու շակ ներ). շա քար. բու րա վե տա րար ներ հրու-
շա կե ղե նի հա մար (բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին յու-
ղե րի). փո շի հրու շա կե ղե նի հա մար. քաղցր ամո-
քա հունց խմոր հրու շա կե ղե նի հա մար. աղա ցած 
կո ճապղ պեղ. կա պակ ցող նյու թեր պաղ պա ղա կի 
հա մար. բնա կան կամ ար հես տա կան սա ռույց. 
սա ռույց սա ռեց ման հա մար. գլյու կո զա խո հա րա-
րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սննդա յին սնձան 
(սպի տա կու ցա յին նյութ). սննդա յին ձա վար ներ. 
քա ցախ. կետ չուպ (սո ուս). կա կա ո յով և կա թով 
ըմ պե լիք ներ. սուր ճով և կա թով ըմ պե լիք ներ. 
շո կո լա դա կաթ նա յին ըմ պե լիք ներ. մա կարդ ներ. 
խմո րիչ ներ. կա պակ ցող նյու թեր եր շի կե ղե նի 
հա մար. մա կա րոն (թխվածք). մա կա րոն ներ. 
աղա ցած եգիպ տա ցո րեն. բո ված եգիպ տա ցո-
րեն. հաց. ածի կա շա քար. մաթ. ոս կե օշա րակ, 
կե րա մա փի օշա րակ. անա նուխ (դաղձ) քաղց րա-
վե նի քի հա մար. մեղր. մաք րած գա րի. մա նա նեխ. 
մշկըն կույզ. արիշ տա. կու տապ ներ. գա րե ձա վար. 
սենդ վիչ ներ. պաս տեղ ներ (հրու շա կե ղեն). խմո րե-
ղեն (ալ րա յին հրու շա կե ղեն). չոր թխված քաբ լիթ. 
բուլ կի ներ. պա տի ճա վոր պղպեղ (հա մե մանք). 
պի ցա ներ. պղպեղ (տաք դեղ). կար տո ֆի լի ա լյուր. 
պու դինգ (քաղց րա կու տապ). պրա լի նե. ռա վի ո լի. 
մա տու տա կի կոն ֆետ ներ (հրու շա կե ղեն). բրինձ. 

զաֆ րան (քրքում) (հա մե մանք). սա գո. սո ուս ներ 
(հա մե մունք ներ). նե խու րի աղ. սպի տա կա ձա-
վար. սոր բեթ (սա ռեց ված աղան դեր). սպա գե տի. 
տա պի ո կա. տա պի ո կա յի ա լյուր. տար տեր (մրգա 
- բան ջա րե ղե նա յին կար կան դակ ներ). վա նի լի 
բու րա վե տա րար ներ խո հա րա րա կան նպա տակ-
նե րի հա մար. վա նի լին (վա նի լի փո խա րի նիչ ներ). 
վեր մի շել. կու լե բյա կա մսով (կե րա կուր). պաշ տե-
տով կար կան դակ ներ. տնա յին պայ ման նե րում 
մի սը փափ կաց նող մթերք ներ. սննդա յին սա ռույց. 
պաղ պա ղակ պատ րաս տե լու փո շի. հրու շա կե ղեն 
նշի հիմ քով. հրու շա կե ղեն գետ նըն կույ զի հիմ քով. 
բու րա վե տա րար ներ սննդի հա մար, բա ցա ռու-
թյամբ եթե րա յին յու ղե րի. բու րա վե տա րար ներ 
ըմ պե լիք նե րի հա մար, բա ցա ռու թյամբ եթե րա յին 
յու ղե րի. ման րաց ված վար սակ. մաքր ված վար-
սակ. մթերք վար սա կի հիմ քով. վար սա կի փա թիլ-
ներ. վար սա կա ձա վար. մա տու տա կի ձո ղիկ ներ 
(հրու շա կե ղեն). գա րեջ րի քա ցախ. սուր ճի հիմ-
քով ըմ պե լիք ներ. կա կա ո յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. 
շո կո լա դի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. սուր ճի փո խա րի-
նիչ ներ. բյու րե ղաց ված նա բաթ շա քար. փա թիլ-
ներ (հա ցա հա տի կա յին ար տադ րանք). չոու-չոու 
(հա մե մունք). կուս կուս. ածի կի լու ծամ զուք (էքստ-
րակտ) սննդի հա մար. ածիկ սննդի մեջ օգ տա-
գոր ծե լու հա մար. ակ նա մոմ. ռե լիշ (հա մե մունք). 
մեղ վա մոր կաթ. ծո վի ջուր սնունդ պատ րաս տե լու 
հա մար. սու շի. տո մա տի սո ուս. մա յո նեզ. աղի 
բլիթ ներ. եփած կրեմ. մրգա յին դոն դող (հրու շա-
կա յին). մյուս լի. բրնձա յին բլիթ ներ. սո յա յի սո ուս. 
սա ռեց րած յո գուրտ (սննդա յին սա ռույց). չատ նի 
(հա մե մունք). գար նա նա յին ռու լետ. տա կոս. 
տոր տի լա ներ. սա ռույ ցով թեյ. թե յի հիմ քով ըմ պե-
լիք ներ. հա մե մունք ներ աղ ցան նե րի հա մար. 
թա վա լե լու պաք սի մատ. թա բու լե. հալ վա. քիշ. 
մսա յին թանձր ամո քանք. մի սո. սո յա յի խյուս 
(հա մե մունք). հա ցա հա տիկ նե րի հիմ քով թե թև 
նա խա ճա շեր. բրնձի հիմ քով թե թև նա խա ճա շեր. 
եգիպ տա ցո րե նի շի լա. եգիպ տա ցո րե նի ձա վար. 
հա ցաթխ ման փո շի. կե րակ րի սո դա (նատ րի ու մի 
բի կար բո նատ սննդի հա մար). պա հա ծո յաց ված 
բան ջա րա նո ցա յին խո տեր (հա մե մունք ներ). 
արիշ տա յի հիմ քով ճա շա տե սակ ներ. ջնա րակ 
ամո քա հունց խմո րով թխված քե ղե նի հա մար. 
շո կո լա դա յին մու սեր. աղան դե րա յին մու սեր 
(հրու շա կե ղեն). մրգա յին խյու սեր (սո ուս ներ). 
մա րի նադ ներ. չիզ բուր գեր (սենդ վիչ ներ). պես-
տո. բա ղադ րու թյուն ներ խո զա պուխ տը ջնա րա-
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կե լու հա մար. կտա վա տի սերմ խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ցո րե նի ծի լեր սննդի մեջ 
օգ տա գոր ծե լու հա մար. հա ցա հա տի կա յին սա լիկ-
ներ պրո տե ի նի բարձր պա րու նա կու թյամբ. գի նե-
քար խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
գլ յու տե նա յին հա վե լույթ ներ խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. սո ուս ներ մա կա րո նե ղե նի 
հա մար. հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ. ար մա վե-
նու շա քար. պատ րաս տի խմոր. թե յի փո խա րեն 
օգ տա գործ վող ծա ղիկ ներ կամ տե րև ներ. խմոր 
հրու շա կե ղե նի հա մար. վա րե նիկ ներ (լցոն ված 
խմո րի գնդիկ ներ). պել մեն ներ. շո կո լա դե զար-
դա րանք ներ տոր թե րի հա մար. քաղց րա վե նի-
քից պատ րաստ ված զար դա րանք ներ տոր թե րի 
հա մար. շո կո լա դա պատ ըն կույզ ներ. բրնձի պու-
դինգ (քաղց րա կու տապ). ըն կույ զի ա լյուր. ման-
րաց րած սխտոր (հա մե մունք). բա ոց զի. բրնձե 
խմոր խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ցզյա ոց զի. ռա մեն. բար կա համ բլիթ ներ. խառ-
նուրդ ներ բար կա համ բլի թի հա մար. բու րի տո. 
ջրի մու ռով փա թաթ ված պատ րաս տի բրինձ. 
ուտե լի թուղթ. ուտե լի բրնձե թուղթ. հա ցին քսվող 
սնունդ շո կո լա դի հիմ քով. հա ցին քսվող սնունդ 
ըն կույզ պա րու նա կող շո կո լա դի հիմ քով. ա լյու րի 
հիմ քով խմո րագն դիկ ներ. ագա վա յի օշա րակ 
(բնա կան քաղց րաց նող). հա յե լա յին մա կե րե սով 
քաղց րա շերտ (ջնա րակ). սա ռե ցու մով չո րաց րած 
ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմն ա կան բա ղադ րա-
մա սը բրինձն է. սա ռե ցու մով չո րաց րած ճա շա-
տե սակ ներ, որոնց հիմն ա կան բա ղադ րա մա սը 
մա կա րոնն է. երի ցու կի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. 
կաթ նա յին կոն ֆի տյուր. բի բիմ բափ (բան ջա րե-
ղե նի և տա վա րի մսի խառ նուր դով բրինձ). օնի-
գի րի. արագ (ակն թար թա յին) եփ վող բրինձ. հոթ-
դոգ սենդ վիչ ներ. սա ռույ ցի խո րա նար դիկ ներ. 
մշակ ված սերմն ա հա տիկ ներ որ պես հա մե մունք 
օգ տա գոր ծե լու հա մար. քնջու թի սերմ նա հա-
տիկ ներ (հա մե մունք). թթու դրած բան ջա րե ղեն 
սուր հա մե մուն քով (պի կա լի լի). մշակ ված կի նոա. 
բլղուր. մշակ ված հնդկա ցո րեն. հնդկա ցո րե նի 
ա լյուր. լո ռամր գի սո ուս (հա մե մունք ներ). խնձո-
րի սո ուս (հա մե մունք ներ). չո րա հաց. կար տո ֆի լի 
հիմ քով բլի թիկ ներ. մրգա յին հրու շա կե ղեն. բրնձի 
կրե կեր ներ. կիմ չի յու ղաբ լիթ ներ. սա ռեց ված 
տա շեղ ներ քաղց րաց րած կար միր լո բով. շնչա-
ռու թյու նը թար մաց նող անա նու խի կոն ֆետ ներ. 
շնչա ռու թյու նը թար մաց նող ծա մոն ներ. արիշ տա 
ուդոն. արիշ տա սո բա. հաց առանց սնձա նի. 

հնդկար մավ (հա մե մունք). լաք սա. պրո ֆիտ րոլ-
ներ. կրու ա սան ներ. շո կո լա դով հաց (շո կո լա տին). 
ջրի մու ռով թեյ. կրեմ բրյու լե. պաք սի մա տա յին 
խառ նուրդ ներ. ուտե լի թղթե վաֆ լի ներ. կո կո սի 
մա կա րուն ներ. սուր ճի լցված պար կուճ ներ. նարն-
ջի ծաղ կա ջուր խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. մրգա յին սա ռույց ներ. նու գա. հա րի սա 
(հա մե մունք). կո ճապղ պե ղի մա ծուկ (հա մե մունք). 
թե յի ըմ պե լիք ներ կա թով.

դաս 31. չմշակ ված ցիտ րու սա յին պտուղ ներ. 
սննդա յին և կե րա յին չմշակ ված ջրի մուռ ներ. 
չմշակ ված ըն կույզ ներ (պտուղ ներ). գա զա նա նո-
ցում պահ վող կեն դա նի ներ. կեն դա նի անա սուն-
ներ. անաս նա կեր. ծա ռեր. Նոր տար վա տո նա-
ծա ռեր. ծա ռե րի բներ. թփուտ ներ. վար սակ. թարմ 
հա տապ տուղ ներ. աղ անա սուն նե րի հա մար. 
թարմ ճակն դեղ. հա ցա հա տի կի թեփ. անմ շակ 
բնա փայտ. փայ տի տա շեղ փայ տա զանգ ված 
պատ րաս տե լու հա մար. կե ղև ով փայ տա նյութ. 
կա կա ո յի չմշակ ված հա տիկ ներ. շա քա րե ղեգ. 
սպի տակ ակա ցի ա յի պտուղ ներ (եղ ջե րապ տուղ) 
(կեղծ ակա ցիա (հումք)). հա ցազ գի նե րի անմ շակ 
հա տիկ ներ. թարմ սնկեր. սնկա մար մին. քուսպ. 
չմշակ ված շա գա նակ ներ. կիր անաս նա կե րի 
հա մար. եղեր դի կոճ ղար մատ ներ. թարմ ճար-
ճա տուկ. գա լետ ներ շնե րի հա մար. չմշակ ված 
կիտ րոն ներ. կո կո սի ըն կույ զի կե ղև. կո կո սյան 
ըն կույզ. կե րեր թռչուն նե րի հա մար. կանճ րա կի 
քուսպ անա սուն նե րի հա մար. թարմ վա րունգ. 
գայ լու կի կո ներ. թե փից խառ նա կեր անա սուն-
նե րի հա մար. կոպ րա. կեն դա նի խե ցե մորթ ներ. 
թարմ բան ջա րե ղեն. թարմ դդումն եր. պսակ ներ 
թարմ ծա ղիկ նե րից. թխսա մե քե նա յի ձվեր. ցան-
կա ծածկ. օղե թոր ման մնա ցորդ ներ (անաս նա-
կեր). դիրտ. ցե ղա կան անա սուն. կեն դա նի նե րին 
բտե լու պատ րաս տուկ ներ. բրնձի ա լյուր անաս-
նա կե րի հա մար. չմշակ ված բակ լա. բնա կան 
ծա ղիկ ներ. դե կո րա տիվ նպա տակ նե րով չո րաց-
րած ծա ղիկ ներ. բույ սե րի ծաղ կա փո շի (հումք). չոր 
խոտ. կազ դու րիչ կե րեր կեն դա նի նե րի հա մար. 
խար. ցո րեն. թարմ մրգեր. բնա կան ճի մա հող. 
գի հու հա տապ տուղ ներ. ծի լեր բու սա բա նա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. հա ցա հա տիկ (հա ցա բույ-
սեր). հա ցա հա տի կա յին կե րա բույ սեր կեն դա նի-
նե րի հա մար. սեր մեր տնկե լու հա մար. ձա վա-
րե ղեն ըն տա նի թռչուն նե րի հա մար. բար կա համ 
թարմ խո տեր. բույ սեր. սա ծիլ ներ. գայ լուկ. կո լա 
ըն կույզ ներ. թարմ սա լաթ-կաթ նուկ. թարմ ոսպ. 
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կե րա յին խմո րիչ ներ. խցա նա կե ղև. կտա վա տի 
ա լյուր (խար). փռոց ներ կեն դա նի նե րի հա մար. 
տորֆ կեն դա նի նե րի փռոց նե րի հա մար. եգիպ-
տա ցո րեն. եգիպ տա ցո րե նի քուսպ անա սուն նե րի 
հա մար. ածիկ գա րեջ րա գոր ծու թյան և օղե թոր-
ման հա մար. մրգա յին քուսպ. թարմ պնդուկ. 
ա լյուր անաս նա կե րի հա մար. ձկնկիթ. շե րա մի 
որ դե րի ձվեր. ծա ղիկ նե րի սո խուկ ներ. թարմ 
սոխ. ձի թապ տուղ (զեյ թուն) չմշակ ված. թարմ 
նա րինջ ներ. գա րի. եղինջ. սի պեի ոս կոր թռչուն-
նե րի հա մար. ծղոտ փռոց նե րի հա մար. ծղոտ 
(անաս նա կեր). ար մա վե նի (ար մա վե նու տե րև-
ներ). ար մա վե նի ներ. թե փից լափ անա սուն նե րի 
հա մար. կեն դա նի ձուկ. խա ղո ղի վա զեր. սո ճու 
կո ներ. պա տի ճա վոր տաք դեղ (բույս). չո րաց րած 
բույ սեր դե կո րա տիվ նպա տակ նե րի հա մար. 
թարմ պրաս. չմշակ ված սի սեռ. թարմ կար տո-
ֆիլ. պատ րաս տուկ ներ ըն տա նի թռչուն նե րի 
ձվատ վու թյու նը բարձ րաց նե լու հա մար. կե րեր 
մսուր քի կեն դա նի նե րին կե րակ րե լու հա մար. 
ար մա տապ տուղ ներ կե րա յին. թարմ խա ղող. 
չմշակ ված խա վար ծիլ. վար դի թփեր. տա րե կան. 
շե րա մի որ դեր. ուտե լի չմշակ ված քնջութ. թարմ 
գետ նասն կեր. գի նե թոր ման մնա ցորդ ներ. կեն-
դա նի ըն տա նի թռչուն. ալ գա ռո բի լա (կեն դա նի-
նե րի կեր). նուշ (պտուղ ներ). թարմ գետ նըն կույզ. 
գետ նըն կույ զի ա լ յուր անաս նա կե րի հա մար. 
գետ նըն կույ զի կե րա յին քուսպ կեն դա նի նե րի 
հա մար. հա ցա բույ սե րի մշակ ման ար գա սիք-
ներ անաս նա կե րի հա մար. շա քա րե ղե գի մզուք 
(հումք). կեն դա նի խայծ ձկնոր սու թյան հա մար. 
կեն դա նի խեց գե տին ներ. խեց գետ նան ման ներ 
(կեն դա նի). կեն դա նի օմար ներ. կեն դա նի մի դի-
ա ներ. կեն դա նի ոստ րե ներ. կե րեր սե նյա կա յին 
կեն դա նի նե րի հա մար. չմշակ ված կեղ. կեն դա նի 
լան գուստ ներ. որոճ վածք կեն դա նի նե րի հա մար. 
ըմ պե լիք ներ սե նյա կա յին կեն դա նի նե րի հա մար. 
ձկան ա լյուր կեն դա նի նե րի կե րի հա մար. չմշակ-
ված բրինձ. կեն դա նի հո լո տու րի ներ (ծո վա յին 
վա րունգ). ավա զա պատ թուղթ սե նյա կա յին կեն-
դա նի նե րի փռոց նե րի հա մար. բու րա վե տաց ված 
ավազ սե նյա կա յին կեն դա նի նե րի փռոց նե րի 
հա մար. հալ վե վե րա յի բույ սեր. թարմ սպա-
նախ. կտա վա տի սեր մեր կեն դա նի նե րի կե րի 
հա մար. ա լյուր կտա վա տի սեր մե րից անաս նա-
կե րի հա մար. ցո րե նի ծի լեր կեն դա նի նե րի կե րի 
հա մար. թարմ ար տի ճուկ. կեն դա նի ծո վա տա-
ռեխ. կեն դա նի սաղ մոն. կեն դա նի սար դի նա-

ներ. կեն դա նի թյուն նոս. թարմ սխտոր. թարմ 
դդմիկ ներ. կտա վա տի չմշակ ված սեր մեր սննդի 
հա մար. չմշակ ված մրգե րից կոմ պո զի ցիա. կեն-
դա նի անձ րուկ ներ. ուտե լի կեն դա նի մի ջատ ներ. 
չմշակ ված քաղցր եգիպ տա ցո րե նի կող րեր (մաք-
րած կամ չմաք րած). չմշակ ված կի նոա. չմշակ ված 
հնդկա ցո րեն. գե տա ծա ծան կոի, կեն դա նի. կեն-
դա նի կակ ղա մորթ ներ. սա ռե ցու մով չո րաց րած 
խայ ծեր ձկնոր սու թյան հա մար. ուտե լի թարմ 
ծա ղիկ ներ. թարմ կո ճապղ պեղ. սո յա յի թարմ 
հա տիկ ներ. կա նե փի բույս. չմշակ ված կա նեփ.

դաս 32. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին լու ծամ զուք-
ներ (էքստ րակտ ներ). գա րե ջուր. կո ճապղ պե ղի 
գա րե ջուր. ածի կի գա րե ջուր. գա րեջ րի քաղ ցու. 
ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին ըմ պե լիք ներ. կաթ նա-
շի ճու կա յին հիմ քով ըմ պե լիք ներ. ոչ ալ կո հո լա յին 
բա ղադ րու թյուն ներ ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու 
հա մար. ոչ ալ կո հո լա յին բնա հյու թեր ըմ պե լիք ներ 
պատ րաս տե լու հա մար. մրգա հյու թեր. օշա րակ-
ներ ըմ պե լիք նե րի հա մար. ջրեր (ըմ պե լիք ներ). 
բա ղադ րու թյուն ներ գա զա վոր ված ջուր ար տադ-
րե լու հա մար. լի թի ու մա ջուր. հան քա յին ջրեր 
(ըմ պե լիք ներ). զել տե րյան ջուր. սե ղա նի ջրեր. 
քաղ ցու ներ. լի մո նադ ներ. գայ լու կի լու ծամ զուք-
ներ (էքստ րակտ ներ) գա րե ջուր պատ րաս տե լու 
հա մար. բան ջա րե ղե նի հյու թեր (ըմ պե լիք). օշա-
րակ ներ լի մո նադ նե րի հա մար. ածի կի քաղ ցու. 
խա ղո ղի չխմոր ված քաղ ցու. օր շադ. սո դա յա ջուր. 
շար բաթ (ըմ պե լիք). տո մա տի հյութ (ըմ պե լիք). 
ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. հա բեր գա զա վոր-
ված ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. փո շի-
ներ գա զա վոր ված ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու 
հա մար. գա զա վոր ված ջուր. սար սա պա րիլ (ոչ 
ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք). ոչ ալ կո հո լա յին ապե րի-
տիֆ ներ. ոչ ալ կո հո լա յին կոկ տեյլ ներ. մրգա յին 
նեկ տար ներ (ոչ ալ կո հո լա յին). իզո տո նիկ ըմ պե-
լիք ներ. ոչ ալ կո հո լա յին խնձո րի հյութ. կվաս. ոչ 
ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ մեղ րի հիմ քով. սմու զի-
ներ (մրգե րի կամ բան ջա րե ղեն նե րի խառ նուրդ-
նե րի հիմ քով ըմ պե լիք ներ). հալ վե վե րա յի հիմ քով 
ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. գա րեջ րի հիմ քով 
կոկ տեյլ ներ. սո յա յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ, բա ցի 
կա թի փո խա րի նիչ նե րից. պրո տե ի նով հարս-
տաց ված սպոր տա յին ըմ պե լիք ներ. բրնձի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ, բա ցի կա թի փո խա րի նիչ նե րից. 
սուր ճի հա մով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. թե յի 
հա մով ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. զո վա ցու ցիչ 
ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. գա րու գի նի (գա րե-
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ջուր). էներ գե տիկ ըմ պե լիք ներ. չրե րից պատ-
րաստ ված ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. շեն դի.

դաս 33. անա նու խի թրմօ ղի. սպիր տա յին 
մրգա յին լու ծամ զուք ներ. դա ռը թրմօ ղի ներ. 
անի սի լի կյոր. անի սի օղի. ապե րի տիֆ ներ. արակ 
(բրնձի կամ եղե գի օղի). թոր ման մի ջո ցով ստաց-
ված ըմ պե լիք ներ. սիդ րեր. կոկ տեյլ ներ. կյու րա սո. 
դի ժես տիվ եր (լի կյոր ներ և սպիր տա յին ըմ պե-
լիք ներ). գի նի ներ. ջին. լի կյոր ներ. մեղ րա յին 
ըմ պե լիք (մեղ րաս պիրտ, մեղ րա գի նի). բա լի օղի. 
սպիր տա յին ըմ պե լիք ներ. բրեն դի. գի նի խա ղո-
ղի չան չե րից. տան ձօ ղի. սա կե. վիս կի. սպիր-
տա յին բնա հյու թեր (էսեն ցի ա ներ). սպիր տա յին 
լու ծամ զուք ներ. ալ կո հո լա յին խմիչք ներ, բա ցի 
գա րեջ րից. մրգեր պա րու նա կող ալ կո հո լա յին 
ըմ պե լիք ներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառ նա-
կազմ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ, բա ցի գա րեջ րի 
հիմ քով ըմ պե լիք նե րից. շա քա րե ղե գի հիմ քով 
ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. հա ցա հա տի կի հիմ քով 
թո րած ալ կո հո լա յին խմիչք ներ.

դաս 34. լուց կի ներ. սի գար նե րի և սի գա-
րետ նե րի հա մար մուշ տուկ նե րի սա թե ծայ րա-
պա նակ ներ. ծխա խոտ. ծխա խո տի քսակ ներ. 
սի գա րետ նե րի ծայ րա պա նակ ներ. ֆիլտ րեր 
սի գա րետ նե րի հա մար. վա ռիչ ներ ծխող նե րի 
հա մար. գա զի բա լոն ներ վա ռիչ նե րի հա մար. 
ծխա մոր ճեր. ծխա խո տաթղ թե րի գրքույկ ներ. 
կլա նող թուղթ ծխա մոր ճե րի հա մար. ծա մե լու 
ծխա խոտ. սի գար ներ. սի գա րակտ րիչ մե քե-
նա ներ. արկ ղեր սի գար նե րի հա մար. արկ ղեր 
սի գա րետ նե րի, ծխագ լա նակ նե րի հա մար. 
մուշ տուկ ներ սի գար նե րի հա մար. ծխա խո տի 
փո խա րի նիչ ներ պա րու նա կող սի գա րետ ներ, ոչ 
բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար. սի գա րետ-
ներ, ծխագ լա նակ ներ. գրպա նի հար մա րանք-
ներ սի գա րետ նե րը, ծխա խո տե րը փա թա թե լու 
հա մար. մուշ տուկ ներ սի գա րետ նե րի հա մար. 
սի գա րե տի մուշ տուկ նե րի ծայ րա պա նակ ներ. 
ծխա խո տա թուղթ. սի գա րիլ ներ. ծխա մոր ճե րը 
մաք րե լու հար մա րանք ներ. կայծ քա րեր. ծխե լու 
խո տա բույ սեր. դրոց ներ ծխա մոր ճե րի հա մար. 
լուց կի նե րի բռնիչ ներ. անոթ ներ ծխա խո տի 
հա մար. քթա խոտ. ծխա խո տա տու փեր. լուց կու 
տու փեր. մոխ րա ման ներ ծխող նե րի հա մար. 
թքա ման ներ ծխա խո տի հա մար. խո նա վա րար նե-
րով տու փեր սի գար նե րի հա մար. էլեկտ րո նա յին 
սի գա րետ ներ. հե ղուկ լու ծույթ ներ էլեկտ րո նա յին 
սի գա րետ նե րի հա մար. ծխող նե րի հա մար բե րա-

նի ցո ղա ցիր ներ. ծխա խո տի բու րա վե տա րար ներ, 
բա ցի եթե րա յին յու ղե րից. էլեկտ րո նա յին սի գա-
րետ նե րի բու րա վե տա րար ներ, բա ցի եթե րա յին 
յու ղե րից. սի գա րետ նե րի վա ռիչ նե րի հա մար հար-
մա րեց ված պատ րույգ ներ. նար գի լե ներ.

դաս 35. օգ նու թյուն գոր ծա րա րու թյան 
կա ռա վար ման հար ցե րում. տվյալ ներ գոր ծա րա-
րա կան գոր ծառ նու թյուն նե րի մա սին. հայ տա րա-
րու թյուն նե րի փակց նում. ներ մուծ ման-ար տա-
հան ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. առևտ րա յին տե ղե կատ վու թյան գոր ծա կա-
լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ինք նար ժե քի 
վեր լու ծու թյուն. գո վազ դա յին նյու թե րի տա րա-
ծում. լու սա պատ ճե նա հան ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
աշ խա տան քի վար ձե լու գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. գրա սե նյա կա յին սար քե րի և 
ապա րատ նե րի վար ձույթ. հաշ վա պա հա կան 
գրքե րի վա րում. հաշ վետ վու թյուն նե րի կազ մում 
հա շիվ ե րի վե րա բե րյալ. առևտ րա յին աու դիտ. 
խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու թյան կազ մա-
կերպ ման և կա ռա վար ման հար ցե րով. խորհր-
դատ վու թյուն աշ խա տա կից նե րի անձ նա կազ մը 
կա ռա վա րե լու հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն 
գոր ծա րա րու թյան կա ռա վար ման հար ցե րով. 
մե քե նագր ման ծա ռա յու թյուն ներ. ապ րանք նե րի 
ցու ցադ րում. գո վազ դա յին նյու թե րի առա քում. 
օգ նու թյուն առևտ րա յին կամ ար դյու նա բե րա կան 
ձեռ նար կու թյուն նե րի կա ռա վար ման հար ցե րում. 
փաս տաթղ թե րի վե րար տադ րում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի նո րա ցում. նմուշ նե րի տա րա ծում. գոր-
ծա րա րու թյան ար դյու նա վե տու թյան փոր ձաքն-
նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. աճուր դա յին վա ճառք. 
շու կա յի ուսումն ա սի րու թյուն. առևտ րա յին գոր-
ծու նե ու թյան գնա հա տում. հե տա զո տու թյուն ներ 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. գո վազ դա յին 
նյու թե րի վար ձույթ. խորհր դատ վու թյուն գոր ծա-
րա րու թյան կազ մա կերպ ման հար ցե րով. գո վազ-
դա յին տեքս տե րի հրա տա րա կում. գո վազդ. 
ռա դի ո գո վազդ. կո նյունկ տու րա յին (իրա վի ճա կի, 
իրադ րու թյան) հե տա զո տու թյուն ներ. ծա ռա յու-
թյուն ներ հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
բնա գա վա ռում. սղագ րա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
հե ռուս տա գո վազդ. հա ղոր դագ րու թյուն նե րի 
գրա ռում (գրա սե նյա կա յին աշ խա տանք ներ). ցու-
ցա փեղ կե րի ձև ա վո րում. գո վազ դա յին գոր ծա կա-
լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գոր ծա րա րու թյան 
կա ռա վար ման խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. մա նե կեն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ ապ րանք-
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նե րը գո վազ դե լու կամ խրա խու սե լու հա մար. 
շու կա յա գի տա կան (մար քե թին գա յին) հե տա զո-
տու թյուն ներ. տվյալ նե րի ավ տո մա տաց ված հիմ-
նա պա շար նե րի վա րում. մաս նա գի տա կան 
խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու թյան աս պա րե-
զում. տնտե սա կան կան խա տե սում. ցու ցա հան-
դես նե րի կազ մա կեր պում առևտ րա յին կամ 
գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. գործ նա կան 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. հա սա րա կա-
կան կար ծի քի հե տա զո տում. վճար ման փաս-
տաթղ թե րի նա խա պատ րաս տում. աշ խա տա կից-
նե րի հաս տիք նե րի հա մալ րում. ձեռ նար կու թյուն-
նե րը տե ղա փո խե լու հետ կապ ված վար չա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. տա րածք նե րի վար ձա կա լում 
գո վազ դի տե ղադր ման հա մար. վա ճառ քի օժան-
դա կու թյուն եր րորդ ան ձանց հա մար. քար տու-
ղա րա կան ծա ռա յու թյուն ներ. հար կա յին հայ տա-
րա րագ րե րի կազ մում. հե ռա խո սա զան գե րին 
պա տաս խա նե լու ծա ռա յու թյուն ներ բա ցա կա յող 
բա ժա նորդ նե րի հա մար. տեքս տի մշա կում. լրագ-
րե րի բա ժա նոր դագ րու թյան կազ մա կեր պում 
եր րորդ ան ձանց հա մար. գո վազդ փոս տով. հյու-
րա նո ցա յին գոր ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. 
ստեղ ծա գործ նե րի և կա տա րող նե րի գոր ծե րի 
կա ռա վա րում. տե ղե կատ վու թյան հա վա քում 
տվյալ նե րի հա մա կարգ չա յին հիմն ա պա շար նե-
րում. տե ղե կատ վու թյան կա նո նա կար գում տվյալ-
նե րի հա մա կարգ չա յին հիմ նա պա շար նե րում. 
առևտ րա կան տո նա վա ճառ նե րի կազ մա կեր պում. 
լու սա պատ ճե նա հա նող սար քա վոր ման վար ձույթ. 
ին տե րակ տիվ գո վազդ հա մա կարգ չա յին ցան-
ցում. մա տա կա րար ման ծա ռա յու թյուն ներ եր րորդ 
ան ձանց հա մար (ապ րանք նե րի գնում և ձեռ նար-
կա տե րե րին ապ րանք նե րով ապա հո վում). տե ղե-
կատ վու թյան որո նում հա մա կարգ չա յին ֆայ լե-
րում եր րորդ ան ձանց հա մար. գո վազ դա յին 
ժա մա նա կի վար ձույթ զանգ վա ծա յին տե ղե կատ-
վու թյան բո լոր մի ջոց նե րում. մա մու լի տե սու թյուն. 
առևտ րի ավ տո մատ նե րի վար ձույթ. հո գե բա նա-
կան տես տա վո րում աշ խա տող ներ ընտ րե լիս. 
գնե րի հա մե մատ ման ծա ռա յու թյուն ներ. ման րա-
ծախ վա ճառ քի նպա տա կով ապ րանք նե րի ցու-
ցադ րում բո լոր լրատ վա մի ջոց նե րով. սպա ռող նե-
րին առևտ րա յին տե ղե կատ վու թյան և խոր հուրդ-
նե րի տրա մադ րում ապ րանք նե րի և ծա ռա յու-
թյուն նե րի ընտ րու թյան հար ցում. հե ռա հա ղոր-
դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն նե րի բա ժա նոր դագ-
րում եր րորդ ան ձանց հա մար. գնման պատ վեր-

նե րի մշակ ման գոր ծըն թաց նե րի կա ռա վա րում. 
ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի լի ցեն զի ա-
նե րի առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) կա ռա վա րում 
եր րորդ ան ձանց հա մար. են թա կա պա լա ռուի 
ծա ռա յու թյուն ներ (առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) 
օգ նու թյուն). հա շիվ ե րի ապ րան քագ րե րի տրա-
մադ րում. գո վազ դա յին տեքս տե րի խմբագ րում. 
վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հա վա քում և տրա-
մադ րում. գո վազ դի ման րա կեր տում. երաշ խա-
վոր նե րի որո նում. նո րա ձև ու թյան ցու ցադ րու թյան 
կազ մա կեր պում գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. 
գո վազ դա յին ֆիլ մե րի ար տադ րու թյուն. մար զիկ-
նե րի գոր ծու նե ու թյան կա ռա վա րում. մար քե թինգ 
(շու կա յա վա րում). հե ռուս տա մար քե թին գի ծա ռա-
յու թյուն ներ. դե ղա գոր ծա կան, անաս նա բու ժա-
կան և հի գի ե նիկ պատ րաս տուկ նե րի և բժշկա-
կան պա րա գա նե րի ման րա ծախ վա ճառք. 
վա ճառ քի ցու ցադ րա փեղ կե րի (ստենդ նե րի) 
վար ձույթ. գոր ծա րար և առևտ րա յին հա րա բե-
րու թյուն նե րի ոլորտ նե րում տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. վա ճառ քի օժան դակ ման հա մար 
որոն ման հա մա կար գի օպ տի մա լա ցում. վեբ-կայ-
քե րի եր թև ե կի օպ տի մա լա ցում. գո վազ դա յին 
ծա ռա յու թյուն ներ «վճա րել մեկ կտտո ցով» (PPC). 
առևտ րա յին միջ նոր դա յին ծա ռա յու թյուն ներ. 
ար տա հաս տի քա յին աշ խա տող նե րի գոր ծու նե ու-
թյան կա ռա վա րում. առևտ րա յին գոր ծարք նե րի 
հա մա ձայ նե ցում և կնքում եր րորդ ան ձանց 
հա մար. տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին հիմն ա պա-
շար նե րում տվյալ նե րի նո րա ցում և պա հում. 
շի նա րա րա կան նա խագ ծե րի հա մար առևտ րա յին 
(կո մեր ցի ոն) նա խագ ծե րի կա ռա վա րում. գոր ծա-
րար տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում վեբ-կայ-
քե րի մի ջո ցով. ապ րանք ներ և ծա ռա յու թյուն ներ 
գնող նե րի և վա ճա ռող նե րի հա մար առ ցանց 
վա ճա ռա տե ղի տրա մադ րում. գո վազ դա յին հաս-
կա ցու թյուն նե րի մշա կում. ար տա քին վար չա կան 
կա ռա վա րում ըն կե րու թյուն նե րի հա մար. հար կա-
յին հայ տա րա րագ րեր ներ կա յաց նե լու ծա ռա յու-
թյուն ներ. ծախ սե րը փոխ հա տու ցող ծրագ րե րի 
առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) կա ռա վա րում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. գո վազ դա յին վա հա նակ նե րի 
վար ձույթ. կեն սագ րա կան տվյալ նե րի գրում այլ 
ան ձանց հա մար. առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին 
նպա տակ նե րով վեբ-կայ քե րի ցան կի տրա մադ-
րում. հա ճախ ճա նա պար հոր դող նե րի ծրագ րե րի 
կա ռա վա րում. հան դի պումն ե րի պլա նա վոր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ-
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ներ). հան դի պումն ե րի մա սին հի շեց նե լու ծա ռա-
յու թյուն ներ (գրա սե նյա կա յին գոր ծա ռույթ ներ). 
սպա ռող նե րի հա վա տար մու թյան ծրագ րե րի 
կա ռա վա րում. գո վազ դա յին սցե նար նե րի տեքս-
տե րի կազ մում. տվյալ նե րի և գրա վոր հա ղոր-
դագ րու թյուն նե րի գրան ցում. գրան ցա մա տյան-
նե րի տե ղե կատ վու թյան թար մա ցում և պա հում. 
տե ղե կատ վա կան ցան կի կազ մում առևտ րա յին 
կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով. պո տեն ցի ալ 
մաս նա վոր ներդ րող նե րի և ֆի նան սա վոր ման 
կա րիք ունե ցող ձեռ նար կա տե րե րի ընտ րու թյան 
հար ցում միջ նոր դա կան բիզ նես-ծա ռա յու թյուն-
ներ. հե ռուս տա խա նութ նե րի ծրագ րե րի ար տադ-
րու թյուն. հա սա րա կու թյան հետ հա ղոր դակց ման 
ռազ մա վա րու թյան վե րա բե րյալ խորհր դատ վու-
թյուն. խորհր դատ վու թյուն գո վազ դա յին հա ղոր-
դակ ցու թյան ռազ մա վա րու թյան վե րա բե րյալ. 
գոր ծա րար պայ մա նագ րե րի հա մա ձայ նե ցում 
եր րորդ ան ձանց հա մար. սպոր տա յին մի ջո ցա-
ռում նե րի հո վա նա վոր մամբ ապ րանք նե րի և 
ծա ռա յու թյուն նե րի խթա նում. մրցակ ցա յին 
հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն ներ. շու կա յի 
հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ֆի նան սա-
կան աու դիտ. թվա յին երաժշ տու թյան ներ բեռն-
ման հա մար ման րա ծախ առ ցանց ծա ռա յու թյուն-
ներ. հնչյու նա յին ֆայ լե րի ներ բեռն ման հա մար 
ման րա ծախ առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. նա խա-
պես գրառ ված երաժշ տու թյան և ֆիլ մե րի ներ-
բեռն ման հա մար ման րա ծախ առ ցանց ծա ռա յու-
թյուն ներ. դե ղա գոր ծա կան, անաս նա բու ժա կան 
և հի գի ե նիկ պատ րաս տուկ նե րի և բժշկա կան 
պա րա գա նե րի մե ծա ծախ վա ճառք. նվեր նե րի 
ցան կի գրանց ման ծա ռա յու թյուն ներ. թի րա խա-
յին մար քե թինգ (շու կա յա վա րում). գոր ծա րա րու-
թյան ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րում. ար տա քին 
գո վազդ. պատ կե րաս րահ նե րի մի ջո ցով ար վես տի 
գոր ծե րի ման րա ծախ վա ճառք. վար չա կան օժան-
դա կու թյուն մրցույ թի հայ տե րի վե րա բե րյալ. 
մար քե թինգ (շու կա յա վա րում) ծրագ րա յին ապա-
հով ման հրա պա րակ ման շրջա նակ նե րում. լրատ-
վա մի ջոց նե րի հետ կա պե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
կոր պո րա տիվ հա ղոր դակ ցու թյան ծա ռա յու թյուն-
ներ. գրա սե նյա կա յին սար քա վո րումն ե րի վար-
ձույթ հա մա տեղ աշ խա տան քա յին պայ ման նե-
րում. առևտ րա յին լոբ բիս տա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ. օգ տա գոր ծող նե րի կար ծիք նե րի տրա մադ-
րում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա տակ-
նե րով. օգ տա գոր ծող նե րի վար կա նիշ նե րի 

տրա մադ րում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին 
նպա տակ նե րով. հե ռա խո սա յին կո մու տա տո րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. հա ցամ թեր քին վե րա բե րող 
ման րա ծախ առևտ րի ծա ռա յու թյուն ներ. սպա-
ռո ղի պրո ֆի լա վո րում առևտ րա յին կամ մար քե-
թին գա յին նպա տակ նե րով. վար չա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ բժշկա կան ուղ ղորդ ման հա մար. բո լոր 
վե րը նշված ապ րանք նե րի ման րա մե ծա ծախ 
առև տուր.

դաս 36. ապա հո վագ րու թյուն դժբախտ 
պա տա հար նե րից. տա րա ժամ կետ մար ման 
վար կեր. ապա հո վագ րու թյան վի ճա կա գիր նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ան շարժ գույ քի վար ձա կա-
լու թյուն. միջ նոր դա յին գոր ծու նե ու թյուն. վար-
կա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ան շարժ գույ քի գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. միջ նոր դու թյուն ան շարժ գույ քի հետ 
կապ ված գոր ծառ նու թյուն նե րում. պարտ քե րի 
բռնա գանձ ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. ապա հո վագր ման միջ նոր դու թյուն. 
մաք սա յին միջ նորդ նե րի (բրո քեր նե րի) ֆի նան-
սա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ապա հո վագ րու թյուն. 
բան կա յին ծա ռա յու թյուն ներ. ան շարժ գույ-
քի գնա հա տում. բա րե գոր ծա կան մի ջոց նե րի 
հա վա քագ րում. փո խա դարձ հիմն ադ րամն ե րի 
հիմն ադ րում. կա պի տալ ներդ րումն եր. երաշ խա-
վո րու թյուն. դրա մի փո խա նա կում. ճամ փոր դա-
կան վճա րագ րե րի թո ղար կում. ֆի նան սա կան 
հաշ վան ցում (քլի րինգ). պահ պա նում ան կի զե լի 
պա հա րան նե րում. դրա մա հա վաք նե րի կազ-
մա կեր պում. փո խա ռու թյուն նե րի տրա մադ րում 
(ֆի նան սա վո րում). հար կա յին փոր ձաքն նու թյուն. 
ֆի նան սա կան գնա հա տումն եր (ապա հո վագ րու-
թյուն, բան կա յին գոր ծառ նու թյուն ներ, ան շարժ 
գույք). ֆակ տո րինգ. խնա մա կա լա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ. ֆի նան սա վո րում. ֆի նան սա կան 
կա ռա վա րում. փո խատ վու թյան տրա մադ րում 
գրա վի դի մաց. ան շարժ գույ քի կա ռա վա րում. 
բնա կե լի ֆոն դի կա ռա վա րում. ապա հո վագ-
րու թյուն հրդե հից. բնա կա րան նե րի վար ձա-
կա լու թյուն. ֆեր մա նե րի և գյու ղատն տե սա կան 
ձեռ նար կու թյուն նե րի վար ձա կա լու թյուն. առող-
ջու թյան ապա հո վագ րու թյուն. ապա հո վագ րու-
թյուն դժբախտ պա տա հար նե րից ծո վում. հի փո-
թե քա յին վար կեր. խնայ բան կեր. ֆի նան սա կան 
վար ձա կա լու թյուն. բոր սա յա կան միջ նոր դու թյուն. 
կյան քի ապա հո վագ րու թյուն. բնա կա րա նա յին 
բյու րո նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (ան շարժ գույք). 
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ֆի նան սա կան վեր լու ծու թյուն. հնար ժեք իրե րի 
գնա հա տում. ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի 
գնա հա տում. վճա րագ րե րի իս կու թյան ստու գում. 
խորհր դատ վու թյուն ֆի նան սա կան հար ցե րով. 
խորհր դատ վու թյուն ապա հո վագ րու թյան հար-
ցե րով. սպա սար կում վար կա յին քար տե րով. 
սպա սար կում դե բետ քար տե րով. դրա մա կան 
մի ջոց նե րի փո խան ցում էլեկտ րո նա յին հաշ-
վարկ նե րի հա մա կար գով. ֆի նան սա կան տե ղե-
կատ վու թյան տրա մադ րում. ապա հո վագ րու թյան 
հար ցե րով տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
թան կար ժեք իրե րի գնա հա տում. դրա մա գի-
տա կան իրե րի գնա հա տում. վար ձա կա լա կան 
վճար նե րի գան ձում. դրոշ մա նիշ նե րի գնա հա-
տում. ար ժեթղ թե րի թո ղար կում. ար ժե քա վոր 
իրե րի պահ պա նու թյուն. բոր սա յա կան գնան-
շումն եր. վար կա յին քար տե րի թո ղար կում. գրա-
սե նյակ նե րի վար ձա կա լու թյուն (ան շարժ գույք). 
կեն սա թո շակ նե րի վճար ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
ֆի նան սա կան հո վա նա վո րու թյուն. բան կա յին 
գոր ծառ նու թյուն նե րի առ ցանց իրա կա նա ցում. 
առևտ րա ար դյու նա բե րա կան գոր ծու նե ու թյան 
լու ծարք (ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն ներ). վե րա-
նո րոգ ման ար ժե քի ֆի նան սա կան գնա հա տում. 
ած խած նա յին վար կեր իրա կա նաց նե լու միջ նոր-
դու թյուն. ան տա ռի ֆի նան սա կան գնա հա տում. 
բրդի ֆի նան սա կան գնա հա տում. վար կա վո րում 
գրա վի դի մաց. պա հես տա յին (ապա հո վագ րա-
կան) ֆոն դե րի ծա ռա յու թյուն ներ. միջ նոր դա յին 
ծա ռա յու թյուն ներ. խորհր դատ վու թյուն պարտ-
քի հետ կապ ված հար ցե րով. շի նա րա րա կան 
նա խագ ծե րի ֆի նան սա վոր ման կազ մա կեր պում. 
ֆի նան սա կան տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում 
վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. փոխ հա տուց ման վճար-
նե րի ֆի նան սա կան կա ռա վա րում այլ ան ձանց 
հա մար. հիմն ադ րամն ե րի տե ղա բաշ խում. միջ-
նոր դա կան գոր ծարք ներ կապ ված ար ժեթղ թե րի 
և պար տա տոմ սե րի հետ. ակում բա յին քար տեր 
օգ տա գոր ծե լու մի ջո ցով զեղ չե րի տրա մադ րում 
եր րորդ ան ձանց. պայ մա նա կան ազատ ված նե րի 
հա մար երաշ խա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. տար-
բեր մաս նա գետ նե րի հա մա տեղ աշ խա տան քի 
հա մար գրա սե նյակ նե րի վար ձույթ. ֆի նան սա-
կան գնա հա տում մրցույ թի հայ տե րի վե րա բե-
րյալ. նավ թի, գա զի և հան քար դյու նա բե րու թյան 
ոլորտ նե րին վե րա բե րող զար գաց ման ծախ սե րի 
ֆի նան սա կան գնա հա տումն եր. ֆի նան սա կան 
հե տա զո տու թյուն ներ. ան շարժ գույ քի հետ կապ-

ված գոր ծառ նու թյուն ներ. վիր տու ալ ար ժույթ նե րի 
էլեկտ րո նա յին փո խան ցում. մտա վոր սե փա կա-
նու թյան ակ տիվ ե րի ֆի նան սա կան գնա հա տում. 
նա խա հաշ վի կազ մում ծախ սե րի գնա հատ ման 
նպա տակ նե րով. քրա ուդ ֆան դինգ. էլեկտ րո նա-
յին դրա մա պա նակ նե րով վճար ման ծա ռա յու-
թյուն ներ. վիր տու ալ ար ժույթ նե րի ֆի նան սա կան 
փո խա նա կումն եր.

դաս 37. կա հույ քի խնամք. լու սան կար չա կան 
ապա րատ նե րի վե րա նո րո գում. էլեկտ րա սար-
քե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. վե րե լակ-
նե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. աս ֆալ տա-
պա տում. ավ տո մե քե նա նե րի վե րա նո րո գում և 
տեխ նի կա կան սպա սար կում. ինք նա թիռ նե րի 
վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար կում. 
շեն քե րի ներ սի մաք րում. լվաց քատ նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. գո լոր շու կաթ սա նե րի մաք րում և 
վե րա նո րո գում. այ րիչ նե րի վե րա նո րո գում և 
տեխ նի կա կան սպա սար կում. բուլ դո զեր նե րի 
վար ձույթ. գրա սե նյա կա յին սար քա վո րումն ե րի 
և տեխ նի կա յի տե ղադ րում, վե րա նո րո գում 
և տեխ նի կա կան սպա սար կում. հրդե հա յին 
ազ դասար քե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. 
հա կա ա ռև անգ ման հա մա կար գե րի տե ղադ-
րում և վե րա նո րո գում. կա հույ քի պաս տառ նե րի 
վե րա նո րո գում. սե նյակ-սեյ ֆե րի տեխ նի կա կան 
սպա սար կում և վե րա նո րո գում. շի նա րա րա-
կան տեխ նի կա յի վար ձույթ. նա վա շի նու թյուն. 
հա գուս տի վե րա կանգ նում. ջե ռուց ման սար-
քա վո րումն ե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. 
կո շի կի վե րա նո րո գում. ծխնե լույզ նե րի մաք րում. 
ան կի զե լի պա հա րան նե րի վե րա նո րո գում և տեխ-
նի կա կան սպա սար կում. օդո րակ ման կա յանք-
նե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. շի նա րա րու-
թյուն. ստորջ րյա շի նա րա րու թյուն. շի նա րա րա-
կան աշ խա տանք նե րի (ստու գիչ-կա ռա վա րիչ) 
վե րահս կո ղու թյուն. հա գուս տի վե րա նո րո գում. 
կաշ վե իրե րի մաք րում, վե րա նո րո գում և խնամք. 
խո հա նո ցա յին սար քա վո րումն ե րի տե ղադ րում. 
շեն քե րի քան դում. հա կա կո ռո զի ա կան մշա-
կում. ախ տա հա նում. ցու ցա նակ նե րի ներ կում 
և նո րա ցում. պա հեստ նե րի կա ռու ցում և վե րա-
նո րո գում. շի նա րա րա կան կա ռուց վածք նե րի 
հեր մե տի կա ցում. էքս կա վա տոր նե րի վար ձույթ. 
պա տու հան նե րի լվա ցում. կի նոպ րո յեկ տոր նե րի 
վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար կում. 
վա ռա րան նե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. 
մոր թե իրե րի մաք րում, վե րա նո րո գում և խնամք. 
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տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի յու ղում. հա գուս տի 
մաք րում. ժա մա ցույց նե րի վե րա նո րո գում և 
խնամք. ար դյու նա բե րա կան ձեռ նար կու թյուն-
նե րի կա ռու ցում. ոռոգ ման սար քա վո րումն ե րի 
տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. կա ռույց նե րի 
մե կու սա ցում. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
լվա ցում. սպի տա կե ղե նի լվացք. լվացք. մե քե-
նա յա կան սար քա վո րում նե րի տե ղադ րում, 
վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար կում. 
քա րա շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ. կա հույ քի 
վե րա կանգ նում. ծո վա պատ նեշ նե րի կա ռու ցում. 
հա գուս տի ար դու կում գո լոր շի ով. խո ղո վա կա-
շա րե րի, նավ թա մուղ նե րի կա ռու ցում և տեխ-
նի կա կան սպա սար կում. պա տե րի պաս տա ռա-
պա տում. անձ րևի հո վա նոց նե րի վե րա նո րո գում. 
արևի հո վա նոց նե րի վե րա նո րո գում. կա հույ քի 
պաս տա ռա պա տում. ներ քին և ար տա քին ներ-
կա րա րա կան աշ խա տանք ներ. չե չա քա րով կամ 
ավա զով մշա կում. ծե փա գոր ծա կան աշ խա տանք-
ներ. ջրմուղ և գա զա-փա կա նա գոր ծա կան տեխ-
նի կա կան աշ խա տանք ներ. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի փայ լե ցում. պոմ պե րի վե րա նո րո գում. 
նա վա հան գիստ նե րի կա ռու ցում. կրծող նե րի 
ոչն չա ցում. դո ղե րի պահ պա նա շեր տե րի վե րա-
կանգ նում. սառ նա րա նա յին սար քա վո րումն ե րի 
տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. սպի տա կե ղե նի 
ար դու կում. կրկնա կան անա գա պա տում` կլա-
յե կում. գա մում. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա կա կո ռո զի ա կան մշա կում. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի տեխ նի կա կան սպա սարկ ման կա յան-
ներ (վա ռե լի քով լցա վո րում և սպա սար կում). 
հե ռա խոս նե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի տեխ նի կա կան 
սպա սար կում. լա քա պա տում. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի մաք րում. վաս ված տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի վե րա նո րո գում. մաք րող մե քե նա նե րի 
վար ձույթ. վա սա տու նե րի ոչն չա ցում, բա ցա ռու-
թյամբ գյու ղատն տե սա կան, ակ վա կուլ տու րա յի, 
այ գե գոր ծա կան և ան տա ռա յին տնտե սու թյան. 
շի նա րա րա կան փայ տա մած նե րի մոն տա ժում. 
ա ղյու սի շա րում. ձև ա վոր սպի տա կե ղե նի մաք-
րում. չոր մաք րում. շի նա րա րու թյան հար ցե րով 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. վե րա նո րոգ-
մա նը վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան տրա մադ-
րում. դա նակ նե րի սրում. լեռ նա հան քա յին օգ տա-
կար հա նա ծո նե րի ար դյու նա հա նում. հան քե րի 
շա հա գոր ծում. ճա նա պարհ նե րի սա լար կում. 
զմռնի տե թղթով մշա կում. ստորջ րյա վե րա-

նո րոգ ման աշ խա տանք ներ. շեն քե րի մաք րում 
(ար տա քին մա կե րև ույթ նե րի). դո ղա ծած կան նե րի 
ռե տի նա ցում (վուլ կա նա ցում) (վե րա նո րո գում). 
հո րա տանց քե րի հո րա տում. տո նա վա ճա ռա-
յին կրպակ նե րի և տա ղա վար նե րի կա ռու ցում. 
հա մա կար գիչ նե րի տե ղադ րում, սպա սար կում և 
վե րա նո րո գում. էլեկտ րա կան սար քա վո րումն ե րի 
աշ խա տան քում խան գա րում նե րի վե րա ցում. 
ամ բող ջո վին կամ մաս նա կի մաշ ված շար ժիչ նե րի 
վե րա նո րո գում. ամ բող ջո վին կամ մաս նա կի մաշ-
ված մե քե նա նե րի վե րա կանգ նում. վե րամ բարձ 
կռունկ նե րի վար ձույթ (շի նա րա րա կան սար-
քա վո րում). փո ղոց նե րը մաք րող մե քե նա նե րի 
վար ձույթ. տա նի քա ծած կա յին աշ խա տանք ներ. 
ար հես տա կան ձյան ծած կույթ ստեղ ծե լու ծա ռա-
յու թյուն ներ. փո ղոց նե րի մաք րում. անվ տան գու-
թյան կող պեք նե րի վե րա նո րո գում. ար վես տի 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի վե րա կանգ նում. երաժշ-
տա կան գոր ծիք նե րի վե րա կանգ նում. դռնե րի և 
պա տու հան նե րի տե ղադ րում. լո ղա վա զան նե րի 
խնամք. տո նե րա յին քարթ րիջ նե րի լից քա վոր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. խորհր դատ վու թյուն շի նա րա-
րու թյան հար ցե րով. ատաղ ձա գոր ծա կան աշ խա-
տանք ներ. նավ թի և գա զի խո րը հո րա տանց քե րի 
հո րա տում. ցա մա քուր դա յին պոմ պե րի վար ձույթ. 
լվաց քի մե քե նա նե րի վար ձույթ. էլեկտ րա հա-
ղորդ ման գծե րի վե րա նո րո գում. տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի կու տա կիչ նե րի լից քա վո րում. 
անիվ ե րի հա վա սա րակշռ ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի լա րում. մա լուխ նե րի 
անց կա ցում, տե ղադ րում. բժշկա կան գոր ծիք նե րի 
ախ տա հա նում. հան քա շեր տե րի ջրա ճեղք ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. վա սա տու նե րի դեմ պայ քա րի 
ծա ռա յու թյուն ներ, բա ցա ռու թյամբ գյու ղատն-
տե սա կան, ակ վա կուլ տու րա յի, այ գե գոր ծա-
կան և ան տա ռա յին տնտե սու թյան. ամա նե ղեն 
լվա նա լու մե քե նա նե րի վար ձույթ. ամա նե ղեն 
չո րաց նե լու մե քե նա նե րի վար ձույթ. շինհ րա պա-
րակ նե րում հա ղոր դակ ցու ղի նե րի տե ղա կա յում. 
էլեկտ րիկ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ջրհե ղե ղից 
պաշտ պան վե լու սար քա վո րումն ե րի տե ղադ րում 
և վե րա նո րո գում. ձնա հե ռա ցում. թա նա քա յին 
քարթ րիջ նե րի լից քա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
էլեկտ րա կան տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի լից-
քա վո րում. տնա վա րու թյան ծա ռա յու թյուն ներ 
(մաքր ման ծա ռա յու թյուն ներ). բջջա յին հե ռա-
խոս նե րի կու տա կիչ նե րի լից քա վոր ման ծա ռա-
յու թյուն ներ.
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դաս 38. ռա դի ո հե ռար ձա կում. հա ղոր դագ-
րու թյուն նե րի փո խան ցում. հե ռուս տա հե ռար ձա-
կում. հե ռագ րե րի հա ղոր դում. հե ռագ րա կապ 
տրա մադ րե լու ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռագ րա կապ. 
հե ռա խո սա կապ տրա մադ րե լու ծա ռա յու թյուն ներ. 
հե ռա խո սա կապ. բա ժա նոր դա յին հե ռագ րա-
կա պի (տե լեք սի) ծա ռա յու թյուն ներ. լրատ վա կան 
գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. մա լու-
խա յին հե ռուս տա հե ռար ձա կում. ռա դի ո հե ռա խո-
սա կապ. հա մա կարգ չա յին տեր մի նալ նե րով իրա-
գործ վող կապ. հա մա կարգ չի մի ջո ցով հա ղոր-
դագ րու թյուն նե րի և պատ կեր նե րի փո խան ցում. 
էլեկտ րո նա յին նա մակ նե րի հա ղոր դում. ֆաք սի-
մի լա յին կապ. հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան ոլոր տում 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. փեյ ջին գա յին 
ծա ռա յու թյուն (ռա դի ո յի, հե ռա խո սի կամ էլեկտ-
րո նա յին կա պի այլ մի ջոց նե րի օգ տա գործ-
մամբ). հա ղոր դագ րու թյուն նե րի փո խանց ման 
ապա րա տու րա յի վար ձույթ. օպ տի կա թել քա յին 
կապ. ֆաք սի մի լա յին ապա րատ նե րի վար ձույթ. 
մո դեմն ե րի վար ձույթ. հե ռա հա ղոր դակ ցա կան 
կա պի սար քա վոր ման վար ձույթ. հե ռա խո սա յին 
ապա րատ նե րի վար ձույթ. ար բա նյա կա յին կապ. 
հա ղոր դագ րու թյուն նե րի էլեկտ րո նա յին տախ-
տակ (հե ռա հա ղոր դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն ներ). 
ին տեր նե տին հե ռա հա ղոր դակ ցա կան մի աց ման 
ապա հո վում. հե ռա հա ղոր դակ ցա կան մի ա ցում-
նե րի և եր թու ղա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռա-
կոն ֆե րանս ներ. ին տեր նետ մուտ քի ապա հո վում. 
հա մա ցան ցի հա սա նե լի ու թյան ժա մա նա կի վար-
ձույթ. հե ռուս տա խա նութ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
տրա մադ րող հե ռա հա ղոր դակ ցա կան կա պու ղի-
նե րի ապա հո վում. ին տեր նե տում բա նա վե ճա յին 
հա մա ժո ղով ե րի հա սա նե լի ու թյան ապա հո վում. 
տվյալ նե րի հիմն ա պա շար մուտ քի ապա հո վում. 
ձայ նա յին փոս տի ծա ռա յու թյուն ներ. շնոր հա վո-
րա կան բա ցիկ նե րի առ ցանց փո խան ցում. թվա-
յին ֆայ լե րի հա ղոր դում. ան լար հե ռար ձա կում. 
տե սա կոն ֆե րանս նե րի հա մար կա պի ծա ռա յու-
թյուն նե րի տրա մադ րում. առ ցանց հա մա ժո ղով-
նե րի ապա հո վում, տրա մադ րում. տվյալ նե րի 
հոս քի փո խան ցում. ռա դի ո կապ. տե սա հա ղոր-
դում ըստ պա հան ջի. փոդ քաս թի հա ղոր դում. 
սմարթ ֆոն նե րի վար ձույթ.

դաս 39.  ճա նա պար հորդ նե րի ուղեկ ցում. 
ջրա մա տա կա րա րում. ավի ա փո խադ րում ներ. 
սա նի տա րա կան փո խադ րումն եր. տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի քար շա կում վնաս ված քի 

դեպ քում. ավ տո մե քե նա նե րի վար ձույթ. ավ տո-
մո բի լա յին փո խադ րում ներ. ավ տո բու սա յին 
փո խադ րումն եր. զբո սա նա վե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. ջրա յին տրանս պոր տի վար ձույթ. սառ ցա-
հա տա յին ծա ռա յու թյուն. փո խադ րումն եր բեռ-
նա տար ավ տոտ րանս պոր տով. նա վե րը փրկե լու 
ծա ռա յու թյուն ներ. փո խադ րում լիխ տեր նե րով. 
փո խադ րումն եր սայ լա յին տրանս պոր տով. եր կա-
թու ղա յին փո խադ րում ներ. ձի ե րի վար ձույթ. 
փա թե թա վոր ված բեռ նե րի առա քում. բեռ նե րի 
տե ղա փո խում. ապ րանք նե րի կշռա բաշ խում. 
ծո վա յին բեռ նա փո խադ րումն ե րի միջ նոր դու թյուն. 
կրու իզ նե րի կազ մա կեր պում. տրանս պոր տա յին 
ծա ռա յու թյուն ներ տե սար ժան վայ րե րի դիտ-
ման հա մար. բեռ նա թափ ման աշ խա տանք ներ. 
ապ րանք նե րի առա քում. ապ րանք նե րի պահ-
պա նու թյուն. ջրա բաշ խում. էլեկտ րա է ներ գի-
ա յի բաշ խում. ջրանցք նե րի ջրար գե լակ նե րի 
կա ռա վա րում. ավ տո մո բիլ նե րի կա յա նա տե ղե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ապ րանք նե րի պահ պա նու-
թյուն պա հեստ նե րում. պա հեստ նե րի վար ձույթ. 
փո խադ րում լաս տա նա վե րով. փո խադ րումն եր 
գե տա յին տրանս պոր տով. նա վա վարձ (ապ րանք-
նե րի փո խադ րում նա վե րով). նա վա վար ձա կա-
լում. ավ տոտ նակ նե րի վար ձույթ. փո խադ րում 
խո ղո վա կա շա րով. ավ տոտ րանս պոր տի հա մար 
կա յա նա տե ղի վար ձույթ. սառ նոց նե րի վար ձույթ. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վար ձույթ. եր կա-
թու ղա յին գնաց քա կազ մի (վա գոն նե րի) վար-
ձույթ. վա գոն նե րի վար ձույթ. կա հույ քի փո խադ-
րում. տրանս պոր տա յին ծա ռա յու թյուն ներ. 
փո խադ րումն եր ջրա յին տրանս պոր տով. ճա նա-
պար հոր դա կան շրջա գա յու թյուն նե րի հա մար 
փո խադ րումն ե րի կազ մա կեր պում. ուղև ո րա յին 
փո խադ րումն եր. նա վա տա րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
քար շա կում. խոր տակ ված նա վե րի վեր հա նում. 
ճա նա պար հոր դու թյուն նե րի տոմ սե րի ամ րագ-
րում. ունեց ված քի փրկու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. 
տաք սի ծա ռա յու թյուն. տրամ վա յով փո խադ-
րումն եր. բեռ նե րի առա քում. ծո վա յին փո խադ-
րումն եր. զրա հա պատ տրանս պոր տով փո խադ-
րում ներ. ճա նա պար հորդ նե րի փո խադ րում. 
թա փոն նե րի փո խադ րում և պա հում. փո խադ րում 
տե ղից-տեղ տե ղա փոխ վե լիս. նա վակ նե րի պահ-
պա նու թյուն. միջ նոր դու թյուն նա վա վար ձա կալ-
ման դեպ քում. միջ նոր դու թյուն փո խադ րումն ե րի 
դեպ քում. վա րորդ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սուր-
հան դա կա յին ծա ռա յու թյուն ներ (նա մակ նե րի 
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կամ ապ րանք նե րի առա քում). ապ րանք նե րի 
պա հես տա վոր ման վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու-
թյան տրա մադ րում. փո խադ րումն ե րի հար ցե րով 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. ջրա սու զա կի 
զան գե րի վար ձույթ. ջրա սու զա կի սու զազ գեստ-
նե րի վար ձույթ. ապ րանք նե րի պահ պան ման 
բեռ նարկ ղե րի վար ձույթ. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար փակ կա յա նա տե ղե րի 
վար ձույթ. փրկա րա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ 
(տրանս պորտ). տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
ամ րագ րում. ճա նա պար հոր դու թյուն նե րի ամ րագ-
րում. ստորջ րյա փրկա րա րա կան աշ խա տանք-
ներ. ապ րանք նե րի փա թե թա վո րում. փոս տա յին 
առա քում. թեր թե րի առա քում. փոս տով պատ-
վիր ված ապ րանք նե րի առա քում. էներ գի ա յի 
բաշ խում. մրցար շա վի ավ տո մո բիլ նե րի վար ձույթ. 
ան վա սայ լակ նե րի վար ձույթ. նա վա հանգս տա յին 
բեռ նորդ նե րի աշ խա տանք ներ. տվյալ նե րի կամ 
փաս տաթղ թե րի պահ պա նում էլեկտ րո նա յին 
սար քե րի վրա. հրթիռ նե րի ար ձա կում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. ծա ղիկ նե րի առա քում. նա մա-
կագ րու թյան նա խավ ճա րում. եր թև ե կու թյան 
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
սառ ցախ ցիկ նե րի վար ձույթ. շշալց ման ծա ռա-
յու թյուն ներ. տրանս պոր տի լո գիս տի կա. թռչող 
սար քե րի վար ձույթ. փո խադ րում բեռ նա նա վե-
րով. ավ տո բուս նե րի վար ձույթ. թռչող սար քե րի 
շար ժիչ նե րի վար ձույթ. թան կար ժեք իրե րի 
փո խադ րում հսկո ղու թյան ներ քո. նա վագ նա ցա-
կան հա մա կար գե րի վար ձույթ. ճա նա պար հոր-
դու թյան եր թու ղու վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. նվեր նե րի փա թե թա վո րում. տրակ-
տոր նե րի վար ձույթ. երկ րոր դա յին հում քի հա վա-
քում (տրանս պորտ). գի նու էլեկտ րա կան պա հա-
րան նե րի վար ձույթ. բան կո մատ նե րի հա մալ րում 
կան խիկ դրա մով. քար շե րին գի ծա ռա յու թյուն ներ. 
առևտ րի ավ տո մատ նե րի հա մալ րում. ուղե բե ռի 
պա հես տա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. եր րորդ 
ան ձանց հա մար ուղև ո րա փո խադ րում նե րի 
կազ մա կեր պում առ ցանց հա վել ված նե րի մի ջո-
ցով. քա ղա քա ցի ա կան դրոն նե րի ղե կա վար-
ման ծա ռա յու թյուն ներ. ճա նա պար հոր դա կան 
վի զա նե րի և ճա նա պար հոր դա կան փաս տաթղ-
թե րի կազ մում ար տա սահ ման մեկ նող ան ձանց 
հա մար. մաս նա վոր ավ տո մե քե նա յի հա մա տեղ 
օգ տա գործ ման ծա ռա յու թյուն ներ.

դաս 40. հղկա նյու թա յին մշա կում. կի նո ժա-
պա վեն նե րի մշա կում. օդի մաք րում. մագ նի սա-

ցում. մա նա ծա գոր ծա կան իրե րի վերջ նամ շա-
կում. թղթի վերջ նամ շա կում. ար ծա թա պա տում. 
գործ վածք նե րի սպի տա կե ցում. փայ տա նյու թի 
մշա կում. գործ վածք նե րի եզ րե րի մշա կում. 
զո դում. հա գուս տի կա րում. կադ մի ու մա պա-
տում. գործ վածք նե րի փայ լար դում. բրու տա-
գոր ծա կան աշ խա տանք ներ. կո շի կի ներ կում. 
քրո մա պա տում. մե տա ղի դրվա գում այլ մե տաղ-
նե րով. կաշ վի ներ կում. մոր թի նե րի մշա կում. 
գործ վածք նե րի ձև ում. նկար նե րի տպագ րում. 
լու սան կար չա կան ժա պա վեն նե րի հայ տա ծում. 
ոս կե զօ ծում. ջրի մշա կում. գալ վա նա պա տում. 
անա գա պա տում. մոր թի նե րի ձև ա կեր տում ըստ 
պատ վե րի. դարբ նո ցա յին աշ խա տանք ներ. մոր-
թի նե րի մշա կում հա կա ցե ցա յին մի ջոց նե րով. 
ֆրե զում. հյու թի քա մում պտուղ նե րից. սննդամ-
թեր քի ապխ տում. գալ վա նա ցում. փո րագ րում. 
գործ վածք նե րի մշա կում ջրա մեր ժու թյուն հա ղոր-
դե լու հա մար. գործ վածք նե րի մշա կում հրա կա-
յու նու թյուն հա ղոր դե լու հա մար. գործ վածք նե րի 
մշա կում չճմրթե լի ու թյուն հա ղոր դե լու հա մար. 
բրդի մշա կում. մա կա շեր տում (լա մի նա ցում). 
աղա ցում. մե տաղ նե րի մշա կում. մե տաղ նե րի 
մխում. ա լ յու րի աղա ցում. նի կե լա պա տում. 
հի նում (ջուլ հա կու թյուն). մոր թու մշա կում. ողոր-
կում հղկա նյու թե րով. կազ մա րա րա կան աշ խա-
տանք ներ. նյու թե րի ռան դում. թամ բա գոր ծա կան 
աշ խա տանք ներ. դեր ձակ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
դա բա ղում. խրտվի լակ նե րի խծու ծում. ներկ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. մա նա ծա գոր ծա կան իրե րի 
ներ կում. գործ վածք նե րի, մա նա ծա գոր ծա կան 
իրե րի մշա կում. մա նա ծա գոր ծա կան իրե րի մշա-
կում հա կա ցե ցա յին մի ջոց նե րով. գործ վածք նե րի 
ներ կում. թղթի մշա կում. ապա կե գոր ծա կան 
աշ խա տանք ներ. ասեղ նա գոր ծում. կաշ վի մշա-
կում. ապա կի նե րի երան գա վո րում մա կե րև ու թա-
յին ծած կա պատ մամբ. սննդամ թեր քի և ըմ պե լիք-
նե րի պա հա ծո յա ցում. ան տա ռա նյու թի հա տում 
և մաս նա տում. աղ բի և թա փոն նե րի կրկնա կան 
մշա կում. գործ վածք նե րի նստե ցում. մոր թի նե րի 
փայ լե ցում. մոր թի նե րի կո կում. մոր թի նե րի 
ներ կում. օդի հո տա զեր ծում. օդի թար մա ցում. 
մոն տաժ ման-հա վաք ման աշ խա տանք ներ ըստ 
պատ վե րի եր րորդ ան ձանց հա մար. գե ղար վես-
տա կան աշ խա տանք նե րի շրջա նա կում. գալ վա-
նա կան ոս կե զօ ծում. լա զե րա յին փո րագ րում. նյու-
թե րի մշակ ման վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. օպ տի կա կան ապա կու հղկում. 
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լու սան կար նե րի տպագ րում. լու սա փո րագ րում. 
նավ թի վե րամ շա կում. գործ ված քի մգդա կում. 
զտար կում. անա սուն նե րի սպանդ. մաք րամ-
շա կում. թա փոն նե րի մշա կում(վե րամ շա կում). 
հա գուս տի ձև ա փո խում. պղնձա պա տում. ռե տի-
նա ցում (նյու թե րի մշա կում). ատամն ա տեխ նիկ-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. էներ գիա ար տադ րե լու 
ծա ռա յու թյուն ներ. գե նե րա տոր նե րի վար ձույթ. 
աղ բի և թա փոն նե րի ոչն չա ցում. աղ բի և թա փոն-
նե րի այ րում. գու նա բա ժա նում. բա նա լի ներ պատ-
րաս տե լու ծա ռա յու թյուն ներ. վա սա կար նյու թե րի 
ակ տի վա զեր ծում. վի մագ րու թյուն. մե տաղ նե րի 
ձու լում. պո լիգ րա ֆիա. հյու սե լու մե քե նա նե րի 
վար ձույթ. օֆ սեթ տպագ րու թյուն. լու սան կար-
չա կան հո րին ված քի կազ մում. մե տաք սատ-
պու թյուն. թա փոն նե րի և վե րամ շակ ված նյու թի 
տե սա կա վո րում (վե րամ շա կում). սննդամ թեր քի 
սա ռե ցում. օդո րա կիչ նե րի վար ձույթ. ջե ռուց ման 
լրա ցու ցիչ սար քե րի վար ձույթ. մա հու դալ մում. 
սառ նա պահ պան ման ծա ռա յու թյուն ներ. ավա զա-
շի թա յին մշակ ման ծա ռա յու թյուն ներ. շո գե կաթ-
սա նե րի վար ձույթ. թա փոն նե րի վե րա կանգ նում. 
եռակց ման աշ խա տանք ներ. ավ տո մե քե նա նե րի 
ապա կի նե րի երան գա վո րում. եր րորդ ան ձանց 
հա մար 3D տպագ րու թյուն ըստ պատ վե րի. 
գա րեջ րի եփում եր րորդ ան ձանց հա մար. հա ցի 
ար տադ րու թյուն ըստ պատ վե րի. սննդամ թեր քի 
և խմիչք նե րի պաս տե րի զա ցում. գի նու ար տադ-
րու թյուն եր րորդ ան ձանց հա մար. խորհր դատ-
վու թյուն գի նե գոր ծու թյան ոլոր տում.

դաս 41. ակա դե մի ա ներ (ուսու ցում). զվար-
ճան քի (ատ րակ ցի ոն նե րի) զբո սայ գի նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
կեն դա նի նե րի վար ժե ցում. կի նե մա տոգ րա ֆի ա-
կան սար քա վո րումն ե րի վար ձույթ. հա մեր գա-
վար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կի նոս տու դի ա նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. կրկե սա յին կա տա րումն ե րի 
ներ կա յա ցում. մրցույթ նե րի կազ մա կեր պում 
(ուսումն ա կան կամ զվար ճա լի). հե ռա կա ուսու-
ցում. ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյուն. դե կո-
րա ցի ա նե րի վար ձույթ շոու- ծրագ րե րի հա մար. 
ժա ման ցի օբ յեկտ նե րի տրա մադ րում. զվար ճա լի 
ռա դի ո հա ղոր դում ներ. տեքս տա յին նյու թե րի 
հրա պա րա կում, բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին 
նյու թե րի. կրթա դաս տի ա րակ չա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ. ձայ նագ րու թյուն նե րի վար ձա-
կա լու թյուն. կի նո ֆիլ մե րի վար ձույթ. ֆիլ մե րի 
ար տադ րու թյուն, բա ցա ռու թյամբ գո վազ դա յին 

ֆիլ մե րի. մարմն ա մար զու թյան ուսու ցում. գրքե րը 
դուրս տա լու հնա րա վո րու թյամբ գրա դա րան-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գրքե րի հրա տա րա կում. 
ռա դիո և հե ռուս տա տե սա յին ըն դու նիչ նե րի վար-
ձույթ. ռա դիո և հե ռուս տա տե սա յին ծրագ րե րի 
մոն տա ժում. վար յե տե նե րի ներ կա յա ցում ներ. 
երաժշ տաս րահ նե րի ներ կա յա ցում ներ. նվա-
գախմ բե րի ծա ռա յու թյուն ներ. թա տե րա կան 
ներ կա յա ցում ներ. շո ու նե րի ար տադ րու թյուն. 
հե ռուս տա տե սա յին զվար ճա լի հա ղոր դումն եր. 
թա տե րա կան դե կո րա ցի ա նե րի վար ձույթ. կեն-
դա նա բա նա կան այ գի նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
սպոր տա յին սար քե րի տրա մադ րում. նկա րիչ-
նե րին մո դել ներ տրա մադ րող գոր ծա կա լու-
թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. շար ժա կան գրա-
դա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. խա ղատ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ (խա ղեր). ակումբ նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ (զվար ճու թյուն կամ կրթու թյուն). 
կո լոք վի ումն ե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
կոն ֆե րանս նե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
վե հա ժո ղով ե րի (կոնգ րես նե րի) կազ մա կեր պում 
և անց կա ցում. դիս կո տեկ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
կրթու թյան ոլոր տին վե րա բե րող տե ղե կատ վու-
թյան տրա մադ րում. քննու թյուն նե րի անց կա-
ցում. զվար ճու թյան ոլոր տին վե րա բե րող տե ղե-
կատ վու թյան տրա մադ րում. ցու ցա հան դես նե րի 
կազ մա կեր պում մշա կու թա յին կամ կրթու թյան 
նպա տակ նե րով. մո լե խա ղե րի ոլոր տում ծա ռա-
յու թյուն ներ. գոլ ֆի դաշ տե րի տրա մադ րում. 
առող ջու թյան ակումբ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
(առող ջա րար և ֆիթ նես մար զումն եր). հանգս տի 
ճամ բար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (զվար ճու թյուն-
ներ). թա տե րա կա նաց ված ներ կա յա ցում ներ. 
կի նո թատ րոն նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ-
րում. նա խադպ րո ցա կան հաս տա տու թյուն ներ 
(կրթու թյուն). սպոր տա յին մրցումն ե րի կազ մա-
կեր պում. ժա ման ցա յին հան դի պումն ե րի ծրագ-
րե րի կազ մում. գործ նա կան հմտու թյուն նե րի 
ուսու ցում (ցու ցադ րու թյուն). թան գա րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ (շնոր հան դես ներ, ցու ցա-
հան դես ներ). ձայ նագ րու թյուն նե րի ստու դի ա-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հանգս տի վե րա բե րյալ 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. ստորջ րյա 
սուզ ման հան դեր ձան քի վար ձույթ. սպոր տա յին 
սա քա վո րում նե րի վար ձույթ, բա ցա ռու թյամբ 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի. մար զա դաշ տե րի 
սար քա վո րումն ե րի վար ձույթ. տե սա մագ նի տո-
ֆոն նե րի վար ձույթ. տե սա ֆիլ մե րի վար ձույթ. 
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սե մի նար նե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
սպոր տա յին ճամ բար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
գի տա ժո ղով ե րի (սիմ պո զի ումն ե րի) կազ մա կեր-
պում և անց կա ցում. սպոր տա յին մի ջո ցա ռում-
նե րի ժամ կետ նե րի պլա նա վո րում. կրթու թյան 
գի շե րօ թիկ դպրոց ներ. վար պե տաց դասե րի 
կազ մա կեր պում և անց կա ցում (ուսու ցում). գե ղեց-
կու թյան մրցույթ նե րի կազ մա կեր պում. ներ կա յա-
ցումն ե րի տոմ սե րի ամ րագ րում. կրկնօ րի նա կում. 
կրո նա կան կրթու թյուն. վի ճա կա խա ղե րի կազ մա-
կեր պում. պա րա հան դես նե րի կազ մա կեր պում. 
ներ կա յա ցումն ե րի կազ մա կեր պում (իմպ րե սա-
րի ո նե րի ծա ռա յու թյուն ներ). խա ղա դահ լիճ նե րի 
ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ րում. ձայ նա յին 
սար քա վո րում նե րի վար ձա կա լու թյուն. լու սա-
վոր ման սար քե րի վար ձույթ թատ րոն նե րի կամ 
հե ռուս տաս տու դի ա նե րի հա մար. թե նի սի կոր-
տե րի վար ձույթ. տե սախ ցիկ նե րի վար ձույթ. սցե-
նար ներ գրե լու ծա ռա յու թյուն ներ, բա ցա ռու թյամբ 
գո վազ դա յի նի. տե սագ րու թյուն նե րի մոն տա ժում. 
գրքե րի և պար բե րա կան նե րի առ ցանց հրա-
պա րա կում. հրա պա րա կումն եր էլեկտ րո նա յին 
սե ղա նա դիր հրա տա րակ չա կան հա մա կար գե րի 
օգ նու թյամբ. են թագ րե րի կա տա րում. հա մա-
կարգ չա յին ցան ցե րի կող մից առ ցանց տրա-
մադր վող խա ղա յին ծա ռա յու թյուն ներ. կա րա ո կե 
ծա ռա յու թյուն ներ. երաժշ տու թյան ստեղ ծա գոր-
ծում. գի շե րա յին ակումբ-սրճա րան նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ (զվար ճու թյուն ներ). ոչ ներ բեռ նե լի 
էլեկտ րո նա յին առ ցանց հրա պա րա կում նե րի 
տրա մադ րում. լու սան կար չա կան ռե պոր տաժ-
ներ. լու սան կար չու թյուն. մաս նա գի տա կան 
կողմն ո րո շում (խոր հուրդ ներ կրթու թյան կամ 
ուսուց ման հար ցե րով). նո րու թյուն նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. թարգ մա նիչ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
թարգ մա նու թյուն ժես տե րի լեզ վից. տե սագ րում. 
միկ րո ֆիլ մե րի ստեղ ծում. տոմ սե րի բաշխ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ (զվար ճանք, ժա մանց). տեքս-
տե րի խմբագ րում. հա մերգ նե րի կազ մա կեր պում 
և անց կա ցում. գե ղա գիր նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
հրա պա րա կում նե րի ման րա կեր տում, բա ցա-
ռու թյամբ գո վազ դա յին նե րի. նո րա ձև ու թյան 
ցու ցադ րու թյան կազ մա կեր պում ժա ման ցի 
նպա տա կով. մար զիչ նե րի, դասու սույց նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ (ուսու ցում). սպոր տա յին հրա-
պա րակ նե րի վար ձույթ. դիսկ-ժո կեյ նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. բա նա վոր թարգ մա նու թյուն ներ. 
ան հա տա կան մար զիչ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 

ֆիթ նես դասե րի անց կա ցում. մաս նա գի տա կան 
վե րա պատ րաս տում. երաժշ տա կան ար տադ-
րան քի թո ղար կում. խա ղա լիք նե րի վար ձույթ. 
խա ղա սար քե րի վար ձույթ. դպրոց նե րի կող մից 
մա տուց վող կրթա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ոչ բեռ-
նե լի երաժշ տու թյան առ ցանց տրա մադ րում. ոչ 
բեռ նե լի տե սա նյու թե րի առ ցանց տրա մադ րում. 
կրկնու սույ ցի ծա ռա յու թյուն ներ. կրթա կան ոչ վիր-
տու ալ ֆո րումն ե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
եր գա հան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռուս տա տե-
սա յին և կի նոս ցե նար նե րի գրում. զբո սա վա րի 
(գի դի) ծա ռա յու թյուն ներ. սի մու լ յա տո րի մի ջո-
ցով մա տուց վող ուսու ցում. չբեռն վող ֆիլ մե րի 
տրա մադ րում «տե սա նյութ ըստ պա հան ջի» 
ծա ռա յու թյան մի ջո ցով. չբեռն վող հե ռուս տա տե-
սա յին ծրագ րե րի տրա մադ րում «տե սա նյութ ըստ 
պա հան ջի» ծա ռա յու թյան մի ջո ցով. սա դո (ճա պո-
նա կան թե յի ծի սա կար գի ուսու ցում ). այ կի դո յի 
ուսու ցում. ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի 
վար ձույթ. սե նյա կա յին ակ վա րի ումն ե րի վար-
ձույթ. լեռ նա յին զբո սաշր ջու թյան իրա կա նա ցում 
զբո սա վա րի ուղեկ ցու թյամբ. զգես տա վոր ված 
դի մա կա հան դես նե րի կազ մա կեր պում զվար ճու-
թյուն նե րի հա մար. գե ղար վես տի պատ կե րաս-
րահ նե րի կող մից ներ կա յաց վող մշա կու թա յին, 
կրթա կան կամ ժա ման ցա յին ծա ռա յու թյուն ներ. 
կի նո վար ձույթ. նոու-հաու փո խան ցում (ուսու-
ցում). հա տուկ պա հանջ նե րով օգ նա կան նե րի 
կող մից տրա մադր վող կրթա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. ձյու դո յի ուսու ցում. դրոն նե րի օդա-
նա վա վար ման որա կա վոր ման քննու թյուն նե րի 
անց կաց ման ծա ռա յու թյուն ներ. հնչյու նա յին 
օպե րա տոր նե րի ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա-
ռումն ե րի հա մար. տե սա նյու թե րի խմբագր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա ռում նե րի հա մար. 
լու սա տեխ նիկ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա-
ռումն ե րի հա մար. կի նո ֆիլ մե րի ստեղ ծում, բա ցա-
ռու թյամբ գո վազ դա յին նե րի. օգ տա գոր ծող նե րի 
կար ծիք նե րի տրա մադ րում զվար ճան քի կամ 
մշա կու թա յին նպա տակ նե րով. օգ տա գոր ծող նե րի 
վար կա նիշ նե րի տրա մադ րում զվար ճու թյուն նե րի 
կամ մշա կու թա յին նպա տակ նե րով. ուսուց ման 
նմա նա կիչ նե րի վար ձույթ. ֆի զի կա կան պատ-
րաստ վա ծու թյան գնա հատ ման ծա ռա յու թյուն ներ 
ուսուց ման նպա տակ նե րով. դեմ քի վրա նկա րե լու 
ծա ռա յու թյուն ներ.

դաս 42. քի մի ա կան անա լիզ. նավ թա յին 
հան քա վայ րե րի հե տա զո տու թյուն ներ շա հա-
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գործ ման նպա տա կով. ճար տա րա պե տա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. հե տա զո տու թյուն ներ ման րէ-
ա բա նու թյան բնա գա վա ռում. ծա ռա յու թյուն ներ 
քի մի ա յի բնա գա վա ռում. հե տա զո տու թյուն ներ 
քի մի ա յի բնա գա վա ռում. խորհր դատ վու թյուն 
ճար տա րա պե տու թյան հար ցե րով. հա տա կագ-
ծե րի մշա կում շի նա րա րու թյան բնա գա վա ռում. 
տեխ նո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն ներ. նավ-
թա հո րե րի հսկո ղու թյուն. հե տա զո տու թյուն ներ 
կոս մե տո լո գի ա յի բնա գա վա ռում. ին տե րի ե րի 
ձև ա վո րում. ար դյու նա բե րա կան դի զայն. դի զայ-
ներ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ փա թե թա վոր ման 
բնա գա վա ռում. նյու թե րի փոր ձար կում ներ. 
տեխ նի կա կան նա խագ ծե րի ուսում նա սի րում. 
երկ րա բա նա կան հե տազն նու թյուն. նավ թի 
հան քա վայ րե րի հե տազն նու թյուն. ճար տա-
րա գի տու թյուն. օդե րև ու թա բա նա կան տե ղե-
կատ վու թյուն. հո ղա չա փում. հա մա կար գիչ նե րի 
վար ձույթ. հա մա կար գիչ նե րի հա մար ծրագ րե րի 
կազ մում. նավ թի հան քա վայ րե րի հե տա խու զում. 
հե տա զո տու թյուն ներ ֆի զի կա յի բնա գա վա ռում. 
հե տա զո տու թյուն ներ մե խա նի կա յի բնա գա վա-
ռում. մա նա ծա գոր ծա կան ար տադ րան քի փոր-
ձար կումն եր. երկ րա բա նա կան հե տա խու զում. 
հե տա զո տու թյուն ներ երկ րա բա նու թյան բնա-
գա վա ռում. ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի 
իս կու թյան որո շում. չա փա բե րում (չա փումն եր). 
ծրագ րա յին ապա հով ման մշա կում. ծրագ րա-
յին ապա հով ման ար դի ա կա նա ցում. խորհր-
դատ վու թյուն հա մա կարգ չա յին տեխ նի կա յի 
մշակ ման և զար գաց ման ոլոր տում. հա գուս տի 
մո դե լա վո րում. գե ղար վես տա կան դի զայն. 
որա կի հսկո ղու թյուն. ծրագ րա յին ապա հով ման 
վար ձույթ. նոր ար տադ րա տե սակ նե րի հե տա զո-
տու թյուն և մշա կում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
գե ղար վես տա կան ձև ա վո րում (ար դյու նա բե րա-
կան դի զայն). ստորջ րյա հե տա զո տու թյուն ներ. 
հա մա կարգ չա յին տվյալ նե րի վե րա կանգ նում. 
ծրագ րա յին ապա հով ման սպա սար կում. հա մա-
կարգ չա յին հա մա կար գե րի վեր լու ծու թյուն. 
հե տա զո տու թյուն ներ կեն սա բա նու թյան բնա-
գա վա ռում. քա ղաք նե րի հա տա կագ ծե րի կազ-
մում. ճար տա րա գի տա կան փոր ձաքն նու թյուն. 
հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի նա խագ ծում. 
ավ տո մո բի լա յին տրանս պոր տի տեխ նի կա կան 
վե րահս կո ղու թյուն. հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի 
բազ մա ցում. տվյալ նե րի կամ փաս տաթղ թե րի 
փո խադ րում ֆի զի կա կան կրի չից էլեկտ րո նա յին 

կրի չի վրա. վեբ-կայ քե րի ստեղ ծում և տեխ նի-
կա կան սպա սար կում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
հա մա կարգ չա յին կայ քե րի տե ղադ րում (վեբ-կայ-
քե րի). հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին ապա հով-
ման տե ղա կա յում. ամ պե րի ցրում. տվյալ նե րի 
և տե ղե կատ վա կան ծրագ րե րի կեր պա փո խում, 
բա ցա ռու թյամբ ֆի զի կա կան կեր պա փոխ ման. 
խորհր դատ վու թյուն ծրագ րա յին ապա հով ման 
հար ցե րով. վեբ-սեր վեր նե րի վար ձույթ. տե ղե-
կատ վա կան հա մա կար գե րի պաշտ պա նու թյուն 
վի րուս նե րից. խոր հուրդ ներ էներ գի ա յի խնա յո-
ղու թյան հար ցե րով. հե տա զո տու թյուն ներ շրջա-
կա մի ջա վայ րի պաշտ պա նու թյան բնա գա վա-
ռում. ին տեր նե տի հա մար որոն ման մի ջոց նե րի 
տրա մադ րում. փաս տաթղ թե րի թվայ նա ցում 
(տե սած րում). ձե ռագ րի վեր լու ծու թյուն (ձե ռագ-
րա բա նու թյուն). ջեր մո ցա յին գա զե րի ար տա նե-
տումն ե րի կրճատ ման հետ կապ ված գի տա կան 
տե ղե կատ վու թյան և խորհր դատ վու թյան տրա-
մադ րում. ան տա ռի որա կի գնա հա տում. բրդի 
որա կի գնա հա տում. հե ռա կա հա սա նե լի ու թյան 
հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի մո նի տո րինգ. 
ջրի անա լիզ. գի տա կան լա բո րա տո րի ա նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. աու դիտ էներ գե տի կա յի ոլոր-
տում. վեբ-կայ քե րի դի զայ նի ոլոր տում խորհր-
դատ վու թյուն. ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես 
(SaaS) ծա ռա յու թյուն. տե ղե կատ վա կան տեխ նո-
լո գի ա նե րի (ՏՏ) ոլոր տում խորհր դատ վու թյուն. 
գի տա կան հե տա զո տու թյուն ներ. սեր վեր նե րի 
հոս թինգ. կլի նի կա կան փոր ձար կումն եր. տվյալ-
նե րի պա հես տա յին հե ռա պատ ճեն ման ծա ռա-
յու թյուն ներ. տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին պահ-
պա նում. հա մա կարգ չա յին տեխ նո լո գի ա նե րի և 
ծրագ րա վոր ման վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. աշ խար-
հագ րա կան քար տեզ ներ կազ մե լու ծա ռա յու թյուն-
ներ. «ամ պա յին» հաշ վարկ ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ, որոնք տրա մադր վում են ար տա քին 
ռե սուրս նե րի (աութ սոր սինգ) հի ման վրա. տեխ-
նո լո գի ա կան հար ցե րով խորհր դատ վու թյուն. 
հա մա կարգ չա յին տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում 
խորհր դատ վու թյուն ներ. հե ռա հա ղոր դակ ցա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում խորհր դատ վա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. եղա նա կի տե սու թյան ծա ռա-
յու թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին անվ տան գու թյան 
ոլոր տում խորհր դատ վու թյուն. տեխ նի կա կան 
փաս տաթղ թե րի կազ մում. ին տե րի ե րի դի զայն. 
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բջջա յին հե ռա խոս նե րի ապա կող պում. հա մա-
կարգ չա յին հա մա կար գե րի մո նի տո րինգ ան սար-
քու թյուն նե րը բա ցա հայ տե լու հա մար. վեբ-կայ-
քե րի տե ղե կատ վա կան կա տա լոգ նե րի ստեղ ծում 
և մշա կում եր րորդ ան ձանց հա մար (ծա ռա յու-
թյուն ներ տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի 
ոլոր տում). խորհր դատ վու թյուն հա մա ցան ցա յին 
անվ տան գու թյան հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն 
տվյալ նե րի անվ տան գու թյան հար ցե րով. տվյալ-
նե րի կո դա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա-
կարգ չա յին հա մա կար գե րի հսկո ղու թյուն չար-
տոն ված մուտ քե րը կամ տվյալ նե րի կոտ րան քը 
հայտ նա բե րե լու հա մար. անձ նա կան տվյալ նե րի 
էլեկտ րո նա յին հսկո ղու թյուն հա մա ցան ցի մի ջո-
ցով տե ղե կատ վու թյան գո ղու թյու նը հայտ նա բե-
րե լու հա մար. վար կա յին քար տե րով գոր ծարք-
նե րի էլեկտ րո նա յին հսկո ղու թյուն հա մա ցան ցի 
մի ջո ցով խար դա խու թյուն նե րը հայտ նա բե րե լու 
հա մար. ծրագ րա յին ապա հով ման մշա կում 
ծրագ րա յին ապա հով ման հրա տա րակ ման 
շրջա նակ նե րում. հար թակ որ պես ծա ռա յու թյուն 
(PaaS). հա մա կարգ չա յին հար թակ նե րի կա տա-
րե լա գոր ծում. այ ցե քար տե րի ձև ա վո րում. գի տա-
կան և տեխ նո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն ներ 
բնա կան աղետ նե րի ոլոր տում. նավ թի, գա զի և 
հան քար դյու նա բե րու թյան ոլորտ նե րում հե տա-
խու զա կան ծա ռա յու թյուն ներ. գի տա կան և տեխ-
նո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն ար տո նագ րա յին 
քար տե զագր ման ոլոր տում. հե տա զո տու թյուն ներ 
շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի ոլոր տում. 
հե տա զո տու թյուն ներ հե ռա հա ղոր դակ ցա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում. հե տա զո տու թյուն-
ներ եռակց ման ոլոր տում. բժշկա կան հե տա զո-
տու թյուն ներ. գո վազ դա յին նյու թե րի գրա ֆի կա-
կան ձև ա վո րում. հաշ վիչ նե րի վար ձույթ էլեկտ-
րա է ներ գի ա յի սպառ ման հաշ վառ ման հա մար. 
էլեկտ րո նա յին առևտ րի գոր ծարք նե րի ժա մա նակ 
օգ տա գոր ծո ղի վա վե րաց ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
օգ տա գոր ծո ղի վա վե րաց ման ծա ռա յու թյուն ներ՝ 
օգ տա գոր ծե լով մե կան գա մյա մուտ քի տեխ նո լո-
գի ան առ ցանց ծրագ րա յին ապա հով ման հա վել-
ված նե րի հա մար.

դաս 43. տե ղե րի ամ րագր մամբ (հյու րա-
նոց նե րում, պան սի ոն նե րում) զբաղ վող գոր ծա-
կա լու թյուն ներ. սննդամ թեր քի պատ րաս տում 
և առա քում. ծե րա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. նա խա ճա շա-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ճամ բա րա յին հար-

մա րու թյուն նե րի տրա մադ րում. ճա շա րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ հիմն արկ նե րում կամ ուսում-
նա կան հաս տա տու թյուն նե րում. ժա մա նա կա վոր 
բնա կա տե ղե րի վար ձա կա լում. պան սի ոն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. զբո սաշր ջիկ նե րի հա մար 
տնե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հյու րա նոց նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. ման կամ սուր նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. տե ղե րի 
ամ րագ րում պան սի ոն նե րում. տե ղե րի ամ րագ-
րում հյու րա նոց նե րում. ինք նաս պա սարկ ման ռես-
տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. խորտ կա րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. պան սի ոն ներ կեն դա նի նե րի 
հա մար. բա րե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հանգս տի 
ճամ բար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (կա ցա րա նի 
տրա մադ րում). շար ժա կան շի նու թյուն նե րի վար-
ձույթ. տե ղե րի ամ րագ րում ժա մա նա կա վոր բնա-
կու թյան հա մար. մո թել նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
կա հույ քի, սե ղա նի սպի տա կե ղե նի և ամա նե ղե նի 
վար ձույթ. սե նյակ նե րի, դահ լիճ նե րի վար ձա կա-
լում հա վաք նե րի հա մար. վրան նե րի վար ձույթ. 
խո հա նո ցա յին սար քե րի վար ձույթ. խմե լու ջրի 
բաշ խիչ սար քե րի վար ձույթ. լու սա վո րող սար-
քե րի վար ձույթ. մթեր քից խո հա րա րա կան ար ձա-
նիկ նե րի ստեղ ծում. ժա մա նա կա վոր բնա կեց ման 
հա մար ըն դու նա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
(ժա ման ման և մեկն ման կա ռա վա րում). վա շո-
կու ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. արիշ-
տա ուդո նի և արիշ տա սո բա յի ռես տո րան նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. սննդի ձև ա վո րում. տոր թե րի 
ձև ա վո րում. տե ղե կու թյուն և խորհր դատ վու թյուն 
սննդի պատ րաստ ման հար ցե րով. անձ նա կան 
խո հա րա րի ծա ռա յու թյուն ներ. նար գի լեի բա րե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. 

դաս 44. կեն դա նի նե րի բու ծում. դե կո րա տիվ 
- բնան կա րա յին այ գե գոր ծու թյուն. հա սա րա կա-
կան բաղ նիք նե րի ծա ռա յու թյուն ներ հի գի ե նա յի 
նպա տակ նե րով. թուր քա կան բաղ նիք նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. գե ղեց կու թյան սրահ նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. բժշկա կան կլի նի կա նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. մա նու ալ թե րա պիա (քի րոպ րակ տի կա). 
վար սա վի րա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. պսակ-
նե րի պատ րաս տում (ծաղ կա յին ար վեստ). ապա-
քին վող նե րի հա մար տնե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
հի վան դա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. առող ջա-
պա հա կան ծա ռա յու թյուն ներ. բան ջա րա բու ծու-
թյուն. այ գե գոր ծու թյուն. գյու ղատն տե սա կան 
սար քա վո րան քի վար ձույթ. մեր սում. բժշկա կան 
օգ նու թյուն. ակ նա բույժ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
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բու ծա րա նա գետ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ֆի զի-
ո թե րա պիա. առող ջատ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
անաս նա բու ժա կան օգ նու թյուն. ատամն ա բու-
ժա կան օգ նու թյուն. ստո մա տո լո գիա. բուժ քույ-
րա կան խնամ քով տնե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
պա րար տա նյու թե րի և գյու ղատն տե սա կան այլ 
քի մի կատ նե րի օդա յին և մա կե րև ու թա յին տա րա-
ծում. կեն դա նի նե րի խնամք. ա րյան բան կե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ծաղ կա յին հո րին վածք նե րի 
կազ մում. հոս պիս ներ. սի զա մար գե րի խնամք. 
մատ նա հար դա րում. ման կա բար ձա կան օգ նու-
թյուն. հի վանդ նե րի խնամք. խորհր դատ վու թյուն 
դե ղա գոր ծու թյան հար ցե րով. պլաս տիկ վի րա բու-
ժու թյուն. ծա ռե րի վի րա բու ժու թյուն. գյու ղատն-
տե սա կան, ակ վա կուլ տու րա յի, այ գե գոր ծա կան 
և ան տա ռա յին տնտե սու թյան վա սա տու նե րի 
ոչն չա ցում. մո լա խո տե րի ոչն չա ցում. տնա յին 
կեն դա նի նե րի խնամք. մա զե րի պատ վաս տում. 
հո գե բան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սա նի տա րա-
տեխ նի կա կան սար քա վո րան քի վար ձույթ. բու-
ժում հո մե ո պա թիկ բնա հյու թե րով. ծա ռա յու թյուն-
ներ արո մա թե րա պի ա յի ոլոր տում. ար հես տա կան 
բեղմն ա վո րում. թմրա մո լու թյամբ հի վանդ նե րի 
վե րա կանգ նո ղա կան ծա ռա յու թյուն ներ. փոր-
ձա նո թում բեղմ նա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
ար տա մարմ նա յին բեղմ նա վոր ման ծա ռա յու-
թյուն ներ. դա ջում. հե ռա բուժ ման ծա ռա յու թյուն-
ներ. լանդ շաֆ տա յին դի զայն. շո գե բաղ նիք նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. արև ա բու ժա րան նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. հան քաջ րա բու ժա կան կենտ րոն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. գե ղա գետ դի մա հար դար նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. դե ղա գործ նե րի կող մից դե ղե-
րի պատ րաս տում դե ղա տոմ սե րով. թե րա պև տիկ 
ծա ռա յու թյուն ներ. ջեր մո ցա յին գա զե րի ար տա նե-
տումն ե րի վա սա կար ազ դե ցու թյան նվա զեց ման 
նպա տա կով ծա ռե րի տնկում. ծա ռա յու թյուն ներ 
ակ վա կուլ տու րա նե րի ոլոր տում. բուժ սար քա վո-
րումն ե րի վար ձույթ. դիս պան սեր ներ. բուժ կենտ-
րոն ներ. ոչ ավան դա կան բժշկու թյան ոլոր տում 
ծա ռա յու թյուն ներ. լո գո պե դիա. խոր հուրդ ներ 
առող ջու թյան հար ցե րով. մա զա հե ռա ցում մո մով 
(էպի լյա ցիա). օր թո դոն տա կան ծա ռա յու թյուն ներ 
(օր թո դոն տիա). սահ մա նա փակ հնա րա վո րու-
թյուն նե րով ան ձանց հա մար բժշկա կան խորհր-
դատ վու թյուն. պիր սինգ. ան տա ռա զանգ վա ծի 
վե րա կանգ նում. պա լի ա տիվ խնամք. հանգս տյան 
տնե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գյու ղատն տե սա կան, 
ակ վա կուլ տու րա յի, այ գե գոր ծա կան և ան տա ռա-

յին տնտե սու թյան վա սա տու նե րի դեմ պայ քա րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. մար դու հյուս վածք նե րի բան կի 
ծա ռա յու թյուն ներ. կեն դա նի նե րի վար ձույթ այ գե-
գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար. մեղ վա փե-
թակ նե րի վար ձույթ. կեն դա նի նե րի օգ նու թյամբ 
բու ժում. բժշկա կան լա բո րա տո րի ա նե րի կող մից 
տրա մադր վող բժշկա կան վեր լու ծու թյան ծա ռա-
յու թյուն ներ ախ տո րոշ ման և բուժ ման նպա տա-
կով. բժշկա կան զննում. խա ղո ղա գոր ծու թյան 
ոլոր տում ծա ռա յու թյուն ներ. խորհր դատ վու թյուն 
խա ղո ղա գոր ծու թյան բնա գա վա ռում. տներ այ ցե-
լող բուժ քույ րա կան խնամ քի ծա ռա յու թյուն ներ. 
մա զե րը ոճա վո րե լու սար քե րի վար ձույթ. բույ սե րի 
աճե ցում. դի ե տիկ և սննդա յին խոր հուրդ ներ. 
վի րա բու ժա կան ռո բոտ նե րի վար ձույթ.

դաս 45. անձ նա կան թիկ նա պահ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ուղեկ ցում հա սա րա կա կան 
վայ րե րում (ըն կե րակ ցում). խու զար կու ա կան 
գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հան դի-
պումն ե րի կամ ծա նո թու թյուն նե րի կազ մա կերպ-
ման ակումբ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գի շե րա յին 
պա հա կա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. գաղտ նա փա կանք նե րի բա ցում. երե-
կո յան հա գուս տի վար ձույթ. դի ա կի զում. կո րած 
մարդ կանց որո նում. թաղ ման ծա ռա յու թյուն-
ներ. թաղ ման բյու րո ներ. հա գուս տի վար ձույթ. 
պա հա կա յին ծա ռա յու թյուն ներ. ամուս նու թյան 
գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. խորհր-
դատ վու թյուն ֆի զի կա կան անվ տան գու թյան 
հար ցե րով. հո րոս կոպ նե րի կազ մում. հրշեջ 
ծա ռա յու թյուն. կրո նա կան հա վաք նե րի կազ-
մա կեր պում. երե խա նե րի որ դեգր ման գոր ծա-
կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կոտ րան քից 
պաշտ պա նող անվ տան գու թյան հա մա կար գե րի 
հսկում. երե խա նե րի հրա վի րո վի դա յակ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ուղե բե ռի ստու գում անվ տան-
գու թյան նպա տա կով. տան տե րե րի բա ցա կա-
յու թյան ըն թաց քում բնա կա րա նում բնա կեց նե-
լու ծա ռա յու թյուն ներ. ըն տա նի կեն դա նի նե րի 
խնամք. ֆի զի կա կան ան ձանց վե րա բե րյալ տե ղե-
կատ վու թյան հա վա քում. գտնված իրե րի վե րա-
դարձ. միջ նոր դու թյուն վե ճե րը լու ծե լու հար ցում. 
ձեռ նար կու թյուն նե րի անվ տան գու թյան վի ճա կի 
ստու գում. հրդե հի ազ դան շա նիչ նե րի վար-
ձույթ. կրակ մա րիչ նե րի վար ձույթ. ար բիտ րա ժի 
ծա ռա յու թյուն ներ. խորհր դատ վու թյուն մտա վոր 
սե փա կա նու թյան հար ցե րով. գոր ծե րի կա ռա-
վա րում հե ղի նա կա յին իրա վուն քի բնա գա վա-
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ռում. մտա վոր սե փա կա նու թյան լի ցեն զա վո րում. 
հսկո ղու թյուն մտա վոր սե փա կա նու թյան բնա-
գա վա ռում իրա վա բա նա կան ան ձանց հա մար. 
իրա վա բա նա կան հե տա զո տու թյուն ներ. դա տա-
րա նում իրա վունք նե րի ներ կա յա ցում. ծրագ րա յին 
ապա հով ման լի ցեն զա վո րում (իրա վա բա նա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ). դո մեն անուն նե րի գրան ցում 
(իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ). վե ճե-
րի այ լընտ րան քա յին (ար տա դա տա րա նա յին) 
լուծ ման ծա ռա յու թյուն ներ. չհրկիզ վող պա հա-
րան նե րի վար ձույթ. տոհ մա բա նա կան հե տա-
զո տու թյուն ներ. հար սա նե կան մի ջո ցա ռումն ե րի 
պլա նա վո րում և կազ մա կեր պում. սո ցի ա լա կան 
ցան ցե րի առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. հա տուկ 
իրա դար ձու թյուն նե րի ժա մա նակ աղավ ի նե րի 
ար ձա կում. զմռսման ծա ռա յու թյուն ներ. իրա-
վա բա նա կան փաս տաթղ թե րի նա խա պատ րաս-
տում. գո ղաց ված ապ րանք նե րի տե ղո րոշ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. լի ցեն զի ա նե րի իրա վա բա նա-
կան կա ռա վա րում. աստ ղա գու շակ նե րի խորհր-
դատ վու թյուն. հո գև որ խորհր դատ վու թյուն. 
խա ղաթղ թե րով գու շա կող նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. ոճա բա նի խորհր դատ վու թյուն անձ նա կան 
զգեստ նե րի վե րա բե րյալ. անձ նա կան նա մա-
կագ րու թյան խմբագ րում. թաղ ման արա րո ղու-

թյուն նե րի անց կա ցում. եր րորդ ան ձանց հա մար 
պայ մա նագ րե րի հա մա ձայ նեց ման հետ կապ ված 
իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. կրո նա կան 
ծի սա կար գե րի անց կա ցում. շնե րին զբո սան քի 
տա նե լու ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա ցան ցում դո մեն 
անուն նե րի վար ձույթ. կի մո նո հագ նե լու օժան-
դա կու թյուն. իրա վա բա նա կան խորհր դատ վու-
թյուն մրցույթ նե րի հայ տե րին ար ձա գան քե լու 
վե րա բե րյալ. լի ցեն զա վո րում (իրա վա բա նա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ) ծրագ րա յին ապա հով ման հրա-
պա րակ ման շրջա նակ նե րում. իրա վա բա նա կան 
հսկո ղու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. քա ղա քա կան 
ժո ղով ե րի կազ մա կեր պում. իրա վա բա նա կան 
խորհր դատ վու թյուն ար տո նագ րա յին քար տե-
զագր ման ոլոր տում. փաս տա բա նա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ. դռնա պան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
հո գե բա նա կան խորհր դատ վու թյուն ծանր 
կորս տի դեպ քե րում. փրկա րա րա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ. իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ 
ներ գաղ թի ոլոր տում. Տա րո քար տե րով գու շա-
կու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ եր րորդ ան ձանց 
հա մար. կա նո նադ րա կան հա մա պա տաս խա նու-
թյան աու դիտ. օրենսդ րա կան հա մա պա տաս խա-
նու թյան աու դիտ:

____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 09/2 

16 .09 . 202 1

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

6799  17.08.2031 Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստվեննոստյու 

    «Օբյեդինյոննիե Պիվովարնի Հեյնեքեն», RU

6800 17.08.2031 Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստվեննոստյու 

    «Օբյեդինյոննիե Պիվովարնի Հեյնեքեն», RU

6804  29.10.2031 Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

17947 01.09.2031 Չոնգքինգ Սոկոն Ինդասթրի Գրուփ Սթոք Քո., Լթդ., CN

18033 08.07.2031 «Արփի» ԲԲԸ, Վայք, Ալավերդյան 83, AM

18035 05.08.2031 Դուֆրի ԱԳ, CH

18036 05.08.2031 Դուֆրի ԱԳ, CH

18277 10.11.2031 «Ինվեսթմնթ լո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Եկմալյան 6, AM

18466 02.02.2032 «Կապկան» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր 41, թիվ 31, AM

18605 28.11.2031 Փաքշու Ինդասթրիալ Գրուփ, IR

18662 18.07.2031 Ակցիոներնոյե օբշչեստվո «ՕՏԻՍԻՖԱՐՄ» (ԱՕ «ՕՏԻՍԻՖԱՐՄ»), RU

18742 13.12.2031 ՍիՓիԷս Թեքնոլոջի Հոլդինգս ԼԼՔ, US

18743 16.12.2031 ՍիՓիԷս Թեքնոլոջի Հոլդինգս ԼԼՔ, US

18744 16.12.2031 ՍիՓիԷս Թեքնոլոջի Հոլդինգս ԼԼՔ, US

19206 07.05.2032 Այրոնվուդ ֆարմասյութիքլս, Ինք., US

19224 10.08.2031 Էրքան Էմեն, TR

19340 22.08.2031 «Ջեյ Սի Էյ» ոսկերչական ընկերություն ՓԲԸ, 0082 Երևան, 

    Այասի 114, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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 ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
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Գյուտերի կարճաժամկետ արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель краткосрочных патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A23G 3/00     641  Y
A47G 19/00      642  Y

07-02                563 S

07-02                564 S

09-03                565 S

Արտոնագրի 
համարը
Номер 
Патента

ԱԴՄԴ

МКПД

Արդյունաբերական դիզայնների արտոնագրերի

 համակարգված ցուցիչ



ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ   
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ 

ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ   
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ 

ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
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Տեղեկություններ
Իրավունքների փոխանցման և լիցենզային 

(այդ թվում՝ ֆրանչայզինգի) պայմանագրերի մասին 

Գրանցում No 2633
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 24397, 24391
73 (1) Լիցենզատու «Երևանի կոնյակի 
գործարան» ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի 
պող. 2, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Պեռնո Ռիկար Արմենիա» 
ՓԲԸ, ՀՀ, 0031, ք. Երևան, Ջանիբեկյան փող. 
2, AM
Փոխանցվող իրավունքները 

դաս 32. ոչ ալ կո հո լա յին ապե րի տիվ եր. 
ջրեր. ոչ ալ կո հո լա յին կոկ տեյլ ներ. լի մո նադ ներ. 
կաթ նա - գետ նըն կու զա յին ըմ պե լիք ներ. ոչ ալ կո-
հո լա յին ըմ պե լիք ներ. իզո տո նիկ (կազ դու րիչ) 
ըմ պե լիք ներ. ըմ պե լիք ներ կաթ նա շի ճու կա յին 
հիմ քի վրա. մրգա յին ըմ պե լիք ներ. կաթ նա-նշա-
յին ըմ պե լիք ներ. մրգե րի նեկ տար ներ պտղամ-
սով. օր շադ. գա րե ջուր. փո շի ներ գա զա վոր ված 
ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. պա տա տուկ 
(բա ղեղ) (ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք). օշա րակ ներ 
լի մո նադ նե րի հա մար. օշա րակ ներ ըմ պե լիք նե րի 
հա մար. տո մա տի հյութ. խնձո րի հյութ. բան ջա-
րե ղե նի հյու թեր. մրգա հյու թեր. բա ղադ րու թյուն-
ներ գա զա վոր ված ջուր պատ րաս տե լու հա մար. 
բա ղադ րու թյուն ներ լի կյոր ներ պատ րաս տե լու 
հա մար. բա ղադ րու թյուն ներ հան քա յին ջուր 
պատ րաս տե լու հա մար. բա ղադ րու թյուն ներ 
ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. քաղց րա-
հյու թեր (քաղ ցու ներ). խա ղո ղա հյութ. գա րեջ րի 
քաղց րա հյութ (քաղ ցու). ածի կի քաղց րա հյութ 
(քաղ ցու). հա բեր գա զա վոր ված ըմ պե լիք ներ 
պատ րաս տե լու հա մար. շար բաթ (ըմ պե լիք). ոչ 
ալ կո հո լա յին մրգա յին էքստ րակտ ներ (մզվածք-
ներ). գայ լու կի (հմու լի) էքստ րակտ ներ գա րե ջուր 
պատ րաս տե լու հա մար. էսեն ցի ա ներ (բնա հյու-
թեր) ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար.
Լիցենզիայի տեսակը          ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը    Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        23.08.2021

____________________

Գրանցում No 2634
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 29272
73 (1) Իրավատեր  Տիրան Վրույրի Հակոբյան, 
Արագածոտնի մարզ, ք. Ապարան, Զ. Դուրյան 
23, բն. 12, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող 
Աշոտ Հարությունյան, Երևան, Ռուբինյանց 4, 
բն. 52, AM
Արարատ Յուզբաշյան, Երևան, Արաբկիր 17 փ., 
25 շ., բն. 4, AM
Տիրան Հակոբյան, Արագածոտնի մարզ, ք. 
Ապարան, Զ. Դարյան փ. 23, բն. 12, AM
Փոխանցվող իրավունքները 
Աշոտ Հարությունյան` 37.5 տոկոս, Արարատ 
Յուզբաշյան՝ 37.5 տոկոս, Տիրան Հակոբյան՝ 25 
տոկոս:
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

                      Հանրապետություն
Գրանցված է                        23.08.2021

____________________

Գրանցում No 2635
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 27352
73 (1) Իրավատեր  Արմեն Գուրգենի Գրիգորյան, 
Երևան, Հ/Ա Բ-2 թաղ. շ. 21, բն. 30, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Արմ վինո» 
ՍՊԸ, 0818, Արարատի մարզ, գ. Նորաբաց, 
Դպրոցականների փ., 1-ին փակ., տուն 6, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         26.08.2021

____________________

Գրանցում No 2636
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No IR 416168, IR 806282, IR 
602291, IR 1041644, IR 1122923
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73 (1) Լիցենզատու  Հեյնիկեն Բռաուեռայեն 
Բ.Վ., Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD 
Amsterdam, NL
73 (2) Լիցենզառու  «Կարոլինա ինթերնեյշնլ» 
ՍՊԸ, ք. Երևան 0047, Շարուրի փողոց 37, AM
Փոխանցվող իրավունքները   գարեջուր:
Լիցենզիայի տեսակը             ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը       Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        27.08.2021

____________________

Գրանցում No 2637
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No IR 1284577, IR 1221892, IR 
1051437, IR 1340061, IR 1217913, IR 1036570, IR 
1048518, IR 1075225, IR 1048513, IR 1048514, 
IR 1048516, IR 1048515, IR 1284576, IR 
1108196, IR 1062326, IR 1062325, IR 1031318, 
IR 1339175, IR 1167867, IR 1171828, IR 1340138, 
IR 1342609, IR 1340137, IR 1340134
73 (1) Լիցենզատու  «Գազպրոմ նեֆտ» հանրային 
բաժնետիրական ընկերություն, Kab. 2401, 
Ch.Pom. 1N, Liter A, Dom 3-5, Pochtamtskaya 
Ulitsa, RU-190000 ST PETERSBURG (RU), RU
73 (2) Լիցենզառու  «Գազպրոմնեֆտ-սմազոչնիյե 
մատերիալի» սահմանափակ պատաս խանա-
տվությամբ ընկերություն, Kab. 40, korp. 3, dom 
14, ul.  Krzhizhanovskogo, Moscow, 117218, Russian 
Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                        31.08.2021

____________________

Գրանցում No 2638
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 28391
73 (1) Իրավատեր  Անհատ ձեռնարկատեր 
Անժելա Մանուկյան, Երևան, Վրացական 15, 
բն. 7, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Վալդորֆ-
Մարիա» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլբենկյան փող. 43 
շենք, բն. 130/1, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         02.09.2021

____________________

Գրանցում No 2639
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 32093
73 (1) Իրավատեր  Աննա Մարկոսյան, Երևան, 
Մաշտոցի 40ա, բն. 43, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Լիստ Գրուպ» 
ՍՊԸ, Երևան, Եկմալյան փ., 6 շենք, սենյակ 49, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         02.09.2021

____________________

Գրանցում No 2640
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 27326
73 (1) Իրավատեր  Քրաֆթ Ֆուդզ Գրուփ Բրենդս 
ԼԼՔ, 200 East Randolph Street, Chicago, Illinois 
60601, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Հորմլ Ֆուդզ 
Քորփորեյշն, 1 Hormel Place, Austin Minnesota 
55912, United States of America, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        07.09.2021

____________________



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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Տեղեկություններ 
 գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

2844       21.02.2021
3301       19.02.2021

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
 օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

 609 Y      03.03.2021
 617 Y      22.05.2021
 623 Y      12.03.2021
 627 Y      31.01.2021
 628 Y      14.05.2021

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանի իրավական պահպանությունը դադարեցնելու մասին

Сведения

о прекращении правовой охраны товарного знака 

     
     Վկայագրի համարը 
                  
  
 Номер свидетельства

Գործողության 
դադարեցման թվականը

Дата прекращения действия

Պետական գրանցամատյանից 
հանելու թվականը

Дата исключения из реестра

12131 30.12.2017թ. 14.09.2021թ.
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N
Գյուտի արտոնագրի 

համարը

Դիմումի 
ներկայացման 

թվականը

Գյուտի կարճաժամկետ 
արտոնագրի համարը

Գյուտի կարճաժամկետ արտոնագրի
փոխակերպված գյուտի արտոնագրերի ցանկը

   1.  3337 A    30.08.2021 637Y

   2.  3066 A    02.09.2021 638Y

   3.  3392 A    02.09.2021 639Y

   4.  3393 A    02.09.2021 640Y

   5.  3308 A    07.09.2021 643Y

   6.  3288 A    07.09.2021 644Y

   7.  3411 A    10.09.2021 645Y

   8.  3028 A    10.09.2021 646Y

   9.  3029 A    10.09.2021 647Y

   10.  3030 A    10.09.2021 648Y

   11.  3031 A    10.09.2021 649Y

   12.  3032 A    10.09.2021 650Y



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся 
к изобретениям по стандарту ВОИС ST. 9

11 номер патента
13 код вида документа
 A     опубликованные заявки на получение патента на изобретение
 Y краткосрочный патент на изобретение
 В патент на изобретение
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
71      заявитель (ы), код страны
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)



302

 ИЗОБРЕТЕНИЯ
№ 09/2 16 .09 . 202 1

(51) 2021.01 (11) 641  (13) Y
A23G 3/00

(21) AM20210043Y (22) 01.06.2021
(72) Соня Казарян (AM) 
(73) Соня Казарян, 0025, Ереван, Чаренци 12,  
кв. 30 (AM) 
(54) Сладости с сухофруктами
(57) Изобретение относится к пищевой 
промышленности, в частности, к области 
производства кондитерских изделий, и 
относится к составу сладостей из сухофруктов.

Сладости с сухофруктами содержат 
ингредиент функционального назначения и 
плоды орехоплодных культур. Дополнительно 
содержит финики без кожуры с 30-50% 
влажностью, ваниль, а в качестве ингредиента 
функционального назначения -  сухофрукт, при 
следующем соотношении компонентов, мас. %. 
сухофрукт - 25,0-35,0; плоды орехоплодных 
культур - 25,0-35,0; ваниль - 1,0-4,5; финики 
- остальное. В качестве сухофрукта включает 
сушеные фрукты из абрикоса, сливы, яблока, 
персика, винограда, апельсина, ананаса, вишни, 
граната, груши, арбуза, дыни, инжира, черешни 
и/или хурмы. В качестве плодов орехоплодных 
культур включает грецкие орехи, бразильские 
орехи, кешью, очищенный миндаль, очищенные 
ядра абрикоса или фундук. Сухофрукты и плоды 
орехоплодных культур нарезаются ломтиками. 
Сладости с сухофруктами также содержат 
ингредиент функционального назначения и 
плоды орехоплодных культур. Дополнительно 
содержит финики без кожуры с 30-50% 
влажностью, ваниль, а в качестве ингредиента 
функционального назначения -  сушеные ягоды, 
при следующем соотношении компонентов, 
мас. %. сушеные ягоды - 25,0-35,0; плоды 
орехоплодных культур - 25,0-35,0; ваниль - 1,0-
4,5; финики - остальное. В качестве сушеных 

ягод содержит сушеную землянику, ежевику, 
кизил, шиповник, клубнику, клещевины и/или 
смородины. В качестве плодов орехоплодных 
культур включает грецкие орехи, бразильские 
орехи, кешью, очищенный миндаль, очищенные 
ядра абрикоса или фундук. Сушеные ягоды 
и плоды орехоплодных культур нарезаются 
ломтиками.

Расширяется ассортимент сладостей с 
сухофруктами.  

____________________

(51) 2021.01 (11) 642 (13) Y
A47G 19/00

(21) AM20210037Y (22) 18.05.2021
(72) Тигран Арутюнян (AM) 
(73) Тигран Арутюнян, 2001, Ванадзор, 
Вардананц 84, кв. 41 (AM) 
(54) Стакан для одноразового использования
(57) Изобретение относится к тарам для напитков, 
в частности, к стаканам для одноразового 
использования, в которых возможно без 
смешивания друг с другом держать два 
компонента и смешивать их до открытия тары.

Стакан для одноразового использования 
содержит закрывающийся крышкой корпус, 
разделенный на две камеры посредством 
герметичной пленки. На дне корпуса 
выполнена полость, задняя стенка которой 
соприкасается с пленкой. В одном из 
вариантов осуществления задняя стенка 
полости выполнена гофрированной. В другом 
из вариантов осуществления задняя стенка 
полости выполнена из эластичного материала.

Расширяются функциональные возмож-
ности стакана, 4 ил.  

____________________

Сведения о выданных краткосрочных патентах
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(51) 2021.01 (13) A
H02K 47/00

(21) AM20200068 (22) 07.08.2020
(71) Сурен Киракосян, 0040, Ереван, ул. Ачаряна, 
д. 20, кв. 21 (AM)
(72) Сурен Киракосян (AM) 
(54) Система получения электроэнергии

____________________

Опубликованные заявки на получение 
патента на изобретение



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ДИЗАЙНЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ДИЗАЙНЫ



Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся к 
промышленным дизайнам по стандарту ВОИС ST.9

11 номер патента
13 код вида документа
 S патент на промышленный дизайн
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета
24 дата регистрации
31 номер приоритетной заявки 
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
51 индекс(ы) Международной классификации промышленных дизайнов (МКПД)
54 название промышленного дизайна
55* изображение промышленного дизайна (рисунок, фотография)
72 автор, код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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(51) 07-02 (11) 563 (13) S
(21) 20210011  (22) 06.04.2021
(72) Абдoлрахим Абдoлрахим Мир Заде (AE) 
(73) ООО “БАСМАТ АЛ ХАЯТ ХАУСХОУЛД 
ОФФЛАЙНСИЗ” (AE) 
(74) А. Хачикян
(54) Кастрюля с дизайном в виде пламени

____________________

(51) 07-02 (11) 564 (13) S
(21) 20210012  (22) 06.04.2021
(72) Абдoлрахим Абдoлрахим Мир Заде (AE) 
(73) ООО “БАСМАТ АЛ ХАЯТ ХАУСХОУЛД 
ОФФЛАЙНСИЗ” (AE) 
(74) А. Хачикян
(54) Кастрюля с черным дизайном

____________________

(51) 09-03 (11) 565 (13) S
(21) 20210015  (22) 27.04.2021
(72) Гнел Назанян (AM) 
(73) ООО “Эдна”, Ереван, проспект Гая 5, кв. 30 (AM) 
(54) Коллекционная коробка для чаев со 
стеблем (2 варианта)

____________________

Сведения о выданных патентах на
промышленные дизайны
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№ 09/2 16 .09 . 202 1

Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

AD Անդորրա
AE Արաբական Միացյալ
  Ամիրայություններ
AF Աֆղանստան
AG Անտիգուա և 
 Բարբուդա
AI Անգիլա
AL Ալբանիա
AM Հայաստան
AN Նիդեռլանդական  
 Անտիլներ
AO Անգոլա
AP Մտավոր սեփակա-  
 նության աֆրիկյան
 տարածաշրջանային
 կազմակերպություն   
 (ՄՍԱՏԿ)
AR Արգենտինա
AT Ավստրիա
AU Ավստրալիա
AW Արուբա
AZ Ադրբեջան
BA Բոսնիա և Հերցեգովինա
BB Բարբադոս
BD Բանգլադեշ
BE Բելգիա
BF Բուրկինա Ֆասո
BG Բուլղարիա
BH Բահրեյն
BI Բուրունդի
BJ Բենին
BM Բերմուդա
BN Բրունեյ Դարասսալամ
BO Բոլիվիա
BR Բրազիլիա
BS Բահամներ
BT Բութան
BV Բուվեի կղզի
BW Բոտսվանա
BX Ապրանքային նշանների
 և արդյունաբերական
 նմուշների Բենիլյուքսի
 գերատեսչություն
BY Բելառուս
BZ Բելիզ
CA Կանադա
CD Կոնգոյի
 Դեմոկրատական 
 Հանրապետություն 
CF Կենտրոնական 
 Աֆրիկյան 
 Հանրապետություն
CG Կոնգո

CH Շվեյցարիա
CI Փղոսկրի Ափ
CK Կուկի Կղզիներ
CL Չիլի
CM Կամերուն
CN Չինաստան
CO Կոլումբիա
CR Կոստա Ռիկա
CU Կուբա
CV Կանաչ հրվանդան
CY Կիպրոս
CZ Չեխիայի
 Հանրապետություն
DE Գերմանիա
DJ Ջիբութի
DK Դանիա
DM Դոմինիկա
DO Դոմինիկյան
 Հանրապետություն
DZ Ալժիր
EA Եվրասիական
 արտոնագրային կազմա-
 կերպություն (ԵԱԿ)
EC Էկվադոր
EE Էստոնիա
EG Եգիպտոս
EH Արևմտյան Սահարա
EM Ներքին շուկայի 
 ներդաշնակման 
 գերատեսչություն
 (ապրանքային նշաններ 
 և արդյունաբերական 
 նմուշներ)
EP Եվրոպական 
 արտոնագրային 
 գերատեսչություն (ԵԱԳ)
ER Էրիտրեա
ES Իսպանիա
ET Եթովպիա
FI Ֆինլանդիա
FJ Ֆիջի
FK Ֆոլկլանդյան 
 կղզիներ (Մալվիններ) 
FO Ֆարոյան Կղզիներ
FR Ֆրանսիա
GA Գաբոն
GB Միացյալ 
 Թագավորություն
GC Պարսից 
 Ծոցի արաբական 
 հանրապետությունների 
 համագործակցության
 խորհրդի արտոնա-
 գրային վարչություն

GD Գրենադա
GE Վրաստան
GG Գուեռնսեյ
GH Գանա
GI Ջիբրալթար
GL Գրենլանդիա
GM Գամբիա
GN Գվինեա
GQ Հասարակածային 
 Գվինեա
GR Հունաստան
GS Հարավային Ջորջիա և
 Հարավային Սենդվիչ 
 կղզիներ
GT Գվատեմալա
GW Գվինեա-Բիսաու
GY Գայանա
HK Հոնկոնգ
HN Հոնդուրաս
HR Հորվաթիա
HT Հայիթի
HU Հունգարիա
IB Մտավոր
 սեփականության   
 համաշխարհային
 կազմակերպության 
 միջազգային բյուրո 
 (ՄՍՀԿ)
ID Ինդոնեզիա
IE Իռլանդիա
IL Իսրայել
IM Այլովման
IN Հնդկաստան
IQ Իրաք
IR Իրան (Իրանի 
 Իսլամական 
 Հանրապետություն)
IS Իսլանդիա
IT Իտալիա
JE Ջերսի
JM Ջամայկա
JO Հորդանան
JP Ճապոնիա
KE Քենիա
KG Ղրղզստան
KH Կամպուչիա
KI Կիրիբաթի
KM Կոմորոս
KN Սենտ Քիտս և Նևիս
KP Կորեայի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն
KR Կորեայի 
 Հանրապետություն
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KW Քուվեյթ
KY Կայմանյան Կղզիներ
KZ Ղազախստան
LA Լաոսի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն 
LB Լիբանան
LC Սենտ Լյուսիա
LI Լիխտենշտայն
LK Շրի Լանկա
LR Լիբերիա
LS Լեսոտո
LT Լիտվա
LU Լյուքսեմբուրգ
LV Լատվիա
LY Լիբիա
MA Մարոկկո
MC Մոնակո
MD Մոլդովայի
 Հանրապետություն
ME Մոնտենեգրո
MG Մադագասկար
MK Մակեդոնիա
ML Մալի
MM Միանմար
MN Մոնղոլիա
MO Մակաո
MP Հյուսիսային Մարիանյան
  Կղզիներ
MR Մավրիտանիա
MS Մոնսեռա
MT Մալթա
MU Մավրիկիոս
MV Մալդիվներ
MW Մալավի
MX Մեքսիկա
MY Մալայզիա
MZ Մոզամբիկ
NA Նամիբիա
NE Նիգեր
NG Նիգերիա
NI Նիկարագուա
NL Նիդեռլանդներ

NO Նորվեգիա
NP Նեպալ
NR Նաուրու
NZ Նոր Զելանդիա
OA Մտավոր սեփակա-
 նության աֆրիկյան
 կազմակերպություն 
 (ՄՍԱԿ)
OM Օման
PA Պանամա
PE Պերու
PG Պապուա Նոր Գվինեա
PH Ֆիլիպիններ
PK Պակիստան
PL Լեհաստան
PT Պորտուգալիա
PW Պալաու
PY Պարագվայ
QA Կատար
QZ Եվրոմիության բույսերի 
 տեսակների գրասենյակ 
RS Սերբիա
RO Ռումինիա
RU Ռուսաստանի 
 Դաշնություն
RW Ռուանդա
SA Սաուդյան Արաբիա
SB Սողոմոնյան Կղզիներ
SC Սեյշելներ
SD Սուդան
SE Շվեդիա
SG Սինգապուր
SH Սուրբ Հեղինե
SI Սլովենիա
SK Սլովակիա
SL Սիեռա Լեոնե
SM Սան Մարինո
SN Սենեգալ
SO Սոմալի
SR Սուրինամ
ST Սաո Թոմե և Պրինցիպե
SU* ԽՍՀՄ 
SV Էլ Սալվադոր
SY Սիրիայի Արաբական 

 Հանրապետություն
SZ Սվազիլանդ
TC Տուրկս և Կեյկոս 
 Կղզիներ
TD Չադ
TG Տոգո
TH Թաիլանդ
TJ Տաջիկստան
TL Արևելյան Թիմոր 
TM Թուրքմենստան
TN Թունիս
TO Տոնգա
TR Թուրքիա
TT Տրինիդադ և Տոբագո
TV Տուվալու
TW Տայվան (Չինաստանի
  երկրամաս)
TZ Տանզանիայի Միացյալ 
 Հանրապետություն
UA Ուկրաինա
UG Ուգանդա
US Ամերիկայի Միացյալ
  Նահանգներ
UY Ուրուգվայ
UZ Ուզբեկստան
VA Սուրբ Առաջնորդարան
VC Սենտ Վինսենտ և
 Գրենադիններ
VE Վենեսուելա
VG Վիրջինյան կղզիներ (Բր.)
VN Վիետնամ
VU Վանուատու
WO Մտավոր սեփակա-
 նության համաշխարհ-
 ային կազմակերպություն 
 (ՄՍՀԿ)
WS Սամոա
YE Եմեն
YU Սերբիա և Մոնտենեգրո
ZA Հարավային Աֆրիկա
ZM Զամբիա
ZW  Զիմբաբվե

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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