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შესავალი 

მოკლე მიმოხილვა 

წინამდებარე გამოცემა გთავაზობთ 2008 წლის დასაქმების საერთაშორისო სტანდარტული 

კლასიფიკაციის (ISCO-08) ფარგლებში ყველა ჯგუფის სტრუქტურასა და აღწერილობას. იგი, 

აგრეთვე, შეიცავს შესაბამისობის ცხრილებს, რომლებიც ასახავენ აღნიშნული ჯგუფების 

ურთიერთკავშირს დასაქმების საერთაშორისო სტანდარტული კლასიფიკაციის წინა 

ვერსიით (ISCO-88) გათვალისწინებულ ჯგუფებთან.  

ISCO-08 მიღებული იქნა 2007 წ. 3-6 დეკემბრის ექსპერტთა სამმხრივი შეხვედრის 

დადგენილებით. ექსპერტთა შეხვედრის დადგენილება კი 2008 წლის მარტში დაამტკიცა 

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ადმინისტრაციულმა საბჭომ. ის აგრეთვე წარედგინა 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სტატისტიკური კომისიის 39-ე სესიას 2008 წლის  

თებერვალში და შრომის სტატისტიკის საკითხებზე საერთაშორისო კონფერენციას 2008 წლის 

დეკემბერში. 

ISCO-08, მისი წინამორბედის, ISCO-88-ის, მსგავსად, შემუშავდა დასაქმების 

სტატისტიკურ მონაცემთა საერთაშორისო დონეზე შედარების გასაადვილებლად და იმ 

ქვეყნებისთვის მოდელად გამოსაყენებლად, რომლებიც აპირებენ დასაქმების ეროვნული 

კლასიფიკაციების შემუშავებას თუ გადასინჯვას. კლასიფიკაცია აღიარებულია შრომის 

საერთაშორისო სტატისტიკის სტანდარტად. 

ყოველ საკლასიფიკაციო ჯგუფს აქვს დასახელება და საკლასიფიკაციო კოდი. ის 

შეესაბამება აღწერილობას, რომელიც განსაზღვრავს მოცემული ჯგუფის ფარგლებსა და 

სპეციფიკას. აღწერილობები განზოგადებული სახით შეიცავს ძირითად პროფესიულ 

ამოცანებს და მოვალეობებს, რომლებსაც ასრულებენ ცალკეულ საკლასიფიკაციო ჯგუფში 

შემავალი დასაქმებულები და აგრეთვე მასში შემავალი სხვა საკლასიფიკაციო ჯგუფების 

ჩამონათვალს; ჯგუფურ ერთეულებში კი მითითებულია პროფესიების მაგალითები. 

კლასიფიკაცია შეიცავს მისი შემადგენელი ჯგუფური ერთეულების, მცირე ჯგუფების, 

ქვეჯგუფების და ძირითადი ჯგუფების სრულ აღწერილობებს. 

ISCO-08-ის შემუშავებას ხელი შეუწყო ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე დაგროვილმა 

გამოცდილებამ. მრავალი ქვეყნისა და უწყების ექსპერტებთან თანამშრომლობით პროექტს 

მეთვალყურეობდა შრომის საერთაშორისო ბიუროს სტატისტიკის დეპარტამენტის 

თანამშრომელი დევიდ ჰანტერი.  

ფასდაუდებელი რჩევებისა და მითითებებისთვის კლასიფიკაციის შემდგენლები 

მადლობას უხდიან შრომის საერთაშორისო ბიუროს, განსაკუთრებით შრომის სტატისტიკაზე 

ექსპერტთა სამმხრივი შეხვედრისა და შრომის სტატისტიკოსთა მეჩვიდმეტე საერთაშორისო 

კონფერენციის (ICLS) მონაწილეებს, მათ შორის გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 

საერთაშორისო ეკონომიკური და სოციალური კლასიფიკაციების ექსპერტთა ჯგუფს. 

უმნიშვნელოვანესი რჩევების, მხარდაჭერისა და პირდაპირი დახმარებისთვის ბიურო 

განსაკუთრებულ მადლობას უხდის ISCO-ს განახლების ტექნიკურ ექსპერტთა ჯგუფის 

წევრებსა და ამ ექსპერტების დამსაქმებელ სააგენტოებს. მადლობა ეკუთვნის, აგრეთვე, 

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის სტატისტიკის თუ სხვა დეპარტამენტების 

თანამშრომლებს, რომელთაც საკუთარი წვლილი შეიტანეს წინამდებარე გამოცემის 

მომზადებაში.  

ძირითადი მიზნები 

შრომის ბაზრის გლობალიზაციის პირობებში გაიზარდა მოთხოვნა საერთაშორისო 

დონეზე შესადარ მონაცემებზე სტატისტიკური და ადმინისტრაციული მიზნებისთვის. 
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დასაქმების სტანდარტული საერთაშორისო კლასიფიკაციის (ISCO-08) მიზანია ამ 

მოთხოვნების დაკმაყოფილება. იგი წარმოადგენს:  

 მოსახლეობის დასაქმების შესახებ საერთაშორისო ანგარიშგების და  

სტატისტიკური და ადმინისტრაციულ-მმართველობითი ინფორმაციის 

ჩამოყალიბების თანამედროვე და დღევანდელობის შესაბამის საფუძველს; 

 დასაქმების ეროვნული და რეგიონული კლსიფიკატორების განვითარების 

ეფექტურ მოდელს; 

 კლასიფიცირების სისტემას, რომელიც შესაძლებელია უშუალოდ იქნეს 

გამოყენებული იმ ქვეყნებში, რომლებსაც არ გააჩნიათ დასაქმების ეროვნული 

კლასიფიკაცია.  

 

ეროვნულ დონეზე დასაქმების კლასიფიკაცია გამოიყენება მოსახლეობის აღწერების, 

სამუშაო ძალის, შინამეურნეობების, დასაქმების და სხვა გამოკვლევების ჩატარებისას 

სტატისტიკური მონაცემების შეგროვების და გამოყენების მიზნით. ის აგრეთვე გამოიყენება 

სამთავრობო და ბიზნეს სტრუქტურების მიერ ვაკანსიების მოძიების, განათლების 

დაგეგმვის, საწარმოო ტრავმატიზმისა და წარმოებაში უბედური შემთხვევების შესახებ 

ანგარიშგების საწარმოებლად, მუშაკებისთვის კომპენსაციების გაცემის და შრომითი 

მიგრაციის მართვისათვის. 

ISCO-08-ს მიზანია ხელი შეუწყოს სტატისტიკოსების მიერ პროფესიულ დასაქმებასთან 

დაკავშირებული მონაცემების საერთაშორისო შედარებას, აგრეთვე უზრუნველყოს 

შედარებების ისეთი ფორმატი, რომელიც მოსახერხებელი და პროდუქტიულია როგორც 

კონკრეტული გადაწყვეტილებების და ორგანიზაციული ქმედებების, ისე საერთაშორისო 

მიგრაციის ან დასაქმების პრობლემების შესწავლის თვალსაზრისით. 

უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დასაქმების კლასიფიკაცია სასარგებლოა 

შრომის დაცვის საკითხებზე გადაწყვეტილებების მისაღებად სტანდარტული ინფორმაციის 

მოსაპოვებლად, ის არ წარმოადგენს დასაქმების პრობლემების ადმინისტრაციული 

რეგულირების საფუძველს; კლასიფიკაციაში გამოყენებული აღწერილობები და 

განმარტებები არ ნიშნავს შრომის საერაშორისო ორგანიზაციის მხრიდან დასაქმების ამა თუ 

იმ ჯგუფის სამართლებრივი ან ნორმატიული სტატუსის შესახებ რაიმე აზრის გამოხატვას. 
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ISCO-08-ის კონცეფტუალური საფუძველი და სტრუქტურა 

ძირითადი ცნებები 

ISCO-08-ის შემუშავებისა და შედგენისათვის გამოყენებული კონცეფტუალური 

საფუძველი, წინა ვერსიის (ISCO-88) მსგავსად, ორ ძირითად ცნებას ემყარება, ესენია: სამუშაო 
და კვალიფიკაცია. 

სამუშაო, რომელიც განისაზღვრება როგორც ამოცანებისა და მოვალეობების ერთობლიობა 

და რომელსაც ასრულებს ერთი პირი ან გამიზნულია ერთი პირის მიერ შესასრულებლად, 

არის სტატისტიკური ერთეული, რომლის კლასიფიცირებასაც ახდენს ISCO-08. სამუშაოების 

ერთობლიობა, რომელთა ძირითადი ამოცანები და მოვალეობები მსგავსების მაღალი 

ხარისხით ხასიათდება, შეადგენს პროფესიას (საქმიანობას).  

კვალიფიკაციას, რომელიც განისაზღვრება როგორც პირის უნარი შეასრულოს მოცემული 

სამუშაოს ამოცანები და მოვალეობები, ISCO-08-ში შემდეგი ორი განზომილება აქვს: 

(ა) კვალიფიკაციის დონე, რომელიც არის შესასრულებელი ამოცანებისა და მოვალეობების 

სირთულისა და მოცულობის მაჩვენებელი; 

(ბ) კვალიფიკაციის სპეციალიზაცია, რომელიც განისაზღვრება აუცილებელი ცოდნის 

სფეროს, გამოყენებული ხელსაწყოების, მოწყობილობებისა და მასალების, ასევე 

წარმოებული საქონლისა და გაწეული მომსახურების სახეობების საფუძველზე. 

კვალიფიკაციის დონე განისაზღვრება ერთი ან რამდენიმე ფაქტორის გათვალისწინებით, 

როგორებიცაა: 

 პროფესიის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოს ხასიათი, რომელიც 

დაკავშირებულია ISCO-08-ის კვალიფიკაციის ყოველი დონისათვის განსაზღვრულ 

ტიპურ დავალებებსა და ამოცანებთან; 

 ფორმალური განათლების დონე, რომელიც განისაზღვრება განათლების 

საერთაშორისო სტანდარტული კლასიფიკაციით (ISCED-97) და რომელიც 

წარმოადგენს კონკრეტული ამოცანებისა და მოვალეობების კომპეტენტურად 

შესასრულებლად დადგენილ მოთხოვნას; 

 სამუშაო ადგილზე არაფორმალური სწავლების მოცულობა და შესაბამისი პროფესიის 

ფარგლებში წარსული გამოცდილება, რომელიც საჭიროა აღნიშნული ამოცანებისა და 

მოვალეობების კომპეტენტურად შესასრულებლად. 

კვალიფიკაციის დონის კონცეფცია ძირითადად ვრცელდება კლასიფიკაციის ზედა 

(ძირითადი ჯგუფის) დონეზე. კლასიფიკაციის საერთაშორისო ხასიათის გათვალისწინებით 

განისაზღვრა კვალიფიკაციის მხოლოდ ოთხი მსხვილი დონე. აქედან გამომდინარე, ISCO-08-

ის ათი ძირითადი ჯგუფიდან რვა შეიცავს პროფესიებს, რომელიც განეკუთვნება ოთხიდან 

ერთ-ერთ კვალიფიკაციის დონეს. მაგალითად, ISCO-08-ის მეორე ძირითად ჯგუფს − 

სპეციალისტ-პროფესიონალებს განეკუთვნება პროფესიები, რომლებიც ISCO-08-ის 

კვალიფიკაციის ყველაზე მაღალ − მეოთხე დონეს – შეესაბამება. ძირითად ჯგუფში შემავალი 

ყველა უფრო დეტალიზებული დაჯგუფება კვალიფიკაციის მხოლოდ ერთი დონის 

პროფესიებს შეიცავს. 

კვალიფიკაციის სპეციალიზაცია განიხილება ოთხი ცნების საფუძველზე:  

 ცოდნის აუცილებელი სფერო;  

 გამოყენებული ხელსაწყოები და მოწყობილობები; 

 დასამუშავებელი ან გამოყენებული მასალები;  

 წარმოებული საქონლისა და გაწეული მომსახურების სახეობა.  
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ყოველ ძირითად ჯგუფში, პროფესიები დაჯგუფებულია ჯგუფურ ერთეულებად, მცირე 

ჯგუფებად და ქვეჯგუფებად კვალიფიკაციის სპეციალიზაციის მიხედვით. რაც შეეხება ISCO-

08-ის ძირითად ჯგუფებს: 1 − მენეჯერები და 0 − შეიარაღებულ ძალებთან დაკავშირებული 
პროფესიები, კვალიფიკაციის დონის ცნება ძირითადად ვრცელდება მეორე იერარქიულ 

დონეზე. 

ქვემოთ განხილულია ISCO-08-ის კვალიფიკაციის ოთხივე დონე, რომლებიც 

კლასიფიკაციის წინა ვერსიის ანალოგიურ ჩარჩოებშია შენარჩუნებული. განმარტებები 

აუცილებელია სხვადასხვა დონეებს შორის საზღვრების გასამიჯნად და იმ შემთხვევების 

განსახილველად, როდესაც მოთხოვნა აუცილებელი ფორმალური განათლების მიმართ 

შეიძლება არ იყოს შესაფერისი კრიტერიუმი კვალიფიკაციის დონის განსასაზღვრად 

კონკრეტული პროფესიისთვის (საქმიანობისთვის). თითოეულ განმარტებაში მოყვანილია 

შემდეგი მაგალითები: 

 ტიპური ან დამახასიათებელი ამოცანები, რომელიც სრულდება კვალიფიკაციის 

თითოეულ დონეზე; 

 საჭირო კვალიფიკაციის ტიპები (ზოგადი განმარტება); 

 ტიპური პროფესიები (საქმიანობები), რომლებიც ამ კონკრეტული დონისთვისაა 

დამახასიათებელი. 

ISCO-08-ის კვალიფიკაციის ოთხი დონის განმარტება 

კვალიფიკაციის პირველი დონე 

პროფესიები კვალიფიკაციის პირველ დონეზე ჩვეულებრივ ითვალისწინებენ მარტივი და 

რუტინული ფიზიკური სამუშაოს შესრულებას. შესაძლებელია, ამ პროფესიების მოთხოვნები 

ითვალისწინებდეს სამუშაოს შესრულებას სხვადასხვა ხელსაწყოთი (მაგალითად, ნიჩბით) ან 

მარტივი ელექტროხელსაწყოებით (მაგალითად, მტვერსასრუტით). აღნიშნული დონე 

მოიცავს ისეთი სამუშაოების შესრულებას, როგორებიცაა: დალაგება/დასუფთავება, მიწის 

სამუშაოები, მასალების ხელით აწევა და გადატანა, საქონლის ხელით დახარისხება, 

დასაწყობება ან აწყობა (ზოგიერთ შემთხვევაში მექანიზებული ოპერაციით), უძრავო 

სატრანსპორტო საშუალებების მართვა; ხილისა და ბოსტნეულის მოსავლის აღება. 

ბევრი პროფესია კვალიფიკაციის პირველ დონეზე შესაძლებელია მოითხოვდეს ფიზიკურ 

ძალას და/ან გამძლეობას. ზოგიერთი სამუშაო შესაძლოა მოითხოვდეს ისეთ საბაზო ცოდნას, 

როგორიცაა წერა-კითხვა და ანგარიში. თუ ეს უნარები აუცილებელ მოთხოვნას 

წარმოადგენს, ისინი არ წარმოადგენენ შესასრულებელი სამუშაოს ძირითად ნაწილს. 

ამ დონის კვალიფიკაციის შესაბამისი პროფესიებისთვის შესაძლებელია საჭირო იყოს 

დაწყებითი ან საბაზო განათლების პირველი დონე (ISCED-97-ის პირველი დონე). ზოგიერთი 

ტიპის სამუშაო მოითხოვს მოკლევადიან სწავლებას სამუშაო ადგილზე. 

კვალიფიკაციის პირველი დონის შესაბამისი პროფესიებია: ოფისების დამლაგებლები, 

მტვირთავები, არაკვალიფიციური მუშები მებაღეობის სფეროში და დამხმარეები 

სამზარეულოში. 

კვალიფიკაციის მეორე დონე 

კვალიფიკაციის მეორე დონეზე პროფესიები ჩვეულებრივ ითვალისწინებენ ისეთი 

ამოცანების შესრულებას, როგორებიცაა: მანქანა-დანადგარებისა და ელექტრონული 

მოწყობილობების მართვა; სატრანსპორტო საშუალების მართვა; ელექტრული და მექანიკური 
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მოწყობილობების რემონტი და ტექნიკური მომსახურება; ინფორმაციის დამუშვება, 

მოთხოვნა და შენახვა. 

კვალიფიკაციის მეორე დონეზე თითქმის ყველა პროფესიის შემთხვევაში აუცილებელია 

ისეთი უნარების ქონა, როგორებიცაა: ინფორმაციის კითხვა, მაგალითად, უსაფრთხოების 

ინსტრუქციების, შესრულებული სამუშაოების შესახებ წერილობითი ანგარიშის შედგენა, 

აგრეთვე მარტივი არითმეტიკული გამოთვლების სწორად წარმოება. კვალიფიკაციის ამ 

დონეზე პროფესიების უმეტესობის მოთხოვნაა წიგნიერებისა და ანგარიშის ცოდნის 

შედარებით მაღალი დონე, აგრეთვე პიროვნებათაშორისი კომუნიკაციის კარგი უნარი. 

ზოგიერთი პროფესიისთვის ჩამოთვლილი უნარების ქონა აუცილებელია ამ დონით 

განსაზღვრული სამუშაოების ძირითადი ნაწილის შესასრულებლად. ბევრი პროფესია 

კვალიფიკაციის ამ დონეზე მოითხოვს მაღალ დონეზე განვითარებულ წვრილ (ნატიფ) 

მოტორიკას. 

კვალიფიკაციის მეორე დონის შესაბამის პროფესიებში სამუშაოს კომპეტენტურად 

შესასრულებლად საჭირო ცოდნა და გამოცდილება ჩვეულებრივ მიიღება საშუალო 

განათლების პირველი ეტაპის დამთავრებით (ISCED-97-ის მეორე დონე). ზოგიერთი 

პროფესია მოითხოვს  საშუალო განათლების მეორე ეტაპის დამთავრებას (ISCED-97-ის მესამე 

დონე), რომელიც შესაძლებელია მოიცავდეს სპეციალური პროფესიული განათლებისა და 

სამუშაო ადგილზე სწავლების მნიშვნელოვან კომპონენტებს. ზოგიერთი პროფესია 

მოითხოვს საშუალო განათლების დამთავრების შემდეგ პროფესიული განათლების მიღებას 

(ISCED-97-ის მეოთხე დონე). ზოგიერთ შემთხვევაში გამოცდილებამ და სამუშაო ადგილზე 

სწავლებამ შესაძლებელია ჩაანაცვლოს ფორმალური განათლება. 

კვალიფიკაციის მეორე დონის შესაბამისი პროფესიებია: ყასბები, ავტობუსის მძღოლები, 

მდივნები, საბუხჰალტრო ოპერაციებზე მომუშავე ოფისის მუშაკები, მკერავები, ტანსაცმლის 

დიზაინერები, კონსულტანტ-გამყიდველები, პოლიციელები, დალაქები, მშენებლობის 

ელექტრიკოსები და ავტომობილების მექანიკოსები. 

კვალიფიკაციის მესამე დონე 

კვალიფიკაციის მესამე დონეზე პროფესიები ჩვეულებრივ ითვალისწინებს კომპლექსური 

ტექნიკური და პრაქტიკული ამოცანების შესრულებას, რომლებიც მოითხოვს 

სპეციალიზაციის სფეროში ფაქტობრივი, ტექნიკური და პროცედურული ცოდნის  ფართო 

სპექტრს. ამ დონეზე შესასრულებელი სპეციფიური ამოცანების მაგალითებია: 

ჯანმრთელობის დაცვის, უსაფრთხოებისა და მათთან დაკავშირებულ რეგულაციებთან 

შესაბამისობის უზრუნველყოფა; გარკვეული პროექტებისათვის საჭირო მასალებისა და 

პერსონალის რაოდენობისა და ღირებულების დეტალური ხარჯთაღრიცხვის წარმოება; სხვა 

მომუშავეების საქმიანობის კოორდინაცია, ზედამხედველობა, კონტროლი და დაგეგმვა; 

ტექნიკური ფუნქციების შესრულება პროფესიონალების დასახმარებლად. 

კვალიფიკაციის ამ დონეზე პროფესიები ჩვეულებრივ მოითხოვს წიგნიერებისა და 

ანგარიშის ცოდნის მაღალ დონეს, აგრეთვე პიროვნებათაშორისი კომუნიკაციის კარგად 

განვითარებულ უნარს. ასეთ უნარებს მიეკუთვნება: რთული წერილობითი მასალის 

გააზრება, ფაქტობრივი მდგომარეობის შესახებ ანგარიშების მომზადება და რთული 

გარემოებებისას სწორი ვერბალური კომუნიკაციის დამყარება. 

კვალიფიკაციის მესამე დონის შესაბამის პროფესიებში სამუშაოს კომპეტენტურად 

შესასრულებლად აუცილებელი ცოდნა და გამოცდილება ჩვეულებრივ მიიღება საშუალო 

განათლების დამთავრების შემდეგ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 1-3 წლის 

განმავლობაში სწავლით  (ISCED-97-ის 5b დონე). ზოგიერთ შემთხვევაში, შესაბამისმა დიდმა 
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სამუშაო გამოცდილებამ და სამუშაო ადგილზე ხანგრძლივმა სწავლებამ შესაძლებელია 

ჩაანაცვლოს ფორმალური განათლება. 

კვალიფიკაციის მესამე დონის შესაბამისი პროფესიებია: მაღაზიების მენეჯერები, 

სამედიცინო ლაბორატორიების პერსონალი, თანაშემწეები იურიდიულ საკითხებში, 

კომერციული გაყიდვების აგენტები, კომპიუტერული უზრუნველყოფის ტექნიკოსები, 

რადიო- და ტელემაუწყებლობისა  და ხმის ჩამწერი ტექნიკოსები. 

კვალიფიკაციის მეოთხე დონე 

კვალიფიკაციის მეოთხე დონეზე პროფესიები ჩვეულებრივ ითვალისწინებს ისეთი 

ამოცანების შესრულებას, რომლებიც მოითხოვს სპეციალიზაციის სფეროში რთული 

პრობლემების მოგვარებას, გადაწყვეტილების მიღებას, თეორიული და ფაქტობრივი ცოდნის 

ფართო სპექტრზე დაფუძნებულ შემოქმედებით მიდგომას. ამ დონეზე შესრულებული 

სამუშაო ჩვეულებრივ მოიცავს ანალიტიკასა და კვლევას, რომელიც ემსახურება კონკრეტულ 

სფეროში ადამიანის ცოდნის გაღრმავებას, დიაგნოსტიკასა და დაავადებების მკურნალობას, 

ცოდნის სხვებისთვის გადაცემას, ნაგებობების ან მანქანა-დანადგარების დაპროექტებას და 

პროცესების დაგეგმვას მშენებლობისა და წარმოებისათვის. 

კვალიფიკაციის ამ დონეზე პროფესიები მოითხოვს წიგნიერებისა და მათემატიკური 

აზროვნების უნარების მაღალ, ზოგიერთ შემთხვევაში კი, უმაღლეს დონეს და 

პიროვნებათაშორისი კომუნიკაციის განსაკუთრებულად კარგად განვითარებულ უნარს. 

როგორც წესი, ეს მოიცავს ისეთ უნარებს, როგორებიცაა: რთული წერილობითი მასალის 

გააზრება, კომპლექსური მოსაზრებების გადმოცემა ისეთი საშუალებებით, როგორებიცაა 

წიგნები, გამოსახულებები, წარმოდგენები, ანგარიშები და ზეპირსიტყვიერი პრეზენტაციები. 

კვალიფიკაციის მეოთხე დონის შესაბამის პროფესიებში სამუშაოს კომპეტენტურად 

შესასრულებლად მოთხოვნილი ცოდნა და გამოცდილება, ჩვეულებრივ, ითვალისწინებს 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სულ ცოტა 3-6 წლის განმავლობაში სწავლას 

და პირველი ან უფრო მაღალი ხარისხის (ISCED-97-ის 5a ან უფრო მაღალი დონე) მიღებას. 

ზოგიერთ შემთხვევაში, შესაბამისმა დიდმა სამუშაო გამოცდილებამ და სამუშაო ადგილზე 

სწავლებამ შესაძლებელია ჩაანაცვლოს ფორმალური განათლება, ან ზემოაღნიშნული 

შესაძლებელია წარმოადგენდეს დამატებით მოთხოვნას ფორმალურ განათლებასთან ერთად. 

ხშირ შემთხვევაში, შესაბამისი ოფიციალური საკვალიფიკაციო გამოცდა შესაძლოა იყოს ამ 

დონეზე დასაქმების აუცილებელი წინაპირობა. 

კვალიფიკაციის მეოთხე დონის შესაბამისი პროფესიებია: გაყიდვებისა და მარკეტინგის 

სამსახურების ხელმძღვანელები, სამოქალაქო მშენებლობის ინჟინრები, საშუალო სკოლის 

მასწავლებლები, მედიცინის პრაქტიკოსები, მუსიკოსები, საოპერაციოების ექთნები და 

კომპიუტერული სისტემების ანალიტიკოსები. 

კვალიფიკაციის დონეების გამოყენება ISCO-08-ის ძირითად ჯგუფებში 

ISCO-08-ის ათ ძირითად ჯგუფსა და კვალიფიკაციის ოთხ დონეს შორის 

დამოკიდებულება შეჯამებულია ცხრილში 1. ძირითად ჯგუფში 1 (მენეჯერები) პროფესიები, 

რომლებიც კლასიფიცირებულია მე-14 ქვეჯგუფში − სასტუმროების, საცალო ვაჭრობისა და 
სხვა მომსახურებების მენეჯერები, შეესაბამება კვალიფიკაციის მესამე დონეს, ხოლო ამ 

ძირითადი ჯგუფის ყველა სხვა პროფესია მოეკუთვნება კვალიფიკაციის მეოთხე დონეს. 

ძირითად ჯგუფში 0 − შეიარაღებულ ძალებთან დაკავშირებული პროფესიები, შემავალი სამი 

ქვეჯგუფი კვალიფიკაციის სხვადასხვა დონეზეა კლასიფიცირებული. 
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ცხრილი 1. შესაბამისობა ISCO-08-ის ძირითად ჯგუფებსა და კვალიფიკაციის დონეებს შორის  

ISCO-08-ის ძირითადი ჯგუფები 
კვალიფიკაციის 

დონე 

1 მენეჯერები 3 + 4 

2 სპეციალისტი-პროფესიონალები 4 

3 ტექნიკოსები და დამხმარე სპეციალისტები 3 

4 ოფისის დამხმარე პერსონალი 2 

5 მომსახურებებისა და გაყიდვების სფეროებში დასაქმებული პირები 

6 სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობის კვალიფიციური მუშაკები 

7 ხელოსნები და მონათესავე სფეროების მუშები 

8 დანადგარებისა და მოწყობილობების ოპერატორები და ამწყობები 

9 არაკვალიფიციური მუშაკები 1 

0 შეიარაღებულ ძალებთან დაკავშირებული პროფესიები 1 + 2 + 4 

იმ შემთხვევაში, როდესაც რომელიმე პროფესიისთვის (საქმიანობისთვის) კვალიფიკაციის 

დონის განსასაზღვრად მთავარი კრიტერიუმია ფორმალური განათლება და სწავლება, მისი 

მითითება ხდება ISCED-97-ის მიხედვით. ISCO-ის კვალიფიკაციის დონეებსა და ISCED-97-ის 

განათლების დონეების დამოკიდებულების სტრუქტურა მოცემულია ცხრილში 2. 

 

ცხრილი 2. შესაბამისობა ISCO-08-ის კვალიფიკაციის ოთხ დონესა და ISCED-97-ის 

განათლების დონეებს შორის 

ISCO-08-ის 

კვალიფიკაციის დონე 
ISCED-97-ის ჯგუფები 

4 6 უმაღლესი განათლების მეორე ეტაპი (მაღალი დონის         

კვლევითი კვალიფიკაციის წინაპირობა) 

5a უმაღლესი განათლების პირველი ეტაპი, პირველი ხარისხი 

(საშუალო ხანგრძლივობა) 

3 5b უმაღლესი განათლების პირველი ეტაპი (მოკლე ან საშუალო 

ხანგრძლივობა) 

2 4 საშუალოს შემდგომი, მაგრამ არა უმაღლესი განათლება 

3 საშუალო განათლების მეორე ეტაპი 

2 საშუალო განათლების პირველი ეტაპი 

1 1 დაწყებითი განათლება 

კლასიფიკაციის სტრუქტურა და კოდირების სქემა 

ISCO-08-ის სტრუქტურა შექმნილია იმგვარად, რომ კლასიფიკაციის იერარქიის ყველაზე 

დეტალიზებულ დონეზე პროფესიები კლასიფიცირებულია 436 ჯგუფურ ერთეულში. 

დოკუმენტის შედგენისას ჩადებულია მოსაზრება, რომ მსოფლიოში არსებული ყველა 

სამუშაო მიეკუთვნება ერთ-ერთ (და მხოლოდ ერთ) ჯგუფურ ერთეულს. ზოგადად, ყოველ 

ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებულია რამდენიმე პროფესია, რომლებიც კვალიფიკაციის 

დონისა და სპეციალიზაციის თვალსაზრისით ძალიან ჰგვანან ერთმანეთს. კვალიფიკაციის 

დონის ცნების და სპეციალიზაციის ცნების შედარებით ფართო გამოყენების საფუძველზე 
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ძირითადი ჯგუფები თავის მხრივ იყოფიან ქვეჯგუფებად, ქვეჯგუფები − მცირე ჯგუფებად, 

მცირე ჯგუფები − ჯგუფურ ერთეულებად. 

ISCO-08-ის ძირითადი ჯგუფები, ორის გარდა, შეიცავს პროფესიებს, რომლებსაც 

მინიჭებული აქვთ ISCO-ის კვალიფიკაციის ოთხი დონიდან მხოლოდ ერთი. 43-ვე ქვეჯგუფი 

მოიცავს პროფესიებს, რომელთაც მინიჭებული აქვთ კვალიფიკაციის ერთი დონე. ეს კი იმას 

ნიშნავს, რომ საჭიროების შემთხვევაში ISCO-08-ის ქვეჯგუფის, მცირე ჯგუფისა თუ 

ჯგუფური ერთეულის დონეს მიკუთვნებული მონაცემების თავმოყრა შესაძლებელია 

მხოლოდ კვალიფიკაციის დონის მიხედვით. აღნიშნული მიღწეულია: ა) ძირითად ჯგუფში 0 

− შეიარაღებულ ძალებთან დაკავშირებული პროფესიები − სამი ქვეჯგუფის შექმნით: 

შეიარაღებული ძალების ოფიცრები, შეიარაღებული ძალების უმცროსი მეთაურები 

(სერჟანტები) და შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეები, სხვა წოდებები; ბ) 

პროფესიები ძირითად ჯგუფში 1 − მენეჯერები − დაჯგუფებულია იმგვარად, რომ ყველა 

პროფესია, რომელიც კვალიფიკაციის მეოთხე დონეს არ შეესაბამება, კლასიფიცირებულია 

ერთ ქვეჯგუფში, რომელიც შეესაბამება კვალიფიკაციის მესამე დონეს. ზემოაღნიშნული 

გამონაკლისები ISCO-88-ის პრინციპიდან გადახვევაა, რადგან პროფესიებს ძირითად 

ჯგუფებში 1 (კანონმდებლები, მაღალი თანამდებობის პირები და მენეჯერები) და 0 

(შეიარაღებული ძალები) არა აქვს განსაზღვრული კვალიფიკაციის ერთი დონე.   

ზემოდან ქვემოთ ISCO-08-ის იერარქიული სტრუქტურის განხილვისას, ათივე ძირითადი 

ჯგუფიდან თითოეული შედგება ორი ან მეტი ქვეჯგუფისგან, რომლებიც თავის მხრივ 

შედგებიან ერთი ან რამდენიმე მცირე ჯგუფისგან. 130 მცირე ჯგუფიდან თითოეული 

შედგება ერთი ან რამდენიმე ჯგუფური ერთეულისგან. ძირითადი ჯგუფი აღინიშნება 1-

ციფრიანი კოდით. ქვეჯგუფს მინიჭებული აქვს 2-ციფრიანი კოდი, რომლის პირველი 

ციფრია ძირითადი ჯგუფის კოდი და დამატებულია კიდევ ერთი ციფრი (ქვეჯგუფის 

აღმნიშვნელი.) მსგავსად, მცირე ჯგუფებს მინიჭებული აქვს 3-ციფრიანი კოდი და ჯგუფურ 

ერთეულებს − 4-ციფრიანი, რომლებიც მოიცავენ იერარქიულად ყველაზე მაღალი დონის 

(ძირითადი ჯგუფის) კოდს დამატებული ყოველი დონისთვის თითო ციფრი. აღნიშნული 

პრინციპი მოცემულია შემდეგ მაგალითში: 

 

ძირითადი ჯგუფი 5 მომსახურებებისა და გაყიდვების სფეროებში 

დასაქმებული პირები 

ქვეჯგუფი 51 პირადი მომსახურებების სფეროში დასაქმებული 
პირები 

მცირე ჯგუფი 511 ბორტგამცილებლები, კონდუქტორები და გიდები 

ჯგუფური ერთეული 5111 ბორტგამცილებლები და სტიუარდები 

5112 ტრანსპორტის კონდუქტორები 

5113 გიდები 

ISCO-88-ში გამოყენებული სხვა კოდური აღნიშვნებიც ასევე ძალაშია ISCO-08-ში. კერძოდ, 

თუ მცირე ჯგუფი შეიცავს მხოლოდ ერთ ჯგუფურ ერთეულს, ამ ჯგუფური ერთეულის 

კოდის ბოლო ციფრი იქნება „0“. როდესაც ჯგუფური ერთეული მცირე ჯგუფის ნაშთია, მაშინ 

მას გააჩნია მცირე ჯგუფის ანალოგიური სახელწოდება და სრულდება შემდეგი ფრაზით: 

„სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი“ და მისი შესაბამისი კოდის ბოლო ციფრია „9“.  

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ISCO-88-ის ზოგიერთი 

დაჯგუფება უცვლელი დარჩა, კლასიფიკაციაში შეტანილი სტრუქტურული ცვლილებების 

გამო შესაძლებელია შეცვლილი იყოს კონკრეტული დაჯგუფების კოდი. შესაბამისად, ISCO-

88-ისა და ISCO-08-ის შემთხვევაში ერთი და იგივე კოდი შეიძლება მინიჭებული ჰქონდეს 
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სრულიად განსხვავებულ დაჯგუფებებს. ამიტომ ნებისმიერი ინფორმაციის გადაყვანა ან 

შედარება კლასიფიკაციის ორ ვერსიას შორის უნდა მოხდეს შესაბამისობის ცხრილების 

გამოყენებით (ძველი ვერსიიდან ახალში ან პირიქით), რომლებიც დოკუმენტის ბოლოშია 

მოცემული.  
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ძირითადი ცვლილებები ISCO-88-თან შედარებით 

იმის მიუხედავად, რომ ISCO-88-ის და ISCO-08-ის შემუშავებისას გამოყენებული 

კონცეფტუალური მოდელები ერთმანეთისგან არსებითად არ განსხვავდება, არსებობს 

მნიშვნელოვანი განსხვავებები პროფესიების გარკვეული ჯგუფებისადმი მიდგომაში. ეს 

განსხვავებები ასახავენ ISCO-88-ის გამოყენებასთან დაკავშირებული გარკვეული 

პრობლემების გადაწყვეტის აუცილებლობას და აგრეთვე იმ ცვლილებების ასახვას, 

რომლებიც დასაქმებასთან დაკავშირებით ISCO-88-ის შემოღების შემდეგ მოხდა. 

ISCO-88-ში გამოყენებული ძირითადი ჯგუფების, ქვეჯგუფების, მცირე ჯგუფების და 

ჯგუფური ერთეულების სისტემა მთლიანად იქნა შენარჩუნებული ISCO-08-ში. 

ზოგიერთი  ძირითადი ჯგუფის დასახელებამ უმნიშვნელო ცვლილება განიცადა, ხოლო 

პროფესიათა ზოგიერთი ჯგუფი ერთი ჯგუფიდან სხვაშია გადატანილი. ამის გამო 

შეუძლებელია მონაცემთა პირდაპირ გადატანა ISCO-88-ის ძირითადი ჯგუფებიდან ISCO-08-

ის ძირითად ჯგუფებში. 

ISCO-08-ში შემოღებულია ზოგიერთი სრულიად ახალი ქვეჯგუფი, მცირე ჯგუფი და 

ჯგუფური ერთეული, ხოლო ISCO-88-ის შესაბამისი დონეების ჯგუფები სხვა ჯგუფებთან 

გაერთიანდა ან რამდენიმე ჯგუფად დაიყო.  

ეს ცვლილებები გულისხმობს ISCO-88-ის და ISCO-08-ის საფუძველზე წარმოებული 

სტატისტიკური მონაცემების მწკრივების წყვეტას იერარქიული კლასიფიკაციის ყველა 

დონეზე, თუმცა ზოგიერთი ცალკეული ჯგუფის დონეზე (ძირითადი ჯგუფების დონის 

ქვემოთ) შესაძლებელია შესაბამისობების არსებობა. 

ზოგიერთი ცვლილება გამოწვეულია იმით, რომ ISCO-88 არსებითად მოძველდა ზოგიერთ 

სფეროში, ძირითადად ტექნიკური პროგრესის ზეგავლენით პროფესიულ, ტექნიკურ და 

საკანცელარიო სამუშაოებზე. შესაბამისად, მოხდა ISCO-88-ის ზოგიერთი კატეგორიის 

შერწყმა, დაყოფა ან გადაადგილება შრომით ბაზარზე პროფესიული და ტექნოლოგიური 

ცვლილებების ასახვის მიზნით. შეიქმნა ახალი კატეგორიები პროფესიების ახალი ან 

განვითარებადი ჯგუფების განსაზღვრის მიზნით. დროითი მწკრივების ანალიზის 

გასაადვილებლად ISCO-88-ის ჯგუფური ერთეულები არ დაყოფილა და არ მიერთებია ISCO-

88-ის სხვა ჯგუფურ ერთეულებს იმ შემთხვევების გამოკლებით, რომელთა თავიდან 

აცილება შეუძლებელი იყო. 

გარდა ამისა, არსებობს ზოგიერთი ცვლილება კლასიფიკაციის შემუშავების 

კონცეფტუალური მოდელის გამოყენების მეთოდში. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, 

რომელიმე საქმიანობისთვის კვალიფიკაციის დონის განსაზღვისას ამჟამად უფრო მეტი 

ყურადღება ეთმობა შესასრულებელი სამუშაოს ხასიათს, ვიდრე მოთხოვნებს ფორმალური 

განათლებისა და სწავლების მიმართ. 

იქ, სადაც ეს შესაძლებელი იყო, უზრუნველყოფილი იქნა დეტალიზების სათანადო და 

მიზანშეწონილი დონე. ამ ცვლილებებმა უნდა გააადვილონ ISCO-08-ის ქვეჯგუფებისა და 

მცირე ჯგუფებისთვის შერჩევითი გამოკვლევების შედეგად შეფასებების მიღება. 
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დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკაციის  (ISCO-08) სტრუქტურა 

ძირითადი ჯგუფები, ქვეჯგუფები, მცირე ჯგუფები და ჯგუფური ერთეულები 

1 მენეჯერები  

 11 უმაღლესი რგოლის მენეჯერები, მაღალი თანამდებობის პირები და 

კანონმდებლები 

  111 კანონმდებლები და მაღალი თანამდებობის პირები 

   1111 კანონმდებლები 

   1112 ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირები 

   1113 ტრადიციული მმართველები და სოფლის ტიპის დასახლებათა 

ხელმძღვანელები 

   1114 სპეციალიზებული ორგანიზაციების მაღალი თანამდებობის პირები 

  112 მმართველი დირექტორები და უმაღლესი რგოლის მენეჯერები 

   1120 მმართველი დირექტორები და უმაღლესი რგოლის მენეჯერები 

 12 ადმინისტრაციული და კომერციული მენეჯერები 

  121 კომერციული მომსახურებისა და ადმინისტრაციის მენეჯერები 

   1211 ფინანსური მენეჯერები 

   1212 ადამიანური რესურსების მენეჯერები 

   1213 პოლიტიკისა და დაგეგმვის მენეჯერები 

   1219 კომერციული მომსახურებისა და ადმინისტრაციის მენეჯერები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  122 გაყიდვების, მარკეტინგისა და განვითარების მენეჯერები 

   1221 გაყიდვებისა და მარკეტინგის მენეჯერები 

   1222 რეკლამირებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერები 

   1223 კვლევებისა და დამუშავებების მენეჯერები 

 13 წარმოებისა და სპეციალიზებული მომსახურების მენეჯერები 

  131 სოფლის მეურნეობის, მეტყევეობისა და მეთევზეობის სფეროებში წარმოების 

მენეჯერები 

   1311 სოფლის მეურნეობისა და მეტყევეობის სფეროში წარმოების 

მენეჯერები 

   1312 აკვაკულტურის და მეთევზეობის სფეროში წარმოების მენეჯერები 

  132 დამამუშავებელი მრეწველობის, სამთომოპოვებითი მრეწველობის, 

მშენებლობისა და დისტრიბუციის მენეჯერები 

   1321 დამამუშავებელი მრეწველობის მენეჯერები 

   1322 სამთომოპოვებითი მრეწველობის მენეჯერები 

   1323 მშენებლობის მენეჯერები 

   1324 მომარაგების, დისტრიბუციისა და მონათესავე სფეროების მენეჯერები 

  133 ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მომსახურებების 

მენეჯერები 

   1330 ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მომსახურებების 

მენეჯერები 

  134 სოციალური მომსახურების სფეროს სამსახურების მენეჯერები 

   1341 ბავშვის მოვლის მომსახურებების მენეჯერები  

   1342 ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს სამსახურების მენეჯერები 

   1343 მოხუცების მოვლის სამსახურების მენეჯერები 

   1344 სოციალური დაცვის სამსახურების მენეჯერები 
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   1345 განათლების სფეროს სამსახურებისა და ქვედანაყოფების მენეჯერები 

   1346 ფინანსური და სადაზღვევო სფეროს სამსახურებისა და 

ქვედანაყოფების მენეჯერები 

   1349 სოციალური მომსამსახურების სფეროს სამსახურების მენეჯერები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

 14 სასტუმროების, საცალო ვაჭრობისა და სხვა მომსახურებების მენეჯერები 

  141 სასტუმროებისა და რესტორნების მენეჯერები 

   1411 სასტუმროების მენეჯერები 

   1412 რესტორნების მენეჯერები 

  142 საცალო და საბითუმო ვაჭრობის მენეჯერები 

   1420 საცალო და საბითუმო ვაჭრობის მენეჯერები 

  143 სხვა მომსახურებების მენეჯერები 

   1431 სპორტული, რეკრეაციული და კულტურული ცენტრების მენეჯერები 

   1439 სხვა მომსახურებების მენეჯერები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

2 სპეციალისტი-პროფესიონალები 

 21 მეცნიერებისა და ტექნიკის (ინჟინერიის) სპეციალისტი-პროფესიონალები 

  211 ფიზიკისა და დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებების სპეციალისტი-

პროფესიონალები 

   2111 ფიზიკოსები და ასტრონომები 

   2112 მეტეოროლოგები 

   2113 ქიმიკოსები 

   2114 გეოლოგები და გეოფიზიკოსები 

  212 მათემატიკოსები, აქტუარები და სტატისტიკოსები 

   2120 მათემატიკოსები, აქტუარები და სტატისტიკოსები 

  213 სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებების სპეციალისტი-პროფესიონალები 

   2131 ბიოლოგები, ბოტანიკოსები, ზოოლოგები და მონათესავე სფეროების 

სპეციალისტი-პროფესიონალები 

   2132 სოფლის მეურნეობის, მეტყევეობისა და მეთევზეობის სფეროთა 

სპეციალისტები (კონსულტანტები) 

   2133 გარემოს დაცვის სპეციალისტები 

  214 ტექნიკის (ინჟინერიის) სფეროს სპეციალისტი-პროფესიონალები 

(ელექტროტექნიკოსების გარდა) 

   2141 მრეწველობისა და წარმოების ინჟინრები 

   2142 სამოქალაქო მშენებლობის ინჟინრები 

   2143 გარემოს დაცვის ინჟინრები 

   2144 ინჟინერ-მექანიკოსები 

   2145 ინჟინერ-ქიმიკოსები 

   2146 სამთო ინჟინრები, მეტალურგები და მონათესავე სფეროების 

სპეციალისტები 

   2149 ტექნიკის (ინჟინერიის) სფეროს სპეციალისტი-პრფესიონალები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  215 ინჟინერ-ელექტროტექნიკოსები 

   2151 ინჟინერ-ელექტრიკოსები 

   2152 ელექტრონიკის ინჟინრები 

   2153 ტელეკომუნიკაციების ინჟინრები 

  216 არქიტექტორები, დამპროექტებლები, ტოპოგრაფები და დიზაინერები 
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   2161 შენობების არქიტექტორები 

   2162 ლანდშაფტის არქიტექტორები 

   2163 პროდუქციისა და ტანსაცმლის დიზაინერები 

   2164 ქალაქისა და სატრანსპორტო კვანძების მგეგმავები 

   2165 გეოდეზისტები, კარტოგრაფები და ტოპოგრაფები 

   2166 გრაფიკული და მულტიმედიის დიზაინერები 

 22 ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს სპეციალისტი-პროფესიონალები 

  221 ექიმები 

   2211 ზოგადი პრაქტიკის ექიმები 

   2212 ექიმი-სპეციალისტები  

  222 სპეციალისტი-პროფესიონალი ექთნები და მეანები 

   2221 სპეციალისტი-პროფესიონალი ექთნები 

   2222 სპეციალისტი-პროფესიონალი მეანები 

  223 ტრადიციული და არატრადიციული მედიცინის მაღალი კვალიფიკაციის 

მკურნალები და პრაქტიკოსები 

   2230 ტრადიციული და არატრადიციული მედიცინის მაღალი 

კვალიფიკაციის მკურნალები და პრაქტიკოსები 

  224 პარამედიცინის პრაქტიკოსები 

   2240 პარამედიცინის პრაქტიკოსები 

  225 ვეტერინარი ექიმები 

   2250 ვეტერინარი ექიმები 

  226 ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სპეციალისტები 

   2261 სტომატოლოგი 

   2262 ფარმაცევტები 

   2263 შრომის დაცვის და გარემოს სამედიცინო ასპექტების სპეციალისტები 

   2264 ფიზიოთერაპევტები 

   2265 დიეტოლოგები და რაციონალური კვების სპეციალისტები 

   2266 აუდიოლოგები და მეტყველების სპეციალისტები  

   2267 ოფთალმოლოგები, ოპტომეტრისტები და ოპტიკოსები  

   2269 ჯანმრთელობის დაცვის სპეციალისტები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

 23 განათლების სპეციალისტები 

  231 უნივერსიტეტებისა და სხვა უმაღლესი სასწავლებლების მასწავლებლები 

   2310 უნივერსიტეტებისა და სხვა უმაღლესი სასწავლებლების 

მასწავლებლები  

  232 პროფესიული განათლების მასწავლებლები 

   2320 პროფესიული განათლების მასწავლებლები 

  233 საშუალო სკოლის მასწავლებლები 

   2330 საშუალო სკოლის მასწავლებლები 

  234 დაწყებითი სკოლისა და სკოლამდელი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

მასწავლებლები 

   2341 დაწყებითი სკოლის მასწავლებლები 

   2342 სკოლამდელი საგანმანათლებლო დაწესებულების აღმზრდელები 

  235 სწავლების სხვა სპეციალისტები 

   2351 განათლების მეთოდების სპეციალისტები 

   2352 სპეციალური განათლების სფეროს მასწავლებლები 
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   2353 უცხო ენების კერძო მასწავლებლები 

   2354 მუსიკის კერძო მასწავლებლები 

   2355 ხელოვნების კერძო მასწავლებლები 

   2356 ინფორმაციული ტექნოლოგიების მასწავლებლები 

   2359 განათლების სფეროს სპეციალისტები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

 24 ბიზნესისა და ადმინისტრირების სპეციალისტები 

  241 ფინანსური საქმიანობის სპეციალისტები 

   2411 ბუხჰალტრები 

   2412 ფინანსური და საინვესტიციო მრჩევლები 

   2413 ფინანსური ანალიტიკოსები 

  242 ადმინისტრირების სპეციალისტები 

   2421 მართვისა და ორგანიზაციის ანალიტიკოსები 

   2422 პოლიტიკის ადმინისტრირების პროფესიონალები 

   2423 პერსონალისა და კარიერული წინსვლის პროფესიონალები  

   2424 პერსონალის მომზადებისა და განვითარების სპეციალისტები 

  243 გაყიდვების, მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

სპეციალისტები 

   2431 რეკლამისა და მარკეტინგის სპეციალისტები 

   2432 საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტები 

   2433 ტექნიკური და სამედიცინო პროდუქციის გაყიდვების სპეციალისტები 

(გარდა ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებისა) 

   2434 ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გაყიდვების 

სპეციალისტები 

 25 ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტები 

  251 პროგრამული უზრუნველყოფისა და აპლიკაციების შემუშავების 

სპეციალისტები და ანალიტიკოსები 

   2511 სისტემური ანალიტიკოსები 

   2512 პროგრამისტები 

   2513 Web-ის და მულტიმედიური პროგრამების შემუშავების 

სპეციალისტები 

   2514 აპლიკაციების პროგრამისტები 

   2519 პროგრამული უზრუნველყოფისა და აპლიკაციების შემუშავების 

სპეციალისტები და ანალიტიკოსები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  252 მონაცემთა ბაზებისა და ქსელების სპეციალისტები 

   2521 მონაცემთა ბაზის დიზაინერები და ადმინისტრატორები 

   2522 სისტემური ადმინისტრატორები 

   2523 კომპიუტერული ქსელების სპეციალისტები 

   2529 მონაცემთა ბაზებისა და ქსელების სპეციალისტები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

 26 სამართლის, სოციალური და კულტურის სფეროების სპეციალისტები 

  261 სამართლის სფეროს სპეციალისტები 

   2611 იურისტები  

   2612 მოსამართლეები 

   2619 სამართლის სფეროს სპეციალისტები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

  262 ბიბლიოთეკარები, არქივარიუსები და მუზეუმის მცველები 



19 
 

   2621 არქივარიუსები და მუზეუმის მცველები 

   2622 ბიბლიოთეკარები და მონათესავე საინფორმაციო სფეროთა 

სპეციალისტები 

  263 სოციალურ და რელიგიურ სფეროთა სპეციალისტები 

   2631 ეკონომისტები 

   2632 სოციოლოგები, ანთროპოლოგები და მონათესავე სფეროთა 

სპეციალისტები 

   2633 ფილოსოფოსები, ისტორიკოსები და პოლიტოლოგები 

   2634 ფსიქოლოგები 

   2635 სოციალური სამუშაოებისა და კონსულტაციების სფეროთა 

სპეციალისტები 

   2636 რელიგიის სფეროს სპეციალისტები 

  264 მწერლები, ჟურნალისტები და ლინგვისტები 

   2641 მწერლები, პოეტები და სხვა ლიტერატორები 

   2642 ჟურნალისტები 

   2643 მთარგმნელები, თარჯიმნები და სხვა ლინგვისტები 

  265 შემოქმედებითი და საშემსრულებლო ხელოვნების მოღვაწეები 

   2651 მხატვრები 

   2652 მუსიკოსები, მომღერლები და კომპოზიტორები 

   2653 მოცეკვავეები და ქორეოგრაფები 

   2654 კინოს, თეატრისა და მონათესავე სფეროთა რეჟისორები და 

პროდიუსერები 

   2655 მსახიობები 

   2656 რადიოს, სატელევიზიო და სხვა მედია საშუალებების დიქტორები 

   2659 შემოქმედებითი და საშემსრულებლო არტისტები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

3 ტექნიკოსები და დამხმარე სპეციალისტები 

 31 მეცნიერების და ტექნიკის დამხმარე სპეციალისტები 

  311 ფიზიკური და ტექნიკური მეცნიერებების ტექნიკოსები 

   3111 ქიმიური და ფიზიკური მეცნიერებების ტექნიკოსები 

   3112 სამოქალაქო მშენებლობის ტექნიკოსები 

   3113 ელექტროტექნიკოსები 

   3114 ელექტრონიკის ტექნიკოსები 

   3115 მანქანათმშენებლობის ტექნიკოსები 

   3116 ქიმიური მანქანათმშენებლობის ტექნიკოსები 

   3117 სამთომოპოვებითი მრეწველობის და მეტალურგიის ტექნიკოსები 

   3118 მხაზველები 

   3119 ფიზიკური და ტექნიკური მეცნიერებების ტექნიკოსები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  312 სამთომოპოვებითი მრეწველობის, დამამუშავებელი მრეწველობისა და 

მშენებლობის ზედამხედველები 

   3121 სამთომოპოვებითი მრეწველობის ზედამხედველები 

   3122 დამამუშავებელი მრეწველობის ზედამხედველები 

   3123 მშენებლობის ზედამხედველები 

  313 ტექნოლოგიური პროცესების კონტროლის ტექნიკოსები (ოპერატორები) 

   3131 ელექტროსადგურების ოპერატორები 
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   3132 ნაგავსაწვავი და წყლის გამწმენდი ქარხნების ოპერატორები 

   3133 ქიმიური გადამამუშავებელი საწარმოს ოპერატორები 

   3134 ნავთობისა და ბუნებრივი აირის გამწმენდი საწარმოს ოპერატორები 

   3135 ლითონის წარმოების პროცესების ოპერატორები 

   3139 პროცესის მართვის ტექნიკოსები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  314 სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებებისა და მონათესავე დარგების 

დამხმარე სპეციალისტები 

   3141 სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებების ტექნიკოსები (სამედიცინო 

სფეროს გარდა) 

   3142 სოფლის მეურნეობის სფეროს ტექნიკოსები 

   3143 მეტყევეობის ტექნიკოსები 

  315 გემებისა და საჰაერო ხომალდების კონტროლიორები და ტექნიკოსები 

   3151 გემების მექანიკოსები 

   3152 გემების კაპიტნები და ლოცმანები 

   3153 თვითმფრინავების პილოტები და მონათესავე დამხმარე 

სპეციალისტები 

   3154 საჰაერო მოძრაობის დისპეტჩერები 

   3155 საჰაერო მოძრაობის უსაფრთხოების სისტემების 

ელექტროტექნიკოსები 

 32 ჯანმრთელობის დაცვის დამხმარე სპეციალისტები 

  321 სამედიცინო და სააფთიაქო სფეროს ტექნიკოსები 

   3211 რენტგენოლოგიისა და თერაპიული აღჭურვილობის ტექნიკოსები 

   3212 სამედიცინო და პათოლოგიის ლაბორატორიის ტექნიკოსები 

   3213 ფარმაცევტი ტექნიკოსები და ასისტენტები 

   3214 კბილის და პროთეზირების ტექნიკოსები 

  322 საექთნო და სამეანო სფეროს დამხმარე სპეციალისტები 

   3221 ექთნის დამხმარე სპეციალისტები 

   3222 მეანის დამხმარე სპეციალისტები 

  323 ტრადიციული და არატრადიციული სამედიცინო სფეროს დამხმარე 

სპეციალისტები 

   3230 ტრადიციული და არატრადიციული სამედიცინო სფეროს დამხმარე 

სპეციალისტები 

  324 ვეტერინარიის ტექნიკოსები და დამხმარე პერსონალი 

   3240 ვეტერინარიის ტექნიკოსები და დამხმარე პერსონალი 

  325 ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს სხვა დამხმარე სპეციალისტები 

   3251 სტომატოლოგის ასისტენტები (კბილის ექიმები) 

   3252 სამედიცინო რეგისტრატორები და ჯანმრთელობის დაცვის 

ინფორმაციის სპეციალისტები 

   3253 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სპეციალისტები 

   3254 ოპტიკოს-ოპტომეტრისტი 

   3255 ფიზიოთერაპიის ტექნიკოსები და ასისტენტები 

   3256 სამედიცინო სფეროს დამხმარე პერსონალი 

   3257 გარემოსა და შრომის დაცვის სფეროს ინსპექტორები და დამხმარეები 

   3258 სასწრაფო დახმარების პერსონალი 

   3259 ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დამხმარე სპეციალისტები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 
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 33 ბიზნესისა და ადმინისტრირების დამხმარე სპეციალისტები 

  331 ფინანსებისა და რიცხვითი ინფორმაციის აღრიცხვისა და დამუშავების 

სპეციალისტები 

   3311 ფასიანი ქაღალდების და ფინანსური დილერები და ბროკერები 

   3312 საკრედიტო და სესხის ოფიცრები 

   3313 საბუხჰალტრო სფეროს სპეციალისტები 

   3314 სტატისტიკის, მათემატიკისა და მონათესავე სფეროების 

სპეციალისტები 

   3315 შემფასებლები და ზარალის კონსულტანტები 

  332 ყიდვა-გაყიდვის აგენტები და სავაჭრო ბროკერები 

   3321 სადაზღვევო აგენტები 

   3322 კომერციული გაყიდვების აგენტები 

   3323 შემსყიდველები 

   3324 სავაჭრო ბროკერები 

  333 ბიზნეს მომსახურების აგენტები 

   3331 კლირინგისა და ფორვარდული გარიგების აგენტები 

   3332 კონფერენციებისა და სხვა ღონისძიებების ორგანიზატორები 

   3333 დასაქმების აგენტები და კონტრაქტორები 

   3334 უძრავი ქონების აგენტები და საკუთრების მენეჯერები 

   3339 ბიზნეს მომსახურებების აგენტები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  334 ადმინისტრაციული და სპეციალიზებული სფეროს მდივნები 

   3341 ოფისის ზედამხედველები 

   3342 სამართლებრივი სფეროს მდივნები 

   3343 ადმინისტრაციული და აღმასრულებელი სფეროს მდივნები 

   3344 სამედიცინო სფეროს მდივნები 

  335 ადმინისტრაციულ-მმართველობითი სფეროს საშუალო დონის ტექნიკური 

სპეციალისტები 

   3351 საბაჟო და სასაზღვრო ინსპექტორები 

   3352 სახელმწიფო მოსამსახურეები საგადასახადო და სააქციზო 

მოსაკრებლების სფეროებში 

   3353 სახელმწიფო მოსამსახურეები სოციალური უზრუნველყოფის 

სფეროში 

   3354 სახელმწიფო მოსამსახურეები ლიცენზირების სფეროში 

   3355 პოლიციის ინსპექტორები და დეტექტივები 

   3359 სახელმწიფო საქმიანობის სპეციალისტები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

 34 სამართლის, სოციალური, კულტურისა და მონათესავე დარგების დამხმარე 

სპეციალისტები 

  341 სამართლის, სოციალური და რელიგიური სფეროს დამხმარე სპეციალისტები 

   3411 სამართლისა და მონათესავე სფეროს დამხმარე სპეციალისტები 

   3412 სოციალური სამსახურის დამხმარე სპეციალისტები 

   3413 რელიგიური სფეროს დამხმარე სპეციალისტები 

  342 სპორტისა და ფიტნეს დაწესებულებების მუშაკები 

   3421 სპორტსმენები 

   3422 სპორტის მწვრთნელები, ინსტრუქტორები და სპორტთან 

დაკავშირებული ოფიციალური პირები 
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   3423 ფიტნეს და სპორტული დასვენების ინსტრუქტორები და სპორტული 

პროგრამის ხელმძღვანელები 

  343 ხელოვნების, კულტურისა და კულინარიის სფეროს დამხმარე 

სპეციალისტები 

   3431 ფოტოგრაფები 

   3432 ინტერიერის დიზაინერები და დეკორატორები 

   3433 სამხატვრო გალერეების, მუზეუმებისა და ბიბლიოთეკების დამხმარე 

სპეციალისტები 

   3434 შეფმზარეულები 

   3435 ხელოვნებისა და კულტურის სფეროს სხვა დამხმარე სპეციალისტები 

 35 ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ტექნიკოსები 

  351 ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ოპერირების და 

მომხმარებელთა მხარდაჭერის ტექნიკოსები 

   3511 ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ექსპლუატაციის 

ტექნიკოსები 

   3512 ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მომხმარებლების 

მხარდაჭერის ტექნიკოსები 

   3513 კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსები 

   3514 ვებ ტექნიკოსები 

  352 ტელეკომუნიკაციების და რადიომაუწყებლობის ტექნიკოსები 

   3521 რადიო- და ტელემაუწყებლობის ტექნიკოსები 

   3522 სატელეკომუნიკაციო დანადგარების ტექნიკოსები 

4 ოფისის დამხმარე პერსონალი 

 41 ზოგადი პროფილის და ტექსტის ამკრეფი კლერკები 

  411 ოფისის ზოგადი პროფილის კლერკები 

   4110 ოფისის ზოგადი პროფილის კლერკები 

  412 მდივნები (ზოგადი პროფილის) 

   4120 მდივნები (ზოგადი პროფილის) 

  413 ტექსტის ამკრეფი ოპერატორები 

   4131 მბეჭდავები და ტექსტის რედაქტირების მოწყობილობის 

ოპერატორები 

   4132 მონაცემთა შეყვანის კლერკები 

 42 მომხმარებელთა მომსახურების სფეროს კლერკები 

  421 მოლარეები, ფულის ამკრეფები და მონათესავე სფეროთა კლერკები 

   4211 ბანკის მოლარეები და მონათესავე სფეროთა კლერკები 

   4212 ბუკმეკერები, კრუპიეები და აზარტული თამაშების სფეროში 

დასაქმებული სხვა პირები 

   4213 ნივთების დაგირავების და ფულის გასესხების აგენტები 

   4214 ვალის ამკრეფები და მონათესავე სფეროებში დასაქმებული სხვა 

პირები 

  422 კლიენტების ინფორმირებით დაკავებული მუშაკები 

   4221 სამოგზაურო ბიუროების თანამშრომლები 

   4222 საკონტაქტო ცენტრის კლერკები 

   4223 სატელეფონო კომუტატორის ოპერატორები 

   4224 სასტუმროს მიმღების ოპერატორები 

   4225 განაცხადის ფორმებზე მომუშავე მუშაკები 
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   4226 მიმღების ოპერატორები (ზოგადი პროფილის) 

   4227 სოციოლოგიური გამოკვლევების და ბაზრის კონიუნქტურის 

კვლევების ინტერვიუერები 

   4229 კლიენტების ინფორმირებით დაკავებული მუშაკები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

 43 რიცხობრივი ინფორმაციის დამუშავების და მატერიალური ფასეულობების 

აღრიცხვის სფეროს მუშაკები 

  431 რიცხობრივი ინფორმაციის დამმუშავებლები 

   4311 საბუხჰალტრო ოპერაციებისა და აღრიცხვის კლერკები 

   4312 სტატისტიკის, საფინანსო და სადაზღვევო კლერკები 

   4313 სამუშაო დროის აღრიცხვის და შრომის ანაზღაურების გაანგარიშების 

სფეროს კლერკები 

  432 მასალებისა და ტრანსპორტირების არღიცხვასთან დაკავშირებული კლერკები 

   4321 საწყობის კლერკები 

   4322 წარმოების კლერკები 

   4323 სატრანსპორტო გადაზიდვების კლერკები 

 44 ოფისის სხვა დამხმარე პერსონალი 

  441 ოფისის სხვა დამხმარე პერსონალი 

   4411 ბიბლიოთეკის კლერკები 

   4412 კურიერები და ფოსტის დამხარისხებლები 

   4413 კოდების მიმნიჭებლები, კორექტორები და მონათესავე სფეროს 

კლერკები 

   4414 გადამწერები და მონათესავე პროფესიების მუშაკები 

   4415 საქმისმწარმოებლები და ასლის გადამღები კლერკები 

   4416 პერსონალთან დაკავშირებული საკითხების კლერკები 

   4419 ოფისის დამხმარე პერსონალი, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

5 მომსახურებებისა და გაყიდვების სფეროებში დასაქმებული პირები 

 51 პირადი მომსახურებების სფეროში დასაქმებული პირები 

  511 ბორტგამცილებლები, კონდუქტორები და გიდები 

   5111 ბორტგამცილებლები და სტიუარდები 

   5112 ტრანსპორტის კონდუქტორები 

   5113 გიდები 

  512 მზარეულები 

   5120 მზარეულები 

  513 მიმტანები და ბარმენები 

   5131 მიმტანები 

   5132 ბარმენები 

  514 სტილისტები, კოსმეტოლოგები და მონათესავე სფეროებში დასაქმებული 

პირები 

   5141 სტილისტები 

   5142 კოსმეტოლოგები და მონათესავე სფეროებში დასაქმებული პირები 

  515 შენობებისა და სამეურნეო საქმეების ზედამხედველები 

   5151 ოფისების, სასტუმროებისა და სხვა დაწესებულებების დალაგებისა და 

სამეურნეო საქმეების ზედამხედველები 

   5152 ეკონომები 

   5153 შენობის მომვლელები 
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  516 პირადი მომსახურებების სფეროში დასაქმებული სხვა პირები 

   5161 ასტროლოგები, მკითხავები და მონათესავე სფეროთა სპეციალისტები 

   5162 კომპანიონები და კამერდინერები 

   5163 მეკუბოვეები და ბალზამირების სპეციალისტები 

   5164 ცხოველების მომთვინიერებლები და მომვლელები 

   5165 სატრანსპორტო საშუალებების მართვის ინსტრუქტორები 

   5169 პირადი მომსახურებების სფეროში დასაქმებული პირები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

 52 გაყიდვების სფეროს სპეციალისტები 

  521 გარემოვაჭრეები და ბაზრის გამყიდველები 

   5211 დახლისა და ბაზრის გამყიდველები 

   5212 საკვებით გარემოვაჭრეები 

  522 მაღაზიის გამყიდველები 

   5221 მაღაზიების მეპატრონეები 

   5222 მაღაზიების ზედამხედველები 

   5223 მაღაზიების კოსულტანტ-გამყიდველები 

  523 მოლარეები, საბილეთო სალაროების მოლარეების ჩათვლით 

   5230 მოლარეები, საბილეთო სალაროების მოლარეების ჩათვლით 

  524 გაყიდვების სფეროს სხვა მუშაკები 

   5241 მოდელები 

   5242 საქონლის დემონსტრატორები 

   5243 კარდაკარ მოსიარულე გამყიდველები 

   5244 საკონტაქტო ცენტრების გამყიდველები 

   5245 მომსახურების პუნქტების პერსონალი 

   5246 კვების ობიექტიების დახლის მუშაკები 

   5249 გაყიდვების სფეროს მუშაკები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

 53 ინდივიდუალური მომვლელები 

  531 ბავშვის მომვლელები და მასწავლებლების დამხმარეები 

   5311 ბავშვის მომვლელები 

   5312 მასწავლებლების დამხმარეები 

  532 ავადმყოფის ინდივიდუალური მომვლელები 

   5321 ავადმყოფის მოვლის დამხმარე პერსონალი 

   5322 ბინაზე ინდივიდუალური მომვლელები 

   5329 ავადმყოფის ინდივიდუალური მომვლელები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

 54 მოსახლეობისა და საკუთრების დამცველი სამსახურების მუშაკები 

  541 მოსახლეობისა და საკუთრების დამცველი სამსახურების მუშაკები 

   5411 მეხანძრეები 

   5412 პოლიციელები 

   5413 ციხის დარაჯები 

   5414 დარაჯები 

   5419 მოსახლეობისა და საკუთრების დამცველი სამსახურების მუშაკები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

6 სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობის კვალიფიციური მუშაკები 

 61 ბაზარზე ორიენტირებული სოფლის მეურნეობის კვალიფიციური მუშაკები 
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  611 ბაზარზე ორიენტირებული მებაღეები და სასოფლო-სამეურნეო კულტურების 

მწარმოებლები 

   6111 მემინდვრეები და მებოსტნეები 

   6112 ხეხილისა და ბუჩქოვანი კულტურების მწარმოებლები 

   6113 მებაღეები; სანერგე მეურნეობების მუშაკები 

   6114 მემცენარეობის შერეული პროფუქციის მწარმოებლები 

  612 მეცხოველეები 

   6121 ხორცისა და რძის პროდუქტების მწარმოებლები 

   6122 მეფრინველეები 

   6123 მეფუტკრეები და მეაბრეშუმეები 

   6129 მეცხოველეები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  613 მემცენარეობისა და მეცხოველეობის შერეული პროდუქციის მწარმოებლები 

   6130 მემცენარეობისა და მეცხოველეობის შერეული პროდუქციის 

მწარმოებლები 

 62 ბაზარზე ორიენტირებული მეტყევეობის, მეთევზეობისა და ნადირობის 

სფეროებში დასაქმებული კვალიფიციური მუშაკები 

  621 სატყეო მეურნეობის და მონათესავე სფეროების მუშაკები 

   6210 სატყეო მეურნეობის და მონათესავე სფეროების მუშაკები 

  622 მეთევზეები, მონადირეები და ხაფანგით მონადირეები 

   6221 აკვაკულტურის სფეროში დასაქმებული მუშაკები 

   6222 შიგა და სანაპირო წყლების მეთევზეობის სფეროს მუშაკები 

   6223 ღრმა წყლების მეთევზეობის სფეროს მუშაკები 

   6224 მონადირეები და ხაფანგით მონადირეები 

 63 სოფლის მეურნეობის და მეთევზეობის კვალიფიციური მუშაკები, მონადირეები და 

შემგროვებლები, რომლებიც აწარმოებენ პროდუქციას საკუთარი მოხმარებისთვის 

  631 კვალიფიციური მუშაკები, რომლებიც აწარმოებენ მემცენარეობის 

პროდუქციას საკუთარი მოხმარებისთვის 

   6310 კვალიფიციური მუშაკები, რომლებიც აწარმოებენ მემცენარეობის 

პროდუქციას საკუთარი მოხმარებისთვის 

  632 კვალიფიციური მუშაკები, რომლებიც აწარმოებენ მესაქონლეობის 

პროდუქციას საკუთარი მოხმარებისთვის 

   6320 კვალიფიციური მუშაკები, რომლებიც აწარმოებენ მეცხოველეობის 

პროდუქციას საკუთარი მოხმარებისთვის 

  633 კვალიფიციური მუშაკები, რომლებიც აწარმოებენ მემცენარეობის და 

მეცხოველეობის შერეულ პროდუქციას საკუთარი მოხმარებისთვის 

   6330 კვალიფიციური მუშაკები, რომლებიც აწარმოებენ მემცენარეობის და 

მეცხოველეობის შერეულ პროდუქციას საკუთარი მოხმარებისთვის 

  634 მეთევზეები, მონადირეები, ხაფანგით მონადირეები და შემგროვებლები, 

რომლებიც აწარმოებენ პროდუქციას საკუთარი მოხმარებისთვის 

   6340 მეთევზეები, მონადირეები, ხაფანგით მონადირეები და 

შემგროვებლები, რომლებიც აწარმოებენ პროდუქციას საკუთარი 

მოხმარებისთვის 

7 ხელოსნები და მონათესავე სფეროების მუშები 

 71 მშენებლობისა და მონათესავე სფეროების მუშები (გარდა ელექტრიკოსებისა) 

  711 შენობის კარკასის მშენებლები და მონათესავე სფეროების მუშები 



26 
 

   7111 სახლების მშენებლები 

   7112 კალატოზები და მონათესავე სფეროების მუშები 

   7113 ქვის მტეხავები, ქვისმთლელები და ქვაზე მჭრელები 

   7114 ბეტონის ჩამსხმელები, ბეტონის მომპირკეთებლები და მონათესავე 

სფეროების მუშები 

   7115 ხუროები და დურგლები 

   7119 შენობის კარკასის მშენებლები და მონათესავე სფეროების მუშები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  712 შენობის მომპირკეთებლები და მონათესავე სფეროების მუშები 

   7121 მხურავები 

   7122 იატაკისა და ფილების დამგებები 

   7123 მებათქაშეები 

   7124 საიზოლაციო სამუშაოების მუშები 

   7125 მეშუშეები 

   7126 ზეინკალ-სანტექნიკოსები და ზეინკალ-მილგამყვანები 

   7127 ჰაერის კონდიცირების და სამაცივრო სისტემების მექანიკოსები 

  713 მღებავები, შენობა-ნაგებობების მწმენდელები და მონათესავე სფეროების 

მუშები 

   7131 მღებავები და მონათესავე სფეროების მუშები 

   7132 აეროგრაფით მღებავები და მლაქავები 

   7133 შენობა-ნაგებობების ზედაპირის მწმენდელები 

 72 ლითონის დამამუშავებელი მრეწველობის, მანქანათმშენებლობის და მონათესავე 

სფეროების მუშები 

  721 ფურცლოვანი ლითონის დამმუშავებლები, კონსტრუქციული ლითონის 

დამამზადებლები, ლითონის მეყალიბეები, შემდუღებლები და მონათესავე 

სფეროების მუშები 

   7211 ლითონის მეყალიბეები და მეკოპეები 

   7212 შემდუღებლები და აირით მჭრელები 

   7213 მვალცავები 

   7214 კონსტრუქციული ლითონის დამამზადებლები და მემონტაჟეები 

   7215 მეტაკელაჟეები და მეკაბელე მრჩილავები 

  722 მჭედლები, ზეინკალ-მეინსტრუმენტეები და მონათესავე სფეროების მუშები 

   7221 მჭედლები, უროზე მჭედლები და სამჭედლო წნეხის მუშები 

   7222 ზეინკალ-მეიარაღეები და მონათესავე სფეროების მუშები 

   7223 ლითონდასამუშავებელი ჩარხების ამწყობები და ოპერატორები 

   7224 ლითონის გამპრიალებლები, მხეხავები და ინსტრუმენტების 

მლესავები 

  723 მანქანა-დანადგარების მექანიკოსები და შემკეთებლები 

   7231 ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მექანიკოსები და შემკეთებლები 

   7232 ავიაძრავების მექანიკოსები და შემკეთებლები 

   7233 სასოფლო-სამეურნეო და სამრეწველო მანქანა-დანადგარების 

მექანიკოსები და შემკეთებლები 

   7234 ველოსიპედების და მსგავსი სატრანსპორტო საშუალებების 

შემკეთებლები 

 73 ხელოსნები და პოლიგრაფიული წარმოების მუშები 

  731 ხელოსნები 
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   7311 პრეციზიული ინსტრუმენტების დამამზადებლები და შემკეთებლები 

   7312 მუსიკალური ინსტრუმენტების დამამზადებლები და ამწყობები 

   7313 საიუველირო და ძვირფასი ლითონების ნაკეთობების ხელოსნები 

   7314 მეთუნეები და მონათესავე სფეროების მუშები 

   7315 შუშის დამამზადებლები, მჭრელები, მხეხავები და გამპრიალებლები 

   7316 პოსტერებისა და დეკორატიული ხატვის ოსტატები და გრავიორები 

   7317 ხეზე, მოწნულ ნაწარმსა და სხვა მსგავს მასალებზე ხელით მომუშავე 

ოსტატები 

   7318 ტექსტილზე, ტყავსა და სხვა მსგავს მასალებზე ხელით მომუშავე 

ოსტატები 

   7319 ხელოსნები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  732 პოლიგრაფიული წარმოების მუშები 

   7321 ბეჭდვამდელი პროცესის ტექნიკოსები 

   7322 მბეჭდავები 

   7323 ბეჭდვითი პროდუქციის საბოლოო დამმუშავებლები და მკინძავები 

 74 ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების სფეროების მუშები 

  741 ელექტრული მოწყობილობების მემონტაჟეები და შემკეთებლები 

   7411 მშენებლობის და მონათესავე სფეროების ელექტრიკოსები 

   7412 ელექტრული მოწყობილობის მექანიკოსები და მონტიორები 

   7413 ელექტროგადამცემი ხაზების მემონტაჟეები და შემკეთებლები 

  742 ელექტრონული და სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობების მემონტაჟეები და 

შემკეთებლები 

   7421 ელექტრონული მოწყობილობების მექანიკოსები და მომსახურე 

მუშები 

   7422 საინფორმაციო და კავშირგაბმულობის ტექნოლოგიების მემონტაჟეები 

და მომსახურე მუშები 

 75 კვების, ხის დამმუშავებელი, ტექსტილისა და სამკერვალო მრეწველობის და 

მონათესავე სფეროების ხელოსნები და მუშები 

  751 კვების მრეწველობის და მონათესავე სფეროების მუშები 

   7511 ხორცის, თევზისა და მსგავსი საკვები პროდუქტების 

გადამმუშავებლები 

   7512 მცხობელები, კონდიტერები და ტკბილეულის დამამზადებლები 

   7513 რძის პროდუქტების დამამზადებლები 

   7514 ხილის, ბოსტნეულის და მსგავსი პროდუქტების დამკონსერვებლები 

   7515 საკვები პროდუქტების და სასმელების დეგუსტატორები და 

დამხარისხებლები 

   7516 თამბაქოს დამამზადებლები და თამბაქოს პროდუქციის მწარმოებლები 

  752 ხის დამმუშავებლები, ავეჯის დამამზადებლები და მონათესავე სფეროების 

მუშები 

   7521 ხის პირველადი დამუშავების მუშები 

   7522 ძვირფასი ავეჯის დურგლები და მონათესავე სფეროების მუშები 

   7523 ხის დასამუშავებელი ჩარხების გამმართველები და ოპერატორები 

  753 მკერავები და მონათესავე სფეროების ხელოსნები 

   7531 მამაკაცის და ქალის ტანსაცმლის მკერავები, მექურქეები და 

მექუდეები 

   7532 ტანსაცმლის და მსგავსი პროდუქტების მემოდელეები და 

გამომჭრელები 
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   7533 მკერავები, მქარგავები და მონათესავე სფეროების ხელოსნები 

   7534 ავეჯის გადამკვრელები და მონათესავე სფეროების ხელოსნები 

   7535 ტყავის და ბეწვის დამმუშავებლები, მთრიმლავები და ჭონები 

   7536 ფეხსაცმლის მკერავები და მონათესავე სფეროების ხელოსნები 

  754 სხვა ხელოსნები და მონათესავე სფეროების მუშები 

   7541 წყალქვეშ მომუშავე მყვინთავები 

   7542 ამფეთქებლები 

   7543 პროდუქციის დამხარისხებლები და შემმოწმებლები (საკვები 

პროდუქტების და სასმელების გარდა) 

   7544 მეფუმიგატორები, მავნებლებთან და სარეველებთან მებრძოლი სხვა 

მუშები 

   7549 ხელოსნები და მონათესავე სფეროების მუშები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

8 დანადგარებისა და მოწყობილობების ოპერატორები და ამწყობები 

 81 სტაციონარული სამრეწველო დანადგარებისა და მოწყობილობების ოპერატორები 

  811 სამთო-მოპოვებითი და მინერალების დასამუშავებელი დანადგარების 

ოპერატორები 

   8111 მაღაროსა და კარიერის მუშები 

   8112 მინერალებისა და ქანების დასამუშავებელი დანადგარების 

ოპერატორები 

   8113 ჭებისა და ჭაბურღილების მბურღავები და მონათესავე სფეროთა 

მუშები 

   8114 ცემენტის, ქვისა და სხვა მინერალური მასალისგან პროდუქციის 

დასამზადებელი მოწყობილობების ოპერატორები 

  812 ლითონის დასამუშავებელი და გასაპრიალებელი დანადგარების 

ოპერატორები 

   8121 ლითონის დასამუშავებელი დანადგარების ოპერატორები 

   8122 ლითონის გასაპრიალებელი, მოლითონების და დამცავი ფენის 

დასატანი მოწყობილობების ოპერატორები 

  813 ქიმიური ნედლეულის გადამუშავების და ფოტოგრაფიული პროდუქციის 

წარმოების დანადგარებისა და მოწყობილობების ოპერატორები 

   8131 ქიმიური ნედლეულის გადამუშავების დანადგარებისა და 

მოწყობილობების ოპერატორები 

   8132 ფოტოგრაფიული პროდუქციის წარმოების მოწყობილობების 

ოპერატორები 

  814 რეზინის, პლასტმასებისა და ქაღალდის წარმოების მოწყობილობების 

ოპერატორები 

   8141 რეზინის წარმოების მოწყობილობების ოპერატორები 

   8142 პლასტმასების წარმოების მოწყობილობების ოპერატორები 

   8143 ქაღალდის და მუყაოს ნაწარმის წარმოების მოწყობილობების 

ოპერატორები 

  815 ტექსტილის, ბეწვისა და ტყავის პროდუქციის დასამზადებელი მანქანების 

ოპერატორები 

   8151 ბოჭკოს მოსამზადებელი, სართავი და სახვევი მანქანების 

ოპერატორები 

   8152 ქსოვილის საფეიქრო და საქსოვი მანქანების ოპერატორები 
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   8153 საკერავი მანქანების ოპერატორები 

   8154 მათეთრებელი, შესაღები და ქსოვილის საწმენდი მანქანების 

ოპერატორები 

   8155 ბეწვისა და ტყავის დასამუშავებელი მანქანების ოპერატორები 

   8156 ფეხსაცმლისა და მსგავსი პროდუქციის დასამზადებელი მანქანების 

ოპერატორები 

   8157 სამრეცხაო მანქანების ოპერატორები 

   8159 ტექსტილის, ბეწვისა და ტყავის პროდუქციის დასამზადებელი 

მანქანების ოპერატორები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  816 საკვებისა და მსგავსი პროდუქტების დასამუშავებელი მანქანების 

ოპერატორები 

   8160 საკვებისა და მსგავსი პროდუქტების დასამუშავებელი მანქანების 

ოპერატორები 

  817 მერქნის დასამუშავებელი და ქაღალდის დასამზადებელი მანქანების 

ოპერატორები 

   8171 მერქნის დასამუშავებელი და ქაღალდის დასამზადებელი მანქანების 

ოპერატორები 

   8172 ხის დასამზადებელი დანადგარების ოპერატორები 

  818  სხვა სტაციონარული სამრეწველო მანქანა-დანადგარების 

ოპერატორები 

   8181 შუშისა და კერამიკის დასამზადებელი მანქანების ოპერატორები 

   8182 ორთქლის ძრავებისა და ქვაბების ოპერატორები 

   8183 შესაფუთი, ჩამოსასხმელი და მარკირების მანქანების ოპერატორები 

   8189 სტაციონარული მანქანა-დანადგარების ოპერატორები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

 82 ამწყობები  

  821 ამწყობები 

   8211 მექანიკური მოწყობილობების ამწყობები 

   8212 ელექტრული და ელექტრონული აღჭურვილობის ამწყობები 

   8219 ამწყობები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

 83 მძღოლები და მოძრავი დანადგარების ოპერატორები 

  831 ლოკომოტივების მემანქანეები და მონათესავე სფეროებში დასაქმებული 

მუშები 

   8311 ლოკომოტივების მემანქანეები 

   8312 რკინიგზის მემუხრუჭეები, მეისრეები და გადამბმელები 

  832 მსუბუქი ავტომობილების, ფურგონებისა და მოტოციკლების მძღოლები 

   8321 მოტოციკლების მძღოლები 

   8322 მსუბუქი ავტომობილების, ტაქსისა და ფურგონების მძღოლები 

  833 სატვირთო ავტომობილებისა და ავტობუსების მძღოლები 

   8331 ავტობუსებისა და ტრამვაის მძღოლები 

   8332 სატვირთო ავტომობილების მძღოლები 

  834 მოძრავი დანადგარების ოპერატორები 

   8341 სასოფლო-სამეურნეო და სატყეო მეურნეობების მოძრავი 

დანადგარების ოპერატორები 

   8342 მიწასათხრელი და მსგავსი მანქანების ოპერატორები 

   8343 ამწეების, საწეველების და მსგავსი მანქანების ოპერატორები 

   8344 ავტოსატვირთველების ოპერატორები 
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  835 ხომალდების საგემბანო ეკიპაჟები და მონათესავე სფეროების მუშები 

   8350 ხომალდების საგემბანო ეკიპაჟები და მონათესავე სფეროების მუშები 

9 არაკვალიფიციური მუშაკები 

 91 დამლაგებლები და დამხმარეები 

  911 შინამოსამსახურეები, სასტუმროებისა და ოფისების დამლაგებლები და 

დამხმარეები 

   9111 შინამოსამსახურეები და დამხმარეები 

   9112 ოფისის, სასტუმროებისა და სხვა დაწესებულებების დამლაგებლები 

და დამხმარეები 

  912 სატრანსპორტო საშუალებების მრეცხავები და ფანჯრების მწმენდელები, 

მრეცხავები და სხვა ხელით დამლაგებლები 

   9121 ხელით მრეცხავები და დამუთოებლები 

   9122 სატრანსპორტო საშუალებების მრეცხავები 

   9123 ფანჯრების მწმენდელები 

   9129 დასუფთავების სფეროში დასაქმებული სხვა პირები 

 92 სოფლის მეურნეობის, სატყეო მეურნეობისა და მეთევზეობის სფეროთა 

არაკვალიფიციური მუშები 

  921 სოფლის მეურნეობის, სატყეო მეურნეობისა და მეთევზეობის სფეროთა 

არაკვალიფიციური მუშები 

   9211 არაკვალიფიციური მუშები მემცენარეობაში 

   9212 არაკვალიფიციური მუშები მეცხოველეობაში 

   9213 არაკვალიფიციური მუშები მემცენარეობის და მეცხოველეობის 

შერეული პროდუქციის წარმოებაში 

   9214 არაკვალიფიციური მუშები მებაღეობაში 

   9215 არაკვალიფიციური მუშები მეტყევეობაში 

   9216 არაკვალიფიციური მუშები მეთევზეობაში, თევზჭერაში და ზღვის 

პროდუქტების წარმოებაში 

 93 სამთო-მოპოვებითი მრეწველობის, მშენებლობის, დამამუშავებელი მრეწველობის 

და ტრანსპორტის სფეროთა არაკვალიფიციური მუშები 

  931 სამთო-მოპოვებით მრეწველობასა და მშენებლობაში დასაქმებული 

არაკვალიფიციური მუშები 

   9311 არაკვალიფიციური მუშები სამთო-მოპოვებით მრეწველობასა და 

კარიერების დამუშავებაში 

   9312 სამოქალაქო მშენებლობის არაკვალიფიციური მუშები 

   9313 არაკვალიფიციური მუშები შენობების მშენებლობაში 

  932 დამამუშავებელ მრეწველობაში დასაქმებული არაკვალიფიციური მუშები 

   9321 ხელით მფუთავები 

   9329 დამამუშავებელ მრეწველობაში დასაქმებული არაკვალიფიციური 

მუშები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  933 ტრანსპორტსა და დასაწყობებაში დასაქმებული არაკვალიფიციური მუშები 

   9331 ხელითა და სატერფულით სამართავი სატრანსპორტო საშუალებების 

მძღოლები 

   9332 საჭაპანო ტრანსპორტისა და მანქანების მძღოლები 

   9333 მტვირთავები 

   9334 თაროების შემავსებლები 

 94 მზარეულების დამხმარეები 
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  941 მზარეულების დამხმარეები 

   9411 სწრაფი კვების კერძების დამამზადებლები 

   9412 სამზარეულოს დამხმარეები 

 95 ქუჩაში მომსახურების გამწევი და მონათესავე სფეროების გაყიდვებისა და 

მომსახურების სფეროში დასაქმებულები 

  951 ქუჩაში მომსახურების გამწევი და მომსახურების მონათესავე სფეროებში 

დასაქმებულები 

   9510 ქუჩაში მომსახურების გამწევი და მომსახურების მონათესავე 

სფეროებში დასაქმებულები 

  952 გარე მოვაჭრეები (გარდა საკვები პროდუქტების გამყიდველებისა) 

   9520 გარე მოვაჭრეები (გარდა საკვები პროდუქტების გამყიდველებისა) 

 96 ნარჩენების გამტანები და სხვა არაკვალიფიციური მუშები 

  961 ნარჩენების გამტანები 

   9611 ნარჩენების შემგროვებლები და დამმუშავებლები 

   9612 ნარჩენების დამხარისხებლები 

   9613 მეეზოვეები და მონათესავე სფეროების მუშები 

  962 არაკვალიფიციური მუშები 

   9621 კურიერები და პორტიეები 

   9622 შემთხვევითი სამუშაოს შემსრულებლები 

   9623 მრიცხველების კონტროლიორები და სავაჭრო ავტომატებიდან ფულის 

ამკრეფები 

   9624 მეთულუხჩეები და მეშეშეები 

   9629 არაკვალიფიციური მუშები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

0 შეიარაღებულ ძალებთან დაკავშირებული პროფესიები 

 01 შეიარაღებული ძალების ოფიცრები 

  011 შეიარაღებული ძალების ოფიცრები 

   0110 შეიარაღებული ძალების ოფიცრები 

 02 შეიარაღებული ძალების უმცროსი მეთაურები (სერჟანტები) 

  021 შეიარაღებული ძალების უმცროსი მეთაურები (სერჟანტები) 

   0210 შეიარაღებული ძალების უმცროსი მეთაურები (სერჟანტები) 

 03 შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეები, სხვა წოდებები 

  031 შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეები, სხვა წოდებები 

   0310 შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეები, სხვა წოდებები 
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ძირითადი ჯგუფების, ქვეჯგუფების, მცირე ჯგუფების   

და ჯგუფური ერთეულების აღწერილობა 

ძირითადი ჯგუფი 1 

მენეჯერები 

 

მენეჯერები გეგმავენ, მართავენ, კოორდინაციას უწევენ და აფასებენ საწარმოების, 

ხელისუფლების ორგანოებისა და სხვა ორგანიზაციების ან მათი ორგანიზაციული 

ერთეულების ზოგად საქმიანობას, შეიმუშავებენ და განიხილავენ მათ პოლიტიკას, კანონებს, 

წესებსა და რეგულაციებს. ამ ძირითადი ჯგუფის პროფესიების დიდი ნაწილი დაკისრებული 

ვალდებულებების კომპეტენტურად შესრულებისთვის მოითხოვს ISCO-ს კვალიფიკაციის 

მეოთხე დონეს, გარდა მე-14 ქვეჯგუფის (სასტუმროების, საცალო ვაჭრობისა და სხვა სახის 
მომსახურებების მენეჯერები) იმ პროფესიებისა, რომელთაც ძირითადად ISCO-ს 

კვალიფიკაციის მესამე დონე მოეთხოვებათ. 

მენეჯერების მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: საწარმოების, ხელისუფლების 

ორგანოებისა  და სხვა ორგანიზაციული ერთეულების პოლიტიკის, ბიუჯეტის, კანონებისა 

და რეგულაციების შემუშავება და მათთან დაკავშირებით რჩევების გაცემა; მიზნებისა და 

სტანდარტების ჩამოყალიბება და მათი განხორციელების მიზნით პროგრამების, 

პოლიტიკისა და პროცედურების შემუშავება და შეფასება; საბიუჯეტო კონტროლის 

უზრუნველყოფისათვის შესაბამისი სისტემებისა და პროცედურების ჩამოყალიბება და 

განხორციელება; პოლიტიკისა და პროგრამების განხორციელებისათვის მატერიალური, 

ადამიანური და ფინანსური რესურსების გამოყოფა; ორგანიზაციის ან საწარმოს და მათი 

თანამშრომლების მიერ შესრულებული სამუშაოს მონიტორინგი და შეფასება; 

თანამშრომელთა შერჩევა ან შერჩევის დამტკიცება; ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების 

მოთხოვნების უზრუნველყოფა; ყოველდღიური საქმიანობის დაგეგმვა და მართვა; 

შეხვედრებსა და სხვა ფორუმებზე ხელისუფლების ორგანოს, საწარმოს ან ორგანიზაციული 

ერთეულის წარდგენა და მათი სახელით მოლაპარაკებების გამართვა. 

 

ამ ძირითად ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ქვეჯგუფებში: 

11 უმაღლესი რგოლის მენეჯერები, მაღალი თანამდებობის პირები და კანონმდებლები 

12 ადმინისტრაციული და კომერციული მენეჯერები 

13 წარმოებისა და სპეციალიზებული მომსახურებების მენეჯერები 

14 სასტუმროების, საცალო ვაჭრობისა და სხვა სახის მომსახურებების მენეჯერები 

 

შენიშვნები 

აღსანიშნავია, რომ პირველ ძირითად ჯგუფში (მენეჯერები) შემავალმა მენეჯერებმა და 

სხვა ძირითად ჯგუფებში შემავალმა ზედამხედველებმა, შესაძლებელია, დაგეგმონ, 

ორგანიზება და კოორდინაცია გაუწიონ, გააკონტროლონ და მართონ სხვების მიერ 

შესასრულებელი სამუშაო. ამასთანავე, მენეჯერები, ჩვეულებრივ, პასუხისმგებელნი არიან 

და გადაწყვეტილებებს იღებენ შემდეგ საკითხებზე: ბიზნესის ან ორგანიზაციული 

ერთეულის ზოგადი სტრატეგიული და სამოქმედო მიმართულებების განსაზღვრა 

(მაგალითად, საწარმოებელი საქონლის ტიპი, რაოდენობა და ხარისხი); ბიუჯეტის დაგეგმვა 

(რამდენი ფული უნდა დაიხარჯოს და რა მიზნით) და თანამშრომელთა შერჩევა, დანიშვნა 

და გათავისუფლება. ზედამხედველებმა, შესაძლებელია, მისცენ რჩევები და დაეხმარონ 

მენეჯერებს ამ საკითხებთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით კი თანამშრომელთა შერჩევისა 

და მათი გათავისუფლების თაობაზე, მაგრამ, მათ არ გააჩნიათ გადაწყვეტილების მიღების 

უფლებამოსილება.   
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აღსანიშნავია, რომ არ არის აუცილებელი, მენეჯერებს დაეკისროთ პასუხისმგებლობა 

სამივე ასპექტზე: სტრატეგიულ და სამოქმედო მიმართულებებზე, ბიუჯეტსა და 

თანამშრომელთა შერჩევასა და გათავისუფლებაზე. მათთვის მინიჭებული 

უფლებამოსილებები შესაძლებელია განსხვავდებოდეს. მთავარი განსხვავება ისაა, რომ 

ზედამხედველები მხოლოდ სხვა დასაქმებულთა ქმედებების ზედამხედველობაზე არიან 

პასუხისმგებელნი, მაშინ, როდესაც მენეჯერების ზოგადი ვალდებულება ორგანიზაციული 

ერთეულის საქმიანობის მართვაა.  
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ქვეჯგუფი 11 

უმაღლესი რგოლის მენეჯერები, მაღალი თანამდებობის პირები და კანონმდებლები 

 

უმაღლესი რგოლის მენეჯერები, მაღალი თანამდებობის პირები და კანონმდებლები სხვა 

მენეჯერების დახმარებით შეიმუშავებენ და განიხილავენ პოლიტიკას და, ამასთანავე, 

გეგმავენ, მართავენ, კოორდინაციას უწევენ და აფასებენ საწარმოების, ხელისუფლების 

ორგანოებისა და სხვა ორგანიზაციების ზოგად საქმიანობას. ამ ქვეჯგუფის პროფესიების 

დიდი ნაწილი დაკისრებული ვალდებულებების კომპეტენტურად შესრულებისთვის 

მოითხოვს ISCO-ს კვალიფიკაციის მეოთხე დონეს. 

ამ ქვეჯგუფში დასაქმებულთა მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: საკანონმდებლო 

ორგანოების, დირექტორთა საბჭოებისა და კომიტეტების სესიების თავმჯდომარეობა ან 

მათში მონაწილეობა; საწარმოების, ხელისუფლებისა და სხვა ორგანიზაციათა პოლიტიკის, 

ბიუჯეტის, კანონებისა და რეგულაციების შემუშავება და მათთან დაკავშირებით რჩევების 

გაცემა; საწარმოების, მთავრობის სამინისტროების ან სააგენტოების და, ასევე, სხვა 

ორგანიზაციათა მიზნების ჩამოყალიბება; პროგრამების, პოლიტიკისა და პროცედურების 

შემუშავება ან დამტკიცება და შეფასება მათ განსახორციელებლად; საბიუჯეტო კონტროლის 

უზრუნველყოფისათვის შესაბამისი სისტემებისა და პროცედურების ჩამოყალიბება და 

განხორციელება; პოლიტიკისა და პროგრამების განხორციელებისათვის მატერიალური, 

ადამიანური და ფინანსური რესურსების გამოყოფა; ორგანიზაციის ან საწარმოს მიერ 

შესრულებული სამუშაოს მონიტორინგი და შეფასება; მაღალი დონის სპეციალისტების 

შერჩევა ან შერჩევის დამტკიცება; ფორმალური ვალდებულებების შესრულება და 

ოფიციალურ ღონისძიებებზე, შეხვედრებზე, მოლაპარაკებებზე, ყრილობებსა და საჯარო 

მოსმენებზე საწარმოს, ხელისუფლების ორგანოს, ორგანიზაციის ან თემის წარდგენა.  

 

ამ ქვეჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ მცირე ჯგუფებში: 

111 კანონმდებლები და მაღალი თანამდებობის პირები 

112 მმართველი დირექტორები და უმაღლესი რგოლის მენეჯერები 

 

 

მცირე ჯგუფი 111  

კანონმდებლები და მაღალი თანამდებობის პირები 

 

კანონმდებლები და მაღალი თანამდებობის პირები განსაზღვრავენ, შეიმუშავებენ, 

გასცემენ რჩევებს და მართავენ ეროვნული, სახელმწიფო, რეგიონული ან ადგილობრივი 

ხელისუფლების ან თემებისა და სპეციალიზებული ორგანიზაციების პოლიტიკას. ისინი 

ქმნიან, ამტკიცებენ, ცვლიან ან აუქმებენ კანონებს, საჯარო წესებსა და რეგულაციებს და 

გეგმავენ, ორგანიზებას უწევენ, მართავენ, აკონტროლებენ და აფასებენ მთავრობის 

სამინისტროებისა და სააგენტოების, ტრადიციული თემებისა და სპეციალიზებული 

ორგანიზაციების ზოგად საქმიანობას.  

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: საკანონმდებლო ორგანოების, ხელისუფლების 

ორგანოების ადმინისტრაციული საბჭოების, საკანონმდებლო ასამბლეათა, ადგილობრივი 

თემებისა და კონკრეტული ინტერესების მქონე ორგანიზაციათა სესიების თავმჯდომარეობა 

ან მათში მონაწილეობა; ხელისუფლების ორგანოების ადმინისტრაციული საბჭოების ან 

ოფიციალური კომიტეტების წევრობა; საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი საკითხების 

გამოძიება და ამომრჩეველთა ინტერესების წარმოჩენა; ხელისუფლების პოლიტიკის, 

ბიუჯეტის, კანონებისა და რეგულაციების შემუშავება და მათთან დაკავშირებით რჩევების 

გაცემა; ორგანიზაციათა მიზნების ჩამოყალიბება და პროგრამების, პოლიტიკისა და 

პროცედურების ჩამოყალიბება ან დამტკიცება და შეფასება მათი განხორციელებისათვის; 
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წარდგენილი დოკუმენტების, დასკვნებისა და ანგარიშების თაობაზე რეკომენდაციების 

გაცემა, მათი განხილვა, შეფასება და დამტკიცება; საბიუჯეტო კონტროლის 

უზრუნველყოფისათვის შესაბამისი სისტემებისა და პროცედურების ჩამოყალიბება და მათი 

განხორციელება; გამოყენების მიზნით კომუნალური მიწებისა და სხვა რესურსების 

გამოყოფა; ფორმალური ვალდებულებების შესრულება და ოფიციალურ ღონისძიებებზე, 

შეხვედრებზე, მოლაპარაკებებზე, ყრილობებსა და საჯარო მოსმენებზე ხელისუფლების 

ორგანოს, ორგანიზაციის ან თემის წარდგენა.  

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

1111 კანონმდებლები 

1112 ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირები 

1113 ტრადიციული მმართველები და სოფლის ტიპის დასახლებათა თავმჯდომარეები 

1114 სპეციალიზებული ორგანიზაციების მაღალი თანამდებობის პირები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 1111 

კანონმდებლები 

 

კანონმდებლები განსაზღვრავენ, შეიმუშავებენ და მართავენ ეროვნული, სახელმწიფო, 

რეგიონული ან ადგილობრივი ხელისუფლებისა და საერთაშორისო მთავრობათაშორისი 

სააგენტოების პოლიტიკას. ისინი, ასევე, ქმნიან, ამტკიცებენ, ცვლიან ან აუქმებენ კანონებს, 

საჯარო წესებსა და რეგულაციებს. მათ რიგებში შედიან პარლამენტის, საბჭოებისა და 

მთავრობის არჩეული და დანიშნული წევრები 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. საკანონმდებლო ორგანოთა და ეროვნული, სახელმწიფო, რეგიონული ან 

ადგილობრივი ხელისუფლების ადმინისტრაციული საბჭოების ან საკანონმდებლო 

ასამბლეათა სესიების თავმჯდომარეობა ან მათში მონაწილეობა;  

2. ეროვნული, სახელმწიფო, რეგიონული ან ადგილობრივი ხელისუფლების 

პოლიტიკის განსაზღვრა, შემუშავება და მართვა; 

3. კანონმდებლობით დადგენილი ან კონსტიტუციური ჩარჩოს ფარგლებში კანონების, 

საჯარო წესებისა და რეგულაციების შექმნა, დამტკიცება, შეცვლა ან გაუქმება; 

4. ხელისუფლების ადმინისტრაციულ საბჭოებში ან ოფიციალურ კომიტეტებში 

მუშაობა; 

5. საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი საკითხების გამოძიება და საკუთარი 

ამომრჩევლის ინტერესების დაცვა;  

6. საკუთარი თემის სამსახურში ყოფნის, საზოგადოებრივი აზრის გაგებისა და 

თემისათვის ხელისუფლების გეგმების გაცნობის მიზნით სათემო შეკრებებსა და 

შეხვედრებზე დასწრება; 

7. სხვა კანონმდებლებთან და ინტერესთა ჯგუფების წარმომადგენლებთან 

მოლაპარაკებების გამართვა განსხვავებულ მოსაზრებათა შეჯერების, პოლიტიკის 

შემუშავებისა და შეთანხმების მიღწევის მიზნით; 

8. ხელისუფლების წევრის უფლებამოსილებიდან გამომდინარე, სამინისტროებისა და 

სააგენტოების უფროსი ადმინისტრატორებისა და მაღალი თანამდებობის 

პირებისთვის  ხელისუფლების პოლიტიკის განმარტებასა და განხორციელებაში 

მონაწილეობა.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
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 ქალაქის გამგებელი 

 მთავრობის წევრი (მინისტრი) 

 მერი 

 პარლამენტის წევრი 

 პრეზიდენტი (ხელისუფლება) 

 სახელმწიფო მდივანი 

 სენატორი 

 შტატის გუბერნატორი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 1112 

ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირები 

 

მაღალი თანამდებობის პირები ხელისუფლებას აძლევენ პოლიტიკის საკითხებზე 

რჩევებსა და რეკომენდაციებს, ზედამხედველობას უწევენ მისი სამინისტროებისა და 

სააგენტოების მიერ ხელისუფლების პოლიტიკისა და კანონმდებლობის განმარტებასა და 

განხორციელებას, წარმოადგენენ თავიანთ ქვეყანას საზღვარგარეთ და მოქმედებენ მისი 

სახელით ან ახორციელებენ მსგავს ამოცანებს მთავრობათაშორის ორგანიზაციებში. ისინი, 

მთავრობისა და საკანონმდებლო ორგანოების მიერ ჩამოყალიბებული კანონმდებლობისა და 

პოლიტიკის შესაბამისად, გეგმავენ, მართავენ, აკონტროლებენ და აფასებენ მუნიციპალური 

ან ადგილობრივი, რეგიონული და ეროვნული ხელისუფლების სამინისტროების, საბჭოების, 

სააგენტოების ან კომისიების ზოგად საქმიანობას.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. პოლიტიკის საკითხებზე ეროვნული, სახელმწიფო, რეგიონული ან ადგილობრივი 

მთავრობებისა და კანონმდებლებისათვის რჩევების მიცემა; 

2. მთავრობის ბიუჯეტის, კანონებისა და რეგულაციების, მათ შორის, მათში შესწორების 

შეტანაზე რჩევების გაცემა; 

3. ხელისუფლების კანონმდებლობისა და პოლიტიკის შესაბამისად მთავრობის 

სამინისტროების ან სააგენტოებისათვის მიზნების ჩამოყალიბება; 

4. მთავრობასთან თანამშრომლობით ან კონსულტაციებით, ხელისუფლების 

პოლიტიკის განხორციელებისათვის პროგრამებისა და პროცედურების შემუშავება ან 

დამტკიცება და შეფასება; 

5. საშუალო რგოლის მენეჯერებისა და წამყვანი სპეციალისტების მიერ წარდგენილი 

დოკუმენტების, დასკვნებისა და ანგარიშების თაობაზე რეკომენდაციების გაცემა, 

მათი განხილვა, შეფასება და დამტკიცება; 

6. საბიუჯეტო კონტროლის უზრუნველყოფისათვის შესაბამისი სისტემებისა და 

პროცედურების ჩამოყალიბება და მათი განხორციელება;  

7. ხელისუფლების სხვა უფროს მენეჯერებთან და მაღალი თანამდებობის პირებთან 

საქმიანი კოორდინაცია; 

8. პოლიტიკის, პროგრამების ან ბიუჯეტის შესახებ საკანონმდებლო და ხელისუფლების 

სხვა კომიტეტებისთვის პრეზენტაციის წარდგენა; 

9. მთავრობის დეპარტამენტებისა და სააგენტოების მიერ ხელისუფლების პოლიტიკისა 

და კანონმდებლობის განმარტებისა და განხორციელების ზედამხედველობა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ელჩი 

 ქალაქის ადმინისტრატორი 

 სამოქალაქო სამსახურის კომისარი 
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 გენერალური კონსული 

 გენერალური დირექტორი (მთავრობის დეპარტამენტი) 

 გენერალური დირექტორი (მთავრობათაშორისი ორგანიზაცია) 

 სახანძრო სამსახურის კომისარი; 

 გენერალური ინსპექტორი (პოლიცია) 

 მუდმივი თავმჯდომარე (სამთავრობო დეპარტამენტი) 

 პოლიციის თავარი კონსტებლი 

 პოლიციის კომისარი 

 გენერალური მდივანი (მთავრობის ადმინისტრაცია) 

 გენერალური მდივნის მოადგილე (მთავრობა) 

 

შენიშვნა 

მთავრობის საკუთრებაში არსებული საწარმოების უმაღლესი რგოლის მენეჯერები შედიან 

1120-ე ჯგუფურ ერთეულში (მმართველი დირექტორები და უმაღლესი რგოლის 
მენეჯერები).  

 

 

ჯგუფური ერთეული 1113 

ტრადიციული მმართველები და სოფლის ტიპის დასახლებათა ხელმძღვანელები 

 

ტრადიციული მმართველები და სოფლის ტიპის დასახლებათა ხელმძღვანელები 

ასრულებენ სხვადასხვა სახის საკანონმდებლო, ადმინისტრაციულ და ფორმალურ 

ამოცანებსა და მოვალეობებს, რომლებიც განპირობებულია ძირძველი ტრადიციებით და 

ამასთანავე, სოფლის ტიპის ხელმძღვანელსსა და ადგილობრივ, რეგიონულ და ეროვნულ 

მმართველებს შორის უფლებებისა და პასუხისმგებლობების განაწილებით.  

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. კონკრეტული თემის ან სოფლის ტიპის დასახლების შინამეურნეობებს შორის 

კომუნალური მიწისა და სხვა რესურსების განაწილება გამოყენების მიზნით; 

2. თემის ან სოფლის ტიპის დასახლების ჭარბი პროდუქციის შეგროვება და განაწილება; 

3. თემის ან სოფლის ტიპის დასახლების წევრებს შორის დავების გადაწყვეტა; 

4. ადათ-წესების დარღვევისთვის თემის ან სოფლის ტიპის დასახლების წევრებისათვის 

შესაბამისი დისციპლინური სასჯელის დაწესება; 

5. დაბადებასთან, ქორწინებასთან, გარდაცვალებასთან, მოსავლის აღებასთან და სხვა 

მნიშვნელოვან მოვლენასთან დაკავშირებით ცერემონიული მოვალეობების 

შესრულება; 

6. ადგილობრივ ან რეგიონულ საბჭოებში თემის ან სოფლის ტიპის დასახლების 

წარდგენა; 

7. ხელისუფლების მიერ დადგენილი წესებისა და რეგულაციების შესახებ თემის ან 

სოფლის ინფორმირება.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 სოფლის ტიპის დასახლების მმართველი 

 სოფლის ტიპის დასახლების ხელმძღვანელი 
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ჯგუფური ერთეული 1114 

 სპეციალიზებული ორგანიზაციების მაღალი თანამდებობის პირები 

 

სპეციალიზებული ორგანიზაციების მაღალი თანამდებობის პირები განსაზღვრავენ, 

შეიმუშავებენ და მართავენ პოლიტიკის განხორციელების პროცესს ისეთ სპეციალიზებულ 

ორგანიზაციებში, როგორებიცაა პოლიტიკური პარტიები, პროფესიული კავშირები, 

დამსაქმებელთა ორგანიზაციები, სავაჭრო და სამრეწველო ასოციაციები, ჰუმანიტარული ან 

საქველმოქმედო ორგანიზაციები ან სპორტული ასოციაციები. ისინი წარმოადგენენ თავიანთ 

ორგანიზაციებს და მოქმედებენ მათი სახელით.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ორგანიზაციის პოლიტიკის, წესებისა და რეგულაციების განსაზღვრა და 

ჩამოყალიბება; 

2. ორგანიზაციის ზოგადი ფუნქციონირების დაგეგმვა, მართვა და კოორდინაცია; 

3. ორგანიზაციის საქმიანობისა და მიღწეული შედეგების განხილვა და დირექტორთა 

საბჭოსათვის, მმართველი ორგანოებისათვის, ორგანიზაციის წევრებისა და 

დამფინანსებელი სააგენტოებისათვის მათ შესახებ ანგარიშის წარდგენა. 

4. ორგანიზაციის, მისი წევრებისა და შესაბამისი სპეციალიზებული ჯგუფების სახელით 

მოლაპარაკებების გამართვა; 

5. საკანონმდებლო ხელისუფლების, მთავრობის ან საზოგადოების წინაშე 

ორგანიზაციების, მისი წევრებისა და შესაბამისი სპეციალიზებული ჯგუფების 

ინტერესების დაცვა; 

6. ორგანიზაციის პოლიტიკის, პროგრამების, წესებისა და რეგულაციების შესრულებაზე 

პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობის დაგეგმვა, ორგანიზება 

და მართვა; 

7. საბიუჯეტო კონტროლის უზრუნველყოფისათვის შესაბამისი სისტემებისა და 

პროცედურების ჩამოყალიბება და მათი განხორციელება;  

8. ორგანიზაციის ან საწარმოს მიერ შესრულებული სამუშაოს მონიტორინგი და 

შეფასება განსაზღვრული მიზნებისა და პოლიტიკის შესაბამისად; 

9. ოფიციალურ ღონისძიებებსა და საბჭოს შეხვედრებზე, მოლაპარაკებებსა და 

ყრილობებზე, საჯარო მოსმენებსა და ფორუმებზე ორგანიზაციის წარდგენა.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 თავმჯდომარე, პროფესიული კავშირი 

 გენერალური დირექტორი, დამსაქმებელთა ორგანიზაცია 

 ლიდერი, პოლიტიკური პარტია 

 პრეზიდენტი, პოლიტიკური პარტია 

 გენერალური მდივანი, გარემოს დაცვის ორგანიზაცია 

 გენერალური მდივანი, ადამიანის უფლებათა ორგანიზაცია 

 

 

მცირე ჯგუფი 112 

მმართველი დირექტორები და უმაღლესი რგოლის მენეჯერები 

 

მმართველი დირექტორები და უმაღლესი რგოლის მენეჯერები სხვა მენეჯერების 

დახმარებით შეიმუშავებენ და გადასინჯავენ პოლიტიკას და გეგმავენ, მართავენ, 

კოორდინაციას უწევენ და აფასებენ საწარმოების ან ორგანიზაციების ზოგად საქმიანობას 

(გარდა სპეციალიზებული ორგანიზაციებისა და მთავრობის სამინისტროებისა და უწყებების 

საქმიანობისა), ჩვეულებრივ, დირექტორთა საბჭოს ან მმართველი ორგანოს მიერ 
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ჩამოყალიბებულ სახელმძღვანელო პრინციპებზე დაყრდნობით. აღნიშნული თანამდებობის 

პირები თავიანთი საქმიანობით და მიღწეული შედეგებით დირექტორთა საბჭოს ან 

მმართველი ორგანოს წინაშე არიან ანგარიშვალდებულნი.  

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: საწარმოს ან ორგანიზაციის ზოგადი 

ფუნქციონირების დაგეგმვა, მართვა და კოორდინაცია; საწარმოს ან ორგანიზაციის 

საქმიანობისა და მიღწეული შედეგების განხილვა და დირექტორთა საბჭოსა და მმართველი 

ორგანოსთვის ანგარიშის წარდგენა; საწარმოს ან ორგანიზაციის მიზნების, სტრატეგიის, 

პოლიტიკისა და პროგრამების განსაზღვრა; ორგანიზაციათა საქმიანობის ზოგადი 

ხელმძღვანელობა და მართვა; ბიუჯეტების შემუშავება და მართვა, ხარჯების კონტროლი და 

რესურსების ეფექტურად გამოყენების უზრუნველყოფა; ორგანიზაციული პოლიტიკისა და 

პროგრამების განხორციელებისათვის მატერიალური, ადამიანური და ფინანსური 

რესურსების გამოყოფა; ორგანიზაციის ან საწარმოს მიერ შესრულებული სამუშაოს 

მონიტორინგი და შეფასება განსაზღვრული მიზნებისა და პოლიტიკის შესაბამისად; 

დაქვემდებარებულ მაღალი დონის სპეციალისტებთან კონსულტაციების გამართვა და 

რეკომენდაციებისა და ანგარიშების განხილვა; ოფიციალურ ღონისძიებებზე, 

მოლაპარაკებებსა და ყრილობებზე, სემინარებზე, საჯარო მოსმენებსა და ფორუმებზე 

ორგანიზაციის წარდგენა; მაღალი დონის სპეციალისტების შერჩევა ან შერჩევის დამტკიცება; 

ორგანიზაციის მიერ საქმიანობის წარმართვა კანონმდებლობისა და რეგულაციების 

შესაბამისად.   

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულში:  

1120 მმართველი დირექტორები და უმაღლესი რგოლის მენეჯერები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 1120 

მმართველი დირექტორები და უმაღლესი რგოლის მენეჯერები 

 

მმართველი დირექტორები და უმაღლესი რგოლის მენეჯერები სხვა მენეჯერების 

დახმარებით შეიმუშავებენ და გადასინჯავენ პოლიტიკას და გეგმავენ, მართავენ, 

კოორდინაციას უწევენ და აფასებენ საწარმოების ან ორგანიზაციების ზოგად საქმიანობას 

(გარდა სპეციალიზებული ორგანიზაციებისა და სამინისტროებისა და უწყებების 

საქმიანობისა), ჩვეულებრივ, დირექტორთა საბჭოს ან მმართველი ორგანოს მიერ 

ჩამოყალიბებულ სახელმძღვანელო პრინციპებზე დაყრდნობით. აღნიშნული თანამდებობის 

პირები თავიანთი საქმიანობით და მიღწეული შედეგებით დირექტორთა საბჭოს ან 

მმართველი ორგანოს წინაშე არიან ანგარიშვალდებულნი.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. საწარმოებისა და ორგანიზაციების ზოგადი ფუნქციონირების დაგეგმვა, მართვა და 

კოორდინაცია;  

2. საწარმოს ან ორგანიზაციის საქმიანობისა და მიღწეული შედეგების განხილვა და 

დირექტორთა საბჭოებისა და მმართველი ორგანოებისათვის ანგარიშის წარდგენა; 

3. საწარმოს ან ორგანიზაციის მიზნების, სტრატეგიის, პოლიტიკისა და პროგრამების 

განსაზღვრა;  

4. საწარმოს ან ორგანიზაციის ზოგადი ხელმძღვანელობა და მართვა; 

5. ბიუჯეტების შემუშავება და მართვა, ხარჯების კონტროლი და რესურსების 

ეფექტურად გამოყენების უზრუნველყოფა;  

6. ორგანიზაციის პოლიტიკისა და პროგრამების განხორციელების მიზნით 

მატერიალური, ადამიანური და ფინანსური რესურსების გამოყოფა;  
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7. ორგანიზაციის ან საწარმოს მიერ შესრულებული სამუშაოს მონიტორინგი და 

შეფასება განსაზღვრული მიზნებისა და პოლიტიკის შესაბამისად;  

8. დაქვემდებარებულ მაღალი დონის სპეციალისტებთან კონსულტაცია და 

რეკომენდაციებისა და ანგარიშების განხილვა;  

9. ოფიციალურ ღონისძიებებზე, მოლაპარაკებებსა და ყრილობებზე, სემინარებზე, 

საჯარო მოსმენებსა და ფორუმებზე ორგანიზაციის წარდგენა;  

10. მაღალი დონის სპეციალისტების შერჩევა ან შერჩევის დამტკიცება;  

11. ორგანიზაციის მიერ საქმიანობის წარმართვა კანონმდებლობისა და რეგულაციების 

შესაბამისად.   

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 უმაღლესი რგოლის მენეჯერი 

 მმართველი დირექტორი 

 რეგიონული მენეჯერი 

 

შენიშვნა 

რეგიონული მენეჯერები და სხვა მაღალი დონის მენეჯერები, რომლებიც კოორდინაციას 

უწევენ და ზედამხედველობენ ფართო სპექტრის ფუნქციური პასუხისმგებლობების მქონე 

დაქვემდებარებული მენეჯერების საქმიანობას, შედიან 1120-ე ჯგუფურ ერთეულში 

(მმართველი დირექტორები და უმაღლესი რგოლის მენეჯერები). მენეჯერები, რომლებიც 

კონკრეტულ გეოგრაფიულ არეალში პასუხისმგებელნი არიან სპეციალიზებული ფუნქციების 

შესრულებაზე, ამ ჯგუფურ ერთეულში არ შედიან. მაგალითად, რეგიონული გაყიდვების 

მენეჯერები შედიან 1221-ე ჯგუფურ ერთეულში (გაყიდვებისა და მარკეტინგის მენეჯერები). 
სამუშაოები, რომელთა მთავარი დანიშნულება ერთი ან რამდენიმე საწარმოს ან 

ორგანიზაციის დირექტორთა საბჭოს წევრობაა, შედის 1120-ე ჯგუფურ ერთეულში 

(მმართველი დირექტორები და უმაღლესი რგოლის მენეჯერები). მთავრობის საკუთრებაში 

არსებული საწარმოების უმაღლესი რგოლის მენეჯერები შედიან 1120-ე ჯგუფურ ერთეულში 

(მმართველი დირექტორები და უმაღლესი რგოლის მენეჯერები).  
 

 

ქვეჯგუფი 12 

ადმინისტრაციული და კომერციული მენეჯერები 

 

ადმინისტრაციული და კომერციული მენეჯერები გეგმავენ, მართავენ, აკონტროლებენ და 

კოორდინაციას უწევენ საწარმოებისა და ორგანიზაციების ფინანსურ, ადმინისტრაციულ, 

ადამიანური რესურსების, პოლიტიკის, დაგეგმვის, კვლევისა და განვითარების, რეკლამის, 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის, გაყიდვებისა და მარკეტინგულ საქმიანობას, ან იმ 

საწარმოების საქმიანობას, რომლებიც მსგავს მომსახურებას სხვა საწარმოებსა და 

ორგანიზაციებს უწევენ. ამ ქვეჯგუფის პროფესიების დიდი ნაწილი დაკისრებული 

ვალდებულებების კომპეტენტურად შესრულებისთვის მოითხოვს ISCO-ს კვალიფიკაციის 

მეოთხე დონეს. 

ამ ქვეჯგუფში დასაქმებულების მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: მართვის 

პოლიტიკასთან დაკავშირებული რჩევებისა და სტრატეგიული და ფინანსური დაგეგმვის 

შემუშავება და ადმინისტრირება; სამოქმედო და ადმინისტრაციული პროცედურების 

ჩამოყალიბება და მართვა; სტრატეგიებისა და პოლიტიკის განხორციელება, მონიტორინგი 

და შეფასება; მაღალი დონის მენეჯერებისათვის რჩევების მიცემა; ახალი პროდუქტების, 

მარკეტინგის, საზოგადოებასთან ურთიერთობებისა და სარეკლამო კამპანიების 
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ინიციატივების განვითარების მიმართულებების განსაზღვრა; გაყიდვებთან, შერეულ 

პროდუქციასთან და მომხმარებელთა მომსახურების სტანდარტებთან დაკავშირებული 

საქმიანობების განსაზღვრა და წარმართვა; ფასების და საკრედიტო შეთანხმებების დადგენა ; 

შესაბამისი კანონმდებლობის, რეგულაციებისა და სტანდარტების დაცვა; თანამშრომელთა 

შერჩევის, მომზადებისა და მუშაობის კონტროლი; ბიუჯეტების შემუშავება და ფინანსური 

ოპერაციების ზედამხედველობა; აღმასრულებელ დირექტორებთან და სხვა 

დეპარტამენტებისა თუ განყოფილებების მენეჯერებთან კონსულტაციების გამართვა; 

ხარჯების კონტროლი და რესურსების ეფექტიანი გამოყენების უზრუნველყოფა; 

ოფიციალურ ღონისძიებებზე, მოლაპარაკებებსა და ყრილობებზე, სემინარებზე, საჯარო 

მოსმენებსა და ფორუმებზე ორგანიზაციის წარდგენა.  

 

ამ ქვეჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ მცირე ჯგუფებში: 

121 კომერციული მომსახურებებისა და ადმინისტრაციის მენეჯერები 

122 გაყიდვების, მარკეტინგისა და განვითარების მენეჯერები 

 

შენიშვნა 

ჩვეულებრივ, იმ პროფესიებს, რომლებიც გათვალისწინებულია მე-2 (სპეციალისტი-
პროფესიონალები) და მე-3 ძირითადი ჯგუფებით (ტექნიკოსები და დამხმარე 
სპეციალისტები), მოეთხოვებათ სპეციალური კვალიფიკაცია და გრძელვადიანი 

გამოცდილება. რეგიონული და სხვა მაღალი დონის მენეჯერები, რომლებიც კოორდინაციას 

უწევენ და ზედამხედველობენ იმ დაქვემდებარებული მენეჯერების საქმიანობებს, 

რომელთაც გააჩნიათ ფართო სპექტრის ფუნქციონალური ვალდებულებები, ექცევიან 1120-ე 

ჯგუფურ ერთეულში (მმართველი დირექტორები და უმაღლესი დონის მენეჯერები). 
 

 

მცირე ჯგუფი 121 

კომერციული მომსახურებისა და ადმინისტრაციის მენეჯერები 

 

კომერციული მომსახურებისა და ადმინისტრაციის მენეჯერები გეგმავენ, მართავენ, 

აკონტროლებენ და კოორდინაციას უწევენ ორგანიზაციების ფინანსურ, ადმინისტრაციულ, 

ადამიანური რესურსების, პოლიტიკისა და დაგეგმვის საქმიანობას, ან იმ საწარმოების 

საქმიანობას, რომლებიც მსგავს მომსახურებას სხვა საწარმოებსა და ორგანიზაციებს უწევენ.  

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: პოლიტიკასთან დაკავშირებული რჩევებისა და 

სტრატეგიული და ფინანსური დაგეგმვის შემუშავება და ადმინისტრირება; სამოქმედო და 

ადმინისტრაციული პროცედურების ჩამოყალიბება და მართვა; სტრატეგიებისა და 

პოლიტიკის განხორციელება, მონიტორინგი და შეფასება; უფროსი მენეჯერებისა და საბჭოს 

წევრებისათვის ფინანსურ, ადმინისტრაციულ, სტრატეგიულ, პოლიტიკურ, პროგრამებისა 

და საკანონმდებლო საკითხებზე რჩევების მიცემა; კანონმდებლობის, რეგულაციებისა და 

სტანდარტების შესაბამისად საქმიანობის წარმართვის უზრუნველყოფა; თანამშრომელთა 

შერჩევის, მომზადებისა და მათ მიერ შესასრულებელი სამუშაოს კონტროლი; ბიუჯეტების 

შემუშავება და ფინანსური ოპერაციების ზედამხედველობა; აღმასრულებელ 

დირექტორებთან და სხვა დეპარტამენტებისა თუ განყოფილებების მენეჯერებთან 

კონსულტაციების გამართვა; ხარჯებზე კონტროლის დაწესება და რესურსების ეფექტიანი 

გამოყენების უზრუნველყოფა; მოლაპარაკებებსა და ყრილობებზე, სემინარებზე, საჯარო 

მოსმენებსა და ფორუმებზე ორგანიზაციის წარდგენა.  

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 
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1211 ფინანსური მენეჯერები 

1212 ადამიანური რესურსების მენეჯერები 

1213 პოლიტიკის და დაგეგმვის მენეჯერები  

1219 ბიზნეს სერვისების (მომსახურების) და ადმინისტრაციის მენეჯერები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 1211 

ფინანსური მენეჯერები 

 

ფინანსური მენეჯერები, უფროს მენეჯერებთან და სხვა დეპარტამენტებისა თუ 

განყოფილებების მენეჯერებთან კონსულტაციებით, გეგმავენ, წარმართავენ და 

კოორდინაციას უწევენ საწარმოებისა და ორგანიზაციების ფინანსურ საქმიანობას, ან იმ 

საწარმოების საქმიანობას, რომლებიც ფინანსურ მომსახურებას სხვა საწარმოებსა და 

ორგანიზაციებს უწევენ. 

 მათ მოვალეობებში შედის:  

1. საწარმოს ან ორგანიზაციის ფინანსური ოპერაციების დაგეგმვა, მართვა და 

კოორდინაცია; 

2. საწარმოსა თუ ორგანიზაციის ფინანსური მდგომარეობის შეფასება, ბიუჯეტების 

შემუშავება და ფინანსური ოპერაციების ზედამხედველობა; 

3. უმაღლესი დონის მენეჯერთან და სხვა დეპარტამენტებისა თუ განყოფილებების 

მენეჯერებთან კონსულტაციების გავლა; 

4. ბიუჯეტების შემუშავება და მართვა, ხარჯების კონტროლისა და რესურსების 

ეფექტიანი გამოყენების უზრუნველყოფა; 

5. სამოქმედო და ადმინისტრაციული პროცედურების ჩამოყალიბება და მართვა; 

6. ყოველდღიური საქმიანობების დაგეგმვა და მართვა; 

7. თანამშრომელთა შერჩევის, მომზადებისა და მათ მიერ შესასრულებელი სამუშაოს 

ზედამხედველობა;  

8. გარეშე ორგანოებსა ან დაწესებულებებთან ურთიერთობისას საწარმოსა თუ 

ორგანიზაციის წარდგენა.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 კომპანიის მდივანი 

 ფინანსური მენეჯერი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 დაწესებულების ფილიალის ფინანსური მენეჯერი − 1346 

 ფინანსური ოპერაციების მაკონტროლებელი პირი − 2411 

 ბუხჰალტერი − 2411 

 

 

ჯგუფური ერთეული 1212 

ადამიანური რესურსების მენეჯერები 

 

ადამიანური რესურსების მენეჯერები გეგმავენ, წარმართავენ და კოორდინაციას უწევენ 

პერსონალთან, შრომით ურთიერთობებთან, შრომის დაცვისა და უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებულ საწარმოსა ან ორგანიზაციის ან იმ საწარმოების, რომლებიც ადამიანურ 
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რესურსებთან დაკავშირებულ მომსახურებას სხვა საწარმოებსა და ორგანიზაციებს უწევენ,  

საქმიანობის პოლიტიკას. 

 მათ მოვალეობებში შედის: 

1. საწარმოსა თუ ორგანიზაციის პერსონალისა და შრომით ურთერთობებთან 

დაკავშირებული საქმიანობების და პოლიტიკისა და პრაქტიკის დაგეგმვა, მართვა და 

კოორდინაცია; 

2. თანამშრომელთა სამსახურში აყვანის, მომზადების, წახალისების, გადაყვანისა და 

გათავისუფლების პროცედურების დაგეგმვა და ორგანიზება; 

3. ხელფასის სტრუქტურისა და დონის განსაზღვრა, აგრეთვე, პერსონალთან დასაქმების 

პირობებთან დაკავშირებული კონსულტაციების პროცედურების და 

კონსულტაციების დაგეგმვა და ორგანიზება;  

4. უსაფრთხოებას, ჯანმრთელობის დაცვის და შესაბამისი პროგრამებისა და 

საქმიანობების ზედამხედველობა; 

5. ბიუჯეტების შემუშავება და მართვა, ხარჯების კონტროლი და რესურსების 

ეფექტიანი გამოყენების უზრუნველყოფა; 

6. ოპერაციული და ადმინისტრაციული პროცედურების შემუშავება და მართვა; 

7. მართვის ინფორმაციული სისტემების შემუშავებისა და დანერგვის 

ზედამხედველობა; 

8. დასაქმებულების უფლებებთან, ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან, თანაბარ 

შესაძლებლობებსა და მსგავს საკითხებთან დაკავშირებულ სტანდარტებთან და 

კანონმდებლობასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა; 

9. მთელი საწარმოსა თუ ორგანიზაციის თანამშრომელთა შერჩევის, მომზადებისა და 

მათ მიერ შესასრულებელი სამუშაოს ზედამხედველობა; 

10. ხელმძღვანელობასთან და სხვა დეპარტამენტების მენეჯერებთან კონსულტაციების 

გამართვა; 

11. გარე ორგანოებსა ან დაწესებულებებთან ურთიერთობისას საწარმოსა თუ 

ორგანიზაციის წარდგენა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 შრომითი ურთიერთობების მენეჯერი 

 პერსონალის მენეჯერი 

 კადრების შერჩევის მენეჯერი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 1213 

პოლიტიკისა და დაგეგმვის მენეჯერები 

 

პოლიტიკისა და დაგეგმვის მენეჯერები გეგმავენ, მართავენ და კოორდინაციას უწევენ 

მთავრობისა თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და კერძო სექტორის სააგენტოების 

პოლიტიკასთან დაკავშირებული რჩევებისა და სტრატეგიის დაგეგმვის საქმიანობას, ან იმ 

საწარმოების საქმიანობას, რომლებიც პოლიტიკისა და სტრატეგიული დაგეგმვის 

მომსახურებას სხვებს უწევენ. 

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. მიზნების, ამოცანებისა და სამუშაო სტანდარტების მისაღწევად სტრატეგიული 

გეგმების, პროგრამების, პოლიტიკის, პროცესების, სისტემებისა და პროცედურების 

შემუშავება, განხორციელება და მონიტორინგი; 

2. პოლიტიკის კვლევისა და ანალიზის განვითარება, მართვა, ადმინისტრირება და მასში 

მონაწილეობა; 
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3. პოლიტიკისა და პრაქტიკის დანერგვის კოორდინაცია; 

4. საქმიანობის ზომებისა და ანგარიშვალდებულების საზომების ჩამოყალიბება; 

5. ყოველდღიური საქმიანობების დაგეგმვა; 

6. პოლიტიკის შემუშავებასა და სტრატეგიულ დაგეგმვაში ჩართულ თანამშრომელთა 

საქმიანობის წარმართვა; 

7. თანამშრომელთა შერჩევის, მომზადებისა და მათ მიერ შესასრულებელი სამუშაოს 

ზედამხედველობა; 

8. ხელმძღვანელობასთან და სხვა დეპარტამენტების მენეჯერებთან კონსულტაციების 

გამართვა; 

9. მოლაპარაკებებზე, ყრილობებზე, სემინარებზე, საჯარო მოსმენებსა და ფორუმებზე 

საწარმოსა თუ ორგანიზაციის წარდგენა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 დაგეგმვის საკითხებში კორპორაციული მენეჯერი  

 პოლიტიკის მენეჯერი 

 სტრატეგიული დაგეგმვის მენეჯერი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 1219 

კომერციული მომსახურებისა და ადმინისტრაციის მენეჯერები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

 

ეს ჯგუფური ერთეული აერთიანებს 121-ე მცირე ჯგუფში (კომერციული მომსახურებისა 
და ადმინისტრაციის მენეჯერები) სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველ კომერციული 

მომსახურებისა და ადმინისტრაციის მენეჯერებს. მაგალითად, ჯგუფი მოიცავს ისეთ 

პროფესიებს, როგორებიცაა: მომსახურების მენეჯერი, დასუფთავების სამსახურის მენეჯერი 

და ადმინისტრაციული სამსახურის მენეჯერი, რომლებიც დასაქმებულები არიან ან როგორც 

დიდი საწარმოსა და ორგანიზაციის დეპარტამენტის მენეჯერები, ან იმ საწარმოს 

მენეჯერები, რომლებიც მსგავს მომსახურებას სხვა საწარმოებსა და ორგანიზაციებს უწევენ. 

ასეთ შემთხვევებში მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ადმინისტრაციული, სტრატეგიული დაგეგმვისა და ოპერატიული მხარდაჭერის 

გაწევა, კვლევის ჩატარება და ხელმძღვანელობისათვის შენობის მოწყობილობებისა 

და ადმინისტრაციული მომსახურების მართვასთან დაკავშირებული რჩევების მიცემა;  

2. ორგანიზაციის ადმინისტრაციული და ფიზიკური რესურსების განვითარება და 

მართვა; 

3. ორგანიზაციის თანამშრომელთა მიერ გამოსაყენებელი ადმინისტრაციული და 

პროცედურული ბიულეტენებისა და სახელმძღვანელო წესების შემუშავება და მათი 

დანერგვა; 

4. რესურსების მართვის იმ რთული საკითხების და ინიციატივების ანალიზი, 

რომლებიც გავლენას ახდენენ ორგანიზაციაზე, და შესაბამისი ანგარიშების 

მომზადება, კორესპონდენციის წარმოება და წარდგენების გაფორმება; 

5. ფინანსური ანგარიშებისა და ბიუჯეტების მომზადებისთვის ინფორმაციისა და 

მხარდაჭერის უზრუნველყოფა; 

6. ბიზნეს ოპერაციების სწორი მართვისა და ზუსტი და დროული ინფორმაციის 

მიწოდების უზრუნველსაყოფად ადმინისტრაციული პერსონალის ხელმძღვანელობა, 

მართვა და განვითარება; 

7. მოლაპარაკებებზე, ყრილობებზე, სემინარებზე, საჯარო მოსმენებსა და ფორუმებზე 

საწარმოსა თუ ორგანიზაციის წარდგენა; 
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8. ბიუჯეტების შემუშავება და მართვა, დანახარჯების კონტროლი და რესურსების 

ეფექტიანი გამოყენების უზრუნველყოფა;  

9. ყოველდღიური საქმიანობების დაგეგმვა; 

10. თანამშრომელთა შერჩევის, მომზადებისა და მათ მიერ შესასრულებელი სამუშაოს 

ზედამხედველობა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 ადმინისტრაციული მომსახურების მენეჯერი 

 დასუფთავების მომსახურების მენეჯერი 

 კორპორაციული მომსახურების მენეჯერი 

 მომსახურების მენეჯერი 

 

 

მცირე ჯგუფი 122 

გაყიდვების, მარკეტინგისა და განვითარების მენეჯერები 

 

გაყიდვების, მარკეტინგისა და განვითარების მენეჯერები გეგმავენ, მართავენ, 

აკონტროლებენ და კოორდინაციას უწევენ საწარმოებისა და ორგანიზაციების 

რეკლამირების, საზოგადოებასთან ურთიერთობის, კვლევისა და შემუშავებების და 

გაყიდვებისა და მარკეტინგულ საქმიანობას, ან იმ საწარმოების საქმიანობას, რომლებიც 

ამგვარ მომსახურებას სხვა საწარმოებსა და ორგანიზაციებს უწევენ. 

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: სხვა მენეჯერებთან კონსულტაცების გზით, 

რეკლამირების, საზოგადოებასთან ურთიერთობის, ახალი პროდუქტების შექმნის, 

გაყიდვებისა და მარკეტინგის პოლიტიკისა და გეგმების შემუშავება და განხორციელება; 

ახალი პროდუქტების შექმნის ან მეცნიერული კვლევის, მარკეტინგის, საზოგადოებასთან 

ურთიერთობებისა და სარეკლამო კამპანიისთვის ინიციატივების განვითარების წარმართვა; 

გაყიდვებთან დაკავშირებული საქმიანობების, პროდუქციის ასორტიმენტის, 

მომხმარებელთა მომსახურების სტანდარტებისა და მარკეტინგული მეთოდებისა და 

პროდუქტების გავრცელების პოლიტიკის განსაზღვრა და მართვა; ფასების დადგენა და 

საკრედიტო შეთანხმებები; ბიუჯეტების შემუშავება და მართვა, დანახარჯების კონტროლი 

და რესურსების ეფექტიანი გამოყენების უზრუნველყოფა; თანამშრომელთა შერჩევის, 

მომზადებისა და მათ მიერ შესასრულებელი სამუშაოს ზედამხედველობა; ყრილობებზე, 

სავაჭრო გამოფენებსა და სხვა ფორუმებზე საწარმოსა თუ ორგანიზაციის წარდგენა.  

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

1221 გაყიდვებისა და მარკეტინგის მენეჯერები 

1222 რეკლამირებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერები 

1223 კვლევებისა და დამუშავებების მენეჯერები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 1221 

გაყიდვებისა და მარკეტინგის მენეჯერები 

 

გაყიდვებისა და მარკეტინგის მენეჯერები გეგმავენ, მართავენ და კოორდინაციას უწევენ 

საწარმოებისა და ორგანიზაციების გაყიდვებისა და მარკეტინგულ საქმიანობას, ან იმ 

საწარმოების საქმიანობას, რომლებიც მსგავს მომსახურებას სხვა საწარმოებსა და 

ორგანიზაციებს უწევენ.  
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მათ მოვალეობებში შედის: 

1. გაყიდვების მონაცემებსა და ბაზრის შეფასებაზე დაყრდნობით გაყიდვებისა და 

მარკეტინგის სპეციალური პროგრამების დაგეგმვა და ორგანიზება; 

2. ფასების ჩამონათვალის (პრაის-ლისტების), ფასდაკლებისა და მიწოდების პირობების, 

გაყიდვების წახალისების ბიუჯეტების, გაყიდვების მეთოდების, სპეციალური 

სამოტივაციო ღონისძიებებისა და კამპანიების განსაზღვრა; 

3. გაყიდვებისა და მარკეტინგულ საქმიანობასთან დაკავშირებული ოპერაციული და 

ადმინისტრაციული პროცედურების შემუშავება და წარმართვა; 

4. გაყიდვებსა და მარკეტინგში ჩართულ თანამშრომელთა საქმიანობის წარმართვა;  

5. ყოველდღიური საქმიანობების დაგეგმვა და მართვა; 

6. ბიუჯეტების შემუშავება და მართვა, დანახარჯების კონტროლი და რესურსების 

ეფექტიანი გამოყენების უზრუნველყოფა;  

7. თანამშრომელთა შერჩევის, მომმზადებისა და მათ მიერ შესასრულებელი სამუშაოს 

ზედამხედველობა;  

8. გაყიდვებისა და მარკეტიგის საკითხებისადმი მიძღვნილ ყრილობებზე, სავაჭრო 

გამოფენებსა და სხვა ფორუმებზე საწარმოსა თუ ორგანიზაციის წარდგენა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 მარკეტინგის მენეჯერი 

 გაყიდვების მენეჯერი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 1222 

რეკლამირებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერები 

 

რეკლამირებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერები გეგმავენ, მართავენ და 

კოორდინაციას უწევენ საწარმოებისა და ორგანიზაციების რეკლამირების, საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის და საზოგადოების ინფორმირების საქმიანობას, ან იმ საწარმოების 

საქმიანობას, რომლებიც მსგავს მომსახურებას სხვა საწარმოებსა და ორგანიზაციებს უწევენ. 

 მათ მოვალეობებში შედის: 

1. საწარმოს ან ორგანიზაციის რეკლამირებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

საქმიანობის დაგეგმვა, წარმართვა და კოორდინაცია;  

2. სარეკლამო კონტრაქტებზე კლიენტებთან ან გაზეთებთან, რადიოსა და 

ტელევიზიასთან, სპორტულ და კულტურულ ორგანიზაციებთან და სარეკლამო 

კომპანიებთან მოლაპარაკებების წარმოება; 

3. კანონმდებლებისთვის, მასობრივი მედიასაშუალებებისა და საზოგადოებისთვის 

საწარმოსა თუ ორგანიზაციის გეგმების, მიღწევებისა და შეხედულებების გაცნობის 

მისზნით საინფორმაციო პროგრამების დაგეგმვა და მართვა;  

4. რეკლამირებასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებზე მომუშავე 

თანამშრომელთა საქმიანობის წარმართვა  

5. ბიუჯეტების შემუშავება და მართვა, დანახარჯების კონტროლი და რესურსების 

ეფექტიანი გამოყენების უზრუნველყოფა;  

6. ოპერაციული და ადმინისტრაციული პროცედურების შემუშავება და მართვა; 

7. ყოველდღიური საქმიანობის დაგეგმვა და მართვა; 

8. თანამშრომელთა შერჩევის, მომზადებისა და მათ მიერ შესასრულებელი სამუშაოს 

ზედამხედველობა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
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 რეკლამირების მენეჯერი 

 საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 1223 

კვლევებისა და დამუშავებების მენეჯერები 

 

კვლევებისა და დამუშავებების მენეჯერები გეგმავენ, მართავენ და კოორდინაციას უწევენ 

საწარმოების ან ორგანიზაციების კვლევებისა და დამუშავებების, ან იმ საწარმოების 

საქმიანობას, რომლებიც მსგავს მომსახურებას სხვა საწარმოებსა და ორგანიზაციებს უწევენ. 

 მათ მოვალეობებში შედის:  

1. ორგანიზაციის შიდა ან გარე კვლევითი ორგანიზაციების მიერ შეკვეთით 

განხორციელებული ახალი ან გაუმჯობესებული ტექნიკური პროცესების, 

პროდუქტების, ცოდნის ან მასალების გამოყენების განვითარებისთვის კვლევებისა და 

დამუშავებების საქმიანობების დაგეგმვა, წარმართვა და კოორდინირება; 

2. საწარმოს ან ორგანიზაციის კვლევებისა და დამუშავებების ზოგადი პროგრამების 

დაგეგმვა მიზნებისა და საბიუჯეტო მოთხოვნების მითითებით; 

3. კვლევებისა და დამუშავებების  საკითხებზე მომუშავე თანამშრომელთა საქმიანობის 

წარმართვა; 

4. ბიუჯეტების შემუშავება და მართვა, დანახარჯების კონტროლი და რესურსების 

ეფექტიანი გამოყენების უზრუნველყოფა;  

5. ოპერაციული და ადმინისტრაციული პროცედურების შემუშავება და მართვა; 

6. ყოველდღიური საქმიანობის დაგეგმვა და მართვა; 

7. თანამშრომელთა შერჩევის, მომზადებისა და მათ მიერ შესასრულებელი სამუშაოს 

ზედამხედველობა; 

8. ყრილობებზე, სემინარებსა და კონფერენციებზე საწარმოსა თუ ორგანიზაციის 

წარდგენა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 ახალი პროდუქტების განვითარების მენეჯერი 

 კვლევების მენეჯერი 

 

 

ქვეჯგუფი 13 

წარმოებისა და სპეციალიზებული მომსახურების მენეჯერები 

 

წარმოებისა და სპეციალიზებული მომსახურების მენეჯერები გეგმავენ, მართავენ და 

კოორდინაციას უწევენ საწარმოს ან ორგანიზაციის მიერ საქონლის წარმოებას და 

სპეციალიზებული პროფესიული და ტექნიკური მომსახურების უზრუნველყოფას  საწარმოსა 

თუ ორგანიზაციის დეპარტამენტის მენეჯერის ან გენერალური მენეჯერის სახით (იმ 

შემთხვევაში, თუ საწარმოს ან ორგანიზაციას არ გააჩნია მენეჯერთა იერარქიული სისტემა). 

ისინი პასუხისმგებელნი არიან საწარმოო საქმიანობაზე დამამუშავებელ მრეწველობაში, 

სამთომოპოვებით მრეწველობაში, მშენებლობაში, ლოჯისტიკასა და ინფორმაციულ- 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში, მსხვილმასშტაბიან სოფლის, სატყეო და მეთევზეობის 

მეურნეობებში და, აგრეთვე, ჯანმრთელობის დაცვის, განათლების, სოციალური 

უზრუნველყოფის, საბანკო, სადაზღვევო და სხვა პროფესიული და ტექნიკური 

მომსახურებების მიწოდებაზე. ამ ქვეჯგუფის პროფესიების დიდი ნაწილი დაკისრებული 
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ვალდებულებების კომპეტენტურად შესრულებისთვის მოითხოვს ISCO-ს კვალიფიკაციის 

მეოთხე დონეს. 

ამ ქვეჯგუფში დასაქმებულების მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: პროდუქციის 

გამოშვების, გაწეული მომსახურების, ხარისხის, რაოდენობის, ღირებულების, სამუშაოს 

დროულად შესრულების მოთხოვნებთან დაკავშირებული საქმიანობის დეტალების 

დაგეგმვა; სტანდარტების ჩამოყალიბება და მიზნების დასახვა; საწარმოო დანადგარებისა და 

ტექნოლოგიური პროცესების კონტროლი; წარმოებული საქონლისა და გაწეული 

მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფა; ტენდერებისა და საკონტრაქტო წინადადებების 

მომზადება; ბიუჯეტების შემუშავება და მართვა, ხარჯების კონტროლი და ღონისძიებების, 

პროცედურებისა და რესურსების კორექტირება ხარჯების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით; 

ახალი სამრეწველო დანადგარებისა და მოწყობილობების შეძენისა და მონტაჟის 

ზედამხედველობა; ჯანმრთელობის დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების მოთხოვნების 

განხორციელების კოორდინირება; ყოველდღიური საქმიანობების დაგეგმვა და მართვა; 

თანამშრომელთა შერჩევის, მომზადებისა და მათი საქმიანობის ზედამხედველობა; 

ანგარიშების, ბიუჯეტებისა და პროგნოზების დოკუმენტის მომზადება ან მათი მომზადების 

უზრუნველყოფა; სხვა დაწესებულებებთან მოლაპარაკებებზე, აგრეთვე ყრილობებზე, 

სემინარებზე, საჯარო მოსმენებსა და ფორუმებზე საწარმოს ან ორგანიზაციის წარდგენა. 

 

ამ ქვეჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ მცირე ჯგუფებში: 

131 სოფლის მეურნეობის, მეტყევეობისა და მეთევზეობის წარმოების მენეჯერები 

132 დამამუშავებელი მრეწველობის, სამთომოპოვებითი მრეწველობის, მშენებლობისა და 

დისტრიბუციის მენეჯერები 

133 ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მომსახურების მენეჯერები 

134 სოციალური მომსახურების სფეროს მენეჯერები 

 

შენიშვნა 

ჩვეულებრივ, მე-2 (სპეციალისტი-პროფესიონალები) ან მე-3 (ტექნიკოსები და დამხმარე 

სპეციალისტები) ძირითად ჯგუფში შემავალ პროფესიებს მოეთხოვებათ მაღალი 

პროფესიული კვალიფიკაცია და დიდი გამოცდილება. რეგიონული და სხვა უფროსი 

მენეჯერები, რომლებიც მართავენ და ზედამხედველობენ იმ დაქვემდებარებული 

მენეჯერების საქმიანობებს, რომელთაც გააჩნიათ ფართო სპექტრის ფუნქციური 

ვალდებულებები, ექცევიან 1120-ე ჯგუფურ ერთეულში (მმართველი და აღმასრულებელი 
დირექტორები). 
 

 

მცირე ჯგუფი 131  

სოფლის მეურნეობის, მეტყევეობისა და მეთევზეობის სფეროებში წარმოების მენეჯერები 

 

სოფლის მეურნეობის, მეტყევეობისა და მეთევზეობის სფეროებში წარმოების მენეჯერები 

გეგმავენ, მართავენ და კოორდინირებას უწევენ მსხვილმასშტაბიანი სოფლის მეურნეობის, 

მებაღეობის, მეტყევეობის, აკვაკულტურისა და მეთევზეობის ისეთ საწარმოო საქმიანობებს, 

როგორებიცაა მოსავლის მოყვანა და აღება, შინაური საქონელის, თევზისა და კიბოსნარიების 

მოშენება და გაზრდა პლანტაციებზე, დიდ რანჩოებში, კოლექტიურ ფერმებში და 

კოოპერატივებში და თევზის და წყლის ბინადართა სხვა სახეობების ჭერა.  

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: კონტრაქტის პირობებისა და ბაზრის 

მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად საბაზრო საქმიანობის  მონიტორინგი და წარმოების 

დაგეგმვა; ბიუჯეტების შემუშავება და მართვა, პროდუქციის წარმოებისა და დანახარჯების 

მონიტორინგი, სასოფლო-სამეურნეო და მეთევზეობის ფერმების მართვის პრაქტიკის 
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შესახებ ჩანაწერების წარმოება და აგრეთვე ფინანსური და ოპერატიული ანგარიშების 

მომზადება; მოსავლის, დაჭერილი თევზისა და საქონლის გაყიდვასთან დაკავშირებით 

მყიდველებთან მოლაპარაკებების წარმართვა; პროდუქციის წარმოებისა და მართვის 

საკითხებზე ფერმერებთან, გემის კაპიტნებთან ან დამოუკიდებელ მესაკუთრეებთან 

ხელშეკრულებების გაფორმება; საქმიანობის ტიპის, ინტენსიურობისა და თანმიმდევრობის 

დაგეგმვა; მანქანების, აღჭურვილობისა და სახარჯი მასალების შეძენა; გარემოს ტოქსინების, 

სარეველების, მავნებლებისა და დაავადებების იდენტიფიცირება და კონტროლი; ისეთი 

საქმიანობების ორგანიზება, როგორიცაა შენობა-ნაგებობის, წყალმომარაგების სისტემების და 

აღჭურვილობის ტექნიკური მომსახურება; მუშებისა და კონტრაქტორთა შერჩევის, 

მომზადებისა და მათ მიერ შესასრულებელი სამუშაოს ზედამხედველობა.  

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

1311 სოფლის მეურნეობისა და მეტყევეობის სფეროში წარმოების მენეჯერები 

1312 აკვაკულტურებისა და მეთევზეობის წარმოების მენეჯერები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 1311 

სოფლის მეურნეობისა და მეტყევეობის სფეროში წარმოების მენეჯერები 

 

სოფლის მეურნეობისა და მეტყევეობის სფეროში წარმოების მენეჯერები გეგმავენ, 

მართავენ და კოორდინირებას უწევენ მსხვილმასშტაბიან სოფლის მეურნეობის, მებაღეობის, 

მეტყევეობის, აკვაკულტურისა და მეთევზეობის სფეროში ისეთ საწარმოო საქმიანობებს, 

როგორებიცაა მოსავლის მოყვანა და აღება, შინაური საქონლის მოშენება და გაზრდა 

პლანტაციებზე, დიდ რანჩოებში, კოლექტიურ ფერმებში და სასოფლო-სამეურნეო 

კოოპერატივებში.  

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. კონტრაქტისა და ბაზრის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად სოფლის მეურნეობაში 

და მეტყევეობაში საბაზრო აქტივობის მონიტორინგი და წარმოების დაგეგმვა; 

2. ბიუჯეტების შემუშავება და მართვა, პროდუქციის წარმოების მოცულობისა და 

დანახარჯების მონიტორინგი, ფერმის მართვის პრაქტიკის შესახებ ინფორმაციის 

შეგროვება და ფინანსური და ოპერატიული ანგარიშების მომზადება; 

3. სასოფლო-სამეურნეო კულტურების და ცხოველების გაყიდვის თაობაზე 

მყიდველებთან მოლაპარაკებების წარმოება; 

4. სასოფლო-სამეურნეო კულტურების და ცხოველების წარმოებაზე, ან წარმოების 

მართვაზე ფერმერებთან ან დამოუკიდებელ მესაკუთრეებთან ხელშეკრულებების 

გაფორმება; 

5. საქმიანობების ტიპის, ინტენსიურობისა და თანმიმდევრობის დაგეგმვა (მაგალითად, 

თესვის ან დარგვის, მორწყვისა და მოსავლის აღების საუკეთესო დროის განსაზღვრა); 

6. მაქსიმალური პროდუქციის წარმოებისათვის აუცილებელი სასუქის ტიპისა და 

რაოდენობის განსაზღვრის მიზნით ნიადაგის ანალიზი; 

7. მანქანების, აღჭურვილობისა და სახარჯი მასალების შეძენა (მაგალითად, 

ტრაქტორების, თესლის, სასუქისა და ქიმიკატების); 

8. სოფლის მეურნეობისა და მეტყევეობის გარემოს ტოქსინების, სარეველების, 

მავნებლებისა და დაავადებების იდენტიფიცირება და კონტროლი;  

9. ფერმერული საქმიანობების ორგანიზება, როგორიცაა შენობების, წყალმომარაგების 

სისტემებისა და აღჭურვილობის ტექნიკური მომსახურება; 
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10. დარგვის, მორწყვის, ქიმიკატების გამოყენების, მოსავლის აღებისა და დახარისხების 

საქმიანობების მართვა და კოორდინაცია; 

11. კულტურების სიმწიფის განსაზღვრის, ან ამინდის გამო მათი პოტენციური 

დაზიანების შეფასებისთვის პლანტაციებისა და მინდვრების შემოწმება;  

12. კონტრაქტორების და სოფლის მეურნეობის ან მეტყვეობის სფეროში მუშების შერჩევა, 

მომზადება და მათ მიერ შესასრულებული სამუშაოს ზედამხედველობა.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 სატყეო მეურნეობის მენეჯერი 

 პლანტაციის მენეჯერი 

 რანჩოს მენეჯერი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 1312 

 აკვაკულტურის და მეთევზეობის სფეროში წარმოების მენეჯერები 

 

აკვაკულტურის და მეთევზეობის სფეროში წარმოების მენეჯერები გეგმავენ, მართავენ და 

კოორდინირებას უწევენ მსხვილმასშტაბიანი აკვაკულტურისა და მეთევზეობის ისეთ 

საქმიანობებს, როგორებიცაა თევზისა და კიბოსნაირების ჭერა ან მოშენება ასევე, თევზის, 

კიბოსნაირების და წყლის ბინადართა სხვა სახეობების სასაქონლო კულტურებად და მტკნარ 

ან მლაშე წყლებში გასაშვებად გამოზრდა.  

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. კონტრაქტისა და ბაზრის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად აკვაკულტურაში და 

მეთევზეობაში საბაზრო აქტივობის მონიტორინგი და წარმოების დაგეგმვა; 

2. ბიუჯეტების შემუშავება და მართვა, პროდუქციის გამოშვების მოცულობისა და 

ხარჯების მონიტორინგი, მეთევზეობის მართვის პრაქტიკის შესახებ ინფორმაციის 

შეგროვება და ფინანსური და ოპერატიული ანგარიშების მომზადება; 

3. წარმოებული პროდუქციის და დაჭერილი თევზის მყიდველებთან მოლაპარაკებების 

წარმოება; 

4. მეთევზეობის და აკვაკულტურის საქმიანობებთან დაკავშირებით, ან პროდუქციის 

მართვაზე ხომალდების კაპიტნებთან ან ხომალდების  და აკვაკულტურის ფერმების 

მესაკუთრეებთან ხელშეკრულებების გაფორმება; 

5. დაავადებებისა ან პარაზიტების იდენტიფიცირების მიზნით აკვაკულტურის ან 

მეთევზეობის პროდუქციის შემოწმების ორგანიზება და ჩატარება; 

6. თევზის მოშენებისა და ზრდის დონის გაუმჯობესების და, აგრეთვე, თევზსაშენში 

დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილების ღონისძიებების შემუშავებას და 

კოორდინირებას; 

7. გარემოს მონიტორინგი წყლის ფლორისა და ფაუნის შენარჩუნების ან გაუმჯობესების 

მიზნით; 

8. თევზის მოშენების მართვისა და მეთოდების ცოდნის გამოყენებით თევზის 

დისლოკაციისა და ქვირითის ყრის, ქვირითის ინკუბაციისა და ლიფსიტების 

გამოზრდის მართვა და მონიტორინგი;  

9. ტბებში, გუბურებში, მდინარეებსა თუ კომერციულ წყალსაცავებში მოწიფული 

თევზის გაშვების მართვა და მონიტორინი;  

10. მანქანების, აღჭურვილობისა და სახარჯი მასალების (მაგალითად, გემების და 

ბადეების) შეძენა; 

11. გემების, კატერებისა და აღჭურვილობის ტექნიკური მომსახურება;  
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12. აკვაკულტურის ან თევზის საშენში მუშაკებისა და კონტრაქტორთა შერჩევის, 

მომზადებისა და მათ მიერ შესასრულებელი სამუშაოს ზედამხედველობა.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:   
 აკვაკულტურის წარმოების მენეჯერი 

 მეთევზეობის ოპერაციების მენეჯერი 

 სანაპირო ზოლის თევზსაჭერი გემის კაპიტანი 

 ტრაულერის მენეჯერი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 თევზის საშენის მენეჯერი – 6221 

 ფერმერი, აკვაკულტურის მოშენება − 6221 

 ფერმერი, თევზის მოშენება − 6221 

 ფერმერი, ხამანწკების მოშენება – 6221 

 სანაპირო ზოლის თევზასაჭერი გემის კაპიტანი – 6222 

 მეთევზეების ბრიგადირი (ღრმა წყლების) – 6223 

 

 

მცირე ჯგუფი132 

დამამუშავებელი მრეწველობის, სამთომოპოვებითი მრეწველობის,  

მშენებლობისა და დისტრიბუციის მენეჯერები 

 

დამამუშავებელი მრეწველობის, სამთომოპოვებითი მრეწველობის, მშენებლობისა და 

დისტრიბუციის მენეჯერები გეგმავენ, მართავენ და კოორდინირებას უწევენ წარმოებას, 

სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებას, მშენებლობას, მომარაგების, დასაწყობებისა და 

ტრანსპორტირების საქმიანობებს, როგორც ისეთი საწარმოსა თუ ორგანიზაციის 

დეპარტამენტის ხელმძღვანელები ან გენერალური მენეჯერები, რომელთაც მენეჯერთა 

იერარქიული სისტემა არ გააჩნიათ.  

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: პროდუქციის გამოშვების ხარისხის, 

რაოდენობისა და ღირებულების, სამუშაოს დროულად შესრულების მოთხოვნებთან 

მიმართებაში საქმიანობის დეტალების დაგეგმვა; სამუშაო საათების განსაზღვრისა და 

აღჭურვილობის მომარაგებით სამრეწველო დანადგარების ოპერირებისა და ხარისხის 

პროცედურების კონტროლის დაგეგმვა და ტექნიკური მომსახურება; ტენდერებისა და 

საკონტრაქტო წინადადებების მომზადება; ბიუჯეტების შემუშავება და მართვა, და აგრეთვე 

ტექნოლოგიური პროცესების რეგულირება და რესურსების ოპტიმიზება ხარჯების 

მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით; ახალი სამრეწველო დანადგარებისა და მოწყობილობების 

შეძენისა და დამონტაჟების ზედამხედველობა; აღრიცხვის კონტროლი და წარმოების შესახებ  

ანგარიშების მომზადების კონტროლი; ჯანმრთელობის დაცვისა და უსაფრთხოების 

მოთხოვნების დაცვის კოორდინირება; ყოველდღიური საქმიანობების დაგეგმვა და 

წარმართვა; თანამშრომელთა შერჩევის, დამზადებისა და მათ მიერ შესასრულებული 

სამუშაოს ზედამხედველობა.  

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

1321 დამამუშავებელი მრეწველობის მენეჯერები 

1322 სამთომოპოვებითი მრეწველობის მენეჯერები 

1323 მშენებლობის მენეჯერები 

1324 მომარაგების, დისტრიბუციისა და მონათესავე სფეროების მენეჯერები 
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ჯგუფური ერთეული 1321 

დამამუშავებელი მრეწველობის მენეჯერები 

 

დამამუშავებელი მრეწველობის მენეჯერები გეგმავენ, წარმართავენ და კოორდინირებას 

უწევენ საქონლის წარმოების, ელექტროენერგიის, ბუნებრივი აირისა და წყლის წარმოება-

მიწოდების, ნარჩენების შეგროვების, გადამუშავებასა და მოცილებასთან დაკავშირებულ 

საქმიანობებს. ისინი შესაძლებელია, მართავდნენ დიდი საწარმოების წარმოების 

დეპარტამენტებს ან წარმოადგენდნენ პატარა სამრეწველო კომპანიების მენეჯერებს.  

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. წარმოების სტრატეგიის, პოლიტიკისა და გეგმების განსაზღვრა, განხორციელება და 

მონიტორინგი; 

2. წარმოების ხარისხისა და რაოდენობის, ღირებულების, საჭირო დროის და სამუშაო 

მოთხოვნების გათვალისწინებით საწარმოო საქმიანობის დეტალური დაგეგმვა;  

3. ტექნიკური მომსახურების დაგეგმვის, სამუშაო საათების განსაზღვრის და 

ნაწილებისა და ხელსაწყოების მომარაგებით საწარმოს საქმიანობისა და ხარისხის 

პროცედურების კონტროლი;  

4. ბიუჯეტების შემუშავება და მართვა, პროდუქციის წარმოებისა და ხარჯების 

მონიტორინგი და პროცედურებისა და რესურსების რეგულირება ხარჯების 

მინიმუმამდე დასაყვანად;  

5. სხვა მენეჯერებთან კონსულტირება წარმოების საკითხებზე და მათი ინფორმირება;  

6. ახალი სამრეწველო დანადგარებისა და მოწყობილობების შეძენისა და დამონტაჟების 

ზედამხედველობა;  

7. საწარმოო დოკუმენტაციისა და ანგარიშების მომზადების კონტროლი; 

8. შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების ტექნიკის მოთხოვნების დაცვის კოორდინაცია; 

9. ბიზნესისთვის შესაძლებლობების გამოვლენა და საწარმოებელი პროდუქტების 

განსაზღვრა; 

10. სამრეწველო ოპერაციებსა და გარემოსთან დაკავშირებულ საკითხებზე 

მარეგულირებელი და კანონით განსაზღვრული მოთხოვნების შესწავლა და 

შესრულება; 

11. სპეციალიზებული საქონლის წარმოებისთვის კვოტების გაცემის კონტროლი და 

მომხმარებლებსა და მომწოდებლებთან ხელშეკრულებების გაფორმება; 

12. თანამშრომელთა შერჩევის, მომზადებისა და მათ მიერ შესასრულებული სამუშაოს 

ზედამხედველობა.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:   
 წარმოების ხელმძღვანელი 

 დამამუშავებელი მრეწველობის მენეჯერი 

 წარმოებისა და ოპერაციების მენეჯერი (წარმოება). 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 წარმოების ზედამხედველი (დამამუშავებელი მრეწველობა) – 3122 

 

 

ჯგუფური ერთეული1322 

სამთომოპოვებითი მრეწველობის მენეჯერები 

 

სამთომოპოვებითი მრეწველობის მენეჯერები გეგმავენ, მართავენ და კოორდინირებას 

უწევენ სამთომოპოვებითითი მრეწველობის და ნავთობის და აირის მოპოვების საქმიანობებს  
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როგორც ქვედანაყოფის ხელმძღვანელები, ან როგორც ისეთი საწარმოსა თუ ორგანიზაციის 

გენერალური მენეჯერები, რომელთაც მენეჯერთა იერარქიული სისტემა არ გააჩნიათ. 

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. მოპოვების კვოტების დადგენის, მოპოვების ადგილების დაგეგმვისა და ნედლეულის 

მოპოვების პოლიტიკის შემუშავებისთვის სხვა მენეჯერებთან მოთათბირება; 

2. სამუშაო უბნების პროდუქტიულობის შეფასება დასაქმებული პერსონალის, 

გამოსაყენებელი აღჭურვილობისა და ტექნოლოგიების შესაბამისობის 

განსასაზღვრავად და საჭიროების შემთხვევაში სამუშაო გრაფიკსა თუ 

აღჭურვილობაში ცვლილებების შეტანა; 

3. საწარმოო საქმიანობის დეტალური დაგეგმვა პროდუქციის ხარისხის და 

რაოდენობის, ღირებულების, სამუშაო დროისა და სამუშაო ძალაზე მოთხოვნის 

გათვალისწინებით;   

4. მოწყობილობის მუშაობის და ტენოლოგიური პროცესების მართვა ტექნიკური 

მომსახურების დაგეგმვის, მუშაობის გრაფიკების შედგენის და მოწყობილობის 

მიწოდების საშუალებით 

5. ბიუჯეტების შემუშავება და მართვა, პროდუქციის წარმოების მოცულობისა და 

დანახარჯების მონიტორინგი, და დანახარჯების მინიმუმამდე დასაყვანად 

ტექნოლოგიური პროცესებისა და რესურსების რეგულირება;  

6. ახალი სამრეწველო დანადგარებისა და მოწყობილობების შეძენისა და მონტაჟის 

ზედამხედველობა;  

7. საწარმოო დოკუმენტაციისა და ანგარიშების მომზადების კონტროლი;  

8. შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების ტექნიკის მოთხოვნების დაცვის კოორდინაცია; 

9. სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებასა და გარემოსთან დაკავშირებულ საკითხებზე 

ნორმატიული და კანონმდებლობით განსაზღვრული მოთხოვნების შესწავლა და 

შესრულება;  

10. თანამშრომელთა შერჩევის, მომზადებისა და მათ მიერ შესასრულებელი სამუშაოს 

ზედამხედველობა.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 მაღაროს მენეჯერი 

 წარმოების მენეჯერი (შახტი) 

 წარმოების მენეჯერი (ნავთობისა და ბუნებრივი აირის მოპოვება) 

 წარმოების მენეჯერი (კარიერი) 

 კარიერის მენეჯერი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 შახტის უფროსის მოადგილე − 3121 

 შახტის ზედამხედველი − 3121 

 შახტის მენეჯერის მოადგილე − 3121 

 კარიერის ზედამხედველი − 3121 

 

 

ჯგუფური ერთეული 1323 

მშენებლობის მენეჯერები 

 

მშენებლობის მენეჯერები გეგმავენ, მართავენ და კოორდინირებას უწევენ სამოქალაქო-

საინჟინრო ნაგებობების, შენობებისა და საცხოვრებელი სახლების მშენებლობას, როგორც 

საწარმოსა თუ ორგანიზაციის ქვედანაყოფის ხელმძღვანელები, ან როგორც ისეთი საწარმოსა 
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თუ ორგანიზაციის გენერალური მენეჯერები, რომელთაც მენეჯერთა იერარქიული სისტემა 

არ გააჩნიათ. 

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. არქიტექტურული ნახაზებისა და სპეციფიკაციების ინტერპრეტაცია; 

2. შრომითი რესურსებისა და შესყიდვების და, ასევე, მასალებით, დანადგარებით და 

აღჭურვილობით უზრუნველყოფის კოორდინაცია; 

3. შენობების პატრონებთან, მენაშენეებთან და მშენებლობის პროცესში მონაწილე 

ქვეკონტრაქორებთან მოლაპარაკებების წარმართვა პროექტების დროულად და 

ბიუჯეტის ფარგლებში დასრულების უზრუნველსაყოფად; 

4. ტენდერებისა და საკონტრაქტო წინადადებების მომზადება; 

5. სამშენებლო ობიექტებისთვის კოორდინირებული სამუშაო პროგრამების შემუშავება 

და განხორციელება; 

6. სამშენობლო კანონმდებლობასთან და წარმოებასთან, ხარისხთან, ხარჯებსა და 

უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა; 

7. ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის მშენებლობის გეგმების წარდგენის ორგანიზება; 

8. კონტრაქტის შესაბამისად მშენებლობის ან ქვეკონტრაქტის შესაბამისად სპეციალური 

სამშენებლო მომსახურების წარმოება; 

9. შესაბამისი დაწესებულებების მიერ შენობის ინსპექტირების უზრუნველყოფა; 

10. ბიუჯეტების შემუშავება და მართვა, ხარჯების კონტროლი და რესურსების 

ეფექტიანად გამოყენების უზრუნველყოფა; 

11. თანამშრომელთა და ქვეკონტარქტორთა შერჩევის, მომზადებისა და მათ მიერ 

შესასრულებელი სამუშაოს ზედამხედველობა.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 სამოქალაქო მშენებლობის პროექტის მენეჯერი 

 მშენებლობის პროექტის მენეჯერი 

 მშენებელობის ხელმძღვანელი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 მშენებლობის ოსტატი (ბრიგადირი) − 3123 

 საცხოვრებელი სახლების მშენებელი − 7111 

 

 

ჯგუფური ერთეული 1324 

მომარაგების, დისტრიბუციისა და მონათესავე სფეროების მენეჯერები 

 

მომარაგების, დისტრიბუციისა და მონათესავე სფეროების მენეჯერები გეგმავენ, მართავენ 

და კოორდინირებას უწევენ მგზავრთა ტრანსპორტირების სისტემებსა და საშუალებებს და 

საქონლის მიწოდებას, ტრანსპორტირებას, დასაწყობებასა და დისტრიბუციას, როგორც 

ქვედანაყოფის ხელმძღვანელები, ან როგორც ისეთი საწარმოსა თუ ორგანიზაციის 

გენერალური მენეჯერები, რომელთაც მენეჯერთა იერარქიული სისტემა არ გააჩნიათ.  

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. შესყიდვის, დასაწყობებისა და დისტრიბუციის სტრატეგიების, პოლიტიკისა და 

გეგმების განსაზღვრა, განხორციელება და მონიტორინგი; 

2. მარაგის საჭირო დონის მინიმალური ხარჯებით შენარჩუნების მიზნით გეგმების 

მომზადება და განხორციელება; 

3. ხარისხის, ხარჯებისა და მიწოდების მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად 

მომწოდებლებთან კონტრაქტებთან დაკავშირებით მოლაპარაკებების გამართვა; 
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4. მიწოდების მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად და მარაგის დონის 

გასაკონტროლებლად შენახვისა და აღრიცხვის სისტემების მონიტორინგი და 

განხილვა; 

5. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების, მატარებლების, ხომალდებისა თუ 

თვითმფრინავების გაგზავნის ზედამხედველობა; 

6. საქონლის გადაადგილების მონიტორინგის მიზნით ჩანაწერების სისტემების 

ოპერირება და ოპტიმალურ ვადებში მარაგების შევსების უზრუნველყოფა; 

7. გასატანი საქონლისა და ტრანსპორტირების საშუალებასთან მოთხოვნებთან 

დაკავშირებით სხვა დეპარტამენტებსა და მომხმარებლებთან კავშირების დამყარება; 

8. საქონლის შესყიდვის, დასაწყობებისა და დისტრიბუციასთან დაკავშირებული 

ტრანზაქციების აღრიცხვის ზედამხედველობა; 

9. ბიუჯეტების შემუშავება და მართვა, ხარჯების კონტროლი და რესურსების 

ეფექტიანი გამოყენების უზრუნველსაყოფად; 

10. საოპერაციო და ადმინისტრაციული პროცედურების შემუშავება და მართვა; 

11. ყოველდღიური ოპერაციების დაგეგმვა და მართვა; 

12. თანამშრომელთა შერჩევის, მომზადებისა და შესასრულებელი სამუშაოს 

ზედამხედველობა.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:   
 ავტოსადგურის მენეჯერი 

 ლოჯისტიკის მენეჯერი 

 შესყიდვების მენეჯერი 

 რკინიგზის სადგურის მენეჯერი 

 რკინიგზის სადგურის ხელმძღვანელი 

 მიწოდებისა და დისტრიბუციის მენეჯერი 

 მიწოდების ქსელის მენეჯერი 

 სატრანსპორტო კომპანიის მენეჯერი 

 საქალაქო სატრანზიტო სისტემის მენეჯერი 

 საწყობის მენეჯერი 

 

შენიშვნა 

აეროპორტების, სარკინიგზო კომპანიების, საქალაქო სატრანზიტო სატრანსპორტო 

სისტემებისა და სხვა სატრანსპორტო კორპორაციების მთავარი აღმასრულებელი 

დირექტორები, რომელთაც გააჩნიათ მენეჯერთა იერარქიული სისტემა, შესული არიან 1120-

ე ჯგუფურ ერთეულში (მმართველი და აღმასრულებელი დირექტორები). 
 

 

მცირე ჯგუფი 133 

ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მომსახურებების მენეჯერები 

 

ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მომსახურების მენეჯერები გეგმავენ, 

მართავენ და კოორდინირებას უწევენ კომპიუტერული და კავშირგაბმულობის სისტემების 

შეძენას, განვითარებას, მოვლა-პატრონობასა და გამოყენებას, როგორც ქვედანაყოფის 

ხელმძღვანელები, ან როგორც ისეთი საწარმოსა თუ ორგანიზაციის გენერალური 

მენეჯერები, რომელთაც მენეჯერთა იერარქიული სისტემა არ გააჩნიათ.  

შესასრულებელი ამოცანები ჩვეულებრივ შემდეგია: მომხმარებლებთან, 

ხელმძღვანელობასთან, მომწოდებელთან და ტექნიკოსებთან კონსულტაციების გამართვა 

კომპიუტერული ტექნიკის საჭიროების და ინფორმაციული სისტემების მიმართ 
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მოთხოვნების შესაფასებლად და ამ საჭიროებების შესაბამისი ტექნოლოგიების 

განსასაზღვრელად; ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სტრატეგიის, 

პოლიტიკისა და გეგმების ფორმულირება და წარმართვა; ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების რესურსების შერჩევა და დამონტაჟება, მომხმარებელთა გადამზადების 

უზრუნველყოფა; ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ოპერაციების, სამუშაოს 

ანალიზის, პრიორიტეტების, სტანდარტებისა და ზღვრული ვადების დადგენა; 

ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სისტემების უსაფრთხოების 

ზედამხედველობა; სისტემური ანალიტიკოსების, პროგრამისტებისა და კომპიუტერთან 

დაკავშირებული სხვა მუშაკების სამუშაოს განაწილება, გადახედვა, მართვა და 

ხელმძღვანელობა; ორგანიზაციის მიერ ტექნოლოგიების გამოყენების და საჭიროებების 

შეფასება და რეკომენდაციების შემუშავება, მაგალითად, მოწყობილობების და პროგრამული 

უზრუნველყოფის მომწოდებლებისთვის; ბიუჯეტების შემუშავება და მართვა, ხარჯების 

კონტროლი და რესურსების ეფექტური გამოყენების უზრუნველყოფა; საოპერაციო და 

ადმინისტრაციული პროცედურების შემუშავება; თანამშრომელთა შერჩევის, მომზადებისა 

და მათ მიერ შესასრულებული სამუშაოს ზედამხედველობა; ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო  

ტექნოლოგიებთან დაკავშირებულ ყრილობებზე, სემინარებსა და კონფერენციებზე საწარმოს 

ან ორგანიზაციის წარდგენა.  

  

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულში: 

1330 ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო  ტექნოლოგიების მომსახურებების მენეჯერები 

 

 

ჯგუფური ერთეული1330  

ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მომსახურებების მენეჯერები 

 

ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო  ტექნოლოგიების მომსახურებების მენეჯერები გეგმავენ, 

მართავენ და კოორდინირებას უწევენ კომპიუტერული და კავშირგაბმულობის სისტემების 

შეძენას, განვითარებას, ტექნიკური მომსახურებასა და გამოყენებას როგორც დეპარტამენტის 

ან ისეთი საწარმოსა თუ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, რომელსაც არ გააჩნია მენეჯერთა 

იერარქიული სისტემა.  

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. მომხმარებლებთან, ხელმძღვანელობასთან, მიმწოდებლებსა და ტექნიკოსებთან 

კონსულტაციების გამართვა კომპიუტერული და სისტემური მოთხოვნების 

შესაფასებლად და ამ მოთხოვნების შესასრულებლად ტექნოლოგიების 

დასაზუსტებლად;  

2. ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სტრატეგიის, პოლიტიკისა და 

გეგმების ჩამოყალიბება და წარმართვა;  

3. ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების რესურსების შერჩევისა და 

დამონტაჟების ხელმძღვანელობა და მომხმარებელთა მომზადების უზრუნველყოფა; 

4. ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ოპერაციების მართვა, სამუშაო 

პროცესის ანალიზი, პრიორიტეტების დადგენა, სტანდარტების ჩამოყალიბება და 

ზღვრული ვადების დადგენა;  

5. ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სისტემების უსაფრთხოების 

ზედამხედველობა;  

6. სისტემური ანალიტიკოსების, პროგრამისტებისა და კომპიუტერთან დაკავშირებული 

სხვა დასაქმებულებისთვის სამუშაოს განაწილება, გადახედვა, მართვა და 

ხელმძღვანელობა; 
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7. ორგანიზაციის მიერ ტექნოლოგიების გამოყენებისა და საჭიროებების შეფასება, 

გაუმჯობესების (მაგალითად: კომპიუტერული ტექნიკისა და პროგრამების 

განახლება) მიზნით რეკომენდაციების გაცემა;  

8. ბიუჯეტების შემუშავება და მართვა, ხარჯების კონტროლი და რესურსების 

ეფექტურად გამოყენების უზრუნველყოფა;  

9. საოპერაციო და ადმინისტრაციული პროცედურების შემუშავება; 

10. თანამშრომელთა შერჩევის, მომზადებისა და შესასრულებელი სამუშაოს 

ზედამხედველობა;  

11. ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებთან დაკავშირებულ ყრილობებზე, 

სემინარებსა და კონფერენციებზე საწარმოს ან ორგანიზაციის წარდგენა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 აპლიკაციების განვითარების მენეჯერი 

 ოპერატიული მონაცემების მენეჯერი 

 მონაცემთა ოპერაციების მენეჯერი 

 მონაცემთა დამუშავების მენეჯერი 

 ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო  სისტემების ტექნოლოგიების განვითარების 

მენეჯერი 

 ინფორმაციული სისტემების დირექტორი  

 ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯერი (IT მენეჯერი) 

 ინტერნეტ პროვაიდერი 

 ქსელის მენეჯერი 

 

 

მცირე ჯგუფი 134 

სოციალური მომსახურების სფეროს სამსახურების მენეჯერები 

 

სოციალური სფეროს მომსახურების სამსახურების მენეჯერები გეგმავენ, მართავენ და 

კოორდინირებას უწევენ ბავშვის მოვლას, ჯანმრთელობის დაცვას, სოციალურ დაცვას, 

განათლებასა და სხვა პროფესიულ მომსახურებებს, ასევე, მართავენ იმ ინსტიტუტების 

ფილიალებს და ქვედნაყოფებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ ფინანსურ და სადაზღვევო 

მომსახურებებს.  

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: დაწესებულებების მომსახურებებისა და 

ფუნქციონირების უზრუნველყოფის მიზნით პოლიტიკისა და გეგმების ან შემუშავება; 

სტანდარტებისა და მიზნების ჩამოყალიბება; კლიენტების მოთხოვნების 

დასაკმაყოფილებლად პროგრამებისა და მომსახურებების განვითარება და განხორციელება; 

რესურსების განაწილების მართვა და კოორდინაცია; თანამშრომლობისა და კოორდინაციის 

სფეროების განსახილველად მშობლებთან, საბჭოებთან, დამფინანსებელ ორგანოებთან, 

საზოგადოების წარმომადგენლებთან და შესაბამის სააგენტოებთან კავშირების დამყარება; 

ხარჯების მონიტორინგი და კონტროლი; თანამშრომელთა შერჩევის, მომზადებისა და მათ 

მიერ შესრულებული სამუშაოს ზედამხედველობა; ანგარიშების, ბიუჯეტებისა და 

პროგნოზების მომზადება ან ორგანიზება; სხვა სააგენტოებთან მოლაპარაკებებზე, აგრეთვე, 

ყრილობებზე, სემინარებზე, საჯარო მოსმენებსა და ფორუმებზე საწარმოს ან ორგანიზაციის 

წარდგენა.  

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

1341 ბავშვის მოვლის სამსახურების მენეჯერები 
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1342 ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს სამსახურების მენეჯერები 

1343 მოხუცებულთა მოვლის სამსახურების მენეჯერები 

1344 სოციალური დაცვის სფეროს სამსახურების მენეჯერები 

1345 განათლების სფეროს სამსახურებისა და ქვედანაყოფების მენეჯერები 

1346 ფინანსური და სადაზღვევო სფეროს სამსახურებისა და ქვედანაყოფების მენეჯერები 

1349 სოციალური მომსამსახურების სფეროს სამსახურების მენეჯერები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი   

 

შენიშვნა 

სოციალური სფეროს სამსახურების მენეჯერები პასუხისმგებლები არიან 

სპეციალიზებული პროფესიული და ტექნიკური მომსახურებების დაგეგმვაზე, წარმართვასა 

და კოორდინირებაზე. როგორც წესი, იმ პროფესიებს, რომლებიც გათვალისწინებულია მე-2 

(სპეციალისტი-პროფესიონალები) და მე-3 ძირითადი ჯგუფით (ტექნიკოსები და დამხმარე 
სპეციალისტები) მოეთხოვებათ მაღალი დონის პროფესიული კვალიფიკაცია და დიდი 

გამოცდილება. 

 

ჯგუფური ერთეული 1341 

  ბავშვის მოვლის სამსახურების მენეჯერები 

 

ბავშვის მოვლის სამსახურების მენეჯერები გეგმავენ, მართავენ, კოორდინირებას უწევენ 

და აფასებენ ბავშვის მოვლის უზრუნველყოფას სკოლამდელ, სკოლისშემდგომ, 

დასასვენებელ და დღის მოვლის ცენტრებსა და სამსახურებში.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. მოზარდების ფიზიკური, სოციალური, ემოციური და ინტელექტუალური 

განვითარების პროგრამების ჩამოყალიბება და განხორციელება; 

2. ბიუჯეტების შემუშავება და კონტროლი და სახსრების გამოყოფა პერსონალის, 

მასალების, აღჭურვილობისა და ტექნიკური მომსახურებისთვის; 

3. სკოლამდელ, სკოლისშემდგომ, დღისა და დასასვენებელ მოვლის ცენტრებში ბავშვთა 

მოვლაზე ზედამხედველობა და კოორდინირება; 

4. ბავშვზე მოვლის პროცესში მზრუნველთა მართვა და ზედამხედველობა; 

5. მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მართვა და შენობებისა და აღჭურვილობის 

მოწესრიგება ბავშვების, პერსონალის და მნახველების უსაფრთხოების 

უზრუნველსაყოფად; 

6. სამთავრობო აქტების განხილვა და განმარტება და ამ აქტების შესრულწების 

უზრუნველყოფის პროცედურების ჩამოყალიბება (მაგალითად, უსაფრთხოებასთან 

და დაცვასთან  დაკავშირებით); 

7. ბავშვთა განვითარების მონიტორინგი და მშობლებთან ან მეურვეებთან საუბრები; 

8. ბავშვის მოვლის ცენტრის აღრიცხვის წარმოება და ანგარიშების მომზადება; 

9. თანამშრომელთა სამსახურში აყვანა და შეფასება და მათი პროფესიული 

განვითარების კოორდინაცია.   

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითია: 
● ბავშვის მოვლის ცენტრის მენეჯერი 
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ჯგუფური ერთეული 1342 

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს სამსახურების მენეჯერები 

 

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს სამსახურების მენეჯერები გეგმავენ, მართავენ, 

კოორდინაციას უწევენ და აფასებენ კლინიკური და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 

დაცვის მომსახურებებს საავადმყოფოებში, კლინიკებში, ჯანმრთელობის დაცვის საჯარო 

სააგენტოებსა და მსგავს ორგანიზაციებში.  

 მათ მოვალეობებში შედის: 

1. სამსახურის, დაწესებულების, ორგანიზაციის ან ცენტრის საქმიანობის ზოგადი 

ხელმძღვანელობა და მართვა; 

2. სამედიცინო, საექთნო, ტექნიკური, საკანცელარიო, მომსახურების, მოვლა-

პატრონობისა და სხვა სფეროთა პერსონალის საქმიანობის მართვა, ზედამხედველობა 

და შეფასება; 

3. იმ ერთეულების მიზნებისა და შეფასებითი ან ოპერაციული კრიტერიუმების 

ჩამოყალიბება, რომლებსაც ისინი მართავენ; 

4. პერსონალის შერჩევის, დაქირავების ან მომზადების მართვა ან წარმართვა; 

5. სამედიცინო, საექთნო, ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალისთვის 

პროცედურების, პოლიტიკისა და მათ მიერ შესასრულებელი სამუშაოს 

სტანდარტების ჩამოყალიბება, განხორციელება და მონიტორინგი; 

6. რესურსების ეფექტიანი გამოყენებისა და დამატებითი პერსონალის, აღჭურვილობისა 

და მომსახურებების საჭიროების შეფასების უზრუნველსაყოფად დიაგნოსტიკური 

მომსახურებების, სტაციონარული საწოლების, დაწესებულებებისა და პერსონალის 

გამოყენების მონიტორინგი; 

7. ისეთი ადმინისტრაციული საქმიანობების კონტროლი, როგორებიცაა ბიუჯეტის 

დაგეგმვა, ანგარიშების მომზადება, სახარჯ მასალებზე, აღჭურვილობასა და 

მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები; 

8. მომსახურების უზრუნველყოფის კოორდინაციისათვის ჯანმრთელობის დაცვისა და 

სოციალური დაცვის მომსახურების სხვა მიმწოდებლებთან, მმართველ და 

დამფინანსებელ ორგანოებთან კავშირი; 

9. ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური დაცვის მომსახურებისა და 

დაწესებულებების გასაუმჯობესებლად ხელისუფლების ორგანოებისთვის რჩევების 

მიცემა; 

10. მოლაპარაკებებზე, ყრილობებზე, სემინარებზე, საჯარო მოსმენებსა და ფორუმებზე 

ორგანიზაციის წარდგენა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
● საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის დაწესებულების ხელმძღვანელი 

● კლინიკის დირექტორი 

● საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის კოორდინატორი 

● მოვლის დირექტორი 

● ჯანმრთელობის დაცვის დაწესებულების ადმინისტრატორი 

● საავადმყოფოს მთავარი მედდა 

● სამედიცინო ადმინისტრატორი 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
● მოხუცების მოვლის სამსახურის მენეჯერი − 1343 
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ჯგუფური ერთეული 1343 

მოხუცების მოვლის სამსახურების მენეჯერები 

 

მოხუცების მოვლის სამსახურების მენეჯერები გეგმავენ, მართავენ, კოორდინაციას უწევენ 

და აფასებენ საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით და ინდივიდუალურად გაწეულ 

მზრუნველობით მომსახურებებს იმ ცალკეული პირებისა და ოჯახების მიმართ, რომლებიც 

საჭიროებენ ამ სახის მომსახურებებს მოხუცებულობის გამო.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. სამსახურის, დაწესებულების, ორგანიზაციის ან ცენტრის ზოგადი ხელმძღვანელობა 

და მართვა; 

2. სამედიცინო, საექთნო, ტექნიკური, საკანცელარიო, მომსახურების, მოვლა-

პატრონობისა და სხვა სფეროს პერსონალის საქმიანობის მართვა, ზედამხედველობა 

და შეფასება; 

3. იმ ერთეულების მიზნებისა და შეფასებითი ან ოპერაციული კრიტერიუმების 

ჩამოყალიბება, რომლებსაც ისინი მართავენ; 

4. პერსონალის შერჩევის, დაქირავებისა და მომზადების მართვა ან წარმართვა; 

5. საექთნო, ინდივიდუალური მზრუნველობის, ტექნიკური და ადმინისტრაციული 

პერსონალისთვის პროცედურების, პოლიტიკისა და მათ მიერ შესასრულებელი 

სამუშაოს სტანდარტების ჩამოყალიბება, განხორციელება და მონიტორინგი; 

6. მოხუცებისათვის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამებისა და ზრუნვის 

მომსახურების კოორდინაცია და ადმინისტრირება; 

7. ისეთი ადმინისტრაციული საქმიანობების კონტროლი, როგორებიცაა ბიუჯეტის 

დაგეგმვა, ანგარიშების მომზადება, სახარჯ მასალებზე, აღჭურვილობასა და 

მომსახურებებზე გაწეული ხარჯები; 

8. მომსახურებების უზრუნველყოფის კოორდინაციისათვის ჯანმრთელობის დაცვისა 

და სოციალური მომსახურების სხვა მიმწოდებლებთან, მართვის და დამფინანსებელ 

ორგანოებთან კავშირი; 

9. ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის მომსახურებებისა და 

დაწესებულებების გასაუმჯობესებლად ხელისუფლების ორგანოების კონსულტირება 

საჭირო ზომების გატარებასთან დაკავშირებით; 

10. მოლაპარაკებებზე, ყრილობებზე, სემინარებზე, საჯარო მოსმენებსა და ფორუმებზე 

ორგანიზაციის წარდგენა. 

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
● მოხუცებზე ზრუნვის სახლის დირექტორი 

● მოხუცების მოვლის საზოგადოებრივი დაწესებულების კოორდინატორი 

● მოხუცთა თავშესაფრის დირექტორი 

● პენსიონერთა სოფლის კოორდინატორი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
● ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურების მენეჯერი − 1342 

 

 

ჯგუფური ერთეული 1344 

სოციალური დაცვის სამსახურების მენეჯერები 

 

სოციალური დაცვის სამსახურების მენეჯერები გეგმავენ, მართავენ და კოორდინაციას 

უწევენ სოციალური და საზოგადოებრივი მომსახურების ისეთ პროგრამებს, როგორებიცაა 
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შემოსავლის დონის შენარჩუნების უზრუნველყოფა, ოჯახის დახმარება, ბავშვთა 

მომსახურებები და სხვა საზოგადოებრივი პროგრამები და მომსახურებები.    

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. სამსახურის, დაწესებულების, ორგანიზაციის ან ცენტრის საქმიანობის ზოგადი 

ხელმძღვანელობა და მართვა; 

2. პერსონალისთვის პროცედურების, პოლიტიკისა და სტანდარტების ჩამოყალიბება, 

განხორციელება და მონიტორინგი; 

3. სოციალური დაცვისთვის, განთავსებისა და სხვა სახის სოციალური 

მომსახურებებისათვის გამოყოფილი რესურსების მონიტორინგი და შეფასება; 

4. ისეთი ადმინისტრაციული საქმიანობების კონტროლი, როგორებიცაა ბიუჯეტის 

დაგეგმვა, ანგარიშების მომზადება, სახარჯ მასალებზე, აღჭურვილობასა და 

მომსახურებებზე გაწეული ხარჯები; 

5. ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის მომსახურებების სფეროში 

თანამშრომლობისა და კოორდინაციის საკითხების განსახილველად ჯანმრთელობის 

დაცვისა და სოციალური მომსახურების სხვა მიმწოდებლებთან, მართვისა და 

დამფინანსებელ ორგანოებთანკავშირი; 

6. სოციალური უზრუნველყოფის მომსახურებებისა და დაწესებულებების 

გასაუმჯობესებლად ხელისუფლების ორგანოების კონსულტირება საჭირო ზომების 

გატარებასთან დაკავშირებით; 

7. მოლაპარაკებებზე, ყრილობებზე, სემინარებზე, საჯარო მოსმენებსა და ფორუმებზე 

ორგანიზაციისწარდგენა; 

8. ბიუჯეტების შემუშავება და მართვა, ხარჯების კონტროლი და რესურსების 

ეფექტიანად გამოყენების უზრუნველყოფა;   

9. ოპერაციული და ადმინისტრაციული პროცედურების ჩამოყალიბება და მართვა; 

10. თანამშრომელთა შერჩევის, მომზადებისა და მათ მიერ შესასრულებული სამუშაოს 

ზედამხედველობა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
● საზოგადოებრივი ცენტრის მენეჯერი 

● საოჯახო მომსახურებების მენეჯერი 

● განთავსების მომსახურებების მენეჯერი 

● სოციალური დაცვის ცენტრის მენეჯერი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 1345 

განათლების სფეროს სამსახურებისა და ქვედანაყოფების მენეჯერები 

 

განათლების სფეროს სამსახურებისა და ქვედანაყოფების  მენეჯერები გეგმავენ, მართავენ, 

კოორდინაციას უწევენ და აფასებენ საგანმანათლებლო მომსახურებების, დაწყებითი და 

საშუალო სკოლების, კოლეჯების და უნივერსიტეტების ფაკულტეტების და 

დეპარტამენტების და სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებების სასწავლო და 

ადმინისტრაციულ ასპექტებს.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. საგანმანთლებლო პროგრამების შემუშავება საგანმანთლებლო ორგანოების და 

განათლების მმართველი ორგანოების მიერ ჩამოყალიბებული სტანდარტების 

საფუძველზე; 

2. შესაბამისი სისტემებისა და პროცედურების დანერგვა სკოლების ფუნქციონირებისა 

და მოსწავლეთა და სტუდენტთა საქმიანობის მონიტორინგისათვის; 
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3. სტუდენტების მიღებასთან და საგანმანათლებლო მომსახურებების გაწევასთან 

დაკავშირებული ადმინისტრაციული და ტექნიკური საქმიანობების მართვა; 

4. ისეთი ადმინისტრაციული საქმიანობების კონტროლი, როგორებიცაა ბიუჯეტის 

დაგეგმვა, ანგარიშების მომზადება, სახარჯ მასალებზე, აღჭურვილობასა და 

მომსახურებებზე გაწეული ხარჯები; 

5. სასწავლო, აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალისათვის და ასევე 

სტუდენტებისთვის ხელმძღვანელის ფუნქციების შესრულება; 

6. საკლასო ოთახებში შესვლით, სწავლების მეთოდებზე დაკვირვებით, სწავლების 

მიზნების განხილვით და სასწავლო მასალების შემოწმებით მასწავლებელთა და 

ლექტორთა სამუშაოს შეფასება; 

7. საგანმანათლებლო პროგრამების მხარდაჭერა და სამსახურის ან დაწესებულების 

ფართო საზოგადოებისთვის წარდგენა; 

8. საგანმანათლებლო დაწესებულებების მოვლა-პატრონობის ზედამხედველობა; 

9. მოსწავლეებისა და მასწავლებლებისათვის უსაფრთხო და ხელშემწყობი გარემოს 

უზრუნველსაყოფად დისციპლინის კოდექსის შემუშავება და მისი დაცვის 

უზრუნველყოფა; 

10. მშობლებთან, საზოგადოებრივ ჯგუფებთან და სპონსორებთან თანამშრომლობით 

დამატებითი ფულადი სახსრების მოსაზიდად მეთოდების ორგანიზება და 

განხორციელება; 

11. თანამშრომლების შერჩევის, მომზადებისა და საქმიანობის კონტროლი. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
● კოლეჯის დირექტორი 

● დეკანი (უნივერსიტეტი) 

● სასწავლო ნაწილის გამგე 

● სკოლის დირექტორი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 1346 

ფინანსური და სადაზღვევო სფეროს სამსახურებისა და ქვედანაყოფების მენეჯერები 

 

ფინანსური და სადაზღვევო მომსახურების ფილიალების მენეჯერები გეგმავენ, მართავენ 

და კოორდინაციას უწევენ იმ დაწესებულებების ფილიალებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ  

ფინანსური და სადაზღვევო მომსახურებების მიწოდებას, როგორებიცაა: ბანკები, 

სამშენებლო კოოპერატივები, საკრედიტო კავშირები და სადაზღვევო კომპანიები. ისინი 

კლიენტებს აძლევენ რჩევებს და ეხმარებიან ფინანსურ და სადაზღვევო საკითხებზე.   

 მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ფილიალში თანამშრომელთა საქმიანობების დაგეგმვა, მართვა და კოორდინაცია; 

2. ინდივიდუალურ და ბიზნეს კლიენტებთან ურთიერთობების ჩამოყალიბება და 

შენარჩუნება; 

3. კლიენტების კონსულტირება და დახმარება ფინანსურ და სადაზღვევო საჭიროებებსა 

და კანონის იმ ცვლილებებზე რჩევების მიცემა, რომლებიც შესაძლო კლიენტებს 

შეეხოს; 

4. სასესხო და სადაზღვევო განაცხადების განხილვა, შეფასება და დამუშავება; 

5. კრედიტების გაცემაზე გადაწყვეტილებების მონიტორინგი; 

6. ფინანსური გამოძიებების ჩატარება; 

7. ნაღდი ფულისა და ფინანსური ინსტრუმენტების ნაკადის ზედამხედველობა და 

ფინანსური და ნორმატიული ანგარიშების მომზადება; 
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8. კომერციული, უძრავი ქონების დანიშნულების საკრედიტო ხაზებისა და პირადი 

სესხების დამტკიცება ან უარის თქმა, ან კიდევ, მათი დამტკიცების ან მათზე უარის 

თქმის კოორდინირება; 

9. კომპანიის სხვა ფილიალებთან თანამშრომლობის კოორდინაცია; 

10. ბიუჯეტების შემუშავება და მართვა, ხარჯების კონტროლი და რესურსების 

ეფექტიანად გამოყენების უზრუნველყოფა;   

11. თანამშრომელთა შერჩევის, მომზადებისა და საქმიანობის კონტროლი. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:   
● ბანკის მენეჯერი 

● სამშენებლო კოოპერატივის მენეჯერი 

● საკრედიტო კავშირის მენეჯერი 

● საფინანსო დაწესებულების ფილიალის მენეჯერი 

● სადაზღვევო სააგენტოს მენეჯერი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
● ფინანსური მენეჯერი − 1211 

● საკრედიტო და სესხების ოფიცრები − 3312 

● სადაზღვევო აგენტი – 3321 

 

 

ჯგუფური ერთეული 1349 

სოციალური მომსამსახურების სფეროს სამსახურების  მენეჯერები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

 

ეს ჯგუფური ერთეული მოიცავს მენეჯერებს, რომლებიც გეგმავენ, მართავენ, 

კოორდინაციას უწევენ და აფასებენ სპეციალიზებულ პროფესიულ და ტექნიკურ 

მომსახურებებს და არ შედიან 121-ე მცირე ჯგუფში (ბიზნეს მომსახურებები და 
ადმინისტრაციის მენეჯერები), ან 134-ე მცირე ჯგუფის (სოციალური მომსახურების სფეროს 
სამსახურების მენეჯერები) სხვა დაჯგუფებებში. მაგალითად, ამ ჯგუფურ ერთეულში 

შედიან სამართალდამცავი, სასჯელაღსრულების, ბიბლიოთეკის, იურიდიული და სახანძრო 

სამსახურების მენეჯერები.  

 მათ მოვალეობებში შედის: 

1. სამსახურებების, დაწესებულებების, ორგანიზაციებისა თუ ცენტრების საქმიანობის 

საერთო ხელმძღვანელობა და მართვა; 

2. პერსონალისთვის პროცედურების, პოლიტიკისა და სტანდარტების შემუშავება, 

დანერგვა და მონიტორინგი; 

3. პროფესიული, ტექნიკური, საკანცელარიო, მომსახურე, მოვლა-პატრონობისა და სხვა 

სფეროს პერსონალის საქმიანობების მართვა, ზედამხედველობა და შეფასება;  

4. მომსახურების გაწევისთვის გამოყოფილი რესურსების მონიტორინგი და შეფასება; 

5. ისეთი ადმინისტრაციული საქმიანობების კონტროლი, როგორებიცაა ბიუჯეტის 

დაგეგმვა, ანგარიშების მომზადება, სახარჯ მასალებზე, აღჭურვილობასა და 

მომსახურებებზე გაწეული ხარჯები; 

6. მომსახურების გაწევის დაგეგმვა, მართვა და კოორდინაცია; 

7. თანამშრომლობის კოორდინაცია იმ სააგენტოებთან, რომლებიც უზრუნველყოფენ 

მომსახურებას იმავე ან მონათესავე სფეროებში: 

8. ბიუჯეტების შემუშავება და მართვა, ხარჯების კონტროლი და რესურსების 

ეფექტიანად გამოყენების უზრუნველყოფა;   
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9. თანამშრომელთა შერჩევის, მომზადებისა და ზედამხედველობის კონტროლი.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
● არქივის მენეჯერი 

● ხელოვნების გალერეის მენეჯერი 

● სასჯელაღსრულების დაწესებულების მენეჯერი 

● იურიდიული მომსახურების მენეჯერი 

● ბიბლიოთეკის მენეჯერი 

● მუზეუმის მენეჯერი 

● პოლიციის უფროსი 

● ციხის უფროსი 

 

შენიშვნა 

სპეციალიზებული პროფესიული და ტექნიკური მომსახურებების მენეჯერები 

პასუხისმგებლები არიან სპეციალიზებული პროფესიული და ტექნიკური მომსახურებების 

დაგეგმვაზე, მართვასა და კოორდინირებაზე. ჩვეულებრივ,  მე-2 (სპეციალისტი-
პროფესიონალები) და მე-3 (ტექნიკოსები და დამხმარე სპეციალისტები) ძირითად ჯგუფებში 

შემავალ პროფესიებს მოეთხოვებათ მაღალი პროფესიული კვალიფიკაცია და დიდი 

გამოცდილება. 

 

 

ქვეჯგუფი 14 

სასტუმროების, საცალო ვაჭრობისა და სხვა მომსახურებების მენეჯერები 

 

სასტუმროების, საცალო ვაჭრობისა და სხვა მომსახურებების მენეჯერები გეგმავენ, 

მართავენ და კოორდინაციას უწევენ იმ დაწესებულებების საქმიანობებს, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ განთავსების, სასტუმროების, საცალო ვაჭრობისა და სხვა სახის 

მომსახურებას. ამ ქვეჯგუფის პროფესიების დიდი ნაწილი, დაკისრებული ვალდებულებების 

კომპეტენტურად შესრულებისთვის მოითხოვს ISCO-ს კვალიფიკაციის მესამე დონეს. 

ამ ქვეჯგუფში დასაქმებულების მოვალეობებში ჩეულებრივ შედის: სპეციალური 

ფუნქციების, სპორტული, აზარტული თამაშებისა და გასართობი საქმიანობების, ასევე, 

პროდუქციის კომპლექსისა და მათი ნაზავის, მარაგების დონის და მომსახურების 

სტანდარტების დაგეგმვა და ორგანიზება; საქონლისა და მომსახურებების რეკლამირება და 

გაყიდვა; სპირტიანი სასმელების, აზარტული თამაშების, ჯანმრთელობის დაცვისა და სხვა 

სფეროების კანონებისა და რეგულაციების შესრულება; მომხმარებლებთან ურთიერთობას და 

მიწოდებულ საქონელსა და მომსახურებასთან დაკავშირებული პოლიტიკის, პროგრამებისა 

და პროცედურების შემუშავება და გადასინჯვა; პოტენციური მომხმარებლებისთვის 

კონფერენციების, ყრილობებისა და სავაჭრო გამოფენების მოწყობა; სატრანსპორტო 

საშუალებების, აღჭურვილობისა და საწვავის შესყიდვისა და ტექნიკური მომსახურების 

ორგანიზება და საქონლის ტრანსპორტირება; თანამშრომელთა შერჩევის, მომზადებისა და 

ზედამხედველობის კონტროლი; შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების რეგულაციების 

შესაბამისობის უზრუნველყოფა.     

 

ამ ქვეჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ მცირე ჯგუფებში: 

141 სასტუმროებისა და რესტორნების მენეჯერები 

142 საცალო და საბითუმო ვაჭრობის მენეჯერები 

143 სხვა მომსახურებების მენეჯერები 
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შენიშვნები 

მე-14 ქვეჯგუფში (სასტუმროების, საცალო ვაჭრობისა და სხვა მომსახურებების 
მენეჯერები) შედიან იმ დაწესებულებების მენეჯერები, რომლებიც მოსახლეობას პირდაპირ 

მომსახურებას უწევენ და რომლებიც ძალიან პატარაა იმისთვის, რომ მენეჯერების 

იერარქიული სტრუქტურა ჰქონდეთ. მენეჯერები, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან 

სპეციალიზებული პროფესიული და ტექნიკური მომსახურებების დაგეგმვაზე, წარმართვასა 

და კოორდინაციაზე და, როგორც წესი, სჭირდებათ სპეციალური პროფესიული 

კვალიფიკაცია, შედიან მე-12 (ადმინისტრაციული და კომერციული მენეჯერები) და მე-13 

(წარმოებისა და სპეციალიზებული მომსახურებების მენეჯერები) ქვეჯგუფის სხვადასხვა 

ჯგუფურ ერთეულებში.  

პატარა მაღაზიების, სასტუმროების, კაფეების, რესტორნებისა და ბარების მენეჯერები, 

რომელთათვისაც პერსონალის მართვა და ზედამხედველობა სამუშაოს არსებითი 

კომპონენტი არაა, მიეკუთვნებიან 51-ე (პირადი მომსახურებების სფეროში დასაქმებული 
პირები) ან 52-ე (გაყიდვების სფეროს სპეციალისტები) ქვეჯგუფების შესაბამის ჯგუფურ 

ერთეულებს თავიანთი ძირითადი მოვალეობებიდან გამომდინარე. 

 

 

მცირე ჯგუფი 141  

სასტუმროებისა და რესტორნების მენეჯერები 

 

სასტუმროებისა და რესტორნების მენეჯერები გეგმავენ, კოორდინაციას უწევენ და 

მართავენ იმ დაწესებულებების საქმიანობებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ განთავსების, 

კვების, სასმელისა და სტუმართა მიღების სხვა სახის მომსახურებას.  

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: სპეციალური აქტივობების, სპორტული, 

აზარტული თამაშებისა და გასართობი საქმიანობების დაგეგმვა და ორგანიზება; დაჯავშნის, 

სტუმრების მიღების, ოთახების მომსახურებისა და დასუფთავების მომსახურების მართვა და 

ზედამხედველობა; სპირტიანი სასმელების, აზარტული თამაშების, ჯანმრთელობის დაცვისა 

და სხვა სფეროების კანონებისა და რეგულაციების შესრულება; საკვებისა და 

მომსახურებების მომზადებისა და პრეზენტაციის ყველა ეტაპზე ხარისხის მონიტორინგი; 

თანამშრომელთა შერჩევის, მომზადებისა და ზედამხედველობის კონტროლი; შრომის 

დაცვისა და უსაფრთხოების რეგულაციებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა.     

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

1411 სასტუმროების მენეჯერები 

1412 რესტორნების მენეჯერები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 1411  

სასტუმროების მენეჯერები 

 

სასტუმროების მენეჯერები სტუმრების განთავსებისა და სხვა მომსახურებების 

უზრუნველსაყოფად გეგმავენ, კოორდინაციას უწევენ და მართავენ სასტუმროების, 

მოტელებისა და მსგავსი დაწესებულებების საქმიანობებს.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. დაჯავშნის, სტუმრების მიღების, ოთახების მომსახურებისა და დასუფთავების 

მომსახურებების მართვა და ზედამხედველობა;  

2. უსაფრთხოების ზომებისა და საკუთრების მოვლა-პატრონობის ზედამხედველობა; 
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3. ბარის, რესტორნის, ღონისძიებებისა და საკონფერენციო საქმიანობების დაგეგმვა და 

ზედამხედველობა; 

4. სპირტიანი სასმელების, აზარტული თამაშებისა და სხვა სფეროების კანონებისა და 

რეგულაციების შესრულება;  

5. მომხმარებელთა კმაყოფილების შეფასება და გადახედვა; 

6. საბუღალტრო და შესყიდვებთან დაკავშირებული საქმიანობების ზედამხედველობა; 

7. დაწესებულების ბიუჯეტის შემუშავება; 

8. თანამშრომელთა შერჩევის, მომზადებისა და ზედამხედველობის კონტროლი;  

9. შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების რეგულაციების შესრულება; 

10. ადგილობრივი ტურიზმის შესახებ სტუმრებისთვის ინფორმაციის მიწოდება, 

ტურებისა და ტრანსპორტირების ორგანიზება.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
● სასტუმროს მენეჯერი 

● მოტელის მენეჯერი 

● ჰოსტელის მენეჯერი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
● სასტუმროს (საწოლი და საუზმე) მომსახურების მუშაკი − 5152 

 

შენიშვნები 

პატარა დაწესებულებების, როგორებიცაა ზოგიერთი საოჯახო სასტუმროების ეკონომები 

(ოპერატორები), რომლებიც უზრუნველყოფენ კლიენტების განთავსებასა და კვებით 

შეზღუდულ მომსახურებას და რომელთათვისაც პერსონალის მართვა და ზედამხედველობა 

არ არის სამუშაოს არსებითი კომპონენტი, მიეკუთვნებიან 5152-ე ჯგუფურ ერთეულს 

(ეკონომები).  

სასტუმროების მმართველი კომპანიების ან სასტუმროების ქსელების ზედა რგოლის 

ხელმძღვანელები და სპეციალიზებული მენეჯერები მიეკუთვნებიან მე-11 და მე-12 

ქვეჯგუფების შესაბამის ჯგუფურ ერთეულებს.  

 

 

ჯგუფური ერთეული 1412 

რესტორნების მენეჯერები 

 

რესტორნების მენეჯერები საზოგადოებრივი კვების მომსახურებების უზრუნველსაყოფად 

გეგმავენ, ორგანიზებას უწევენ და მართავენ კაფეების, რესტორნებისა და მსგავსი 

დაწესებულებების მუშაობას.  

 მათ მოვალეობებში შედის: 

1. შეფ-მზარეულებსა და მზარეულებთან კონსულტაციებით მენიუების შედგენა; 

2. სპეციალური ფუნქციების დაგეგმვა და ორგანიზება; 

3. ბიუჯეტის შესაბამისად საქონლის შესყიდვა და ფასების განსაზღვრა;  

4. მარაგების დონისა და ფინანსური ტრანზაქციების ანგარიშგების წარმოება; 

5. სასადილოს, სამზარეულოსა და სურსათის საწყობის სანიტარულ ნორმებთან 

შესაბამისობისა და მათი სისუფთავის, ფუნქციონირებისა და გარეგნული იერის 

შენარჩუნების უზრუნველყოფა; 

6. მომხმარებლებთან ურთიერთობა საკვებითა და მომსახურებით კმაყოფილების 

შეფასების მიზნით; 
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7. პერსონალის შერჩევა, მათი სამუშაო გრაფიკის დადგენა, მიმტანებისა და 

სამზარეულოში მომუშავე პერსონალის მომზადება და სამზარეულოს პერსონალისა 

და მიმტანების საქმიანობის ზედამხედველობა; 

8. დაჯავშნა, სტუმრების დახვედრა და შეკვეთის მიღებისას მათი დახმარება; 

9. მომხმარებლებსა და მომწოდებლებთან საორგანიზაციო საკითხებზე მოლაპარკებები; 

10. შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების რეგულაციების შესრულება.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
● კაფეს მენეჯერი 

● საზოგადოებრივი კვების ობიექტის მენეჯერი 

● რესტორნის მენეჯერი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
● შეფ-მზარეული − 3434 

 

შენიშვნა 

იმ პატარა კაფეების, რესტორნებისა და ბარების მუშაკები, რომელთათვისაც, პერსონალის 

მართვა და ზედამხედველობა არ არის სამუშაოს არსებითი კომპონენტი, მათ მიერ ძირითადი 

საქმიანობების შესრულების გათვალისწინებით, მიეკუთვნებიან 5120-ე (მზარეულები), 5131-

ე (მიმტანები) ან 5132-ე (ბარმენები) ჯგუფურ ერთეულებს.  

 

 

მცირე ჯგუფი 142 

საცალო და საბითუმო ვაჭრობის მენეჯერები 

 

საცალო და საბითუმო ვაჭრობის მენეჯერები გეგმავენ, ორგანიზებას,  კოორდინირებასა  

და კონტროლს უწევენ იმ დაწესებულებების საქმიანობებს, რომლებიც საცალო და საბითუმო 

საქონლით ვაჭრობას ეწევიან. ისინი არიან პასუხისმგებელნი მაღაზიების ან მაღაზიის 

შიგნით იმ საორგანიზაციო ერთეულების ბიუჯეტის, პერსონალის შერჩევის, სტრატეგიული 

და საოპერაციო მიმართულებების შემუშავებაზე, რომლებიც კონკრეტული სახის 

პროდუქციას ყიდიან.  

მათ მოვალეობებში, ჩვეულებრივ, შედის: პროდუქციის ასორტიმენტის, მარაგების დონისა 

და მომსახურების სტანდარტების განსაზღვრა; შესყიდვებისა და მარკეტინგის პოლიტიკის 

შემუშავება და განხორციელება, აგრეთვე, ფასების დადგენა; დაწესებულების საქონლისა და 

მომსახურების რეკლამირება და წარმოჩენა; მარაგების დონისა და ფინანსური 

ტრანზაქციების ანგარიშგების წარმოება; დაწესებულების ბიუჯეტის შემუშავება; 

თანამშრომელთა შერჩევის, მომზადებისა და მათი საქმიანობის ზედამხედველობა; შრომის 

დაცვისა და უსაფრთხოების რეგულაციების შესრულება.   

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულში: 

1420 საცალო და საბითუმო ვაჭრობის მენეჯერები 

 

შენიშვნები 

საცალო და საბითუმო ვაჭრობის მენეჯერები ხშირ შემთხვევაში, დასაქმებულები არიან 

შედარებით პატარა დაწესებულებებში, რომელთაც მენეჯერთა იერარქიული სისტემა არ 

გააჩნიათ. თუმცა, უფრო დიდი საცალო დაწესებულებების − სუპერმარკეტებისა და 

უნივერსალური მაღაზიების − მენეჯერები უნდა მიეკუთვნონ ამ მცირე ჯგუფს, მიუხედავად 
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იმისა, რომ ამგვარ დაწესებულებებს შესაძლებელია გააჩნდეთ მენეჯერებისა და 

ზედამხედველების იერარქიული სისტემა. ისეთი დაწესებულებების გენერალური 

მენეჯერები, როგორებიცაა  სუპერმარკეტებისა თუ უნივერსალური მაღაზიების ქსელები კი 

შესულია 1120-ე ჯგუფურ ერთეულში (მმართველი დირექტორები და უმაღლესი რგოლის 
მენეჯერები).   

იმ პატარა მაღაზიების წარმომადგენლები, რომელთათვისაც პერსონალის მართვა და 

ზედამხედველობა არ არის სამუშაოს არსებითი კომპონენტი, მიეკუთვნებიან 5221-ე ჯგუფურ 

ერთეულს (მაღაზიების მეპატრონეები).  

პერსონალი, რომელიც აკონტროლებს და მართავს მაღაზიის გაყიდვების 

კონსულტანტების, მოლარე ოპერატორებისა და სხვა პერსონალის საქმიანობას, მაგრამ არ 

იღებს პასუხისმგებლობას პროდუქციის ასორტიმენტის, სრული ფასის დადგენის, 

ბიუჯეტისა და პერსონალის დონის, შერჩევისა და სამსახურში აყვანის საკითხებზე, 

მიეკუთვნება 5222-ე ჯგუფურ ერთეულს (მაღაზიების ზედამხედველები).  

 

 

ჯგუფური ერთეული 1420 

საცალო და საბითუმო ვაჭრობის მენეჯერები 

 

საცალო და საბითუმო ვაჭრობის მენეჯერები გეგმავენ, მართავენ, კოორდინირებასა და 

კონტროლს უწევენ იმ დაწესებულებების საქმიანობებს, რომლებიც ეწევიან საქონლით 

საცალო ან საბითუმო ვაჭრობას. ისინი პასუხისმგებლები არიან იმ მაღაზიების ან მათი  

სტრუქტურული ერთეულების ბიუჯეტების, პერსონალის შერჩევისა და სტრატეგიული და 

საოპერაციო მიმართულებების შემუშავებაზე, რომლებიც გარკვეული სახის პროდუქციას 

ყიდიან.  

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. პროდუქციის ასორტიმენტის, მარაგების დონისა და მომსახურების სტანდარტების 

განსაზღვრა;  

2. შესყიდვებისა და მარკეტინგის პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, აგრეთვე, 

ფასების დადგენა;  

3. დაწესებულების საქონლისა და მომსახურებების რეკლამირება და წარმოჩენა;  

4. მარაგების დონისა და ფინანსური ტრანზაქციების შესახებ ანგარიშების წარმოება;  

5. დაწესებულების ბიუჯეტის შემუშავება;  

6. თანამშრომელთა შერჩევის, მომზადებისა და ზედამხედველობის კონტროლი;  

7. შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების წესების დაცვის უზრუნველყოფა.   

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
● გასტრონომის მენეჯერი 

● საცალო მაღაზიის მენეჯერი 

● მაღაზიის მენეჯერი 

● სუპერმარკეტის მენეჯერი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
● გაყიდვების მენეჯერი − 1221 

● მაღაზიის პატრონი − 5221 

● მაღაზიის ზედამხედველი − 5222 

● მაღაზიის გამყიდველი-კონსულტანტი − 5223 

 

შენიშვნები 
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საცალო და საბითუმო ვაჭრობის მენეჯერები ხშირად დასაქმებულები არიან შედარებით 

პატარა დაწესებულებებში, რომელთაც მენეჯერთა  იერარქიული სისტემა არ გააჩნიათ. 

თუმცა, უფრო დიდი საცალო დაწესებულებების − სუპერმარკეტებისა და უნივერსალური 

მაღაზიების − მენეჯერები უნდა მიეკუთვნონ ამ ჯგუფურ ერთეულს, მიუხედავად იმისა, რომ 

ამგვარ დაწესებულებებს შესაძლებელია, გააჩნდეთ მენეჯერებისა და ზედამხედველების 

იერარქიული სისტემა. ისეთი დაწესებულებების, როგორებიცაა სუპერმარკეტებისა თუ 

უნივერსალური მაღაზიების ქსელები, გენერალური მენეჯერები კი შესულია 1120-ე ჯგუფურ 

ერთეულში (მმართველი დირექტორები და უმაღლესი რგოლის მენეჯერები).   

იმ პატარა მაღაზიების წარმომადგენლები, რომელთათვისაც პერსონალის მართვა და 

ზედამხედველობა არ არის სამუშაოს არსებითი კომპონენტი, მიეკუთვნებიან 5221-ე ჯგუფურ 

ერთეულს (მაღაზიების პატრონები).  

პერსონალი, რომელიც აკონტროლებს და მართავს მაღაზიის გამყიდველ-

კონსულტანტების, მოლარე-ოპერატორებისა და სხვა დასაქმებულების საქმიანობებს, მაგრამ 

არ იღებს პასუხისმგებლობას პროდუქციის ასორტიმენტის, ფასების დადგენის, ბიუჯეტების 

და პერსონალის რიცხოვნობის, მისი შერჩევისა და დაქირავების საკითხებზე, მიეკუთვნება 

5222-ე ჯგუფურ ერთეულს (მაღაზიების ზედამხედველები).  

 

 

მცირე ჯგუფი 143 

სხვა მომსახურებების მენეჯერები 

 

სხვა მომსახურებების მენეჯერები გეგმავენ, მართავენ და აკონტროლებენ იმ 

დაწესებულებების საქმიანობებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ სპორტული, კულტურული, 

რეკრეაციული, სამოგზაურო, მომხმარებლებთან კონტაქტისა და გართობის ტიპის სხვა 

მომსახურებებს. 

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: მისაწოდებელი მომსახურების ან საქმიანობების 

კომპლექსისა და ასორტიმენტის დაგეგმვა და ორგანიზება; ობიექტების სუფთა და კარგ 

მდგომარეობაში შენახვის უზრუნველყოფა; გაწეულ მომსახურებებთან დაკავშირებული 

ტენდენციებისა და სიახლეების შესახებ ინფორმირებულობა; არსებული ობიექტების 

საკითხებზე კონსულტირება; ფულადი შემოსულობების შემოწმება და შენახვა და ნაშთების 

რეგულარული შემოწმება; ბიუჯეტების შემუშავება და მართვა; ხარჯების კონტროლი და 

რესურსების ეფექტიანი გამოყენების უზრუნველყოფა; ყოველდღიური საქმიანობების 

დაგეგმვა და მართვა; თანამშრომელთა შერჩევის, მომზადებისა და მათი საქმიანობის 

ზედამხედველობა; შრომის დაცვის ნორმებისა და უსაფრთხოების მოთხოვნების დაცვის 

უზრუნველყოფა.   

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

1431 სპორტული, რეკრეაციული და კულტურული ცენტრების მენეჯერები 

1439 სხვა მომსახურებების მენეჯერები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 1431 

სპორტული, რეკრეაციული და კულტურული ცენტრების მენეჯერები 

 

სპორტული, რეკრეაციული და კულტურული ცენტრების მენეჯერები გეგმავენ, მართავენ 

და აკონტროლებენ იმ დაწესებულებების საქმიანობებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ 
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სპორტული, სამხატვრო, თეატრალური და სხვა რეკრეაციული და გართობის ტიპის 

მომსახურებებს.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ცენტრის მიერ შესათავაზებელი გასართობი, კულტურული, სპორტული და 

გამაჯანსაღებელი პროგრამების კომპლექსისა და ასორტიმენტის დაგეგმვა და 

ორგანიზება;  

2. ობიექტების სუფთა და კარგ მდგომარეობაში შენახვის უზრუნველყოფა;  

3. შემოქმედებით ხელოვნებასთან დაკავშირებული  ტენდენციებისა და სიახლეების 

შესახებ ინფორმირებულობა და თეატრალური დადგმების და სპექტაკლების 

ორგანიზება თეატრალყრი დასებისა და ორკესტრებისთვის; 

4. ღონისძიებებთან, შოუებსა და საქმიანობებთან დაკავშირებით არსებული ობიექტების 

თაობაზე კონსულტირება; 

5. ფულადი შემოსულობების შემოწმება და შენახვა და ნაშთების რეგულარული 

შემოწმება;  

6. ბიუჯეტის შემუშავება და მართვა, ხარჯების კონტროლი და რესურსების ეფექტური 

გამოყენების უზრუნველყოფა; 

7. ყოველდღიური საქმიანობების დაგეგმვა და მართვა;  

8. თანამშრომელთა შერჩევის, მომზადებისა და მათი საქმიანობის ზედამხედველობა; 

9. შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების რეგულაციების შესაბამისობის უზრუნველყოფა.   

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
● გასართობი პარკის მენეჯერი 

● საბილიარდოს მენეჯერი 

● კაზინოს მენეჯერი 

● კინოთეატრის მენეჯერი 

● გასართობი ცენტრის მენეჯერი 

● საცხენოსნო სკოლის მენეჯერი 

● სპორტული ცენტრის მენეჯერი 

● თეატრის მენეჯერი 

● თემატური გასართობი პარკის მენეჯერი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
● სამხატვრო გალერეის მენეჯერი − 1349 

● ბიბლიოთეკის მენეჯერი − 1349 

● მუზეუმის მენეჯერი − 1349 

 

 

 

ჯგუფური ერთეული 1439 

სხვა მომსახურებების მენეჯერები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

 

ეს ჯგუფური ერთეული მოიცავს მენეჯერებს, რომლებიც გეგმავენ, მართავენ და 

კოორდინირებას უწევენ მომსახურებებით უზრუნველყოფას და არ მიეკუთვნებიან მე-13 

ქვეჯგუფს (წარმოებისა და სპეციალური მომსახურებების მენეჯერები) ან მე-14 ქვეჯგუფის 

(სასტუმროების, საცალო ვაჭრობისა და სხვა მომსახურებების მენეჯერები) სხვა 

დაჯგუფებებს. მაგალითად, ტურისტული სააგენტოების, საკონფერენციო ცენტრების, 

საკონტაქტო და სავაჭრო ცენტრების მენეჯერები შედიან ამ ჯგუფურ ერთეულში.  
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ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
● ბანაკის (კემპინგის) მენეჯერი 

● საცხოვრებელი ქარავანების (მისაბმელების) ბანაკის მენეჯერი 

● საკონფერენციო ცენტრის მენეჯერი 

● საკონტაქტო ცენტრის მენეჯერი 

● სავაჭრო ცენტრის მენეჯერი 

● ტურისტული სააგენტოს მენეჯერი 

 

შენიშვნა 

ამ ჯგუფურ ერთეულში არ შედის პროფესიები, რომლებიც ითვალისწინებენ სპეციალური 

პროფესიული და ტექნიკური მომსახურებების გაწევის მართვას და ითხოვენ სპეციალურ 

კვალიფიკაცებსა და გამოცდილებას, რომელიც შეესაბამება მე-2 (სპეციალისტი-
პროფესიონალები) და მე-3 (ტექნიკოსები და დამხმარე სპეციალისტები) ძირითად ჯგუფებში 

შემავალ ერთ ან რამდენიმე პროფესიას. აღნიშნული მენეჯერული პროფესიები 

მიეკუთვნებიან მე-12 (ადმინისტრაციული და კომერციული მენეჯერები) და მე-13 

(წარმოებისა და სპეციალური მომსახურებების მენეჯერები) ქვეჯგუფების სხვადასხვა 

ჯგუფურ ერთეულს.  
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ძირითადი ჯგუფი 2 

სპეციალისტი-პროფესიონალები 

 

სპეციალისტი-პროფესიონალები ზრდიან ცოდნის არსებულ მარაგს, იყენებენ მეცნიერულ 

ან შემოქმედებით კონცეფციებსა და თეორიებს, სისტემატურად ასწავლიან ამ ცოდნას, ან 

ჩართული არიან აღნიშნული საქმიანობების ნებისმიერ კომბინაციაში. ამ ძირითად ჯგუფში 

ჩართულ პროფესიათა უმრავლესობა დაკისრებული ვალდებულებების კომპეტენტურად 

შესრულებისთვის მოითხოვს ISCO-ს კვალიფიკაციის მეოთხე დონეს.  

სპეციალისტი-პროფესიონალების მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: ანალიზის და 

კვლევის  ჩატარება, კონცეფციების, თეორიებისა და სამოქმედო მეთოდების შემუშავება; 

კონსულტირება ან არსებული ცოდნის გამოყენება ფიზიკური მეცნიერებების, მათემატიკის, 

ტექნიკის (ინჟინერიის) და ტექნოლოგიების, სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებების, 

სამედიცინო და ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებების, სოციალური და ჰუმანიტარული 

მეცნიერებების სფეროებში; განათლების სხვადასხვა დონეზე ერთი ან მეტი დისციპლინის 

თეორიისა და პრაქტიკის სწავლება; სწავლასთან დაკავშირებული პრობლემების ან 

განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე პირთა სწავლება და მათი განათლება; სხვადასხვა 

ტიპის ბიზნეს, იურიდიული და სოციალური მომსახურებების გაწევა; ხელოვნების 

ნიმუშების შექმნა და წარმოდგენა; სულიერი წინამძღოლობა; მეცნიერული დოკუმენტებისა 

და ანგარიშების მომზადება; მათ მოვალეობებში შესაძლოა, აგრეთვე, შედიოდეს სხვა 

დასაქმებულების ხელმძღვანელობა. 

 

ამ ძირითად ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ქვეჯგუფებში: 

21 მეცნიერებისა და ტექნიკის სპეციალისტი-პროფესიონალები 

22 ჯანმრთელობის დაცვის სპეციალისტი-პროფესიონალები 

23 განათლების სპეციალისტი-პროფესიონალები 

24 ბიზნესისა და ადმინისტრირების სპეციალისტი-პროფესიონალები 

25 საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტი-პროფესიონალები 

26 სამართლის, სოციალური და კულტურის სპეციალისტი-პროფესიონალები 
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ქვეჯგუფი 21   

მეცნიერებისა და ტექნიკის (ინჟინერიის) სპეციალისტი-პროფესიონალები 

 

მეცნიერებისა და ტექნიკის (ინჟინერიის) სპეციალისტი-პროფესიონალები ატარებენ 

კვლევებს, სრულყოფენ ან შეიმუშავებენ კონცეფციებს, თეორიებსა და მოქმედების 

მეთოდებს, ან იყენებენ ისეთ დარგებთან დაკავშირებულ კონკრეტულ ცოდნას, 

როგორებიცაა: ფიზიკა, ასტრონომია, მეტეოროლოგია, ქიმია, გეოფიზიკა, გეოლოგია, 

ეკოლოგია, ფარმაკოლოგია, მედიცინა, მათემატიკა, სტატისტიკა, არქიტექტურა, ტექნიკა 

(ინჟინერია), დიზაინი და ტექნოლოგია. ამ ქვეჯგუფში შემავალი პროფესიების უმეტესობა 

დაკისრებული მოვალეობების კომპეტენტურად შესრულებისთვის მოითხოვს ISCO-ს 

კვალიფიკაციის მეოთხე დონეს.  

ამ ქვეჯგუფში დასაქმებულების მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: კვლევა, ფიზიკური 

ნივთიერებებისა და მოვლენების სტრუქტურებისა და თვისებების, სხვადასხვა ნივთიერების, 

მასალებისა და პროდუქტების ქიმიური მახასიათებლებისა და პროცესების, ადამიანთა, 

ცხოველთა და მცენარეთა სიცოცხლის ყველა ფორმის, აგრეთვე, მათემატიკური და 

სტატისტიკური კონცეფციებისა და მეთოდების შესწავლით მიღებული კონკრეტული 

ცოდნის გაღრმავება, გამოყენება ან მასთან დაკავშირებული კონსულტირება; შენობების, 

ქალაქებისა და სატრანსპორტო სისტემების, ან სამოქალაქო მშენებლობისა და სამრეწველო 

სტრუქტურების დაპროექტებისა და მშენებლობის, ან მანქანებისა და სხვა მოწყობილობების 

შესახებ კონსულტირება, დაპროექტება და  მართვა; სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების 

მეთოდებზე კონსულტირება და გამოყენება და მათი ოპტიმალური გამოყენების 

უზრუნველყოფა; ხმელეთისა და ზღვის გეოდეზიური კვლევა და რუკების შედგენა; 

კონკრეტული მასალების, პროდუქტებისა და პროცესების, აგრეთვე, წარმოების 

ეფექტიანობისა და სამუშაოს ორგანიზების შესწავლა და კონსულტირება; სამეცნიერო 

დოკუმენტებისა და ანგარიშების მომზადება. მათ მოვალეობებში შესაძლოა, აგრეთვე, 

შედიოდეს სხვა დასაქმებულების ზედამხედველობა.  

 

ამ ქვეჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ მცირე ჯგუფებში: 

211 ფიზიკისა და დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებების სპეციალისტი-

პროფესიონალები 

212 მათემატიკოსები, აქტუარები და სტატისტიკოსები 

213 სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერების სპეციალისტი-პროფესიონალები 

214 ინჟინრები (ელექტროტექნიკოსების გარდა) 

215 ინჟინერ-ელექტროტექნიკოსები 

216 არქიტექტორები, დამპროექტებლები, ტოპოგრაფები და დიზაინერები  

 

 

მცირე ჯგუფი 211  

ფიზიკისა და დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებების სპეციალისტი-პროფესიონალები 

 

ფიზიკოსები და დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებების სპეციალისტი-

პროფესიონალები ატარებენ კვლევებს, სრულყოფენ ან შეიმუშავებენ კონცეფციებს, 

თეორიებსა და მოქმედების მეთოდებს, ან იყენებენ ისეთ დარგებთან დაკავშირებულ 

მეცნიერულ ცოდნას, როგორებიცაა ფიზიკა, ასტრონომია, მეტეოროლოგია, ქიმია, 

გეოფიზიკა და გეოლოგია. 

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: მეცნიერული ცოდნის მოცულობის გაზრდა 

მექანიკასთან, თერმოდინამიკასთან, ოპტიკასთან, აკუსტიკასთან, ელექტრობასთან, 

მაგნეტიზმთან, ელექტრონიკასთან, ბირთვულ ფიზიკასთან, ასტრონომიასთან, ქიმიის 
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სხვადასხვა დარგთან, დედამიწის ატმოსფერულ მდგომარეობასა და ფიზიკურ ბუნებასთან 

დაკავშირებული კვლევებითა და ექსპერიმენტებით; კონსულტირება და ამ ცოდნის 

პრაქტიკაში გამოყენება ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა მრეწველობა, სოფლის მეურნეობა, 

მედიცინა, ნაოსნობა, კოსმოსის კვლევა, ნავთობის, ბუნებრივი აირის, წყლისა და 

მინერალების მარაგების ექსპლუატაცია, კავშირგაბმულობა და სხვა მომსახურებები, ან 

სამოქალაქო მშენებლობა; სამეცნიერო დოკუმენტებისა და ანგარიშების მომზადება.  

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

2111 ფიზიკოსები და ასტრონომები 

2112 მეტეოროლოგები 

2113 ქიმიკოსები 

2114 გეოლოგები და გეოფიზიკოსები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2111  

ფიზიკოსები და ასტრონომები 

 

ფიზიკოსები და ასტრონომები ნივთიერებაზე, სივრცეზე, დროზე, ენერგიაზე, ძალებზე, 

ველებსა და აღნიშნულ ფიზიკურ მოვლენებს შორის ურთიერთკავშირზე ატარებენ კვლევებს 

და სრულყოფენ ან შეიმუშავებენ კონცეფციებს, თეორიებსა და მოქმედების მეთოდებს. ისინი 

ფიზიკასა და ასტრონომიასთან დაკავშირებულ მეცნიერულ ცოდნას იყენებენ სამრეწველო, 

სამედიცინო, სამხედრო ან სხვა სფეროებში. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ფიზიკასა და ასტრონომიასთან დაკავშირებული კვლევების ჩატარება და 

კონცეფციების, თეორიების, ინსტრუმენტარის, კომპიუტერული პროგრამებისა და 

მოქმედების მეთოდების დახვეწა ან განვითარება; 

2. ექსპერიმენტების, ტესტებისა და ანალიზების ჩატარება ნივთიერებათა სტრუქტურასა 

და შემადგენლობაზე ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა: მექანიკა, თერმოდინამიკა, 

ელექტრონიკა, კავშირგაბმულობა, ენერგიის წარმოება და განაწილება, აეროდინამიკა, 

ოპტიკა და ლაზერები, დისტანციური ზონდირება, მედიცინა, აკუსტიკა, მაგნეტიზმი 

და ბირთვული ფიზიკა; 

3. კვლევებისა და ექსპერიმენტების შედეგების შეფასება და დასკვნების გაკეთება 

ძირითადად მათემატიკური მეთოდებისა და მოდელების გამოყენებითი; 

4. პრინციპების, მეთოდიკების და პროცესების გამოყენება სამრეწველო, სამედიცინო, 

სამხედრო ან სხვა პრაქტიკული მიზნებისთვის ფიზიკის ან ასტრონომიის 

პრინციპების და მეთოდიკების გამოყენების შემუშავების ან სრულყოფისთვის; 

5. ექიმის მიერ დასმული დიაგნოსტიკური ან თერაპიული შედეგის მისაღწევად 

პაციენტებისთვის გამოსხივების (მაიონებელი და არამაიონებელი) უსაფრთხო და 

ეფექტიანი მიწოდება;  

6. სამედიცინო სფეროში გამოყენებული ფიზიკური სიდიდეების სწორი გაზომვისა და 

აღწერის უზრუნველყოფა; 

7. რენტგენოლოგიის, სამედიცინო დახმარებისა და დოზიმეტრიის სფეროებში 

გამოყენებული დანადგარების ტესტირება, ექსპლუატაციაში შეყვანა და შეფასება; 

8. გამოსხივების სასარგებლო და მავნე ეფექტებზე ექიმებისა და ჯანმრთელობის დაცვის 

სხვა სპეციალისტებთან კონსულტირება; 

9. ციურ მოვლენებზე დაკვირვება, მათი ანალიზი და ახსნა და მეთოდების, სხვადასხვა 

მოდელებისა და მეთოდიკების განვითარება ცოდნის გასაღრმავებლად ისეთ 



76 
 

დარგებში, როგორებიცაა ნაოსნობა, სატელიტური კავშირგაბმულობა, კოსმოსის 

კვლევა, ციური სხეულები და კოსმოსური რადიაცია; 

10. ფიზიკური მოვლენების გასაზომად და ბირთვული ტექნოლოგიების სამრეწველო და 

და სამედიცინო სფეროებში გამოსაყენებლად სტანდარტებისა და პროტოკოლების 

შემუშავება, განხორციელება და უზრუნველყოფა; 

11. სამეცნიერო დოკუმენტებისა და ანგარიშების მომზადება.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
● ასტრონომი 

● სამედიცინო ფიზიკოსი 

● ბირთვული ფიზიკოსი 

● ფიზიკოსი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
● რადიაციის ონკოლოგი − 2212 

● რადიოლოგი − 2212 

● ექიმი-სპეციალისტი (ბირთვული მედიცინა) − 2212 

● რენტგენოლოგი − 3211 

 

შენიშვნა 

უნდა აღინიშნოს, რომ თუმცა სამედიცინო ფიზიკოსები, სხვა ფიზიკოსებთან ერთად, 

შედიან ამ ჯგუფურ ერთეულში, ისინი 22-ე ქვეჯგუფში (ჯანმრთელობის დაცვის 

სპეციალისტები), და მე-2 ძირითადი ჯგუფის სხვა ჯგუფურ ერთეულებში შემავალ 

პროფესიებთან ერთად, განიხილებიან ჯანმრთელობის დაცვის სპეციალისტთა განუყოფელ 

ნაწილად.   

   

 

ჯგუფური ერთეული 2112  

მეტეოროლოგები 

  

მეტეოროლოგები ამზადებენ ამინდის მოკლევადიან ან გრძელვადიან პროგნოზებს, 

რომლებიც გამოიყენება ავიაციაში, ნაოსნობაში, სოფლის მეურნეობასა და სხვა სფეროებში, 

აგრეთვე ფართო საზოგადოების ინფორმირებისთვის. ისინი იკვლევენ ატმოსფეროს 

შემადგენლობას, სტრუქტურასა და დინამიკას. 

 მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ჰაერის მოძრაობის მიმართულებებისა და სიჩქარის, წნევის, ტემპერატურის, 

ტენიანობის, დამაბინძურებელი ნივთიერებების ფიზიკური და ქიმიური 

ტრანსფორმაციისა და სხვა მოვლენების კვლევა, როგორებიცაა ღრუბლებისა და 

ნალექების წარმოქმნა, ელექტრული შეშფოთებები ან მზის რადიაცია; 

2. მეტეოროლოგიური სადგურებიდან, რადარებიდან, სატელიტური 

გამოსახულებებიდან და კომპიუტერული მოდელებიდან მიღებული მონაცემების 

შესწავლა ამინდის პირობების მოდელირებისა და პროგნოზირებისთვის 

3. მოკლევადიანი ან გრძელვადიანი მეტეოროლოგიური რუკების მომზადება და 

გადაცემა, პროგნოზებისა და გაფრთხილებების მომზადება ისეთ ატმოსფერულ 

მოვლენებთან დაკავშირებით, როგორებიცაა ციკლონები, შტორმები და სიცოცხლისა 

და საკუთრებისთვის საშიში სხვა მოვლენები. აგრეთვე, ატმოსფერული 

მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის სხვადასხვა მედიასაშუალებით – რადიო, 

ტელევიზია, ბეჭვდითი პრესა და ინტერნეტი − გავრცელება; 
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4. ნისლის გაფანტვაზე, ღრუბლების გაფანტვაზე, წვიმის მართვასა და ამინდის მართვის 

სხვა სახეებზე ექსპერიმენტების ჩატარება; 

5. ექსპერიმენტების ან პრაქტიკული გამოყენებისთვის ამინდისა და ჰავის 

მათემატიკური კომპიუტერული მოდელების შემუშავება და ტესტირება; 

6. გარემოზე ამინდის ზემოქმედების კვლევებში მონაწილეობა; 

7. ჰავასა და ჰაერის ხარისხზე სამრეწველო პროექტებისა და ადამიანის საქმიანობის 

ზეგავლენის ანალიზი და აგრეთვე თანამშრომლობა სოციალური მეცნიერებების, 

ტექნიკური (საინჟინრო) და ეკონომიკური მეცნიერებების წარმომადგენლებთან 

ნეგატიური შედეგების შესასუსტებლად სათანადო სტრატეგიების შემუშავების 

მიზნით;  

8. მეტეოროლოგიურ მონაცემთა შეგროვებისა და დისტანციური ზონდირების, ან მსგავს 

საკითხებზე ახალი დანადგარებისა და პროცედურების დაპროექტებასა და 

შემუშავებაში მონაწილეობა;  

9. ატმოსფეროს შემადგენლობასთან, სტრუქტურასა და დინამიკასთან დაკავშირებული 

კვლევების წარმოება და კონცეფციების, თეორიებისა და მეთოდების დახვეწა და 

შემუშავება, აგრეთვე კვლევის შედეგებზე სამეცნიერო დოკუმენტებისა და 

ანგარიშების მომზადება.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
● კლიმატოლოგი 

● ჰიდრომეტეოროლოგი 

● მეტეოროლოგი 

● ამინდის პროგნოზების შემდგენელი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2113  

ქიმიკოსები 

 

ქიმიკოსები ატარებენ კვლევებს, სრულყოფენ ან შეიმუშავებენ კონცეფციებს, თეორიებსა 

და მეთოდებს ან პრაქტიკაში იყენებენ ქიმიის სფეროში არსებულ მეცნიერულ ცოდნას ახალი 

ცოდნის ან პროდუქტების მისაღებად და ხარისხისა და ტექნოლოგიური პროცესების 

კონტროლის მიზნით.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. კვლევების წარმოება, ქიმიასთან დაკავშირებული კონცეფციების, ინსტრუმენტების, 

თეორიებისა და მოქმედების მეთოდების სრულყოფა ან შემუშავება; 

2. სხვადასხვა ბუნებრივ თუ სინთეტიკურ ნივთიერებაში, მასალებსა და პროდუქტებში 

ქიმიური შემადგენლობის, ენერგეტიკული და ქიმიური ცვლილებების 

გამოსაკვლევად ექსპერიმენტების, ტესტებისა და ანალიზის ჩატარება; 

3. მწარმოებელთათვის ან მომხმარებელთათვის გარემოს კონტროლის, ხარისხის 

კონტროლის პროცედურებისა და სხვა პროცედურების შემუშავება; 

4. გარემოს ტოქსინების იდენტიფიცირებისა და მათი რაოდენობის განსასაზღვრავად 

ნიმუშებისა და მონაცემების შეგროვებისა და ანალიზის პროგრამების დანერგვა; 

5. ინტერდისციპლინურ კვლევებსა და დამუშავებებში მონაწილეობა და პროექტების 

განხორციელება ინჟინერ-ქიმიკოსებთან, ბიოლოგებთან, მიკრობიოლოგებთან, 

აგრონომებთან, გეოლოგებთან ან სხვა სპეციალისტებთან ერთად; 

6. მიკროორგანიზმების გამოყენება ნივთიერებათა ახალ ნაერთებად გარდასაქმნელად; 

7. მასალების გაძლიერების ან შეერთების, ან ახალი მასალების შემუშავების 

საშუალებების განსაზღვრა; 
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8. ბუნებრივად წარმოქმნილი ნივთიერებების აღწარმოება და სინთეზირება და ახალი 

ხელოვნური ნივთიერებების შექმნა; 

9. სამეცნიერო დოკუმენტებისა და ანგარიშების მომზადება.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითია:  
● ქიმიკოსი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
● ბიოქიმიკოსი − 2131 

● ფარმაკოლოგი − 2131 

● ფარმაცევტი − 2262 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2114  

გეოლოგები და გეოფიზიკოსები 

 

გეოლოგები და გეოფიზიკოსები ატარებენ კვლევებს, სრულყოფენ და შეიმუშავებენ 

კონცეფციებს, თეორიებსა და მეთოდებს ან პრაქტიკაში იყენებენ გეოლოგიისა და 

გეოფიზიკის სფეროში არსებულ მეცნიერულ ცოდნას ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა 

ნავთობის, ბუნებრივი აირისა და მინერალების საბადოების დამუშავება და მოპოვება, წყლის 

რესურსების დაცვა, სამოქალაქო მშენებლობა, კავშირგაბმულობა და ნაოსნობა და აგრეთვე 

ნარჩენების მოცილების გარემოზე მავნე ზეგავლენის შეფასება და შემცირება.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. კვლევების წარმოება, გეოლოგიასა და გეოფიზიკასთან დაკავშირებული 

კონცეფციების, ინსტრუმენტების, თეორიებისა და მეთოდების სრულყოფა ან 

შემუშავება; 

2. დედამიწის ქერქის შემადგენლობისა და სტრუქტურის შესწავლა, ქანების, 

მინერალების, წიაღისეულის და სხვა ნივთიერებების კვლევა დედამიწის 

განვითარებაზე ზემოქმედების პროცესების განსასაზღვრავად, სიცოცხლის 

ევოლუციასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მოსაძიებლად, გეოლოგიური 

ფორმაციების ბუნებისა და ქრონოლოგიის დასადგენად და კომერციული 

მიზნებისთვის გამოყენების შესაძლებლობების განსასაზღვრავად.  

3. კვლევითი მონაცემების ინტერპრეტაცია და გეოლოგიური ანგარიშების, რუკების, 

გრაფიკებისა და დიაგრამების, ანგარიშებისა და დოკუმენტების მომზადება; 

4. გეოლოგიური ცოდნის გამოყენება იმ პრობლემების გადასჭრელად, რომლებიც 

წარმოიშვება სამოქალაქო მშენებლობის ისეთი ობიექტების აგებისას, როგორებიცაა 

კაშხლები, ხიდები, გვირაბები და დიდი შენობები, და აგრეთვე მიწების 

მელიორაციის პროექტები; 

5. დედამიწაზე ზემოქმედი სეისმური, გრავიტაციული, ელექტრული, თერმული და 

მაგნიტური ძალების გამოსაკვლევად და გასაზომად დისტანციური ზონდირების 

სხვადასხვა პროგრამის გამოყენება; 

6. დედამიწის წონის, ზომისა და მასის გაზომვა და მისი წიაღის შემადგენლობისა და 

სტრუქტურის შესწავლა, აგრეთვე, ვულკანების, მყინვარებისა და მიწისძვრების 

თვისებების, მოქმედებისა და პროგნოზირებადობის შესწავლა;  

7. მაუწყებლობის, ნაოსნობისა და სხვა მიზნებისთვის დედამიწის მაგნიტური ველის 

რუკების შედგენა და ამ და სხვა შეგროვებული მონაცემების გამოყენება;  
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8. ზღვებისა და ატმოსფეროს ფიზიკური თვისებებისა და მათ შორის 

ურთიერთკავშირების (როგორიცაა თერმული ენერგიის გაცვლა) შესწავლა და 

შეფასება; 

9. ნავთობის, ბუნებრივი აირისა და მინერალების საბადოების ადგილმდებარეობის, 

თვისებებისა და სიდიდის განსაზღვრა სეისმოლოგიური, გრავიმეტრიული, 

მაგნიტური, ელექტრული ან რადიომეტრიული მეთოდების გამოყენებით; 

10. სამშენებლო მასალების საბადოების დადგენა და მათი მახასიათებლებისა და 

ვარგისიანობის განსაზღვრა ბეტონის შემვსებად, გზების ქვაყრილად ან სხვა 

დანიშნულებით გამოსაყენებლად;  

11. გრუნტის და ზედაპირული წყლების მოძრაობის, განაწილებისა და ფიზიკური 

მახასიათებლების კვლევა; 

12. კონსულტირება ნარჩენების მართვის, მარშრუტისა და უტილიზაციის ადგილის 

შერჩევასა და დაბინძურებული ფართობების აღდგენის საკითხებზე. 

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:   
● გეოლოგი-ოკეანოგრაფი 

● გეოლოგი 

● გეოფიზიკოსი-ოკეანოგრაფი 

● გეოფიზიკოსი 

● დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებების სპეციალისტი 

 

 

მცირე ჯგუფი 212  

მათემატიკოსები, აქტუარები და სტატისტიკოსები 

 

მათემატიკოსები, აქტუარები და სტატისტიკოსები ატარებენ კვლევებს; ავითარებენ ან 

შეიმუშავებენ მათემატიკურ და სტატისტიკურ კონცეფციებს, თეორიებს, მოდელებსა და 

ტექნოლოგიებს; და ამ ცოდნას იყენებენ ფართო სპექტრის ამოცანების გადასაჭრელად ისეთ 

დარგებში, როგორებიცაა ტექნიკა (ინჟინერია), ბიზნესი და სოციალური და სხვა 

მეცნიერებები. 

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: მათემატიკური, აქტუარული და სტატისტიკური 

თეორიებისა და მეთოდოლოგიების შესწავლა, შემუშავება და სრულყოფა; კონსულტირება 

მათემატიკური პრინციპების, მოდელებისა და მეთოდების საკითხებზე ან მათი გამოყენება 

ისეთ დარგებში, როგორებიცაა ტექნიკა (ინჟინერია), საბუნებისმეტყველო, სოციალური ან 

სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები; მართვის პრობლემების ლოგიკური ანალიზის 

შემუშავება, განსაკუთრებით წარმოების დანახარჯებისა და გამოშვების ეფექტიანობასთან 

დაკავშირებით, და ამოცანების მათემატიკური მოდელების შემუშავება დაპროგრამებისა და 

პრობლემების კომპიუტერის მეშვეობით გადაწყვეტისათვის; საპენსიო სქემებისა და 

სიცოცხლის, ჯანმრთელობის, სოციალური და სხვა ტიპის დაზღვევების სისტემათა 

შემუშავება და ამოქმედება; მომავალი ღონისძიებების პოტენციური ფინანსური შედეგების 

შესაფასებლად მათემატიკური, სტატისტიკური, ალბათობისა და რისკების თეორიების 

გამოყენება; გამოკვლევებისა და სტატისტიკურ მონაცემთა შეგროვების სხვა სახეების 

დაგეგმვა და ორგანიზება და კითხვარების შემუშავება; სტატისტიკური მონაცემების 

შეფასება, დამუშავება, ანალიზი და ინტერპრეტირება და მათი გამოსაქვეყნებლად 

მომზადება; მონაცემთა შეგროვების სხვადასხვა მეთოდების და სტატისტიკური მეთოდებისა 

და ტექნოლოგიების საკითხებზე კონსულტირება ან მათი გამოყენება და დასკვნების 

სანდოობის განსაზღვრა, განსაკუთრებით ისეთ დარგებში, როგორებიცაა ბიზნესი ან 

მედიცინა, საბუნებისმეტყველო, სოციალური ან სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები; 
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სამეცნიერო დოკუმენტებისა და ანგარიშების მომზადება; მათემატიკოსების, აქტუარების და 

სტატისტიკოსების ასისტენტებისა და კლერკების სამუშაოს ზედამხედველობა.  

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულში: 

2120 მათემატიკოსები, აქტუარები და სტატისტიკოსები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2120  

მათემატიკოსები, აქტუარები და სტატისტიკოსები 

 

მათემატიკოსები, აქტუარები და სტატისტიკოსები ატარებენ კვლევებს, აუმჯობესებენ ან 

შეიმუშავებენ მათემატიკურ და სტატისტიკურ კონცეფციებს, თეორიებს, მეთოდებსა და 

ტექნოლოგიებს და კონსულტირებას ეწევიან ან პრაქტიკაში იყენებ მათ ისეთ დარგებში, 

როგორებიცაა ტექნიკა (ინჟინერია), ბიზნესი, სოციალური და სხვა მეცნიერებები. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. მათემატიკური, აქტუარული და სტატისტიკური კონცეფციების, თეორიებისა და 

მეთოდებისა და ტექნოლოგიების შესწავლა, გაუმჯობესება და შემუშავება;  

2. მათემატიკური პრინციპების, მოდელებისა და ტექნიკის საკითხებზე კონსულტირება 

ან მათი გამოყენება ისეთ დარგებში, როგორებიცაა ტექნიკა (ინჟინერია), 

საბუნებისმეტყველო, სოციალური ან სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები;  

3. მართვის პრობლემების ლოგიკური ანალიზის შემუშავება, განსაკუთრებით 

წარმოების დანახარჯებისა და გამოშვების ეფექტიანობასთან დაკავშირებით, 

ამოცანების მათემატიკური მოდელების შემუშავება დაპროგრამებისა და 

პრობლემების კომპიუტერის მეშვეობით გადაწყვეტისათვის; 

4. საპენსიო სქემებისა და სიცოცხლის, ჯანმრთელობის, სოციალური და სხვა ტიპის 

დაზღვევების სისტემათა შემუშავება და ამოქმედება;  

5. მომავალი ღონისძიებების პოტენციური ფინანსური ზეგავლენის შესაფასებლად 

მათემატიკური, სტატისტიკური, ალბათობისა და რისკების თეორიების გამოყენება;  

6. გამოკვლევებისა და სტატისტიკურ მონაცემთა შეგროვების სხვა სახეების დაგეგმვა და 

ორგანიზება და კითხვარების შემუშავება;  

7. სტატისტიკური მონაცემების შეფასება, დამუშავება, ანალიზი და ინტერპრეტირება 

და მათი გამოსაქვეყნებლად მომზადება; 

8. მონაცემთა შეგროვების სხვადასხვა მეთოდების და სტატისტიკური მეთოდებისა და 

ტექნოლოგიების საკითხებზე კონსულტირება ან მათი გამოყენება და დასკვნების 

სანდოობის განსაზღვრა, განსაკუთრებით ისეთ დარგებში, როგორებიცაა ბიზნესი ან 

მედიცინა, საბუნებისმეტყველო, სოციალური ან სიცოცხლის შემსწავლელი 

მეცნიერებები;  

9. სამეცნიერო დოკუმენტებისა და ანგარიშების მომზადება;  

10. მათემატიკის, აქტუარისა და სტატისტიკოსების ასისტენტებისა და სტატისტიკის 

სფეროში ოფისის მუშაკების სამუშაოს ზედამხედველობა.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
● აქტუარი 

● დემოგრაფი 

● მათემატიკოსი 

● ანალიტიკოსი, ოპერაციების კვლევა 

● სტატისტიკოსი 
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სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
● საინფორმაციო სისტემების ანალიტიკოსი − 2511 

● ასისტენტი, აქტუარი − 3314 

● ასისტენტი, მათემატიკოსი − 3314 

● ასისტენტი, სტატისტიკოსი − 3314 

● ოფისის მუშაკი, აქტუარი − 4312 

● ოფისის მუშაკი, სტატისტიკოსი − 4312 

 

მცირე ჯგუფი 213 

სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებების სპეციალისტი-პროფესიონალები 

 

სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერების სპეციალისტები ადამიანის, ცხოველის და 

მცენარეთა სიცოცხლის და მათი ერთმანეთთან და გარემოსთან ურთიერთქმედების კვლევის 

შედეგად მიღებულ ცოდნას იყენებენ ახალი ცოდნის მისაღებად, სასოფლო-სამეურნეო და 

სატყეო წარმოების გასაუმჯობელებლად და ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოსთან 

დაკავშირებული პრობლემების გადასაჭრელად.  

 

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: ექსპერიმენტული და საველე მონაცემების 

შეგროვება, ანალიზი და შეფასება ახალი პროცესებისა და მეთოდიკების განსაზღვრისა და 

შემუშავებისთვის; მთავრობების, ორგანიზაციებისა და ბიზნესების კონსულტირება და 

მხარდაჭერა ბუნებრივი რესურსების მდგრადი ეკოლოგიური განვითარების საკითხებში.  

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

2131 ბიოლოგები, ბოტანიკოსები, ზოოლოგები და მონათესავე სფეროების სპეციალისტი-

პროფესიონალები 

2132 სოფლის, სატყეო მეურნეობის და მეთევზეობის სფეროთა კონსულტანტები 

2133 გარემოს დაცვის სპეციალისტები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2131 

ბიოლოგები, ბოტანიკოსები, ზოოლოგები და მონათესავე სფეროების სპეციალისტი-

პროფესიონალები 

 

ბიოლოგები, ბოტანიკოსები, ზოოლოგები და მონათესავე სფეროების სპეციალისტი-

პროფესიონალები სწავლობენ ცოცხალ ორგანიზმებსა და მათ ერთმანეთთან და გარემოსთან 

ურთიერთქმედებას და ამ ცოდნას იყენებენ ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოსთან 

დაკავშირებული პრობლემების გადასაჭრელად. ისინი მუშაობენ ისეთ მრავალფეროვან 

სფეროებში, როგორებიცაა ბოტანიკა, ზოოლოგია, ეკოლოგია, საზღვაო ბიოლოგია, გენეტიკა, 

იმუნოლოგია, ფარმაკოლოგია, ტოქსიკოლოგია, ფიზიოლოგია, ბაქტერიოლოგია და 

ვირუსოლოგია.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ლაბორატორიული და საველე კვლევების წარმოება ცოცხალი ორგანიზმების შესახებ 

მეცნიერული ცოდნის გასაღრმავებლად, ახალი ინფორმაციის აღმოსაჩენად, 

ჰიპოთეზების შესამოწმებლად, პრობლემების გადასაჭრელად ისეთ სფეროებში, 

როგორებიცაა გარემო, სოფლის მეურნეობა და ჯანმრთელობის დაცვა და ახალი 
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პროდუქტების, პროცესებისა და მეთოდიკების განვითარება ფარმაკოლოგიის, 

სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის სფეროებში გამოსაყენებელად;  

2. ექსპერიმენტებისა და ცდების დაგეგმვა და ჩატარება; 

3. ადამიანის, ცხოველების, მწერებისა და მცენარეების ნიმუშებისა და მონაცემების 

შეგროვება და მათი წარმოშობის, სტრუქტურის, შემადგენლობის, სასიცოცხლო და 

რეპროდუქციული პროცესების შესწავლა; 

4. ცოცხალი ორგანიზმების კვლევა სხვადასხვა სპეციალური მოწყობილობების, 

ხელსაწყოების, ტექნოლოგიებისა და მეთოდების გამოყენებით, როგორებიცაა 

ელექტრონული მიკროსკოპები, ტელემეტრიული აპარატურა, გლობალური 

პოზიციონირების სისტემები, ბიოტექნოლოგიები, სატელიტური სურათები, გენური 

ტექნოლოგიები, ციფრული სურათების ანალიზი, პოლიმერიზაციის ჯაჭვური 

რეაქცია და კომპიუტერული მოდელირება; 

5. ცოცხალი ორგანიზმების იდენტიფიცირება, კლასიფიკაცია, შენახვა და მონიტორინგი, 

აგრეთვე მონაცემთა ბაზების გაძღოლა; 

6. სამეცნიერო ნაშრომებისა და მოხსენებების მომზადება კვლევებისა და ახალი 

აღმოჩენების დეტალური აღწერით, რომლებიც ხელმისაწვდომი იქნება სამეცნიერო 

საზოგადოებისთვის სამეცნიერო ჟურნალებსა და კონფერენციებზე განხილვისა და 

შემდგომი მსჯელობისთვის; 

7. ბუნებრივი და ადამიანური ფაქტორებით გამოწვეული ცვლილებების დასადგენად 

გარემოზე ზეგავლენის შეფასების მომზადება და ჩატარება; 

8. მთავრობების, ორგანიზაციების და ბიზნესების კონსულტირება ისეთ სფეროებში, 

როგორებიცაა გარემოს დაცვა, ბუნებრივი რესურსების მართვა და კლიმატის 

ცვლილებებისა და დაბინძურების შედეგები. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 ცხოველთა ქცევის სპეციალისტი (ბიჰევიორისტი) 

 ბაქტერიოლოგი 

 ბიოქიმიკოსი 

 ბიოლოგი 

 ბიომედიცინის მკვლევარი 

 ბიოტექნოლოგი 

 ბოტანიკოსი 

 უჯრედის გენეტიკოსი 

 ზღვის ბიოლოგიის სპეციალისტი 

 მიკრობიოლოგი 

 მოლეკულური ბიოლოგი; 

 მოლეკულური გენეტიკოსი 

 ფარმაკოლოგი 

 ზოოლოგი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ეკოლოგი − 2133 

 

შენიშვნა 

სამედიცინო კვლევების სპეციალისტები, რომლებიც მონაწილეობენ ცოცხალი 

ორგანიზმების გამოყენებით ბიოსამედიცინო კვლევებში, და არ ეწევიან კლინიკურ 

პრაქტიკას, მიეკუთვნებიან 2131-ე ჯგუფურ ერთეულს − ბიოლოგები, ბოტანიკოსები, 
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ზოოლოგები და მონათესავე სფეროების სპეციალისტები. ხოლო ისინი, ვინც კლინიკურ 

პრაქტიკას ეწევა, მიეკუთვნებიან 221-ე მცირე ჯგუფს − ექიმები.  

 

 

ჯგუფური ერთეული 2132 

სოფლის მეურნეობის, მეტყევეობისა და მეთევზეობის სფეროთა სპეციალისტები 

(კონსულტანტები) 

 

სოფლის მეურნეობის, მეტყევეობისა და მეთევზეობის სფეროთა კონსულტანტები 

შეისწავლიან, ეხმარებიან და რჩევებს გასცემენ სოფლის მეურნეობის, მეტყევეობისა და 

თევზჭერის მართვაზე, მათ შორის კულტივაციის, ნიადაგში სასუქების შეტანის, მოსავლის 

აღების, ნიადაგის ეროზიისა და შემადგენლობის, დაავადებათა თავიდან აცილების, 

მცენარეთა დამატებითი კვების, თესლბრუნვისა და პროდუქციის გასაღების საკითხებზე. 

ისინი ავითარებენ მწარმოებლურობის ზრდის მეთოდებს, ასევე სწავლობენ და ავითარებენ 

გეგმებსა და პოლიტიკას მიწათმოწყობის ორგანიზებისა და მეთევზეობის მართვისათვის. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. პროდუქციის, საკვების, ნიადაგის და წყლის ხარისხთან და სხვა ფაქტორებთან 

დაკავშირებული მონაცემებისა და ნიმუშების შეგროვება და ანალიზი, რომლებიც 

გავლენას ახდენენ სოფლის მეურნეობის, მეტყევეობისა და მეთევზეობის 

პროდუქციის წარმოებაზე; 

2. კონსულტირება მემცენარეობის, მეცხოველეობისა და თევზის პროდუქციის და 

აგრეთვე ალტერნატიული პროდუქციის პროდუქტიულობის ამაღლების მეთოდებზე;   

3. კონსულტირება პირუტყვისა და მცენარეების დაავადებებზე, მავნებლებისა და 

სარეველების კონტროლზე, ნიადაგის გაუმჯობესებაზე, მეცხოველეობასა და კვების 

პროგრამებზე;  

4. იმ გარემო ფაქტორების შესწავლა, რომლებიც გავლენას ახდენენ სასაქონლო 

კულტურების, სასაძოვრე კულტურების გაზრდაზე, ცხოველთა მოშენებაზე, თევზის 

მარაგზე, ტყის ხეების ზრდასა და მათ სიჯანსაღეზე;  

5. მიწის დამუშავების მეთოდების, ნიადაგის, მწერების, დაავადებათა და მეთევზეობის 

მეთოდების გავლენის შესწავლა ცხოველების ნამატზე, მარცვლეულის 

მოსავლიანობაზე, მეტყევეობისა და მეთევზეობის პროდუქციაზე; 

6. თევზის მიგრაციის, ზრდის, კვებისა და ქვირითის ყრის პროცესების, აგრეთვე, 

ქვირითის შეგროვების, განაყოფიერების, ინკუბაციისა და ნაყოფის დაბადების 

მეთოდების შესწავლა; 

7. ნიადაგის მახასიათებლების, გამოყენებისა და პროდუქტიულობის კვლევა და მისი 

შედეგების გამოყენება სოფლის მეურნეობის, მებაღეობისა და მეტყევეობის 

გაუმჯობესებული მეთოდების შესამუშავებლად; 

8. პროცედურებისა და მეთოდოლოგიების შემუშავება სოფლის მეურნეობის 

პრობლემების გადაჭრისა და პროდუქციის ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით; 

9. ტყისა და თევზის რესურსების მართვა მათი გრძელვადიანი კომერციული, 

რეკრეაციული და გარემოსდაცვითი უპირატესობების მაქსიმალურად გასაზრდელად;  

10. ტყის ხეების გავრცელებისა და კულტურის, მარაგის ზრდის გაუმჯობესების 

მეთოდების და ტყის გამეჩხერების ხე-ტყის წარმოებაზე გავლენის შესწავლა;  

11. მართვის მეთოდების კვლევა, დაგეგმვა და დანერგვა ხანძრების, წყალდიდობების, 

გვალვების შედეგებთან, ნიადაგის ეროზიასთან, პარაზიტებსა და დაავადებებთან 

საბრძოლველად;   
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12. სოფლის და სატყეო მეურნეობის, მეთევზეობის წარმომადგენლებთან და სხვა 

ჯგუფებთან საუბრებისა და ლექციების ჩასატარებლად სამეცნიერო ანგარიშების 

მომზადება.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 აგრონომი 

 კონსულტანტი მეთევზეობის სფეროში 

 კონსულტანტი  მეტყევეობის სფეროში 

 მეტყევეობის მეცნიერი 

 მეცნიერი მებაღეობის სფეროში 

 მეტყევე 

 მეცნიერი ნიადაგმცოდნე  

 

 

ჯგუფური ერთეული 2133 

გარემოს დაცვის სპეციალისტები 

 

გარემოს დაცვის სპეციალისტები შეისწავლიან და აფასებენ ადამიანის გარემოში ჩარევის 

ისეთ შედეგებს, როგორებიცაა: ჰაერის, წყლისა და ხმოვანი დაბინძურება, ნიადაგის 

დაბინძურება, კლიმატური ცვლილებები, ტოქსიკური ნარჩენები, ბუნებრივი რესურსების 

გამოფიტვა და დეგრადირება. ისინი შეიმუშავებენ გეგმებსა და პრობლემის გადაჭრის გზებს, 

რათა დაიცვან, შეინარჩუნონ და აღადგინონ გარემო, შეამცირონ და თავიდან აიცილონ 

გარემოს შემდგომი დაზიანება.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. კვლევის ჩატარება, ცდების წარმოება, სინჯების შეგროვება, საველე და 

ლაბორატორიული ანალიზების ჩატარება გარემოსთან დაკავშირებული 

პრობლემების წყაროების დადგენის მიზნით და კონსულტირება ამ პრობლემების 

შედეგების თავიდან აცილების, კონტროლის და გამოსწორების საკითხებზე; 

2. პოტენციური ან სავარაუდო საქმიანობების, პროექტებისა და დამუშავებების 

გარემოზე შესაძლო ზეგავლენის შეფასება და რეკომენდაციების გაცემა, უნდა 

განხორციელდეს თუ არა ისინი; 

3. გარემოს მართვის სისტემების დანერგვა და კოორდინაცია ორგანიზაციებისთვის 

თავიანთი საქმიანობის, პროდუქციისა და სერვისების გარემოზე გავლენის დადგენის, 

მონიტორინგისა და კონტროლის უზრუნველყოფის მიზნით; 

4. მიმდინარე საქმიანობების, პროცესების, ნარჩენების, ხმაურისა და ნივთიერებების 

გარემოზე ზემოქმედების შესაფასებლად აუდიტის ჩატარება; 

5. ორგანიზაციის სამთავრობო და შიდა გარემოსდაცვითი რეგულაციებისა და 

სახელმძღვანელო წესებისადმი შესაბამისობის შეფასება, დარღვევების დადგენა და 

შესაბამისი გამოსასწორებელი ზომების მიღება; 

6. გარემოსთან დაკავშირებული პრობლემების გადასაჭრელად გარემოს დაზიანებისა და 

ფინანსური დანაკარგების შესამცირებლად ორგანიზაციებისთვის ტექნიკური 

კონსულტაციების გაწევა და დახმარება; 

7. გარემოს დაცვის გეგმების შემუშავება.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ანალიტიკოსი 

 გარემოს დაცვის სპეციალისტი 

 მეცნიერი, გარემოს დაცვა 
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 ეკოლოგი 

 მრჩეველი გარემოს დაცვის საკითხებში 

 აუდიტორი გარემოს დაცვის საკითხებში 

 კონსულტანტი გარემოს დაცვის საკითხებში 

 გარემოს დაცვის სპეციალისტი 

 პარკის რეინჯერი 

 წყლის ხარისხის ანალიტიკოსი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 გარემოს დაცვის ინჟინერი − 2143 

 

 

მცირე ჯგუფი 214 

ტექნიკის (ინჟინერიის) სფეროს სპეციალისტი-პროფესიონალები (ელექტროტექნიკოსების 

გარდა) 

 

ტექნიკის (ინჟინერიის) სპეციალისტი-პროფესიონალები (ელექტროტექნიკოსების გარდა) 

ადგენენ, გეგმავენ და ორგანიზებას უწევენ ნაგებობების, მანქანებისა და მათი 

კომპონენტების, აგრეთვე, საწარმოო სისტემებისა და დანადგარების გამოცდას, მშენებლობას, 

მონტაჟსა და ტექნიკურ მომსახურებას. ადგენენ წარმოების განრიგსა და სამუშაო 

პროცედურებს საინჟინრო პროექტების უსაფრთხოდ, ეფექტიანად და ნაკლები 

დანახარჯებით განსახორციელებლად.   

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: ქიმიური ტექნოლოგიური პროცესების 

სისტემების, სამოქალაქო მშენებლობის ობიექტების, მექანიკური დანადგარებისა და 

სისტემების, სამთო-მოპოვებითი და საბურღი სამუშაოების, აგრეთვე, სხვა ტექნიკური 

პროექტების დაგეგმვა და დაპროექტება; ნახაზებისა და გეგმების აღწერა და  

ინტერპრეტირება, აგრეთვე მშენებლობის მეთოდების განსაზღვრა; ნაგებობების, 

წყალმომარაგებისა და გაზმომარაგების და სატრანსპორტო სისტემების მშენებლობის 

ზედამხედველობა, აგრეთვე მოწყობილობების, მანქანებისა და დანადგარების წარმოების, 

მონტაჟის, ექსპლუატაციის და ტექნიკური მომსახურების ზედამხედველობა; პროექტების 

რეალიზებისთვის მუშახელის და მასალების, დანადგარებისა და მოწყობილობების 

მიწოდების ორგანიზება და მართვა; ბიუჯეტის გასაკონტროლებლად ხარჯების 

დაწვრილებითი გეგმების და ხარჯთაღრიცხვების მომზადება ბიუჯეტის შესრულების 

კონტროლის მიზნით; ტექნიკის სხვადასხვა დარგში საპროექტო და საექსპლუატაციო 

პრობლემების გადაჭრა საინჟინრო ტექნოლოგიების გამოყენებით.   

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

2141 მრეწველობისა და წარმოების ინჟინრები 

2142 სამოქალაქო მშენებლობის ინჟინრები 

2143 გარემოს დაცვის ინჟინრები 

2144 ინჟინერ-მექანიკოსები 

2145 ინჟინერ-ქიმიკოსები 

2146 სამთო ინჟინრები, მეტალურგები და მონათესავე სფეროს სპეციალისტები 

2149 ტექნიკის (ინჟინერიის) სპეციალისტები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 
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ჯგუფური ერთეული 2141 

მრეწველობისა და წარმოების ინჟინრები 

 

მრეწველობისა და წარმოების ინჟინრები ატარებენ კვლევებს და აპროექტებენ, 

ორგანიზაციას უწევენ და ზედამხედველობენ სამრეწველო პროცესებისა და დანადგარების 

მშენებლობას, ექსპლუატაციას და ტექნიკურ მომსახურებას. ისინი ადგენენ პროგრამებს 

საწარმოო  საქმიანობის კოორდინაციისა და ეკონომიკური ეფექტიანობის და უსაფრთხოების 

შესაფასებლად.   

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. თანამდებობრივი ინსტრუქციების, საორგანიზაციო დიაგრამებისა და პროექტის 

შესახებ ინფორმაციის შესწავლა დასაქმებულთა და სამუშაო ქვედანყოფების 

ფუნქციებისა და მოვალეობების განსასაზღვრავად და დუბლირების სფეროების 

გამოსავლენად; 

2. სამუშაო ძალის გამოყენების სტანდარტების შემუშავებისთვის შრომის ნორმირების 

პროგრამების დადგენა და გარკვეული საქმიანობისთვის ტიპური სამუშაოების 

ანალიზი; 

3. დასაქმებულთა და მოწყობილობათა ოპტიმალური ეფექტიანობის დონის 

განსასაზღვრად სამუშაო ძალის გამოყენების, ობიექტის სქემის, საექსპლუატაციო 

მონაცემების და საწარმოო განრიგისა და ხარჯების ანალიზი; 

4. საწარმოო სპეციფიკაციების შემუშავება და საწარმოებისა და სისტემების მასალების, 

მოწყობილობების, მილსადენების სისტემის, მასალების მოძრაობის, სიმძლავრეების 

და დანადგარების და სისტემების განლაგების განსაზღვრა;  

5. პროექტის შრომითი რესურსების და მასალების, დანადგარებისა და 

მოწყობილობების მიწოდების უზრუნველყოფის ორგანიზება და მართვა; 

6. ტექნიკური პრინციპებისა და უსაფრთხოების ტექნიკის შესაბამისად მონტაჟის, 

მოდიფიცირების, ხარისხის კონტროლის, გამოცდის, შემოწმებისა და ტექნიკური 

მომსახურების სტანდარტებისა და პოლიტიკის დადგენა; 

7. სამუშაოს შესრულების გაუმჯობესებისა და უზრუნველყოფისთვის დანადგარების 

შემოწმება; 

8. მოწყობილობების, ნაგებობებისა და მოწყობილობების ტექნიკური მომსახურების 

ხელმძღვანელობა, აგრეთვე, ახალი პროექტების, კვლევებისა და ტექნიკური 

მომსახურების განრიგების მიმართ მოთხოვნების კოორდინაცია; 

9. წარმოების ახალ მეთოდებზე, ტექნოლოგიებსა და მოწყობილობებზე 

ხელმძღვანელობის კონსულტირება; 

10. შესაბამისი მასალების თანმიმდევრული და დროული მიწოდების 

უზრუნველსაყოფად შესყიდვების, დასაწყობებისა და კონტროლის 

დეპარტამენტებთან კავშირის უზრუნველყოფა. 
 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 ინჟინერი, წარმოების ეფექტიანობა  

 ინჟინერი, წარმოების ორგანიზაცია 

 ინჟინერი, სამრეწველო დანადგარები 

 ინჟინერი-ტექნოლოგი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 მენეჯერი, დამამუშავებელ მრეწველობაში − 1321 

 

 



87 
 

ჯგუფური ერთეული 2142 

სამოქალაქო მშენებლობის ინჟინრები 

 

სამოქალაქო მშენებლობის ინჟინრები ატარებენ კვლევებს; უწევენ კონსულტაციებს, 

აპროექტებენ და წარმართავენ მშენებლობას; ხელმძღვანელობენ სამოქალაქო ობიექტების 

ექსპლუატაციას და მათ ტექნიკურ მომსახურებას, აგრეთვე შეისწავლიან გარკვეული 

მასალების ტექნოლოგიურ ასპექტებს და გასცემენ მათზე რეკომენდაციებს.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. კვლევის ჩატარება და სამოქალაქო მშენებლობასთან დაკავშირებული ახალი 

თეორიებისა და მეთოდების შემუშავება ან არსებულის გაუმჯობესება; 

2. რჩევების გაცემა და ისეთი ნაგებობების დაპროექტება, როგორებიცაა: ხიდები, 

კაშხლები, დოკები, აეროპორტები, რკინიგზები, არხები, მილსადენები, ნარჩენების 

გადამუშავებისა და წყალმოვარდნის მაკონტროლებელი სისტემები, აგრეთვე, 

სამრეწველო და სხვა დიდი შენობები;  

3. მშენებლობის მეთოდების, მასალებისა და ხარისხის სტანდარტების განსაზღვრა და 

დაკონკრეტება, აგრეთვე, სამშენებლო სამუშაოების წარმართვა; 

4. შენობა-ნაგებობების ეფექტიანი ფუნქციონირების, უსაფრთხოებისა და გარემოს 

დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით კონტროლის სისტემების ჩამოყალიბება; 

5. არსებული სამოქალაქო ნაგებობების ტექნიკური მომსახურებისა და შეკეთების 

ორგანიზება და კონტროლი; 

6. ასაშენებელი ნაგებობების დაწოლის ქვეშ ნიადაგებისა და ქანების ქცევის ანალიზი და 

ნაგებობების საძირკვლების დაპროექტება; 

7. ნაგებობების მდგრადობის ანალიზი და მშენებლობაში გამოყენებული მასალების 

ქცევისა და გამძლეობის შემოწმება;  

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 სამოქალაქო მშენებლობის ინჟინერი 

 ინჟინერი-გეოტექნოლოგი 

 ინჟინერი-მშენებელი 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 სამოქალაქო მშენებლობის პროექტის მენეჯერი − 1323 

 დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებების სპეციალისტი − 2114 

 მეტალურგი − 2146 

 სამთო ინჟინერი − 2146 

 ქალაქისა და სატრანსპორტო კვანძების დამგეგმარებელი − 2164 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2143 

გარემოს დაცვის ინჟინრები 

 

გარემოს დაცვის საკითხების ინჟინრები ატარებენ კვლევებს, უწევენ კონსულტაციებს, 

აპროექტებენ და სხვადასხვა ტექნიკური დისციპლინის გამოყენებით წარმართავენ 

პრობლემების გადაჭრის დანერგვის პროცესებს გარემოზე ადამიანის საქმიანობის 

ნეგატიური გავლენის თავიდან ასაცილებლად, გასაკონტროლებლად ან შესამცირებლად. 

ისინი ატარებენ სამშენებლო და სამოქალაქო მშენებლობის პროექტების ეკოლოგიურ 

ექსპერტიზებს და იყენებენ საინჟინრო გადაწყვეტილებებს დაბინძურების 

გასაკონტროლებლად, ნარჩენების გადასამუშავებლად და მათ გასანადგურებლად.  
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მათ მოვალეობებში შედის: 

1. კვლევის ჩატარება და მიმდინარე და სავარაუდო მშენებლობების, სამოქალაქო 

მშენებლობის და სხვა საქმიანობების გარემოზე ზემოქმედების შეფასება და 

ანგარიშგება; 

2. ოპერაციული ეფექტიანობისა და გარემოს დაცვის სფეროში მოქმედ რეგულაციებთან 

შესაბამისობის შესაფასებლად სამრეწველო და კომუნალური საწარმოებისა და 

პროგრამების შემოწმება; 

3. წყლის, ჰაერისა თუ ნიადაგის ხარისხის გასაკონტროლებლად, სამართავად თუ 

აღსადგენად სისტემების, პროცესებისა და დანადგარების დაპროექტება და მათი 

შემუშავების ზედამხედველობა; 

4. საინჟინრო-ეკოლოგიური დახმარება კომუნიკაციებისა და რეგულაციების ქსელური 

ანალიზისას და მონაცემთა ბაზების მომზადების დაგეგმვისას ან მათი გადახედვისას; 

5. გეგმების, ნებართვებისა და სტანდარტული სამოქმედო პროცედურების მიღება, 

განახლება და მხარდაჭერა; 

6. გარემოს აღდგენასა და სამართალწარმოებასთან დაკავშირებული პროექტების 

საინჟინრო და ტექნიკური მხარდაჭერა, აღდგენის სისტემის დაპროექტების და 

ნორმატიული მოთხოვნების გამოყენების შესაძლებლობის განსაზღვრის ჩათვლით; 

7. გარემოს გაუმჯობესების პროგრამების პროგრესის მონიტორინგი; 

8. ადამიანებისა და გარემოს დასაცავად, დაბინძურებული ადგილების 

გასასუფთავებლად საჭირო პროცედურების შესახებ კორპორაციებისა და სამთავრობო 

უწყებების კონსულტირება; 

9. გარემოს დაცვითი პრობლემების გადასაჭრელად გარემოს დაცვის მკვლევრებთან, 

დამპროექტებლებთან, საშიშ ნარჩენებთან მომუშავე სპეციალისტ-ტექნიკოსებთან, 

სხვა დისციპლინების ინჟინრებთან და სამართლისა და ბიზნესის სფეროს 

სპეციალისტებთან თანამშრომლობა.  

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 ჰაერის დაბინძურების კონტროლის ინჟინერი 

 გარემოს დაცვის ანალიტიკოსი 

 გარემოს დაცვის ინჟინერი 

 გარემოს აღდგენის სპეციალისტი 

 ჩამდინარი წყლის გაწმენდის ინჟინერი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 გარემოს დაცვის მეცნიერი − 2133 

 რადიაციისგან დაცვის ექსპერტი − 2263 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2144 

ინჟინერ-მექანიკოსები 

 

ინჟინერ-მექანიკოსები ატარებენ კვლევებს, უწევენ კონსულტაციებს, შეიმუშავებენ და 

წარმართავენ მანქანების, საჰაერო ხომალდების, გემების, სამანქანო მოწყობილობებისა და 

სამრეწველო დანადგარების და სისტემების წარმოებას; უწევენ კონსულტაციებს და 

წარმართავენ მათი ექსპლუატაციის, ტექნიკური მომსახურებისა და შეკეთების საკითხებს; ან 

შეისწავლიან და უწევენ კონსულტაციებს გარკვეული მასალების, პროდუქციისა თუ 

პროცესების მექანიკურ ასპექტებზე.  

მათ მოვალეობებში შედის: 
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1. კონსულტირება და მანქანებისა და იარაღების შემუშავება დამამუშავებელი 

მრეწველობისთვის, სამთო-მოპოვებითი მრეწველობისთვის, მშენებლობისთვის, 

სოფლის მეურნეობისა და სხვა საწარმოო მიზნებისთვის;  

2. კონსულტირება და სარკინიგზო ლოკომოტივების, საგზაო ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებებისა თუ საფრენი აპარატების ასამუშავებლად და აგრეთვე სხვა საწარმოო 

მიზნებისთვის გამოსაყენებელი ორთქლის, შიგაწვის და სხვა არაელექტრული 

მოტორებისა და ძრავების შემუშავება; 

3. კონსულტირება და ხომალდების კორპუსების, ზედნაშენებისა და ძრავის 

ასამუშავებელი სისტემების, ენერგიის გამომუშავების, კონტროლისა და 

გამოყენებისთვის მექანიკური დანადგარებისა და მოწყობილობების, გათბობის, 

ვენტილაციისა და გაგრილების სისტემების, საჭის მექანიზმის, ტუმბოებისა და სხვა 

მექანიკური მოწყობილობების შემუშავება; 

4. კონსულტირება და საფრენი აპარატების კორპუსების, შასისა და საფრენი 

აპარატებისთვის მოწყობილობის, აგრეთვე ავტოსატრანსპორტო საშუალებების 

კიდული სისტემების, მუხრუჭების, ძარების სხვა კომპონენტების შემუშავება; 

5. კონსულტირება და არაელექტრული ნაწილების შემუშავება ისეთი ხელსაწყოებისა და 

პროდუქტებისთვის, როგორებიცაა ტექსტური პროცესორები, კომპიუტერები, ზუსტი 

ინსტრუმენტები, კამერები და პროექტორები; 

6. საკონტროლო სტანდარტებისა და ტექნოლოგიური პროცესების შემუშავება 

მანქანების, დანადგარების, ხელსაწყოების, მოტორების, ძრავების, სამრეწველო 

დანადგარების, მოწყობილობების ან სისტემების ეფექტიანი ექსპლუატაციისთვის და 

უსაფრთხოებისთვის; 

7. უსაფრთხოების სტანდარტებით დადგენილ რეგულაციებთან და უსაფრთხოების 

სტანდარტებთან მოწყობილობების, მათი ექსპლუატაციის და ტექნიკური 

მომსახურების შესაბამისობის დაცვა. 

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ინჟინერი, თვითმფრინავთმშენებლობა 

 ინჟინერი, გემის 

 ინჟინერი, გემთმშენებლობა 

 ძრავების დამპროექტებელი 

 ინჟინერ-მექანიკოსი. 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 გემის მექანიკოსი − 3151 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2145 

ინჟინერ-ქიმიკოსები 

 

ინჟინერ-ქიმიკოსები ატარებენ კვლევებს, უწევენ კონსულტაციებს, შეიმუშავებენ და 

წარმართავენ სხვადასხვა ნივთიერებებისა და პროდუქციის ქიმიურ პროცესებს სამრეწველო 

მასშტაბის წარმოებას: ნედლი ნავთობის, ნავთობის დერივატივების, სურსათისა და 

სასმელის, მედიკამენტების ან სინთეზური მასალების. ისინი წარმართავენ ქიმიური 

დანადგარებისა და მოწყობილობების ტექნიკურ მომსახურებასა და შეკეთებას, აგრეთვე 

შეისწავლიან და უწევენ კონსულტაციას ცალკეულ მასალებთან, პროდუქტებთან ან 

პროცესებთან დაკავშირებულ ქიმიურ ასპექტებზე.  
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მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ნავთობის და სხვა სითხეების ან თხევადი აირის გაწმენდის, აგრეთვე, 

ნივთიერებებისა და ნივთების: საწვავის დერივატივების, ასაფეთქებლების, საკვები 

და სასმელი პროდუქტების, მედიკამენტების ან სინთეტიკური მასალების − 

საწარმოებლად კომერციული მნიშვენლობის ქიმიური პროცესების კვლევა, რჩევების 

მიცემა და მათი განვითარება; 

2. ქიმიური წარმოების მეთოდების, მასალებისა და ხარისხის სტანდარტების 

განსაზღვრა, აგრეთვე სპეციფიკაციებისადმი მათი შესაბამისობის უზრუნველყოფა; 

3. ქიმიური წარმოების ოპერაციების უსაფრთხოებისა და ეფექტიანობის, აგრეთვე, 

პერსონალის მიერ დანადგარების გამოყენებისა და მიმდინარე ქიმიურ რეაქციებთან 

ახლოს მყოფი პერსონალის უსაფრთხოებისთვის კონტროლის სტანდარტებისა და 

პროცედურების დადგენა; 

4. ქიმიკატებისა და პროდუქტების წარმოებისთვის ქიმიური დანადგარების 

დაპროექტება და პროცესების შემუშავება; 

5. ცდების ჩატარება წარმოების სხვადასხვა ეტაპებზე ცვლადებზე კონტროლის 

ხარისხის განსაზღვრის მიზნით, მათ შორის: ტემპერატურა, სიმკვრივე, ხვედრითი 

წონა და წნევა;  

6. უსაფრთოხების პროცედურების შემუშავება; 

7. ხელმძღვანელობისთვის წარსადგენი წარმოების ხარჯებისა და ანგარიშების 

მომზადება; 

8. ახალი პროდუქტების წარმოებისა და შემოთავაზებული პროცესების ტესტირებისას 

მცირემასშტაბიანი ოპერაციების (მაგალითად, საცდელი დანადგარი) 

ლაბორატორიული კვლევების განხორციელება.   

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ინჟინერ-ქიმიკოსი 

 ტექნოლოგი, საწვავის 

 ტექნოლოგი, სინთეზური მასალები 

 ტექნოლოგიური დანადგარების ინჟინერი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2146 

სამთო ინჟინრები, მეტალურგები და მონათესავე სფეროების სპეციალისტები 

 

სამთო ინჟინრები, მეტალურგები და მონათესავე სფეროების სპეციალისტები ატარებენ 

კვლევებს, აპროექტებენ, შეიმუშავებენ და უზრუნველყოფენ მადნებიდან ლითონების, ან 

მინერალების, წყლის, ნავთობისა თუ ბუნებრივი აირის მოპოვების სამრეწველო მასშტაბებს, 

აგრეთვე, ახალი შენადნობების, კერამიკული და სხვა მასალების შემუშავებას, ან 

შეისწავლიან გარკვეული მასალების, პროდუქტებისა თუ პროცესების სამთო-მოპოვებით თუ 

მეტალურგიულ ასპექტებს და ატარებენ კონსულტაციებს.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ნახშირის, ლითონის მადნების, არამადნეული მინერალებისა და სამშენებლო 

მასალების (როგორიცაა ქვა და ხრეში) ადგილმდებარეობის განსაზღვრა და 

მოპოვების დაგეგმვა; 

2. წიაღისეულის ეფექტიანი დამუშავებისა და მინერალების მოპოვების ყველაზე 

მოსახერხებელი მეთოდების, გამოსაყენებლი მექანიზმების ტიპების განსაზღვრა,  

შახტებისა და გვირაბების დაპროექტება და მშენებლობის ხელმძღვანელობა; 
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3. საბურღი ადგილებისა და ჭაბურღილებიდან წყლის, ნავთობის ან ბუნებრივი აირის 

ნაკადის კონტროლის ხერხების განსაზღვრა; 

4. წყლის, ნავთობის ან ბუნებრივი აირის შენახვის, აგრეთვე მათი თავდაპირველი 

დამუშავებისა და ტრანსპორტირების დაგეგმვა და წარმართვა; 

5. უსაფრთხოების სტანდარტებისა და პროცედურების, აგრეთვე პირველადი 

დახმარების ადგილების (განსაკუთრებით მიწისქვეშ) შექმნა; 

6. კვლევების ჩატარება, მადნიდან ლითონების მოპოვების მეთოდების შემუშავება და 

მათ გამოყენებაზე კონსულტაციების ჩატარება; 

7. ლითონებისა და შენადნობების თვისებების კვლევა, ახალი შენაერთების შემუშავება, 

ლითონებისა და შენადნობების წარმოებისა და გადამუშავების ტექნიკური 

ასპექტების ზედამხედველობა და მათთან დაკავშირებით კონსულტირება; 

8. სხვა შესაბამის სპეციალისტებთან − გეოლოგებსა და გეოფიზიკოსებთან საწარმოო 

კავშირების შენარჩუნება; 

9. რენტაბელობის შესაფასებლად ბუდობების ან შახტების შესწავლა.  

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 მეტალურგი, ექსტრაგირება 

 სამთო ინჟინერი 

 ნავთობის და ბუნებრივი აირის მოპოვების სამთო ინჟინერი 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 გეოლოგი − 2114 

 გეოფიზიკოსი − 2114 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2149 

ტექნიკის (ინჟინერიის) სფეროს სპეციალისტი-პრფესიონალები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

 

ეს ჯგუფური ერთეული მოიცავს ტექნიკის (ინჟინერიის) სპეციალისტ-პროფესიონალებს, 

რომლებიც არ მიეკუთვნებიან 214-ე მცირე ჯგუფის (ტექნიკის (ინჟინერიის) სფეროს 
სპეციალისტი-პროფესიონალები (ელექტროტექნიკოსების გარდა))  სხვა დაჯგუფებებს ან 

215-ე მცირე ჯგუფს (ინჟინერ-ელექტროტექნიკოსები). მაგალითად, ჯგუფი მოიცავს იმ 

სპეციალისტებს, რომლებიც ატარებენ კვლევებს და ეწევიან კონსულტაციებს, ან 

შეიმუშავებენ ტექნოლოგიურ  პროცესებს და გადაწყვეტილებებს, რომლებიც 

დაკავშირებულია სამუშაო ადგილის უსაფრთხოებასთან, ბიო-სამედიცინო ტექნიკასთან, 

ოპტიკასთან, მასალებთან, ბირთვული ენერგიის წარმოებასა და ასაფეთქებელ 

ნივთიერებებთან.  

ასეთ შემთხვევებში, მათ მოვალეობებში შედის: 

1. საინჟინრო ცოდნის გამოყენება ბიოლოგიური და ჯანმრთელობის დაცვის 

სისტემებისა და პროდუქციის (ხელოვნური ორგანოები, პროთეზები და 

ინსტრუმენტები) დაპროექტებაში, შემუშავებასა და შეფასებაში;  

2. სხვადასხვა სამედიცინო პროცედურისა თუ გამოსახულების ფორმირების სისტემებში 

გამოსაყენებელი დანადგარების (მაგალითად, მაგნიტურ-რეზონანსული 

ტომოგრაფია) და ინსულინის ავტომატური ინექციის ან სხეულის ფუნქციების 

კონტროლის ხელსაწყოების დაპროექტება; 
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3. კომპონენტების დაპროექტება სინათლის თვისებების გამომყენებელი ისეთი 

ოპტიკური ინსტრუმენტებისთვის, როგორებიცაა ლინზები, მიკროსკოპები, 

ტელესკოპები, ლაზერები, ოპტიკური დისკების სისტემები და სხვა მოწყობილობები; 

4. სამხედრო შესყიდვების სპეციფიური მახასიათებლების შესასრულებლად 

ასაფეთქებელი საბრძოლო მასალების დაპროექტება, ტესტირება და შემუშავების 

კოორდინაცია;  

5. ბირთვული რეაქტორების და ელექტროსადგურების და აგრეთვე ბირთვული 

საწვავის გადამუშავებისა და უტილიზაციის სისტემების დაპროექტება და 

მშენებლობაზე ზედამხედველობა; 

6. ისეთი ბირთვული დანადგარების დაპროექტება და შემუშავეება, როგორებიცაა 

ბირთვული რეაქტორების აქტიური ზონები, რადიაციული დაცვა და მასთან 

დაკავშირებული აპარატები და კონტროლის მექანიზმები; 

7. ზარალის შეფასება და საზღვაო სამაშველო ოპერაციებთან დაკავშირებული 

გამოთვლების ჩატარება; 

8. მინასთან, კერამიკასთან, ტექსტილთან, ტყავის ნაწარმთან, ხესა და ბეჭდვასთან 

დაკავშირებული წარმოების ტექნოლოგიური პროცესების შესწავლა და 

კონსულტირება; 

9. პოტენციური საშიშროებების გამოვლენა და უსაფრთხოების პროცედურებისა და 

ხელსაწყოების დანერგვა;  

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ბიო-მედიცინის ინჟინერი 

 ასაფეთქებელი საბრძოლო მასალების ინჟინერი 

 საზღვაო-სამაშველო ოპერაციების ინჟინერი; 

 მასალების ინჟინერი 

 ბირთვული ენერგიის წარმოების ინჟინერი 

 ინჟინერ-ოპტიკოსი 

 ხარჯთაღრიცხვების ინჟინერი  

 უსაფრთხოების ტექნიკის ინჟინერი 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 მრეწველობის და წარმოების ინჟინრები − 2141 

 გარემოს დაცვის ინჟინერი − 2143 

 ტოპოგრაფი − 2165 

 

შენიშვნა 

უნდა აღინიშნოს, რომ მაშინ, როდესაც ბიო-მედიცინის ინჟინრები სხვა საინჟინრო 

პროფესიებთან ერთად შედიან ამ ჯგუფურ ერთეულში, ისინი აგრეთვე განიხილებიან 

ჯანმრთელობის დაცვის სპეციალისტთა შემადგენელ ნაწილად იმ პროფესიებთან ერთად, 

რომლებიც მიეკუთვნებიან 22-ე ქვეჯგუფს (ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს სპეციალისტი-
პროფესიონალები), და აგრეთვე სხვა პროფესიებთან ერთად, რომლებიც შედიან მე-2 

ძირითადი ჯგუფის (სპეციალისტი-პრფესიონალები) სხვა ჯგუფურ ერთეულებში.  
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მცირე ჯგუფი 215 

ინჟინერ-ელექტროტექნიკოსები  

 

ინჟინერ-ელექტროტექნიკოსები ატარებენ კვლევებს, აპროექტებენ, უწევენ 

კონსულტაციებს და წარმართავენ ელექტრონული, ელექტრული და სატელეკომუნიკაციო  

სისტემების, კომპონენტების, ძრავებისა და მოწყობილობების მშენებლობის და 

ექსპლუატაციის პროცესებს. ელექტრონული და ელექტრული აგრეგატებისა და სისტემების 

მწარმოებლურობისა და უსაფრთხოების მონიტორინგისთვის ისინი აყალიბებენ და ნერგავენ 

კონტროლის ელექტრონულ სისტემებს.  

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: კვლევების ჩატარება, კონსულტირება და 

ელექტრული, ელექტრონული და სატელეკომუნიკაციო პროდუქტებისა და სისტემების 

ტექნიკური მომსახურების და შეკეთების ხელმძღვანელობა; ელექტროსადგურებისა და 

ელექტროენერგიის მწარმოებელი, გადამცემი და გამანაწილებელი სისტემების დაპროექტება 

და მათთან დაკავშირებით კონსაულტირება; ელექტრული, ელექტრონული და 

სატელეკომუნიკაციო სისტემებისა და მოწყობილობების ფუნქციონირებისა და 

უსაფრთხოების მაკონტროლებელი სტანდარტების განსაზღვრა.   

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

2151 ინჟინერ-ელექტრიკოსები 

2152 ელექტრონიკის ინჟინრები 

2153 ტელეკომუნიკაციების ინჟინრები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2151 

ინჟინერ-ელექტრიკოსები 

 

ინჟინერ-ელექტრიკოსები აწარმოებენ კვლევებს, აპროექტებენ, ეწევიან კონსულტაციებს 

და წარმართავენ ენერეგტიკული სისტემების, კომპონენტების, ძრავების და 

მოწყობილობების შექმნასა და ექსპლუატაციას. აგრეთვე, ეწევიან კონსულტაციებს და 

წარმართავენ დანადგარების ფუნქციონირების, ტექნიკური მომსახურებისა და შეკეთების, 

ელექტროტექნიკური მასალების, პროდუქციისა და პროცესების ტექნოლოგიურ ასპექტებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ელექტროსადგურებისა და ელექტროენერგიის მწარმოებელი, გადამცემი და 

გამანაწილებელი სისტემების შექმნა და მათთან დაკავშირებით კონსულტაციების 

გაწევა;  

2. ელექტროენერგიის წარმოების, გადაცემისა და განაწილების სისტემების მუშაობის 

ზედამხედველობა, კონტროლი და მონიტორინგი; 

3. ელექტროძრავების, ელექტროწევის და სხვა მოწყობილობების, ან შიდა ელექტრული 

ხელსაწყოების სისტემების შემუშავება და კონსულტაციების გაწევა; 

4. ელექტროგაყვანილობის დამონტაჟება სამრეწველო და სხვა შენობებსა და 

ობიექტებზე; 

5. ელექტროენერგიის წარმოებისა და განაწილების სისტემების, ძრავებისა და 

მოწყობილობების ფუნქციონირების მონიტორინგის მიზნით საკონტროლო 

სტანდარტებისა და პროცედურების შემუშავება; 

6. ელექტრული სისტემების წარმოების მეთოდების განსაზღვრა და არსებული 

ელექტრული სისტემების, ძრავებისა და დანადგარების ტექნიკური მომსახურება და 

შეკეთება. 
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ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 ინჟინერ-ელექტრიკოსი 
 ელექტროენერგიის წარმოების ინჟინერი 
 ინჟინერ-ელექტრომექანიკოსი 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ბირთვული ენერგიის წარმოების ინჟინერი − 2149 

 ელექტრონიკის ინჟინერი − 2152 

 მაუწყებლობის ინჟინერი − 2153 

 ტელეკომუნიკაციების ინჟინერი − 2153 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2152 

ელექტრონიკის ინჟინრები 

 

ელექტრონიკის ინჟინრები ატარებენ კვლევებს, აპროექტებენ და წარმართავენ 

ელექტრონული სისტემების ნაგებობების ფუნქციონირებას, ტექნიკურ მომსახურებას და 

შეკეთებას, და აგრეთვე შეისწავლიან და გასწევენ კონსულტაციებს რადიოელექტრონულ 

მასალებთან, პროდუქციასა და პროცესებთან დაკავშირებულ ტექნოლოგიურ ასპექტებზე.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ელექტრონული მოწყობილობების ან კომპონენტების, ელექტრონული სქემების, 

ნახევარგამტარებისა და სისტემების შემუშავება და მათ შესახებ კონსულტაციების 

გაწევა; 

2. წარმოების ან მონტაჟის მეთოდების, მასალებისა და ხარისხის სტანდარტების 

განსაზღვრა, აგრეთვე, ელექტრონული პროდუქციისა და სისტემების წარმოების ან 

სამონტაჟო სამუშაოების წარმართვა; 

3. ელექტრონული სისტემების, ძრავებისა და მოწყობილობების ეფექტური 

ფუნქციონირებისა და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად საკონტროლო 

პარამეტრებისა და პროცედურების შემუშავება; 

4. არსებული ელექტრონული სისტემებისა და მოწყობილობების ტექნიკური 

მომსახურებისა და შეკეთების ორგანიზება და წარმართვა; 

5. ელექტრონული სქემებისა და კომპონენტების დაპროექტება ისეთ სფეროებში 

გამოსაყენებლად, როგორებიცაა საავიაციო-კოსმოსური ობიექტების მართვა და 

კონტროლი, ამოძრავების სისტემები, აკუსტიკა, კონტროლის და მართვის სისტემები; 

6. რადიოლოკაციური, ტელემეტრიული და დისტანციური მართვის სისტემების, 

მიკროტალღური და სხვა ელექტრონული მოწყობილობების კვლევა და 

კონსულტაციების გაწევა; 

7. სიგნალების დამუშავების ალგორითმების დაპროექტება და შემუშავება და მათი 

დანერგვა შესაბამისი კომპიუტერული აპარატურისა და პროგრამული 

უზრუნველყოფის შერჩევით; 

8. ელექტრონული კომპონენტების, სქემებისა და სისტემების გამოსაცდელად 

აპარატურისა და პროცედურების შემუშავება.  

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 კომპიუტერული ტექნიკის ინჟინერი; 
 საკონტროლო-საზომი ხელსაწყოების ინჟინერი; 
 ელექტრონიკის ინჟინერი. 
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სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ტელეკომუნიკაციების ინჟინერი − 2153.  

 

ჯგუფური ერთეული 2153  

ტელეკომუნიკაციების ინჟინრები 

 

ტელეკომუნიკაციების ინჟინრები ატარებენ კვლევებს და უწევენ კონსულტაციებს, 

გეგმავენ და მართავენ სატელეკომუნიკაციო სისტემებისა და მოწყობილობების 

ფუნქციონირებას, ტექნიკურ მომსახურებასა და შეკეთებას. ისინი შეისწავლიან 

ტელეკომუნიკაციების მასალებს, პროდუქციისა და პროცესების ტექნოლოგიურ ასპექტებს 

და მათზე გასცემენ რჩევებს.   

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ტელეკომუნიკაციების დანადგარების ან კომპონენტების, სისტემების, 

მოწყობილობებისა და სადისტრიბუციო ცენტრების შექმნა და მათ შესახებ 

რეკომენდაციების გაცემა; 

2. წარმოების ან მონტაჟის მეთოდების, მასალების და ხარისხის სტანდარტების 

განსაზღვრა, აგრეთვე, ტელეკომუნიკაციების პროდუქციისა და სისტემების 

წარმოების ან სამონტაჟო სამუშაოების წარმართვა; 

3. არსებული ტელეკომუნიკაციების სისტემების, მოტორებისა და მოწყობილობების 

შეკეთებისა და ტექნიკური მომსახურების ორგანიზება და წარმართვა; 

4. სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობებთან დაკავშირებული საკითხების კვლევა და 

კონსულტირება; 

5. ელექტროგაყვანილობების, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი და უკაბელო საკომუნიკაციო 

მედიის საფუძველზე საკომუნიკაციო ქსელების დაგეგმვა და დაპროექტება; 

6. შესაბამისი კომპიუტერული აპარატურისა და პროგრამული უზრუნველყოფით 

სიგნალის დამუშავების ალგორითმების შექმნა, განვითარება და დანერგვა; 

7. სატელეკომუნიკაციო ქსელების და რადიოსა და ტელევიზიის, საკაბელო ან უკაბელო, 

გავრცელების სისტემების შექმნა; 

  
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 მაუწყებლობის ინჟინერი 
 ტელეკომუნიკაციების ინჟინერი 
 ტელეკომუნიკაციების ინჟინერ-ტექნოლოგი 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ელექტრონიკის ინჟინერი − 2152 

 

 

მცირე ჯგუფი 216 

არქიტექტორები, დამპროექტებლები, ტოპოგრაფები და დიზაინერები 

 

არქიტექტორები, დამპროექტებლები, ტოპოგრაფები და დიზაინერები გეგმავენ და 

აპროექტებენ ლანდშაფტს, შენობების ექსტერიერსა და ინტერიერს, წარმოების პროდუქციას, 

აგრეთვე ვიზუალურ და აუდიო-ვიზუალურ შინაარსს ინფორმაციის გადასაცემად. 

გეოგრაფიული მახასიათებლების ზუსტად განსაზღვრისთვის ატარებენ ტოპოგრაფიულ 

სამუშაოებს; ადგენენ, ამზადებენ და ასწორებენ რუკებს; შეიმუშავებენ და ახორციელებენ 

მიწათსარგებლობის კონტროლის გეგმებსა და პოლიტიკას.  
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მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: კლიენტებთან და დაინტერესებულ მხარეებთან 

კონსულტაციებით საპროექტო დავალების მიზნებისა და შეზღუდვების განსაზღვრა; 

ესთეტიური თვალსაზრისით ტექნიკურ, ფუნქციურ, ეკოლოგიურ და ტექნოლოგიურ 

მოთხოვნებთან თანხვედრაში პროექტის კონცეფციებისა და გეგმების შემუშავება; პროექტის 

კონცეფციისა და სხვა ინფორმაციის მისაწოდებლად ესკიზების, დიაგრამების, 

ილუსტრაციების, ანიმაციების, გეგმების, რუკების, გრაფიკების, ნიმუშებისა და მოდელების 

მომზადება; ფოტოების, სატელიტური სურათების, გეოდეზიური დოკუმენტებისა და 

მონაცემების, რუკების, ჩანაწერების, ანგარიშებისა და სტატისტიკის ანალიზი; ფუნქციური, 

სივრცითი, კომერციული, კულტურული, უსაფრთხოების, გარემოს დაცვისა და ესთეტიური 

მოთხოვნების კვლევა და მათი ანალიზი.  

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

2161 შენობების არქიტექტორები 

2162 ლანდშაფტის არქიტექტორები 

2163 პროდუქციისა და ტანსაცმლის დიზაინერები 

2164 ქალაქისა და სატრანსპორტო კვანძების მგეგმავები 

2165 გეოდეზისტები, კარტოგრაფები და ტოპოგრაფები 

2166 გრაფიკული და მულტიმედიის დიზაინერები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2161 

შენობების არქიტექტორები 

 

შენობების არქიტექტორები შეიმუშავებენ კომერციული, სამრეწველო, ინსტიტუციური, 

საცხოვრებელი და რეკრეაციული შენობების პროექტებს და გეგმავენ და მონიტორინგს 

უწევენ მათ მშენებლობას, ტექნიკურ მომსახურებას და აღდგენას.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ახალი ან გაუმჯობესებული არქიტექტურული თეორიებისა და მეთოდების 

შემუშავება; 

2. მშენებლობისთვის ნაკვეთების დათვალიერება, შემოთავაზებული შენობების ტიპის, 

სტილისა და ზომის განსასაზღვრად ან უკვე აშენებული შენობის პროექტში 

ცვლილებების შესატანად კლიენტებთან, მენეჯმენტსა და სხვა დაინტერესებულ 

პირებთან კონსულტაციების გამართვა; 

3. პროექტების, მასალებისა და მშენებლობის სავარაუდო ვადებზე ინფორმაციის გაცემა; 

4. საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება ესკიზებისა და ნახაზების ჩათვლით, 

რომელშიც შერწყმულია შენობის პროექტის საბოლოო ვარიანტის ფარგლებში 

სტრუქტურული, მექანიკური და ესთეტიური ელემენტების შერწყმა; 

5. სპეციფიკაციების და საკონტრაქტო დოკუმენტების მომზადება მშენებლების მიერ 

გამოსაყენებლად  და კლიენტების სახელით ტენდერების გამოცხადება; 

6. შენობის სტილის, ღირებულების, დასრულების დროისა და რეგულაციებთან 

შესაბამისობის გათვალისწინებით პროექტის განხორციელების მიზნით აუცილებელი 

კონტაქტების დამყარება; 

7. შენობის ინტერიერის ექსპლუატაციასა და ხარისხთან დაკავშირებული პრობლემების 

გადაჭრის ოპტიმალური გადაწყვეტილებების მოძიება და საჭირო პროექტების 

ნახატებისა და გეგმების შედგენა; 

8. სპეციფიკაციებთან და ხარისხის სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად 

სამშენებლო თუ აღდგენითი სამუშაოების მონიტორინგი; 
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9. სხვა შესაბამის სპეციალისტებთან საწარმოო კავშირებისა და კონსულტაციების 

შენარჩუნება.   

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 შენობების არქიტექტორი 
 ინტერიერის არქიტექტორი 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ლანდშაფტის არქიტექტორი − 2162 

 ინტერიერის დეკორატორი − 3432 

 ინტერიერის დიზაინერი − 3432 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2162 

ლანდშაფტის არქიტექტორები 

 

ლანდშაფტის არქიტექტორები გეგმავენ და აპროექტებენ ლანდშაფტისა და ღია სივრცეებს 

ისეთი პროექტებისთვის, როგორებიცაა, მაგალითად, პარკები, სკოლები, დაწესებულებები, 

გზები და გარე სივრცეებს კომერციული, სამრეწველო და საცხოვრებელი ადგილებისთვის 

და გეგმავენ და აკონტროლებენ მათ მშენებლობას, ტექნიკურ მომსახურებას და აღდგენას.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ახალი ან გაუმჯობესებული თეორიებისა და მეთოდების შემუშავება და ლანდშაფტის 

არქიტექტურის სფეროს პოლიტიკასთან დაკავშირებულ საკითხებზე კონსულტირება; 

2. ნაკვეთების დათვალიერება და შემოთავაზებული შენობების, პარკებისა და სხვა ღია 

სივრცეების ტიპის, სტილისა და ზომის განსასაზღვრად კლიენტებთან, 

ხელმძღვანელობასთან და სხვა დაინტერესებულ პირებთან კონსულტაციების 

გამართვა; 

3. მიწის ნაკვეთის გამოყენებისა და ტექნიკურ-ეკონომიკური განხორციელებადობის 

ანალიზის  და გარემოზე ზემოქმედების შეფასების საკითხებზე რეკომენდაციების 

შესამუშავებლად გეოგრაფიული და ეკოლოგიური თავისებურებებთან, რელიეფის 

ფორმებთან, ნიადაგებთან, მცენარეულობასთან, სამშენებლო მოედნის 

ჰიდროლოგიასთან, ვიზუალურ მახასიათებლებთან და ხელოვნური ნაგებობების 

შედეგად შექმნილ სტრუქტურებთან დაკავშირებული მონაცემების შეგროვება და 

ანალიზი; 

4. ანგარიშების, სტრატეგიული გეგმების, სამშენებლო მოედნის გეგმების, სამუშაო 

ნახაზების, სპეციფიკაციების და ხარჯთაღრიცხვების მომზადება მიწის ნაკვეთების 

განაშენიანებისთვის, ადგილისა და პროექტის დეტალების მონიშვნა, მათ შორის 

ადგილის, ნაგებობების, მცენარეულობის და ხელმისაწვდომობის მოდელირება; 

5. სპეციფიკაციებისა და საკონტრაქტო დოკუმენტების მომზადება მშენებლებისა და 

სამშენებლო კონტრაქტორების მიერ გამოსაყენებლად და კლიენტების სახელით 

ტენდერების გამოცხადება; 

6. პროექტის სტილის, ღირებულების, დასრულების დროისა და სხვა რეგულაციებთან 

შესაბამისად პროექტის განხორციელებისთვის საჭირო კონტაქტების დამყარება; 

7. გარემოს ექსპლუატაციასთან და ხარისხთან დაკავშირებული პრობლემების გადაჭრის 

ოპტიმალური გადაწყვეტილებების მოძიება და საჭირო პროექტების ნახატებისა და 

გეგმების შედგენა; 

8. სპეციფიკაციებთან და ხარისხის სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად 

სამშენებლო თუ აღდგენითი სამუშაოების მონიტორინგი; 
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9. სხვა შესაბამის სპეციალისტებთან საწარმოო კავშირები და კონსულტაციები.   

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითია: 
 ლანდშაფტის არქიტექტორი 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 შენობების არქიტექტორი − 2161 

 ქალაქმგეგმარებელი − 2164 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2163 

პროდუქციისა და ტანსაცმლის დიზაინერები 

 

პროდუქციისა და ტანსაცმლის დიზაინერები აპროექტებენ და შეიმუშავებენ  პროდუქციას 

წარმოებისთვის, აგრეთვე, ამზადებენ მასობრივი, სერიული და ერთჯერადი წარმოების 

პროდუქციის პროექტებსა და სპეციფიკაციებს.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. კლიენტებთან და დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციებით საპროექტო 

დავალების მიზნებისა და შეზღუდვების განსაზღვრა;  

2. ტანსაცმლის, ტექსტილის, სამრეწველო, კომერციული და სამომხმარებლო 

პროდუქტებისა და სამკაულის დიზაინის კონცეფციების შემუშავება;  

3. ესთეტიკური მოსაზრებების შეხამება ტექნიკურ, ფუნქციურ, ეკოლოგიურ და 

ტექნოლოგიურ მოთხოვნებთან; 

4. დიზაინის კონცეფციების გასავრცელებლად ესკზების, დიაგრამების, 

ილუსტრაციების, გეგმების, ნიმუშებისა და მოდელების მომზადება; 

5. დიზაინთან დაკავშირებული პრობლემების გადასაჭრელად კლიენტებთან, 

ხელმძღვანელობასთან, გაყიდვებისა და საწარმოო პერსონალთან მოლაპარაკებები; 

6. ფუნქციური და ესთეტიკური მასალების, წარმოების მეთოდებისა და გაწყობის 

წარმოებისთვის შერჩევა, განსაზღვრა და რეკომენდაციების გაცემა; 

7. პროდუქციისთვის შერჩეული დიზაინის დეტალიზება და დოკუმენტირება; 

8. პროტოტიპებისა და ნიმუშების მომზადება და გადაცემა; 

9. ნიმუშების, პროგრამებისა და ინსტრუმენტების მომზადების, აგრეთვე, წარმოების 

პროცესის ზედამხედველობა. 

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:   
 კოსტიუმების დიზაინერი 
 ტანსაცმლის დიზაინერი 
 სამრეწველო დიზაინერი 
 სამკაულების დიზაინერი 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ძრავების დამპროექტებელი− 2144 

 შენობების არქიტექტორი − 2161 

 ლანდშაფტის არქიტექტორი − 2162 

 ინტერიერის დიზაინერი − 3432 
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ჯგუფური ერთეული 2164 

ქალაქებისა და სატრანსპორტო კვანძების მგეგმავები 

 

ქალაქებისა და სატრანსპორტო კვანძების მგეგმავები შეიმუშავებენ და ახორციელებენ 

ურბანული და სასოფლო მიწების და სატრანსპორტო სისტემების გამოყენების გეგმებს და 

პოლიტიკას. ისინი ატარებენ კვლევებს და ეწევიან კონსულტირებას ეკონომიკური, 

გარემოსდაცვითი და სოციალური ფაქტორების მიწათსარგებლობაზე და ტრანსპორტის 

ნაკადებზე გავლენასთან დაკავშირებულ საკითხებზე.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ურბანული ადგილების დაგეგმარება და განვითარების კოორდინირება; 

2. მიწათსარგებლობაზე ეკონომიკური, იურიდიული, პოლიტიკური, კულტურული, 

დემოგრაფიული, სოციოლოგიური, ფიზიკური და ეკოლოგიური ფაქტორების 

გავლენის შესახებ მონაცემების შეგროვება და ანალიზი; 

3. არქიტექტურასთან, დაგეგმვასთან, სოციალურ მეცნიერებებთან, გარემოს დაცვასა და 

სამართალთან დაკავშირებით ხელისუფლების ორგანოებთან, საზოგადოებასა და 

დარგის სპეციალისტებთან კონსულტაციების გამართვა; 

4. მიწის ნაკვეთების გამოყენებისა და განაშენიანების საკითხებზე რეკომენდაციების 

შემუშავება და ჯგუფებისა და ინდივიდებისათვის თვალსაჩინო გეგმების, 

პროგრამებისა და პროექტების წარდგენა; 

5. ურბანული და რეგიონული დაგეგმვის საკითხებსა და შემოთავაზებებთან 

დაკავშირებით მთავრობის, კომპანიებისა და საზოგადოებისთვის რჩევების მიცემა; 

6. გარემოზე ზემოქმედებასთან დაკავშირებული ანგარიშების განხილვა და შეფასება; 

7. პარკების, სკოლების, ინსტიტუტების, აეროპორტების, გზებისა და მათი თანამდევი 

პროექტების, აგრეთვე, კომერციული, სამრეწველო და საცხოვრებელი შენობების 

გასაშენებლად მიწის ნაკვეთების დაგეგმვა და მათი განაშენიანების კოორდინირება; 

8. მარშრუტების შედგენასა და საგზაო მოძრაობის რეგულირებისა და საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტის სისტემების ეფექტურობისა და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად 

დაპროექტება და კონსულტაციები.  

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 მიწის ნაკვეთების მგეგმავი 
 ტრანსპორტის მოძრაობის მგეგმავი 
 ქალაქმგეგმარებელი. 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 შენობების არქიტექტორი − 2161 

 ლანდშაფტის არქიტექტორი − 2162 

 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2165 

გეოდეზისტები, კარტოგრაფები და ტოპოგრაფები 

 

გეოდეზისტები, კარტოგრაფები და ტოპოგრაფები მეცნიერული და მათემატიკური 

პრინციპების და მეთოდების გამოყენებით საზღვრავენ ბუნებრივი და ადამიანის მიერ 

შექმნილი ობიექტების და ხმელეთის საზღვრების, ზღვების, მიწისქვეშა ტერიტორიებისა და 

ციური სხეულების ზუსტ მდებარეობას, ამზადებენ ან გადასინჯავენ ციფრულ, გრაფიკულ 

და ილუსტრირებულ რუკებს, სქემებს ან სხვა ვიზუალურ დოკუმენტებს.  
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მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ხმელეთის ზედაპირის, შახტების, მიწისქვეშა ზედაპირების,  ზღვების, მდინარეების 

და ტბების შესახებ ინფორმაციის შეგროვება, აზომვა და აღწერა; 

2. სხვადასხვა ობიექტების ზუსტი ადგილმდებარეობის განსაზღვრა და ინფორმაციის 

ციფრული ფორმატით აღნუსხვა; 

3. წყლებისა და არხების სანავიგაციოდ ვარგისიანობის განსასაზღვრად, აგრეთვე, 

საზღვაო სტრუქტურების მშენებლობის დასაგეგმად დიაგრამებისა და რუკების 

მომზადება; 

4. აეროფოტოგადაღების დაგეგმვა და განხორციელება; 

5. რუკებისა და დიაგრამების დაპროექტება, შედგენა და გადასინჯვა აერო- და სხვა 

ფოტოების, თანამგზავრული ფოტოების, შეგროვებული მონაცემების, გეოდეზიური 

რუკებისა და ჩანაწერების, ანგარიშებისა და სტატისტიკის გამოყენებით; 

6. გეოდეზიური და ფოტოგრამმეტრიული აზომვების, საკადასტრო სისტემების და 

ტოპოგრაფიული საინფორმაციო სისტემების კვლევა და შემუშავება; 

7. რუკების შედგენის ტექნიკური, ესთეტიკური და ეკონომიკური ასპექტების შესწავლა 

და მასთან დაკავშირებული კონსულტირება; 

8. სხვა შესაბამის სპეციალისტებთან საწარმოო კავშირები და კონსულტირება.  

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 აეროფოტოგეოდეზისტი 
 საკადასტრო ინჟინერი 
 კარტოგრაფი 
 ჰიდროგრაფი 
 გეოდეზისტი 
 მარკშეიდერი 
 ფოტოგრამმეტრისტი 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ხარჯთაღრიცხვის ინჟინერი − 2149 

 ტექნიკოსი გეოდეზისტი − 3112 

 საზღვაო ზედამხედველი − 3115 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2166 

გრაფიკული და მულტიმედიის დიზაინერები 

 

გრაფიკული და მულტიმედიის დიზაინერები ბეჭდური, ფირის, ელექტრონული, 

ციფრული და სხვა ფორმის ვიზუალური და აუდიო მედიის გამოყენებით შეიმუშავებენ 

ვიზუალური და აუდიოვიზუალური შინაარსის ინფორმაციას. ისინი ქმნიან გრაფიკულ, 

სპეციალურ ეფექტებს, ანიმაციურ და სხვა გამოსახულებებს, რომლებიც კომპიუტერულ 

თამაშებში, ფილმებში, მუსიკალურ კლიპებში, ბეჭდურ მედიასა და სარეკლამო სფეროში 

გამოიყენება.   

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. კლიენტებთან და დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციებით საპროექტო 

დავალების მიზნებისა და შეზღუდვების განსაზღვრა;  

2. კვლევების ჩატარება და საკომუნიკაციო მოთხოვნების ფუნქციური ანალიზი; 

3. საკომუნიკაციო საკითხებზე დიზაინის კონცეფციის შემუშავება; 
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4. დიზაინის კონცეფციების გასავრცელებლად ესკიზების, დიაგრამების, 

ილუსტრაციებისა და ორიგინალ-მაკეტების მომზადება; 

5. რთული გრაფიკისა და ანიმაციების შემუშავება საპროექტო დავალების ფუნქციური, 

ესთეტიკური და შემოქმედებითი მოთხოვნების შესაბამისად; 

6. კომპიუტერული ანიმაციისა და მოდელირების პროგრამების გამოყენებით ორ- და 

სამგანზომილებიანი მოძრავი გამოსახულებების ან პროცესის ილუსტრაციის შექმნა; 

7. დიზაინთან დაკავშირებული პრობლემების გადასაჭრელად კლიენტებთან, 

ხელმძღვანელობასა და გაყიდვებისა და საწარმოო პერსონალთან განხილვები; 

8. პუბლიკაციისთვის, მიწოდებისთვის ან დემონსტრირებისთვის ფუნქციური და 

ესთეტიკური მასალებისა და მედიის შერჩევა, განსაზღვრა და რეკომენდაციები; 

9. პროდუქციისთვის შერჩეული დიზაინის დეტალიზება და დოკუმენტირება; 

10. შერჩეული მედიით წარმოების ზედამხედველობა ან წარმოება.  

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ანიმატორი 

 კომერციული მხატვარი 

 კომპიუტერული თამაშების დიზაინერი 

 ციფრული მხატვარი 

 გრაფიკული დიზაინერი 

 ილუსტრატორი 

 მულტიმედიის დიზაინერი 

 პუბლიკაციის დიზაინერი 

 ვებ-საიტების დიზაინერი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ინტერიერის არქიტექტორი − 2161 

 მულტიმედიის განვითარების სპეციალისტი − 2513 

 ვებ დეველოპერი − 2513 

 მხატვარი − 2651 

 ინტერიერის დიზაინერი − 3432 

 

 

ქვეჯგუფი 22 

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს სპეციალისტი-პროფესიონალები 

 

ჯანმრთელობის დაცვის სპეციალისტი-პროფესიონალები წარმართვენ კვლევებს, 

აუმჯობესებენ ან ავითარებენ კონცეფციებს, თეორიებსა და ოპერაციულ მეთოდებს; იყენებენ 

მედიცინასთან, საექთნო საქმესთან, სტომატოლოგიასთან, ვეტერინარიასთან, ფარმაციასთან 

და ჯანმრთელობის პროფილაქტიკასთან დაკავშირებულ მეცნიერულ ცოდნას. ამ ქვეჯგუფის 

პროფესიების დიდი ნაწილი დაკისრებული ვალდებულებების კომპეტენტურად 

შესრულებისთვის მოითხოვს ISCO-ს კვალიფიკაციის მეოთხე დონეს. 

ამ ქვეჯგუფში დასაქმებულთა მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: კვლევების წარმართვა 

და ადამიანური და ცხოველური დარღვევებისა და დაავადებების და მათი მკურნალობის 

გზების შესწავლით მეცნიერული ცოდნის მიღება; პროფილაქტიკურ და სამკურნალო 

ზომებთან დაკავშირებით კონსულტაციების გაწევა; მეცნიერული დოკუმენტაციისა და 

ანგარიშების მომზადება; მათ მოვალეობებში შესაძლოა შედიოდეს სხვა დასაქმებულების 

ხელმძღვანელობა.  
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ამ ქვეჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ მცირე ჯგუფებში: 

221 ექიმები 

222 საექთნო საქმისა და მეანობის სპეციალისტი-პროფესიონალები 

223 ტრადიციული და ალტერნატიული მედიცინის მაღალი კვალიფიკაციის მკურნალები 

და პრაქტიკოსები 

224 პარამედიცინის სპეციალისტები 

225 ექიმი ვეტერინარები 

226 ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს სხვა სპეციალისტი-პროფესიონალები 

 

შენიშვნა 

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში სამუშაო ძალის განსაზღვრის, აღწერის ან 

რაოდენობრივი გაზომვისათვის საჭირო ISCO-ს გამოყენებისას, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, 

რომ ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს სამუშაო ძალის ნაწილად მიჩნეული რიგი პროფესია 

შედის სხვა ჯგუფებში, რომლებიც არ უკავშირდება 22-ე ქვეჯგუფს (ჯანმრთელობის დაცვის 
სფეროს სპეციალისტი-პროფესიონალები). ამგვარი პროფესიები მოიცავს, მაგრამ სრულად არ 

შემოიფარგლება, შემდეგ საქმიანობებს: სხვადასხვა დამოკიდებულებების საკითხებზე 

მრჩევლებს, ბიომედიცინის ინჟინრებს, კლინიკურ ფსიქოლოგებსა და სამედიცინო 

ფიზიკოსებს.  

 

  

მცირე ჯგუფი 221 

ექიმები 

  

თანამედროვე მედიცინის პრინციპებისა და პროცედურების გამოყენებით ექიმები 

(მკურნალები) შეისწავლიან, ადგენენ დიაგნოზს, მკურნალობენ ავადმყოფობას, დაავადებას, 

ტრავმასა და ადამიანის სხვა ფიზიკურ და ფსიქიკურ დარღვევებს. ისინი გეგმავენ, 

ზედამხედველობენ და აფასებენ ჯანმრთელობის დაცვის სხვა მიმწოდებლების მიერ 

მოვლისა და მკურნალობის გეგმების დანერგვას და წარმართავენ სამედიცინო განათლებასა 

და კვლევით ღონისძიებებს.  

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: პაციენტთათვის ფიზიკური გასინჯვის ჩატარება 

და ჯანმრთელობის მდგომარეობის დასადგენად პაციენტთა და მათი ოჯახის წევრთა 

გამოკითხვა; დიაგნოსტიკური შემოწმებების დანიშვნა და მათი შედეგების ანალიზი; 

მკურნალობის კურსისა და პროფილაქტიკური ზომების განსაზღვრა და წარმართვა; 

ქირურგიული ოპერაციებისა და სხვა კლინიკური პროცედურების ჩატარება; პაციენტთა 

პროგრესისა და მკურნალობაზე რეაგირების კონტროლი; დაავადებების და დარღვევების  

პროფილაქტიკის ან მკურნალობის ხელშემწყობი ჯანმრთელობის, კვებისა და ცხოვრების 

წესთან დაკავშირებით კონსულტირება; მშობიარობამდე, მშობიარობის დროს და 

მშობიარობის შემდგომი გართულებების გამოვლენა და მათი მართვა; სპეციალიზებული, 

გრძელვადიანი ან ჯანმრთელობის დაცვის სხვა ტიპის მომსახურებების საჭიროების მქონე 

პაციენტებისთვის რეფერალური გეგმების შედგენა, მართვა და შესრულება; ჯანმრთელობის 

დაცვის სფეროს სხვა სპეციალისტებთან სამედიცინო ინფორმაციის გაცვლა უწყვეტი და 

ყოვლისმომცველი მოვლის უზრუნველსაყოფად; ადამიანების დაბადების, გარდაცვალებისა 

და სავალდებულო რეგისტრაციას დაქვემდებარებული დაავადებების შესახებ სამთავრობო 

უწყებების ინფორმირება; ადამიანის ჯანმრთელობის დარღვევებისა და დაავადებების, 

აგრეთვე, პროფილაქტიკის ან მკურნალობის მეთოდების შესახებ კვლევების წარმართვა.  
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ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

2211 ზოგადი პრაქტიკის ექიმები 

2212 ექიმი-სპეციალისტები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2211 

ზოგადი პრაქტიკის ექიმები 

 

ზოგადი პრაქტიკის ექიმები (ოჯახისა და პირველადი დახმარების ექიმების ჩათვლით) 

თანამედროვე მედიცინის პრინციპებისა და პროცედურების გამოყენებით ადგენენ 

დიაგნოზს, მკურნალობენ და არჩენენ დაავადებებს, ავადმყოფობებს, ტრავმებსა და 

ადამიანის სხვა ფიზიკურ და გონებრივ დარღვევებს და აწესრიგებენ ადამიანის 

ჯანმრთელობას თანამედროვე მედიცინის პრინციპებისა და პროცედურების გამოყენებით. 

მათი პრაქტიკა არ შემოიფარგლება დაავადების კონკრეტული კატეგორიებით ან 

მკურნალობის მეთოდებით და შეუძლიათ აიღონ პასუხისმგებლობა ცალკეული პირების, 

ოჯახების და თემების უწყვეტ და ყოვლისმომცველ მკურნალობაზე.   

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. პაციენტთათვის ფიზიკური გასინჯვის ჩატარება და ჯანმრთელობის მდგომარეობის 

დასადგენად მათი და მათი ოჯახის წევრთა გამოკითხვა;  

2. დარღვევების ან დაავადებების ხასიათის დასადგენად ლაბორატორიული 

ანალიზების, რენტგენის და სხვა დიაგნოსტიკური პროცედურების დანიშვნა და მათი 

შედეგების ანალიზი; 

3. პაციენტებისთვის უწყვეტი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა, რომელიც 

მოიცავს მკურნალობისა და პროფილაქტიკური ზომების დანიშვნას, მართვას, 

კონსულტირებას და მონიტორინგს; 

4. ქირურგიული ოპერაციებისა და სხვა კლინიკური პროცედურების ჩატარება;  

5. დაავადებებისა და დარღვევების პროფილაქტიკის ან მკურნალობის 

ხელშეწყობისათვის ჯანმრთელობასთან, კვებასთან და ცხოვრების წესთან 

დაკავშირებით ცალკეული პირების, ოჯახებისა და თემების კონსულტირება;  

6. სპეციალიზებული დახმარების მისაღებად საავადმყოფოებში, სარეაბილიტაციო 

ცენტრებში ან ჯანმრთელობის დაცვის სხვა ტიპის ცენტრებში პაციენტებისა და 

ოჯახების რეფერირება; 

7. მშობიარობამდე, მშობიარობის დროს და მშობიარობის შემდგომი გართულებების 

გამოვლენა, მათი დროულად მართვა და რეფერალური უზრუნველყოფა;  

8. პაციენტთა სამედიცინო ინფორმაციის რეგისტრაცია და ავადმყოფობის ისტორიის 

გაძღოლა, აგრეთვე ექიმ-სპეციალისტებთან და ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს სხვა 

სპეციალისტებთან ინფორმაციის გაცვლა საჭიროების შემთხვევაში უწყვეტი 

სამედიცინო მკურნალობის მოთხოვნების შესაბამისად; 

9. საკანონმდებლო და პროფესიული მოთხოვნების შესაბამისად დაბადების, 

გარდაცვალებისა და სავალდებულო რეგისტრაციას დაქვემდებარებული დაავადების 

შესახებ სამთავრობო უწყებების ინფორმირება; 

10. ადამიანის ჯანმრთელობისა და სამედიცინო მომსახურების სფეროებში კვლევების 

ჩატარება და სამეცნიერო ანგარიშების სახით შედეგების გავრცელება; 

11. ზოგად დაავადებათა გავრცელების პროფილაქტიკის და ბრძოლის პროგრამების 

დაგეგმვა და მათში მონაწილოება. 

 
  



104 
 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 უბნის ექიმი-თერაპევტი 

 ოჯახის ექიმი 

 ზოგადი პრაქტიკის ექიმი 

 ექიმი (ზოგადი პროფილის) 

 თანამდებობრივი ფუნქციების მქონე ექიმი 

 პირველადი დახმარების ექიმი 

 ზოგადი პროფილის სამედიცინო სამსახურის მუდმივი წარმომადგენელი 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ფსიქიატრი − 2212 

 ექიმი-სპეციალისტი − 2212 

 ქირურგი − 2212 

 კლინიკური ოფიცერი (პარამედიკოსი) − 2240 

 ფერშალი − 2240 

 

შენიშვნა 

ამ ჯგუფურ ერთეულში შემავალი პროფესიები მოითხოვს უნივერსიტეტის ხარისხს 

საბაზო სამედიცინო განათლების მიმართულებით, რომელსაც, სამუშაოს კომპეტენტურად 

შესასრულებლად, ემატება დიპლომისშემდგომი კლინიკური მომზადება ან მისი 

ეკვივალენტი მოვალეობების კვალიფიციურად შესრულებისთვის. ამ ჯგუფში შედიან ექიმი-

ინტერნები ან რეზიდენტები, რომელთაც საუნივერსიტეტო განათლება საბაზო სამედიცინო 

განათლების სფეროში მიიღეს და დიპლომისშემდგომ კლინიკურ მომზადებას აგრძელებენ 

თერაპიის სფეროში რომელიმე კონკრეტული სპეციალიზაციის გარეშე. იმის მიუხედავად, 

რომ ზოგიერთ ქვეყანაში „ზოგადი პრაქტიკა“ და „საოჯახო პრაქტიკა“ შესაძლებელია 

ჩაითვალოს სამედიცინო სპეციალიზაციად, ეს პროფესიებიც ყოველთვის ამ ჯგუფურ 

ერთეულს უნდა მიეკუთვნოს.  

 

 

ჯგუფური ერთეული 2212 

ექიმი-სპეციალისტები  

 

ექიმი-სპეციალისტები სპეციალური ტესტირებისა და დიაგნოსტიკური, სამედიცინო, 

ქირურგიული, ფიზიკური და ფსიქიატრიული მეთოდების და თანამედროვე მედიცინის 

პრინციპებისა და პროცედურების გამოყენებით ადგენენ დიაგნოზს, მკურნალობენ და 

თავიდან იცილებენ დაავადებებს, ავადმყოფობებს, ტრავმებსა და ადამიანის სხვა ფიზიკურ 

და გონებრივ დარღვევებს. პაციენტის ტიპისა თუ მკურნალობის მეთოდების მიხედვით 

ისინი სპეციალიზდებიან კონკრეტული დაავადებების კატეგორიებში და ეწევიან 

საქმიანობას სამედიცინო განათლების სფეროში და კვლევას სპეციალიზაციის არჩეულ 

სფეროში.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ჯანმრთელობის მდგომარეობის დასადგენად პაციენტთა ფიზიკური გასინჯვის 

ჩატარება, აგრეთვე, პაციენტებისა და მათი ოჯახის წევრების გამოკითხვა;  

2. წარმდგენი ექიმის ან ჯანმრთელობის დაცვის სხვა დაწესებულების მიერ 

მოწოდებული სამედიცინო ინფორმაცის განხილვა; 

3. სპეციალური დიაგნოსტიკური შემოწმებების ჩატარების დანიშვნა დარღვევის ან 

დაავადების ხასიათის დადგენის მიზნით;  
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4. პაციენტის მკურნალობაზე, მედიკამენტებზე, ტკივილგამაყუჩებლებზე, 

ფსიქოთერაპიაზე, ფიზიკური რეაბილიტაციის პროგრამებსა და სხვა 

პროფილაქტიკურ და გამაჯანსაღებელ ზომებზე რეაგირების ადმინისტრირება და 

მონიტორინგი; 

5. ზოგადი და სპეციალიზებული ხასიათის ოპერაციების ჩატარება;  

6. მშობიარობამდე, მშობიარობის დროს და მშობიარობის შემდგომი გართულებების 

გამოვლენა;  

7. ყოვლისმომცველი მკურნალობის უზრუნველსაყოფად პაციენტთა სამედიცინო 

ინფორმაციის რეგისტრაცია და ექიმ-სპეციალისტებთან  ინფორმაციის გაცვლა; 

8. საკანონმდებლო და პროფესიული მოთხოვნების შესაბამისად დაბადების, 

გარდაცვალებისა და სავალდებულო რეგისტრაციას დაქვემდებარებული დაავადების 

შესახებ სამთავრობო უწყებების ინფორმირება; 

9. ცალკეული დაავადების პროფილაქტიკულ, სამკურნალო და მოვლის ზომების 

შესახებ პაციენტების, ოჯახებისა და საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდება; 

10. გარდაცვალების მიზეზის დადგენის მიზნით გაკვეთის ჩატარება; 

11. ადამიანის ჯანმრთელობის დარღვევების და დაავადებების და აგრეთვე 

პროფილაქტიკური ან სამკურნალო მეთოდების კვლევები და სამეცნიერო 

ანგარიშების სახით შედეგების გავრცელება; 

12. გარკვეულ დაავადებათა პროფილაქტიკის და მათთან ბრძოლის პროგრამების 

დაგეგმვა და მათში მონაწილოების მიღება. 

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ანესთეზიოლოგი 

 კარდიოლოგი 

 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სპეციალისტი 

 გინეკოლოგი  

 მეან-გინეკოლოგი 

 ოფთალმოლოგი 

 პედიატრი 

 პათოლოგი 

 პროფილაქტიკური მედიცინის სპეციალისტი 

 ფსიქიატრი 

 ონკოლოგი-რადიოლოგი 

 რადიოლოგი 

 ექიმი-სპეციალისტი (საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა) 

 ექიმი-სპეციალისტი (შინაგანი დაავადებები) 

 ექიმი-სპეციალისტი (ბირთვული მედიცინა) 

 ქირურგი 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ბიომედიცინის მკვლევარი − 2131 

 ზოგადი პრაქტიკის ექიმი − 2211 

 სტომატოლოგი − 2261 

 ქირურგი-სტომატოლოგი − 2261 

 ყბა-სახის ქირურგი − 2261 

 კლინიკური ფსიქოლოგი − 2634 
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შენიშვნები 

ამ ჯგუფურ ერთეულში შემავალი პროფესიები მოითხოვს უნივერსიტეტის ხარისხს 

საბაზო სამედიცინო განათლების მიმართულებით, რომელსაც სამუშაოს კომპეტენტურად 

შესასრულებლად ემატება დიპლომისშემდგომი კლინიკური მომზადება სპეციალიზაციის 

სფეროში (ზოგადი პრაქტიკის გარდა) ან მისი ეკვივალენტი. ამ ჯგუფში შედიან სამედიცინო 

სამსახურის მუდმივი წარმომადგენლები და ექიმი-ინტერნები, რომლებმაც გაიარეს 

ტრენინგი (ზოგადი პრაქტიკის ექიმების გარდა). იმის მიუხედავად, რომ ზოგიერთ ქვეყანაში 

„სტომატოლოგია“ სამედიცინო სპეციალობად ითვლება, სტომატოლოგები მიეკუთვნებიან 

2261-ე ჯგუფურ ერთეულს − სტომატოლოგები. 

სამედიცინო სფეროს სპეციალისტები, რომლებიც მონაწილეობენ ბიოსამედიცინო 

კვლევებში, იყენებენ ცოცხალ ორგანიზმებს და არ გააჩნიათ კლინიკური პრაქტიკა, 

მიეკუთვნებიან 2131-ე ჯგუფურ ერთეულს − ბიოლოგები, ბოტანიკოსები, ზოოლოგები და 
მონათესავე პროფესიების სპეციალისტები.  

 

 

მცირე ჯგუფი 222 

სპეციალისტი-პროფესიონალი ექთნები და მეანები 

 

სპეციალისტი-პროფესიონალი ექთნები და მეანები მკურნალობენ ფიზიკურად ან 

ფსიქიკურად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ან ავადმყოფ ადამიანებს, 

აგრეთვე, მათ, ვინც ჯანმრთელობის შესაძლო რისკების გამო საჭიროებს მოვლას, მათ შორის 

მშობიარობამდე, მშობიარობისას და მშობიარობის შემდეგ. პროფილაქტიკური და 

სამკურნალო ზომების პრაქტიკულად დანერგვის მიზნით, ისინი იღებენ პაციენტის მოვლის 

დაგეგმვის, მართვისა და შეფასების პასუხისმგებლობას, რაც ჯანმრთელობის დაცვის სხვა 

სპეციალისტების ზედამხედველობასა და დამოუკიდებლად ან ექიმებსა და სხვა პირებთან 

ერთად ჯგუფურად მუშაობას მოიცავს.  

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: პაციენტებისთვის თანამედროვე საექთნო და 

სამეანო პრაქტიკისა და სტანდარტების შესაბამისად საექთნო და სამეანო მკურნალობის 

დაგეგმვა, განხორციელება და შეფასება; ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სპეციალისტებისა და 

ჯგუფების წევრებთან კონსულტაციებით პაციენტთა მკურნალობის კოორდინაცია; 

მკურნალობის გეგმებისა და თერაპიის კურსების განვითარება და განხორციელება, 

მედიკამენტებით მკურნალობის მართვის ჩათვლით; პაციენტების, რომლებსაც აწუხებთ 

ტკივილები და დისკომფორტი, მონიტორინგი და ტკივილის შესამსუბუქებლად სხვადასხვა 

სახის თერაპიის, მათ შორის ტკივილგამაყუჩებლების გამოყენება; პაციენტთა 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი, ორსულობის პროგრესისა და 

მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე რეაქციის ჩათვლით; ჯანმრთელობის დაცვის სხვადასხვა 

საკითხზე – ავადმყოფობის პროფილაქტიკა, მკურნალობა და მოვლა, ორსულობა, 

მშობიარობა და სხვა საკითხები − პაციენტების, ოჯახებისა და საზოგადოების ინფორმირება; 

ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სპეციალისტთა მუშაობის ზედამხედველობა და მართვა; 

საექთნო და სამეანო პრაქტიკის შესახებ კვლევის ჩატარება და სამეცნიერო დოკუმენტებისა 

და ანგარიშების მომზადება.   

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

2221 სპეციალისტი-პროფესიონალი ექთნები 

2222 სპეციალისტი-პროფესიონალი მეანები 
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შენიშვნა 

სპეციალისტი-პროფესიონალი ექთნები და მეანები და დამხმარე სპეციალისტები უნდა 

განვასხვავოთ სამუშაოს ხასიათიდან გამომდინარე, ამ განსაზღვრებისა და შესაბამისი 

ჯგუფური ერთეულით გათვალისწინებული მოვალეობებით. იმის გათვალისწინებით, რომ 

კვალიფიკაცია, რომელიც მათ გააჩნიათ ან ქვეყნის შიგნით არის უპირატესი, არ არის 

განსხვავების დადგენის ძირითადი ფაქტორი, რადგან ექთნებისა და მეანების მომზადების 

ელემენტები საგრძნობლად განსხვავდება სხვადასხვა ქვეყანაში და დროთა განმავლობაში 

იცვლება  ერთი და იგივე ქვეყნის შიგნითაც. 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2221  

სპეციალისტი-პროფესიონალი ექთნები 

 

სპეციალისტი-პროფესიონალი ექთნები მკურნალობენ, მხარს უჭერენ და უვლიან მათ, 

ვინც საჭიროებს მოვლას ასაკის, ტრავმის, ავადმყოფობის ან სხვა ფიზიკური თუ ფსიქიკური 

დარღვევის, აგრეთვე, ჯანმრთელობის პოტენციური რისკის გამო. პროფილაქტიკური და 

სამკურნალო ზომების პრაქტიკულად დანერგვის მიზნით ისინი იღებენ პაციენტის მოვლის 

დაგეგმვის და მართვის პასუხისმგებლობას, რაც ჯანმრთელობის დაცვის სხვა 

სპეციალისტების ზედამხედველობასა და დამოუკიდებლად ან ექიმებსა და სხვა პირებთან 

ერთად ჯგუფურად მუშაობას მოიცავს.  

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. პაციენტებისთვის თანამედროვე საექთნო პრაქტიკისა და სტანდარტების შესაბამისად 

საექთნო მკურნალობის დაგეგმვა, განხორციელება და შეფასება;  

2. ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სპეციალისტებისა და ჯგუფების წევრებთან 

კონსულტაციებით პაციენტთა მოვლის კოორდინირება;  

3. პაციენტების ბიოლოგიური, სოციალური და ფსიქოლოგიური მკურნალობის მიზნით 

ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სპეციალისტებთან ერთად მოვლის გეგმების შემუშავება 

და განხორციელება; 

4. ინდივიდუალური მოვლის, მკურნალობისა და თერაპიის დაგეგმვა და 

უზრუნველყოფა, აგრეთვე მედიკამენტებით მკურნალობის მართვა და მკურნალობის 

ან მოვლის გეგმაზე რეაქციის მონიტორინგი;  

5. ჭრილობების გაწმენდა, ქირურგიული სახვევებისა და დოლბანდების დადება; 

6. პაციენტების, რომლებსაც აწუხებთ ტკივილები და დისკომფორტი, მონიტორინგი და 

ტკივილის შესამსუბუქებლად თერაპიის სხვადასხვა მეთოდის, მათ შორის 

ტკივილგამაყუჩებლების გამოყენება; 

7. კლინიკისა და საზოგადოებრივ გარემოში ჯანმრთელობის დაცვის განათლების 

პროგრამების, ჯანმრთელობის ხელშეწყობისა და ექთნების განათლებასთან 

დაკავშირებული საქმიანობების დაგეგმვა და მათში მონაწილეობა; 

8. პაციენტების და ოჯახების კითხვებზე პასუხის გაცემა და ინფორმაციის მიწოდება 

ავადმყოფობის პროფილაქტიკის, მკურნალობისა და მოვლის შესახებ; 

9. სხვა ექთნების, ჯანმრთელობის დაცვისა და ინდივიდუალური მოვლის 

სპეციალისტების სამუშაოს ზედამხედველობა და კოორდინირება; 
10. საექთნო პრაქტიკის შესახებ კვლევების ჩატარება და სამეცნიერო დოკუმენტაციისა და 

ანგარიშების მომზადება.   
 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 კლინიკის ექთანი 

 უბნის ექთანი 
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 ანესთეზიოლოგის თანამშემწე  

 მედდა ინსტრუქტორი 

 პრაქტიკოსი მედდა 

 საოპერაციო მედდა 

 პროფესიონალი მედდა 

 ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო სისტემის ექთანი 

 ექთანი სპეციალისტი 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 სპეციალისტი მეანი − 2222 

 პარამედიკოსი − 2240 

 უნივერსიტეტის ლექტორი − 2310 

 პროფესიული განათლების მასწავლებელი − 2320 

 დამხმარე მედდა − 3221 

 დამხმარე მეანი − 3222 

 სანიტარი ქალი (კლინიკა ან საავადმყოფო) − 5321 

 

შენიშვნები 

სპეციალისტი-პროფესიონალი ექთნები და სამედიცინო მოვლასთან დაკავშირებული 

დამხმარე სპეციალისტები უნდა განვასხვავოთ სამუშაოს ხასიათიდან გამომდინარე, ამ 

განსაზღვრებისა და შესაბამისი ჯგუფური ერთეულით გათვალისწინებული მოვალეობებით. 

კვალიფიკაცია, რომელიც მათ გააჩნიათ ან ქვეყნის შიგნით არის უპირატესი, არ არის 

განსხვავების დადგენის ძირითადი ფაქტორი, რადგან ექთნების მომზადების ელემენტები 

საგრძნობლად განსხვადება სხვადასხვა ქვეყანაში და დროთა განმავლობაში იცვლება ერთი 

და იგივე ქვეყნის შიგნითაც. 

ექთნები, რომლებიც საექთნო განათლების ან კვლევით საქმიანობასთან ერთად ითავსებენ 

პრაქტიკულ სამუშაოს, მიეკუთვნებიან 2221-ე ჯგუფურ ერთეულს − სპეციალისტი-
პროფესიონალი ექთნები. სამედიცინო მოვლის სფეროს მკვლევარები, რომლებიც 

მონაწილეობენ ბიოსამედიცინო კვლევებში ცოცხალი ორგანიზმების გამოყენებით და არ 

ეწევიან კლინიკურ პრაქტიკას, მიეკუთვნებიან 2131-ე ჯგუფურ ერთეულს − ბიოლოგები, 
ბოტანიკოსები, ზოოლოგები და მონათესავე პროფესიების სპეციალისტები. 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2222 

სპეციალისტი-პროფესიონალი მეანები 

 

სპეციალისტი-პროფესიონალი მეანები გეგმავენ, მართავენ, უზრუნველყოფენ და აფასებენ 

სამეანო მოვლის მომსახურებებს ორსულობისას, მშობიარობამდე, მშობიარობისას და 

მშობიარობის  შემდეგ. ჯანმრთელობის რისკების შესამცირებლად ისინი უზრუნველყოფენ 

სამეანო მომსახურეობით ქალსა და ახალდაბადებულ ჩვილს, მუშაობენ დამოუკიდებლად ან 

გუნდურად ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სამსახურებთან ერთად.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ორსულობისას,  მშობიარობამდე, მშობიარობისას და მშობიარობის შემდეგ, ქალებისა 

და ბავშვებისთვის სამეანო პრაქტიკისა და თანამედროვე  სტანდარტების შესაბამისად 

მოვლისა და დახმარების მომსახურებების დაგეგმვა, გახორციელება და შეფასება;  

2. ჯანმრთელობის, კვების, ჰიგიენის, ფიზიკური ვარჯიშის, მშობიარობისა და სასწრაფო 

დახმარების გეგმების, ძუძუთი კვების, ჩვილთა მოვლის, ოჯახის დაგეგმვისა და 

კონტრაცეფციის, აგრეთვე, ცხოვრების სტილისა და ორსულობასა და 
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მშობიარობასთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებზე ქალებისა და ოჯახების 

კონსულტირება და საზოგადოებრივი განათლების კამპანიების ჩატარება; 

3. ორსულობისა და მშობიარობის მსვლელობის შეფასება, გართულებების მართვა და 

ისეთი ნიშნების ამოცნობა, რომელიც მეანობაში სპეციალური კვალიფიკაციის მქონე 

ექიმთან მიმართვას მოითხოვს;  

4. ახალშობილთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი, გართულებების 

მართვა და ისეთი ნიშნების ამოცნობა, რომელიც ნეონატოლოგიაში სპეციალური 

კვალიფიკაციის მქონე ექიმთან მიმართვას მოითხოვს; 

5. ქალის მიერ მშობიარობის დროს განცდილი ტკივილისა და დისკომფორტის 

გრძნობის მონიტორინგი, აგრეთვე, თერაპიის სხვადასხვა მეთოდით, მათ შორის 

ტკივილგამაყუჩებლებით ტკივილის შემცირება; 

6. იურიდიული და პროფესიული მოთხოვნების შესაბამისად ბავშვის დაბადების 

შესახებ სამთავრობო უწყებების ინფორმირება; 

7. სამეანო პრაქტიკისა და პროცედურების კვლევა და შედეგების სამეცნიერო 

ანგარიშების სახით გავრცელება;  

8. კლინიკისა და საზოგადოებრივ გარემოში სამეანო განათლების საქმიანობების 

დაგეგმვა და განხორციელება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითია: 
● სპეციალისტი-პროფესიონალი მეანი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
● პროფესიონალი  ექთანი − 2221 

● ექთანი. დამხმარე პერსონალი  − 3221 

● მეანი, დამხმარე პერსონალი  − 3222 

● სანიტარი (კლინიკა ან საავადმყოფო) – 5321 

 

შენიშვნები 

სპეციალისტი-პროფესიონალი ექთნები და მეანები და დამხმარე სპეციალისტები უნდა 

განვასხვავოთ სამუშაოს ხასიათიდან გამომდინარე, ამ განსაზღვრებითა და შესაბამისი 

ჯგუფური ერთეულით გათვალისწინებული მოვალეობებით. იმის გათვალისწინებით, რომ 

კვალიფიკაცია, რომელიც მათ გააჩნიათ ან ქვეყნის შიგნითაა უპირატესი, არ არის 

განსხვავების დადგენის ძირითადი ფაქტორი, რადგან ექთნებისა და მეანების მომზადების 

ელემენტები საგრძნობლად განსხვავდება სხვადასხვა ქვეყნაში და დროთა განმავლობაში 

იცვლება ერთი და იგივე ქვეყნის შიგნითაც.   

მეანები, რომლებიც სამეანო განათლებასა და კვლევასთან ერთად პრაქტიკულ სამუშაოს 

უთავსებენ, მიეკუთვნებიან 2222-ე ჯგუფურ ერთეულს − სპეციალისტი-პროფესიონალი 
მეანები.  

 

 

მცირე ჯგუფი 223  

ტრადიციული და არატრადიციული მედიცინის მაღალი კვალიფიკაციის მკურნალები და 

პრაქტიკოსები 

 

ტრადიციული და არატრადიციული მედიცინის მაღალი კვალიფიკაციის მკურნალები და 

პრაქტიკოსები სინჯავენ პაციენტებს. მკურნალობენ დაავადებებს, ავადმყოფობებს, 

დაზიანებებსა და სხვა ფიზიკურ და ფსიქიკურ პრობლემებს და ატარებენ პროფილაქტიკურ 

ზომებს. ინარჩუნებენ ადამიანთა ჯანმრთელობის საერთო მდგომარეობას კონკრეტული 
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კულტურებიდან წარმოშობილი თეორიების, რწმენისა და გამოცდილების ღრმა შესწავლის 

შედეგად მიღებული ცოდნის, ჩვევებისა და გამოცდილების გამოყენებით.  

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: ჯანმრთელობის მდგომარეობის დასადგენად 

პაციენტთა ფიზიკური გასინჯვა, აგრეთვე, მათი და მათი ოჯახების გამოკითხვა; ფიზიკური, 

ფსიქიკური და ფსიქოლოგიური დაავადებების მკურნალობის გეგმების შემუშავება და 

განხორციელება ისეთი მეთოდების გამოყენებით, როგორებიცაა აკუპუნქტურა 

(რეფლექსოთერაპია), აიურვედა (ინდური მედიცინა), ჰომეოთერაპია და ფიტოთერაპია; 

მკურნალობის გეგმების მეშვეობით პაციენტების ავადმყოფობის მიმდინარეობის შეფასება 

და დოკუმენტირება; ცალკეული პირების, ოჯახებისა და საზოგადოების ჯანმრთელობის, 

კვებისა და ცხოვრების წესის საკითხებზე კონსულტირება; სხეულის თვითაღდგენის 

შესაძლებლობის გაძლიერებისთვის ტრადიციული მედიცინის ისეთი საშუალებების  

დანიშვნა და მომზადება, როგორებიცაა მცენარეული, მინერალური და ცხოველური 

ექსტრაქტები; უწყვეტი და ყოვლისმომცველი სამედიცინო მოვლის უზრუნველსაყოფად სხვა 

სპეციალისტებთან პაციენტების შესახებ ინფორმაციის გაცვლა; ტრადიციული და 

არატრადიციული მედიცინისა და მკურნალობის სფეროში კვლევების ჩატარება და 

სამეცნიერო ანგარიშების სახით შედეგების გავრცელება.  

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულში: 

2230 ტრადიციული და არატრადიციული მედიცინის მაღალი კვალიფიკაციის მკურნალები 

და პრაქტიკოსები 

 

ჯგუფური ერთეული 2230  

ტრადიციული და არატრადიციული მედიცინის მაღალი კვალიფიკაციის მკურნალები და 

პრაქტიკოსები 

 

ტრადიციული და არატრადიციული მედიცინის მაღალი კვალიფიკაციის მკურნალები და 

პრაქტიკოსები სინჯავენ პაციენტებს. მკურნალობენ დაავადებებს, ავადმყოფობებს, ტრავმებს 

და სხვა ფიზიკურ და ფსიქიკურ დარღვევებს და ატარებენ პროფილაქტიკურ ზომებს. 

ინარჩუნებენ ადამიანთა ჯანმრთელობის საერთო მდგომარეობას კონკრეტული 

კულტურებიდან წარმოშობილი თეორიების, რწმენისა და გამოცდილებების ხანგრძლივი 

სწავლის შედეგად მიღებული  ცოდნის, ჩვევებისა და გამოცდილების გამოყენებით.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ჯანმრთელობის მდგომარეობის დასადგენად პაციენტთა ფიზიკური გასინჯვა, 

აგრეთვე, მათი და მათი ოჯახების გამოკითხვა;  

2. ფიზიკური, ფსიქიკური და ფსიქოლოგიური დაავადებების მკურნალობის გეგმების 

შემუშავება და განხორციელება ისეთი მეთოდების გამოყენებით, როგორებიცაა 

აკუპუნქტურა (რეფლექსოთერაპია), აიურვედა (ინდური მედიცინა), ჰომეოთერაპია 

და ფიტოთერაპია;  

3. მკურნალობის გეგმების მეშვეობით პაციენტების ავადმყოფობის მიმდინარეობის 

შეფასება და დოკუმენტირება;  

4. ცალკეული პირების, ოჯახებისა და საზოგადოების ჯანმრთელობის, კვებისა და 

ცხოვრების წესის საკითხებზე კონსულტირება; 

5. სხეულის თვითაღდგენის შესაძლებლობის გაძლიერებისთვის ტრადიციული 

მედიცინის ისეთი საშუალებების დანიშვნა და მომზადება, როგორებიცაა 

მცენარეული, მინერალური და ცხოველური ექსტრაქტები;  
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6. უწყვეტი და ყოვლისმომცველი სამედიცინო მოვლის უზრუნველსაყოფად სხვა 

სპეციალისტებთან პაციენტების შესახებ ინფორმაციის გაცვლა;  

7. ტრადიციული და არატრადიციული მედიცინისა და მკურნალობის შესახებ 

კვლევების ჩატარება და სამეცნიერო ანგარიშების სახით შედეგების გავრცელება.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
● აკუპუნქტურისტი (რეფლექსოთერაპევტი) 

● აიურვედის სპეციალისტი (ინდური მედიცინა) 

● ჩინური ფიტოთერაპიის სპეციალისტი 

● ჰომეოპათი 

● ნატუროპათი 

● უნანის სპეციალისტი  

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
● მანუალური თერაპევტი − 2269 

● ოსტეოპათი − 2269 

● აკუპუნქტურის ტექნიკოსი− 3230 

● აიურვედის ტექნიკოსი − 3230 

● ფიტოთერაპიის სპეციალისტი − 3230 

● ჰომეოპათი − 3230 

● ვაკუუმური ქილებით მკურნალი სპეციალისტი − 3230 

● სოფლის მკურნალი − 3230 

● ექიმბაში − 3230 

● აკუპრესურის ტექნიკოსი− 3255 

● ბალნეოლოგი − 3255 

● შიაცუს მასაჟის თერაპევტი − 3255 

● ლოცვებით მკურნალი − 3413 

 

შენიშვნა 

ტრადიციული და არატრადიციული მედიცინის პროფესიები, რომელთათვისაც სამუშაოს 

კომპეტენტურად შესრულება იმ ტრადიციული და არატრადიციული თერაპიის 

უპირატესობებისა და გამოყენების სფეროების ფართო ცოდნას მოითხოვს, რომელიც 

აღნიშნული მეთოდების და, აგრეთვე, ადამიანის ანატომიისა და თანამედროვე მედიცინის 

ელემენტების ხანგრძლივი ფორმალური კვლევის შედეგად განვითარდა, მიეკუთვნებიან 

2230-ე ჯგუფურ ერთეულს − ტრადიციული და არატრადიციული მედიცინის მკურნალები 
და პრაქტიკოსები. ის პროფესიები, რომლებიც მოითხოვენ ნაკლებ გაგებას შედარებით 

ხანმოკლე ფორმალური ან არაფორმალური განათლებისა და მომზადების საფუძველზე, ან 

იმ საზოგადოებების ტრადიციებისა და პრაქტიკების შესწავლის მეშვეობით, რომლებშიც 

ისინი წარმოიშვა, მიღებულ არაფორმალურ ცოდნას, მიეკუთვნებიან 3230-ე ჯგუფურ 

ერთეულს − ტრადიციული და არატრადიციული მედიცინის დამხმარე სპეციალისტები. 

პრაქტიკოსები, რომლებიც მუშაობენ მხოლოდ ფიტოთერაპიის, სულიერი ან მანუალური 

თერაპიის მეთოდების გამოყენებით, ამოღებულნი არიან 2230-ე ჯგუფური ერთეულიდან.  
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მცირე ჯგუფი 224 

პარამედიცინის პრაქტიკოსები 

 

პარამედიცინის პრაქტიკოსები ეწევიან კონსულტირებას, დიაგნოსტირებას, სამკურნალო 

და პროფილაქტიკურ მომსახურებას, რომლებიც თავისი მოცულობითა და სირთულით 

ექიმებთან შედარებით უფრო შეზღუდულია. ისინი მუშაობენ დამოუკიდებლად ან ექიმების 

მინიმალური ზედამხედველობის ქვეშ და დაავადებების, ტრავმებისა და საზოგადოებაში 

გავრცელებული ფიზიკური ან ფსიქიკური დარღვევების მკურნალობისა და პროფილაქტიკის 

მიზნით იყენებენ რთულ კლინიკურ პროცედურებს.  

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: ჯანმრთელობის მდგომარეობის დადგენისა და 

პაციენტის სამედიცინო ინფორმაციის რეგისტრაციისთვის პაციენტთა ფიზიკური გასინჯვა, 

მათი და მათი ოჯახების გამოკითხვა; ძირითადი ან სტანდარტული სამედიცინო და 

ქირურგიული პროცედურების  მკურნალობის დანიშვნის და წარმართვის,  მედიკამენტებისა 

და სხვა პროფილაქტიკური ან სამკურნალო ზომების, განსაკუთრებით კი გავრცელებული 

ზოგადი დაავადებებისა და აშლილობების ჩათვლით, დადგენა და ადმინისტრირება; 

დიაგნოსტიკური გამოკვლევების (მაგალითად, რენტგენი, ელექტროკარდიოგრამა და 

ლაბორატორიული ანალიზები) ჩატარება ან დანიშვნა; თერაპიული პროცედურების 

(მაგალითად, ინექცია, იმუნიზაცია, ნაკერის დადება, ჭრილობის მოვლა) ჩატარება და 

ინფექციების მართვა; რთული ქირურგიული პროცედურების განხორციელებისას ექიმების 

დახმარება; პაციენტის მდგომარეობის და მკურნალობაზე რეაგირების დაკვირვება, აგრეთვე, 

ისეთი ნიშნებისა და სიმპტომების გამოვლენა, რომლებიც ექიმთან მიმართვას მოითხოვენ; 

დაავადებათა თუ აშლილობათა პროფილაქტიკის ან მკურნალობის ხელშემწყობი დიეტის, 

ფიზიკური ვარჯიშისა და სხვა ჩვევების თაობაზე პაციენტებისა და ოჯახების 

კონსულტირება; რთული და იშვიათი შემთხვევების ამოცნობა და პაციენტების ექიმთან, 

საავადმყოფოში ან სხვა სამკურნალო დაწესებულებაში სპეციალური დახმარების მისაღებად 

გაგზავნა; იურიდიული და პროფესიული მოთხოვნების შესაბამისად დაბადების, 

გარდაცვალებისა და რეგისტრაციას დაქვემდებარებული დაავადების შესახებ სამთავრობო 

უწყებების ინფორმირება. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულში: 

2240 პარამედიცინის პრაქტიკოსები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2240 

პარამედიცინის პრაქტიკოსები 

 

პარამედიცინის პრაქტიკოსები ეწევიან კონსულტირებას, დიაგნოსტირებას, სამკურნალო 

და პროფილაქტიკურ მომსახურებას, რომლებიც თავისი მოცულობითა და სირთულით 

ექიმებთან შედარებით უფრო შეზღუდულია. ისინი მუშაობენ დამოუკიდებლად ან ექიმების 

მინიმალური ზედამხედველობის ქვეშ და დაავადებების, ტრავმებისა და საზოგადოებაში 

გავრცელებული ფიზიკური ან ფსიქიკური დარღვევების მკურნალობისა და პროფილაქტიკის 

მიზნით იყენებენ რთულ კლინიკურ პროცედურებს.  

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. ჯანმრთელობის მდგომარეობის დადგენისა და პაციენტის სამედიცინო 

ინფორმაციის რეგისტრაციისთვის პაციენტთა ფიზიკური გასინჯვა, მათი და მათი 

ოჯახების გამოკითხვა;  
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2. ძირითადი ან სტანდარტული სამედიცინო და ქირურგიული პროცედურების  

მკურნალობის დანიშვნის და წარმართვის, მედიკამენტებისა და სხვა 

პროფილაქტიკური ან სამკურნალო ზომების, განსაკუთრებით კი გავრცელებული 

ზოგადი დაავადებებისა და აშლილობების ჩათვლით, დადგენა და 

ადმინისტრირება; 

3. დიაგნოსტიკური გამოკვლევების (მაგალითად, რენტგენი, ელექტროკარდიოგრამა 

და ლაბორატორიული ანალიზები) ადმინისტრირება ან მათი დანიშვნა;  

4. თერაპიული პროცედურების (მაგალითად, ინექცია, იმუნიზაცია, ნაკერის დადება, 

ჭრილობის მოვლა და ინფექციების მართვა) ჩატარება;  

5. რთული ქირურგიული პროცედურების განხორციელებისას ექიმების დახმარება;  

6. პაციენტის მდგომარეობის და მკურნალობაზე რეაგირების დაკვირვება, აგრეთვე, 

ისეთი ნიშნებისა და სიმპტომების გამოვლენა, რომლებიც ექიმთან მიმართვას 

მოითხოვენ; 

7. დაავადებათა თუ აშლილობათა პროფილაქტიკის ან მკურნალობის ხელშემწყობი 

დიეტის, ფიზიკური ვარჯიშისა და სხვა ჩვევების თაობაზე პაციენტებისა და 

ოჯახების კონსულტირება;  

8. რთული და იშვიათი შემთხვევების ამოცნობა და პაციენტების ექიმთან, 

საავადმყოფოში ან სხვა სამკურნალო დაწესებულებაში სპეციალური დახმარების 

მისაღებად გაგზავნა; 

9. იურიდიული და პროფესიული მოთხოვნების შესაბამისად დაბადების, 

გარდაცვალებისა და რეგისტრაციას დაქვემდებარებული დაავადების შესახებ 

სამთავრობო უწყებების ინფორმირება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
● კლინიკის ექიმი (პარამედიკოსი) 

● პარამედიკოსი (ინტენსიური თერაპიის განყოფილება) 

● ფერშალი 

● პარამედიკოსი (პირველადი სამედიცინო დახმარება) 

● ქირურგიული განყოფილების ფერშალი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
● ზოგადი მედიცინის პრაქტიკოსი − 2211 

● ქირურგი − 2212 

● ექიმის ასისტენტი − 3256 

● სასწრაფო დახმარების პარამედიკოსი − 3258 

 

შენიშვნა 

ამ ჯგუფურ ერთეულში მოქცეული პროფესიები, როგორც წესი, მოითხოვს უმაღლესი 

განათლების არსებობას თეორიული და პრაქტიკული სამედიცინო მომსახურების სფეროში. 

სპეციალისტები, რომელთა მომსახურება გადაუდებელი თერაპიითა და სასწრაფო 

დახმარების სამსახურში მუშაობით შემოიფარგლება, მიეკუთვნებიან 3258-ე ჯგუფურ 

ერთეულს − სასწრაფო დახმარების სამედიცინო პერსონალი.  
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მცირე ჯგუფი 225 

ვეტერინარი ექიმები 

 

ვეტერინარი ექიმები სვამენ დიაგნოზს, ეწევიან პროფილაქტიკას და მკურნალობენ 

ცხოველების დაავადებებს, ტრავმებს და დისფუნქციას; მათ შეუძლიათ უმკურნალონ ყველა 

სახის ცხოველს; მოახდინონ სპეციალიზაცია ცხოველთა ცალკეული ჯგუფის მკურნალობაზე 

ან ვეტერინარიის კონკრეტულ სფეროზე; უწევენ პროფესიულ მომსახურებას ბიოლოგიური 

და ფარმაცევტული პროდუქციის მწარმოებელ კომერციულ ფირმებს.  

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: ფიზიკური გასინჯვით, ლაბორატორიული 

ანალიზებითა და დიაგნოსტიკური ვიზუალიზაციის საშუალებებით (რადიოგრაფიული და 

ულტრასონოგრაფიული პროცედურების ჩათვლით) პათოლოგიების არსებობისა და 

ხასიათის დადგენა; სამედიცინო და ქირურგიული მეთოდებით ცხოველთა მკურნალობა და 

მედიკამენტების, ტკივილგამაყუჩებლებისა და ზოგადი და ადგილობრივი ანესთეზიის 

ადმინისტრირება და დანიშვნა; ოპერაციების ჩატარება, ჭრილობებისა და მოტეხილი 

ძვლების მკურნალობა; ცხოველებისთვის სამეანო მომსახურების გაწევა; ცხოველთა 

დაავადებების პროფილაქტიკის და გავრცელების თავიდან აცილებისკენ მიმართულ 

პროგრამებში მონაწილეობა; ცხოველთა აცრა ინფექციური დაავადებების წინააღმდეგ, მათ 

გამოსავლენად ანალიზების ჩატარება და ცხოველთა ინფექციური დაავადებების გაჩენის 

შესახებ ხელისუფლების ორგანოების ინფორმირება; გაკვეთა გარდაცვალების მიზეზების 

დასადგენად; კლიენტების კონსულტირება ჯანმრთელობის, კვების, ჰიგიენის, ცხოველთა 

მოშენების და მოვლის საკითხებზე.  

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულში: 

2250 ვეტერინარი ექიმები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2250 

ვეტერინარი ექიმები 

 

ვეტერინარი ექიმები სვამენ დიაგნოზს, ეწევიან პროფილაქტიკას და მკურნალობენ 

ცხოველების დაავადებებს, ტრავმებს და დისფუნქციას; მათ შეუძლიათ უმკურნალონ ყველა 

სახის ცხოველს; მოახდინონ სპეციალიზაცია ცხოველთა ცალკეული ჯგუფის მკურნალობაზე 

ან ვეტერინარიის კონკრეტულ სფეროზე; უწევენ პროფესიულ მომსახურებას ბიოლოგიური 

და ფარმაცევტული პროდუქციის მწარმოებელ კომერციულ ფირმებს.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ფიზიკური გასინჯვით, ლაბორატორიული ანალიზებითა და დიაგნოსტიკური 

ვიზუალიზაციის საშუალებებით (რადიოგრაფიული და ულტრასონოგრაფიული 

პროცედურების ჩათვლით) პათოლოგიების არსებობისა და ხასიათის დადგენა; 

2. სამედიცინო და ქირურგიული მეთოდებით ცხოველთა მკურნალობა და 

მედიკამენტების, ტკივილგამაყუჩებლებისა და ზოგადი და ადგილობრივი 

ანესთეზიის ადმინისტრირება და დანიშვნა; 

3. ოპერაციების ჩატარება, ჭრილობებისა და მოტეხილი ძვლების მკურნალობა;  

4. ცხოველებისთვის სამეანო მომსახურების გაწევა;  

5. ცხოველთა დაავადებების პროფილაქტიკის და გავრცელების თავიდან აცილებისკენ 

მიმართულ პროგრამებში მონაწილეობა;  
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6. ცხოველთა აცრა ინფექციური დაავადებების წინააღმდეგ, მათ გამოსავლენად 

ანალიზების ჩატარება და ცხოველთა ინფექციური დაავადებების გაჩენის შესახებ 

ხელისუფლების ორგანოების ინფორმირება;  

7. გაკვეთა გარდაცვალების მიზეზების დასადგენად;  

8. კლიენტების კონსულტირება ჯანმრთელობის, კვების, ჰიგიენის, ცხოველთა 

მოშენების და მოვლის საკითხებზე.  

9. ცხოველების ევთანაზიის ჩატარება.  

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
● ვეტერინარი პათოლოგი 

● ვეტერინარი 

● ვეტერინარი ეპიდემიოლოგი 

● ვეტერინარი სტაჟიორი 

● ვეტერინარი ქირურგი 

 

 

მცირე ჯგუფი 226 

ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სპეციალისტები 

 

ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სპეციალისტები უზრუნველყოფენ სამედიცინო 

მომსახურებას სტომატოლოგიის, ფარმაკოლოგიის, გარემოს სანიტარული მდგომარეობისა  

და ჰიგიენის, შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების ტექნიკის, ფიზიოთერაპიის, კვების, 

სმენის, მეტყველების, მხედველობის და სარეაბილიტაციო თერაპიის სფეროებში. ეს მცირე 

ჯგუფი მოიცავს ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მომუშავე ყველა პროფესიონალს 

ექიმების, ტრადიციული და არატრადიციული მედიცინის პრაქტიკოსების, ექთნების, 

მეანებისა და პარამედიცინის სპეციალისტების გამოკლებით.  

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: დაავადების, ავადმყოფობისა თუ დარღვევის 

დასადგენად პაციენტების ან კლიენტების მდგომარეობის შეფასება; მკურნალობის გეგმების 

განვითარება და დანერგვა, აგრეთვე, პაციენტების პროგრესის შეფასება და დოკუმენტირება; 

კბილების, პირის ღრუს, ყბების და მათთან დაკავშირებული ქსოვილების დაავადებების, 

ტრავმებისა და პათოლოგიების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა; სამკურნალო პრეპარატების 

შენახვა, დაცვა, მომზადება, ტესტირება და დოზირება და მათი გამოყენებისა და გვერდითი 

მოვლენების შესახებ კონსულტირება; ადამიანის მამოძრავებელი ფუნქციების 

გაუმჯობესების ან აღდგენის, მოძრაობის შესაძლებლობის მაქსიმალურად გაზრდის, 

ტკივილის სინდრომის შემცირებისა და საკვები პროდუქტებისა და დიეტების გავლენის 

გასაძლიერებლებად, ადამიანის ჯანმრთელობაზე პოტენციურად მოქმედი გარემო 

ფაქტორების გამოვლენის, მეთვალყურეობისა და კონტროლის პროგრამების შეფასება, 

დაგეგმვა და განხორციელება; ადამიანის სმენის, კომუნიკაციასა და ყლაპვასთან 

დაკავშირებული ფიზიკური დარღვევების ან მხედველობის სისტემის მოშლის 

დიაგნოსტიკა, მართვა და მკურნალობა; უწყვეტი მკურნალობისა და მოვლის შესახებ 

კლიენტების კონსულტირება და სარეაბილიტაციო მომსახურების უზრუნველყოფა ან 

დაგეგმვა; კლიენტების გაგზავნა ან საჭიროების შემთხვევაში კონსულტაციები 

ჯანმრთელობის დაცვის სხვა  სპეციალისტებთან ან დამხმარე სპეციალისტებთან.   

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

2261 სტომატოლოგები 

2262 ფარმაცევტები 
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2263 შრომის დაცვის და გარემოს სამედიცინო ასპექტების სპეციალისტები 

2264 ფიზიოთერაპევტები 

2265 დიეტოლოგები და კვების სპეციალისტები 

2266 აუდიოლოგები და მეტყველების განვითარების და აღდგენის სპეციალისტები  

2267 ოფთალმოლოგები, ოპტომეტრისტები და ოპტიკოსები 

2269 ჯანმრთელობის დაცვის სპეციალისტები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2261 

სტომატოლოგები 

 

სტომატოლოგები თანამედროვე სტომატოლოგიის პრინციპებისა და პროცედურების 

გამოყენებით ეწევიან კბილების, პირის ღრუს, ყბების და მათთან დაკავშირებული 

ქსოვილების დაავადებების, ტრავმებისა და პათოლოგიების მკურნალობას და 

პროფილაქტიკას. პირის ღრუს გასაჯანსაღებლად და აღსადგენად ისინი იყენებენ ფართო 

სპექტრის დიაგნოსტიკურ, ქირურგიულ და სხვა მეთოდებს.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. კბილების და პირის ღრუსა და ყბების შესაბამისი ორგანოების დაავადებების, 

ტრავმების, პათოლოგიებისა და დეფორმაციის დიაგნოსტირება რენტგენოგრაფიის, 

ნერწყვის ანალიზის და ავადმყოფობის ისტორიის გამოყენებით; 

2. პროფილაქტიკური სტომატოლოგიური დახმარების გაწევა პერიოდონტალური 

თერაპიის, ფთორის გამოყენება და პირის ღრუს გაჯანსაღება; 

3. პროცედურების დროს პაციენტის მიერ განცდილი ტკივილის შესამცირებლად 

ანესთეზიის გაკეთება; 

4. პროცედურის შემდგომი ტკივილის შესამსუბუქებლად მედიკამენტების დანიშვნა; 

5. პირის ღრუს აღდგენითი მკურნალობა (მაგალითად, იმპლანტები, გვირგვინები და 

ხიდები, ორთოდონტია), აგრეთვე დაზიანებული და გაფუჭებული კბილების 

მკურნალობა; 

6. ქირურგიული მკურნალობა (მაგალითად, კბილის ამოღება, ქსოვილების ბიოფსია), 

აგრეთვე ორთოდონტული მკურნალობის ჩატარება; 

7. კბილის პროთეზის ფორმისა და ზომის განსასაზღვრავად პაციენტის ყბისა და 

კბილის ზომების აღება და ტვიფრების მომზადება; 

8. ისეთი პროთეზული მოწყობილობების შემუშავება, დამზადება და მორგება, 

როგორიცაა მდგომარეობის ფიქსატორები, ხიდები და ხელოვნური კბილები, ან 

ტექნიკოსებისთვის მათი დამზადების ინსტრუქციების ან რეცეპტების მომზადება; 

9. მოსახსნელი და მუდმივი პროთეზებით პირის ღრუს ფუნქციების აღდგენა; 

10. ისეთი სისტემური დაავადებების დიაგნოსტირებაში ხელის შეწყობა, რომელთა 

სიმპტომები პირის ღრუშიც ვლინდება, მაგალითად, დიაბეტის; 

11. კბილების ჰიგიენის, კვების და პირის ღრუს მოვლის სხვა ზომების შესახებ 

პაციენტებისა და ოჯახების ინფორმირება; 

12. სტომატოლოგ-ჰიგიენისტების, ექთან-სტომატოლოგების და სხვა მუშაკების 

ხელმძღვანელობა.  

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
● ექიმი-სტომატოლოგი 

● ქირურგი-სტომატოლოგი 

● სტომატოლოგი 

● სტომატოლოგი-ენდოდონტოლოგი 
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● სტომატოლოგი-ქირურგი ან ყბა-სახის ქირურგი 

● სტომატოლოგი პათოლოგი 

● ბავშვთა სტომატოლოგი 

● პაროდონტოლოგი 

● პროტოდონტოლოგი 

● ზოგადი პრაქტიკის სტომატოლოგი 

 

შენიშვნა 

მოცემულ ჯგუფურ ერთეულში შემავალი პროფესიები, როგორც წესი, მოითხოვს 

სტომატოლოგიის თეორიული და პრაქტიკული ან მასთან დაკავშირებული მიმართულებით 

საუნივერსიტეტო განათლებას. იმის მიუხედავად, რომ ზოგიერთ ქვეყანაში ტერმინები 

„სტომატოლოგია“ და „სტომატოლოგიური და ყბა-სახის ქირურგია“ შესაძლებელია, 

ჩაითვალოს სამედიცინო სპეციალიზაციად, ამ სფეროებს მიკუთვნებული პროფესიები 

ყოველთვის უნდა გაერთიანდნენ ამ ჯგუფურ ერთეულში.  

 

 

ჯგუფური ერთეული 2262 

ფარმაცევტები 

 

ფარმაცევტები ეწევიან სამკურნალო პრეპარატების დასაწყობებას, შენახვას, მომზადებას, 

ტესტირებას და დოზირებას და მათი გამოყენებისა და გვერდითი მოვლენების შესახებ 

კონსულტირებას. ადამიანის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებაში ისინი ხელს უწყობენ 

ადამიანის ჯანმრთელობის გაუმჯობესების მიზნით მედიკამენტოზური მკურნალობის 

კვლევას, ტესტირებას, დანიშვნას და კონტროლს.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ექიმების ან ჯანმრთელობის დაცვის სხვა პროფესიონალების მიერ გამოწერილი 

რეცეპტების მიღება, პაციენტთა სამედიცინო ისტორიის შემოწმება და შესაბამისი 

დოზირებისა და გამოყენების მეთოდების უზრუნველყოფა, და აგრეთვე 

პრეპარატების თავსებადობის განსაზღვრა დოზირებამდე; 

2. რეცეპტების შესაბამისად თხევადი მედიკამენტების, მალამოების, ფხვნილების, 

ტაბლეტებისა და სხვა მედიკამენტების მომზადება ან მომზადებისა და მარკირების 

პროცესის ზედამხედველობა;  

3. მედიკამენტების ურთიერთქმედების, შეუთავსებლობის, უკუჩვენებების, გვერდითი 

მოვლენების, დოზირებისა და მათი სათანადო შენახვის შესახებ ექიმებისა და 

კლიენტების ინფორმირება; 

4. ჯანმრთელობის დაცვის სხვა პროფესიონალებთან თანამშრომლობა ცალკეული 

პაციენტების ინდივიდუალური მედიკამენტოზური თერაპიის, აგრეთვე, 

კონკრეტული მედიკამენტების ან თერაპიების ეფექტურობის დაგეგმვის, 

კონტროლის, გადახედვისა და ხარისხის შეფასების მიზნით;  

5. ნარკოტიკების, შხამიანი და დამოკიდებულების გამომწვევი წამლების რეცეპტების 

და და გაცემის რეგისტრაცია იურიდიული და პროფესიული მოთხოვნების 

შესაბამისად; 

6. მალფუჭებადი ვაქცინების, შრატებისა და სხვა მედიკამენტების შენახვა და დაცვა; 

7. კლიენტების კონსულტირება და მათთვის ურეცეპტო მედიკამენტებისა და 

დიაგნოსტიკური და თერაპიული საშუალებების მიწოდება გავრცელებული 

ავადმყოფობების სამკურნალოდ; 

8. ფარმაცევტ-ტექნიკოსების, ინტერნი ფარმაკოლოგების და ასისტენ-გამყიდველების 

საქმიანობის ზედამხედველობა და კოორდინირება; 
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9. მეცნიერულ-კვლევითი სამუშაოების ჩატარება ფარმაცევტული, კოსმეტიკური და 

მონათესავე ქიმიური პროდუქტების შემუშავების და გაუმჯობესების მიზნით; 

10. კონსულტაციები ქიმიკოსებთან, ინჟინრებთან და სხვა პროფესიონალებთან 

წარმოების ტექნოლოგიისა და ინგრედიენტების საკითხებზე;  

11. მედიკამენტების ტესტირება და ანალიზი სპეციალური სტანდარტების შესაბამისად 

იდენტურობის, სისუფთავისა და ეფექტიანობის დასადგენად; 

12. მედიკამენტების მარკირების, შეფუთვისა და რეკლამის შეფასება; 

13. გარკვეული მედიკამენტების შესახებ ინფორმაციის მომზადება და რისკების 

განსაზღვრა.  

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
● პირველი მაგიდის პროვიზორი 

● საავადმყოფოს ფარმაცევტი 

● მრეწველობის ფარმაცევტი 

● საცალო ფარმაცევტი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
● ფარმაკოლოგი − 2131 

● ფარმაცევტი-ტექნიკოსი − 3213 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2263 

შრომის დაცვის და გარემოს სამედიცინო ასპექტების სპეციალისტები 

 

    გარემოს, შრომის დაცვის და გარემოს სამედიცინო ასპექტების სფეროს სპეციალისტები 

აფასებენ, გეგმავენ და ახორციელებენ პროგრამებს გარემოს იმ ფაქტორების გამოვლენის, 

მონიტორნიგისა და კონტროლის მიზნით, რომლებსაც შეუძლიათ გავლენა მოახდინონ 

ადამიანის ჯანმრთელობაზე, უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო პირობების უზრუნველყოფისა 

და ქიმიური, ფიზიკური, რადიაციული და ბიოლოგიური საშუალებების ან ერგონომიული 

ფაქტორების შედეგად გამოწვეული დააავადებებისა და ტრავმების პროფილაქტიკის 

მიზნით.  

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოებისთვის პოტენციური ეკოლოგიური და 

პროფესიული რისკების შესამცირებლად პროგრამებისა და პოლიტიკების შემუშავება, 

განხორციელება და გადახედვა; 

2. სავაჭრო, სამრეწველო, სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების უსაფრთხო, 

ეკონომიური და კომფორტული უტილიზაციის გეგმებისა და სტრატეგიების 

მომზადება და განხორციელება; 

3. გადამდები დაავადების, საკვების უსაფრთხოების, საკანალიზაციო სისტემის 

გაწმენდის, რეკრეაციული და შიდა წყლების ხარისხსა და დაბინძურებულ და საშიშ 

ნივთიერებებზე პროფილაქტიკური პროგრამებისა და სტრატეგიების დანერგვა და 

განხორციელება; 

4. საშიში ფაქტორების გამოვლენა, მათ შესახებ შეტყობინება და რეგისტრაცია, აგრეთვე 

გარემოსა და სამუშაო ადგილთან დაკავშირებული რისკების შეფასება და კონტროლი 

და კანონებისა და ნორმატიული აქტების საკითხებზე კონსულტირება; 

5. სამუშაო ადგილებისა და გარემოს დაბინძურების (მაგალითად, ქიმიური, ფიზიკური 

და ბიოლოგიური საშიში ფაქტორებით) შესამცირებლად პროგრამების შემუშავება, 

დანერგვა და მეთვალყურეობა; 
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6. მუშაკებზე, სტუდენტებზე, საზოგადოებაზე და გარემოზე რადიაციული და სხვა 

საშიში ფაქტორების გავლენის პროფილაქტიკის, აღმოფხვრის, კონტროლის ან 

შემცირების მეთოდებზე კონსულტირება; 

7. დასაქმებულთა მოთხოვნების შესაბამისად სამუშაო ადგილზე ერგონომიული 

პრინციპების განვითარების ხელშეწყობა, ავეჯის, მოწყობილობების და სამუშაო 

საქმიანობის  შერჩევის ჩათვლით; 

8. შრომის ჰიგიენისა და გარემოს სანიტარული მდგომარეობის საკითხებზე ყველა 

დონეზე სწავლება, ინფორმირება და კონსულტირება; 

9. უბედური შემთხვევებისა და მოწყობილობების დაზიანების რეგისტრაცია და 

უსაფრთხოების ზომების შესახებ ანგარიშების წარდგენა; 

10. კომპენსაციის, რეაბილიტაციისა და დაზარალებული მუშაკების სამუშაოზე 

დაბრუნების ზომების კოორდინირება.  

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
● გარემოს ჰიგიენის საკითხების სპეციალისტი 

● შრომის დაცვის და უსაფრთხოების ტექნიკის საკითხების მრჩეველი 

● პროფესიული ჰიგიენის სპეციალისტი 

● რადიაციისგან დაცვის ექსპერტი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
● გარემოს დაცვის სპეციალისტი − 2133 

● ექიმი-სპეციალისტი (საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა) – 2212 

● ექთანი-სპეციალისტი (საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა) – 2221 

● შრომითი თერაპიის სპეციალისტი − 2269 

● შრომის დაცვის სამედიცინო ასპექტების ინსპექტორი − 3257 

● შრომის დაცვის და უსაფრთხოების ინსპექტორი − 3257 

● ჰიგიენისტი − 3257 

● სანიტარული ინსპექტორი − 3257 

 

შენიშვნა 

სპეციალისტები, რომლებიც აფასებენ, გეგმავენ და ახორციელებენ ადამიანის საქმიანობის 

გარემოზე ზეგავლენის მონიტორინგთან ან კონტროლთან დაკავშირებულ პროგრამებს, 

მიეკუთვნებიან 2133-ე ჯგუფურ ერთეულს − გარემოს დაცვის სპეციალისტები.  

 

ჯგუფური ერთეული 2264 

ფიზიოთერაპევტები 

 

ფიზიოთერაპევტები აფასებენ, გეგმავენ და ახორციელებენ სარეაბილიტაციო პროგრამებს, 

რომელთა მიზანია ადამიანის მოტორული ფუნქციების გაუმჯობესება ან აღდგენა, 

მოძრაობის უნარის გაუმჯობესება, ტკივილის სინდრომების მოხსნა და ტრავმების, 

დაავადებებისა და სხვა დარღვევებთან დაკავშირებული ფიზიკური წინაღობების 

მკურნალობა ან პროფილაქტიკა. ისინი იყენებენ ფართო სპექტრის ფიზიოთერაპიას და ისეთ 

მეთოდებს, როგორებიცაა მოტორული, ულტრაბგერითი, სითბური, ლაზერული და სხვა.  

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. პაციენტთა ფიზიკური დარღვევების გამოსავლენად და შესაფასებლად კუნთების, 

ნერვების, სახსრების ფუნქციონალური შესაძლებლობებისა და სხვა ტიპის ტესტების 

ჩატარება; 
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2. პაციენტების მკურნალობისას მიზნების დასახვა და სამკურნალო პროგრამების 

შემუშავება ფიზიკური ტკივილის შემსუბუქების, კუნთების გაძლიერების, 

კარდიოტორაკალური (კარდიოჰორაციული), გულ-სისხლძარღვთა და 

რესპირატორული ფუნქციების გაუმჯობესების, სახსრების მობილურობის აღდგენის 

და წონასწორობისა და მოძრაობების კოორდინაციის გაუმჯობესების მიზნით; 

3.  პაციენტის მკურნალობისას ფიზიკური ვარჯიშის, სითბოს, სიცივის, მასაჟის, 

მანიპულაციების, ჰიდროთერაპიის, ელექტროთერაპიის, ულტრაიისფერი და 

ინფრაწითელი სხივებისა და ულტრაბგერის თერაპიული თვისებების გამოყენებით 

პროგრამებისა და მკურნალობის ჩამოყალიბება, განხორციელება და მონიტორინგი;  

4. არაკლინიკურ პირობებში გასაგრძელებელ პროცედურებთან დაკაშირებით 

პაციენტებისა და მათი ოჯახების კონსულტირება; 
5. სამედიცინო ისტორიაში პაციენტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის და 

მკურნალობაზე რეაგირების შესახებ ინფორმაციის შენახვა, აგრეთვე, უწყვეტი და 

ყოვლისმომცველი მკურნალობის უზრუნველსაყოფად ჯანმრთელობის დაცვის სხვა 

პროფესიონალებთან ინფორმაციის საჭიროებისამებრ გაზიარება; 
6. გავრცელებული ფიზიკური დაავადებებისა და კლასიფიცირების და პროფილაქტიკის 

პროგრამების შემუშავება და განხორციელება;  
7. ფიზიოთერაპევტების თანაშემწეების და სხვა მუშაკების სამუშაოს ზედამხედველობა.  
 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ფიზიოთერაპევტი-გერიატრი 

 მანუალური თერაპევტი 

 ფიზიოთერაპევტი-ორთოპედი 

 ფიზიოთერაპევტი-პედიატრი 

 ფიზიკური თერაპიის სპეციალისტი 

 ფიზიოთერაპევტი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ქიროპრაქტიკოსი − 2269 

 შრომითი თერაპიის ექიმი − 2269 

 ოსტეოპათი  − 2269 

 პოდოლოგი  − 2269 

 აკუპრესურის თერაპევტი − 3255 

 ჰიდროთერაპევტი − 3255 

 თერაპევტი-მასაჟისტი − 3255 

 ფიზიოთერაპიის ტექნიკოსი − 3255 

 შიაცუს თერაპევტი (შიაცუს მასაჟის ტექნიკის მცოდნე მკურნალი) – 3255 

 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2265 

დიეტოლოგები და რაციონალური კვების სპეციალისტები 

 

დიეტოლოგები და რაციონალური კვების სპეციალისტები აფასებენ, გეგმავენ და 

ახორციელებენ ადამიანის ჯანმრთელობაზე სურსათისა და კვების ზეგავლენის გაძლიერების 

პროგრამებს.  
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მათ მოვალეობებში შედის:  

1. ჯანმრთელობისთვის მაქსიმალური სარგებლის მოსატანად და პოტენციური 

რისკების შესამცირებლად კვების, დიეტების შედგენის და საკვების მომზადების 

საკითხებზე ცალკეული პირების, ოჯახებისა და საზოგადოების კონსულტირება; 
2. კვებასთან დაკავშირებული ზედამხედველობის უზრუნველსაყოფად კვების 

ობიექტებზე დიეტებისა და მენიუების შემუშავება, საკვების მომზადებისა და მიტანის 

ზედამხედველობა და საკვების მოხმარებისა და ხარისხის მონიტორინგი;  

3. მიწოდებული და მოხმარებული საკვების კვებით ღირებულებაზე დაყრდნობით 

ცალკეული პირების, ჯგუფებისა და საზოგადოების ჯანმრთელობისა და კვების 

მდგომარეობის შესახებ მონაცემების შეგროვება და შეფასება;  

4. ცალკეული პირებისა და საზოგადოების კვების ხარისხის გასაუმჯობესებლად კვების 

შეფასების, ჩარევის პროგრამების, საგანმანათლებლო და სასწავლო საქმიანობის 

დაგეგმვა და განხორციელება;  
5. პაციენტების დიეტისა და კვების საჭიროებების სამართავად ჯანმრთელობის დაცვის 

სხვა სპეციალისტებთან და სამედიცინო მუშაკებთან კონსულტაციების გამართვა; 
6. კვების პროდუქტებზე მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად მათი შემუშავება და 

შეფასება; 
7. კვების საკითხებზე კვლევების ჩატარება და სამეცნიერო კონფერენციებსა და სხვა 

ღონისძიებებზე მათი შედეგების გავრცელება.  
 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 კლინიკური დიეტოლოგი 

 კვების მომსახურების დიეტოლოგი 

 საზოგადოებრივი კვების სპეციალისტი 

 რაციონალური კვების სპეციალისტი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის 

სისტემაში 

 სპორტული დიეტოლოგი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2266 

აუდიოლოგები და მეტყველების სპეციალისტები 

 

აუდიოლოგები და მეტყველების სპეციალისტები აფასებენ, მართავენ და მკურნალობენ 

ადამიანის სმენაზე, მეტყველებაზე, კომუნიკაციასა და ყლაპვაზე ზეგავლენის მქონე 

ფიზიკურ დარღვევებს. ისინი სმენის დაქვეითების, მეტყველების და მასთან 

დაკავშირებული სენსორული და ნერვული პრობლემებისთვის ნიშნავენ მაკორექტირებელ 

მოწყობილებებს ან სარეაბილიტაციო მკურნალობას და ეწევიან კონსულტირებას სმენის 

ორგანოების უსაფრთხოებისა და კომუნიკაციის საკითხებზე.   

 მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის:  

1. პაციენტების სმენის, მეტყველებისა და გამოთქმის შეფასება სმენისა და კომუნიკაციის 

დარღვევების ხასიათის დასადგენად; 
2. სპეციალური დიაგნოსტიკური იარაღების და მოწყობილობების გამოყენებით სმენის 

და მეტყველების/ენის ტესტების ან სხვა გამოკვლევების ჩატარება, და აგრეთვე 

შესაბამისი მკურნალობის კურსის დასანიშნად ტესტის შედეგების განმარტება სხვა 

სამედიცინო, სოციალურ და ქცევით დიაგნოსტიკურ მონაცემებთან ერთად; 
3. სმენასა და კომუნიკაციასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო, სკრინინგის, 

მეტყველების აღდგენის პროგრამების და სმენასთან დაკავშირებული სხვა 

პროგრამების დაგეგმვა, მართვა და მათში მონაწილეობა; 
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4. პაციენტთა საჭიროებების მიხედვით სასმენი აპარატებისა და სხვა დამხმარე 

მოწყობილობების გამოწერა და მათი გამოყენების შესახებ ინსტრუქციების მიცემა; 
5. მეტყველებასა და ყლაპვაზე ზეგავლენის მქონე ფიზიკური დარღვევების სამკურნალო 

პროგრამების დაგეგმვა და ჩატარება; 
6. სმენა- ან/და მეტყველებადარღვეული პირების, მათი ოჯახების, მასწავლებლებისა და 

დამსაქმებლების კონსულტირება და სწავლება;  
7. პაციენტებისა და ოჯახებისთვის, საჭიროების შემთხვევაში, დამატებითი სამედიცინო 

თუ საგანმანათლებლო მომსახურებების მისაღებად გაგზავნა. 
 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 აუდიოლოგი 

 ლოგოპედი 

 დეფექტოლოგი 

 მეტყველების კორექციის სპეციალისტი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2267  

ოფთალმოლოგები, ოპტომეტრისტები და ოპტიკოსები 

 

ოფთალმოლოგები, ოპტომეტრისტები და ოპტიკოსები უზრუნველყოფენ თვალისა და 

მხედველობის სისტემის დარღვევის დიაგნოსტირებას, მართვასა და მკურნალობას. 

მხედველობის პრობლემების აღმოსაფხვრელად ისინი ეწევიან კონსულტაციებს თვალის 

მოვლის შესახებ, განსაზღვრავენ ოპტიკური საშუალებების გამოყენებას ან მხედველობის 

დარღვევების მკურნალობის სხვა ხერხებს.  

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. თვალის მხედველობის შეფასების და, მხედველობის პრობლემებისა და დარღვევების 

ხასიათისა და სირთულის დასადგენად პაციენტთა თვალების შემოწმება და 

დიაგნოსტიკური ტესტების ჩატარება; 
2. მხედველობის სიმახვილის, რეფრაქციული ანომალიის, მხედველობის გზების 

ქმედუნარიანობის, მხედველობის არეებისა და თვალის მოძრაობის ფუნქიონირების 

გასაზომი სპეციალური იარაღებისა და მოწყობილობების გამოყენებით მხედველობის 

ფუნქციების შემოწმება; 
3. თვალის დაავადებათა გამოვლენა, დიაგნოსტირება და მართვა, მედიკამენტოზური 

მკურნალობის ჩათვლით;  
4. პაციენტებისთვის კონსულტაციების გაწევა და დამატებითი სამედიცინო 

მკურნალობის აუცილებლობის შემთხვევაში ოფთალმოლოგებთან ან ჯანმრთელობის 

დაცვის სხვა სპეციალისტებთან მიმართვა; 
5. თვალის მოძრაობის დარღვევისა და ბინოკულარული ფუნქციების დეფექტების 

გამოვლენა და დიაგნოსტიკა, მკურნალობის პროგრამების დაგეგმვა და მართვა, 

აგრეთვე, თვალის მოძრაობის კოორდინაციისა და ფოკუსირებისთვის თვალის 

ვარჯიშის შესახებ პაციენტებთან კონსულტაციების გამართვა; 
6. მაკორექტირებელი სათვალის, კონტაქტური ლინზებისა და მხედველობის სხვა 

საშუალებების დანიშვნა, აგრეთვე მუშაობის, უსაფრთხოების, კომფორტულობისა და 

ცხოვრების სტილის გათვალისწინებით ოპტიკური მოწყობილობების შემოწმება; 
7. კონსულტირება მხედველობასთან დაკავშირებულ ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა 

კონტაქტური ლინზების მოვლა, მოხუცებულთა მხედველობაზე ზრუნვა, ოპტიკა, 

მხედველობის ერგონომიკა, აგრეთვე მხედველობასთან დაკავშირებული 

უსაფრთხოების ტექნიკა.  
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ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ოპტიკოსი-ოფთალმოლოგი 

 ოპტომეტრისტი 

 ორთოპტისტი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ექიმი-ოფთალმოლოგი − 2212 

 ოპტიკოსი-ოპტომეტრისტი − 3254 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2269 

ჯანმრთელობის დაცვის სპეციალისტები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

 

ამ ჯგუფში შესულია ჯანმრთელობის დაცვის პროფესიონალები, რომლებიც არ არიან 

ჩართული 22-ე  ქვეჯგუფის (ჯანმრთელობის დაცვის სპეციალისტები) სხვა დაჯგუფებებში. 

მაგალითად, ეს ჯგუფი მოიცავს ისეთ პროფესიებს, როგორიცაა პოდოლოგი, შრომითი 

თერაპიის სპეციალისტი, რეკრეაციული თერაპიის სპეციალისტი, ქიროპრაქტიკოსი, 

ოსტეოპათი და სხვა სპეციალისტები, რომლებიც ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 

დიაგნოსტიკურ, პროფილაქტიკურ, სამკურნალო და სარეაბილიტაციო მომსახურეობებს 

ეწევიან.  

ასეთ შემთხვევებში მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ჯანმრთელობის მდგომარეობის, ფუნქციონალური შეზღუდვების, ფიზიკური ან 

ფსიქიკური აშლილობების ხასიათის, ავადმყოფობების ან ჯანმრთელობის სხვა 

პრობლემების დასადგენად პაციენტების გამოკითხვა და დიაგნოსტიკური ტესტების 

ჩატარება; 
2. ტრავმების, ავადმყოფობებისა და სხვა ფიზიკური და ფსიქიკური აშლილობების 

მკურნალობის გეგმების შემუშავება და განხორციელება; 
3. მკურნალობის გეგმების ფარგლებში პაციენტის მდგომარეობის შეფასება და 

რეგისტრაცია, აგრეთვე საჭიროების შემთხვევაში პაციენტების და მათი ოჯახის 

წევრების ექიმებთან ან ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სამსახურებთან გაგზავნა 

სპეციალიზებული, აღდგენითი ან სხვა დახმარების მისაღებად;  
4. ქიროპრაქტიკის მანუალური და ფიზიკური მეთოდების და ოსტეოპათიური 

მეთოდების გამოყენებით თერაპიული ღონისძიებების და პაციენტთა მკურნალობის  

ჩატარება;  
5. ყოველდღიური საქმიანობებისა და პროფესიული ვალდებულებების შესრულების 

უზრუნველსაყოფად ფუნქციური შეზღუდვების მქონე პირებისთვის სახლთან, 

გასართობ და დასასვენებელ ადგილებთან, სამუშაოს და სასწავლებლის გარემოსთან 

ადაპტაციის რეკომენდაციების გაცემა; 
6. ფიზიკური, შემეცნებითი, ემოციური და სოციალური ფუნქიების გასაუმჯობესებლად 

და შესანარჩუნებლად ინდივიდუალური ან ჯგუფური თერაპიული პროგრამების 

დაგეგმვა და განხორციელება, მათ შორის გამოყენებითი ხელოვნების და ხელსაქმის, 

ცეკვის და მოძრაობის, მუსიკის და სხვა გამაჯანსაღებელი საქმიანობის საშუალებით;  
7. დაავადების, ავადმყოფობისა თუ სხვა ფიზიკური დარღვევის გამო ფეხის, მუხლისა 

და მათთან დაკავშირებულ სტრუქტურებზე მოქმედი პრობლემების გამოვლენა და 

მკურნალობის კურსის განსაზღვრა, აგრეთვე, სამკურნალო ფეხსაცმლის დანიშვნა და 

დაავადების შემთხვევაში ფეხების მოვლის საკითხებზე კონსულტირება;  
8. მცირე ქირურგიული პროცედურების ჩატარება ტერფებსა და კოჭებზე.  
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ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 არტთერაპიის სპეციალისტი 

 ქიროპრაქტიკოსი 

 თერაპევტი, რომელიც მკურნალობს ცეკვებით და მოძრაობებით 

 შრომითი თერაპიის სპეციალისტი 

 ოსტეოპათი 

 პოდოლოგი 

 რეკრეაციული თერაპევტი 

 

შენიშვნა 

იმის მიუხედავად, რომ ზოგიერთ ქვეყანაში ქიროპრაქტიკოსები და ოსტეოპათები 

განიხილებიან როგორც გარკვეული სამედიცინო სპეციალიზაციის მქონენი, აღნიშნული 

დისციპლინების სპეციალისტები ყოველთვის უნდა მიეკუთვნებოდნენ ამ ჯგუფს.  

 

 

ქვეჯგუფი 23 

განათლების სპეციალისტები 

 

განათლების სპეციალისტები განათლების სხვადასხვა დონეზე ასწავლიან ერთი ან 

რამდენიმე დისციპლინის თეორიასა და პრაქტიკას; ატარებენ კვლევებს; აუმჯობესებენ და 

ავითარებენ მათ საგანთან დაკავშირებულ კონცეფციებს, თეორიებსა და მეთოდებს; 

ამზადებენ მეცნიერულ დოკუმენტებსა და წიგნებს. ამ ქვეჯგუფში სამუშაოს კომპეტენტური 

შესრულებისთვის პროფესიათა უმრავლესობისათვის აუცილებელია ISCO-ს კვალიფიკაციის 

მეოთხე დონე. 

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: კონკრეტულ საგანმანათლებლო დონეზე 

საგანმანათლებლო და პროფესიული მიზნებისთვის, კერძო გაკვეთილების ჩათვლით, 

გაკვეთილების, კურსების, სტუდენტებთან შეხვედრებისა და კონსულტაციების ჩატარება; 

ზრდასრულთა განათლების პროგრამების ჩატარება; სწავლის პრობლემების ან სპეციალური 

საჭიროებების მქონე პირთა სწავლება და განათლება; სასწავლო პროგრამების შექმნა და 

განახლება; სწავლების მეთოდებისა და საშუალებების შემოწმება და კონსულტირება; 

სკოლებსა და უნივერსიტეტებში სწავლების ორგანიზებასა და მსგავს საქმიანობებზე 

გადაწყვეტილებების მიღებაში მონაწილეობა; შესაბამის დისციპლინებში კონცეფციების, 

თეორიების ან მეთოდების გასაუმჯობესებლად ან განსავითარებლად სამრეწველო და სხვა 

სფეროებში გამოყენებისთვის კვლევების ჩატარება; მეცნიერული დოკუმენტებისა და 

წიგნების მომზადება; შესაძლებელია შეიცავდეს სხვა მუშაკების ზედამხედველობს.  

 

ამ ქვეჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ მცირე ჯგუფებში: 

231 უნივერსიტეტებისა და სხვა უმაღლესი სასწავლებლების მასწავლებლები 

232 პროფესიული განათლების მასწავლებლები 

233 საშუალო განათლების მასწავლებლები 

234 დაწყებითი სკოლისა და სკოლამდელი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

 მასწავლებლები 

235 განათლების სფეროს სხვა სპეციალისტები 
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მცირე ჯგუფი 231 

უნივერსიტეტებისა და სხვა უმაღლესი სასწავლებლების მასწავლებლები 

 

უნივერსიტეტებისა და სხვა უმაღლესი სასწავლებლების მასწავლებლები 

უნივერსიტეტებში ან სხვა უმაღლეს სასწავლებლებში ერთ ან რამდენიმე საგანში გაწერილი 

სასწავლო პროგრამის ფარგლებში ამზადებენ და ატარებენ ლექციებს, სტუდენტებთან 

შეხვედრებსა და კონსულტაციებს. ისინი ატარებენ კვლევებს, ამზადებენ მეცნიერულ 

დოკუმენტებსა და წიგნებს.  

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: სასწავლო პროგრამების შედგენა და შეცვლა და 

სასწავლო კურსების მომზადება დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად; ლექციების 

მომზადება და წაკითხვა და სასწავლო მეცადინეობების, სემინარების და ლაბორატორული 

სამუშაოების ჩატარება; სტუდენტების დისკუსიებში მონაწილეობის და დამოუკიდებელი 

აზროვნებისკენ მიდრეკილების წახალისება; საჭიროების შემთხვევაში სტუდენტების 

ექსპერიმენტული და პრაქტიკული სამუშაოების ზედამხედველობა; საკონტროლო 

სამუშაოების და გამოცდების ჩატარება და შეფასება; დოქტორანტების და სხვა მაძიებლების 

მეცნიერული კვლევების ხელმძღვანელობა; მეცნიერული კვლევების ჩატარება და 

კონცეფციების, თეორიებისა და მეთოდების განვითარება მრეწველობაში და სხვა სფეროებში 

გამოსაყენებლად; მეცნიერული დოკუმენტების, წიგნებისა და სტატიების მომზადება; 

განყოფილებისა და ფაკულტეტის  სხდომებში, კონფრენციებსა და სემინარებში 

მონაწილეობა. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულში: 

2310 უნივერსიტეტებისა და სხვა უმაღლესი სასწავლებლების მასწავლებლები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2310  

უნივერსიტეტებისა და სხვა უმაღლესი სასწავლებლების მასწავლებლები 

 

უნივერსიტეტებისა და სხვა უმაღლესი სასწავლებლების მასწავლებლები 

უნივერსიტეტებში ან სხვა უმაღლესი სასწავლებლების დაწესებულებებში ერთ ან რამდენიმე 

საგანში გაწერილი სასწავლო პროგრამის ფარგლებში ამზადებენ და ატარებენ ლექციებს, 

სტუდენტებთან შეხვედრებსა და კონსულტაციებს. ისინი ატარებენ კვლევებს, ამზადებენ 

სამეცნიერო დოკუმენტებსა და წიგნებს.  

 მათ მოვალეობებში შედის:  

1. სასწავლო პროგრამის შედგენა და განახლება და დადგენილი მოთხოვნების 

შესაბამისად სასწავლო კურსების მომზადება;  

2. ლექციების მომზადება, ჩატარება და სტუდენტებთან შეხვედრების, 

კონსულტაციების, სემინარებისა და ლაბორატორიული ექსპერიმენტების ჩატარება;  

3. სტუდენტების დისკუსიებში მონაწილეობის და დამოუკიდებელი აზროვნებისკენ 

მიდრეკილების წახალისება;  

4. საჭიროების შემთხვევაში, სტუდენტების მიერ ჩატარებული ექსპერიმენტული და 

პრაქტიკული სამუშაოების ზედამხედველობა;  

5. საკონტროლო სამუშაოების და გამოცდების ჩატარება და შეფასება;  

6. დოქტორანტების და სხვა მაძიებლების მეცნიერული კვლევების ხელმძღვანელობა;  

7. მეცნიერული კვლევების ჩატარება და კონცეფციების, თეორიებისა და მეთოდების 

განვითარება მრეწველობაში და სხვა სფეროებში გამოსაყენებლად;   

8. მეცნიერული დოკუმენტების, წიგნებისა და სტატიების მომზადება;  
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9. განყოფილების და ფაკულტეტის სხდომებში და კონფრენციებსა და სემინარებში 

მონაწილეობა.  
 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 უმაღლესი სასწავლებლის ლექტორი 

 პროფესორი 

 უნივერსიტეტის ლექტორი 

 უნივერსიტეტის მასწავლებელი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 უნივერსიტეტის რექტორი − 1120 

 დეკანი (უნივერსიტეტი) − 1345 

 უმაღლესი სასწავლებლის ფაკულტეტის დეკანი − 1345 

 პროფესიული განათლების პედაგოგი − 2320 

 

 

მცირე ჯგუფი 232 

პროფესიული განათლების მასწავლებლები 

 

პროფესიული განათლების მასწავლებლები ასწავლიან პროფესიულ ან სპეციალურ 

საგნებს ზრდასრულთა და შემდგომი განათლების დაწესებულებებში, აგრეთვე საშუალო 

სკოლების უფროს კლასებში და კოლეჯებში. ისინი ამზადებენ სტუდენტებს დასაქმებისთვის 

გარკვეულ პროფესიებში ან დასაქმების გარკვეულ სფეროებში, რომლებისთვისაც, როგორც 

წესი, საუნივერსიტეტო ან უმაღლესი განათლება არ მოითხოვება.  

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: სასწავლო პროგრამების შემუშავება, კურსის 

შინაარსისა და სწავლების მეთოდების დაგეგმვა; სტუდენტების ან მუშაკების ტრენინგის 

საჭიროების განსაზღვრა და განათლებისა და ტრენინგ პროგრამების სათანადო დონის 

უზრუნველყოფის მიზნით ცალკეულ პირებთან, საწარმოებთან და განათლების სხვა 

სექტორებთან კავშირის დამყარება; სტუდენტების ცოდნისა და კომპეტენციის დონის 

ასამაღლებლად ლექციების წაკითხვა და დისკუსიების გამართვა; ხელსაწყოების, 

მოწყობილობებისა და მასალების გამოყენების, აგრეთვე დაზიანების თავიდან ასაცილებლად 

სტუდენტების სწავლება და მეთვალყურეობა; სტუდენტების მუშაობის მეთვალყურეობა და 

შეფასება მათი მომზადების დონის განსაზღვრის, უკუკავშირის განხორციელების და მათი 

მომზადების დონის გასაუმჯობესებლად წინადადებების წარდგენის მიზნით; ზეპირი, 

წერითი და საწარმოო ტესტების ჩატარება ცოდნის დონის, აგრეთვე სწავლების 

ეფექტურობისა და კვალიფიკაციის საერთო დონის შესაფასებლად; ანგარიშების მომზადება 

და ჩანაწერების (მაგალითად, სტუდენტების მოსწრების, დასწრების და სასწავლო პროცესის 

შესახებ) წარმოება; ინდივიდუალური ან ჯგუფური პროექტების, სამუშაო ადგილზე 

პრაქტიკის, ლაბორატორიული მუშაობის ან მომზადების სხვა ფორმების ზედამხედველობა; 

ინდივიდუალური მომზადების და კორექციული კურსების უზრუნველყოფა; ცალკეული 

საგნების პრინციპების, მეთოდიკების, პროცედურების ან შესწავლის მეთოდების 

სასწავლებლად სამუშაო ადგილზე მეცადინეობების ჩატარება.  

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულში: 

2320 პროფესიული განათლების მასწავლებლები 
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ჯგუფური ერთეული 2320  

პროფესიული განათლების მასწავლებლები 

  

პროფესიული განათლების მასწავლებლები ასწავლიან პროფესიულ ან სპეციალურ 

საგნებს ზრდასრულთა და შემდგომი განათლების დაწესებულებებში, აგრეთვე საშუალო 

სკოლების უფროს კლასებში და კოლეჯებში. ისინი ამზადებენ სტუდენტებს დასაქმებისთვის 

გარკვეულ პროფესიებში ან დასაქმების გარკვეულ სფეროებში, რომლებისთვისაც, როგორც 

წესი, საუნივერსიტეტო ან უმაღლესი განათლება არ მოითხოვება.  

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. სასწავლო პროგრამების შემუშავება, კურსის შინაარსისა და სწავლების მეთოდების 

დაგეგმვა;  

2. სტუდენტების ან მუშაკების ტრენინგის საჭიროების განსაზღვრა და განათლებისა და 

ტრენინგ პროგრამების სათანადო დონის უზრუნველყოფის მიზნით ცალკეულ 

პირებთან, საწარმოებთან და განათლების სხვა სექტორებთან კავშირის დამყარება;   

3. სტუდენტების ცოდნისა და კომპეტენციის დონის ასამაღლებლად ლექციების 

წაკითხვა და დისკუსიების გამართვა;  

4. ხელსაწყოების, მოწყობილობებისა და მასალების გამოყენების, აგრეთვე დაზიანების 

თავიდან ასაცილებლად სტუდენტების სწავლება და მეთვალყურეობა;  

5. სტუდენტების მუშაობის მეთვალყურეობა და შეფასება მათი მომზადების დონის 

განსაზღვრის, უკუკავშირის განხორციელების და მათი მომზადების დონის 

გასაუმჯობესებლად წინადადებების წარდგენის მიზნით; 

6. ზეპირი, წერითი და საწარმოო ტესტების ჩატარება ცოდნის დონის, აგრეთვე 

სწავლების ეფექტურობისა და კვალიფიკაციის საერთო დონის შესაფასებლად; 

7. ანგარიშების მომზადება და ჩანაწერების (მაგალითად, სტუდენტების მოსწრების, 

დასწრების და სასწავლო პროცესის შესახებ) წარმოება;  

8. ინდივიდუალური ან ჯგუფური პროექტების, სამუშაო ადგილზე პრაქტიკის, 

ლაბორატორიული მუშაობის ან მომზადების სხვა ფორმების ზედამხედველობა;  

9. ინდივიდუალური მომზადების და კორექციული კურსების უზრუნველყოფა;  

10. ცალკეული საგნების პრინციპების, მეთოდიკების, პროცედურების ან შესწავლის 

მეთოდების სასწავლებლად სამუშაო ადგილზე მეცადინეობებისჩატარება.   

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 საავტომობილო ტექნოლოგიების მასწავლებელი 

 კოსმეტოლოგიის მასწავლებელი 

 პროფესიული განათლების მასწავლებელი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 სკოლის დირექტორი − 1345; 

 საშუალო სკოლის მასწავლებელი − 2330. 

 

შენიშვნა 

მასწავლებლები, რომლებიც ასწავლიან პროფესიულ დისციპლინებს და სტუდენტებს  

დასაქმების გარკვეულ სფეროებში დასაქმებისთვის ამზადებენ, იმის მიუხედავად, მუშაობენ 

ისინი საშუალო სკოლაში თუ პროფესიულ ან ტექნიკურ სასწავლებელსა და კოლეჯში, უნდა 

მიეკუთვნონ 2320-ე ჯგუფურ ერთეულს − პროფესიული განათლების მასწავლებლები. 

საშუალო განათლების დონეზე, დასაქმებაზე არაორიენტირებული საგნების (მაგალითად, 

მათემატიკის) მასწავლებლები მიეკუთვნებიან 2330-ე ჯგუფურ ერთეულს − საშუალო 
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სკოლის მასწავლებლები, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ისინი დასაქმებული არიან პროფესიულ ან 

ტექნიკურ სასწავლებელში ან კოლეჯში. 

 

 

მცირე ჯგუფი 233  

საშუალო სკოლის მასწავლებლები 

 

საშუალო სკოლის მასწავლებლები საშუალო განათლების სისტემის დაწესებულებებში 

ასწავლიან ერთ ან რამდენიმე საგანს, იმ საგნების გარდა, რომლებიც მიზნად ისახავენ 

სტუდენტების გარკვეულ პროფესიულ დარგში დასაქმებისთვის მომზადებას.  

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: სასწავლო პროგრამების შემუშავება და შეცვლა 

და სასწავლო პროგრამის სახელმძღვანელო პრინციპების შესაბამისად სასწავლო კურსების 

მომზადება; მოსწავლეთა შორის წესრიგის დასამყარებლად ქცევის წესებისა და 

პროცედურების დადგენა და დაცვა; ერთ ან რამდენიმე საგანში გაკვეთილების, 

დისკუსიებისა და ცდების მომზადება და ჩატარება; ყველა გაკვეთილის, თემისა და 

პროექტისთვის ნათლად გაწერილი მიზნების დადგენა და მათი მოსწავლეებისთვის გაცნობა; 

მასალებისა და საკლასო ოთახების მეცადინეობისთვის მომზადება; მოსწავლეების 

განსხვავებული საჭიროებებისა და ინტერესების დასაკმაყოფილებლად სასწავლო 

მეთოდებისა და სასწავლო მასალების ადაპტირება; მოსწავლეთა მოსწრების და ყოფაქცევის 

კონტროლი და შეფასება; საკონტროლო წერების და გამოცდების მომზადება, ჩატარება და 

მოსწავლეთა მოსწრების შეფასება; მოსწავლეთა მუშაობის შესახებ ანგარიშების მომზადება 

და კონსულტაციები სხვა მასწავლებლებთან და მშობლებთან; სასკოლო განათლების ან 

საორგანიზაციო საკითხებზე შეხვედრებში მონაწილეობა; სასკოლო აქტივობების 

(მაგალითად, ექსკურსიები, სპორტული ღონისძიებები და კონცერტები) დაგეგმვა, 

ორგანიზება და მათში მონაწილეობა.  

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულში: 

2330 საშუალო სკოლის მასწავლებლები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2330  

საშუალო სკოლის მასწავლებლები 

 

საშუალო სკოლის მასწავლებლები საშუალო განათლების დონის დაწესებულებებში 

ასწავლიან ერთ ან რამდენიმე საგანს, იმ საგნების გარდა, რომლებიც მიზნად ისახავენ 

სტუდენტების გარკვეულ პროფესიულ დარგში დასაქმებისთვის მომზადებას. 

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. სასწავლო პროგრამების შემუშავება, შეცვლა და სასწავლო პროგრამის 

სახელმძღვანელო პრინციპების შესაბამისად საგანმანათლებლო კურსების 

მომზადება;  

2. მოსწავლეთა შორის წესრიგის დასამყარებლად ქცევის წესებისა და პროცედურების 

დადგენა და იძულებითი დაცვა;  

3. ერთ ან რამდენიმე საგანში გაკვეთილების, დისკუსიებისა და ცდების მომზადება და 

ჩატარება;  

4. ყველა გაკვეთილის, თემისა და პროექტისთვის ნათლად გაწერილი მიზნების 

დადგენა და მათი მოსწავლეებისთვის გაცნობა;  

5. მასალებისა და საკლასო ოთახების მეცადინეობისთვის მომზადება;  
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6. მოსწავლეების განსხვავებული საჭიროებებისა და ინტერესების დასაკმაყოფილებლად 

სასწავლო მეთოდებისა და სასწავლო მასალების ადაპტირება;   

7. მოსწავლეთა მოსწრების და ყოფაქცევის კონტროლი და შეფასება; 

8. საკონტროლო წერების და გამოცდების მომზადება, ჩატარება და მოსწავლეთა 

მოსწრების შეფასება;  

9. მოსწავლეთა მუშაობის შესახებ ანგარიშების მომზადება და კონსულტაციები სხვა 

მასწავლებლებთან და მშობლებთან;  

10. სასკოლო განათლების ან საორგანიზაციო საკითხებზე შეხვედრებში მონაწილეობა;  

11. სასკოლო აქტივობების (მაგალითად, ექსკურსიები, სპორტული ღონისძიებები და 

კონცერტები) დაგეგმვა, ორგანიზება და მათში მონაწილეობა.   

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 სკოლის მასწავლებელი (მაღალი კლასები) 

 საშუალო სკოლის მასწავლებელი. 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 სასწავლო ნაწილის გამგე − 1345 

 სკოლის დირექტორი − 1345 

 პროფესიული განათლების მასწავლებელი − 2320 

 სკოლის ინსპექტორი − 2351 

 წერა-კითხვის მასწავლებელი (რეპეტიტორი) – 2359 

 მათემატიკის მასწავლებელი (რეპეტიტორი) − 2359 

 სკოლის კონსულტანტი − 2359 

 

შენიშვნა 

მასწავლებლები, რომლებიც ასწავლიან პროფესიულ დისციპლინებს და სტუდენტებს 

შემდგომ დასაქმების გარკვეულ სფეროებში დასაქმებისთვის ამზადებენ, იმის მიუხედავად, 

მუშაობენ ისინი საშუალო სკოლაში, თუ პროფესიულ ან ტექნიკურ სასწავლებელსა და 

კოლეჯში, უნდა განეკუთვნოს 2320-ე ჯგუფურ ერთეულს – პროფესიული განათლების 
მასწავლებლები. საშუალო განათლების დონეზე, დასაქმებაზე არაორიენტირებული საგნების 

(მაგალითად, მათემატიკის) მასწავლებლები მიეკუთვნებიან 2330-ე ჯგუფურ ერთეულს − 

საშუალო სკოლების მასწავლებლები, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ისინი დასაქმებულნი არიან 

პროფესიულ ან ტექნიკურ სასწავლებელში ან კოლეჯში.  

 

 

 

მცირე ჯგუფი 234 

დაწყებითი სკოლისა და სკოლამდელი საგანმანათლებლო დაწესებულების მასწავლებლები 

  

დაწყებითი სკოლისა და სკოლამდელი საგანმანათლებო დაწესებულების  

მასწავლებლები განათლების დაწყებით საფეხურზე ასწავლიან ფართო სპექტრის საგნებს და 

სკოლამდელ ასაკამდე ბავშვებისთვის მართავენ საგანმანათლებლო აქტივობებს. 

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: განათლების დაწყებითი ფაზის რიგ საგანში 

სასწავლო პროგრამების მომზადება და სწავლება; ბავშვების ენის, ფიზიკური და სოციალური 

უნარების განსავითარებელი აქტივობების დაგეგმვა და ორგანიზება; ანგარიშების 

მომზადება; შესაძლებელია სხვა მუშაკების ზედამხედველობა. 
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ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

2341 დაწყებითი სკოლის მასწავლებლები 

2342 სკოლამდელი საგანმანათლებლო დაწესებულების აღმზრდელები 

  

 

ჯგუფური ერთეული 2341 

დაწყებითი სკოლის მასწავლებლები 

  

დაწყებითი სკოლის  მასწავლებლები განათლების დაწყებით საფეხურზე ასწავლიან რიგ 

საგნებს. 

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. სასწავლო პროგრამის მოთხოვნების შესაბამისად გაკვეთილების ყოველდღიური და 

გრძელვადიანი გეგმების მომზადება; 

2. ბავშვების განსხვავებული საჭიროებებიდან გამომდინარე, სხვადასხვა სწავლების 

მეთოდებისა და მასალის გამოყენებით (მაგალითად, კომპიუტერები, წიგნები, 

თამაშები) ბავშვებისთვის ინდივიდუალურად და ჯგუფურად სწავლება;   

3. საკლასო ოთახში დისციპლინისა და კარგი სამუშაო გარემოს დაცვა; 

4. ბავშვების მონაწილეობით გარკვეული აქტივობების (მაგალითად, სპორტული 

აქტივობები, კონცერტები, ექსკურსიები) დაგეგმვა და განხორციელება; 

5. საკლასო სამუშაოსა და საშინაო დავალების მიცემა და შეფასება; 

6. ბავშვების მოსწრების შესაფასებლად ტესტებისა და საკონტროლო სამუშაოების 

მომზადება, ჩატარება და შეფასება; 

7. ბავშვების მოსწრებისა და ყოფაქცევის კონტროლი და შეფასება; 

8. გაკვეთილებისას და სასკოლო დღის დანარჩენ მონეკვეთში, შესვენების დროს 

სათამაშო მოედნებზე ყოფნის ჩათვლით, ბავშვების ზედამხედველობა; 

9. თანამშრომელთა შეხვედრებსა და სხვა სხდომებში მონაწილეობა, განათლების 

საკითხებზე სხვა მასწავლებლებთან კონსულტაციები; 

10. ბავშვების მოსწრებისა და პრობლემების განსახილველად მშობელთა კრებების 

მომზადება და ჩატარება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითია: 
 დაწყებითი სკოლის მასწავლებელი 

  

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 სასწავლო ნაწილის გამგე − 1345 

 სკოლის დირექტორი − 1345 

 სკოლის ინსპექტორი − 2351 

  

 

 

ჯგუფური ერთეული 2342 

სკოლამდელი საგანმანათლებლო დაწესებულების აღმზრდელები 

  

სკოლამდელი საგანმანათლებლო დაწესებულების აღმზრდელები საგანმანათლებლო და 

სათამაშო აქტივობების უზრუნველყოფით ხელს უწყობენ სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა 

სოციალურ, ფიზიკურ და გონებრივ განვითარებას. 
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მათ მოვალეობებში შედის:  

1. ბავშვთა მოტორული, თანამშრომლობისა და სოციალური უნარების, ნდობისა და 

გაგების ცნების განვითარების ხელშესაწყობად ინდივიდუალური და ჯგუფური 

აქტივობების დაგეგმვა და ორგანიზება; 

2. ისტორიების მოყოლით, სცენური თამაშებით, სიმღერით, ლექსებით, არაფორმალური 

საუბრებითა და დისკუსიებით ენობრივი განვითარების ხელშეწყობა; 

3. ბავშვებისთვის შემოქმედებითი თვითგამოხატვის აქტივობების (მაგალითად, 

სახვითი ხელოვნება, როლური თამაშები, მუსიკა და ფიზიკური ვარჯიშები) ჩატარება; 

4. ბავშვებზე დაკვირვება მათი განვითარების შესაფასებლად და განვითარებასთან, 

ემოციებთან ან ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების ნიშნების 

გამოსავლენად; 

5. მოსწავლეთა კვებაზე, ჯანმრთელობაზე, კეთილდღეობასა და უსაფრთხოებაზე 

დაკვირვება და შეფასება და იმ ფაქტორების გამოვლენა, რომლებსაც შეუძლიათ 

შეაფერხონ მოსწავლეთა განვითარება; 

6. უზრუნველსაყოფად ბავშვების აქტივობებზე ზედამხედველობა მათი უსაფრთხოების  

და კონფლიქტების გადაჭრის უზრუნველყოფის მიზნით; 

7. სწორი კვების, ჩაცმისა და ტუალეტის ხმარების ჩვევების განვითარების მიზნით 

ბავშვების დახმარება და ხელშეწყობა; 

8. მშობლებთან და დაწესებულების სხვა თანამშრომლებთან ბავშვთა წარმატებების ან 

პრობლემების განხილვა და აგრეთვე შესაბამისი ზომების განსაზღვრა და სხვა 

სამსახურებში მათ გაგზავნა; 

9. პატარა ბავშვებთან მომუშავე სხვა სამსახურებთან თანამშრომლობის ჩამოყალიბება 

და შენარჩუნება.  

  
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 სკოლამდელი საგანმანათლებლო დაწესებულების აღმზრდელი 

 სკოლამდელი საგანმანათლებლო დაწესებულების მასწავლებელი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ბავშვთა მოვლის ცენტრის მენეჯერი − 1341 

 ბავშვთა მოვლის მუშაკი − 5311 

 

 

მცირე ჯგუფი 235 

სწავლების სხვა სპეციალისტები 

   

სწავლების სხვა სპეციალისტები ატარებენ კვლევებს და ეწევიან კონსულტაციებს 

სწავლების მეთოდებზე; ასწავლიან სწავლის პრობლემების მქონე ან განსაკუთრებული 

საჭიროებების მქონე პირებს; ასწავლიან უცხო ენებს მიგრაციისა და მასთან დაკავშირებული 

მიზნებისთვის; ატარებენ კერძო გაკვეთილებს; ასწავლიან ხელოვნებას, ინფორმაციულ 

ტექნოლოგიებსა და სხვა საგნებს, რომლებიც არ შედის დაწყებითი, საშუალო და უმაღლესი 

განათლების პროგრამებში; უზრუნველყოფენ სწავლების იმ მომსახურებებით, რომლებიც არ 

მიეკუთვნება 23-ე ქვეჯგუფს − განათლების სპეციალისტები.  

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: კვლევის ჩატარება და სასწავლო მეთოდების, 

კურსების და დამხმარე საღელმძღვანელოების შემუშავება ან ამ საკითხებზე კონსულტირება; 

შეზღუდული ფიზიკური შესაძლებლობების ბავშვების, ახალგაზრდების ან ზრდასრულების, 

აგრეთვე სწავლასთან დაკავშირებული პრობლემების ან განსაკუთრებული საჭიროებების 

მქონე პირების სწავლება; უცხო ენების სწავლება მიგრაციის მიზნებისთვის; მუსიკის, 
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დრამის, ცეკვის, სახვითი და სხვა ხელოვნების პრაქტიკის, თეორიისა და შესრულების 

სტუდენტებისთვის სწავლება; ინფორმაციული ტექნოლოგიების მომხმარებლებისთვის 

პროგრამებისა და კურსების შემუშავება, დაგეგმვა და ჩატარება.  

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

2351 განათლების მეთოდების სპეციალისტები 

2352 სპეციალური განათლების მასწავლებლები 

2353 უცხო ენის კერძო მასწავლებლები 

2354 მუსიკის კერძო მასწავლებლები 

2355 ხელოვნების კერძო მასწავლებლები 

2356 ინფორმაციული ტექნოლოგიების მასწავლებლები 

2359 განათლების სპეციალისტები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2351  

განათლების მეთოდების სპეციალისტები 

  

განათლების მეთოდების სპეციალისტები აწარმოებენ კვლევებს, შეიმუშავებენ  სასწავლო 

მეთოდებს, კურსებსა და დამხმარე სახელმძღვანელოებს და ეწვენიან კონსულტაციებს ამ 

საკითხებზე. ისინი ამოწმებენ მასწავლებლების მუშაობას, საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ფუნქციონირებასა და მიღწეულ შედეგებს, გასცემენ შესაბამის 

რეკომენდაციებს ცვლილებებისა და გაუმჯობესების მიზნით.  

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. სასწავლო პროგრამების, მეთოდებისა და სხვა საგანმანათლებლო პრაქტიკების 

სფეროში მიმდინარე ცვლილებების კვლევა, აგრეთვე კონსულტირება აუცილებელი 

ცვლილებებისა და შესაძლო გაუმჯობესებების საკითხებზე; 

2. კურსების შინაარსისა და საგამოცდო მეთოდების შეფასება და მათთან დაკავშირებით 

კონსულტირება; 

3. აუდიოვიზუალური და სხვა დამხმარე სახელმძღვანელოების კვლევა, 

კონსულტირება, დაგეგმვა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მათი 

გამოყენების  ორგანიზება; 

4. შემუშავებული საგნებისა და კურსების დოკუმენტირება, აგრეთვე ახალი სასწავლო 

კურსების შეფასება; 

5. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებით, მომზადებითა და კონსულტაციებით 

უზრუნველყოფა; 

6. მასწავლებელთათვის ახალი პროგრამებისა და მეთოდების სასწავლებლად 

სემინარების და კონფერენციების ორგანიზება და ჩატარება; 

7. ახალი საგანმანათლებლო კურსებისა და პროგრამების სტრუქტურის, შინაარსისა და 

მიზნების შემუშავება; 

8. სკოლების პერიოდული ინსპექტირება, აგრეთვე ადმინისტრაციასთან და 

მასწავლებლებთან სასწავლო პროგრამებთან, სწავლების მეთოდებთან, სასკოლო 

მოწყობილობებთან დაკავშირებული და სხვა საკითხების განხილვა; 

9. სწავლის ტექნიკის დაკვირვების, ასევე მასწავლებელთა მუშაობისა და მიღებული 

სასწავლო შედეგების შესაფასებლად საკლასო ოთახების მონახულება;  

10. სკოლის ხელმძღვანელობისთვის სასწავლო პროგრამებში შესაძლო ცვლილებების, 

სწავლების მეთოდებისა და სხვა საკითხების შესახებ ანგარიშების მომზადება და 

რეკომენდაციების გაცემა. 



133 
 

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 სასწავლო პროგრამის კოორდინატორი  

 სასწავლო პროგრამის შემმუშავებელი 

 განათლების მეთოდების სპეციალისტი  

 სკოლის ინსპექტორი 

 სწავლების საშუალებების სპეციალისტი  

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 მოსწავლეებთან მუშაობის კონსულტანტი – 2359 

 სკოლის კონსულტანტი – 2359 

 საგანმანათლებლო დაწესებულების ფსიქოლოგი – 2634 

 

 

2352 ჯგუფური ერთეული 

სპეციალური განათლების სფეროს მასწავლებლები 

 

სპეციალური განთლების სფეროს მასწავლებლები ასწავლიან შეზღუდული ფიზიკური ან 

ფსიქიკური შესაძლებლობების მქონე ბავშვებს, ახალგაზრდა პირებს ან ზრდასრულებს, ან 

სწავლასთან დაკავშირებული პრობლემების ან სხვა განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე 

პირებს; ისინი ხელს უწყობენ თავიანთი სტუდენტების სოციალურ, ემოციურ, 

ინტელექტუალურ და ფიზიკურ განვითარებას.  

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. სტუდენტების შესაძლებლობებისა და შეზღუდვების შეფასება ინტელექტუალური, 

ფიზიკური, სოციალური და ემოციური დარღვევების, გამორჩეული 

ინტელექტუალური შესაძლებლობის ან სხვა სპეციალური შემთხვევების 

თვალსაზრისით; 

2. სასწავლო პროგრამის შემუშავება ან განახლება, სტუდენტების შესაძლებლობებსა და 

საჭიროებებთან შესატყვისი პროგრამების, გაკვეთილებისა და აქტივობების 

მომზადება და ჩატარება; 

3. ინდივიდუალურ ან ჯგუფურ საფუძველზე სტუდენტთა საჭიროებების შესაბამისი 

სპეციალური მეთოდების თუ საშუალებების გამოყენებით სწავლება; 

4. სწავლებისას სენსორული და პერცეფციულ-მოტორული უნარების, მეტყველების, 

შემეცნების უნარის და მეხსიერების განსავითარებლად სპეციალური 

საგანმანათლებლო სტრატეგიებისა და მეთოდების გამოყენება; 

5. სტუდენტებს შორის წესრიგის დასამყარებლად ქცევის წესებისა და პროცედურების 

დადგენა და იძულებითი ამოქმედება; 

6. სმენის, მხედველობისა და სხვა დარღვევების მქონე სტუდენტებისთვის აკადემიური 

საგნების, პრაქტიკული და თვითმომსახურების უნარების სწავლება; 

7. სტუდენტთა თავდაჯერებულობის, ინტერესების, უნარების და მოძრაობის 

კოორდინაციის სტიმულირება და განვითარება; 

8. სპეციალური საჭიროებების მქონე ბავშვებისთვის გაკვეთილების გეგმის და გრაფიკის 

შესადგენად სხვა თანამშრომლებთან კონსულტაციები; 

9. სტუდენტების მონაცემებისა და სხვა ჩანაწერების მომზადება და შენახვა, აგრეთვე, 

ანგარიშების წარდგენა; 

10. შეფასების სხვადასხვა ფორმის გამოყენება და თითოეული სტუდენტის მიღწევის 

შეფასება; 
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11. სტუდენტებთან, მშობლებთან, სასწავლო ნაწილის გამგეებთან და სტუდენტთა 

მოვლაში ჩართულ სხვა შესაბამის სპეციალისტებთან ურთიერთობა განვითარების 

ინდივიდუალური საგანმანათლებლო გეგმების შემუშავების მიზნით 

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 სპეციალური განათლების სფეროს მასწავლებელი სწავლასთან დაკავშირებული 

პრობლემების მქონე სტუდენტებისთვის 

 მასწავლებელი, დეფექტოლოგი 

 მხედველობადაქვეითებულ სტუდენტთა მასწავლებელი 

 ნიჭიერი ბავშვების მასწავლებელი 

 სმენადაქვეითებულ სტუდენტთა მასწავლებელი 

 მასწავლებელი, რომელიც  სწავლაში ეხმარება სტუდენტებს 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 პროფესიული განათლების მასწავლებელი − 2320 

 საშუალო სკოლის მასწავლებელი − 2330 

 დაწყებითი სკოლის მასწავლებელი − 2341 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2353 

უცხო ენების კერძო მასწავლებლები 

  

უცხო ენების კერძო მასწავლებლები ასწავლიან უცხო ენებს მოზრდილებს და ბავშვებს, 

რომლებიც სწავლობენ ენას მიგრაციის, დასაქმების მოთხოვნებისა და გარკვეული 

შესაძლებლობების მისაღებად, უცხო ენაზე მიმდინარე საგანმანათლებლო პროგრამებში 

მონაწილეობის მისაღებად და პირადი განვითარებისთვის. ისინი მუშაობენ დაწყებითი, 

საშუალო და უმაღლესი განათლების სისტემის გარეთ ან ამ სისტემების სტუდენტებისა და 

მასწავლებლების მხარდასაჭერად.  

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. სტუდენტთა შესაძლებლობებისა და ენის სირთულის დონის შეფასება, აგრეთვე, 

სტუდენტთა საჭიროებებისა და სწავლის მიზნების განსაზღვრა; 

2. გაკვეთილებისა და სემინარების დაგეგმვა, მომზადება და ჩატარება ჯგუფებისა და 

ინდივიდებისთვის, მათ შესაძლებლობებზე და მოთხოვნებზე მორგებული 

შინაარსით და სწავლის სისწრაფით; 

3. სასწავლო მასალების შემუშავება და მომზადება და არსებული მასალების 

ადაპტირება; 

4. სტუდენტთა პროგრესის შეფასება; 

5. სტუდენტების დახმარება იმ საგნებში, რომელთა შესწავლაც მშობლიურ ენაზე არ 

ხდება;   

6. ძირითადი ენის შემსწავლელი სტუდენტებისთვის სპეციალური სასწავლო 

პროგრამების შექმნა სხვა მასწავლებლების დასახმარებლად; 

7. დავალების მიცემა და შემოწმება, აგრეთვე გამოცდების მომზადება და მათი 

შედეგების შეფასება; 

8. სტუდენტის მოსწრების შეფასება, დოკუმენტირება და მის შესახებ ანგარიშის 

წარდგენა. 

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 უცხო ენის ინტენსიური შესწავლის მასწავლებელი 



135 
 

 მიგრანტთა მასწავლებელი 

 პრაქტიკული ენის მასწავლებელი 

 მეორე ენის მასწავლებელი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 უნივერსიტეტის ლექტორი − 2310 

 პროფესიული განათლების მასწავლებელი − 2320 

 საშუალო სკოლის მასწავლებელი − 2330 

 დაწყებითი სკოლის მასწავლებელი − 2341 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2354 

მუსიკის კერძო მასწავლებლები  

  

მუსიკის კერძო მასწავლებლები დაწყებითი, საშუალო და უმაღლესი განათლების 

სისტემის გარეთ სტუდენტებს ასწავლიან მუსიკის პრაქტიკას, თეორიასა და შესრულებას, 

თუმცა, შეუძლიათ ჩაატარონ კერძო გაკვეთილები ან გაკვეთილები მცირე ჯგუფებთან 

ფაკულტატიური კურსის სახით ძირითადი განათლების სისტემის ფარგლებში.  

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. სტუდენტთა შესაძლებლობების დონის შეფასება და სტუდენტთა საჭიროებებისა და 

სწავლის მიზნების შეფასება; 

2. სასწავლო პროგრამების, გაკვეთილებისა და სემინარების დაგეგმვა, მომზადება და 

ჩატარება ცალკეული სტუდენტებისა და ჯგუფებისთვის; 

3.  მუსიკის თეორიის სასწავლო მასალების შემუშავება და სტუდენტებისთვის მათი 

გაცნობა და მუსიკის ინტერპრეტირება; 

4. სიმღერის ან გარკვეულ ინსტრუმენტზე დაკვრის სწავლება და პრაქტიკული 

ასპექტების ჩვენება; 

5. სტუდენტებისთვის ნოტების კითხვისა და ჩაწერის სწავლება;  

6. სტუდენტების შესაძლებლობის, ინტერესისა და ნიჭის დონის გათვალისწინებით, 

დავალებების მიცემა და მუსიკალური ნაწარმოებების სწავლება; 

7. სტუდენტების შეფასება, რჩევების მიცემა, კრიტიკა და წახალისება; 

8. სასწავლო პროგრამების, კურსის შინაარსის, სასწავლო მასალებისა და სწავლების 

მეთოდების გადასინჯვა; 

9. სტუდენტების გამოცდებისთვის, გამოსვლებისა და შეფასებისთვის მომზადება; 

10. მუსიკოს-შემსრულებლების ვიზიტებისა და ტურების ორგანიზება;  
11.  სტუდენთა ნამუშევრების მოსმენებისა და გამოსვლების ორგანიზება და ხელშეწყობა.  
 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 გიტარაზე დაკვრის მასწავლებელი (კერძო სწავლება) 

 ფორტეპიანოზე დაკვრის მასწავლებელი (კერძო სწავლება) 

 სიმღერის მასწავლებელი (კერძო სწავლება) 

 ვიოლინოზე დაკვრის მასწავლებელი (კერძო სწავლება) 

  

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 უნივერსიტეტის ლექტორი − 2310 

 პროფესიული განათლების მასწავლებელი − 2320 

 საშუალო სკოლის მასწავლებელი − 2330 

 დაწყებითი სკოლის მასწავლებელი − 2341 
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შენიშვნა 

ჩვეულებრივი საშუალო და დაწყებითი სკოლის მუსიკის მასწავლებლები მიეკუთვნებიან 

2330-ე ჯგუფურ ერთეულს – საშუალო სკოლის მასწავლებლები და 2341-ე ჯგუფურ 

ერთეულს – დაწყებითი სკოლის მასწავლებლები.  

 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2355 

ხელოვნების კერძო მასწავლებლები  

  

ხელოვნების კერძო მასწავლებლები დაწყებითი, საშუალო და უმაღლესი განათლების 

სისტემის გარეთ ასწავლიან სტუდენტებს ცეკვის, სამსახიობო ოსტატობის, სახვითი და სხვა 

ხელოვნების (მუსიკის გამოკლებით) პრაქტიკას, თეორიასა და შესრულებას. თუმცა, 

შეუძლიათ ჩაატარონ კერძო გაკვეთილები ან გაკვეთილები მცირე ჯგუფებთან 

ფაკულტატიური კურსის სახით ძირითადი განათლების სისტემის ფარგლებში.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. სტუდენტთა შესაძლებლობების დონის შეფასება და სტუდენტთა საჭიროებებისა და 

სწავლის მიზნების შეფასება; 

2. სასწავლო პროგრამების, გაკვეთილებისა და სემინარების დაგეგმვა, მომზადება და 

ჩატარება ცალკეული სტუდენტებისა და ჯგუფებისთვის; 

3. შესასწავლი საგნების თეორიის შესახებ მასალების მომზადება; 

4. სამსახიობო ოსტატობის, ცეკვის, სახვითი და ხელოვნების პრაქტიკული ასპექტების 

სწავლება და ჩვენება; 

5. სტუდენტების შესაძლებლობის, ინტერესისა და ნიჭის დონის გათვალისწინებით, 

დავალებებისა და სამუშაოს მიცემა; 

6. სტუდენტების შეფასება, რჩევების მიცემა, კრიტიკა და წახალისება; 

7. სასწავლო პროგრამების, კურსის შინაარსის, სასწავლო მასალებისა და სწავლების 

მეთოდების გადასინჯვა; 

8. სტუდენტების გამოცდებისთვის, გამოსვლებისა და შეფასებისთვის მომზადება; 

9. გამოფენასა და წარმოდგენებზე ვიზიტებისა და ტურების ორგანიზება; 

10. სტუდენტების წარმოდგენების ან ნამუშევრების გამოფენების  ჩატარების ორგანიზება 

და ხელშეწყობა.  

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ცეკვის მასწავლებელი (კერძო სწავლება) 

 სამსახიობო ოსტატობის მასწავლებელი (კერძო სწავლება) 

 ხატვის მასწავლებელი (კერძო სწავლება) 

 ძერწვის მასწავლებელი (კერძო სწავლება) 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 უნივერსიტეტის ლექტორი − 2310 

 პროფესიული განათლების მასწავლებელი − 2320 

 საშუალო სკოლის მასწავლებელი − 2330 

 დაწყებითი სკოლის მასწავლებელი − 2341 

 მუსიკის კერძო მასწავლებელი − 2354 
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შენიშვნა 

საშუალო და დაწყებითი სკოლის ხელოვნების მასწავლებლები მიეკუთვნებიან 2330-ე 

ჯგუფურ ერთეულს – საშუალო სკოლის მასწავლებლები და 2341-ე ჯგუფურ ერთეულს – 

დაწყებითი სკოლის მასწავლებლები.  

 

 

ჯგუფური ერთეული 2356 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მასწავლებლები 

  

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მასწავლებლები დაწყებითი, საშუალო და უმაღლესი 

განათლების სისტემის გარეთ კომპიუტერისა და სხვა ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

მომხმარებლებისთვის შეიმუშავებენ, ადგენენ განრიგებს და ატარებენ სასწავლო-

პროგრამებსა და კურსებს.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ინდივიდუალურ მომხმარებელთა და ორგანიზაციათა ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების ცოდნის საჭიროებებისა და მოთხოვნების განსაზღვრა; 

2. სასწავლო მასალებისა და დამხმარე საშუალებების (მაგალითად, 

სახელმძღვანელოები, ვიზუალური დამხმარე საშუალებები, სასწავლო 

ინტერნეტმასალები, სადემონსტრაციო მოდელები და დამხმარე დოკუმენტები) 

მომზადება და შემუშავება; 

3. ტრენინგების და განვითარების პროგრამების შემუშავება, კოორდინირება, განრიგის 

შედგენა და ჩატარება, რომლებიც შეიძლება ჩატარდეს ინდივიდუალური ან 

ჯგუფური მეცადინეობების სახით, და აგრეთვე სამუშაო შეხვედრების, ჩვენებების და 

კონფერენციების ჩატარებაში დახმარება;  

4. ტრენინგის ხარისხისა და ეფექტურობის კონტროლი, მიმდინარე შეფასების ჩატარება, 

ტრენინგის მიზნების, მეთოდებისა და კურსის შედეგების გადახედვა და 

მოდიფიცირება; 

5. საცნობარო მასალების მოძიება, შეგროვება და შესწავლა საგნის და სისტემების 

სრული გაგების მიზნით;  

6. პროგრამული უზრუნველყოფის სფეროში პროდუქტების ახალი ვერსიების და 

რელიზების და ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში ზოგადი ტენდენციების 

აღრიცხვა, საბოლოო მომხმარებელებისთვის ისეთი პროდუქტების და მასალების  

მომზადება, როგორებიცაა დამხმარე სასწავლო მასალები, სახელმძღვანელოები და 

ინსტრუქციები, ინტერაქტიური დახმარება, აგრეთვე გამოყენების და ტექნიკური 

მომსახურების ინსტრუქციები.  

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 კომპიუტერზე მუშაობის მასწავლებელი 

 პროგრამული უზრუნველყოფის მასწავლებელი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 უნივერსიტეტის ლექტორი − 2310 

 პროფესიული განათლების მასწავლებელი − 2320 

 საშუალო სკოლის მასწავლებელი − 2330 

 დაწყებითი სკოლის მასწავლებელი − 2341 

 კადრების განვითარების სპეციალისტი − 2424 
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ჯგუფური ერთეული 2359 

განათლების სფეროს სპეციალისტები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  

ეს ჯგუფური ერთეული მოიცავს განათლების სფეროს სპეციალისტებს, რომლებიც არ 

შედიან 23-ე ქვეჯგუფის – განათლების სფეროს სპეციალისტი-პროფესიონალები – სხვა 

დაჯგუფებებში. მაგალითად, ჯგუფი მოიცავს უცხო ენებისგან და ხელოვნების სხვადასხვა 

სახეობისგან განსხვავებული საგნების კერძო მასწავლებლებს, და აგრეთვე მათ, ვინც 

კონსულტირებას უწევს სტუდენტებს განათლების საკითხებზე.  

ასეთ შემთხვევებში მათ მოვალეობებში შედის:  

1. სტუდენტების შესაძლებლობების დონის შეფასება და სასწავლო მიზნების 

განსაზღვრა; 

2. ცალკეული სტუდენტებისთვის და ჯგუფებისთვის სასწავლო პროგრამების, 

გაკვეთილებისა და სემინარების დაგეგმვა, მომზადება და ჩატარება; 

3. შესასწავლი საგნის თეორიული მასალების მომზადება; 

4. შესასწავლი საგნების სწავლება და პრაქტიკული ასპექტების ჩვენება; 

5. სტუდენტების შესაძლებლობის, ინტერესებისა და ნიჭის შესაბამისად დავალებებისა 

და სამუშაოების მიცემა; 

6. სტუდენტების შეფასება, რჩევების მიცემა, კრიტიკა და წახალისება; 

7. სასწავლო გეგმების, კურსების შინაარსის, მასალებისა და სწავლების მეთოდების 

გადახედვა; 

8. სტუდენტების გამოცდებისთვის და შეფასებისთვის მომზადება; 

9. საგანმანათლებლო საკითხებზე (მაგალითად, კურსისა და პროგრამის შერჩევაზე, 

მეცადინეობების ცხრილზე, სკოლასთან ადაპაციაზე, მეცადინეობების გაცდენებზე, 

სასწავლო ჩვევებსა და კარიერის დაგეგმვაზე) სტუდენტებისათვის კონსულტაციების 

გაწევა; 

10. სტუდენტებისთვის განათლებაზე გავლენის მქონე პირადი, სოციალური თუ ქცევის 

პრობლემების გაგებასა და გადალახვაზე კონსულტაციების გაწევა; 

11. მომავალი განათლებისთვის სტუდენტების მომზადება, სწავლის ყველა 

შესაძლებლობის გამოყენების და რთული დავალებების შესრულების წახალისება.  

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 წერა-კითხვის მასწავლებელი (კერძო სწავლება) 

 მათემატიკის მასწავლებელი (კერძო სწავლება) 

 სკოლის კონსულტანტი 

 სტუდენტებთან მუშაობის კონსულტანტი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 უნივერსიტეტის ლექტორი − 2310 

 პროფესიული განათლების მასწავლებელი − 2320 

 საშუალო სკოლის მასწავლებელი − 2330 

 დაწყებითი სკოლის მასწავლებელი − 2341 

 ინტენსიური ენის მასწავლებელი − 2353 

 მიგრანტთა განათლების მასწავლებელი − 2353 

 მუსიკის მასწავლებელი (კერძო სწავლება) − 2354 

 ცეკვის მასწავლებელი (კერძო სწავლება) − 2355 

 დრამის მასწავლებელი (კერძო სწავლება) − 2355 

 ხატვის მასწავლებელი (კერძო სწავლება) − 2355 

 ძერწვის მასწავლებელი (კერძო სწავლება) − 2355 
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 განათლების ფსიქოლოგი − 2634 

 ოჯახის მრჩეველი − 2635 

 სოციალური მუშაკი-პროფესიონალი − 2635 

 

 

ქვეჯგუფი 24 

ბიზნესისა და ადმინისტრირების სპეციალისტები 

 

ბიზნესისა და ადმინისტრირების სპეციალისტები ასრულებენ ანალიტიკურ, 

კონცეპტუალურ და პრაქტიკულ სამუშაოებს ტექნიკურ, სამედიცინო, ინფორმაციულ და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სფეროებში ფინანსურ საკითხებთან, ადამიანური 

რესურსების განვითარებასთან, საზოგადოებასთან ურთიერთობასთან, მარკეტინგთან და 

გაყიდვებთან დაკავშირებულ საკიხებზე; აგრეთვე ატარებენ ორაგიზაციული 

სტრუქტურების, მეთოდების და სისტემების ანალიზს, და  აგრეთვე საინვესტიციო 

პროგრამებთან დაკავშირებული ინფორმაციის რაოდენობრივ ანალიზს. ამ ძირითადი 

ჯგუფის პროფესიათა უმრავლესობისთვის აუცილებელია ISCO-ს კვალიფიკაციის მეოთხე 

დონე. 

 მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: ორგანიზაციების ფინანსური მდგრადობის, 

ფასების სტრუქტურისა და ვაჭრობის ეფექტურობის შესახებ ინფორმაციის შეგროვება, 

ანალიზი და ინტერპრეტირება; აუდიტის ჩატარება, ფინანსური ანგარიშების მომზადება და 

ორგანიზაციების სახაზინო სისტემების კონტროლი; ფინანსური გეგმებისა და სტრატეგიების 

შემუშავება და ანალიზი, ყიდვა-გაყიდვის შეკვეთების შესრულება და საქონლის ყიდვა-

გაყიდვასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებების წარმოება; პერსონალის აყვანის, მომზადების  

და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამების შემუშავება, ცხოვრებაში გატარება და შეფასება; 

კვლევების ჩატარება და მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობების კამპანიების 

შემუშავება და განხორციელება; მეთოდებისა და პოლიტიკების შესწავლა და შემუშავება 

სახელმწიფო და კომერციული ოპერაციების გაფართოების და გაუმჯობესების მიზნით და 

მათი ეფექტურობის გასაზრდელად; დამსაქმებლებსა და კონკურენტების საქონლისა და 

მომსახურებების, და აგრეთვე ბაზრის კონიუნქტურის შესახებ ინფორმაციის მიღება და 

განახლება; მომხმარებლების საჭიროებების შეფასება და მათთვის საქონლისა და 

მომსახურებების დემონსტრირება. 

 

ამ ქვეჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ მცირე ჯგუფებში: 

241 ფინანსების სპეციალისტები 

242 ადმინისტრირების სპეციალისტები 

243 გაყიდვების და მარკეტინგის და საზოგადოებასთან ურთიერთობების სპეციალისტები 

 

 

მცირე ჯგუფი 241 

ფინანსური საქმიანობის სპეციალისტები  

 

ფინანსური საქმიანობის სპეციალისტები ფიზიკური პირებისთვის, ორგანიზაციებისთვის 

და საჯარო ან კერძო დაწესებულებებისთვის გეგმავენ, შეიმუშავებენ, ორგანიზებას უწევენ, 

ეწევიან ინვესტირებას, მართავენ და ატარებენ ფინანსური ანგარიშგების სისტემების ან 

ფინანსების რაოდენობრივ ანალიზს.  

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: ორგანიზაციის ფინანსური დოკუმენტაციის 

მომზადება და ორგანიზება; ორგანიზაციის ფინანსური დოკუმენტაციის მიმოხილვა; 

ფიზიკური პირებისა და ორგანიზაციებისთვის ფინანსური რეკომენდაციების მიცემა; 
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ეკონომიკის ცალკეული სეგმენტებისა და მთლიანად ეკონომის მიხედვით ანალიტიკური 

ანგარიშების მომზადება.  

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

2411 ბუხჰალტრები 

2412 ფინანსური და საინვესტიციო მრჩევლები 

2413 ფინანსური ანალიტიკოსები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2411 

ბუხჰალტრები 

 

ბუხჰალტრები ფიზიკური პირებისა და ორგანიზაციებისთვის გეგმავენ, ორგანიზებას 

უწევენ და მართავენ საბუხჰალტრო სისტემების მუშაობას. საბუხჰალტრო ანგარიშგების 

არსებული სტანდარტებსა და პროცედურებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად ამ 

ჯგუფში შემავალი ზოგიერთი პროფესია დაკავშირებულია ფიზიკური პირებისა და 

ორგანიზაციების საბუხჰალტრო და ფინანსური დოკუმენტაციის შესწავლასა და ანალიზთან. 

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. საბიუჯეტო და საბუხჰალტრო კონტროლის და სხვა საბუხჰალტრო პოლიტიკებისა 

და სისტემების დაგეგმვა და დანერგვა და ამ საკითხებზე კონსულტირება;   

2. ხელმძღვანელობისთვის, აქციონერებისთვის, იურიდიული და სხვა კანონით 

დადგენილი პირებისთვის წარსადგენად საფინანსო ანგარიშების მომზადება და მათი 

უტყუარობის დამოწმება; 

3. საგადასახადო დეკლარაციების მომზადება, დაბეგვრის პრობლემებზე 

კონსულტირება და საგადასახადო ინსპექტორებთან სადავო სარჩელების გასაჩივრება; 

4. საშემოსავლო და საბიუჯეტო პროგნოზებთან დაკავშირებული ანგარიშგების  

მომზადება ან წარდგენა; 

5. სავარაუდო თაღლითობასთან, გადახდისუუნარობასა და გაკოტრებასთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე ფინანსური გამოძიების ჩატარება;  

6. ანგარიშგების და საბუხჰალტრო დოკუმენტების შემოწმება; 

7. მწარმოებლურობის ფინანსური ასპექტების, ფასიანი ქაღალდების პორტფელების, 

გაყიდვების, ახალი პროდუქტების და მსავს საკითხებზე გამოძიების ჩატარება და 

ხელმძღვანელობის კონსულტირება; 

8. საქონლისა და მომსახურების ერთეულის თვითღირებულების შეფასების სისტემების 

შემუშავება და კონტროლი. 

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ბუხჰალტერი 

 აუდიტორი 

 სერტიფიცირებული ბუხჰალტერი 

 დიპლომირებული ბუხჰალტერი 

 ფინანსური კონტროლიორი 

 გადახდისუუნარობის რწმუნებული 

 ბუხჰალტერი მმართველობითი ფუნქციებით 

 გადასახადების ბუხჰალტერი 
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სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ფინანსური მენეჯერი − 1211 

 ბუხჰალტრის თანაშემწე − 3313 

 მოანგარიშე − 3313 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2412 

ფინანსური და საინვესტიციო მრჩევლები 

 

ფინანსური და საინვესტიციო მრჩევლები ფიზიკური პირებისა და ორგანიზაციებისთვის 

ადგენენ ფინანსურ გეგმებს, აგრეთვე, თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებში 

ახორციელებენ ფინანსების ინვესტირებასა და მართვას. 

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. კლიენტთა ბაზის შექმნა და წარმოება; 

2. კლიენტების გამოკითხვა ფინანსური გეგმებისა და საინვესტიციო სტრატეგიების 

შესამუშავებლად საჭირო ფინანსური მდგომარეობისა და მიზნების დასადგენად, 

აგრეთვე, რისკებისადმი მათი დამოკიდებულებისა და სხვა ინფორმაციის 

მოსაპოვებლად; 

3. ფინანსური მიზნების დასახვა, სტრატეგიების შემუშავება და განორციელება; 

4. კლიენტებისთვის აქციებისა და ობლიგაციების ყიდვა და გაყიდვა; 

5. ინვესტიციების ეკონომიკური ეფექტურობის მონიტორინგი, და აგრეთვე 

ინვესტირების გეგმების გადახედვა და შესწორება გადასინჯული მოთხოვნების და 

ბაზრის ცვლილებების საფუძველზე; 

6. კლიენტებისთვის სადაზღვევო ანაზღაურების შესახებ რეკომენდაციების მიწოდება 

და მისი შეთანხმება. 

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 უძრავი ქონების აგენტი 

 ფინანსისტი 

 საინვესტიციო მრჩეველი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2413 

ფინანსური ანალიტიკოსები 

 

ფინანსური ანალიტიკოსები ატარებენ საჯარო ან კერძო ორგანიზაციების საინვესტიციო 

პროგრამების რაოდენობრივ ანალიზს. 

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის:  

1. ინვესტიციის განხორციელებაზე გადაწყვეტილების მისაღებად კომერციული, 

დარგისა და ეკონომიკური მდგომარეობის პროგნოზების მისაღებად ფინანსური 

ინფორმაციის ანალიზი; 

2. სამრეწველო ტექნოლოგიაში, ბიზნესში, ფინანსებსა და ეკონომიკის თეორიაში 

უკანასკნელი მოვლენების შესახებ ინფორმირებულობა; 

3. საინვესტიციო პროგრამებთან დაკავშირებული მონაცემების (მაგალითად, ფასის, 

მოგების, სტაბილურობის, სამომავლო პროგნოზების) საინვესტიციო რისკებსა და 

ეკონომიკურ გავლენასთან კავშირში ინტერპრეტირება; 

4. ფინანსური პუბლიკაციებიდან და სამსახურებიდან, საინვესტიციო ფირმებიდან, 

სამთავრობო სააგენტოებიდან, სავაჭრო გამოცემებიდან, კომპანიების წყაროებიდან და 
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პირადი საუბრებიდან ეკონომიკურ, ინდუსტრიულ და კორპორაციულ მოვლენებზე 

მიღებული ინფორმაციის ანალიზი; 

5. კომპანიებისათვის, საინვესტიციო ფირმების პერსონალისთვის ან ინვესტორებისთვის 

ინვესტიციების განხორციელების და განხორციელების ვადების თაობაზე 

რეკომენდაციების მიცემა; 

6. ფასიანი ქაღალდების ფასების განსაზღვრა, რომლებითაც შესაძლებელია მათი 

სინდიცირება და განსათავსებლად განცხადება; 

7. ფინანსური ანალიზის შედეგების საფუძველზე საინვესტიციო გეგმების შემუშავება; 

8. ცალკეულ დარგში სხვადასხვა ფასიანი ქაღალდების ფარდობითი ხარისხის შეფასება 

და შედარება; 

9. ზოგად ეკონომიკურ ტენდენციებზე, ცალკეულ კორპორაციებსა და დარგებზე ზეპირი 

და წერილობითი ანგარიშების მომზადება. 

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ობლიგაციების ანალიტიკოსი 

 საინვესტიციო ანალიტიკოსი 

 ფასიანი ქაღალდების კონსულტანტი 

 

მცირე ჯგუფი 242 

ადმინისტრირების სპეციალისტები 

 

ადმინისტრირების სპეციალისტები იყენებენ ორგანიზაციებისა და მათი ცალკეული 

მუშაკების საქმიანობის ეფექტურობის ამაღლებასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა 

კონცეფციასა და თეორიას. 

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: ორგანიზციების სტრუქტურის შეფასება და 

შემდგომი განვითარების გზების შეთავაზება; ორგანიზაციის ოპერაციული საქმიანობების 

პოლიტიკის მიზნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა; ორგანიზაციაში პერსონალის 

აყვანა, გადამზადება, განვითარება და კონსულტირება.  

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

2421 მართვისა და ორგანიზაციის ანალიტიკოსები 

2422 პოლიტიკის ადმინისტრირების სპეციალისტები 

2423 პერსონალისა და კარიერული წინსვლის სპეციალისტები 

2424 პერსონალის გადამზადებისა და განვითარების სპეციალისტები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2421 

მართვისა და ორგანიზაციის ანალიტიკოსები 

 

მართვისა და ორგანიზაციის ანალიტიკოსები ეფექტიანობის გაზრდისა და 

ორგანიზაციული პრობლემების მოგვარებისათვის ეხმარებიან ორგანიზაციებს. ისინი 

სწავლობენ ორგანზიციულ სტრუქტურებს, მეთოდებს, სისტემებსა და პროცედურებს.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. მომხმარებელთა კმაყოფილების უზრუნველყოფისა და ორგანიზაციათა რესურსების 

ეფექტიანად გამოყენებისაკენ მიმართული მიზნების, სტრატეგიებისა და გეგმების 

განსაზღვრის ხელშეწყობა და სტიმულირება; 
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2. არსებული სისტემებისა და სტრუქტურების ანალიზი და შეფასება; 

3. არსებული სისტემების შესახებ მსჯელობა პერსონალთან და სისტემებზე დაკვირვება 

ორგანიზაციის ყველა დონეზე; 

4. კლიენტებისათვის უფრო ეფექტური ორგანიზაციული სისტემის უზრუნველყოფა და 

ორგანიზაციული პრობლემების გადაწყვეტა; 

5. შრომის ორგანიზაციის სფეროში კვლევების ჩატარება და ანალიზი ისეთი არსებული 

და შეთავაზებული მეთოდებისა და პროცედურების ანალიზით, როგორებიცაა 

ადმინისტრაციული და საკანცელარიო პროცედურები; 

6. ორგანიზაციათა ოპერაციების თანმიმდევრობის გრაფიკების, დოკუმენტების, 

ანგარიშების, სახელმძღვანელოებისა და თანამდებობრივი ინსტრუქციების შედგენა 

და ანალიზი; 

7. მეთოდებისა და პროცედურების გადახედვის, შრომითი პროცესების შეცვლის, 

სამსახურებრივი ფუნქციების გადანაწილებისა და ორგანიზაციული პრობლემების 

გადაწყვეტისათვის წინადადებათა მომზადება და წარდგენა;  

8. მიღებული რეკომენდაციების განხორციელების ხელშეწყობა, განახლებული 

ინსტრუქციებისა და საპროცედურო სახელმძღვანელოების გამოშვება და სხვა 

დოკუმენტაციის პროექტების მომზადება; 

9. ოპერაციული პროცედურების გადახედვა და პროცედურებიდან და სტანდარტებიდან 

გადახვევებთან დაკავშირებით რეკომენდაციების გაცემა. 

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
● ბიზნეს-კონსულტანტი 

● კონსულტანტი მართვის საკითხებში 

● ორგანიზაციის და მეთოდების ანალიტიკოსი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
● ბიზნეს-ანალიტიკოსი (ინფორმაციული ტექნოლოგიები) – 2511 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2422 

პოლიტიკის ადმინისტრირების სპეციალისტები 

 

პოლიტიკის ადმინისტრირების სპეციალისტები აყალიბებენ და აანალიზებენ 

სახელმწიფო და კომერციული ორგანიზაციების საქმიანობისა და პროგრამების შემუშავების, 

განხორციელებისა და გადასინჯვის პოლიტიკას. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. პოლიტიკის საჭიროებების დასადგენად პროგრამების ადმინისტრატორებთან და სხვა 

დაინტერესებულ მხარეებთან კავშირი და კონსულტაცია; 

2. არსებული პოლიტიკისა და კანონმდებლობის განხილვა შეუსაბამობებისა და 

მოძველებული დებულებების აღმოსაჩენად; 

3. სოციალური, ეკონომიკური და სამრეწველო ტენდენციებისა და აგრეთვე,  

კლიენტების პროგრამებსა და მომსახურებებთან დაკავშირებული მოლოდინების 

კვლევა; 

4. პოლიტიკის ალტერნატიული მიმართულებების ჩამოყალიბება და ანალიზი, 

პოლიტიკის ცვლილებებზე საცნობარო დოკუმენტებისა და საუკეთესო ვარიანტებთან 

დაკავშირებით რეკომენდაციების მომზადება;  



144 
 

5. პოლიტიკის გავლენების, ფინანსური შედეგების, სხვა პროგრამებთან 

ურთიერთქმედებისა და პოლიტიკური და ადმინისტრაციული მიზანშეწონილობის 

შეფასება; 

6. საფრთხეებისა და რისკების შეფასება და საპასუხო ქმედებების დაგეგმვა; 

7. ოპერაციებისა და პროგრამების ანალიზი ორგანიზაციის პოლიტიკასთან 

შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
● დაზვერვის თანამშრომელი 

● პოლიტიკის ანალიტიკოსი 

● პოლიტიკური მრჩეველი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2423 

პერსონალისა და კარიერული წინსვლის სპეციალისტები 

 

პერსონალისა და კარიერული წინსვლის სპეციალისტები ეწევიან ისეთ მომსახურებებს, 

პერსონალის შერჩევისა და გამოყენების სფეროში, როგორებიცაა თანამშრომლის სამსახურში 

აყვანა ან განვითარება, დასაქმების ანალიზი და პროფესიული ორიენტაცია.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. კონსულტირება და კადრებთან მუშაობა, რომელიც დაკავშირებულია თანამშრომლის 

სამსახურში აყვანასთან, თანამდებობაზე დანიშვნასთან, მომზადებასთან, 

წახალისებასთან, ანაზღაურებასთან და პერსონალსა და ხელმძღვანელობას შორის 

ურთიერთობებთან ან საკადრო პოლიტიკის სხვა მიმართულებებთან; 

2. დაწესებულებაში შესრულებული სამუშაოს შესწავლა და ანალიზი სხვადასხვა 

საშუალებით, როგორებიცაა დასაქმებულ პირებთან, ზედამხედველებთან და 

უმაღლეს რგოლთან გასაუბრება და მიღებული ინფორმაციის მეშვეობით 

თანამდებობის, სამუშაოების ან საქმიანობის დეტალური წერილობითი აღწერილობა; 

3. საქმიანობების შესახებ ინფორმაციის მომზადება ან საქმიანობების კლასიფიკაციის 

სისტემებზე მუშაობა; 

4. სამსახურისა და საქმიანობის ანალიზის ზემოხსენებულ და სხვა ასპექტებთან 

დაკავშირებით კონსულტირება ისეთი მიმართულებებით, როგორებიცაა პერსონალის 

მართვა, სამუშაო ძალის კვლევა და დაგეგმვა, მომზადება (სწავლება?) ან საქმიანობის 

შესახებ ინფორმაცია და პროფესიული ორიენტაცია; 

5. დასაქმების შესაძლებლობათა, კარიერული არჩევანისა და სასურველი შემდგომი 

განათლების ან მომზადების საკითხების შესწავლა და მათთან დაკავშირებით 

ცალკეული პირების კონსულტირება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
● კარიერული წინსვლის მრჩეველი 

● ადამიანური რესურსების ექსპერტი 

● სამსახურის ანალიტიკოსი 

● პროფესიული საქმიანობის ანალიტიკოსი 

● დათხოვნილი თანამშრომლების შრომითი მოწყობის ექსპერტი 

● პერსონალის სპეციალისტი 

● თანამშრომელთა სამსახურში აყვანის სპეციალისტი 

● პროფესიული ორიენტაციის სპეციალისტი 
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ჯგუფური ერთეული 2424 

პერსონალის მომზადებისა და განვითარების სპეციალისტები 

 

მომზადებისა და პერსონალის განვითარების სპეციალისტები გეგმავენ, აყალიბებენ, 

ახორციელებენ და აფასებენ გადამზადებისა და განვითარების პროგრამებს, რათა 

ხელმძღვანელობამ და პერსონალმა შეიძინონ ის უნარები და განივითარონ ის კვალიფიკაცია, 

რომელთაც ორგანიზაცია მოითხოს თავისი მიზნების შესრულებისათვის. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ცალკეული პირებისა და ორგანიზაციების მომზადების საჭიროებებისა და 

მოთხოვნების დადგენა; 

2. ადამიანური რესურსების განვითარების მიზნების განსაზღვრა და სწავლის 

შედეგების შეფასება; 

3. ისეთი სასწავლო მასალებისა და დამხმარე საშუალებების მომზადება და შემუშავება, 

როგორებიცაა სახელმძღვანელოები, თვალსაჩინო დამხმარე საშუალებები, 

დისტანციური (ონ-ლაინ) კურსები, საჩვენებელი მოდელები და აგრეთვე სასწავლო 

საცნობარო დოკუმენტაციის წარმოება; 

4. ინდივიდუალური ან ჯგუფური სწავლების მეთოდით სასწავლო და განვითარების 

პროგრამების შედგენა, კოორდინირება, დაგეგმვა და წარმართვა და სემინარების, 

სხდომების, ჩვენებების და კონფერენციების მოწყობაში დახმარება; 

5. გარე მიმწოდებლებთან კავშირი პერსონალის მომზადებისა და განვითარების 

სპეციფიკური პროგრამების ჩასატარებლად; 

6. პერსონალის მომზადებისა და განვითარების შიდა და გარე პროგრამების ხელშეწყობა 

და აღნიშნული საქმიანობების შეფასება; 

7. შიდა და გარე მომზადების ეფექტურობისა და ხარისხის შეფასების მონიტორინგი, 

ჩატარება და მომზადების მიზნების, მეთოდებისა და შინაარსის გადასინჯვა და 

შეცვლა; 

8. სხვადასხვა საგნებისა და სისტემების გაგების მიზნით შესაბამისი საბაზისო 

მასალების შეგროვება, შესწავლა და კვლევა. 

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
● პერსონალის განვითარების სპეციალისტი 

● სწავლების სპეციალისტი 

● სამუშაო ძალის განვითარების სპეციალისტი 

 

 

მცირე ჯგუფი 243 

გაყიდვების, მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტები 

 

 გაყიდვების, მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტები 

ორგანიზაციების, საქონლისა და მომსახურებების პოპულარიზების მიზნით გეგმავენ, 

შეიმუშავებენ, კოორდინაციას უწევენ და ახორციელებენ ინფორმაციის გავრცელების 

პროგრამებს; აგრეთვე წარმოადგენენ კომპანიებს სხვადასხვა ტექნიკური, სამრეწველო, 

სამედიცინო, ფარმაცევტული და ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

საქონლისა და მომსახურებების გაყიდვის დროს. 

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: ბაზრის კვლევების წარმართვა, მათი შედეგების 

ანალიზი და სარეკლამო, მარკეტინგული და საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

ღონისძიებების დაგეგმვა; ბიზნესის გაფართოებისა და განვითარების ხელშეწყობა 

სარეკლამო საქმიანობის, პოლიტიკისა და პროგრამების დაგეგმვით და განხორციელებით; 
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სარეკლამო კამპანიების დაგეგმვა და ორგანიზება; აქტიური სარეკლამო კამპანიის 

შესაქმნელად ჟურნალისტების, ფოტოგრაფების, ილუსტრატორებისა და სხვათა მიერ 

მოწოდებული მასალების შეფასება და შერჩევა; დამსაქმებლებისა და კონკურენტების 

საქონლისა და მომსახურებების და აგრეთვე ბაზრის კონიუნქტურის შესახებ ინფორმაციის 

მოპოვება და განახლება; მომხმარებელთა საჭიროებების შეფასება და მათთვის საქონლისა და 

მომსახურებების შეთავაზება; მუდმივ და პერსპექტიულ კლიენტებთან სტუმრობა 

მარკეტინგული შესაძლებლობების დასაგენად და შესაბამისი ზომების მისაღებად; ფასებისა 

და დაკრედიტების პირობების დადგენა და განხილვა და კონტრაქტების გაფორმება. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

2431 რეკლამისა და მარკეტინგის სპეციალისტები 

2432 საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტები 

2433 ტექნიკური და სამედიცინო გაყიდვების სპეციალისტები (გარდა ინფორმაციული და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებისა) 

2434 ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გაყიდვების სპეციალისტები  

 

 

ჯგუფური ერთეული 2431 

რეკლამისა და მარკეტინგის სპეციალისტები 

 

რეკლამისა და მარკეტინგის სპეციალისტები აყალიბებენ და კოორდინაციას უწევენ 

სარეკლამო სტრატეგიებსა და კამპანიებს, პოულობენ ბაზრებს ახალი საქონლისა და 

მომსახურებისთვის, არკვევენ და შეიმუშავებენ მარკეტინგულ შესაძლებლობებს ახალი და 

არსებული საქონლისა და მომსახურებისათვის. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. გაყიდვების მიზნების ხელშეწყობისთვის რეკლამირების პოლიტიკისა და კამპანიების 

დაგეგმვა, განვითარება და ორგანიზება; 

2. მენეჯერებისა და მომხმარებლების სტრატეგიათა და კამპანიათა შესახებ 

კონსულტირება მიზნობრივ ბაზრებზე გასასვლელად, მომხმარებელთა ინფორმირება 

და საქონლისა და მომსახურებების მახასიათებლების ეფექტურად რეკლამირება; 

3. სარეკლამო ტექსტების და სცენარების დაწერა, სატელევიზიო და ფილმების 

გადაღების ორგანიზება და მათი მედიაში განთავსების უზრუნველყოფა; 

4. მომხმარებელთა მახასიათებლებისა და ინტერესების შესახებ ინფორმაციის 

შეგროვება და ანალიზი; 

5. მიმდინარე და სამომავლო სამომხმარებლო ტენდენციების ახსნა და პროგნოზირება; 

6. ახალი საქონლისა და მომსახურებისთვის სავარაუდო მოთხოვნისა და საბაზრო 

მახასიათებლების კვლევა; 

7. მარკეტინგული მიზნების, პოლიტიკისა და პროგრამების მომზადებით და გატარებით 

ბიზნესის ზრდისა და განვითარების ხელშეწყობა; 

8. ახალი და არსებული საქონლისა და მომსახურების მარკეტინგული 

შესაძლებლობების დასადგენად ბაზრის კვლევის წარმართვა; 

9. კონსულტირება მარკეტინგის ყველა კომპონენტზე, როგორებიცაა პროდუქტების 

პორტფელი, ფასწარმოქმნა, რეკლამირება და გაყიდვების სტიმულირება, და 

გასაღების არხები.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
● რეკლამის სპეციალისტი 
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● მარკეტინგის სპეციალისტი 

● ბაზრის კვლევების ანალიტიკოსი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2432 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტები 

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტები გეგმავენ, აყალიბებენ, ახორციელებენ 

და აფასებენ ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო სტრატეგიებს, რომლებიც ბიზნესებისა და 

სხვა ორგანიზაციების, მათი საქონლისა და მომსახურებების და საზოგადოებაში მათი 

როლის შესახებ გაგებასა და ხელსაყრელ დამოკიდებულებას ამკვიდრებენ. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. სარეკლამო კამპანიებისა და საკომუნიკაციო სტრატეგიების დაგეგმვა და ორგანიზება; 

2. ხელმძღვანელების კონსულტირება საზოგადოებასთან ურთიერთობაზე მათი 

პოლიტიკის, პროგრამებისა და პრაქტიკის გავლენის შედეგების შესახებ, და აგრეთვე 

ახალი ამბებისა და პრეს-რელიზების მომზადება და კონტროლი; 

3. საზოგადოებრივი აზრის შესახებ კვლევის წარმართვა, შედეგების ანალიზი და 

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და სარეკლამო კამპანიების დაგეგმვა; 

4. პრესტიჟის ამაღლებისა და ხელსაყრელი დამოკიდებულების ჩამოსაყალიბებლად 

სპეციალური გასართობი და სოციალური ღონისძიებების, მიღებების, სემინარებისა 

და შეჯიბრებების ორგანიზება; 

5. ორგანიზაციის ინტერესების წარდგენა და მედიაში ინტერვიუების შეთანხმება; 

6. ორგანიზაციის რეკლამირებისათვის საქმიან, სოციალურ და სხვა ღონისძიებებზე 

დასწრება; 

7. ფოტოებისა და სხვა საილუსტრაციო მასალების შეკვეთა და მიღება; 

8. აქტიური სარეკლამო კამპანიის შესაქმნელად ჟურნალისტების, ფოტოგრაფების, 

ილუსტრატორებისა და სხვათა მიერ მოწოდებული მასალების შერჩევა, შეფასება და 

მიმოხილვა. 

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
● პრესასთან ურთიერთობის სპეციალისტი 

● საზოგადოებასთან ურთიერთობის აგენტი 

● საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროს ტექსტების შემდგენელი 

● საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2433 

ტექნიკური და სამედიცინო პროდუქციის გაყიდვების სპეციალისტები (გარდა 

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებისა) 

 

ტექნიკური და სამედიცინო პროდუქციის გაყიდვების სპეციალისტები (გარდა 

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებისა) წარმოადგენენ კომპანიებს 

სხვადასხვა სამრეწველო, სამედიცინო და ფარმაცევტული საქონლისა და მომსახურებების 

სამრეწველო, ბიზნეს, პროფესიულ და სხვა ტიპის დაწესებულებებზე გაყიდვის დროს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ცნობარებისა და სხვა წყაროების გამოყენებით პოტენციური მომხმარებლების 

სიების შედგენა; 
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2. დამსაქმებლებისა და კონკურენტების საქონლისა და მომსახურებების და ბაზრის 

კონიუნქტურის შესახებ ინფორმაციის მოპოვება და განახლება; 

3. მუდმივ და პერსპექტიულ კლიენტებთან სტუმრობა გაყიდვების 

შესაძლებლობათა დადგენისა და ამ შესაძლებლობათა გამოყენებისათვის; 

4. მომხმარებლების საჭიროებებისა და რესურსების შეფასება და შესაბამისი 

საქონლისა და მომსახურებების შეთავაზება; 

5. მომხმარებლების საჭიროებების შესაბამისად პროდუქტის დიზაინში შესაბამისი 

ცვლილებების შეტანა; 

6. გაყიდვების პრეზენტაციაში ანგარიშებისა და წინადადებების მომზადება 

საქონლის ან მომსახურებების გამოყენებასთან დაკავშირებული უპირატესობების 

საჩვენებლად; 

7. აღჭურვილობის ან სამსახურის მოწყობისა და ტექნიკური მომსახურების 

ხარჯების შეფასება; 

8. მომხმარებელთა ცვალებადი საჭიროებებისა და კონკურენტთა საქმიანობის 

მონიტორინგი და ამის შესახებ გაყიდვების ხელმძღვანელების ინფორმირება; 

9. ფასებისა და დაკრედიტების პირობების დაწესება და შეთანხმება და ყიდვა-

გაყიდვის ხელშეკრულებების მომზადება და მართვა; 

10. საქონლის მიწოდების, მოწყობილობების დამონტაჟების და მომსახურებების 

გაწევის შეთანხმება; 

11. გაყიდვების ხელმძღვანელების ინფორმირება განხორციელებული გაყიდვებისა 

და საქონლისა და მომსახურებების საბაზრო მოთხოვნებთან შესაბამისობის 

შესახებ; 

12. გაყიდვების შემდეგ მომხმარებლებთან კონსულტირება ყველა სახის პრობლემის 

სათანადოდ გადასაწყვეტად და მუდმივი მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად. 

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 გაყიდვების წარმომადგენელი (მრეწველობის პროდუქცია) 

 გაყიდვების წარმომადგენელი (სამედიცინო და ფარმაცევტული პროდუქცია) 

 ტექნიკური საქონლის გაყიდვების წარმომადგენელი 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 გაყიდვების სპეციალისტი (საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები) − 2434 

 გაყიდვების სპეციალისტი (კომპიუტერები) − 2434 

 კომერციული გაყიდვების წარმომადგენელი− 3322 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2434 

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გაყიდვების სპეციალისტები 

 

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გაყიდვების სპეციალისტები 

ბითუმად ყიდიან სხვადასხვა კომპიუტერულ აღჭურვილობას, პროგრამებს და სხვა 

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საქონელსა და მომსამხურებებს, 

დაყენების ჩათვლით, და საჭიროებისამებრ მომხმარებლებს აწვდიან სპეციალიზებულ 

ინფორმაციას. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. საცალოდ, სამრეწველო, საბითუმო და სხვა ტიპის დაწესებულებებისგან შეკვეთების 

მიღება და მათთვის საქონლის მიყიდვა; 
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2. საწარმოებისა და ცალკეული პირებისთვის ტექნიკური მოწყობილობების, მასალებისა 

და თანამდევი სახის მომსახურებების მიყიდვა; 

3. ახალი და არსებული მომხარებლების საჭიროებების განხილვა და ცალკეული 

მოწყობილობების, მასალებისა და მომსახურებების ამ საჭიროებებთან შესაბამისობის 

შესახებ მათთვის სპეციალიზებული ინფორმაციის მიწოდება; 

4. ფასებისა და დაკრედიტების პირობების დაწესება და შეთანხმება, და აგრეთვე, 

ხელშეკრულებების გაფორმება და შეკვეთების მიღება; 

5. მომხამრებელთა შესახებ მონაცემების განახლება და გაყიდვების შესახებ ანგარიშების 

მომზადება; 

6. საქონლის მიწოდების, მოწყობილობების დამონტაჟების და მომსახურებების გაწევის 

შეთანხმება; 

7. მომხმარებელთა საპასუხო რეაქციისა და მოთხოვნების შესახებ მწარმოებელთათვის 

ანგარიშის მომზადება. 

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 გაყიდვების წარმომადგენელი (საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები) 

 გაყიდვების წარმომადგენელი (კომპიუტერები) 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 მაღაზიის გაყიდვების კონსულტანტი − 5223 

 

 

ქვეჯგუფი 25 

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტები 

 

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტები წარმართავენ 

კვლევებს; გეგმავენ, შეიმუშავებენ, აღწერენ, ამოწმებენ, ეწევიან კონსულტირებას და 

აუმჯობესებენ ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემებს, აღჭურვილობას, კომპიუტერულ 

პროგრამებსა და მათთან დაკავშირებულ კონცეფციებს სპეციფიკური აპლიკაციებისათვის; 

შეიმუშავებენ შესაბამის დოკუმენტაციას პრინციპების, პოლიტიკისა და პროცედურების 

ჩათვლით; და აგრეთვე აპროექტებენ, აყალიბებენ, აკონტროლებენ, აწესრიგებენ მონაცემთა 

ბაზებსა და სხვა ინფორმაციულ სისტემებს ოპტიმალური ფუნქციონირების, მონაცემთა 

დაცულობისა და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.  

ამ ქვეჯგუფში დასაქმებულ პირთა მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: ბიზნესში 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენების კვლევა; გასაუმჯობესებელი 

მიმართულებების გამოვლენა და კომპიუტერების გამოყენების თეორიული ასპექტებისა და 

გამოყენების მეთოდების კვლევა; აპარატული ან კომპიუტერული უზრუნველყოფის 

კონფიგურაციების შეფასება, დაგეგმვა და შემუშავება სპეციფიკური აპლიკაციებისათვის 

ინტერნეტის, ინტრანეტისა და მულტიმედიური სისტემების ჩათვლით; კომპიუტერული 

პროგრამების შემუშავება, დაწერა, გამოცდა და გაძღოლა; მონაცემთა ბაზების 

არქიტექტურისა და მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემების დაპროექტება და შემუშავება; 

უსაფრთხოების გეგმებისა და მონაცემთა ადმინისტრირების პოლიტიკის შემუშავება და 

განხორციელება და კომპიუტერული ქსელებისა და მათთან დაკავშირებული გამოთვლითი 

გარემოების ადმინისტრირება; რთული სისტემების დიზაინისა და არქიტექტურის 

მახასიათებლების, მონაცემთა მოდელებისა და დიაგრამების ანალიზი, შემუშავება, 

განმარტება და შეფასება კომპიუტერული სისტემების შემუშავების, კონფიგურირებისა და 

ინტეგრირების პროცესში. 
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ამ ქვეჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ მცირე ჯგუფებში: 

251 კომპიუტერული პროგრამებისა და აპლიკაციების შემუშავების სპეციალისტები და 

ანალიტიკოსები 

252 მონაცემთა ბაზებისა და ქსელების სპეციალისტები 

 

 

მცირე ჯგუფი 251 

პროგრამული უზრუნველყოფისა და აპლიკაციების შემუშავების სპეციალისტები და 

ანალიტიკოსები 

 

პროგრამული უზრუნველყოფისა და აპლიკაციების შემუშავების სპეციალისტები და 

ანალიტიკოსები კონკრეტული მოთხოვნების შესასრულებლად წარმართავენ კვლევებს და 

გეგმავენ, შეიმუშავებენ, აღწერენ, ამოწმებენ, ეწევიან კონსულტირებას და აუმჯობესებენ 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების ისეთ სისტემებს, როგორებიცაა აპარატული, პროგრამული 

უზრუნველყოფა და სხვა აპლიკაციები. ამ ქვეჯგუფის პროფესიების დიდი ნაწილი 

დაკისრებული ვალდებულებების კომპეტენტურად შესრულებისთვის მოითხოვს ISCO-ს 

კვალიფიკაციის მეოთხე დონეს. 

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: მაქსიმალური ეფექტურობისა და ეფექტიანობის 

უზრუნველსაყოფად ბიზნესში ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენების კვლევა და 

გასაუმჯობესებელი მიმართულებების გამოვლენა; კომპიუტერების გამოყენების თეორიული 

ასპექტებისა და გამოყენების მეთოდების კვლევა; აპარატული ან კომპიუტერული 

უზრუნველყოფის შეფასება, დაგეგმვა და შემუშავება სპეციფიკური აპლიკაციებისათვის; 

კომპიუტერული პროგრამების შემუშავება, დაწერა, შემოწმება და გაძღოლა კონკრეტული 

მოთხოვნების შესაბამისად; ინტერნეტის, ინტრანეტისა და მულტიმედიური სისტემების 

შეფასება, დაგეგმვა და შემუშავება.  

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

2511 სისტემური ანალიტიკოსები 

2512 პროგრამისტები 

2513 Web-ის და მულტიმედიური პროგრამების შემუშავების სპეციალისტები 

2514 აპლიკაციების პროგრამისტები 

2519 პროგრამული უზრუნველყოფისა და აპლიკაციების შემუშავების სპეციალისტები და 

ანალიტიკოსები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2511 

სისტემური ანალიტიკოსები 

  

სისტემური ანალიტიკოსები წარმართავენ კვლევებს, აანალიზებენ და აფასებენ 

ინფორმაციულ ტექნოლოგიებზე მომხმარებელთა მოთხოვნებს, პროცედურებს ან 

კლიენტების პრობლემებს და შეიმუშავებენ და ახორციელებენ წინადადებებს, 

რეკომენდაციებსა და გეგმებს არსებული ან სამომავლო საინფორმაციო სისტემების 

გასაუმჯობესებლად.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. კონსულტაციების გამართვა მომხმარებლებთან დოკუმენტირებული მოთხოვნების 

შემუშავებისათვის და ხელმძღვანელობასთან სისტემების მუშაობის ყველა პრინციპზე 

შეთანხმებისათვის; 
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2. ბიზნესის პროცესების, პროცედურებისა და მუშაობის მეთოდების განსაზღვრა და 

ანალიზი; 

3. ხარვეზების გამოვლენა და შეფასება და რეკომენდაციების გაცემა ბიზნეს პრაქტიკის 

მეთოდების ოპტიმიზების, სისტემის ფუნქციურობისა და ქცევის თაობაზე; 

4. პასუხისმგებლობის აღება ისეთი საკითხების ფუნქციურად გადაწყვეტისათვის, 

როგორებიცაა სისტემების შემოწმების გეგმების შემუშავება, მიღება და 

განხორციელება; 

5. ფუნქციური სპეციფიკაციების შემუშავება სისტემების განვითარების 

სპეციალისტების მიერ გამოსაყენებლად; 

6. შრომითი პროცესების სრულყოფის ან ახალი მიზნების მიღწევისათვის სისტემების 

გაფართოება ან გარდაქმნა; 

7. ორგანიზაციის შიგნით კომპიუტერული სისტემების კოორდინირება და დაკავშირება 

თავსებადობის გასაზრდელად.   

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ბიზნეს-ანალიტიკოსი (ინფორმაციული ტექნოლოგიები) 

 გამომთვლელი მანქანების და სისტემების თეორიის სპეციალისტი 

 ინფორმაციული სისტემების ანალიტიკოსი 

 სისტემების კონსულტანტი 

 სისტემების დიზაინერი (ინფორმაციული ტექნოლოგიები) 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 სისტემური ადმინისტრატორი (კომპიუტერები) − 2522 

 კომუნიკაციების ანალიტიკოსი (კომპიუტერები) − 2523 

 ქსელური ანალიტიკოსი − 2523 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2512 

პროგრამისტები 

  

პროგრამისტები იკვლევენ, აანალიზებენ და აფასებენ არსებული ან ახალი პროგრამული 

აპლიკაციებისა და ოპერაციული სისტემების მიმართ მოთხოვნებს და აპროექტებენ, 

ამოწმებენ და აწესრიგებენ კომპიუტერულ პროგრამულ გადაწყვეტილებებს ამ მოთხოვნების 

შესაბამისად.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. პროგრამული აპლიკაციებისა და ოპერაციული სისტემების მიმართ მოთხოვნების 

კვლევა, ანალიზი და შეფასება; 

2. კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის სისტემების კვლევა, დაპროექტება 

და შემუშავება; 

3. აპარატულ და კომპიუტერულ უზრუნველყოფას შორის ინტერფეისის შესაფასებლად 

საინჟინრო-ტექნიკურ პერსონალთან კონსულტაციების გამართვა; 

4. კომპიუტერული პროგრამების შემოწმებისა და ატესტაციის პროცედურების 

შემუშავება და ჩატარება; 

5. არსებული კომპიუტერული პროგრამების მოდიფიცირება შეცდომების გასწორების, 

ახალ აპარატულ უზრუნველყოფასთან ადაპტირებისთვის ან ინტერფეისის 

განსაახლებლად და მუშაობის გასაუმჯობესებლად;  კომპიუტერული პროგრამირების 

მართვა და დოკუმენტაციის შემუშავება; 
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6. ოპერაციული სისტემების, საკომუნიკაციო გარემოსა და აპლიკაციების 

კომპიუტერული პროგრამების გამოსაყენებლად ტექნიკური მომსახურების 

პროცედურების შეფასება, შემუშავება, განახლება და დოკუმენტირება;  

7. პროგრამული სისტემების ტექნიკურ მომსახურებასთან დაკავშირებით კლიენტების 

კონსულტირება. 

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 პროგრამისტი-ანალიტიკოსი 

 კომპიუტერული უზრუნველყოფის დამპროექტებელი 

 კომპიუტერული უზრუნველყოფის შემუშავების სპეციალისტი 

 პროგრამისტი-ინჟინერი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 აპლიკაციების პროგრამისტი − 2514 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2513 

Web-ის და მულტიმედიური პროგრამების შემუშავების  სპეციალისტები 

 

Web-ის და მულტიმედიური პროგრამების შემუშავების სპეციალისტები ტექსტების, 

გრაფიკების, ანიმაციების, ფოტოების, აუდიო და ვიდეო გამოსახულებებისა და სხვა 

ინტერაქტიული მედიასაშუალებების გამაერთიანებელი ვებ-საიტებისა და აპლიკაციების 

გამოსაკვლევად, გასაანალიზებლად, შესაფასებლად, დასაპროექტებლად და 

მოდიფიცირებისთვის თავიანთ საქმიანობაში იყენებენ დიზაინისა და ტექნიკურ ცოდნას.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ინტერნეტ-საიტების ანალიზი, დაპროექტება და შემუშავება სხვადასხვა ხელოვნებისა 

და შემოქმედებითი საშუალების კომპიუტერულ პროგრამირებასთან,  სკრიპტების 

ენებთან და ოპერაციულ გარემოებთან შეხამებით; 

2. ციფრული ანიმაციების, გამოსახულებების, პრეზენტაციების, თამაშების, აუდიო- და 

ვიდეოკლიპებისა და ინტერნეტ-აპლიკაციების დაპროექტებისა და შემუშავებისათვის 

მულტიმედიური პროგრამული უზრუნველყოფის, საშუალებებების, ინტერაქტიული 

გრაფიკებისა და პროგრამირების ენების გამოყენება; 

3. ქსელების სპეციალისტებთან კომუნიკაცია ქსელებთან დაკავშირებულ ისეთ 

საკითხებზე, როგორებიცაა ვებ-საიტების უსაფრთხოება და განთავსება, ინტერნეტისა 

და ვებ-სერვერის უსაფრთხოების, სივრცის განაწილების, მომხმარებელთა წვდომის, 

საქმიანობის უწყვეტობის, ვებ-გვერდის მონაცემთა რეზერვირებისა და ავარიამდელი 

მდგომარეობის აღდგენის დაგეგმვის კონტროლისა და ურზუნველყოფის მიზნით; 

4. კომპიუტერული კოდის დაპროექტება და შემუშავება და მისი ინტეგრირება შეღწევის 

სხვა მონაცემებთან, როგორებიცაა გამოსახულების ფაილები, აუდიოფაილები და 

სკრიპტების ენები, ვებ-გვერდების შემუშავების, გაძღოლისა და მომსახურებისთვის 

5. ინტერნეტ-სტრატეგიების, Web-ის საფუძველზე მეთოდოლოგიებისა და 

განვითარების გეგმების ანალიზში, განსაზღვრასა და განვითარებაში დახმარება.   

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 პროგრამისტი-ანიმატორი; 

 კომპიუტერული თამაშების პროგრამისტი 

 ინტერნეტის განვითარების სპეციალისტი 

 მულტიმედიური პროგრამირების სპეციალისტი 
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 ვებ-საიტების არქიტექტურის სპეციალისტი 

 ვებ-საიტების შემუშავების სპეციალისტი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ვებ-საიტების დიზაინერი − 2166 

 ვებ-მასტერი − 3514 

 ვებ-საიტების ადმინისტრატორი − 3514 

 ვებ-საიტების ტექნიკოსი − 3514 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2514 

აპლიკაციების პროგრამისტები 

  

აპლიკაციების პროგრამისტები წერენ და უზრუნველყოფენ პროგრამული კოდის 

გამართულ მუშაობას, რომელიც მითითებულია კომპიუტერული პროგრამების 

აპლიკაციებისა და ოპერაციული სისტემების ტექნიკურ ინსტრუქციებსა და 

სპეციფიკაციებში.     

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ხარისხის სტანდარტების შესაბამისად პროგრამული კოდის შექმნა და მხარდაჭერა, 

რომელიც მითითებულია ინსტრუქციებსა და სპეციფიკაციებში; 

2. ოპერაციული ეფექტიანობის გასაზრდელად ან ახალ მოთხოვნებთან 

ადაპტირებისთვის არსებული პროგრამების გადასინჯვა, გამართვა ან გაფართოება; 

3. პროგრამებისა და პროგრამული აპლიკაციების საცდელი ვერსიების გაშვება 

სასურველი ინფორმაციის მისაღებად ვარგისიანობის დასადასტურებლად; 

4. პროგრამის შემუშავების შესახებ დოკუმენტაციის შედგენა და აღწერა; 

5. ტექნიკური პრობლემების, პროცესებისა და გადაწყვეტის გზების გამოვლენა და 

შეტყობინება.   

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 აპლიკაციების პროგრამისტი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 პროგრამისტი-ანალიტიკოსი − 2512 

 კომპიუტერული პროგრამების შემუშავების სპეციალისტი − 2512 

 მულტიმედიური პროგრამისტი − 2513 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2519 

პროგრამული უზრუნველყოფისა და აპლიკაციების შემუშავების სპეციალისტები და 

ანალიტიკოსები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

 

ეს ჯგუფური ერთეული მოიცავს 251-ე მცირე ჯგუფის (პროგრამული უზრუნველყოფისა 
და აპლიკაციების შემუშავების სპეციალისტები და ანალიტიკოსები) სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველ პროგრამული უზრუნველყოფისა და აპლიკაციების შემუშავების 

სპეციალისტებსა და ანალიტიკოსებს. მაგალითად, ჯგუფი მოიცავს იმ სპეციალისტებს, 

რომლებიც სპეციალიზებულნი არიან ხარისხის უზრუნველყოფის, მათ შორის 

კომპიუტერული პროგრამების შემოწმების საკითხებში.  
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ასეთ შემთხვევებში მათ მოვალეობებში შედის: 

1. პროგრამული უზრუნველყოფის შემოწმების გეგმების შემუშავება და 

დოკუმენტირება;  

2. პროგრამული და აპარატული უზრუნველყოფის  დამონტაჟება და ოპერაციული 

სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფის კონფიგურირება შესამოწმებლად 

მომზადებისთვის; 

3. იმის შემოწმება, რომ პროგრამები ფუნქციონირებენ მომხმარებელთა მოთხოვნებისა 

და დადგენილი ნორმატივების შესაბამისად; 

4. პროგრამული აპლიკაციების შემოწმებისა და საინფორმაციო და სატელეკომუნიკაციო 

სისტემების შემოწმების შედეგების გაფორმება, ანალიზი და დოკუმენტირება; 

5. პროგრამული უზრუნველყოფისა და საინფორმაციო სისტემების შემოწმების 

პოლიტიკის, პროცედურებისა და გეგმების შემუშავება და დანერგვა.  

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ხარისხის უზრუნველყოფის ანალიტიკოსი (კომპიუტერები) 

 პროგრამული უზრუნველყოფის  შემოწმების სპეციალისტი 

 სისტემების შემოწმების სპეციალისტი 

 

 

მცირე ჯგუფი 252 

მონაცემთა ბაზებისა და ქსელების სპეციალისტები 

 

მონაცემთა ბაზებისა და ქსელების სპეციალისტები აპროექტებენ, შეიმუშავებენ, 

აკონტროლებენ, უძღვებიან და უზრუნველყოფენ ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

სისტემებისა და ინფრასტრუქტურის, მათ შორის მონაცემთა ბაზების, აღჭურვილობისა და 

პროგრამული უზრუნველყოფის, ქსელებისა და ოპერაციული სისტემების ოპტიმალურ 

მუშაობასა და უსაფრთხოებას.  

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: საინფორმაციო სისტემების პროექტებისთვის 

მონაცემთა ბაზების არქიტექტურის, მონაცემთა სტრუქტურის, ლექსიკონებისა და 

ტერმინების დაპროექტება და შემუშავება; მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემების 

დაპროექტება, შექმნა, მოდიფიცირება, ინტეგრირება, რეალიზება და გამოცდა; 

უსაფრთხოების გეგმების, მონაცემთა ადმინისტრირების პოლიტიკის, დოკუმენტაციისა და 

სტანდარტების შემუშავება და განხორციელება; კომპიუტერული ქსელებისა და მათთან 

დაკავშირებული კომპიუტერული გარემოების მოწესრიგება და ადმინისტრირება; რთული 

სისტემების დიზაინისა და მათი არქიტექტურის მახასიათებლების, მონაცემთა მოდელებისა 

და დიაგრამების ანალიზი, შემუშავება, განმარტება და შეფასება, კომპიუტერული 

სისტემების განვითარების, კონფიგურაციისა და გაერთიანების პროცესში.    

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

2521 მონაცემთა ბაზების დიზაინერები და ადმინისტრატორები 

2522 სისტემური ადმინისტრატორები 

2523 კომპიუტერული ქსელების სპეციალისტები 

2529 მონაცემთა ბაზებისა და ქსელების სპეციალისტები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 
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ერთეული 2521 

მონაცემთა ბაზების დიზაინერები და ადმინისტრატორები 

 

მონაცემთა ბაზების დიზაინერები და ადმინისტრატორები აპროექტებენ, შეიმუშავებენ, 

აკონტროლებენ, უძღვებიან და უზრუნველყოფენ მონაცემთა ბაზების ოპტიმალურ 

მუშაობასა და უსაფრთხოებას. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ინფორმაციული სისტემების პროექტებისთვის მონაცემთა ბაზების არქიტექტურის, 

მონაცემთა სტრუქტურის, ცხრილების, ლექსიკონებისა და სახელწოდებათა სქემების 

დაპროექტება და შემუშავება; 

2. მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემების დაპროექტება, შექმნა, მოდიფიცირება, 

ინტეგრაცია, რეალიზება და გამოცდა; 

3. კვლევის ჩატარება და რეკომენდაციების გაცემა მონაცემთა ბაზების მართვის 

საშუალებების შერჩევის, გამოყენების და განხორციელების საკითხებზე; 

4. მონაცემთა ადმინისტრირების პოლიტიკის, დოკუმენტაციის, სტანდარტებისა და 

მოდელების შემუშავება და დანერგვა; 

5. მონაცემთა ბაზების წვდომის, მათი გამოყენების, რეზერვირების და აღდგენის 

პოლიტიკებისა და პროცედურების შემუშავება; 

6. მონაცემთა რეზერვირებასთან და აღდგენის პროცედურებთან დაკავშირებული 

სამუშაო და პროფილაქტიკური ღონიძიებების ჩატარება და უსაფრთხოების 

კონტროლის საშუალებების გამოყენების და მთლიანობის უზრუნველყოფა.  

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 მონაცემთა ადმინისტრატორი 

 მონაცემთა ბაზების ადმინისტრატორი 

 მონაცემთა ბაზების ანალიტიკოსი 

 მონაცემთა ბაზების არქიტექტორი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ქსელების ადმინისტრატორი − 2522 

 სისტემური ადმინისტრატორი (კომპიუტერები) − 2522 

 ვებ-მასტერი − 3514 

 ვებ-საიტების ადმინისტრატორი − 3514 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2522 

სისტემური ადმინისტრატორები 

  

სისტემური ადმინისტრატორები შეიმუშავებენ, აკონტროლებენ, უძღვებიან და 

უზრუნველყოფენ ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემების ოპტიმალურ მუშაობასა და 

უსაფრთხოებას.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. კომპიუტერული ქსელებისა და მათთან დაკავშირებული გამოთვლითი გარემოს, მათ 

შორის კომპიუტერული აპარატურული უზრუნველყოფის,  სისტემების პროგრამული 

უზრუნველყოფის, აპლიკაციების პროგრამული უზრუნველყოფისა და ყველა 

კონფიგურაციის მხარდაჭერა და ადმინისტრირება; 
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2. სისტემებისა და ქსელების კონფიგურაციათა გასაუმჯობესებლად რეკომენდაციების 

გაცემა და აპარატურული ან პროგრამული უზრუნველყოფისადმი მოთხოვნების 

განსაზღვრა აღნიშნულ ცვლილებებთან დაკავშირებით; 

3. აპარატული და პროგრამული უზრუნველყოფის დიაგნოსტიკა; 

4. მონაცემთა რეზერვირებისა და ავარიული აღდგენითი ოპერაციები; 

5. კომპიუტერული სისტემებისა და ქსელების ფუნქციონირების სამეთვალყურეოდ 

ძირითადი კონსოლების გამოყენება და კომპიუტერულ ქსელებთან წვდომისა და 

გამოყენების კოორდინირება.     

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ქსელების ადმინისტრატორი 

 სისტემური ადმინისტრატორი (კომპიუტერები) 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 მონაცემთა ბაზების ადმინისტრატორი − 2521 

 ქსელების ანალიტიკოსი − 2523 

 ვებ-მასტერი − 3514 

 ვებ-საიტების ადმინისტრატორი − 3514 

 ვებ-საიტების ტექნიკოსი − 3514 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2523 

კომპიუტერული ქსელების სპეციალისტები 

  

კომპიუტერული ქსელების სპეციალისტები იკვლევენ, აანალიზებენ, შეიმუშავებენ, 

ამოწმებენ და რეკომენდაციას უწევენ სტრატეგიების ქსელების არქიტექტურისა და 

განვითარების სფეროში. ისინი ახორციელებენ, მართავენ, უზრუნველყოფენ და 

კონფიგურირებას უწევენ ქსელების აპარატულ და პროგრამულ უზრუნველყოფას და ეწევიან  

მონიტორინგს, ხარვეზების ძებნას და ლიკვიდაციას  და მუშაობის ოპტიმიზებას.  

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. რთული სისტემების და მათი არქიტეტურის მახასიათებლების, შემუშავების 

პროცესში მყოფ მონაცემთა მოდელებისა და დიაგრამების ანალიზი, შემუშავება, 

განმარტება და შეფასება, კომპიუტერული სისტემების კონფიგურირება და 

ინტეგრირება; 

2. ქსელური ინფრასტრუქტურის კვლევა, ანალიზი, შეფასება და მონიტორინგი 

ქსელების ოპტიმალური კონფიგურაციის და მუშაობის უზრუნველსაყოფად; 

3. ქსელის მუშაობის და ინტეგრირებული აპარატული და პროგრამული 

უზრუნველყოფის, საკომუნიკაციო და ოპერაციული სისტემების შეფასება და მათი 

მუშაობის გასაუმჯობესებლად რეკომენდაციების შემუშავება; 

4. სპეციალური უნარების გამოყენება ქსელების მხარდაჭერისას  და ავარიული 

შემთხვევებისას პრობლემების გადასაჭრელად; 

5. ახალი და განახლებული ქსელების, მონაცემთა ბაზების პროგრამული აპლიკაციების, 

სერვერებისა და სამუშაო სადგურების დამონტაჟება, კონფიგურირება, შემოწმება, 

მხარდაჭერა და ადმინისტრირება; 

6. პროცედურებისა და დოკუმენტაციის მომზადება და განხორციელება ქსელის 

ინვენტარიზაციისთვის, მდგომარეობის შეფასება და ქსელების ხარვეზების 

გამოსწორება, ქსელში გაუმჯობესებების და მოდიფიკაციების შეტანა, აგრეთვე 

ტექნიკური მომსახურების ინსტრუქციების მომზადება; 
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7. ქსელის ტრაფიკის და მდგომარეობის, სიმძლავრის და გამოყენების მონიტორინგი,      

უწყვეტი მთლიანობისა და ოპტიმალური მუშაობის უზრუნველსაყოფად.  

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 კომუნიკაციების ანალიტიკოსი (კომპიუტერები) 

 ქსელის ანალიტიკოსი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 სისტემური ანალიტიკოსი − 2511 

 ქსელის ადმინისტრატორი − 2522 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2529 

მონაცემთა ბაზებისა და ქსელების სპეციალისტები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  

ეს ჯგუფური ერთეული მოიცავს 252-ე მცირე ჯგუფის (მონაცემთა ბაზებისა და ქსელების 
სპეციალისტები) სხვა ჯგუფურ ერთეულებში ჩაურთველ მონაცემთა ბაზებისა და ქსელების 

სპეციალისტებს. მაგალითად, ჯგუფი მოიცავს ინფორმაციული და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების უსაფრთხოების სპეციალისტებს.   

ასეთ შემთხვევებში მათ მოვალეობებში შედის: 

1. გეგმების შემუშავება კომპიუტერული ფაილების შემთხვევითი ან არასანქცირებული 

გარდაქმნის, განადგურების ან გამჟღავნებისაგან დასაცავად და აგრეთვე ავარიული 

სიტუაციების დროს მონაცემების დამუშავებისადმი მოთხოვნების 

უზრუნველსაყოფად; 

2. სისტემის უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და სერვერისა და ქსელის ეფექტურობის 

ასამაღლებლად მომხმარებელთა მომზადება და უსაფრთხოების თვალსაზრისით 

მათი ცნობიერების ამაღლება; 

3. მომხმარებლებთან ისეთი საკითხების განხილვა, როგორებიცაა კომპიუტერულ 

მონაცემთა ხელმისაწვდომობა, უსაფრთხოების დარღვევები და პროგრამული 

ცვლილებები; 

4. კომპიუტერული ვირუსების შესახებ მიმდინარე შეტყობინებების მონიტორინგი 

ვირუსებისაგან დამცავი სისტემების განახლების ვადების განსაზღვრის მიზნით; 

5. კომპიუტერული უსაფრთხოების დოკუმენტებში ცვლილებების შეტანა მათში ახალი 

პროგრამების ჩასართველად, შეცდომების გასწორების ან ცალკეულ პირთა წვდომის 

სტატუსის შესაცვლელად; 

6. მონაცემთა ფაილების გამოყენების მონიტორინგი და კომპიუტერულ ფაილებში 

ჩაწერილი ინფორმაციის დაცვის მიზნით წვდომის რეგულირება; 

7. რისკების შეფასება და მონაცემთა დამუშავების სისტემის შემოწმება მისი 

ფუნქციონირების უზრუნველყოფისა და უსაფრთხოების ზომების დაცვის მიზნით; 

8. გადასაცემი ინფორმაციის დაშიფრვა და ბრანდმაუერების დაყენება გადასაცემი 

კონფიდენციალური ინფორმაციის გადაცემის დაფარვისა და ინფორმაციის 

არასანქცირებული გადაცემის აღკვეთის მიზნით.         

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 უსაფრთხოების საკითხების სპეციალისტი (ინფორმაციული და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიები) 

 მონაცემების მშიფრავი 

 სპეციალისტი კრიმინალისტი (ციფრული ტექნოლოგიები) 
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ქვეჯგუფი 26 

სამართლის, სოციალური და კულტურის სფეროების სპეციალისტები 

 

სამართლის, სოციალური და კულტურის სფეროების სპეციალისტები ატარებენ კვლევებს; 

აუმჯობესებენ და შეიმუშავებენ კონცეფციებს, თეორიებსა და მეთოდებს; ან პრაქტიკულად 

იყენებენ ცოდნას სამართლის, ინფორმაციისა და მატერიალური კულტურის ძეგლების 

შენახვისა და მოძიების, ფსიქოლოგიის, სოციალური უზრუნველყოფის, პოლიტიკის, 

ეკონომიკის, ისტორიის, რელიგიის, ენის შესახებ მეცნიერებების, სოციოლოგიის, სხვა 

სოციალური მეცნიერებების, ხელოვნებისა და გართობის შესახებ. ამ ქვეჯგუფის 

პროფესიების უმეტესი ნაწილი დაკისრებული ვალდებულებების კომპეტენტურად 

შესრულებისთვის მოითხოვს ISCO-ს კვალიფიკაციის მეოთხე დონეს. 

ამ ქვეჯგუფში დასაქმებულ პირთა მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: სამართლებრივი 

პრობლემების საკითხებზე კვლევების ჩატარება; კანონებისა და ნორმატიული აქტების 

პროექტების მომზადება; სამართლებრივ საქმეებზე კლიენტების კონსულტირება; 

სასამართლოში საქმეთა წარმოება და წარმართვა; სასამართლო სხდომების 

თავმჯდომარეობა; ბიბლიოთეკებისა და საარქივო კოლექციათა შედგენა და მოვლა; 

კონცეფციების, თეორიებისა და მეთოდების გაუმჯობესება ან შემუშავება ან სოციალური 

მეცნიერებების სფეროში ცოდნის პრაქტიკული გამოყენება; ლიტერატურული და 

მხატვრული ნაწარმოებების წარმოდგენა, შექმნა და შესრულება; სიახლეების, იდეების, 

შეხედულებებისა და ფაქტების ინტერპრეტირება და გავრცელება. 

 

ამ ქვეჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ მცირე ჯგუფებში: 

261 სამართლის სპეციალისტები 

262 ბიბლიოთეკარები, არქივარიუსები და მუზეუმის მცველები 

263 სოციალურ და რელიგიურ სფეროთა სპეციალისტები 

264 მწერლები, ჟურნალისტები და ლინგვისტები 

265 შემოქმედებითი და საშემსრულებლო ხელოვნების მოღვაწეები 

 

 

მცირე ჯგუფი 261 

სამართლის სფეროს სპეციალისტები 

 

სამართლის სფეროს სპეციალისტები ატარებენ სამართლებრივი პრობლემების კვლევებს, 

კონსულტირებას უწევენ კლიენტებს პრობლემების იურიდიულ ასპექტებზე, უძღვებიან 

დაცვასთან და ბრალდებასთან დაკავშირებულ საქმეებს საერთო იურისდიქციის 

სასამართლოებში, თავმჯდომარეობენ სასამართლო სხდომებს და ამზადებენ კანონებისა და 

ნორმატიული აქტების პროექტებს. 

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: კლიენტების კონსულტირება სამართლებრივ 

საკითხებზე; კლიენტების სახელით სამართლებრივი საქმეების წამოწყება და, საჭიროების 

შემთხვევაში, დავების წარმართვა; სასამართლო სხდომების თავმჯდომარეობა და 

განაჩენების გამოცხადება საერთო იურისდიქციის სასამართლოებში. მათ მოვალეობებში, 

შესაძლებელია, ასევე, შედიოდეს სხვა დასაქმებულების ხელმძღვანელობაც. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

2611 იურისტები 

2612 მოსამართლეები 

2619 სამართლის სფეროს სპეციალისტები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 
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ჯგუფური ერთეული 2611 

იურისტები 

 

იურისტები უწევენ იურიდიულ კონსულტაციებს კლიენტებს სხვადასხვა საკითხთან 

დაკავშირებით, ამზადებენ იურიდიულ დოკუმენტებს, წარმოადგენენ კლიენტების 

ინტერესებს ადმინისტრაციულ საბჭოებში ან მართლმსაჯულების ორგანოებში, უძღვებიან 

დაცვასთან და ბრალდებასთან დაკავშირებულ საქმეებს  სასამართლოებში, ინსტრუქციებს 

აძლევენ ადვოკატებს უმაღლესი ინსტანციის სასამართლოში საქმის წარმოებისათვის. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. კლიენტების კონსულტირება სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით და კლიენტების 

სამართლებრივი ინტერესების წარდგენა ბიზნესში; 

2. გარკვეულ საქმეებთან დაკავშირებული იურიდიული პრინციპების, საკანონმდებლო 

აქტების და სასამართლოს წინამავალი გადაწყვეტილებების კვლევა; 

3. დაცვის ორგანიზების ან სამართლებრივი მოქმედებების დასაწყებად 

მტკიცებულებების შეგროვება საქმის ფაქტობრივი გარემოებების დასადგენად ისეთი 

საშუალებებით, როგორებიცაა კლიენტებთან და მოწმეებთან გასაუბრება; 

4. საქმეების პრეზენტაციისათვის მზადების პროცესში ძიების შედეგების შეფასება და 

სტრატეგიებისა და არგუმენტების შემუშავება; 

5. საერთო იურისდიქციის სასამართლოებში, მართლმსაჯულების ორგანოებსა და 

ადმინისტრაციულ საბჭოებში კლიენტების დაცვა ან ბარისტერების ინსტრუქტირება, 

რომლებიც გამოდიან უმაღლესი ინსტანციის სასამართლოებში; 

6. საქმეების წარმოებაში მიღება და განხილვა უფრო მაღალი ინსტანციის 

სასამართლოში; 

7. მთავრობის სახელით პროკურორის რანგში მოქმედება; 

8. სამართლებრივი ხასიათის დავების მოსაგვარებლად მოლაპარაკებების წარმართვა; 

9. არსებული კანონმდებლობის საფუძველზე კანონპროექტებისა და მთავრობის 

დადგენილებების მომზადება; 

10. ისეთი სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება, როგორებიცაა ხელშეკრულებები, 

ტრანზაქციები უძრავი ქონებით და ანდერძები და აგრეთვე იურიდიული დასკვნების 

მომზადება. 

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 

 რწმუნებული 

 ბარისტერი 

 ადვოკატი 

 პროკურორი 

 იურისკონსულტი 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ნოტარიუსი − 2619 

 ნოტარიალური აქტების შემდგენი კლერკი − 3411 

 სასამართლოს კლერკი − 3411 
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ჯგუფური ერთეული 2612 

მოსამართლეები 

 

მოსამართლეები თავმჯდომარეობენ სხდომებს ზოგადი იურისდიქციის სასამართლოებში 

სამოქალაქო და სისხლის სამართლის პროცესების დროს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. თავმჯდომარეობა სასამართლო პროცესებისა და მოსმენების დროს; 

2. პროცესუალური ნორმების განმარტება და იძულებითი აღსრულება და  

მტკიცებულებების დასაშვებობასთან დაკავშირებით დადგენილებების გამოტანა; 

3. მონაწილე მხარეთა უფლებებისა და მოვალეობების განსაზღვრა, მათ შორის იმ 

შემთხვევაში, როდესაც საქმეს განიხილავენ ნაფიცი მსაჯულები; 

4. ნაფიც მსაჯულთა კონსულტირება საქმეში გამოსაყენებელი კანონის დებულებების 

შესახებ; 

5. მტკიცებულებების შეფასება და განხილვა იმ საქმეების მსვლელობისას, რომლებიც 

ნაფიცი მსაჯულების მონაწილეობის გარეშე განიხილება, და ბრალდებულის ან 

მოპასუხის ბრალეულად ან უდანაშაულოდ ცნობის შესახებ გადაწყვეტილებების 

გამოტანა, და აგრეთვე ბრალდებულის ან მოპასუხის პასუხისმგებლობის ხარისხის 

განსაზღვრა; 

6. სისხლის სამართლის საქმეებზე ბრალდებულთათვის განაჩენის გამოტანა, 

სამოქალაქო სამართლის საქმეებზე მიყენებული ზიანის ან სხვა შესაბამისი 

კომპენსაციის განსაზღვრა და სასამართლოს დადგენილებების გამოტანა; 

7. სამართლებრივი საკითხების კვლევა და ამ საკითხებთან დაკავშირებით დასკვნების 

მომზადება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 სასამართლოს თავმჯდომარე 

 მოსამართლე 

 მაგისტრატი 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 სასამართლოს კლერკი − 3411 

 მომრიგებელი მოსამართლე − 3411 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2619 

სამართლის სფეროს სპეციალისტები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

 

მოცემული ჯგუფური ერთეული მოიცავს 261-ე მცირე ჯგუფში (სამართლის სფეროს 
სპეციალისტები) სხვა ჯგუფურ ერთეულებში ჩაურთველ სამართლის სფეროს 

სპეციალისტებს. მაგალითად, ეს ჯგუფი მოიცავს იმ სამართლებრივი ფუნქციების 

განმახორციელებელ პირებს, რომლებიც არ მონაწილეობენ სასამართლო განხილვებში ან არ 

თავმჯდომარეობენ სასამართლო სხდომებს.  

ასეთ შემთხვევებში მათ მოვალეობებში შედის: 

1. სხვადასხვა პერსონალური, საქმიანი და ადმინისტრაციული საკითხების 

სამართლებრივ ასპექტებთან დაკავშირებით კონსულტირება;   

2. იურიდიული დოკუმენტებისა და ხელშეკრულებების შედგენა; 

3. საკუთრების გადაცემის ადმინისტრირება; 
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4. მოკვლევის საფუძველზე სიკვდილის მიზეზების დადგენა, რომელიც აშკარად არ 

არის გამოწვეული ბუნებრივი მიზეზებით. 

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 კორონერი  

 იურისტი (ადვოკატებისა და მოსამართლეების გარდა) 

 ნოტარიუსი 

 

 

მცირე ჯგუფი 262 

ბიბლიოთეკარები, არქივარიუსები და მუზეუმის მცველები 

 

ბიბლიოთეკარები, არქივარიუსები და მუზეუმის მცველები ავსებენ და ემსახურებიან 

ბიბლიოთეკების, არქივების, მუზეუმების, სამხატვრო გალერეების და სხვა მსგავსი 

დაწესებულებების კოლექციებს. 

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: არქივებისა და მატერიალური კულტურის 

ძეგლების შინაარსის შეფასება ან შედგენა და ორგანიზება, რომლებიც წარმოადგენენ 

ისტორიულ, კულტურულ ან ხელოვნების ფასეულობას და მათი უსაფრთხოებისა და 

დაცულობის უზრუნველყოფა; მუზეუმებში, სამხატვრო გალერეებსა და მსგავს 

დაწესებულებებში დაცული კოლექციებისა და გამოფენების ორგანიზება; ჩაწერილი და 

გამოქვეყნებული მასალების კოლექციების სისტემატური შევსება და მომსახურება და მათი 

მომხმარებლებისათვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ბიბლიოთეკებსა და მსგავს 

დაწესებულებებში; მეცნიერული დოკუმენტაციისა და ანგარიშების მომზადება; კვლევების 

ჩატარება. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

2621 არქივარიუსები და მუზეუმის მცველები 

2622 ბიბლიოთეკარები და მონათესავე საინფორმაციო სფეროთა სპეციალისტები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2621 

არქივარიუსები და მუზეუმის მცველები 

 

არქივარიუსები და მუზეუმის მცველები აგროვებენ, აფასებენ და უზრუნველყოფენ 

ისტორიული, კულტურული, ადმინისტრაციული და მხატვრული შინაარსის არქივების, 

მატერიალური კულტურის ძეგლებისა და ჩანაწერების უსაფრთხოებასა და დაცულობას. 

ისინი გეგმავენ, შეიმუშავებენ და ახორციელებენ ჩანაწერებისა და ისტორიულად ფასეული 

დოკუმენტების უსაფრთხოდ შენახვის სისტემებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ადმინისტრაციული, ისტორიული, სამართლებრივი, მტკიცებულებითი და სხვა 

მიზნებისთვის ჩანაწერების შეფასება და დაცვა; 

2. შეგროვებული მასალისათვის საძიებლების, ბიბლიოგრაფიების, მიკროფირებისა და 

სხვა დამხმარე საცნობარო მასალების მოსამზადებელი სამუშაოების 

ხელმძღვანელობა ან განხორციელება და მომხმარებელთათვის მათი 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; 
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3. კულტურული და ისტორიული მნიშვნელობის მქონე დოკუმენტებისა და ობიექტების 

წარმომავლობის კვლევა, კულტურული და მხატვრული შინაარსის მასალების 

გავრცელება და გამოყენება; 

4. მხატვრული, კულტურული, მეცნიერული ან ისტორიული მნიშვნელობის მქონე 

ნიმუშების კოლექციათა ორგანიზება, შევსება და მომსახურება; 

5. მუზეუმებისა და მხატვრულ გალერეათა კოლექციების კლასიფიკაციებისა და 

კატალოგების ხელმძღვანელობა ან შედგენა, და აგრეთვე გამოფენების ორგანიზება; 

6. ისეთი ისტორიულად მნიშვნელოვანი და ფასეული დოკუმენტების კვლევა, შეფასება, 

ორგანიზება და დაცვა, როგორებიცაა მთავრობის და პირადი დოკუმენტები, 

ფოტოები, რუკები, ხელნაწერები და აუდიოვიზუალური მასალები; 

7. მეცნიერული დოკუმენტაციისა და ანგარიშების მომზადება; 

8. არქივებისა და ელექტრონული ჩანაწერების კომპიუტერიზებული მართვის დაგეგმვა 

და განხორციელება; 

9. მუზეუმებსა და სამხატვრო გალერეებში გამოფენების ორგანიზება, ექსპონატების 

რეკლამირება და საზოგადო, სპეციალური ან საგანმანათლებლო მნიშვნელობის მქონე 

ექსპონატების დემონსტრირება; 

10. კვლევითი მიზნებით საარქივო კოლექციების შექმნისა და განვითარებისათვის 

საარქივო მასალების შეფასება და შეძენა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 არქივარიუსი 

 სამხატვრო გალერეის მცველი 

 მუზეუმის მცველი 

 საქმის მწარმოებელი 

 

 

მცირე ჯგუფი 2622 

ბიბლიოთეკარები და მონათესავე საინფორმაციო სფეროთა სპეციალისტები 

 

ბიბლიოთეკარები და მონათესავე საინფორმაციო სფეროთა სპეციალისტები აგროვებენ, 

არჩევენ, ავსებენ, ორგანიზებას უწევენ და ემსახურებიან საბიბლიოთეკო კოლექციებსა და 

ინფორმაციის სხვა საცავებს, ორგანიზებას უწევენ და აკონტროლებენ ბიბლიოთეკის სხვა 

მომსახურებებს და აწვდიან ინფორმაციას მომხმარებლებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. წიგნების, პერიოდული გამოცემებისა და სხვა ბეჭდური ან აუდიოვიზუალური და 

ციფრული მასალების ორგანიზება, შევსება და მომსახურება; 

2. წიგნებისა და სხვა ბეჭდური ან აუდიოვიზუალური და ციფრული მასალის შერჩევა 

და რეკომენდაციების გაცემა; 

3. ბიბლიოთეკის მასალების ორგანიზება, კლასიფიცირება და კატალოგში შეტანა; 

4. ბიბლიოთეკის ფონდების დროებით სარგებლობაში, ბიბლიოთეკათაშორისი 

აბონემენტით და საინფრომაციო ქსელით გაცემის სისტემის ხელმძღვანელობა; 

5. მასალების აღდგენა და კომერციული და სხვა მომხმარებლების საკუთარი 

ფონდებიდან ან საბიბლიოთეკო და საინფორმაცი ქსელიდან მიღებული 

ინფორმაციით უზრუნველყოფა; 

6. კვლევების ჩატარება, ანალიზი და საბიბლიოთეკო ან საინფორმაციო მომსახურების 

შეცვლა მომხმარებელთა ცვლადი მოთხოვნების შესაბამისად; 

7. ინფორმაციის დაცვის, ორგანიზების, კლასიფიცირებისა და ძიების სისტემებისა და 

მოდელების შემუშავება და განხორციელება; 
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8. მეცნიერული დოკუმენტაციისა და ანგარიშების მომზადება; 

9. მედიაში ინფორმაციის ხელით, ონლაინ ან ინტერაქტიული ძიება, 

ბიბლიოთეკათაშორისი მომსახურების მიწოდება და  მასალებზე მომხმარებელთა 

წვდომის უზრუნველსაყოფად სხვა ფუნქციების შესრულება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ბიბლიოგრაფი 

 კატალოგიზატორი 

 ბიბლიოთეკარი 

 

 

მცირე ჯგუფი 263 

სოციალურ და რელიგიურ სფეროთა სპეციალისტები 

 

სოციალურ და რელიგიურ სფეროთა სპეციალისტები ატარებენ კვლევებს, სრულყოფენ ან 

შეიმუშავებენ კონცეფციებს, თეორიებსა და მეთოდებს; იყენებენ ფილოსოფიის, პოლიტიკის, 

ეკონომიკის, სოციოლოგიის, ანთროპოლოგიის, ისტორიის, ფსიქოლოგიისა და სხვა 

სოციალურ მეცნიერებათა ცოდნას; და აგრეთვე უწევენ სოციალურ  მომსახურებებს 

საზოგადოებაში ცალკეული პირებისა და ოჯახების მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. 

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: არსებული ან მოსალოდნელი ეკონომიკური, 

პოლიტიკური ან სოციალური პრობლემების გადაწყვეტის გზების შემუშავება და გამოყენება; 

წარსულში მომხდარი მოვლენებისა და საქმიანობების და აგრეთვე კაცობრიობის 

წარმოშობისა და განვითარების გამოკვლევა და ანალიზი; ცალკეული პირებისა და 

ჯგუფების ფსიქიკური პროცესებისა და ქცევების შესწავლა; მეცნიერული დოკუმენტაციისა 

და ანგარიშების მომზადება. მათ მოვალეობებში, შესაძლებელია შედიოდეს სხვა 

დასაქმებული პირების ხელმძღვანელობაც. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

2631 ეკონომისტები 

2632 სოციოლოგები, ანთროპოლოგები და მონათესავე სფეროთა სპეციალისტები 

2633 ფილოსოფოსები, ისტორიკოსები და პოლიტოლოგები 

2634 ფსიქოლოგები 

2635 სოციალური სამუშაოებისა და კონსულტაციების სფეროს სპეციალისტები 

2636 რელიგიური მოღვაწეები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2631 

ეკონომისტები 

 

ეკონომისტები ატარებენ კვლევებს, ეწევიან მონაცემთა მონიტორინგს, აანალიზებენ 

ინფორმაციას და ამზადებენ ანგარიშებსა და გეგმებს ეკონომიკური და ბიზნესის 

პრობლემების გადასაწყვეტად და შეიმუშავებენ მოდელებს ეკონომიკური პრაქტიკისა და 

ქცევის ანალიზის, ახსნისა და პროგნოზირებისთვის. ისინი კონსულტირებას უწევენ 

მეწარმეებს, დაინტერესებული პირების ჯგუფებსა და ხელისუფლებას მიმდინარე ან 

მოსალოდნელი ეკონომიკური და ბიზნესის პრობლემების გადასაწყვეტი გზების 

შემუშავებისათვის. 

მათ მოვალეობებში შედის: 
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1. ეკონომიკური პირობების ცვლილებების პროგნოზირება მოკლევადიანი ბიუჯეტების 

შედგენის, გრძელვადიანი დაგეგმვისა და ინვესტიციების შეფასებისათვის; 

2. ეკონომიკის, კორპორაციული სტრატეგიებისა და ინვესტიციებისათვის 

რეკომენდაციების, ეკონომიკური პოლიტიკისა და გეგმების შემუშავება და 

პროექტების მიზანშეწონილობის ანალიზი; 

3. ეკონომიკური მონაცემების მონიტორინგი მონეტარული და ფისკალური პოლიტიკის 

ეფექტურობის შეფასებისა და მათი შესაბამისობის შესახებ რეკომენდაციების 

გაცემისათვის; 

4. საქონლისა და მომსახურების გარკვეული სახეების  წარმოებისა და მოხმარების 

პროგნოზირება წარსულში არსებული წარმოებისა და მოხმარების დონეებისა და 

ზოგადი ეკონომიკური და მრეწველობის ცალკეული დარგების პირობების 

საფუძველზე; 

5. შემოსავლებისა და ხარჯების, საპროცენტო და გაცვლითი განაკვეთების 

პროგნოზების მომზადება; 

6. ეკონომიკური აქტივობის, დასაქმების, ხელფასების, უმუშევრობისა და შრომის 

ბაზრის სხვა შედეგების განმსაზღვრელი ფაქტორების ანალიზი; 

7. მათემატიკური ფორმულებისა და სტატისტიკური მეთოდების გამოყენება, 

ეკონომიკური თეორიების გადამოწმებისთვის და ეკონომიკური პრობლემების 

გადაწყვეტის  გზების შემუშავება; 

8. ეკონომიკური თეორიებისა და სხვადასხვა სტატისტიკური და სხვა მეთოდების 

გამოყენებით ეკონომიკური მონაცემების შეგროვება, ანალიზი და ინტერპრეტირება; 

9. საჯარო ეკონომიკისთვის და ფინანსებისთვის პოლიტიკური გადაწყვეტილებების 

შედეგების შეფასება და წარსული, ამჟამინდელი და მოსალოდნელი ეკონომიკური 

ფაქტორებისა და ტენდენციების გათვალისწინებით ეკონომიკური პოლიტიკისა და 

სავარაუდო სამოქმედო კურსის არჩევასთან დაკავშირებით კონსულტირება;   

10. მეცნიერული დოკუმენტაციისა და ანგარიშების მომზადება; 

11. ცალკეული კომპანიების ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული პრობლემების 

ანალიზი; 

12. საბაზრო კონიუნქტურის კვლევების ჩატარება ადგილობრივ, რეგიონულ ან ეროვნულ 

დონეებზე საქონლისა და მომსახურების გაყიდვების მოცულობისა და ფასების 

განსაზღვრის, ბაზრის პოტენციალისა და სამომავლო ტენდენციების შეფასებისა და 

სამომავალი სტრატეგიების შემუშავებისათვის. 

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ეკონომისტი, ეკონომეტრიკა 

 ეკონომიკური მრჩეველი 

 ეკონომიკური ანალიტიკოსი 

 ეკონომისტი 

 შრომის ეკონომისტი 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 სტატისტიკოსი − 2120 
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ჯგუფური ერთეული 2632 

სოციოლოგები, ანთროპოლოგები და მონათესავე სფეროთა სპეციალისტები 

 

სოციოლოგები, ანთროპოლოგები და მონათესავე სფეროთა სპეციალისტები იკვლევენ და 

აღწერენ საზოგადოებების სტრუქტურას, წარმოშობასა და ევოლუციას, გარემო პირობებსა და 

ადამიანის საქმიანობას შორის ურთიერთდამოკიდებულებას. ისინი ეწევიან კონსულტირებას 

მიღებული შედეგების პრაქტიკულ გამოყენებასთან დაკავშირებით ეკონომიკური და 

სოციალური პოლიტიკის შემუშავებისას. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ადამიანური საზოგადოების წარმოშობის, განვითარების, სტრუქტურის, სოციალური 

საფუძვლების, ორგანიზაციებისა და ურთიერთობების შესახებ კვლევების ჩატარება; 

2. ცვალებადი მახასიათებლებისა და კულტურული და სოციალური ინსტიტუტების 

შესწავლის მეშვეობით კაცობრიობის წარმოშობისა და ევოლუციის გამოკვლევა; 

3. კაცობრიობის განვითარების გამოკვლევა მისი წარსულიდან შემორჩენილი ისეთი 

მატერიალური ნარჩენებით, როგორებიცაა საცხოვრისები, ტაძრები, ინსტრუმენტები, 

თიხის ნაკეთობები, მონეტები, იარაღი ან ქანდაკებები; 

4. ზონებისა და რეგიონების ფიზიკური და კლიმატური ასპექტების შესწავლა და ამ 

ფაქტორების ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ საქმიანობებთან 

შესაბამისობის დადგენა; 

5. სოციალური მოვლენების აღწერისა და განმარტებისათვის თეორიების, მოდელებისა 

და მეთოდების ჩამოყალიბება; 

6. სოციალური პოლიტიკისთვის პოლიტიკური გადაწყვეტილებების შედეგების 

შეფასება; 

7. სოციალური მონაცემების ანალიზი და შეფასება; 

8. კონსულტირება ეკონომიკური და სოციალური პოლიტიკის შემუშავებისას 

მოსახლეობის ჯგუფებისა და რეგიონების და ბაზრების განვითარებისთვის 

მიღებული შედეგების პრაქტიკული გამოყენების საკითხებზე; 

9. მეცნიერული დოკუმენტაციისა და ანგარიშების მომზადება. 

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ანთროპოლოგი 

 არქეოლოგი 

 კრიმინოლოგი 

 ეთნოლოგი 

 გეოგრაფი 

 სოციოლოგი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2633 

ფილოსოფოსები, ისტორიკოსები და პოლიტოლოგები 

 

ფილოსოფოსები, ისტორიკოსები და პოლიტოლოგები იკვლევენ კაცობრიობის 

გამოცდილებისა და არსებობის ბუნებას, კაცობრიობის ისტორიის ეტაპებს ან ასპექტებს, 

პოლიტიკურ სტრუქტურებს, მოძრაობებსა და ქცევას. ისინი ამზადებენ წერილობით 

დოკუმენტებსა და ანგარიშებს მიღებული შედეგების შესახებ ინფორმირებისა და 

პოლიტიკური და ინდივიდუალური მოქმედებების ჩამოყალიბების მიზნით. 
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მათ მოვალეობებში შედის: 

1. საზოგადოების, ადამიანის საქმიანობის, გამოცდილებისა და არსებობის ზოგადი 

მიზეზების, პრინციპებისა და ცნებების კვლევა, მათ შორის მსჯელობის გზით და 

ფილოსოფიური კონცეფციებისა და თეორიების ინტერპრეტაცია და განვითარება;  

2. ისეთი პირველადი წყაროების, როგორებიცაა ორიგინალური ან თანამედროვე 

ჩანაწერები წარსულის მოვლენების შესახებ, და აგრეთვე მეორადი წყაროები, 

როგორებიცაა არქეოლოგიური ან ანთროპოლოგიური აღმოჩენები, შედარება და 

მათთან დაკავშირებულ საკითხებზე კონსულტირება; 

3. შესაბამისი მასალის გამოყოფა, მისი ნამდვილობის შემოწმება და კონკრეტული 

პერიოდის, ქვეყნის ან რეგიონის ისტორიის ან ამ ისტორიის კონკრეტული ასპექტის 

(მაგალითად, ეკონომიკური, სოციალური ან პოლიტიკური) კვლევა და აღწერა; 

4. კვლევის ჩატარება ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა პოლიტიკური ფილოსოფია, ან 

პოლიტიკური სისტემების, ინსტიტუტების ან ქცევების წარსულისა და აწმყოს 

თეორია და პრაქტიკა; 

5. თანამედროვე პოლიტიკურ ინსტიტუტებისა და მოსაზრებების შესწავლა და მათ 

შესახებ მონაცემების შეგროვება სხვადასხვა წყაროდან, მათ შორის ხელისუფლების, 

პოლიტიკური პარტიებისა და სხვა შესაბამისი ადამიანებისათვის ჩამორთმეული 

ინტერვიუებიდან;    

6. თეორიების, მოდელებისა და მეთოდების შემუშავება ადამიანის გამოცდილების 

ბუნების, და აგრეთვე ისტორიული და პოლიტიკური მოვლენებისა და ქცევის ახსნისა 

და აღწერისათვის; 

7. შედეგებისა და დასკვნების წარმოდგენა გამოსაქვეყნებლად ან ხელისუფლების, 

პოლიტიკური პარტიების ან სხვა ორგანიზაციებისა და დაინტერესებული პირების 

მიერ გამოყენებისათვის; 

8. მეცნიერული დოკუმენტაციისა და ანგარიშების მომზადება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 გენეალოგიის სპეციალისტი 

 ისტორიკოსი 

 ფილოსოფოსი 

 პოლიტოლოგი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 პოლიტიკური მრჩეველი − 2422 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2634 

ფსიქოლოგები 

 

ფსიქოლოგები იკვლევენ და სწავლობენ ცალკეული პირების ან ჯგუფების ფსიქიკურ 

პროცესებსა და ქცევებს და ამ ცოდნას იყენებენ პირადი, სოციალური, საგანმანათლებლო ან 

პროფესიული მოწესრიგებისა და განვითარებისთვის. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ფსიქიკური, ფიზიკური და სხვა ისეთი მახასიათებლების, როგორებიცაა ინტელექტი, 

უნარები, მიდრეკილებები, შესაძლებლობები და სხვ., გასაზომად ტესტების დაგეგმვა 

და ჩატარება, მათი შედეგების შეფასება და ინტერპრეტირება და რეკომენდაციების 

გაწევა; 
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2. პიროვნების აზროვნებასა და ქცევაზე მემკვიდრეობის, სოციალური, პროფესიული და 

სხვა ფაქტორების გავლენის ანალიზი; 

3. ცალკეულ პირებთან და ჯგუფებთან საკონსულტაციო ან სამკურნალო შეხვედრების 

გამართვა და შესაბამისი შემდგომი მომსახურების გაწევა; 

4. საჭირო კონტაქტების დამყარება, მაგალითად ოჯახის წევრებთან, სასწავლო 

დაწესებულებების ხელმძღვანელებთან ან დამსაქმებლებთან, რეკომენდაციების 

გაწევა შესაძლო გადაწყვეტილებების მიღებასა და პრობლემების მოგვარებასთან 

დაკავშირებით; 

5. ფსიქოლოგიური ფაქტორების შესწავლა ფსიქიკური დაავადებებისა და ემოციური ან 

პირადი აშლილობის დიაგნოსტიკის, მკურნალობისა და პროფილაქტიკის დროს,  

აგრეთვე კონსულტაციები ამ საკითხებზე სხვა სპეციალისტებთან; 

6. მეცნიერული დოკუმენტაციისა და ანგარიშების მომზადება; 

7. ტესტების შემუშავება მომზადების დონის შესამოწმებლად, დიაგნოსტიკური და 

მასწავლებლების მიერ მეთოდების დაგეგმვასა და სწავლების შინაარსში 

გამოსაყენებლად პროგნოზული ტესტებისთვის; 

8. გამოკითხვებისა და კვლევების ჩატარება სამსახურებრივ მოვალეობებთან, სამუშაო 

ჯგუფებთან, მორალურ მდგომარეობასთან, მოტივაციასთან, ზედამხედველობასა და 

მართვასთან დაკავშირებით; 

9. ადამიანის ქცევის ახსნისა და აღწერისათვის თეორიების, მოდელებისა და მეთოდების 

შემუშავება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 კლინიკური ფსიქოლოგი 

 განათლების ფსიქოლოგი 

 ორგანიზაციული ფსიქოლოგი 

 ფსიქოთერაპევტი; 

 სპორტული ფსიქოლოგი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ფსიქიატრი − 2212 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2635 

სოციალური სამუშაოებისა და კონსულტაციების სფეროთა სპეციალისტები 

 

სოციალური სამუშაოებისა და კონსულტაციების სფეროთა სპეციალისტები 

რეკომენდაციებს აძლევენ და ეხმარებიან ცალკეულ პირებს, ოჯახებს, ჯგუფებს, თემებსა და 

ორგანიზაციებს სოციალური და პირადი სირთულეების დაძლევაში. ისინი ეხმარებიან 

მომხმარებლებს უმუშევრობის, სიღარიბის, შეზღუდული შესაძლებლობების, რაიმეზე 

დამოკიდებულების, დანაშაულებრივი და მართლსაწინააღმდეგო ქცევის შედეგად 

წარმოქმნილი და ცოლ-ქმრული და სხვა პრობლემების გადაწყვეტისათვის საჭირო უნარების 

ჩამოყალიბებაში, რესურსებზე წვდომასა და აუცილებელი მომსახურებების მიღებაში.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ინდივიდუალურად, ოჯახებსა და ჯგუფებში კლიენტებთან გასაუბრება მათი 

მდგომარეობისა და პრობლემების შეფასებისა და საჭირო მომსახურებების ტიპების 

განსაზღვრისათვის; 

2. კლიენტის მდგომარეობის ანალიზი და ალტერნატიული მიდგომების შეთავაზება 

პრობლემების გადასაწყვეტად; 
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3. საქმეთა ან ანგარიშების მომზადება სასამართლოში წარსადგენად ან სხვა 

სამართლებრივი პროცედურებისთვის; 

4. სოციალური და პირადი პრობლემების გადასაწყვეტად საჭირო უნარ-ჩვევებისა და 

ადეკვატური თვითშეფასების ჩამოყალიბებისთვის კლიენტებისთვის რჩევების 

მიცემა, მკურნალობისა და შუამავლობის უზრუნველყოფა; 

5. კლიენტების დახმარების ისეთი პროგრამების დაგეგმვა და განხორციელება, 

როგორებიცაა კრიზისებში ჩარევა და იმ სააგენტოებისათვის მიმართვა, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ ფინანსურ და სამართლებრივ დახმარებას, საცხოვრებლად 

განთავსებას, სამედიცინო დახმარებას და სხვა მომსახურებებს; 

6. უკანონობის ან დაუდევრობის საქმეთა გამოძიება და ბავშვებისა და რისკის ქვეშ 

მყოფი სხვა პირების დასაცავად მოქმედება; 

7. სამართალდამრღვევებთან მუშაობა საზოგადოებაში ინტეგრირების პროცესში 

დახმარებისა და განმეორებითი სამართალდარღვევის თავიდან აცილებისათვის მათი 

მიდგომებისა და ქცევების შეცვლის მიზნით სასამართლო პროცესების 

მიმდინარეობისა და განაჩენის გამოტანის შემდეგ; 

8. ციხეების უფროსებისა და პრობაციისა და პირობით ვადამდე განთავისუფლების 

განმხილველი საბჭოებისთვის რეკომენდაცების მიცემა ისეთ საკითხებზე, თუ როგორ 

პირობებში და რამდენად არის შესაძლებელი ადამიანის დაპატიმრება, ციხიდან 

განთავისუფლება ან მისთვის ალტერნატიული გამოსასწორებელი ზომების 

შეფარდება; 

9. კლიენტების ჯგუფების დაცვა საზოგადოებაში მათი პრობლემების გადაწყვეტის 

მიზნით; 

10. პროფილაქტიკური პროგრამებისა და ჩარევის ღონისძიებების პროგრამების 

შემუშავება საზოგადოების მოთხოვნების შესაბამისად; 

11. კლიენტების საერთო მდგომარეობისა და პროგრესის შესახებ ინფორმაციის 

მიწოდებისა და უკუკავშირის მიღებისთვის სოციალური მომსახურების სხვა 

ორგანოებთან, საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან და ჯანმრთელობის დაცვის 

მიმწოდებლებთან. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 კონსულტანტი სხვადასხვა სახის დამოკიდებულების საკითხებში 

 კონსულტანტი მძიმე დანაკლისის საკითხებში 

 კონსულტანტი ბავშვებისა და ახალგაზრდების საკითხებში 

 სოციალური უზრუნველყოფის რაიონული სპეციალისტი 

 კონსულტანტი ოჯახის საკითხებში 

 კონსულტანტი ქორწინების საკითხებში 

 პირობით ვადამდე განთავისუფლების სპეციალისტი 

 პრობაციის სპეციალისტი 

 კონსულტანტი სექსუალური ხელყოფის საკითხებში 

 სოციალური მუშაკი-პროფესიონალი 

 ქალთა კეთილდღეობის ორგანიზატორი 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ფსიქოლოგი − 2634 

 სოციალური მუშაკი − 3412 
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ჯგუფური ერთეული 2636 

რელიგიის სფეროს სპეციალისტები 

 

რელიგიის სფეროს სპეციალისტები არიან სულიერი ტრადიციების, პრაქტიკისა და 

რწმენის დოგმატების დამცველები. ისინი ატარებენ საეკლესიო მსახურებას, ასრულებენ ან 

ატარებენ  რიტუალებს რელიგიური კულტის ან აღმსარებლობის ნორმების შესაბამისად, 

უზრუნველყოფენ სულიერ და მორალურ ხელმძღვანელობას, და აგრეთვე ასრულებენ 

რელიგიური პრაქტიკის შესაბამის სხვა ფუნქციებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. სულიერი ტრადიციების, პრაქტიკისა და რწმენის დოგმატების დაცვა; 

2. რელიგიური მსახურების, რიტუალებისა და ცერემონიების ჩატარება; 

3. სხვადასხვა ადმინისტრაციული და საზოგადოებრივი მოვალეობების შესრულება, 

როგორებიცაა რელიგიური ორგანიზაციების კომიტეტებსა და კრებებში 

მონაწილეობა; 

4. რელიგიური აღმსარებლობის შესაბამისი სულიერი და მორალური ხელმძღვანელობა; 

5. საკუთარ ქვეყანაში ან საზღვარგარეთ რელიგიური მოძღვრებების გავრცელება; 

6. რელიგიური ქადაგებების მომზადება და წარდგენა; 

7. სასწავლო კურსებისა და რელიგიური საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და 

მართვა; 

8. პიროვნებათაშორის, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ, ფინანსურ და რელიგიურ 

საკითხებზე ცალკეული პირების დარიგება; 

9. ისეთი სპეციალური ღონისძიებების, როგორებიცაა ბანაკები, კონფერენციები, 

სემინარები, დაგეგმვა და მათში მონაწილეობა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ბონზა 

 იმამი 

 რელიგიის მსახური 

 პუჯარი 

 მღვდელი 

 რაბინი 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 მღვდელი (მქადაგებელი), რომელსაც არ აქვს სასულიერო წოდება − 3413 

 ბერი − 3413 

 მონაზონი − 3413 

 

შენიშვნა 

რელიგიური ორდენების წევრები, რომლებიც ასრულებენ სხვა პროფესიებისთვის 

დამახასიათებელ მოვალეობებს, მაგალითად, მასწავლებლის, მედდის ან სოციალური 

მუშაკის, უნდა დაჯგუფდნენ ამგვარი სამუშაოს დამახასიათებელი ძირითადი ამოცანებისა 

და მოვალეობების შესაბამისად. 
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მცირე ჯგუფი 264 

მწერლები, ჟურნალისტები და ლინგვისტები 

 

მწერლები, ჟურნალისტები და ლინგვისტები ქმნიან ლიტერატურულ ნაწარმოებებს; 

ინტერპრეტირებას უწევენ და მედიის საშუალებით ავრცელებენ ახალ ამბებსა და საჯარო 

მოვლენებს; ასრულებენ წერილობით ან ზეპირ თარგმანს ერთი ენიდან მეორეზე. 

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: ლიტერატურული ნაწარმოებების წერა; 

ლიტერატურული და ხელოვნების სხვა ნიმუშების ღირებულების შეფასება; მიმდინარე 

მოვლენების შესახებ ინფორმაციის შეგროვება და აღწერა; გაზეთების, ტელევიზიის, 

რადიოსა და სხვა მედიის მეშვეობით ახალი ამბებისა და საჯარო მოვლენების მოძიება, 

კვლევა, ინტერპრეტირება და გავრცელება; წერილობითი მასალის თარგმნა ერთი ენიდან 

მეორეზე; ერთი ენიდან მეორეზე სინქრონული თარგმანის უზრუნველყოფა. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

2641 მწერლები, პოეტები და სხვა ლიტერატორები 

2642 ჟურნალისტები 

2643 მთარგმნელები, თარჯიმნები და სხვა ლინგვისტები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2641 

მწერლები, პოეტები და სხვა ლიტერატორები 

 

მწერლები, პოეტები და სხვა ლიტერატორები გეგმავენ, იკვლევენ და წერენ წიგნებს, 

სცენარებს, პიესებს, ესეებს, საჯარო გამოსვლების ტექსტებს, სახელმძღვანელოებს, 

სპეციფიკაციებს და სხვა არაჟურნალისტურ სტატიებს (გაზეთების, ჟურნალებისა და სხვა 

პერიოდული გამოცემებისათვის მასალების გარდა) გამოსაქვეყნებლად ან წარსადგენად. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. რომანების, პიესების, სცენარების, პოეზიისა და სხვა მასალების ჩაფიქრება, დაწერა და 

რედაქტირება გამოსაქვეყნებლად ან წარსადგენად; 

2. ფაქტების დასადგენად და სხვა საჭირო ინფორმაციის მოსაძიებლად კვლევების 

ჩატარება;  

3. სცენარების და დადგმების ტექსტების წერა და მომზადება თეატრში, კინოში,  

რადიოში ან ტელევიზიაში დასადგმელად; 

4. ტექნიკური მასალების, ჩანაწერებისა და ჩანახატების ანალიზი და კომპიუტერული 

პროგრამების, ელექტრონული, მექანიკური და სხვა ტიპის აღჭურვილობის მონტაჟის, 

მუშაობისა და ტექნიკური მომსახურების ნათლად და მოკლედ ასახსნელად 

ცნობარების, ინსტრუქციების, მომხმარებლის გზამკვლევის და სხვა დოკუმენტების 

მომზადება;  

5. ბროშურების, ცნობარებისა და სხვა მსგავსი ტექნიკური პუბლიკაციების წერა; 

6. გამოსაქვეყნებლად მასალის შერჩევა, შინაარსის სტილის, გრამატიკის, სიზუსტის 

შემოწმება, ყველანაირი საჭირო შესწორების შეთანხმება და საცდელი ანაბეჭდების 

შემოწმება გამოქვეყნებამდე.  

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ავტორი 

 წიგნის რედაქტორი 

 ესეისტი 
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 საძიებლების შემდგენელი 

 ნარკვევების ავტორი 

 ინტერაქტიული მედიისთვის სტატიების ავტორი 

 რომანისტი 

 დრამატურგი 

 პოეტი 

 სცენარისტი 

 საჯარო გამოსვლების ტექსტების ავტორი 

 ტექნიკური კომუნიკაციის სპეციალისტი 

 ტექნიკური ტექსტების შემდგენელი 

 მწერალი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 სარეკლამო ტექსტების შემდგენელი − 2431 

 საზოგადოებასთან ურთიერთობის ტექსტების შემდგენელი − 2432 

 ჟურნალისტი − 2642 

 გაზეთის რედაქტორი − 2642 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2642 

ჟურნალისტები 

 

ჟურნალისტები იკვლევენ, იძიებენ, ინტერპრეტაციას უკეთებენ და ავრცელებენ ახალ 

ამბებს და ინფორმაციას საზოგადოებრივი მოვლენების შესახებ გაზეთების, ტელევიზიის, 

რადიოსა და სხვა მედიის მეშვეობით.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ადგილობრივი, ეროვნული და საერთაშორისო ახალი ამბების შეგროვება ინტერვიუს, 

გამოძიებისა და დაკვირვების, საზოგადოებრივ ღონისძიებებზე დასწრების, 

დოკუმენტების მოძიების, წერილობითი ნაწარმოებების მიმოხილვისა და 

კინოჩვენებებზე ან სასცენო წარმოდგენებზე დასწრების მეშვეობით; 

2. ინფორმაციის შეგროვება, გადმოცემა და კომენტირება ახალი ამბებისა და მიმდინარე 

მოვლენების შესახებ გაზეთებსა და პერიოდულ გამოცემებში გამოსაქვეყნებლად, ან 

რადიოს, ტელევიზიის ან ინტერნეტ-მედიის მეშვეობით გასაშუქებლად; 

3. ახალი ამბებისა და სხვა მასალის მიღება, ანალიზი და უტყუარობის შემოწმება; 

4. პოლიტიკოსებისგან და სხვა საზოგადოებრივი მოღვაწეებისგან ინტერვიუს აღება 

პრეს-კონფერენციებსა და სხვა ღონისძიებებზე, მათ შორის ინდივიდუალური 

ინტერვიუების ჩაწერა რადიოს, ტელევიზიისა და ინტერნეტ-მედიისათვის; 

5. მოვლენების განვითარების კვლევა და ანგარიშების მომზადება ისეთ 

სპეციალიზებულ დარგებში, როგორებიცაა მედიცინა, მეცნიერება და ტექნიკა; 

6. მიმდინარე აქტუალურ თემებზე სარედაქციო სტატიების წერა და კომენტარების 

მომზადება გამოცემის ან სამაუწყებლო კომპანიის შეხედულებების გადმოსაცემად და 

საზოგადოებრივი ინტერესის სტიმულირებისთვის; 

7. გაზეთების, ტელევიზიის, რადიოსა და სხვა მედიისათვის ლიტერატურული, 

მუსიკალური და სხვა მხატვრული ნაწარმოებების შესახებ კრიტიკული 

მიმოხილვების მომზადება საკუთარი ცოდნის, განსჯისა და გამოცდილების 

საფუძველზე; 

8. გამოსაქვეყნებელი მასალის შერჩევა, შინაარსის სტილის, გრამატიკის, სიზუსტისა და 

კანონიერების შემოწმება და ყველა საჭირო შესწორების შეთანხმება; 
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9. გამომცემლობის თანამშრომლებთან ურთიერთკავშირი ბეჭდვის წინ ბოლო 

კორექტურის შესამოწმებლად; 

10. ბიზნესის ან სხვა ორგანიზაციების შესახებ პრესაში, ტელევიზიაში, რადიოში ან სხვა 

მედიასაშუალებებში გამოსაქვეყნებლად სარეკლამო მასალის შერჩევა, თავმოყრა და 

მომზადება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ჟურნალისტი 

 გაზეთის რედაქტორი 

 გაზეთის ჟურნალისტი 

 სპორტული ჟურნალისტი 

 განყოფილების რედაქტორი 

 ტელევიზიის/რადიოს ახალი ამბების პროდიუსერი 

 ტელევიზიის/რადიოს ახალი ამბების კორესპონდენტი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი − 2432 

 ავტორი − 2641 

 წიგნის რედაქტორი − 2641 

 ფოტოჟურნალისტი − 3431 

 კინოოპერატორი − 3521 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2643 

მთარგმნელები, თარჯიმნები და სხვა ლინგვისტები 

 

მთარგმნელები, თარჯიმნები და სხვა ლინგვისტები თარგმნიან ერთი ენიდან მეორეზე და 

იკვლევენ ენების წარმოშობას, განვითარებასა და სტრუქტურას. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ძველ წინარე ენებსა და თანამედროვე ენობრივ ჯგუფებს შორის კავშირის შესწავლა, 

სიტყვების, გრამატიკული და ენობრივი ფორმების წარმოშობისა და ევოლუციის 

გამოკვლევა და მიღებული შედეგების წარდგენა; 

2. ენების კლასიფიკაციების სისტემებთან, გრამატიკასთან, ლექსიკონებთან და მსგავს 

მასალებთან დაკავშირებით კონსულტირება ან მათი მომზადება; 

3. მასალის ერთი ენიდან მეორეზე თარგმნა და დედანში არსებული მნიშვნელობის 

შენარჩუნება, სამართლებრივი, ტექნიკური და მეცნიერული ნაშრომების თარგმანის 

სისწორის უზრუნველყოფა და ლიტერატურული ნაწარმოებების ფრაზეოლოგიის, 

ტერმინოლოგიისა და სტილის რაც შეიძლება ზუსტად გადმოცემა; 

4. თარგმანის მწარმოებლურობისა და ხარისხის გასაუმჯობესებლად კომპიუტერების  

სხვა ინსტრუმენტების გამოყენების მეთოდების განვითარება; 

5. კონფერენციებზე, თათბირებსა და მსგავს ღონისძიებებზე ერთი სალაპარაკო ან 

ჟესტების ენიდან მეორე სალაპარაკო ან ჟესტების ენაზე თარგმნა და სწორი 

მნიშვნელობისა და არსის რაც შეიძლება ზუსტად გადმოცემა; 

6. ნათარგმნი მასალის რედაქტირება და შესწორება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 თარჯიმანი 

 ლექსიკოგრაფი 
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 ფილოლოგი 

 ჟესტების ენის თარჯიმანი 

 სუბტიტრების მთარგმნელი 

 მთარგმნელი 

 მთარგმნელი-კორექტორი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ავტორი − 2641 

 წიგნის რედაქტორი − 2641 

 ჟურნალისტი − 2642 

 

 

მცირე ჯგუფი 265 

შემოქმედებითი და საშემსრულებლო ხელოვნების მოღვაწეები 

 

შემოქმედებითი და საშემსრულებლო ხელოვნების მოღვაწეები გარკვეული ეფექტების 

მისაღწევად სხვადასხვა მედია საშუალებით გადმოსცემენ იდეებს, შთაბეჭდილებებსა და 

ფაქტებს; წარმოდგენის შესრულების ან დადგმისთვის ინტერპრეტირებას უწევენ 

ნაწარმოებებს, პარტიტურის ან სცენარის ჩათვლით; ატარებენ მსგავს წარმოდგენებს ან სხვა 

ღონისძიებებს; 

მათ მოვალეობებში შედის: სახვითი ხელოვნების ფორმების ჩაფიქრება და შექმნა; 

ორიგინალური მუსიკის ჩაფიქრება და შექმნა; მუსიკალური, საცეკვაო, თეატრალური 

წარმოდგენებისა და კინოპროდუქციის გააზრება, შექმნა, დადგმა, რეპეტიციების ჩატარება 

და შესრულება; სატელევიზიო პროგრამების, ფილმებისა და სასცენო წარმოდგენების 

შექმნისას შემოქმედებითი, ფინანსური და ორგანიზაციული ვალდებულებების საკუთარ 

თავზე აღება; სცენარის, პიესის ან წიგნის შესწავლა და მათი გადმოცემის მომზადება და 

რეპეტიციების ჩატარება; მუსიკის, ვიდეოჩანაწერებისა და სხვა გასართობი მასალის შერჩევა 

და სამაუწყებლოდ და რეკლამის ან საზოგადოებრივი ინფორმაციის სამსახურისთვის 

განცხადებების შექმნა. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში:  

2651 მხატვრები 

2652 მუსიკოსები, მომღერლები და კომპოზიტორები 

2653 მოცეკვავეები და ქორეოგრაფები 

2654 კინოს, თეატრისა და მონათესავე სფეროთა რეჟისორები და პროდიუსერები 

2655 მსახიობები 

2656 რადიოს, ტელევიზიისა და სხვა მედია საშუალებების დიქტორები 

2659 შემოქმედებითი და საშემსრულებლო არტისტები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2651 

მხატვრები 

 

მხატვრები ძერწვით, ფერწერით, ხატვით, კარიკატურების შექმნით ან სხვა ტექნიკების 

გამოყენებით ქმნიან და ასრულებენ ხელოვნების ნიმუშებს. 
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მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ფერწერის ნიმუშებისთვის, ნახატებისა და ქანდაკებებისთვის იდეების, დიზაინისა და 

სტილის ჩაფიქრება და შექმნა; 

2. არჩეული თემატიკის შესაბამისად ობიექტების განლაგება, მოდელების განთავსება და 

ლანდშაფტებისა და სხვა ვიზუალური ფორმების შერჩევა; 

3. მხატვრული გაფორმების, მეთოდისა და მასალების შერჩევა; 

4. გამოსახულებების ან აბსტრაქტული სამგანზომილებიანი ან რელიეფური ფორმების 

შექმნა, პროფილირება, ამოჭრით და დამუშავებით და აგრეთვე ისეთი მასალების 

შეხამებით, როგორებიცაა ხე, ქვა, თიხა, ლითონი, ყინული ან ქაღალდი; 

5. ფანქრის, მელნის, ცარცის, ზეთის საღებავების, აკვარელის ან სხვა ხერხების 

გამოყენებით გამოსახულების ან აბსტრაქტული ნახატებისა და ფერწერული 

ტილოების შექმნა; 

6. ნახატების შექმნა და ლითონზე, ხეზე ან სხვა მასალებზე მათი ამოტვიფვრა ან 

გრავირება; 

7. მულტიპლიკაციების შექმნა ადამიანების ან მოვლენების გამოსახვის მიზნით, ხშირად 

კარიკატურული სახით; 

8. დაზიანებული, გაჭუჭყიანებული და ფერგადასული ნახატებისა და ხელოვნების სხვა 

ნიმუშების აღდგენა; 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 კარიკატურისტი 

 კერამიკაზე მომუშავე მხატვარი 

 მხატვარი-ილუსტრატორი 

 რესტავრატორი, ნახატების 

 მხატვარი-პორტრეტისტი 

 მოქანდაკე 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 სამრეწველო დიზაინერი − 2163 

 მხატვარი-გამფორმებელი− 2166 

 ხატვის მასწავლებელი (კერძო სწავლება) − 2355 

 მეთუნე − 7314 

 მხატვარი-დეკორატორი − 7316 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2652 

მუსიკოსები, მომღერლები და კომპოზიტორები 

 

მუსიკოსები, მომღერლები და კომპოზიტორები წერენ, არანჟირებას უკეთებენ, ქმნიან, 

დირიჟორობენ და ასრულებენ მუსიკალურ კომპოზიციებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. მუსიკალური ფორმით იდეებისა და ემოციების გამოსახატავად მელოდიური, 

ჰარმონიული და რიტმული სტრუქტურების შექმნა; 

2. აღწარმოებისა და შესრულების მიზნით სტანდარტული მუსიკალური ნიშნებით და 

სიმბოლოებით იდეებისა და კონცეფციების გარდაქმნა; 

3. კონკრეტული ინსტრუმენტული ან ვოკალური ჯგუფებისთვის, ინსტრუმენტების ან 

ღონისძიებებისთვის მუსიკის ადაპტირება ან არანჟირება; 

4. ინსტრუმენტული ან ვოკალური ჯგუფების დირიჟორობა; 
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5. წარმოდგენისთვის მუსიკის შერჩევა და მუსიკოსებისთვის ინსტრუმენტული 

პარტიების დადგენა; 

6. ერთ ან რამდენიმე მუსიკალურ ინსტრუმენტზე დაკვრა სოლისტის, ორკესტრის ან 

მუსიკალური ჯგუფის წევრის სტატუსით; 

7. სოლისტის, ვოკალური ჯგუფის ან სხვა ბენდის წევრის სტატუსით მღერა; 

8. შესრულების მაღალი სტანდარტის შესანარჩუნებლად ვარჯიშების და რეპეტიციების 

ჩატარება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ორკესტრის ხელმძღვანელი 

 კომპოზიტორი 

 ინსტრუმენტალისტი 

 დირიჟორი 

 ღამის კლუბის მუსიკოსი 

 ღამის კლუბის მომღერალი 

 ორკესტრატორი 

 მომღერალი 

 ქუჩის მუსიკოსი 

 ქუჩის მომღერალი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2653 

მოცეკვავეები და ქორეოგრაფები 

 

მოცეკვავეები და ქორეოგრაფები ქმნიან ან ასრულებენ ცეკვებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. საცეკვაო ნაბიჯების, მოძრაობებისა და ჟესტების მეშვეობით სხვადასხვა სიუჟეტის, 

თემის, იდეის ან ხასიათის ცეკვების ჩაფიქრება და შექმნა; 

2. ცეკვების შესრულება ცოცხალი აუდიტორიის წინაშე ან ფილმის, ტელევიზიის ან სხვა 

საინფორმაციო მედია საშუალებებისათვის სოლისტის სტატუსით, პარტნიორთან 

ერთად ან საცეკვაო ანსაბლის წევრის სტატუსით; 

3. მომზადება, ფიზიკური ვარჯიშები და ცეკვის გაკვეთილებზე დასწრება საჭირო 

ფიზიკური შესაძლებლობებისა და მდგომარეობის შესანარჩუნებლად; 

4. ცეკვის შესრულებისათვის საჭირო ნაბიჯებისა და ილეთების ასათვისებლად 

რეპეტიციების გამართვა და მათში მონაწილეობა; 

5. საცეკვაო როლების გასანაწილებლად ან საცეკვაო ანსამბლებში წევრად ასაყვანად 

მოცეკვავეების გასინჯვა; 

6. მუსიკალურ ხელმძღვანელებთან მუსიკალური ნაწარმოებების შექმნის 

კოორდინირება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ქორეოგრაფი 

 ბალეტის მოცეკვავე 

 ღამის კლუბის მოცეკვავე 

 ქუჩის მოცეკვავე 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ცეკვის მასწავლებელი − 2355 
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ჯგუფური ერთეული 2654 

კინოს, თეატრისა და მონათესავე სფეროთა რეჟისორები და პროდიუსერები 

 

კინოს, თეატრისა და მონათესავე სფეროთა რეჟისორები და პროდიუსერები 

მეთვალყურეობენ და აკონტროლებენ კინოფილმების, სატელევიზიო ან რადიო 

პროგრამებისა და სასცენო დადგმების ტექნიკურ და მხატვრულ ასპექტებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. მწერლების შერჩევა და სცენარების შესწავლა მხატვრული ინტერპრეტაციის 

შემუშავებისთვის და მსახიობებისათვის სამსახიობო მეთოდების სწავლება; 

2. სცენაზე, ტელევიზიაში, რადიოში ან კინოფილმებში დრამატული ნაწარმოების ყველა 

ასპექტის, მათ შორის მსახიობების შერჩევის, კოსტუმების, დიზაინისა და ხმის ან 

განათების ეფექტების ხელმძღვანელობა; 

3. წარმოდგენების, კინოფილმების, სატელევიზიო შოუებისა და რადიო-გადაცემების 

შექმნისას სხვადასხვა სასცენო დადგმისა და განრიგის დაგეგმვა, ორგანიზება და 

კონტროლი; 

4. მთელი ტექნიკური პერსონალის ჩართულობის უზრუნველყოფა და 

ზედამხედველობა და წარმოების რეჟიმის, მასშტაბებისა და განრიგის განსაზღვრა; 

5. წარმოების არქივების მოწესრიგება და სალიცენზიო გადასახდელების თაობაზე 

მოლაპარაკებების გამართვა; 

6. ჩასაწერი, ვიდეოფირზე გადასაღები სცენარების შექმნა, დაგეგმვა ან დაწერა და 

პროგრამების რედაქტირება; 

7. დეკორაციების, რეკვიზიტის და გამანათებელი და ხმის აღჭურვილობის განთავსების 

ზედამხედველობა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 დოკუმენტური ფილმების რეჟისორი 

 ფილმის მონტაჟორი 

 კინორეჟისორი 

 დამგმელი ოპერატორი 

 თეატრალური რეჟისორი 

 ტექნიკური რეჟისორი 

 ტელევიზიის ან რადიოს ტექნიკური რეჟისორი 

 თეატრალური პროდიუსერი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ტელევიზიის/რადიოს ახალი ამბების პროდიუსერი − 2642 

 რეჟისორის თანაშემწე − 3435 

 რადიო- და ტელემაუწყებლობის სპეციალისტი ტექნიკოსი − 3521 

 გამნათებელი − 3521 

 ხმის ოპერატორი − 3521 

 ვიდეოოპერატორი − 3521 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2655 

მსახიობები 

 

მსახიობები განასახიერებენ როლებს კინოფილმებში, სატელევიზიო ან რადიო და  

სასცენო დადგმებში. 
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მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ლექსების და რეპლიკების სწავლა და სასცენო, სარეკლამო, სატელევიზიო, რადიო 

დადგმებში ან კინოფილმებში  როლების შესრულება; 

2. დრამატურგის ან ავტორის მიერ შექმნილი როლების მორგება და მაყურებლისთვის 

გადაცემა; 

3. მსმენელთა განათლების ან გართობის მიზნით ისტორიების მოყოლა ან 

ლიტერატურული ნაწარმოებების ხმამაღლა კითხვა; 

4. სინჯებსა და კასტინგებზე დასწრება როლის მისაღებად; 

5. დამდგმელი რეჟისორების კონტროლით ან ხელმძღვანელობით ჩატარებული 

რეპეტიციების მეშვეობით წარმოდგენებისთვის მომზადება; 

6. ეპიზოდების, თემატიკისა და მახასიათებლების უკეთ გასაგებად და აღსაქმელად 

სცენარების კითხვა და დამატებითი ინფორმაციის მოძიება; 

7. რეპეტიციების ეტაპზე მომზადებული როლების თამაში და განსახიერება ფილმებში, 

სატელევიზიო, რადიო ან სასცენო წარმოდგენებში. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 მსახიობი 

 მიმი 

 მთხრობელი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 კასკადიორი – 3435 

 მეორეხარისხოვანი როლების შემსრულებელი − 3435 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2656 

რადიოს, სატელევიზიო და სხვა მედია საშუალებების დიქტორები 

 

რადიოს, სატელევიზიო და სხვა მედია საშუალებების დიქტორები კითხულობენ ახალ 

ამბებს, ატარებენ ინტერვიუებს და აკეთებენ განცხადებებს ან ანონსებს რადიოთი, 

ტელევიზიით, თეატრში ან სხვა დაწესებულებაში ან მედიაში. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. რადიოთი ან ტელევიზიით ახალი ამბების ბიულეტენების და სხვა განცხადებების 

კითხვა; 

2. წარმოდგენაში მონაწილე მსახიობების ან ინტერვიუს რესპონდენტების წარდგენა და 

შესაბამისი განცხადებების კიხვა რადიოთი და ტელევიზიით, თეატრებში, ღამის 

კლუბებსა და სხვა დაწესებულებებში; 

3. საჯარო ინტერვიუების ჩატარება, განსაკუთრებით რადიოთი ან ტელევიზიით; 

4. სატელევიზიო პროგრამისთვის ან ინტერვიუსთვის მოსამზადებლად საცნობო 

მასალების შესწავლა; 

5. მუსიკალური ნაწარმოებების და სხვა ისეთი საკითხების, როგორებიცაა ამინდი ან 

საგზაო მოძრაობა, კომენტირება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 დიქტორი, რადიო 

 დიქტორი, ტელევიზია 

 ახალი ამბების პროგრამის წამყვანი 

 სპორტული კომენტატორი 
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 თოქ-შოუს წამყვანი 

 რეპორტიორი, საგზაო მოძრაობის პრობლემები 

 რეპორტიორი, ამინდის შესახებ ინფორმაცია 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ჟურნალისტი − 2642 

 

 

ჯგუფური ერთეული 2659 

შემოქმედებითი და საშემსრულებლო არტისტები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

 

ეს ჯგუფური ერთეული მოიცავს 265-ე მცირე ჯგუფის (შემოქმედებითი და 
საშემსრულებლო ხელოვნების მოღვაწეები) სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველ ხელოვნების 

მოღვაწეებს. ჯგუფში შედიან, მაგალითად, მასხარები, ილუზიონისტები, აკრობატები და 

ხელოვნების სხვა მოღვაწეები. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. სკეტჩების შესრულება და სასაცილო ისტორიების მოყოლა; 

2. ილუზიონისტური წარმოდგენების, ოინებისა და ჰიპნოზის წარმოდგენა; 

3. რთული და სანახაობრივი აკრობატული და სატანვარჯიშო ნომრების შესრულება და 

ჟონგლირება; 

4. ცხოველების წვრთნა და მათთან ერთად წარმოდგენების გამართვა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 აკრობატი 

 საჰაერო აკრობატი 

 მასხარა 

 ჰიპნოტიზიორი 

 ილუზიონისტი 

 თოჯინების თეატრის მსახიობი 

 ესტრადის კომიკოსი 

 მუცლით მეტყველი 
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ძირითადი ჯგუფი 3 

ტექნიკოსები და დამხმარე სპეციალისტები 

 

ტექნიკოსები და დამხმარე სპეციალისტები ასრულებენ ძირითადად ტექნიკურ და 

შინაარსობრივად მონათესავე სამუშაოებს, რომელებიც უკავშირდება კვლევას და  

სამეცნიერო ან მხატვრული კონცეფციების და საოპერაციო მეთოდების გამოყენებას, 

აგრეთვე, სამთავრობო ან ბიზნეს რეგულაციებს. ამ ძირითადი ჯგუფის პროფესიათა 

უმრავლესობისათვის აუცილებელია ISCO-ს კვალიფიკაციის მესამე დონე.  

ტექნიკოსებისა და დამხმარე სპეციაალისტების მოვალეობებში შედის: ფიზიკური 

მეცნიერებების (მათ შორის საინჟინრო და ტექნოლოგიური), სიცოცხლის შემსწავლელი (მათ 

შორის სამედიცინო), სოციალური და ჰუმანიტარულ მეცნიერებების კონცეფციებსა და 

საოპერაციო მეთოდების კვლევასა და გამოყენებასთან დაკავშირებული ტექნიკური 

სამუშაოები; ვაჭრობის, ფინანსების, ადმინისტრირებასა (მათ შორის სახელმწიფო კანონებისა 

და რეგულაციების) და სოციალურ სამუშაოსთან დაკავშირებული სხვადასხვა ტექნიკური 

მომსახურების ორგანიზება და განხორციელება; სახელოვნებო და გასართობი 

ღონისძიებების ტექნიკური მხარდაჭერა; სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა; 

რელიგიის სფეროში ზოგიერთი საქმიანობის შესრულება; შესაძლებელია სხვა 

დასაქმებულების ფუნქციების ზედამხედველობაც. 

 

ამ ძირითად ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ქვეჯგუფებში: 

31 სამეცნიერო და საინჟინრო დამხმარე სპეციალისტები 

32 ჯანმრთელობის დაცვის დამხმარე სპეციალისტები 

33 ბიზნესისა და ადმინისტრირების დამხმარე სპეციალისტები 

34 სამართლის, სოციალური, კულტურისა და მონათესავე დარგების დამხმარე 

სპეციალისტები 

35 ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ტექნიკოსები 
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ქვეჯგუფი 31 

მეცნიერების და ტექნიკის დამხმარე სპეციალისტები 

 

მეცნიერების და ტექნიკის დამხმარე სპეციალისტები ასრულებენ კვლევასა და 

ექსპლუატაციასთან დაკავშირებულ ტექნიკურ სამუშაოებს მეცნიერებისა და ტექნიკის 

დარგებში: ზედამხედველობენ და აკონტროლებენ სამთომოპოვებითი მრეწველობის, 

დამამუშავებელი მრეწველობის, მშენებლობისა და სხვა საინჟინრო სამუშაოების ტექნიკურ 

და საექსპლუატაციო ასპექტებს; მართავენ ტექნიკურ მოწყობილობებს, მათ შორის, საჰაერო 

ხომალდებს და გემებს.  

ამ ძირითადი ქვეჯგუფის პროფესიათა უმრავლესობისათვის აუცილებელია ISCO-ს 

კვალიფიკაციის მესამე დონე.  

ამ ქვეჯგუფში შემაავალი მუშაკების მოვალეობებში შედის: ინსტრუმენტებისა და 

დანადგარების გამართვა, კონტროლი და მართვა; სისტემებზე ექსპერიმენტების და 

ტესტების ჩატარება და მონიტორინგი; ნიმუშების შეგროვება და ტესტირება; დაკვირვებების 

აღრიცხვა და მონაცემთა ანალიზი; ტექნიკური ნახაზებისა და დიაგრამების მომზადება, 

შემოწმება და განმარტება; სხვა დასაქმებულთა სამუშაოების კოორდინირება, 

ზედამხედველობა, კონტროლი და საქმიანობების დაგეგმვა; კომუტატორის, 

კომპიუტერიზებული საკონტროლო სისტემებისა და ტექნოლოგიური პროცესების 

მრავალფუნქციური მაკონტროლებელი მექანიზმების მართვა-კონტროლი; გემების, საჰაერო 

ხომალდების და სხვა მექანიზმების უსაფრთხო და ეფექტიანი მოძრაობისა და 

ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად ტექნიკური ფუნქციების შესრულება.  

 

ამ ქვეჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ მცირე ჯგუფებში: 

311 ფიზიკური და ტექნიკური მეცნიერებების ტექნიკოსები 

312 სამთომოპოვებითი მრეწველობის, დამამუშავებელი მრეწველობისა და მშენებლობის 

ზედამხედველები 

313 ტექნოლოგიური პროცესების კონტროლის ტექნიკოსები 

314 სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებებისა და მონათესავე დარგების დამხმარე 

სპეციალისტები 

315 გემებისა და საჰაერო ხომალდების კონტროლიორები და ტექნიკოსები 

 

 

მცირე ჯგუფი 311 

ფიზიკური და ტექნიკური მეცნიერებების ტექნიკოსები 

 

ფიზიკური და ტექნიკური მეცნიერებების ტექნიკოსები ასრულებენ ტექნიკურ სამუშაოებს 

ფიზიკურ მეცნიერებებთან დაკავშირებული კონცეფციების, პრინციპებისა და 

საექსპლუატაციო მეთოდების კვლევისა და პრაქტიკული გამოყენების სფეროში, საინჟინრო 

საქმის, ტექნიკური ხაზვის (კონსტრუირების), საწარმოო პროცესების ეკონომიკური 

ეფექტიანობის ჩათვლით. 

ჩვეულებრივ მათ მოვალეობებში შედის: ქიმიასთან, ფიზიკასთან, გეოლოგიასთან, 

მეტეოროლოგიასთან, ასტრონომიასთან, საინჟინრო საქმესა ან ტექნიკურ ხაზვასთან 

დაკავშირებული ტექნიკური სამუშაოების შესრულება; ლაბორატორიული ხელსაწყოების და 

აღჭურვილობის გამართვა, ექსპლუატაცია და მოვლა; ექსპერიმენტების მონიტორინგი; 

დაკვირვებების წარმოება და შედეგების გაანგარიშება და ჩაწერა; საექსპერიმენტო მასალის 

მომზადება; სისტემების ტესტირება; ნიმუშების შეგროვება და ტესტირება; დაკვირვებების 

აღრიცხვა და მონაცემთა ანალიზი; ტექნიკური ნახაზებისა და დიაგრამების, 
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ელექტროსქემების და ელექტრონული პლატების აწყობის სქემების, დეტალური ნახაზების 

მომზადება, შემოწმება და განმარტება.   

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

3111 ქიმიური და ფიზიკური მეცნიერებების ტექნიკოსები 

3112 სამოქალაქო მშენებლობის ტექნიკოსები 

3113 ელექტროტექნიკოსები 

3114 ელექტრონიკის ტექნიკოსები 

3115 მანქანათმშენებლობის ტექნიკოსები 

3116 ქიმიური მანქანათმშენებლობის ტექნიკოსები 

3117 სამთომოპოვებითი მრეწველობის და მეტალურგიის ტექნიკოსები 

3118 მხაზველები 

3119 ფიზიკური და ტექნიკური მეცნიერებების ტექნიკოსები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3111 

ქიმიური და ფიზიკური მეცნიერებების ტექნიკოსები 

 

ქიმიური და ფიზიკური მეცნიერებების ტექნიკოსები ასრულებენ ტექნიკურ სამუშაოებს, 

რათა დაეხმარონ ქიმიის, ფიზიკის, გეოლოგიის, გეოფიზიკის, მეტეოროლოგიისა და 

ასტრონომიის სფეროებში კვლევებს და მათი შედეგების მრეწველობაში, მედიცინაში, 

სამხედრო და სხვა სფეროებში პრაქტიკულ გამოყენებას. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ნიმუშების შეგროვება, შესაბამისი მასალებისა და მოწყობილობების მომზადება 

ექსპერიმენტებისთვის, ტესტირებისთვის და ანალიზებისთვის; 

2. მარტივი ლაბორატორიული ტესტების ჩატარება და სხვადასხვა ტექნიკური 

მხარდაჭერა ქიმიისა და ფიზიკური მეცნიერებების სფეროების მეცნიერ–

მკვლევარებისთვის კვლევებში, განვითარებაში, ანალიზებსა და ტესტებში; 

3. ლაბორატორიული მასალების ხარისხობრივი  და რაოდენობრივი კონტროლი, 

ნიმუშების მონიტორინგისა და ტესტირების გზით რაოდენობების და მასალების 

ხარჯების შესახებ დეტალური შეფასებების მომზადება, ასევე შესასრულებელი 

სამუშაოებიდან გამომდინარე საჭირო მუშახელის განსაზღვრა; 

4. ლაბორატორიული ინსტრუმენტებისა და მოწყობილობების დაყენება, გამოყენება და 

მოვლა, ექსპერიმენტების მონიტორინგი, დაკვირვებების წარმოება და შედეგების 

გაანგარიშება და აღრიცხვა; 

5. ექსპერიმენტებისთვის მასალების (მაგალითად, ნიმუშების გაყინვა და მომზადება, 

ქიმიური ნივთიერებების შერევა) მომზადება; 

6. მიწისა და წყლის სინჯების შეგროვება-შემოწმება, დაკვირვების შედეგების ჩაწერა და 

მონაცემების ანალიზი გეოლოგებისა და გეოფიზიკოსების დასახმარებლად. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ქიმიის ტექნიკოსი 

 გეოლოგიის ტექნიკოსი 

 მეტეოროლოგიის ტექნიკოსი 

 ფიზიკის ტექნიკოსი 
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სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ქიმიური მანქანათმშენებლობის ტექნიკოსი − 3116 

 ქიმიური გადამუშავების ტექნიკოსი − 3133 

 სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერების ტექნიკოსი − 3141 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3112 

სამოქალაქო მშენებლობის ტექნიკოსები 

 

სამოქალაქო მშენებლობის ტექნიკოსები ასრულებენ ტექნიკურ სამუშაოებს, რომელიც 

უკავშირდება სამოქალაქო მშენებლობის სფეროში სამეცნიერო კვლევებს და აგრეთვე 

შენობების, წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემების, ხიდების, გზების, კაშხლების 

და აეროპორტების დაპროექტებას, მშენებლობას, ფუნქციონირებას, ექსპლუატაციასა და 

რემონტს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ნიადაგისა და სამშენებლო მასალების საველე და ლაბორატორიულ შემოწმება ან 

შემოწმებაში დახმარება; 

2. ტექნიკური დახმარების უზრუნველყოფა, რომელიც უკავშირდება შენობებისა და 

სხვა სტრუქტურების მშენებლობას, კვლევებისა და მათ შესახებ ანგარიშების 

მომზადება; 

3. პროექტის სპეციფიკაციებთან, შესაბამის კანონმდებლობასთან და რეგულაციებთან 

და  სამუშაოსა და მასალების სასურველ სტანდარტებთან შესაბამისობის 

უზრუნველყოფა; 

4. მშენებლობის დარგის ტექნიკური ცოდნისა და სამოქალაქო მშენებლობის 

პრინციპებისა და პრაქტიკის გამოყენება სამუშაო პროცესში წამოჭრილი 

პრობლემების განსაზღვრისა და მოგვარების მიზნით; 

5. პროექტის განხორციელებისათვის სპეციფიკაციების შესაბამისად საჭირო 

მატერიალური და შრომითი დანახარჯების განსაზღვრის პროცესში დახმარება; 

6. საექსპლუატაციო და სარემონტო სამუშაოების ორგანიზება; 

7. მშენებლობის პროცესში და მისი დასრულების შემდგომ შენობების და ნაგებობების 

შემოწმება, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს მათი მშენებლობის, ხარისხის, 

განლაგების, უსაფრთხოების წესებთან და დამტკიცებულ გეგმებთან, 

სპეციფიკაციებთან და სტანდარტებთან შესაბამისობა, ისევე როგორც სხვა ხარისხის 

და უსაფრთოების წესებთან შესაბამისობა; 

8. ხანძრის გაჩენის საშიშროების განსაზღვრისთვის და საფრთხის აღმოსაფხვრელად 

რეკომედაციების შემუშავების მიზნით სამრეწველო საწარმოების, სასტუმროების, 

კინოთეატრებისა და სხვა შენობა-ნაგებობების შემოწმება; 

9. რეკომენდაციების შემუშავება, ხანძრის დეტექტორების და საშხეფი სისტემების 

დამონტაჟების, მშენებლობისას უსაფრთხო მასალების გამოყენების და ამ მასალების 

უსაფრთხო ტრანსპორტირების საშუალებების შესახებ, რათა მინიმუმამდე იქნას 

დაყვანილი ხანძრის გაჩენა და ამით გამოწვეული ზარალი. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 მშენებლობის ინსპექტორი 

 მშენებლობის დამკვირვებელი 

 სამოქალაქო მშენებლობის ტექნიკოსი 

 სამუშაოების მწარმოებელი 

 სახანძრო ინსპექტორი 
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 ხანძრის პრევენციის სპეციალისტი 

 ტექნიკოსი გეოლოგი 

 ტექნიკოსი გეოდეზისტი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ნორმადარი − 2149 

 საზღვაო ზედამხედველი − 3115 

 სახანძრო გამომძიებელი − 3119 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3113 

ელექტროტექნიკოსები 

 

ელექტროტექნიკოსები ასრულებენ ტექნიკურ სამუშაოებს, რომელიც უკავშირდება 

კვლევებს ელექტროტექნიკის სფეროში, ასევე ელექტრონული მოწყობილობებისა და 

გამანაწილებელი სისტემების დაპროექტებას, დამზადებას, აწყობას, აშენებას, 

ფუნქციონირებას, მოვლას და რემონტს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ელექტრონული მოწყობილობების, აპარატურისა და საცდელი მოდელების კვლევისა 

და განვითარებისთვის ტექნიკური დახმარების უზრუნველყოფა; 

2. ელექტრული მოწყობილობების სქემებისა და ნახაზების შემუშავება და მომზადება 

სპეციფიკაციების  შესაბამისად; 

3. მოწყობილობების წარმოებისა და დამონტაჟებისათვის საჭირო მატერიალური და 

სამუშაო დანახარჯების რაოდენობისა და ღირებულების განსაზღვრა 

სპეციფიკაციების შესაბამისად; 

4. ელექტროსისტემებისა და მოწყობილობების დამზადების, დამონტაჟების, 

გამოყენების,  მომსახურებისა და შეკეთების სამუშაოების ტექნიკური 

ზედამხედველობა არსებული წესებისა და სპეციფიკაციების შესაბამისად 

სამუშაოების ხარისხიანად შესრულების უზრუნველყოფისათვის;  

5. უსაფრთხოების მიზნით, ახლად დამონტაჟებული ელექტრომოწყობილობის ან 

სისტემის გამართული ფუნქციონირების შესამოწმებლად შესაბამისი მეთოდების 

დაგეგმვა, ან უკვე დამონტაჟებული სისტემის შემოწმება და კონტროლი; 

6. ელექტრომოწყობილობებისა და დანადგარების მონტაჟი, ტესტირება, დაკალიბრება, 

განახლება და შეკეთება, უსაფრთხოების არსებული რეგულაციებისა და მოთხოვნების 

შესაბამისად. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ელექტროტექნიკის ტექნიკოსი 

 ელექტროენერგიის გადაცემის ტექნიკოსი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ელექტრონიკის ტექნიკოსი − 3114 

 ელექტროსადგურის ოპერატორი − 3131 

 ელექტრომექანიკოსი − 7412 
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ჯგუფური ერთეული 3114 

ელექტრონიკის ტექნიკოსები 

 

ელექტრონიკის ტექნიკოსები ასრულებენ ტექნიკურ სამუშაოებს, რომელიც უკავშირდება 

ელექტრონიკის დარგში კვლევებს, აგრეთვე ელექტრონული მოწყობილობების  შემუშავებას,  

დამზადებას, აწყობას, აშენებას, ექსპლუატაციას, შენახვასა და რემონტს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ტექნიკური დახმარების უზრუნველყოფა ელექტრონული მოწყობილობების, აგრეთვე 

საცდელი ნიმუშების გამოცდის კვლევებისა და განვითარების სფეროში; 

2. ელექტრონული მოწყობილობების ნახაზებისა და სქემების შემუშავება და მომზადება 

არსებული სპეციფიკაციების შესაბამისად.  

3. ელექტრონული მოწყობილობების წარმოებისა და დამონტაჟებისათვის საჭირო 

მატერიალური და შრომითი დანახარჯების რაოდენობისა და  ღირებულების 

განსაზღვრა მოცემული სპეციფიკაციების შესაბამისად; 

4. ელექტრონული მოწყობილობების დამზადების, აწყობის, გამოყენების, 

მომსახურებისა და რემონტის ტექნიკური ზედამხედველობა სამუშაოების 

ხარისხიანად შესრულების მიზნით მათი სპეციფიკაციებისა და წესების შესაბამისად; 

5. ელექტრონული სისტემების შემუშავებაში, განვითარებაში, დამონტაჟებაში, 

ფუნქციონირების უზრუნველყოფასა და შენახვაში დახმარება; 

6. უსაფრთხოების მიზნით, ახლად დამონტაჟებული ელექტრომოწყობილობის ან 

სისტემის გამართული ფუნქციონირების შესამოწმებლად შესაბამისი მეთოდების 

დაგეგმვა, ან უკვე დამონტაჟებული სისტემის შემოწმება და კონტროლი; 

7. ელექტრონული სისტემების ტესტირება,მონაცემთა შეგროვება და ანალიზი და 

შესაბამისი სქემების მომზადება ელექტრონიკის ინჟინრების დახმარებით. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითია: 
 ელექტრონიკის ტექნიკოსი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ელექტროტექნიკოსი − 3113 

 სატელეკომუნიკაციო დანადგარების ტექნიკოსი − 3522 

 ელექტრონული მოწყობილობების მექანიკოსი − 7421 

 ელექტრონული მოწყობილობის ამწყობი − 8212 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3115 

მანქანათმშენებლობის ტექნიკოსები 

 

მანქანათმშენებლობის ტექნიკოსები ასრულებენ ტექნიკურ სამუშაოებს, რომელიც 

უკავშირდება კვლევებს მანქანათმშენებლობის სფეროში, ასევე აპროექტებენ, აწარმოებენ, 

აწყობენ, აშენებენ, ამუშავებენ, მომსახურებას უწევენ და არემონტებენ მექანიკურ 

მოწყობილობებს, მათ შემადგენელ ნაწილებსა და აღჭურვილობებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ტექნიკური დახმარების უზრუნველყოფა, რომელიც დაკავშირებულია კვლევების 

ჩატარებასა და მანქანებისა და  მექანიკური სისტემების, მოწყობილობებისა და 

კომპონენტების სრულყოფასთან და აგრეთვე საცდელი ნიმუშების გამოცდასთან; 

2. მანქანებისა და  მექანიკური სისტემების, მოწყობილობებისა და კომპონენტების 

მაკეტების დაპროექტება და შექმნა არსებული სპეციფიკაციების შესაბამისად; 
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3. არსებული მახასიათებლების გათვალისწინებით, მოწყობილობების წარმოებისა და 

დამონტაჟებისთვის საჭირო მატერიალური და შრომითი დანახარჯებისა და 

ღირებულების განსაზღვრა; 

4. მანქანებისა და მექანიკური სისტემების, მოწყობილობებისა და კომპონენტების 

დამზადების, დაყენების, ექსპლუატაციის, მომსახურებისა და რემონტის ტექნიკური 

ზედამხედველობის უზრუნველყოფა სამუშაოების ხარისხიანად განხორციელების 

მიზნით მათი სპეციფიკაციებისა და წესების მიხედვით; 

5. საზღვაო და სამდინარო გემების კორპუსების, მოწყობილობებისა და ტვირთების 

უსაფრთხოების სტანდარტებისა და პროცედურების გამოყენებისა და დაცვის 

მონიტორინგი; 

6. ახალი და მოდიფიცირებული მექანიკური სისტემების, კომპონენტების, მექანიკური 

ხელსაწყოებისა და მაკონტროლებლების, ასევე ჰიდრავლიკური სისტემების აწყობა 

და დამონტაჟება; 

7. მექანიკური სისტემების ტესტირება, მონაცემების შეგროვება და ანალიზი, ასევე, 

მექანიკური მოწყობილობების აწყობა და დამონტაჟება ინჟინერ მექანიკოსების 

დახმარებით; 

8. მექანიკური მოწყობილობების დიზაინის და დასრულებული სამუშაოს 

სპეციფიკაციებთან, რეგულაციებთან და კონტრაქტით გათვალისწინებულ 

პირობებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 აერონავტიკის ტექნიკოსი 

 საზღვაო ხომალდების მშენებლობის ტექნიკოსი 

 საზღვაო ზედამხედველი 

 მანქანათმშენებლობის შემფასებელი 

 მანქანათმშენებლობის ტექნიკოსი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 სამრეწველო მანქანა-დანადგარების მექანიკოსი − 7233 

 მექანიკური მოწყობილობების ამწყობი − 8211 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3116 

ქიმიური მანქანათმშენებლობის ტექნიკოსები 

 

ქიმიური მანქანათმშენებლობის ტექნიკოსები ასრულებენ ტექნიკურ სამუშაოებს, 

რომელიც უკავშირდება კვლევებს ქიმიური ინჟინერიის სფეროში, აგრეთვე ქიმიური 

მოწყობილობების შემუშავებას, წარმოებას, აწყობას, ექსპლუატაციას, შენახვასა და რემონტს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ტექნიკური დახმარების უზრუნველყოფა, რომელიც უკავშირდება წარმოების 

ქიმიური პროცესების, მანქანებისა და მოწყობილობების კვლევებსა და სრულყოფას, 

აგრეთვე საცდელი ნიმუშების გამოცდას; 

2. არსებული მახასიათებლების გათვალისწინებით ქიმიური მოწყობილობების სქემების 

შემუშავება და მომზადება; 

3. არსებული მახასიათებლების გათვალისწინებით მოწყობილობების წარმოება-

დამონტაჟებისთვის საჭირო მატერიალური და შრომითი დანახარჯებისა და 

ღირებულების განსაზღვრა; 
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4. ქიმიური მოწყობილობების დამზადების, აწყობის, ფუნქციონირების, 

ექსპლუატაციის, მომსახურებისა და რემონტის ტექნიკური ზედამხედველობა 

მუშაობის ხარისხიანად შესრულების მიზნით მათი სპეციფიკაციებისა და წესების 

შესაბამისად; 

5. მყარ, თხევად  და აალებად ნივთიერებებზე, ხარისხობრივი და რაოდენობრივი 

ანალიზის მიზნით, მეცნიერების და ინჟინრების  დასახმარებლად ქიმიური და 

ფიზიკური ლაბორატორიული ტესტირებების ჩატარება.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ქიმიური ტექნოლოგიების შემფასებელი ტექნიკოსი 

 ქიმიური მანქანათმშენებლობის ტექნიკოსი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ქიმიკოსი ტექნიკოსი − 3111 

 ქიმიური ტექნოლოგიების ტექნიკოსი − 3133 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3117 

სამთომოპოვებითი მრეწველობის და მეტალურგიის ტექნიკოსები 

 

სამთომოპოვებითი მრეწველობის და მეტალურგიის ტექნიკოსები ასრულებენ ტექნიკურ 

სამუშაოებს, რომელიც უკავშირდება მეტალურგიული დარგის კვლევებს და ექსპერიმენტებს, 

სამთამადნო, ნავთობისა და ბუნებრივი აირის  მოპოვების მეთოდების სრულყოფას, ასევე 

მაღაროების, შახტებისა და შახტების მოწყობილობების, ნავთობისა და ბუნებრივი აირის 

ტრანსპორტირებისა და შენახვის სისტემების, მადნიდან ლითონების გამოყოფის 

მოწყობილობების დაპროექტებას, აშენებას, ამუშავებას, ექსპლუატაციასა და რემონტს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ლითონისა და ახალშენადნობების თვისებების განსაზღვრის პროცესების კვლევასა 

და სრულყოფაში ტექნიკური დახმარების უზრუნველყოფა; 

2. ტექნიკური დახმარების უზრუნველყოფა გეოლოგიურ და ტოპოგრაფიულ კვლევით 

პროცესებში, სატრანსპორტო სისტემების, აგრეთვე ნავთობის, ბუნებრივი აირისა და 

მინერალური მადნების მოპოვების სისტემების, მინერალებისა და ლითონების 

გამოსაყოფი და დასამუშავებელი მოწყობილობების შემუშავების პროცესებში; 

3. მინერალების, ნავთობისა და ბუნებრივი აირის კვლევის, მოპოვების, დამუშავებისა 

და ტრანსპორტირების პროექტების განხორციელებისათვის საჭირო მატერიალური 

და შრომითი დანახარჯების რაოდენობისა და ღირებულების განსაზღვრა; 

4. არსებული რეგულაციებისა და უსაფრთხოების წესების გათვალისწინებით 

სამუშაოების ხარისხიანად განსახორციელებლად მინერალების, ნავთობისა და 

ბუნებრივი აირის საკვლევი, მოპოვებითი, სატრანსპორტო, სასაწყობო და 

დასამუშავებელი მოწყობილობების აშენების, დამონტაჟების, ფუნქციონირების, 

ექსპლუატაციისა და რემონტის ტექნიკური მონიტორიგის უზრუნველყოფა; 

5. მაღაროების, შახტების, გვირაბების და პირველადი სამედიცინო დახმარებისთვის 

საჭირო მიწისქვეშა მოწყობილობების დაგეგმვასა და შემუშავებაში დახმარება; 

6. ქანების, მინერალებისა და ლითონის სინჯების შეგროვება და მომზადება, 

შემადგენლობის განსასაზღვრად ლაბორატორიული შემოწმების ჩატარება, 

შემოწმების შედეგების ანალიზი და მის შესახებ ანგარიშის მომზადება, 

ტესტირებისათვის გამოსაყენებელი მოწყობილობების ფუნქციონირების 

უზრუნველყოფა; 
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7. მიკროსკოპების, ელექტრომაგნიტური რადიაციის საწინააღმდეგო მოწყობილობების, 

სპექტომეტრების, სპექტოგრაფების, დენსიტომეტრების და ძაბვის შემმოწმებელი 

მოწყობილობების გამოყენება; 

8. ელექტრიკული, ბგერითი და ბირთვული საზომი ინსტრუმენტების გამოყენების 

დროს მეცნიერების დახმარება, როგორც ლაბორატორიული, ისე პრაქტიკული 

სამუშაოების განხორციელებისას, ლითონების, ბუნებრივი აირისა და ნავთობის 

პოტენცური რესურსების განსაზღვრისთვის საჭირო ინფორმაციის მოსაპოვებლად.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 მეტალურგიის ტექნიკოსი 

 სამთომოპოვებითი მრეწველობის ინსპექტორი 

 სამთომოპოვებითი მანქანათმშენებლობის ტექნიკოსი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 გეოლოგიის ტექნიკოსი − 3111 

 მაღაროელი − 8111 

 სამთო მოპოვების ოპერატორი − 8111 

 მეშახტე − 8111 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3118 

მხაზველები 

 

მხაზველები ამზადებენ ტექნიკურ ნახაზებს, რუკებსა და ილუსტრაციებს ესკიზების, 

გაზომვებისა და სხვა მონაცემების საფუძველზე, ასევე ილუსტრაციებისა და ნახაზების 

ასლებს გალვანოკლიშესა და საბეჭდი ფორმებისათვის. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ინჟინრებისა და კონსტრუქტორების მიერ შენობების, კაშხლების, ხიდების, გზებისა 

და სხვა არქიტექტურული და საინჟინრო ნაგებობების აშენების, რეკონსტრუქციის, 

ექსპლუატაციისა და რემონტის, აგრეთვე, მანქანა-მოწყობილობების წარმოების, 

აწყობისა და დაყენებისთვის მომზადებული ესკიზებისა და სხვადასხვა მონაცემების 

მიხედვით სამუშაო ნახაზების მომზადებას და დახვეწა; 

2. სამუშაო ნახაზების ნაბეჭდი და ციფრული ვერსიების შექმნისა და 

მოდიფიცირებისთვის კომპიუტერული საშუალებების გამოყენება; 

3. ციფრული ტაბლოების ან სხვა მსგავსი საშუალებების გამოყენებით  სამუშაო 

ნახაზების, რუკების და სხვა მასალის ნაბეჭდი ვერსიების გაციფრულება; 

4. მანქანების და სხვა მოწყობილობებისა დანაკეთობების აწყობასთან, 

დამონტაჟებასთან, ფუნქციონირებასთან, ტექნიკურ მომსახურებასა და რემონტთან 

დაკავშირებული საცნობარო გამოცემების, ბროშურებისა და ტექნიკური 

ცნობარებისათვის ილუსტრაციების მომზადება და დახვეწა; 

5. ნახაზების და ნახატების ასლების ქვის ან ლითონის საბეჭდ ფორმებზე გადატანა; 

6. ქსელური დიაგრამების, სქემების, ასაწყობი და განთავსების დიაგრამების მომზადება, 

რომლებიც ქარხნებში, ელექტროსადგურებში და შენობებში ელექრონული 

მოწყობილობების წარმოების დამონტაჟების და შეკეთებისთვის გამოიყენება; 

7. მანქანებისთვის და მანქანის მოწყობილობებისთვის დეტალური სამუშაო 

დიაგრამების შექმნა, ზომების, დამაგრების მეთოდების და სხვა საინჟინრო 

ინფორმაციის მითითებით; 

8. დასრულებული ნახაზების სამუშაო ნახაზებად გამოყენებისათვის მომზადება. 
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ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 მხაზველი 

 ილუსტრატორი ტექნიკოსი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 კარტოგრაფი − 2165 

 ტოპოგრაფი − 2165 

 

ჯგუფური ერთეული 3119 

ფიზიკური და ტექნიკური მეცნიერებების ტექნიკოსები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

 

აღნიშნულ ჯგუფურ ერთეულში შედიან ფიზიკური და ტექნიკური მეცნიერებების 

ტექნიკოსები, რომლებიც არ შედიან 311-ე ქვეჯგუფის (ფიზიკური და ტექნიკური 
მეცნიერებების ტექნიკოსები) სხვა ჯგუფურ ერთეულებში. მაგალითად, აღნიშნული 

ჯგუფური ერთეული მოიცავს იმ პროფესიის ადამიანებს, ვის მოვალეობაშიც შედის იმ 

მეცნიერებისა და ინჟინრების დახმარება, რომლებიც ჩართულნი არიან განვითარების 

პროცესში ან ახორციელებენ კვლევას ბიოსამედიცინო, გარემოს ან სამრეწველო და საწარმოო 

ინჟინერიის უსაფრთხოების დარგში.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. მონაცემების შეგროვება და ტექნიკური დახმარების გაწევა ისეთ საკითხებში 

როგორიცაა: პერსონალის, მასალების და მოწყობილობების ეფექტიანი, უსაფრთხო და 

ეკონომიკური მოხმარება; სამუშაო მეთოდების, ოპერაციების მიმდევრობისა და მათი 

განხორციელების ზედამხედველობა; საწარმოს ან დაწესებულების ეფექტური 

მოწყობა;  

2. პოტენციური საფრთხეების დადგენაში და უსაფრთხოების პროცედურების და 

საშუალებების განსაზღვრაში დახმარება; 

3. გარემოს დაბინძურების პრევენციის, კონტროლის, აღმოფხვრისა და 

მელიორაციისთვის გამოსაყენებელი მოწყობილობების მოდიფიცირება და 

ტესტირება; 

4. ინჟინრის ზედამხედველობით გარემოს დაბინძურების აღმოფხვრისთვის საჭირო 

მოწყობილობების განვითარება; 

5. რობოტოტექნიკური აღჭურვილობების შექმნასა და ტესტირებაში ინჟინრების 

დახმარება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ტექნიკოსი (წარმოება) 

 სახანძრო ინსპექტორი 

 სასამართლო ექსპერტიზის ტექნიკოსი 

 ნორმირების ტექნიკოსი 

 რობოტოტექნიკოსი  

 სამუშაო ვადებისა და ტემპის განსაზღვრის ტექნიკოსი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 წარმოების ინჟინრები − 2141 

 ნორმადარი − 2149 

 აერონავტიკის ტექნიკოსი − 3115 
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მცირე ჯგუფი 312 

სამთომოპოვებითი მრეწველობის, დამამუშავებელი მრეწველობისა და მშენებლობის 

ზედამხედველები 

 

სამთომოპოვებითი მრეწველობის, დამამუშავებელი მრეწველობისა და მშენებლობის 

ზედამხედველები მართავენ, ზედამხედველობენ, აკონტროლებენ და გეგმავენ 

სამთომოპოვებითი მრეწველობის, დამამუშავებელი მრეწველობისა და მშენებლობის 

სფეროში დაასაქმებულთა საქმიანობებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: გამყიდვლების, პროცესის მაკონტროლებელი ტექნიკოსების, 

მანქანების ოპერატორების, ამწყობების, მუშებისა და სხვა მუშახელის საქმიანობის 

გადახედვა, ზედამხედველობა და კოორდინირება; ყოველდღიური სამუშაოს ორგანიზება და 

დაგეგმვა; ხარჯების შეფასებების, ჩანაწერებისა და ანგარიშების მომზადება პერსონალისა და 

მოწყობილობების კუთხით საჭიროებების გამოვლენა; მუშათა უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფა; ახალი პერსონალის მომზადება და მათთვის ინსტრუქტაჟის ჩატარება. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

3121 სამთომოპოვებითი მრეწველობის ზედამხედველები 

3122 დამამუშავებელი მრეწველობის ზედამხედველები 

3123 მშენებლობის ზედამხედველები 

 

შენიშვნები 

312-ე ქვეჯგუფში შემავალი პროფესიები: სამთომოპოვებითი მრეწველობის, 

დამამუშავებელი მრეწველობისა და მშენებლობის ზედამხედველები, როგორც წესი, გეგმვენ, 

მართავენ, კოორდინირებენ და აკონტროლებენ სხვების მიერ შესრულებულ სამუშაოს. ამ 

სამუშაოზე დასაქმებულთა დროის უდიდესი ნაწილი არ ხმარდება იმ საქმიანობებს, რასაც 

მათი დაქვემდებარების ქვეშ მყოფები ასრულებენ, მიუხედავად იმისა რომ მათ ამ 

საქმიანობებში დიდი გამოცდილება გააჩნიათ. ხოლო ისინი, ვინც იმ საქმიანობებს და 

მოვალეობებს ასრულებენ რასაც ზედამხედველობენ ან აკონტროლებენ სხვების მიერ 

შესრულებული სამუშაოს ტექნიკურ ხარისხს, უნდა დაჯგუფდნენ იმ დასაქმებულებთან 

ერთად რომელთაც ზედამხედველობენ. აღნიშნული საზედამხედველო საქმიანობები 

ხშირად მოიხსენიება როგორც “წინამძროლი ქალი/კაცი” ან “გუნდის ლიდერი”.  

იმისთვის რომ განვასხვავოთ 1-ელ ძირითად ჯგუფში (მენეჯერები და ზედამხედველები), 
შემევალი საქმიანობებისგან, უნდა აღინიშნოს რომ მენეჯერებს და ზედამხედველებს 

შეუძლიათ დაგეგმონ, დააორგანიზონ, კოორდინირება გაუწიონ, აკონტროლონ და 

უხელმძღვანელონ სხვების მიერ შესრულებულ სამუშაოს. გარდა ამისა, მენეჯერებს, 

ჩვეულებრივ, აქვთ პასუხისმგებლობა გადაწყვეტილებები მიიღონ ისეთ საკითხებზე, 

როგორიცაა: ბიზნეს ან ორგანიზაციული ერთეულის ზოგადი სტრატეგიული ან საოპერაციო 

მიმართულებები (მაგალითად, წარმოებული საქონლის სახეობები, რაოდენობები და 

ხარისხი); ბიუჯეტი (რამდენი და რამიზნით დაიხარჯოს ფული) და თანამშრომელთა 

შერჩევა, დანიშვნა და განთავისუფლება. ხოლო ამ ჯგუფში შემევალ ზედამხედველებს 

შეუძლიათ მისცენ რჩევები და დახმარება გაუწიონ ჩამოთვლილ საქმიანობებში, 

განსაკუთრებით, როდესაც საქმე ეხება თანამშრომელთა აყვანა-განთავისუფლებას, მაგრამ 

მათ გადაწყვეტილებების მიღების უფლებამოსილება არ გააჩნიათ.   

უნდა აღინიშნოს, რომ აუცილებლობას არ წარმოადგენს  მენეჯერს ჰქონდეს 

ზემოჩამოთვლილ სამივე სტრატეგიულ და ოპერაციულ მიმართულებაზე (ბიუჯეტი, 

პერსონალის შერჩევა და გათავისუფლება) პასუხისმგებლობა. აგრეთვე განსხვავებული 

შეიძლება იყოს მათი ავტონომიის ხარისხიც. ზედამხედველებსა და მენეჯერებს შორის 
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მთავარი განსხვავება მდგომარეობს იმაში, რომ ზედამხედველები მხოლოდ სხვების მიერ 

შესრულებულ სამუშაოს ზედამხედველობენ,  მაშინ, როდესაც მენეჯერებს ორგანიზაციული 

ერთეულის მუშაობასთან დაკავშირებით მთელი პასუხისმგებლობა აკისრიათ. 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3121 

სამთომოპოვებითი მრეწველობის ზედამხედველები 

 

სამთომოპოვებითი მრეწველობის ზედამხედველები მეთვალყურეობენ მაღაროებსა და 

კარიერებში მიმდინარე სამუშაოებს და ასევე კოორდინირებას და ზედამხედველობას უწევენ 

მიწის ზედა და მიწისქვეშა მაღაროსა და კარიერებში დასაქმებულთა საქმიანობებს.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ზედამხედველობას და კოორდინირებას უწევენ იმ დასაქმებულთა საქმიანობებს, 

რომლებიც მოიპოვებენ მინერალებს და სხვა წიაღისეულს ნიადაგიდან და ასევე 

მაღაროებსა და კარიერებზე მართავენ მიწისქვეშა გადამზიდავ და მიწისზედა მძიმე 

ტექნიკას; 

2. შეიმუშავებენ მეთოდებს სამუშაო გეგმის შესრულებასთან დაკავშირებით, აგრეთვე 

სამთომოპოვებითი მრეწველობის მენეჯერებს რეკომენდაციას აძლევენ 

პროდუქტიულობის გაზრდასთან დაკავშირებით; 

3. მიმდინარე პრობლემების გადასაჭრელად და საქმიანობების კოორდინირების 

მიზნით, მენეჯერებთან, ტექნიკურ პერსონალთან, ასევე სხვა დეპარტამენტებთან და 

კონტრაქტორებთან მუშაობა; 

4. სამთომოპოვებითი მრეწველობის მენეჯერებისთვის ანგარიშების და სხვა 

ინფორმაციის მიწოდება მაღაროსა და კარიერებზე მიმდინარე სამუშაოების ყველა 

ასპექტის შესახებ; 

5. .მაღაროებსა და კარიერებზე მიმდინარე სამუშაოებისთვის საჭირო პერსონალის და 

მასალების განსაზღვრა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 მაღაროს ხელმძღვანელის მოადგილე 

 მაღაროს ზედამხედველი 

 მაღაროს მენეჯერის თანაშემწე შახტში 

 კარიერის ზედამხედველი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 მაღაროს მენეჯერი − 1322 

 მაღაროს ინსპექტორი − 3117 

 მემაღაროე − 8111 

 მეშახტე − 8111 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3122 

დამამუშავებელი მრეწველობის ზედამხედველები  

 

დამამუშავებელი მრეწველობის ზედამხედველები კოორდინირებას უწევენდა 

ზედამხედველობენ პროცესის მაკონტროლებელი ტექნიკოსების, მანქანის ოპერატორების, 

ამწყობების და მრეწველობის სხვა მუშების საქმიანობებს.. 
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მათ მოვალეობებში შედის: 

1. პროცესის მაკონტროლებელი ტექნიკოსების, მანქანის ოპერატორების, ამწყობების და 

მრეწველობის სხვა მუშების კოორდინირება და ზედამხედველობა; 

2. სამუშაო გეგმებთან, დასაქმებულებთან და გარემოსთან დაკავშირებული 

ყოველდღიური სამუშაოების დაგეგმვა და ორგანიზება;  

3. ხარჯთაღრიცხვის, ჩანაწერების და ანგარიშების მომზადება; 

4. ადამიანურ და მატერიალური რესურსებში დეფიციტის იდენტიფიცირება; 

5. მუშების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; 

6. ახალი თანამაშრომლებისთვის ტრეინინგების და ინსტრუქტაჟის ჩატარება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 უბნის კოორდინატორი (მრეწველობა) 

 აწყობის ზედამხედველი 

 საბოლოო ფაზის ზედამხედველი 

 წარმოების ზედამხედველი (მრეწველობა) 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 წარმოების ზედამხედველი − 1321 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3123 

მშენებლობის ზედამხედველები 

 

მშენებლობის ზედამხედველები კოორდინირებას უწევენ, ზედამხედველობენ და გეგმავენ 

მშენებლობაში და შენობა-ნაგებობების სარემონტო სამუშაოებში ჩართული მუშების 

საქმიანობებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. სპეციფიკაციების გათვალისწინებით მშენებლობის მოთხოვნების განსაზღვრა და 

პროცედურების დაგეგმვა; 

2. მშენებლობისთვის საჭირო ადამიანური და მატერიალური რესურსების მობილიზება 

და კოორდინაცია;  

3. სამუშაოს მიმდინარეობის თვალყურის დევნება და ინსპექტირება; 

4. აღჭურვილობების და სამშენებლო მოედნების მეთვალყურეობა, რათა 

უზრუნველყოფილ იქნას უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის მოთხოვნები; 

5. სამშენებლო მოედნების ზედამხედველობა და სხვა სამშენებლო პროექტებთან 

სამუშაოების კოორდინირება; 

6. ხელოსნების, მუშების და მშენებლობაზე დასაქმებული სხვა მუშახელის 

საქმიანობების ზედამხედველობა. 

     

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 მშენებლობის ზედამხედველი 

 სამშენებლო მოედნის მენეჯერი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 მშენებლობის პროექტის მენეჯერი − 1323 

 დამპროექტებელი მშენებელი − 1323 

 სამუშაოების მწარმოებელი – 3112 
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მცირე ჯგუფი 313 

ტექნოლოგიური პროცესების კონტროლის ტექნიკოსები (ოპერატორები) 

 

ტექნოლოგიური პროცესების კონტროლის ტექნიკოსები ახორციელებენ მართვას  და 

მართვის პულტების, მართვის ავტომატიზებული სისტემებისა და კონტროლის პროცესის 

მრავალფუნქციური ხელსაწყოების მონიტორინგს; ისინი აგრეთვე ემსახურებიან 

ელექტროენერგიის წარმოებისა და განაწილების, ჩამდინარე წყლების გაწმენდის, ნარჩენების 

გადამუშავების, ქიმიური წარმოების, ნავთობისა და ბუნებრივი აირის გადამუშავების, 

ლითონების გადამუშავების და სხვა მრავალპროცესიანი ოპერაციების ტექნოლოგიურ 

პროცესებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: პროცესების მონიტორინგის და ოპტიმიზაციის მიზნით, 

ცენტრალური საკონტროლო პუნქტიდან კომპიუტერიზებული და ელექტრონული 

ოპერაციული სისტემების მართვა; პროცესების დაწყების და დასრულების კონტროლი; 

მართვის პულტების და სხვა მსგავსი ხელსაწყოების მაჩვენებლების თვალყურის დევნება და 

გამოყენება; ხელსაწყოების და სისტემების შემოწმება და მონიტორინგი მათი არასწორი 

ფუნქციონირების გამოსავლენად; დროული დიაგნოსტიკა და საჭიროებისამებრ 

აუცილებელი ღონისძიებების გატარება; ჩანაწერების და ანგარიშების წარმოება; სხვა 

თანამშრომლებთან კომუნიკაცია ხელსაწყოების სამუშაო მდგომარეობის შესაფასებლად; 

აღჭურვილობების მოვლა და წმენდა; დანადგარების ოპერატორების, ამწყობების და სხვა 

მუშა ხელის ზედამხედველობა. 

    

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

3131 ელექტროსადგურების ოპერატორები 

3132 ნაგავსაწვავი და წყლის გამწმენდი ქარხნების ოპერატორები 

3133 ქიმიური გადამამუშავებელი საწარმოს ოპერატორები 

3134 ნავთობისა და ბუნებრივი აირის გამწმენდი საწარმოს ოპერატორები 

3135 ლითონის წარმოების პროცესების ოპერატორები 

3139 პროცესის კონტროლის ტექნიკოსები (ოპერატორები), სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

 

შენიშვნები  

ზოგიერთ  სამუშაოზე პროცესის კონტროლის ტექნიკოსების სამუშაო შერწყმულია 

თანამშრომელთა ზედამხედველობასთან სხვა პროფესიებში, როგორიცაა მანქანა-

დანადგარების ოპერატორები ან ამწყობები. ეს სამუშაო კლასიფიცირებული უნდა იყოს 313-ე 

მცირე ჯგუფში (ტექნოლოგიური პროცესების კონტროლის ტექნიკოსები), თუ სხვა 

თანამშრომლების ზედამხედველობა არ წარმოადგენს სამუშაოს ძირითად ელემენტს, ხოლო 

პროცესის კონტროლის სამუშაოები არის შედარებით მარტივი. მაგალითად, ქიმიური 

გადამამუშავებელი დანადგარის მაკონტროლებელი, რომელიც მართავს და აკონტორლებს 

ქიმიურ გადამამუშავებელ ერთეულს და აღჭურვილობას ცენტრალური მაკონტროლებელი 

ოთახის მეშვეობით და ასევე ზედამხედველობას უწევს ქიმიური პროდუქტების მანქანა-

დანადგარების ოპერატორების აქტივობებს, უნდა კლასიფიცირდნენ 3133-ე ჯგუფურ 

ერთეულში (ქიმიური გადამამუშავებელი საწარმოს კონტროლიორები). ამწყობების 

ზედამხედველები, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ასევე ნახევრად ავტომატიზებული 

ამწყობი ხაზის მუშაობის დაწყებასა და დამთავრებაზე კლასიფიცირდებიან 3122-ე ჯგუფურ 

ერთეულში (დამამუშავებელი მრეწველობის ზედამხედველები).  
ერთპროცესიანი მანქანა-დანადგარების და აღჭურვილობის (რომლებიც არ მოიცავენ 

მრავალმხრივი პროცესების ავტომატურ კონტროლს) ოპერატორები შედიან 313-ე მცირე 

ჯგუფში (ტექნოლოგიური პროცესების კონტროლის ტექნიკოსები). ასეთი პროფესიები 



193 
 

ძირითადად კლასიფიცირდება მე-8 ძირითად ჯგუფში (მანქანა-დანადგარების 
ოპერატორები და ამწყობები). 

ყველა სამთომოპოვებითი მრეწველობის მანქანების ოპერატორები კლასიფიცირდებიან 

8111-ე ჯგუფურ ერთეულში (მაღაროს და კარიერის მუშები). 
 

ჯგუფური ერთეული 3131  

ელექტროსადგურების ოპერატორები 

 

ელექტროსადგურების ოპერატორები ახორციელებენ მართვას მართვის პულტებსა და 

მათთან დაკავშირებულ აღჭურვილობებზე დაკვირვებით მაკონტროლებელ ცენტრებში, 

რომლებიც აკონტროლებენ ელექტრული თუ სხვა ტიპის ენერგიის წარმოებას და 

განაწილებას გადამცემ ქსელებში.  

ელექტროენერგოსადგურებში გამოსაყენებელი აღჭურვილობებია: რეაქტორები, 

ტურბინები, გენერატორები და სხვა დამხმარე მოწყობილობები.      

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. სხვადასხვა ტიპის ენერგოსაწარმოების მართვა, მონიტორინგი და შემოწმება; 

2. ენერგოსისტემების და აღჭურვილობების, მათ შორის ქვაბების, ტურბინების, 

გენერატორების, კონდენსატორების, და ასევე ჰიდრო, თბო, ქვანახშირის, ნავთობის, 

ბუნებრივი აირის  ელექტროსადგურების რეაქტორების მართვა და კონტროლი, 

ელექტროენერგიის გამომუშავების და განაწილების მიზნით;  

3. ელექტროსადგურის აღჭურვილობების ჩართვა-გამორთვის კონტროლი, 

გადამრთველი ოპერაციების კონტროლი, წყლის დონის კონტროლი და სისტემის 

ოპერატორებთან კომუნიკაცია გადაცემის დატვირთვის, სიხშირის და ხაზური ძაბვის 

რეგულირების და კოორდინირების მიზნით;  

4. მრიცხველებიდან და ჩამწერი აპარატებიდან მონაცემების აღება არსებული 

ინტერვალების შესახებ, დიაგნოსტიკა და საჭიროებისამებრ მაკორექტირებელი 

სამუშაოების  ჩატარება;  

5. სადგურების ჩანაწერების, ჩვენებების და ანგარიშების შევსება და წარმოება და ასევე 

სხვა პერსონალთან კომუნიკაცია, აღჭურვილობების სამუშაო მდგომარეობის 

შესაფასებლად; 

6. აღჭურვილობების, როგორიცაა, გენერატორები, ქვაბები, ტურბინები, სატუმბები და 

კომპრესორები, წმენდა და მოვლა, აღჭურვილობების მწყობრიდან გამოსვლის 

თავიდან აცილების მიზნით.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 განაწილების კონტროლის ოპერატორი 

 ელექტროსადგურის ოპერატორი 

 გენერატორის სადგურის ოპერატორი 

 ჰიდროელექტროსადგურის ოპერატორი 

 ატომური ელექტროსადგურის ოპერატორი 

 ენერგოსისტემის ოპერატორი 

 მზის ელექტროსადგურის ოპერატორი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ორთქლის ძრავების და ქვაბის ოპერატორები – 8182 
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ჯგუფური ერთეული 3132 

ნაგავსაწვავი და წყლის გამწმენდი ქარხნების ოპერატორები 

 

 ნაგავსაწვავი და წყლის გამწმენდი ქარხნების ოპერატორები მართავენ და მონიტორინგს 

უწევენ კომპიუტერიზებულ საკონტროლო სისტემებს და მათთან დაკავშირებულ 

აღჭურვილობებს, მყარი და თხევადი ნარჩენების გადამამუშავებელ ქარხნებში ნარჩენებისა 

და ჩამდინარე წყლების გადამუშავება- გაწმენდის მიზნით და ასევე წყლის გამფილტრავ და 

გამწმენდ ქარხნებში წყლის წმენდის და განაწილების რეგულირების მიზნით.     

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. დაბინძურებული და ჩამდინარე წყლების გასაწმენდად და ასევე თხევადი ნარჩენების 

ქარხნებში კომპიუტერიზებული საკონტროლო სისტემების, მანქანების, 

მოწყობილობების მართვა და მონიტორინგი, ნაკადების რეგულირება, ჩამდინარე 

წყლების და ნარჩენების მოვლა და განკარგვა, წყლის გაამფილტრავ და გამწმენდ 

ქარხნებში საყოფაცხოვრებო და ბუნებრივი წყლის სისტემებში განაწილების მიზნით 

წყლის რეგულირება;  

2. მრავალკერიანი ნაგავსაწვავი ღუმელის და მსგავსი მოწყობილობების 

ფუნქციონირების კონტროლი ნარჩენების გადამამუშავებელ ქარხნებში მყარი 

ნარჩენების დაწვის მიზნით; 

3. ცენტრალურ საკონტროლო ოთახებში განთავსებული მრიცხველების, ფილტრების, 

ქლორატორების, ჩამწერი აპარატების და მოწყობილობების შემოწმება, მათი 

გამტარუნარიანობის, წნევის და ტემპერატურის სპეციფიკაციებთან შესაბამისობის 

დასადგენად; 

4. გამონაბოლქვი აირის გასაწმენდი დამხმარე აღჭურვილობის, სკრუბერების და ნაგვის 

დასაწვავი დანადგარების კონტროლი და მართვა სითბური ენერგიის მისაღებად;  

5. სასმელი და ჩამდინარე წყლების ბაქტერიული და ქიმიური ანალიზისთვის 

ნიმუშების შეგროვება და მათი ტესტირება, სატესტო აღჭურვილობების გამოყენებით 

და ფერთა ანალიზის სტანდარტების დაცვით;  

6. ტესტის შედეგების ანალიზი, რათა შეიცვალოს საწარმოების დანადგარები და 

სისტემები წყლის და სხვა თხევადი მასალების დეზინფიცირების და გაწმენდის 

მიზნით; 

7. საწარმოებში უსაფრთხოების შემოწმება; 

8.  საწარმოებში ანგარიშების წარმოება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ნაგავსაწვავის  ოპერატორი 

 თხევადი ნარჩენების გადამუშავების ოპერატორი 

 ამოსატუმბი სადგურის ოპერატორი 

 ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ოპერატორი 

 დაბინძურებული წყლის გადამუშავების ოპერატორი 

 წყლის გამწმენდი საწარმოს ოპერატორი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3133 

ქიმიური გადამამუშავებელი საწარმოს ოპერატორები 

 

ქიმიური გადამამუშავებელი საწარმოს ოპერატორები მართავენ და მონიტორინგს უწევენ 

ქიმიურ საწარმოს და მასთან დაკავშირებულ მრავალფუნქციურ პროცესების 

მაკონტროლებელ მანქანა-დანადგარებს, ასევე აწესრიგებენ და უვლიან გადამამუშავებელ 
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ერთეულებს და აღჭურვილოებებს, რომლებიც დისტილირებენ, ფილტრავენ, აცალკევებენ, 

აცხელებენ და რაფინირებას უკეთებენ ქიმიკატებს.    

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ელექტრონული და კომიუტერული სამართავი პანელის მართვა ცენტრალური 

საკონტროლო ოთახიდან, რამდენიმე დამამუშავებელი ერთეულისთვის ფიზიკური 

და ქიმიური პროცესების მონიტორინგის და ოპტიმიზაციის მიზნით; 

2. აღჭურვილობების, სარქველების, ტუმბოების, მაკონტროლებელი და 

გადამამუშავებელი აღჭურვილობების მოწესრიგება; 

3. ნედლეულის და სხვა გადამამუშავებელი მასალების, როგორიცაა კატალიზატორები 

და გაფილტვრის საშუალებები, მომზადების კონტროლი; 

4. გადამამუშავებელი პროცესების დაწყება-დამთავრების კონტროლი, დიაგნოსტირება 

და გარე გადამამუშავებელი აღჭურვილობების მონიტორინგი;  

5. აღჭურვილობების შემოწმება, სტანდარტული სამუშაო ტესტების ჩატარება და მოვლა;  

6. ნიმუშების ანალიზი, ტესტების ჩატარება, მონაცემების აღრიცხვა და წარმოების 

ანგარიშების მომზადება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ქიმიური გამფილტრავი აღჭურვილობის ოპერატორი 

 ქიმიური გამაცხელებელი საწარმოს ოპერატორი 

 ქიმიური გადამუშავების ტექნიკოსი 

 ქიმიური დისტილატორის და რეაქტორის ოპერატორი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ნავთობისა და ბუნებრივი აირის გამწმენდი საწარმოს ოპერატორი − 3134 

 ქიმიური პროდუქტების საწარმოსა და დანადგარების ოპერატორი − 8131 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3134 

ნავთობისა და ბუნებრივი აირის გამწმენდი საწარმოს ოპერატორები 

 

ნავთობისა და ბუნებრივი აირის გამწმენდი საწარმოს ოპერატორები მართავენ და 

ამოწმებენ დანადგარებს, აგრეთვე, აწესრიგებენ და უვლიან ნავთობის, ნავთობპროდუქტების 

და შუალედური პროდუქტების, ან ბუნებრივი აირის  გასაწმენდ, სადესტილაციო  და 

გადამამუშავებელ ერთეულებსა  და აღჭურვილობას.      

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ელექტრონული და კომიუტერული სამართავი პანელის მართვა ცენტრალური 

საკონტროლო ოთახიდან, რამდენიმე დამამუშავებელი ერთეულისთვის ფიზიკური 

და ქიმიური პროცესების მონიტორინგის და ოპტიმიზაციის მიზნით; 

2. აღჭურვილობების, სარქველების, ტუმბოების, მაკონტროლებელი და 

გადამამუშავებელი აღჭურვილობების მოწესრიგება; 

3. გადამამუშავებელი პროცესების დაწყება-დამთავრების კონტროლი, დიაგნოსტირება 

და გარე გადამამუშავებელი აღჭურვილობების მონიტორინგი; 

4. აღჭურვილობების შემოწმება, მილსადენების ტესტირება გაჟონვის საფრთხის და 

დაზიანებების შესამოწმებლად და მათი შეკეთების უზრუნველყოფა; 

5. ნიმუშების ანალიზი, ტესტების ჩატარება, მონაცემების აღრიცხვა და წარმოების 

ანგარიშების მომზადება.  
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ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 შემრევის ოპერატორი (ნავთობის და ბუნებრივი აირის გადამუშავება) 

 გაზის საწარმოს ოპერატორი 

 პარაფინის  საწარმოს ოპერატორი 

 ნავთობის გადამუშავების ოპერატორი 

 გამწმენდი პროცესების ტექნიკოსი 

 დისტილაციის ოპერატორი (ნავთობისა და ბუნებრივი აირის გადამუშავება) 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ქიმიური გადამამუშავებელი საწარმოს კონტროლიორი − 3133 

 ქიმიური პროდუქტების საწარმოსა და დანადგარების ოპერატორი − 8131 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3135 

ლითონის წარმოების პროცესების ოპერატორები 

 

ლითონის წარმოების ოპერატორები მართავენ და მონიტორინგს უწევენ 

მრავალფუნქციური პროცესის მაკონტროლებელ მანქანა-დანადგარებს და აღჭურვილობებს, 

ლითონის გადამამუშავებელი ღუმელების, ლითონის საგლინავი ჩარხების, ლითონის 

გადამდნობი ან ლითონის გამომდნობი დანადგარების კონტროლის მიზნით.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. საკონტროლო პანელების, კომპიუტერული სისტემების ან სხვა მაკონტროლებელი 

სისტემების მეშვეობით, ლითონის დასამუშავებელი მრეწველობის ოპერაციების 

ასპექტების კოორდინაცია და მონიტორინგი; 

2. მრავალფუნქციური ცენტრალური გადამამუშავებელის მაკონტროლებელი მანქანა-

დანადგარების მართვა, ლითონის დაქუცმაცების, გამოცალკევების, გაფილტვრის, 

გადადნობის, დამუშავების, რაფინირების ან სხვა ლითონის დამამუშავებელი 

ოპერაციების ჩატარების მიზნით; 

3. ამონაბეჭდებზე, ვიდეო მონიტორებზე, გამზომებზე დაკვირვება, სათანადო 

დამამუშავებელი მდგომარეობის დადგენის და შესაბამისი გამოსასწორებელი 

ღონისძიებების გატარების მიზნით; 

4. დამამუშავებელი გუნდის, როგორიცაა მანქანა-დანადგარების და დამუშავების 

ოპერატორები, ასისტენტები და დამხმარეები, კოორდინაცია და ზედამხედველობა; 

5. გაუთვალისწინებელი შემთხვევის გამო ან გეგმის გათვალისწინებით, წარმოების 

სისტემის ჩართვა-გამორთვა;  

6. წარმოების გუნდთან ტრეინინგების ორგანიზება და ჩატარება; 

7. ცვლების შესახებ აღრიცხვის ჟურნალის და სხვა მონაცემების წარმოება და წარმოების 

შესახებ და სხვა ანგარიშების მომზადება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ბრძმედის ოპერატორი 

 ლითონის ჩამოსხმის მართვის პულტის ოპერატორი 

 ლითონის გლინვის მართვის პულტის ოპერატორი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ლითონის ჩამომსხმელი− 8121 

 ფოლადის მგლინავი − 8121 

 ლითონის საბოლოო დამუშავების მანქანის ოპერატორი − 8122 
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ჯგუფური ერთეული 3139 

პროცესის მართვის ტექნიკოსები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

 

 ეს ჯგუფური ერთეული აერთიანებს 313-ე მცირე ჯგუფის სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველ პროცესის კონტროლის ტექნიკოსებს. მაგალითად, ჯგუფი მოიცავს მათ ვინც 

მართავს მრავალფუნქციურ მაკონტროლებელ აღჭურვილობებს მრეწველობაში ამწყობ 

ხაზაების მიმართულებით და ქაღალდის და ცელულოზის წარმოებაში.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ავტომატური ამწყობი ხაზის ოპერატორი 

 სამრეწველო რობოტების ოპერატორი 

 პანელის დაფის ოპერატორი (ცელულოზა და ქაღალდი) 

 ქაღალდის და ცელულოზის გადამუშავების ოპერატორი 

 ცელულოზის გადამუშავების კონტროლირ-ოპერატორი 

 ცელულოზის გადამუშავების ტექნიკოსი 

 

შენიშვნა 

სამთომოპოვებითი მრეწველობის საწარმოს ყველა ოპერატორი კლასიფიცირებულია 8111-

ე ჯგუფურ ერთეულში (მეშახტეები და კარიერის მუშები).  
 

 

314 მცირე ჯგუფი  

სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებებისა და მონათესავე დარგების  

დამხმარე სპეციალისტები 

 

სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებებისა და მონათესავე დარგების დამხმარე 

სპეციალისტები ასრულებენ სხვადასხვა სახის ტექნიკურ სამუშაოს, რათა დახმარება 

გაუწიონ სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერების სპეციალისტებს მათ კვლევებში, 

განვითარებაში, კონსერვაციაში და დაცვის სამუშაოებში, ისეთ დარგებში, როგორიცაა: 

ბიოლოგია, ბოტანიკა, ზოოლოგია, ბიოტექნოლოგია და ბიოქიმია, ასევე, სოფლის 

მეურნეობა, თევზჭერა და მეტყევეობა.   

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: ტესტირების, ექსპერიმენტების,  

ლაბორატორიული ანალიზიი, საველე კვლევების ჩატარება და ინფორმაციის შეგროვება 

მეცნიერული მეთოდების გამოყენებით; ანგარიშგების წარმოება; მონაცემთა ანალიზსა და 

ანგარიშების მომზადებაში დახმარება; მოწყობილობის ექსპლუატაცია და ტექნიკური 

მომსახურება.  

   

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

3141 სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებების ტექნიკოსები (სამედიცინო სფეროს გარდა) 

3142 სოფლის მეურნეობის სფეროს ტექნიკოსები 

3143 მეტყევეობის ტექნიკოსები 
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ჯგუფური ერთეული 3141  

სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებების ტექნიკოსები (სამედიცინო სფეროს გარდა) 

 

სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებების ტექნიკოსები (სამედიცინო სფეროს გარდა) 

ტექნიკურ დახმარებას უწევენ სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებების სპეციალისტებს 

კვლევების ჩატარებაში, ცოცხალი ორგანიზმების ანალიზსა და ტესტირებაში, პროდუქტების 

და პროცესების განვითარებასა და გამოყენებაში, რომელიც  ისეთი სფეროების კვლევების 

შედეგად განვითარდა, როგორიცაა, ბუნებრივი რესურსების მართვა, გარემოს დაცვა, 

მცენარეთა და ცხოველთა ბიოლოგია, მიკრობიოლოგია, და უჯრედული და მოლეკულური 

ბიოლოგია.    

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. დიზაინის შემუშავებაში დახმარება, ექსპერიმენტების ორგანიზება და ჩატარება; 

2. ლაბორატორიული ინსტრუმენტების და აღჭურვილობების გამართვა, კალიბრაცია, 

მართვა და მოვა;  

3. საექსპერიმენტო ნიმუშების და ეგზემპლარების, ქიმიური ხსნარების შეგროვება და 

მომზადება, ასევე საექსპერიმენტო კულტურების გაზრდა; 

4. ტრადიციული საველე და ლაბორატორიული ტესტების ჩატარება; 

5. ექსპერიმენტების მონიტორინგი რათა უზრუნველყოფილ იქნას ლაბორატორიის 

ხარისხის კონტროლის პროცედურების და ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების 

დაცვის წესების ზედმიწევნით მიყოლა; 

6. ტესტირებებზე დაკვირვება, მათი ანალიზი, გამოთვლა, აღრიცხვა და ტესტირების 

შედეგებზე ანგარიშის მომზადება, სათანადო სამეცნიერო მეთოდების გამოყენებით; 

7. ეგზემპლარების და ნიმუშების შენახვა, კლასიფიცირება და კატალოგიზება; 

8. ჩატარებული სამუშაოების დეტალური აღწერის დოკუმენტების წარმოება; 

9. კომპიუტერის გამოყენებით მოდელების შექმნა და მონაცემთა ანალიზი; 

10. სამუშაოს შესასრულებლად კომპლექსური და დიდსიმძლავრიანი აღჭურვილობების 

გამოყენება  

11. პროდუქტების და პროცესების კვლევაში, განვითარებასა და წარმოებაში 

მონაწილეობა; 

12. ლაბორატორიის მარაგების შეკვეთა და დასაწყობება; 

13. მონაცემთა ბაზის შექმნა/წარმოება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ტექნიკოსი-ბაქტერიოლოგი 

 ტექნიკოსი-ბიოქიმიკოსი 

 ტექნიკოსი-ბოტანიკოსი 

 ტექნიკოსი-ფარმაკოლოგი 

 ტექნიკოსი-სეროლოგი 

 ქსოვილოვანი კულტურის ტექნიკოსი 

 ტექნიკოსი-ზოოლოგი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 სასამართლო ექსპერტიზის ტექნიკოსი − 3119 

 სამედიცინო ლაბორატორიის ტექნიკოსი − 3212 

 პათოლოგიის ლაბორატორიის ტექნიკოსი − 3212 

 ფარმაცევტიკის ტექნიკოსი − 3213 
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ჯგუფური ერთეული 3142 

სოფლის მეურნეობის სფეროს ტექნიკოსები 

 

სოფლის მეურნეობის სფეროს ტექნიკოსები ატარებენ ტესტირებებსა და ექსპერიმენტებს, 

ასევე ტექნიკურ და სამეცნიერო დახმარებას უწევენ სოფლის მეურნეობის დარგის 

მეცნიერებს, ფერმერებს და ფერმის მმართველებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ექსპერიმენტებისთვის, ტესტირებისა და ანალიზებისთვის მასალებისა და 

დანადგარების მომზადება; 

2. ექსპერიმენტებისთვის, ტესტირებისა და ანალიზებისთვის ნიმუშების, როგორიცაა, 

ნიადაგი, მცენარეები ან ცხოველთა უჯრედები, ქსოვილები ან ცხოველთა ორგანოს 

სხვა ნაწილები, შეგროვება და მომზადება; 

3. ისეთი მეთოდებით და ტექნიკებით, როგორიცაა მიკროსკოპი, ჰისტოქიმია, 

ქრომატოგრაფია, ელექტროფორეზი, სპექტროსკოპია, ჩატარებული ექსპერიმენტებში, 

ტესტირებებში და ანალიზებში დახმარება; 

4. პათოგენური მიკროორგანიზმების, მწერების, პარაზიტების, სოკოების, და 

მოსავლისთვის და პირუტყვისთვის სახიფათო სარეველების გამოვლენა და მათი 

კონტროლის მეთოდების შემუშავებაში დახმარება; 

5. ხარისხის სტანდარტების განსაზღვრის და შენარჩუნების მიზნით, წარმოების 

პროცესის ანალიზი; 

6. საოპერაციო პროგრამების, როგორიცაა, თევზსაშენი, სათბური ან პირუტყვის 

მოშენების პროგრამები, განხორციელება და ზედამხედველობა; 

7. თესლების ნიმუშების ხარისხის, სისუფთავის და ზრდის პოტენციალის ანალიზი; 

8. მონაცემთა შეგროვება და პროექტის განხორციელებისთვის საჭირო მატერიალური და 

შრომითი რესურსების რაოდენობების და ხარჯების განსაზღვრა; 

9. კვლევისთვის საჭირო აღჭურვილობების მოვლა და შეკეთება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 რძის პროდუქტების ტექნიკოსი 

 მინდვრის კულტუტების მოყვანის ტექნიკოსი 

 მეცხოველეობის ტექნიკოსი 

 მებაღეობის ტექნიკოსი 

 მეფრინველეობის ტექნიკოსი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ხელოვნური განაყოფიერების ტექნიკოსი − 3240 

 ვეტერინარიის ტექნიკოსი − 3240 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3143 

მეტყევეობის ტექნიკოსები 

 

მეტყევეობის ტექნიკოსები ასრულებენ ტყის კვლევასა და მართვასთან, მოსავლის 

აღებასთან, რესურსების კონსერვაციასა და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებულ ტექნიკურ და 

ზედამხედველობით სამუშაოებს.      

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ტყის ინვენტარიზაცია, ასევე კვლევები და შეფასებები, სათანადო სამეცნიერო და 

საოპერაციო პროცედურების დაცვით; 
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2. ფოტოგრამის, კარტოგრაფიის ტექნიკების და კომპიუტერული საინფორმაციო 

სისტემების გამოყენებით ტყის მართვის და მოსავლის აღების გეგმის მომზადებაში 

დახმარება და ტექნიკური მხარდაჭერა; 

3. ბილიკების და ტყის გზების მშენებლობის დაგეგმვასა და ზედამხედველობაში 

დახმარება; 

4. მეტყევეობასთან დაკავშირებული ოპერაციებში, მათ შორის, მოსამზადებელ 

სამუშაოებში, დარგვასა და ხის ნაყოფის მოვლაში ტექნიკური ფუნქციების 

შესრულება და ზედამხედველობა;  

5. ისეთი აქტივობების კოორდინირება, როგორიცაა, ხე-ტყის მასალის სკალირება, ტყის 

ხანძრებთან,  დაავადებებთან და მავნებელ მწერებთან ბრძოლა და სატყეო ნარგავების 

წინასწარი კომერციული შეფასება; 

6. ტყის მოსავლის აღებისას ტექნიკური ფუნქციების შესრულება და ზედამხედველობა; 

7. გარემოს დაცვასთან, რესურსებით სარგებლობასთან, ხანძრების უსაფრთხოებასთან 

და ინცინდენტების თავიდან აცილებასთან დაკავშირებული რეგულაციების და 

პოლიტიკების  დაცვის უზრუნველყოფა; 

8. ტყის ხეების სანაშენე ოპერაციების ზედამხედველობა; 

9. ისეთ დარგებში როგორიცაა, ხეების გაუმჯობესება, ბაღჩეულის სათესლე ოპერაციები, 

ინფექციების და დაავადებების კვლევები ან ექსპერიმენტული მეტყევეობა და ტყის 

გაშენების კვლევები, ტყის კვლევის პროგრამებში ტექნიკური დახმარების გაწევა; 

10. ტყის დამუშავების და გაჩეხვის გეგმის მომზადება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 მეტყევეობის ტექნიკოსი 

 ტყის პათოლოგიების ტექნიკოსი 

 

 

მცირე ჯგუფი 315 

გემებისა და საჰაერო ხომალდების კონტროლიორები და ტექნიკოსები 

 

გემებისა და საჰაერო ხომალდების კონტროლიორები და ტექნიკოსები ხელმძღვანელობენ 

და მართავენ გემებსა და საჰაერო ხომალდებს; უსაფრთხოებისა და ეფექტურად 

გადაადგილება-მართვის უზრუნველსაყოფად ასრულებენ ტექნიკურ სამუშაოებს; 

ავითარებენ ელექტონულ, ელექტრომექანიკურ და კომპიუტერიზირებულ საჰაერო 

კონტროლისსისტემებს. 

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: სანაოსნო და საჰაერო ხომალდების ბორტზე 

მექანიკური, ელექტრო და ელექტრონული აღჭურვილობის მართვის კონტროლი; სანაოსნო 

და საჰაერო ხომალდების ხელმძღვანელობა, ნავიგაცია და მართვა;ელექტონული, 

ელექტრომექანიკური და კომპიუტერიზებული საჰაერო კონტროლის სისტემების 

განვითარება. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

3151 გემების მექანიკოსები 

3152 გემების კაპიტნები და ლოცმანები 

3153 თვითმფრინავების პილოტები და მონათესავე დამხმარე სპეციალისტები 

3154 საჰაერო მოძრაობის დისპეტჩერები 

3155 საჰაერო მოძრაობის უსაფრთხოების სისტემების ელექტროტექნიკოსები 
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ჯგუფური ერთეული 3151 

გემების მექანიკოსები 

 

გემების მექანიკოსები ახორციელებენ მექანიკური, ელექტრული და ელექტრონული 

მოწყობილობებისა და მექანიზმების ტექნიკურ მომსახურებასა და რემონტს, კონტროლსა და 

ექსპლუატაციას გემებზე ან ასრულებენ მონათესავე დამხმარე ფუნქციებს ნაპირზე.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. საზღვაო ხომალდების მექანიკური, ელექტრული და ელექტრონული 

მოწყობილობების და მექანიზმების კონტროლი, ექსპლუატაცია, ტექნიკური 

მომსახურება და რემონტი; 

2. საწვავზე და სხვა საჭიროებებზე სამანქანო განყოფილების მოთხოვნის  

დაკმაყოფილება, ჩანაწერების და აღრიცხვის წარმოება; 

3. საზღვაო ხომალდების მექანიზმების და მოწყობილობების სამონტაჟო, 

სამომსახურებო და სარემონტო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა მათი 

წესების და სპეციფიკაციების შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით; 

4. ძრავების, მანქანა-დანადგარების და დამხმარე აღჭურვილობების შემოწმება და მათი 

გეგმური და არა გეგმური შეკეთება; 

5. ძრავების, მანქანა-დანადგარების და დამხმარე აღჭურვილობის დათვალიერება და 

ტექნიკური მომსახურების ჩატარება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითია: 
 გემის მექანიკოსი  

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 საზღვაო ინჟინერი − 2144 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3152 

გემების კაპიტნები და ლოცმანები 

 

გემების კაპიტნები და ლოცმანები ხელმძღვანელობენ და მართავენ გემებსა და მსგავს 

ხომალდებს, აგრეთვე, ნაპირზე ასრულებენ მათ საქმიანობასთან დაკავშირებულ სამუშაებს.     

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ზღვაში ან შიგა წყლებში გემების ან მსგავსი ხომალდების ხელმძღვანელობა და 

მართვა; 

2. გემბანზე და ბოგაზე ვახტის კონტროლი და მასში მონაწილეობა; 

3. ხომალდების მართვა სრუტეებში, არხებსა და სხვა წყლებში გადაადგილებისას, სადაც 

საჭიროა სპეციალური ცოდნა; 

4. ტვირთების უსაფრთხო გადმოტვირთვისა და ჩატვირთვის უზრუნველყოფა და 

ეკიპაჟისა და მგზავრების მიერ უსაფრთხოების წესებისა და პროცედურების დაცვის 

ზედამხედველობა; 

5. გემების ექსპლუატაციისა და რემონტის ტექნიკური ზედამხედველობა წესებისა და 

სპეციფიკაციების დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით; 

6. ხომალდების მართვისა და ექსპლუატაციის სფეროში არსებული პრაქტიკული და 

თეორიული ცოდნის გამოყენება მუშაოების პროცესში წამოჭრილი პრობლემების 

განსაზღვრისა და მოგვარების მიზნით; 

7. გემის მარაგის გაკონტროლება, ეკიპაჟის შერჩევის პროცესის ზედამხედველობა 

მოთხოვნების შესაბამისად, და ხომალდის მუშაობის შესახებ ანგარიშების წარმოება; 
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8. სანაპირო სადგურებისა და სხვა გემებისთვის ჩვეულებრივი ინფორმაციის და 

აგრეთვე საგანგებო სიტუაციების შესახებ ინფორმაციის გადაცემა და მიღება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 

 ლოცმანი (გემის) 

 გემის კაპიტანი 

 შკიპერი (იახტის) 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 სანაპირო ზოლის თევზსაჭერი გემის კაპიტანი − 6222 

 ტრალუერის შკიპერი − 6223 

 მეზღვაური − 8350 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3153 

თვითმფრინავების პილოტები და მონათესავე დამხმარე სპეციალისტები 

 

თვითმფრინავების პილოტები და მონათესავე დამხმარე სპეციალისტები  ახორციელებენ 

სამგზავრო, საფოსტო და სატვირთო თვითმფრინავების მექანიკური, ელექტრული და 

ელექტრონული მოწყობილობების მუშაობის კონტროლს და მართვას.     

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ხომალდის მართვა ფრენის პროცესში კონტროლისა და ექსპლუატაციის დადგენილი 

პროცედურების შესაბამისად; 

2. ფრენის გეგმის მომზადება და დამტკიცება ან ფრენის სტანდარტული გეგმის 

განხილვა; 

3. მექანიკური, ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების ფუნქციონირების 

გაკონტროლება და ყველა ხელსაწყოსა და სისტემის გამართული მუშაობის 

უზრუნველყოფა; 

4. პილოტირების და მონათესავე სფეროს არსებული პრაქტიკული და თეორიული 

ცოდნის გამოყენება მუშაობის პროცესში წამოჭრილი პრობლემების განსაზღვრისა და 

მოგვარების მიზნით; 

5. ჩანაწერების განხილვა და შემოწმებების ჩატარება იმის უზრუნველსაყოფად რომ 

საჰაერო ხომალდები იყოს მექანიკურად გამართული, შემოწმება გავლილი და ყველა 

აღჭურვილობა იყოს მუშა მდგომარეობაში; 

6. საჭირო სერთიფიკატების ხელმოწერა და ფრენების შესახებ ოფიციალური 

ჩანაწერების წარმოება; 

7. მფრინავებისთვის გაფრენის წინ მოკლე ინსტრუქტაჟის ჩატარება და საჰაერო 

მოძრაობის და ფრენის კონტროლთან მუდმივი კონტაქტი ფრენის განმავლობაში. 

  

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 საჰაერო საშუალებით მოსავლის შემსხურებელი 

 ბორტინჟინერი 

 ფრენის ინსტრუქტორი 

 შტურმანი 

 პილოტი 
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ჯგუფური ერთეული 3154 

საჰაერო მოძრაობის დისპეტჩერები 

 

საჰაერო მოძრაობის დისპეტჩერები ხელმძღვანელობენ საჰაერო ხომალდების 

გადაადგილებას საჰაერო სივრცეში და მიწაზე, რადიოს, რადარის და განათების სისტემების 

გამოყენებით უზრუნველყოფენ ფრენის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. თვითმფრინავების მუშაობის მართვა და გაკონტროლება მათი აფრენის, დაჯდომისა 

და ხმელეთზე გადაადგილების დროს; 

2. თვითმფრინავების გადაადგილების მართვა და გაკონტროლება განსაზღვრული 

საჰაერო სივრცის სექტორში; 

3. ფრენების გეგმების განხილვა და დამტკიცება; 

4. თვითმფრინავის ეკიპაჟის ინფორმირება ამინდის, ფრენის შესაძლებლობის, განრიგის 

და საჰაერო მოძრაობის შესახებ; 

5. საჰაერო მოძრაობის კონტროლის სფეროში არსებული პრაქტიკული და თეორიული 

ცოდნის გამოყენება მუშაობის პროცესში წამოჭრილი პრობლემების განსაზღვრის და 

მოგვარების მიზნით; 

6. სამძებრო-სამაშველო და საავარიო სამსახურებისა და ოპერაციების ორგანიზება და 

განხორციელება; 

7. აეროპორტის ან მის მახლობლად საფრენ ბილიკებზე ყველა საჰაერო ხომალდის და 

საფრენი აპარატების აქტივობების მართვა; 

8. რადიო და სატელეფონო კონტაქტზე ყოფნა მომიჯნავე მაკონტროლებელ კოშკებთან, 

ტერმინალის კონტროლის განყოფილებასთან და სხვა კონტროლის ცენტრებთან და 

საჰაერო ხომალდების მოძრაობის კოორდინირება მიმდებარე ტერიტორიებზე. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითია: 
 საჰაერო მოძრაობის დისპეტჩერი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3155 

საჰაერო მოძრაობის უსაფრთხოების სისტემების ელექტროტექნიკოსები 

 

საჰაერო მოძრაობის უსაფრთხოების სისტემების ელექტროტექნიკოსები ასრულებენ 

ტექნიკურ სამუსაოებს, რომელიც უკავშირდება თვითმფრინავების მოძრაობისა და 

აერონავიგაციის კონტროლის სისტემის შემუშავებას, დაპროექტებას, დამონტაჟებას, 

მართვას, ექსპლუატაციას, მომსახურებასა და რემონტს..    

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ელექტრონული და კომპიუტერიზებული საჰაერო ნავიგაციის სისტემებისა და 

მოწყობილობების, აგრეთვე, სატესტო პროტოტიპების გამოცდასთან დაკავშირებული 

ტექნიკური მოვალეობების შესულება; 

2. ტექნიკური დახმარების უზრუნველყოფა აერონავიგაციის და საჰაერო ხომალდების 

მონიტორინგის სპეციფიკური სქემების დაპროექტებასა და შემუშავებაში;  

3. დახმარების გაწევა ხარჯთაღრიცხვის, ტექნიკური და სასწავლო სპეციფიკაციების 

მომზადების პროცესში, რომლებიც დაკავშირებულია საჰაერო მოძრაობის 

მეთვალყურეობის და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მოწყობილობასთან; 

4. დახმარების გაწევა მიწისზედა აერონავიგაციური მოწყობილობების შექმნის, 

დამონტაჟების, ექსპლუატაციის, მომსახურების და რემონტის ტექნიკური 
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ზედამხედველობის პროცესში საერთაშორისო სტანდარტებისა და სპეციფიკაციების 

გათვალისწინების უზრუნველყოფის მიზნით; 

5. თვითმფრინავების უსაფრთხო გადაადგილების სფეროში არსებული პრაქტიკული და 

თეორიული ცოდნის გამოყენება მუშაოების პროცესში წამოჭრილი პრობლემების 

განსაზღვრისა და მოგვარების მიზნით;  

6. სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება და განვითარება;  

7. არსებული სახმელეთო სანავიგაციო სისტემების და აღჭურვილობების გაუმჯობესება, 

საჰაერო მოძრაობის კონტროლის ახალ პროცედურებთან შესაბამისობის მიზნით, 

რათა გაუმჯობესდეს შესაძლებლობები, სანდოობა, და მთლიანობა ან ხელი შეეწყოს 

საჰაერო მოძრაობის კონტროლის პროცედურებს; 

8. სადაზვერვო და სანავიგაციო აღჭურვილობების კონტროლი, მონიტორინგი და 

სერთიფიცირება, ასევე სახმელეთო აერონავიგაციის სისტემის დაკალიბრება 

ფრენების და აფრენა-დაფრენის მაქსიმალური სიზუსტის და უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის მიზნით; 

9. სხვა თანამშრომლებისთვის ტექნიკური სწავლებების ჩატარება და 

ზედამხედველობის გაწევა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 საჰაერო მოძრაობის უსაფრთხოების ინჟინერი 

 საჰაერო მოძრაობის უსაფრთხოების ტექნიკოსი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 საავიაციო ინჟინერი − 2144 

 ელექტრონიკის ინჟინერი − 2152 

 ბორტმექანიკოსი − 7232 

 საფრენი საშუალებების ტექნიკური მომსახურების მექანიკოსი  – 7421 

 საავიაციო ტექნიკოსი − 7421 

 

 

ქვეჯგუფი 32 

ჯანმრთელობის დაცვის დამხმარე სპეციალისტები 

 

ჯანმრთელობის დაცვის დამხმარე სპეციალისტები ადამიანებში და ცხოველებში 

დიაგნოსტირების და დაავადებების, დაზიანებების და გაუარესებული ტრავმების 

მკურნალობის პროცესში ასარულებენ ტექნიკურ და პრაქტიკულ სამუშაოებს, ასევე 

ასრულებენ სამედიცინო, ვეტერინარული და მომვლელი სპეციალისტების მიერ დადგენილ 

სანიტარულ მომსახურებას, მკურნალობას და რეფერალურ გეგმას.ამ ძირითადი ქვეჯგუფის 

პროფესიათა უმრავლესობისათვის აუცილებელია ISCO-ს კვალიფიკაციის მესამე დონე . 

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: სამედიცინო რენტგენოგრაფიული 

აღჭურვილობების ტესტირება და მართვა და სხივური თერაპიის ადმინისტრირება; სხეულის 

ნაწილებზე, სითხეებსა და ქსოვილებზე კლინიკური ტესტირების ჩატარება; ფარმაცევტების 

მითითებებით მედიკამენტების და სხვა ფარმაცევტული პრეპარატების მომზადება; 

სამედიცინო და სტომატოლოგიური ხელსაწყოების და აპარატურის დაპროექტება, მონტაჟი, 

მომსახურება და შეკეთება; მოვლის, პირადი მზრუნველობის და მეანის მომსახურებების 

გაწევა; სპეციფიკური კულტურული წარმომავლობიდან, გამოცდილებებიდან, რწმენებიდან 

და თეორიებიდან გამომდინარე, ბალახეული და სხვა თერაპილი საშუალებების გამოყენება.   
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ამ ქვეჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ მცირე ჯგუფებში: 

321 სამედიცინო და სააფთიაქო სფეროს ტექნიკოსები 

322 საექთნო და სამეანო სფეროს დამხმარე სპეციალისტები 

323 ტრადიციული და არატრადიციული სამედიცინო სფეროს დამხმარე სპეციალისტები 

324 ვეტერინარიის ტექნიკოსები და დამხმარე პერსონალი 

325 ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს სხვა დამხმარე სპეციალისტები 

 

 

მცირე ჯგუფი 321 

სამედიცინო და სააფთიაქო სფეროს ტექნიკოსები 

 

სამედიცინო და სააფთიაქო სფეროს ტექნიკოსები ასრულებენ დაავადებების, 

ავადმყოფობის, დაზიანებებისა და დარღვევების დიაგნოსტირებისა და მკურნალობისკენ 

მიმართულ ტექნიკურ სამუშაოებს.  

მათ მოვალეობებში, ჩვეულებრივ, შედის: რადიოგრაფიული, ულტრასონოგრაფიული და 

სხვა სამედიცინო რენტგენული მოწყობილობების ტესტირება და ოპერირება; 

რადიოაქტიური ან სხივური დანადგარების  დაავადებების დადგენისა თუ მათი 

მკურნალობის მიზნით გამოყენება; სხეულის ნაწილების, სითხეებისა და ქსოვილების 

ნიმუშებზე კლინიკური ტესტების ჩატარება; ფარმაცევტების მითითებებით 

მედიკამენტებისა და სხვა ფარმაცევტული პრეპარატების მომზადება ;სამედიცინო და 

სტომატოლოგიური ხელსაწყოების და აპარატურის დაპროექტება, მონტაჟი, მომსახურება და 

შეკეთება.   

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში:  

3211 რენტგენოლოგიისა და თერაპიული აღჭურვილობის ტექნიკოსები 

3212 სამედიცინო და პათოლოგიის ლაბორატორიის ტექნიკოსები 

3213 ფარმაცევტი ტექნიკოსები და ასისტენტები 

3214 კბილის და  პროთეზირების ტექნიკოსები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3211 

რენტგენოლოგიისა და თერაპიული აღჭურვილობის ტექნიკოსები 

 

რენტგენოლოგიისა და თერაპიული აღჭურვილობის ტექნიკოსები ცდიან და ამუშავებენ 

რადიოგრაფიულ, ულტრასონოგრაფიულ და სხვა სამედიცინო რენტგენულ დანადგარებს, 

რათა უზრუნველყოფილი იქნეს სხეულის ნაწილების ფოტოები დაზიანებების, დაავადებისა 

და სხვა დარღვევების დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის მიზნით. მათ შესაძლებელია, 

გაუწიონ ადმინისტრირება პაციენტთა სხივურ მკურნალობას რადიოლოგებისა თუ 

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს სხვა სპეციალისტების ზედამხედველობის ქვეშ.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. დიაგნოსტიკური მიზნებისთვის სხეულის რენტგენული ფოტოების 

უზრუნველსაყოფად რადიოლოგიური, ულტრასონოგრაფიული და მაგნიტურ-

რენტგენული დანადგარების გამოყენება ან მათი ფუნქციონირების 

ზედამხედველობა; 

2. პაციენტებისთვის პროცედურების ახსნა, მათზე დაკვირვება და განლაგება, ასევე, 

კვლევის, სკანირებისა თუ მკურნალობის პროცესში უსაფრთხოების და კომფორტის 

უზრუნველსაყოფად დამცავი მექანიზმების გამოყენება; 
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3. ტექნიკური მახასიათებლების შესაბამისად რენტგენული ან სამკურნალო 

დანადგარების მომზადება, ვიდეო მონიტორების მონიტორინგი, პარამეტრებისა და 

მაკონტროლებელი ფუნქციების დარეგულირება; 

4. დიაგნოსტირებისთვის გამჟღავნებული რენტგენოგრამის, ვიდეოჩანაწერებისა თუ 

კომპიუტერული ინფორმაციის გადახედვა და შეფასება, აგრეთვე  პროცედურების 

შედეგების შესახებ მონაცემების შენახვა;   

5. პაციენტთა მდგომარეობისა და რეაქციების მონიტორინგი და პათოლოგიური 

ნიშნების შესახებ ექიმის ინფორმირება; 

6. ექიმის დანიშნულების შესაბამისად, პაციენტების მიერ მიღებული სხივების დოზის 

ან გამოყენებული რადიოფარმაცევტული ნივთიერებების გაზომვა და მათ შესახებ 

ინფორმაციის შენახვა; 

7. რადიოიზიტოპების, კამერების და სხვა აღჭურვილობის გამოყენებით ადამიანის 

სხეულში ქიმიოთერაპიული პრეპარატების და რადიაციული გამოსხივების 

გამოვლენა და მართვა, დაავადებთა დიაგნისტირების და მკურნალობის მიზნით; 

8. რადიოაქტიური მასალების აღრიცხვა და უტილიზება შენახვის და რადიაციული 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის წესების დაცვით.   

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 

 დიაგნოსტიკური რენტგენოლაბორანტი 

 მაგნიტურ-რეზონანსული აპარატურის ტექნიკოსი 

 მამოგრაფოლოგი ტექნიკოსი 

 სხივური სამედიცინო აპარატურის ტექნიკოსი 

 ბირთვული მედიცინის ტექნიკოსი 

 რენტგენოლაბორანტი (რადიოგრაფი) 

 ულტრაბგერითი ექოგრაფიის აპარატურის ტექნიკოსი 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 

 სამედიცინო ფიზიკის სპეციალისტი − 2111 

 ეგიმი-რენტგენოლოგი − 2212 

 რადიაციისგან დაცვის სპეციალისტი − 2263 

 რენტგენოლოგის თანაშემწე − 5329 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3212 

სამედიცინო და პათოლოგიის ლაბორატორიის ტექნიკოსები 

 

სამედიცინო და პათოლოგიის ლაბორატორიის ტექნიკოსები ატარებენ კლინიკურ 

ტესტებს ორგანული სითხეებისა და ქსოვილების ნიმუშებზე პაციენტის ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის ან მისი გარდაცვალების მიზეზების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. სხეულში ნორმალური და პათოლოგიური კომპონენტების არსებობის დასადგენად 

ორგანული სითხეების, სისხლის, შარდისა და ცერებროსპინალური სითხის 

ჩათვლით, ქიმიური ანალიზის ჩატარება; 

2. რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ანალიზის დროს გამოსაყენებელი დანადგარების, 

როგორიცაა სპექტროფოტომეტრები, კალორიმეტრები, ფოტომეტრები და 

კომპიუტერის მიერ კონტროლირებადი ტესტერები, მართვა, დაკალიბრება და მოვლა; 
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3. ლაბორატორიული ტესტების და კლინიკური შედეგების მონაცემთა საარქივო 

სისტემებში გადატანა, აგრეთვე ექიმებისთვის და ჯანმრთელობის დაცვის სხვა 

სპეციალისტებისთვის ანგარიშის წარდგენა; 

4. ბიოლოგიური მასალების სინჯების ანალიზი ქიმიური შემადგენლობის ან 

რეაქციების დასადგენად; 

5. ლაბორატორიული დანადგარების მონტაჟი, გაწმენდა და მოვლა; 

6. ლაბორატორიული დასკვნების ანალიზი შედეგების სიზუსტის შესამოწმებლად; 

7. ლაბორატორიული კვლევის შედეგების სიზუსტის უზრუნველსაყოფად პროგრამების 

შემუშავება და მონიტორინგი, აგრეთვე, სინჯების ანალიზის პროცესში 

გამოყენებული პროცედურების, ტექნიკების და ტესტების განვითარება, 

სტანდარტიზება, შეფასება და გაუმჯობესება;  

8. სინჯების აღება და  ანალიზისთვის მიკროორგანიზმების დამუშავება, იზოლირება და 

იდენტიფიცირება; 

9. შეღებილი უჯრედების შესწავლა პათოლოგიების აღმოჩენის მიზნით; 

10. ბაქტერიული გარემოს გამოყვანა კვერცხის ცილაზე, ბულიონში ან სხვა ორგანულ 

ბაქტერიოლოგიურ გარემოებში.   

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 

 სისხლის ბანკის ტექნიკოსი 

 ციტოლოგიის ტექნიკოსი 

 სამედიცინო ლაბორატორიის ტექნიკოსი 

 პათოლოგიის ლაბორატორიის ტექნიკოსი 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 

 პათოლოგანატომი − 2212 

 სასამართლო ექსპერტიზის ტექნიკოსი − 3119 

 ვეტერინარიის ტექნიკოსი − 3240 

 ფლებოტომისტი – 5329 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3213 

ფარმაცევტი ტექნიკოსები და ასისტენტები 

 

ფარმაცევტი ტექნიკოსები და ასისტენტები ფარმაცევტების ან ჯანმრთელობის დაცვის 

სფეროს სხვა სპეციალისტების ხელმძღვანელობით ასრულებენ სამედიცინო პროდუქტების 

გაცემასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა სახის დავალებებს.   

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ფარმაცევტებისა და ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს სხვა სპეციალისტების 

ხელმძღვანელობით მედიკამენტებისა და სხვა ფარმაცევტული ნივთიერებების 

მომზადება; 

2. ექიმების, ვეტერინარების ან ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს სხვა სპეციალისტების 

მიერ გამოწერილი მედიკამენტებისა და წამლების მომხმარებლებზე განაწილება, 

აგრეთვე, მათ გამოყენებაზე წერილობითი და ზეპირი ინსტრუქციების  გაცემა; 

3. ჯანმრთელობის დაცვის სპეციალისტებისგან რეცეპტებისა და მედიკამენტების 

განმეორებით გაცემის შესახებ მოთხოვნების მიღება, აგრეთვე, სამედიცინო 

ისტორიების საარქივო სტანდარტების შესაბამისობასთან ინფორმაციის სისრულისა 

და სისწორის გადამოწმება; 

4. ნარკოტიკების სათანადო შენახვისა და უსაფრთხოების პირობების უზრუნველყოფა; 
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5. რეცეპტით გასაცემი მედიკამენტების კონტეინერების რეგისტრაციას და 

ეტიკეტირება; 

6. მედიკამენტების ადგილმდებარეობის მითითების ან მედიკამენტთან დაკავშირებით 

ფარმაცევტებთან რეფერირებით მომხმარებლების მომსახურება და მათ შეკითხვებზე 

პასუხების გაცემა; 

7. პაციენტისთვის გამოწერილი და მის ავადმყოფობის ისტორიაში დაფიქსირებული 

მედიკამენტების ფასის და რეცეპტის კომპონენტების განსაზღვრა, მათ შორის 

ცალკეული პაციენტის მიერ მიღებული მედიკამენტების სიის; 

8. მედიკამენტების, ქიმიკატებისა და სხვა მასალების შეკვეთა, ეტიკეტირება, აღრიცხვა 

და განახლებული მონაცემების შენახვის სისტემებში ასახვა; 

9. მედიკამენტებისა და ფარმაცევტული ნაერთების მომზადებისა და გაცემისთვის 

დანადგარებისა და კონტეინერების გაწმენდა და მომზადება.  

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 

 წამლების დამამზადებელი ტექნიკოსი 

 ფარმაცევტის თანაშემწე 

 ტექნიკოსი-ფარმაცევტი 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 

 ფარმაცევტი − 2262 

 ტექნიკოსი-ფარმაკოლოგი − 3141 

 თანშემწე სამკურნალო საშუალებების გამოყენების სფეროში − 5329 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3214 

კბილის და  პროთეზირების ტექნიკოსები 

 

კბილის და პროთეზირების ტექნიკოსები ჯანმრთელობის დაცვის სპეციალისტების მიერ 

გაცემული დანიშნულებისა თუ ინსტრუქციების საფუძველზე ქმნიან, ამონტაჟებენ, აწვდიან 

და არემონტებენ სამედიცინო და სტომატოლოგიურ დანადგარებსა და ხელსაწყოებს. მათ 

შესაძლოა, უზრუნველყონ მთელი რიგი დამხმარე ინსტრუმენტების, როგორიცაა კისრის 

დამჭერი, ორთოპედიული ფიქსატორები, კიდურების პროთეზები, სასმენი აპარატები, 

კბილის პროთეზები, სტომატოლოგიური გვირგვინები და ხიდები, მიწოდება ფიზიკური, 

სამედიცინო ან სტომატოლოგიური პრობლემების გამოსასწორებლად.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. საჭირო დანადგარის დასადგენად, აგრეთვე, დანადგარზე ზემოქმედი ფაქტორების 

იდენტიფიცირებისთვის პაციენტების შემოწმება, გამოკითხვა და გაზომვა; 

2. დანადგარებისა და ხელსაწყოების სპეციფიკაციების და დანიშნულების 

ფორმულირებისთვის პრაქტიკოს ექიმებთან და სტომატოლოგებთან 

თანამშრომლობა; 

3. მოსამზადებელი დანადგარების, საჭირო მასალებისა და ხელსაწყოების 

განსასაზღვრად რეცეპტების ან მახასიათებლების ინტერპრეტაცია; 

4. პაციენტის ხელოვნური ტორსის, კიდურების, პირის ან კბილების  ნიმუშის 

დამზადებას ან მიღება; 

5. თერმოპლასტიკური და თერმული მასალებით, ლითონის მინარევებითა და ტყავით,  

ენერგო და ხელის ხელსაწყოების გამოყენებით ბიოპროთეზებისა და პროთეზების 

შექმნა და დამზადება; 
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6. მოწყობილობებისა და დანადგარების პაციენტებზე მორგება, ტესტირება და შეფასება, 

აგრეთვე, კომფორტული და სათანადო ფუნქციონირებისთვის მათი მორგებისას 

გარკვეული ცვლილებების შეტანა; 

7. მახასიათებლების შესაბამისად სამედიცინო და სტომატოლოგიური პროთეზებისა და 

დამხმარე მოწყობილობების შეკეთება, სრულყოფა და ნორმალური ფუნქციონირების 

უზრუნველყოფა; 

8. საჭირო ქსოვილებისა და მასალების მოღუნვა, დაყალიბება და დამზადება 

მომზადებული მოდელების შესაბამისად სამედიცინო და სტომატოლოგიური 

პროთეზების კონსტრუქციული ელემენტების დასამზადებლად; 

9. კბილის მთლიანი ან ნაწილობრივი პროთეზის დამზადება, აგრეთვე პირის ღრუს 

დამცავების, გვირგვინების, ლითონის ჩამკეტების, ხიდებისა და სხვა დამხმარე 

საშუალებების კონსტრუირება; 

10. პროთეზების ან ორთოპედიული მოწყობილობების გამოყენებისა და მოვლის შესახებ 

პაციენტებისთვის ინსტრუქციების მიცემა.   

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 

 დანტისტი 

 სტომატოლოგი ტექნიკოსი 

 კბილის ტექნიკოსი 

 ორთოპედიული მოწყობილობების დამამზადებელი 

 ტექნიკოსი-ორთოპედი 

 ორთოპედი 

 ტექნიკოსი-პროთეზისტი 

 პროთეზისტი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 დამხმარე სტომატოლოგიაში − 5329 

 ქირურგიული ინსტრუმენტების დამამზადებელი − 7311 

 

შენიშვნა 

პროფესიები, რომლებიც მიეკუთვნება ამ ჯგუფურ ერთეულს, მოითხოვს ფორმალური 

ტრენინგიდან მიღებულ გარკვეულ სამედიცინო, სტომატოლოგიურ, ანატომიურ და 

ტექნიკურ ცოდნას. ის ტექნიკოსები კი, რომლებიც ამზადებენ და არემონტებენ სამედიცინო 

და ქირურგიულ ინსტრუმენტებს, არ მიეკუთვნებიან ამ ჯგუფურ ერთეულს.  

 

 

მცირე ჯგუფი 322 

საექთნო და სამეანო სფეროს დამხმარე სპეციალისტები 

 

საექთნო და სამეანო სფეროს დამხმარე სპეციალისტები ძირითადად უვლიან და 

მზრუნველობას უწევენ  ფიზიკური ან ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე, 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ან ავადმყოფ ადამიანებს, აგრეთვე მათ, ვინც  

ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული რისკების გათვალისწინებით საჭიროებს მოვლას, მათ 

შორის, ბავშვის დაბადებამდე, დაბადებისას და დაბადების შემდეგ. ისინი ძირითადად 

მუშაობენ ექიმენის, მეანების და ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სპეციალისტების 

ზედამხედველობით და მათ მიერ დადგენილი ჯანმრთელობის დაცვის, მკურნალობისა და 

რეფერალური გეგმების განხორციელების მხარდაჭერით.  
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მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: ჯანმრთელობის დაცვის სპეციალისტების მიერ 

გაწერილი გეგმის თანახმად პაციენტების მოვლა, მზრუნველობა, მკურნალობა და 

კონსულტირება; მედიკამენტების ადმინისტრირების და მკურნალობის  პროცესში 

პროფესიონალი ექთნების, მეანებისა და ექიმების დახმარება; ჭრილობების გაწმენდა და 

სახვევების გამოყენება; ინდივიდებისთვის, ოჯახებისა და საზოგადოებისთვის 

ჯანმრთელობასთან, კონტრაცეპტივებთან, ორსულობასა და ბავშვის გაჩენასთან 

დაკავშირებით კონსულტირება; ორსულობისა და მშობიარობის მიმდინარეობის შეფასება, 

მოვლა ან აღნიშნულ პროცესში დახმარება, აგრეთვე, ჯანმრთელობის დაცვის 

პროფესიონალებთან მიმართვისთვის საჭირო ნიშნებისა  და სიმპტომების გამოვლენა; 

ბავშვის დაბადების შემდეგ ქალებისა და ახალშობილების მოვლა და მხარდაჭერა.  

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

3221 ექთნის დამხმარე სპეციალისტები 

3222 მეანის დამხმარე სპეციალისტები 

 

შენიშვნა 

ექთნებს, მეანებს და მათ დამხმარე სპეციალისტებს შორის განსხვავება ეფუძნება იმ 

სამუშაოს ხასიათს,  რომელიც მათი სპეციფიკური ფუნქციებიდან გამომდინარეობს და ასევე 

შესაბამისი ჯგუფური ერთეულის განმარტებიდან გამომდინარე.  

 

 

ჯგუფური ერთეული 3221 

ექთნის დამხმარე სპეციალისტები 

 

ექთნის დამხმარე სპეციალისტები უვლიან და მზრუნველობას უწევენ ადამიანებს, 

რომლებიც სპეციალურ მოვლას საჭიროებენ ასაკის, დაზიანებების, ავადმყოფობის ან სხვა 

ფიზიკური და ფსიქიკური პრობლემების გამო. ისინი ძირითადად მუშაობენ სამედიცინო, 

საექთნო, სამეანო და ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სპეციალისტების ზედამხედველობით და 

მათ მიერ დადგენილი ჯანმრთელობის დაცვის, მკურნალობისა და რეფერალური გეგმების 

განხორციელების მხარდაჭერით.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს სპეციალისტების მიერ დადგენილი  წესების 

შესაბამისად პაციენტების მოვლა, მზრუნველობა და მათი მკურნალობა, ასევე 

ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებული რჩევების მიცემა; 

2. პაციენტთა მედიკამენტოზური და სხვა ტიპის მკურნალობისმართვა, პაციენტის 

მდგომარეობისა და მკურნალობის შედეგების მონიტორინგი, აგრეთვე, საჭიროების 

შემთხვევაში ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს პროფესიონალებთან 

სპეციალიზებული მოვლის უზრუნველსაყოფად პაციენტების რეფერირება; 

3. ჭრილობების გაწმენდა და სახვევების გამოყენება;  

4. საარქივო ბაზებში პაციენტების მდგომარეობისა და მკურნალობის შესახებ 

ინფორმაციის განახლება; 

5. თითოეული პაციენტის მკურნალობის პროცესის დაგეგმვასა და მონიტორინგში 

დახმარება; 

6. გადაუდებელ მდგომარეობაში პირველადი დახმარების გაწევა.  

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 

 ექთნის ასისტენტი 
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 ექთნის დამხმარე 

 სერტიფიცირებული ექთანი 

 პრაქტიკოსი ექთანი 
 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 კლინიკის ექთანი-კონსულტანტი − 2221 

 პროფესიონალი ექთანი − 2221 

 ექთანი სპეციალისტი − 2221 

 პროფესიონალი მეანი − 2222 

 მეანის დამხმარე − 3222 

 ექთნის დამხმარე (კლინიკაში ან საავადმყოფოში) – 5321 

 ექთნის დამხმარე (ბინაზე) – 5322 
 

შენიშვნა 

 ექთნებს და მათ დამხმარე სპეციალისტებს შორის განსხვავება ეფუძნება იმ სამუშაოს 

ხასიათს  რაც მათი სპეციფიური ფუნქციებიდან გამომდინარეობს და ასევე შესაბამისი 

ჯგუფური ერთეულის განმარტებიდან გამომდინარე ქვეყანაში შედარებით უფრო ჭარბად 

წარმოდგენილი ინდივიდების კვალიფიკაცია არ უნდა იყოს მთავარი განმასხვავებელი 

ფაქტორი, რადგან ექთნების ტრეინინგები მნიშვნელოვნად განსხვავდება ქვეყნების და 

პერიოდების მიხედვით.   

 

 

ჯგუფური ერთეული 3222 

მეანის დამხმარე სპეციალისტები 
 

მეანის დამხმარე სპეციალისტები უვლიან და რჩევებს გასცემენ ბავშვის დაბადებამდე, 

დაბადებისას და დაბადების შემდეგომ. ისინი მოქმედებენ სამედიცინო, სამეანო და 

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს სპეციალისტების მიერ დადგენილი ზრუნვის, 

მკურნალობის და რეფერალური გეგმის მიხედვით.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ქალებისთვის, ოჯახებისა და საზოგადოებებისთვის ჯანმრთელობის დაცვასთან, 

კვებასთან, ჰიგიენასთან, ვარჯიშთან, ბავშვის გაჩენასა და გადაუდებელ 

მდგომარეობასთან, ძუძუთი კვებასთან, ახალშობილის მოვლასთან, ოჯახის 

დაგეგმვასა და კონტრაცეპტივებთან, აგრეთვე ცხოვრების სტილსა, ორსულობასა და 

ბავშვის გაჩენასთან დაკავშირებულ სხვა საკითხების შესახებ რჩევების მიცემა;  

2. ორსულობისა და მშობიარობის მიმდინარეობის შეფასება, აგრეთვე, ჯანმრთელობის 

დაცვის სპეციალისტებთან რეფერირებისათვის საჭირო ნიშნებისა და სიმპტომების 

გამოვლენა;  

3. მშობიარობის პროცესის უზრუნველყოფა, როგორც წესი შესაძლო გართულებების 

არარსებობისას, ან მშობიარობის მროცესში ექიმების და პროფესიონალი მედდების 

დახმარება; 

4. მშობიარობის შემდგომ ქალების და ახალშობილების მოვლა და დახმარება, მათი 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის კონტროლი და ჯანმრთელობის დაცვის 

სპეციალისტებთან რეფერირებისათვის საჭირო ნიშნებისა და სიმპტომების 

გამოვლენა.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 მეანის ასისტენტი 

 მეანი 
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სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 კლინიკის ექთანი (კონსულტანტი) − 2221 

 პროფესიონალი მედდა − 2221 

 სპეციალისტი მედდა − 2221 

 პროფესიონალი მეანი – 2222 

 დამხმარე (მშობიარობა) − 5321 

 

შენიშვნები 

ეს ჯგუფური ერთეული მოიცავს პროფესიებს, რომლებიც საქმის კომპეტენტური 

შესრულებისთვის მოითხოვს ცოდნას და უნარებს მომდინარე და გადაუდებელი სამეანო 

საქმის შესრულებისთვის, რომელიც ფორმალური ან არაფორმალური გადამზადებით 

მიიღება. სპეციალისტების ამ ჯგუფურ ერთეულში გაერთიანების კრიტერიუმი უნდა 

დაეფუძნოს შესრულებული სამუშაოს ხასიათს, რომელიც განსაზღვრულია წინამდებარე 

ამოცანებით და არა ინდივიდის კვალიფიკაციით პროფესიონალი და არაპროფესიონალი 

მეანები, რომლებიც ორსულობასთან და ბავშვის მოვლასთან დაკავშირებით რჩევებს 

გასცემენ ძირითადად არაფორმალურად, საზოგადოების ტრადიციებისა და პრაქტიკების 

შედეგად მიღებული ცოდნის საფუძველზე, ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირდებიან.  

მშობიარობის  დამხმარე პერსონალი, რომლებიც ძირითადად ემოციურად ეხმარებიან 

მშობიარეს, აგრეთვე,  ორსულობასა და მშობიარობის პროცესთან დაკავშირებით ქალებს და 

მათ ნათესავებს უწევენ კონსულტირებას, მიეკუთვნებიან 532-ე მცირე ჯგუფს  

(ჯანმრთელობის მომსახურების სფეროში ინდივიდუალური მოვლის პეციალისტები).  
 

 

მცირე ჯგუფი 323 

ტრადიციული და არატრადიციული სამედიცინო სფეროს დამხმარე სპეციალისტები 

 

ტრადიციული და არატრადიციული სამედიცინო სფეროს დამხმარე სპეციალისტები 

ახდენენ ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების, შეზღუდვებისა და 

დაზიანებების პრევენციას, ზრუნვას და მკურნალობას, მცენარეული და სხვა თერაპიების 

გამოყენებით, რომელიც კონკრეტული კულტურებში არსებულ თეორიებს, რწმენებსა და 

გამოცდილებებს ეფუძნება. ისინი მკურნალობას კოორდინირებენ ტრადიციული ტექნიკისა 

და მედიკამენტების გამოყენებით, დამოუკიდებლად ან ტრადიციული მედიცინის და 

ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სპეციალისტების მიერ შემუშავებული თერაპიული მოვლის 

წესების შესაბამისად.  

მათ მოვალეობებში, ჩვეულებრივ, შედის: ჯანმრთელობის მდგომარეობის, ფიზიკური ან 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების და დარღვევების,  დაავადებისა თუ 

ავადმყოფობის დასადგენად პაციენტთა გასინჯვა, პაციენტების და მათი ოჯახების 

გამოკითხვა; ავადმყოფობებსა და  დაავადებებთან დაკავშირებით ტრადიციული ტექნიკისა 

და მედიკამენტების, როგორიცაა ფიზიკური მანიპულაციები და ვარჯიშები, 

სისხლძარღვებიდან ბუნებრივი გზით სისხლის გამოშვება, მცენარეების, მწერებისა და 

ცხოველების ექსტრაქტების გამოყენებით პროცესისთვის მომზადებამოვლას და 

მკურნალობა;  ტრადიციული მედიცინისა თუ ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სპეციალისტების 

მიერ დადგენილი თერაპევტული მოვლის პროცედურების შესაბამისად მკურნალობის 

ისეთი მეთოდების ადმინისტრირება, როგორიცაა, აკუპუნქტურა (რეფლექსოთერაპია), 

აიურვედი (ინდური მედიცინა), ჰომეოთერაპია და მცენარეული საშუალებებით 

მკურნალობა; ტრადიციული მეთოდების, ფიზიკური მანიპულაციებისა და მცენარეული 

თერაპიის გამოყენებით ფიზიკური დაზიანებების − მოტეხილი და გადაადგილებული 

ძვლის ჩასმა-აღდგენა − მოვლა და მკურნალობა; ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად და 
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გასაუმჯობესებლად პირების, ოჯახებისა და საზოგადოებისთვის კვების, ჰიგიენის, 

ცხოვრების სტილისა და სხვა საკითხების შესახებ რჩევების მიცემა;  სრული და განგრძობადი 

მკურნალობის უზრუნველსაყოფად ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს სხვა 

წარმომადგენლებთან პაციენტთა რეფერირება და ინფორმაციის გაცვლა.  

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულში: 

3230 ტრადიციული და არატრადიციული სამედიცინო სფეროს დამხმარე სპეციალისტები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3230 

ტრადიციული და არატრადიციული სამედიცინო სფეროს დამხმარე სპეციალისტები 

 

ტრადიციული და არატრადიციული სამედიცინო სფეროს დამხმარე სპეციალისტები 

ახდენენ ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების, შეზღუდვებისა და 

დაზიანებების პრევენციას, ზრუნვას და მკურნალობას, მცენარეული და სხვა თერაპიების 

გამოყენებით, რომელიც კონკრეტული კულტურებში არსებულ თეორიებს, რწმენებსა და 

გამოცდილებებს ეფუძნება. ისინი მკურნალობას კოორდინირებენ ტრადიციული ტექნიკისა 

და მედიკამენტების გამოყენებით, დამოუკიდებლად ან ტრადიციული მედიცინის და 

ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სპეციალისტების მიერ შემუშავებული თერაპიული მოვლის 

წესების შესაბამისად. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ჯანმრთელობის მდგომარეობის, ფიზიკური ან ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

პრობლემების და დარღვევების,  დაავადებისა თუ ავადმყოფობის დასადგენად 

პაციენტთა გასინჯვა, პაციენტების და მათი ოჯახების გამოკითხვა;  

2. ავადმყოფობებსა და  დაავადებებთან დაკავშირებით, ტრადიციული ტექნიკისა და 

მედიკამენტების,როგორიცაა, ფიზიკური მანიპულაციები და ვარჯიშები, 

სისხლძარღვებიდან ბუნებრივი გზით სისხლის გამოშვება, მცენარეების, მწერებისა 

და ცხოველების ექსტრაქტების გამოყენებით პროცესისთვის მომზადება, მოვლა და 

მკურნალობა;  

3. ტრადიციული მედიცინისა თუ ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სპეციალისტების მიერ 

დადგენილი თერაპევტული მოვლის პროცედურების შესაბამისად, მკურნალობის 

ისეთი მეთოდების ადმინისტრირება, როგორიცაა, აკუპუნქტურა 

(რეფლექსოთერაპია), აიურვედი (ინდური მედიცინა), ჰომეოთერაპია და მცენარეული 

საშუალებებით მკურნალობა;  

4. ტრადიციული მეთოდების, ფიზიკური მანიპულაციებისა და მცენარეული თერაპიის 

გამოყენებით ფიზიკური დაზიანებების − მოტეხილი და გადაადგილებული ძვლის 

ჩასმა-აღდგენა − მოვლა და მკურნალობა;  

5. ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად და გასაუმჯობესებლად პირების, ოჯახებისა და 

საზოგადოებისთვის კვების, ჰიგიენის, ცხოვრების სტილისა და სხვა საკითხების 

შესახებ რჩევების მიცემა;  

6. სრული და განგრძობადი მკურნალობის უზრუნველსაყოფად ჯანმრთელობის დაცვის 

სფეროს სხვა წარმომადგენლებთან პაციენტთა რეფერირება და ინფორმაციის გაცვლა.  

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 

 აკუპუნქტურის ტექნიკოსი  

 აიურვედას (ინდური მედიცინის) ტექნიკოსი 

 ჯარაექიმი 
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 ბალახეულით მკურნალი 

 ჰომეოპათი (ტექნიკოსი) 

 სისხლის გამოშვებით და ვაკუუმური ქილებით მკურნალი 

 სოფლის მკურნალი 

 გრძნეული ექიმბაში 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 

 აკუპუნქტურისტი − 2230 

 აიურვედას (ინდური მედიცინა) პრაქტიკოსი − 2230 

 ჩინური მცენარეული მედიცინის სპეციალისტი – 2230 

 ჰომეოპათი − 2230 

 ნატუროპათი − 2230 

 ქიროპრაქტიკოსი − 2269 

 ოსტეოპათი − 2269 

 ტრადიციული მედიცინის მეანი − 3222 

 აკუპრესურის თერაპევტი − 3255 

 ჰიდროთერაპევტი − 3255 

 რწმენით მკურნალი − 3413 

 

შენიშვნები 

ტრადიციული და არატრადიციული მედიცინის პროფესიები, რომელიც საქმის 

კომპეტენტური შესრულებისთვის მოითხოვს ტრადიციული და არატრადიციული თერაპიის 

გამოყენების უპირატესობების შესახებ ფართო ცოდნას და მიღებულია ხანგრძლივი 

ფორმალური სწავლების შედეგად ამ ტექნიკების, ადამიანის ანატომიის და თანამედროვე 

მედიცინის შესახებ, კლასიფიცირდებიან 2230-ე ჯგუფურ ერთეულში (ტრადიციული და 
არატრადიციული სამედიცინო სფეროს მაღალი კვალიფიკაციის მკურნალები და 
პრაქტიკოსები). ის პროფესიები კი, რომლებიც მოითხოვენ შედარებით ნაკლებ ცოდნას და 

ეფუძნება ძირითადად ხანმოკლე ფორმალურ ან არაფორმალურ განათლებას და სწავლებებს, 

ან არაფორმალურ საზოგადოებრივ ტრადიციებს და პრაქტიკებს შედიან 3230-ე ჯგუფურ 

ერთეულში (ტრადიციული და არატრადიციული სამედიცინო სფეროს დამხმარე 
სპეციალისტები). ხოლო პრაქტიკოსები, რომლებიც ბალახეული მედიცინის, სულიერი და  

მანუალური თერაპიის ტექნიკების გამოყენებით მუშაობენ, 2230-ე ჯგუფურ ერთეულს არ 

მიეკუთვნებიან.    

რწმენით მკურნალები, რომლებიც დაავადებებს ბალახეულის, სხვა მედიკამენტების და 

ფიზიკური მკურნალობის მეთოდების გარეშე, სულიერი თერაპიით კურნავენ, 

მიეკუთვნებიან 3413-ე ჯგუფურ ერთეულს (რელიგიური სფეროს დამხმარე სპეციალისტები).  
პროფესიები, რომლებიც ტრადიციული მასაჟის ფორმებსა და წნევის თერაპიას 

(მაგალითად, წერტილოვან მასაჟს და შიაცუს) იყენებენ, მიეკუთვნებიან 3255-ე ჯგუფურ 

ერთეულს (ფიზიოთერაპიის ტექნიკოსები და ასისტენტები).  
პროფესიონალი და არაპროფესიონალი მეანები, რომლებიც საზოგადოების ტრადიციებსა 

და პრაქტიკაზე დაყრდნობით მიღებული ცოდნის საფუძველზე რჩევებს გასცემენ 

ორსულობასა და მშობიარობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, მიეკუთვნებიან 3222-ე 

ჯგუფურ ერთეულს (მეანის დამხმარე სპეციალისტები). 
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მცირე ჯგუფი 324 

ვეტერინარიის ტექნიკოსები და დამხმარე პერსონალი 

 

ვეტერინარიის ტექნიკოსები და დამხმარე პერსონალი, ვეტერინარებთან შედარებით, 

შეზღუდული მასშტაბისა და სირთულის რჩევით, დიაგნოსტიკურ, პრევენციულ და 

სამკურნალო ვეტერინარულ ფუნქციებს ასრულებენ. ისინი უვლიან ცხოველებს, რომლებიც 

მკურნალობენ ვეტერინარულ დაწესებულებებში, აგრეთვე ეხმარებიან ვეტერინარებს 

პროცედურული და ოპერაციული ამოცანების შესრულებაში.  

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: ცხოველთა მკურნალობის, მათი დაავადებების 

და დაზიანებების საკითხებზე საზოგადოებისა და ინდივიდების კონსულტირება; 

საჭიროების შემთხვევაში ცხოველების გამოკვლევა, დიაგნოზის დასმა ან უფრო რთულ 

შემთხვევებზე ვეტერინართან გადამისამართება; ფართოდ გავრცელებული დაავადებებისა 

და დარღვევების დროს ავადმყოფი ან/და დაზიანებული ცხოველების მკურნალობა; 

ცხოველთა გასინჯვისა და მკურნალობის პროცესში გამოსაყენებელი მაგიდის და 

ინსტრუმენტების გაწმენდა და სტერილიზაცია და ასევე საჭირო მასალების მომზადება; 

ცხოველთა ხელოვნურად განაყოფიერების პროცესში ტექნიკური დავალებების შესრულება;  

გასინჯვისა ან მკურნალობისთვის ცხოველთა მომზადება და პროცესში მათი დაჭერა-

გაკავება; მკურნალობის პროცესში ანესთეზიისას და ჟანგბადის მიწოდებისას ვეტერინარების 

დახმარება; ოპერაციის შემდგომ გამოსაჯანმრთელებლად ცხოველთა გალიაში ჩასმა და მათი 

მდგომარეობის მონიტორინგი.   

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულში: 

3240 ვეტერინარიის ტექნიკოსები და დამხმარე პერსონალი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3240 

ვეტერინარიის ტექნიკოსები და დამხმარე პერსონალი 

 

ვეტერინარიის ტექნიკოსები და დამხმარე პერსონალი,   ვეტერინარებთან შედარებით, 

შეზღუდული მასშტაბისა  და სირთულის რჩევით, დიაგნოსტიკურ, პრევენციულ და 

სამკურნალო ვეტერინარულ ფუნქციებს ასრულებენ. ისინი უვლიან ცხოველებს, რომლებიც 

მკურნალობენ ვეტერინარულ დაწესებულებებში, აგრეთვე ეხმარებიან ვეტერინარებს 

პროცედურული და ოპერაციული ამოცანების შესრულებაში.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ცხოველთა მკურნალობის, მათი დაავადებების და დაზიანებების საკითხებზე 

საზოგადოებისა და ინდივიდების კონსულტირება;  

2. საჭიროების შემთხვევაში ცხოველების გამოკვლევა, დიაგნოზის დასმა ან უფრო 

რთულ შემთხვევებზე ვეტერინართან გადამისამართება;  

3. ფართოდ გავრცელებული დაავადებებისა და დარღვევების დროს ავადმყოფი ან/და 

დაზიანებული ცხოველების მკურნალობა;  

4. ცხოველთა გასინჯვისა და მკურნალობის პროცესში გამოსაყენებელი მაგიდის და 

ინსტრუმენტების გაწმენდა და სტერილიზაცია და ასევე საჭირო მასალების 

მომზადება;  

5. ცხოველთა ხელოვნურად განაყოფიერების პროცესში ტექნიკური დავალებების 

შესრულება;  

6. გასინჯვისა ან მკურნალობისთვისცხოველთა მომზადება და პროცესში მათი დაჭერა-

გაკავება;  
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7. მკურნალობის პროცესში ანესთეზიისას და ჟანგბადის მიწოდებისას ვეტერინარების 

დახმარება;  

8. ოპერაციის შემდეგ გამოსაჯანმრთელებლად ცხოველთა გალიაში ჩასმა და მათი 

მდგომარეობის მონიტორინგი.   

9. ვეტერინარებისთვის ცხოველთა ჯანმრთელობის პრობლემების დიაგნოსტირებისას 

დახმარება, რადიოგრაფების მომზადება, ნიმუშების შეგროვება და სხვა 

ლაბორატორიული ტესტების ჩატარება; 

10. ვეტერინარებისთვის ცხოველთა რუტინულ სტომატოლოგიურ პროცედურებში 

დახმარება.   

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 

 ხელოვნური განაყოფიერების ტექნიკოსი 

 ვეტერინარის დამხმარე 

 ვეტერინარი ექთანი 

 ვეტერინარი ვაქცინატორი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ექიმი ვეტერინარი – 2250 

 ცხოველების მომვლელი –  5164 

 ვეტერინარის თანაშემწე – 5164 

 

 

მცირე ჯგუფი 325 

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს სხვა დამხმარე სპეციალისტები 

 

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს სხვა დამხმარე სპეციალისტები ადამიანის 

ჯანმრთელობის ხელშეწყობისა და გაუმჯობესების მიზნით ასრულებენ 

სტომატოლოგიასთან, სამედიცინო ისტორიის ადმინისტრირებასთან, საზოგადოებრივ 

ჯანმრთელობასთან, შემცირებული მხედველობის კორექციასთან, ფიზიოთერაპიასთან, 

ეკოლოგიურ ჯანმრთელობასთან, სასწრაფო სამედიცინო მკურნალობასა და სხვა 

საქმიანობებთან დაკავშირებულ ტექნიკურ სამუშაოებს.  

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: პირის ღრუსა და კბილის დაავადებებისა და 

დარღვევების პრევენციისა და მკურნალობის მიზნით საბაზისო მომსახურება; 

ჯანმრთელობის პოტენციური რისკის შესამცირებლად ჰიგიენის, კვების რეჟიმისა და სხვა 

პრევენციული ზომების შესახებ საზოგადოებისა და ინდივიდებისათვის რჩევების მიცემა; 

პაციენტთა მდგომარეობისა და მკურნალობის პროცესის დოკუმენტირება, აგრეთვე, 

კვლევის, გადასახადების, ხარჯების კონტროლის  მონაცემთა დახვეწისთვის და მოვლის 

გაუმჯობესების მიზნით სამედიცინო ინფორმაციის შეგროვება და შენახვა; ოჯახებისთვის 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით აუცილებელი უნარებისა და 

რესურსების განსავითარებლად დახმარების გაწევა; გადამდები დაავადებების გავრცელების 

თავიდან აცილების მიზნით სანიტარულ და ჰიგიენის საკითხებზე რჩევების გაცემა; 

ოპტიკური ლინზების მორგება და გაცემა;გარემოსთან და პროფესიულ ფაქტორებთან 

დაკავშირებული წესებისა და რეგულაციების დანერგვის პროცესში გამოძიება, რათა 

გამოვლენილ იქნას ადამიანთა ჯანმრთველობაზე მათი გავლენის საფრთხე; სხეულის რბილი 

ქსოვილების დამუშავება; გასასინჯ ოთახებში პაციენტების შეყვანა და მათი შემოწმებისთვის 

მომზადება; უბედური შემთხვევებისა და საგანგებო სიტუაციებისას ადგილზე ყოფნა, მათზე 

რეაგირება და სამედიცინო დახმარების მოთხოვნა.   
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ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

3251 სტომატოლოგის ასისტენტები (კბილის ექიმები) 

3252 სამედიცინო რეგისტრატორები და ჯანმრთელობის დაცვის ინფორმაციის 

სპეციალისტები 

3253 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის  მუშაკები 

3254 ოპტიკოს-ოპტომეტრისტი 

3255 ფიზიოთერაპიის ტექნიკოსები და ასისტენტები 

3256 სამედიცინო სფეროს დამხმარე პერსონალი 

3257 გარემოსა და შრომის დაცვის სფეროს ინსპექტორები და დამხმარეები 

3258 სასწრაფო დახმარების პერსონალი 

3259 ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დამხმარე სპეციალისტები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3251 

სტომატოლოგის ასისტენტები (კბილის ექიმები) 

 

სტომატოლოგის ასისტენტები (კბილის ექიმები) სტომატოლოგებისა თუ სხვა პირის ღრუს 

სფეროს სპეციალისტების მიერ დადგენილი მკურნალობის გეგმებისა და პროცედურების 

შესაბამისად უზრუნველყოფენ საბაზისო მომსახურებებას, კბილისა და პირის ღრუს 

დაავადებებისა და დარღვევების პრევენციისა და მკურნალობის პროცესში. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ჯანმრთელობის პოტენციური რისკის შესამცირებლად პირის ღრუს ჰიგიენის, კვების 

რეჟიმისა და სხვა პრევენციული ზომების შესახებ საზოგადოებისა და ინდივიდების 

კონსულტირება;  

2. პირის ღრუს ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესაფასებლად პაციენტთა პირის ღრუს, 

კბილებისა და მათთან დაკავშირებული სტრუქტურების ვიზუალური და ფიზიკური 

შემოწმება;  

3. დაავადებული პირის ღრუს მქონი პაციენტების გამოვლენა, რომლებიც  საჭიროებენ 

შესაბამის სპეციალისტებთან გადამისამართებას; 

4. რთული სტომატოლოგიური პროცედურის დროს სტომატოლოგის დახმარება; 

5. ფთოროვანი ნაერთით მკურნალობა, კბილების გაწმენდა და მათგან ნარჩენების 

ამოღება, კბილის ფოსოს მომზადება და დაბჟენა, ადგილობრივი ანესთეზიის 

გაკეთება და სხვა ტიპის საბაზისო, ძირითადი სტომატოლოგიური პროცედურების 

ჩატარება; 

6. პაციენტთა შემოწმებისა და მათი მკურნალობის პროცესში გამოყენებული 

სტომატოლოგიური ინსტრუმენტების, მოწყობილობებისა და მასალების მომზადება, 

გაწმენდა და სტერილიზაცია; 

7. პაციენტთა შემოწმებასა ან მკურნალობისთვის მომზადება, რაც გულისხმობს 

პაციენტისთვის პროცედურების ახსნას და მათ სწორად მოთავსებას; 

8. დიაგნოზის დასადგენად და კბილის პროთეზების მოსარგებად პირის ღრუსა და 

სტომატოლოგიური რენტგენოგრამის აღება. 

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 

 სტომატოლოგის ასისტენტი  

 პირის ღრუს ჰიგიენის სპეციალისტი 

 სტომატოლოგი-თერაპევტი (კბილის ექიმი) 
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სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 სტომატოლოგი − 2261 

 სტომატოლოგიური მოწყობილობების მექანიკოსი − 3214 

 პროთეზისტი (კბილის) − 3214 

 კბილის ტექნიკოსი − 3214 

 სტომატოლოგის დამხმარე − 5329 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3252 

სამედიცინო რეგისტრატორები და ჯანმრთელობის დაცვის ინფორმაციის სპეციალისტები 

 

სამედიცინო რეგისტრატორები და ჯანმრთელობის დაცვის ინფორმაციის სპეციალისტები 

სამედიცინო დაწესებულებებსა და ჯანმრთელობის დაცვის სხვა ინსტიტუტებში, 

ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებების მიწოდების სამართლებრივი, პროფესიული, 

ეთიკური და ადმინისტრაციული მოთხოვნების შესაბამისად შეიმუშავებენ, ინახავენ და 

ნერგავენ ჯანმრთელობის ისტორიების დამუშავების, შენახვის და ძიების სისტემებს.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ინფორმაციის შეგროვების, კლასიფიცირების, შენახვისა და ანალიზის მიზნით 

სამედიცინო ისტორიების ჩანაწერების ინდექსების, დაარქივებისა და ძიების 

სისტემების დაგეგმვა, განვითარება, შენახვა და მართვა; 
2. პაციენტებისა და ეპიდემიების მონიტორინგის, რეფერირების, კვლევის, ხარჯების 

კონტროლისა და მოვლის გასაუმჯობესებლად, სამედიცინო ისტორიის ჩანაწერების 

აღნუსხვა, შეგროვება და გადამუშავება, აგრეთვე, დოკუმენტებისა და სხვა 

სამედიცინო ანგარიშების მიღება და მათი საარქივო სისტემებში გადატანა; 
3. ჩანაწერების სრულყოფის, სისწორისა და რეგულაციებთან შესაბამისობის კონტროლი; 
4. სამედიცინო ჩანაწერებსა და სხვა დოკუმენტებში ჯანმრთელობის დაცვის 

მომსახურებების მიერ მიწოდებული ტექსტური და ციფრული ინფორმაციისთვის 

სტანდარტული კლასიფიკაციის სისტემის შესაბამისად კოდების მინიჭება; 
5. კონფიდენციალურობის დაცვის მიზნით სამედიცინო ჩანაწერების უსაფრთოხების 

უზრუნველყოფა, აგრეთვე, რეგულაციების შესაბამისად უფლებამოსილი პირებისა და 

სააგენტოებისათვის ინფორმაციის მიწოდება; 
6. სამედიცინო ჩანაწერების შენახვის პროცესში ჩართული ოფისისა და 

ადმინისტრაციული პერსონალის ზედამხედველობა.  
 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 

 სამედიცინო კოდირების სპეციალისტი 

 დაავადებათა რეგისტრატორი 

 ჯანმრთელობის დაცვის ინფორმაციის  კლერკი 

 სამედიცინო ჩანაწერების ანალიტიკოსი 

 სამედიცინო ჩანაწერების კლერკი 

 სამედიცინო ჩანაწერების ტექნიკოსი 

 სამედიცინო რეგისტრატორების ზედამხედველი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 სამედიცინო სფეროს მდივანი − 3344 

 მონაცემთა შეყვანის ოპერატორი − 4132 

 რეგისტრატორი − 4415 
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შენიშვნა 
ამჯგუფის პროფესიები, როგორც წესი, მოითხოვს ფორმალური განათლების ან/და 

სამსახურში ჩატარებული კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსებიდან მიღებულ ცოდნას 

სამედიცინო ტერმინოლოგიის, ჯანმრთელობის დაცვის ინფორმაციის იურიდიული 

ასპექტების, ჯანმრთელობის დაცვის მონაცემთა სტანდარტებისა და ელქტრონული თუ 

ნაბეჭდი მონაცემების მართვის შესახებ. 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3253 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის  სპეციალისტები 

 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სპეციალისტები საზოგადოებებში 

კოორდინირებას უწევენ ჯანმრთელობის დაცვის განათლებას, მიმართვებსა და კონკრეტულ 

შემთხვევებს, საბაზისო პრევენციულ ჯანმრთელობის დაცვასა და სახლში ვიზიტებს. ისინი 

ცალკეულ პირებსა და ოჯახებს ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურებების 

სფეროებში უწევენ დახმარებას.   

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ჯანმრთელობის სფეროს სხვადასხვა საკითხზე: კვებაზე, ჰიგიენაზე, ახალშობილთა 

და ბავშვთა მოვლაზე, იმუნიზაციაზე, ოჯახის დაგეგმვაზე, რისკ ფაქტორებსა და 

გადამდებ დაავადებათა გავრცელების პრევენციაზე, მოწამვლის პრევენციაზე, 

მარტივი და ფართოდ გავრცელებული დაავადებების პირველად დახმარებაზე, 

ნივთიერებათა არასწორი გამოყენებაზე, ოჯახში ძალადობასა და სხვა საკითხებზე − 

ინდივიდებისა და საზოგადოებებისთვის ინფორმაციის მიწოდება; 
2. ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ და სხვა საკითხებსა და მომსახურებებზე 

ინფორმაციის მისაწოდებლად და აღნიშნული სერვისების ხელმისაწვდომობაში 

დასახმარებლად ოჯახების ბინაზე მონახულება; 
3. იმ ოჯახების მონახულება, რომლებიც, როგორც წესი, რეგულარულად არ დადიან 

სამედიცინო დაწესებულებებში ორსულობის მიმდინარეობის, ბავშვების ზრდა-

განვითარების და გარემოს სანიტარიის შესამოწმებლად; 
4. ენდემური დაავადებების (მაგალითად: მალარია, პნევმონია და დიარეა) პრევენციისა 

და მკურნალობის მიზნით სამედიცინო პრეპარატების გავრცელება და ოჯახებისა და 

მათი წევრებისთვის აღნიშნული პროდუქტების გამოყენების შესახებ ინსტუქტაჟის 

ჩატარება; 
5. ჯანმრთელობის მდგომარეობის პროფილაქტიკისა და მართვის მიზნით აივ 

ინფექციის (შიდსისა) და სხვა გადამდები დაავადებების მხრივ განსაკუთრებული 

რისკის მქონე ადამიანთა ჯგუფებისთვის ინფორმაციისა და სამედიცინო მარაგის 

მიწოდება; 
6. ინფორმაციის მოგროვება იმ შინამეურნეობებისგან და საზოგადოებებისგან, 

რომელთაც, ჩვეულებრივ არ აქვთ ხელმისაწვდომობა სამედიცინო 

დაწესებულებებთან, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგის და 

რეფერირების საჭიროების გამოსავლენად, ჯანმრთელობის დაცვის რეგულაციების 

შესაბამისად.   
 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის დამხმარე სპეციალისტი 

 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის პოპულარიზაციის სპეციალისტი 

 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სპეციალისტი 

 სოფლის ჯანმრთელობის დაცვის სპეციალისტი 
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სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 მეანი − 3222 

 სოფელში მკურნალი − 3230 

 ბინაზე მომვლელი − 5322 

 

შენიშვნა 

ამ ჯგუფს მიკუთვნებული პროფესიები, როგორც წესი, მოითხოვს ფორმალურ ან 

არაფორმალურ ტრენინგსა და ზედამხედველობას, რომელიც აღიარებულია ჯანმრთელობის 

დაცვისა და სოციალური მომსახურების ოფიციალური ორგანოების მიერ. ხოლო 

ინდივიდუალური მომვლელები და ტრადიციული მედიცინის პრაქტიკოსები ამ 

დაჯგუფებას არ მიეკუთვნებიან.  

 

 

ჯგუფური ერთეული 3254 

ოპტიკოს-ოპტომეტრისტი 

ოპტიკოს-ოპტომეტრისტები ექიმი-ოფთალმოლოგისა თუ ოპტიკოსის მიერ გაცემული 

რეცეპტის თანახმად გაუარესებული მხედველობის გასაუმჯობესებლად არგებენ და გასცემენ 

ოპტიკურ ლინზებს. ისინი პაციენტებს უზრუნველყოფენ მაკორექტირებელი სათვალეებით, 

კონტაქტური ლინზებით, შემცირებული მხედველობის დამხმარე საშუალებებითა და სხვა 

ოპტიკური მოწყობილობებით.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. სათვალისა და სხვა ოპტიკური მოწყობილობის მოსარგებად სახისა და თვალის 

ზომების ასაღებად კლიენტების გასინჯვა; 
2. სათვალის, ჩარჩოს, კონტაქტური ლინზებისა და სხვა ოპტიკური მოწყობილობების 

არჩევისას მოხმარების, უსაფრთხოების, კომფორტისა და ცხოვრების წესის 

გათვალისწინებით კლიენტებისთვის რჩევების მიცემა; 
3. ლინზების ჩარჩოში ჩასმის მიზნით ოპტიკური რეცეპტების ინტერპრეტირება და 

ლაბორატორიებისთვის დოკუმენტაციის მომზადება, აგრეთვე, კონტაქტური 

ლინზებისა და სხვა სამუშაოს მომზადება; 
4. დასრულებული ოპტიკური მოწყობილობის სიზუსტის რეცეპტთან გადამოწმება და 

მისი კლიენტისთვის მორგება.   
 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 

 კონტაქტური ლინზების ოპტიკოსი 

 ოპტიკოს-ოპტომეტრისტი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ოფთალმოლოგი − 2212 

 ოპტიკოს-ოფთალმოლოგი − 2267 

 ოკულისტი − 2267 

 ორთოპისტი − 2267 
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ჯგუფური ერთეული 3255 

ფიზიოთერაპიის ტექნიკოსები და ასისტენტები 

  

ფიზიოთერაპიის ტექნიკოსები და ასისტენტები უზრუნველყოფენ პაციენტების 

ფიზიოთერაპიულ მკურნალობას, როდესაც დაზიანების, დაავადებისა თუ დარღვევის დროს 

საშიშროება ექმნება ფუნქციონალურ მოძრაობას. თერაპიები ძირითადად 

უზრუნველყოფილია ფიზიოთერაპევტების ან ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს სხვა 

პროფესიონალების მიერ შემუშავებული რეაბილიტაციის გეგმის მიხედვით.   

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. მანუალური − მასაჟის ან წნევის წერტილოვანი თერაპიით − მკურნალობა; 
2. სპეციალური ტექნოლოგიების და მოწყობილობების გამოყენებით ელექტრო-

თერაპიის, ულტრასონოგრაფიისა და სხვა ფიზიკური თერაპიების ადმინისტრირება; 
3. ვარჯიშების, რელაქსაციის  და ფუნქციური აქტივობების განხორციელებისას 

პაციენტების ინსტრუქტაჟი, მოტივირება, დაცვა და ფიზიკურ ვარჯიშში დახმარება; 
4. მკურნალობის დაგეგმვის, მოდიფიცირებისა და კოორდინაციისთვის პაციენტთა 

ინფორმაციის შესაფასებლად ფიზიოთერაპევტებსა ან ჯანმრთელობის დაცვის სხვა 

სპეციალისტებთან კონსულტაცია; 
5. მკურნალობის დროს პაციენტთა პროგრესის მონიტორინგი და მათ შესახებ 

ინფორმაციის აღრიცხვა, მათ შორის ინფორმაცია მათი  მოძრაობის ამპლიტუდის და 

სასიცოცხლო ნიშნების შესახებ; 
6. პაციენტებისთვის ორთოპედიული დამჭერების, პროთეზებისა და სხვა დამხმარე 

ფიზიკური საშუალებების (მაგალითად, ყავარჯნების) მორგებასა და მათი 

გამოყენების შესახებ ინსტრუქციების მიცემა.   
 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 

 აკუპრესურის (წერტილოვანი მასაჟის) სპეციალისტი 

 ელექტროთერაპევტი 

 ჰიდროთერაპევტი 

 მასაჟისტი 

 ფიზიკური რეაბილიტაციის ტექნიკოსი 

 ფიზიოთერაპიის ტექნიკოსი 

 შიაცუს თერაპევტი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ფიზიოთერაპევტი − 2264 

 ქიროპრაქტიკოსი − 2269 

 შრომითი ჰიგიენის სპეციალისტი − 2269 

 პოდიატრი − 2269 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3256 

სამედიცინო სფეროს დამხმარე პერსონალი 

  

სამედიცინო სფეროს დამხმარე პერსონალი მედიცინისა ან ჯანმრთელობის დაცვის 

სფეროს სხვა სპეციალისტების ზედამხედველობით პაციენტის მოვლის პროცესში 

ასრულებენ პირველად სამედიცინო და ადმინისტრაციულ სამუშაოს.  
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მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და სამედიცინო ისტორიის შესახებ ინფორმაციის 

მისაღებად პაციენტებისა და მათი ოჯახების გამოკითხვა; 
2. პაციენტების გასინჯვისა და მკურნალობის პროცესში − ძირითადი სასიცოცხლო 

ნიშნების შეფასებასა და მათ შესახებ ინფორმაციის შენახვაში, მედიკამენტების 

ადმინისტრირებასა და ჩვეულებრივი კლინიკური პროცედურების შესრულებაში 

(მაგალითად, ინექციები და ნაკერების მოხსნა) − ექიმებისა და ჯანმრთელობის 

დაცვის სფეროს სხვა სპეციალისტების დახმარება; 
3. პაციენტების მკურნალობისთვის მომზადება − პროცედურების ახსნა, მათი გასასინჯ 

ოთახში შეყვანა; 
4. უსაფრთოხების პროცედურების შესაბამისად სამედიცინო ინსტრუმენტების 

მომზადება (სტერილიზაცია) და დაბინძურებული მარაგის მართვა; 
5. სისხლის, ქსოვილებისა თუ სხვა ნიმუშების შეგროვება და მათი ლაბორატორიული 

ტესტირებისთვის მომზადება; 
6. ჯანმრთელობის დაცვის თემატიკასთან დაკავშირებით პაციენტებისა და 

ოჯახებისთვის ინფორმაციის მიწოდება, აგრეთვე, ექიმებისა და თუ ჯანმრთელობის 

დაცვის სხვა სპეციალისტების მიერ გამოწერილი მედიკამენტების შესახებ 

კონსულტირება; 
7. აფთიაქებისათვის რეცეპტებსა და მედიკამენტებზე განახლებული ინფორმაციის 

მიწოდება; 
8. პაციენტთა მოსაცდელ და გასასინჯ ოთახებში სისუფთავის შენარჩუნება; 
9. პაციენტთა სამედიცინო ისტორიის შექმნა, დიაგნოსტირების ტესტების და 

მკურნალობის პროცედურების  შედეგების, აგრეთვე, სხვა ინფორმაციის საარქივო 

სისტემაში შეყვანა; 
10. ექიმთან ვიზიტების დაგეგმვა და გადასახადის, ანგარიშგებისა და დაზღვევის 

დოკუმენტების მომზადება.   
   
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 

 კლინიკის დამხმარე  

 ექიმის დამხმარე 

 ოფთალმოლოგის დამხმარე 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 კლინიკის ოფიცერი (პარამედიკოსი) − 2240 

 პროთეზისტი-ტექნიკოსი − 3214 

 სტომატოლოგის ასისტენტი − 3251 

 ფიზიოთერაპევტის ასისტენტი − 3255 

 სამედიცინო სფეროს მდივანი − 3344 

 რენტგენოლოგის დამხმარე − 5329 

 

შენიშვნა 

ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებების მიწოდებისთვის ამ ჯგუფურ ერთეულში 

კლასიფიცირებული პროფესიები  ფორმალურ ტრენინგს მოითხოვენ. მომვლელები, 

რომელთაც დამოუკიდებელი დიაგნოსტიკური და სამკურნალო მომსახურებების გასაწევად 

გავლილი აქვთ კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები და ფლობენ შესაბამის უნარებს, 

მიეკუთვნებიან 2240-ე ჯგუფურ ერთეულს (პარამედიცინის პრაქტიკოსები).  
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ჯგუფური ერთეული 3257 

გარემოსა და შრომის დაცვის სფეროს ინსპექტორები და დამხმარეები 

 

გარემოსა და შრომის დაცვის სფეროს ინსპექტორები და დამხმარეები იმ წესებისა და 

რეგულაციების დანერგვას იკვლევენ, რომელიც ადამიანის ჯანმრთელობაზე, სამუშაო 

ადგილის, საქონლისა და მომსახურების წარმოების უსაფრთხოებაზე მოქმედ გარემო 

ფაქტორებს უკავშირდება. ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს სპეციალისტების 

ზედამხედველობით, მათ შესაძლოა იმ პროგრამების დანერგვასა და შეფასებაზე იმუშაონ, 

რომლებიც უსაფრთხოების და სანიტარული ნორმების, აღდგენა-გაუმჯობესებას  

ემსახურება.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. დამსაქმებელთა და მშრომელთა წარმომადგენლებისთვის შრომის უსაფრთხოების 

შესახებ სამთავრობო და სხვა რეგულეციების დანერგვის თაობაზე კონსულტირება; 
2. სამუშაო ადგილების შემოწმება იმის დასადგენად, რამდენად შეესაბამება სამუშაო 

გარემო, დანადგარები და მოწყობილობები, სამთავრობო და სხვა წესებით, 

რეგულაციებით და სტანდარტებით დადგენილ სანიტარულ ან/და პროფესიულ და 

ეკოლოგიური ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების ნორმებს; 
3. ეკოლოგიური სანიტარიის პრობლემებსა და ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული 

რჩევების გაცემა; 
4. უსაფრთხოების წესებთან და რეგულაციებთან შესაბამისობის დასადგენად, აგრეთვე, 

სამუშაო პირობების და ინციდენტების შესახებ ინფორმაციის მოსაპოვებლად, 

გამოკითხვების, დაკვირვებისა და სხვა მეთოდების გამოყენებით სამუშაო ადგილების 

ინსპექტირება; 
5. სამთავრობო და სხვა წესებთან, რეგულაციებსა და სტანდარტებთან შესაბამისობის 

დასადგენად წარმოების, გადამუშავების, ტრანსპორტირების, მართვის, 

დასაწყობებისა და პროდუქციის გაყიდვის ადგილების ინსპექტირება; 
6. სამთავრობო და სხვა წესების და რეგულაციების დანერგვის შესახებ, რომელიც 

შეეხება ისეთ საკითხებს, როგორიცაა ჰიგიენა, სანიტარია, აგრეთვე საკვები 

პროდუქტების, წამლების, კოსმეტიკის და მსგავსი პროდუქციის შემადგენლობა და 

კლასიფიკაცია, მწარმოებლებისთვის და საზოგადოებისთვის რჩევების მიცემა; 
7.  დაწესებულებების ინსპექტირება იმის დასადგენად, რამდენად შეესაბამება 

დაბინძურების, გამონაბოლქვისა და საშიში ნარჩენების ოდენობა სამთავრობო და 

სხვა წესებითა და რეგულაციებით დადგენილ ნორმებს; 
8. ჰიგიენის შესანარჩუნებლად ან გასაუმჯობესებლად, აგრეთვე წყლის, ჰაერის, 

საკვებისა თუ ნიადაგის დაბინძურების პრევენციისთვის ღონისძიებების ინიცირება; 
9. პრევენციული და გამოსასწორებელი ზომების მხარდაჭერა, როგორიცაა ჰაერში 

დაავადების გადამტანი ორგანიზმებისა და მავნე ნივთიერებების კონტროლი, 

ჰიგიენური საკვების განაწილება, ნარჩენების სათანადო მართვა და საჯარო 

ადგილების დასუფთავება; 
10. ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და სანიტარიის აღდგენის პროექტებისთვის 

საჭირო მასალების და სამუშაო ძალის რაოდენობისა და ხარჯების განსაზღვრა.  
   
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 

 საკვების სანიტარიული მდგომარეობისა და უსაფრთხოების ინსპექტორი 

 ჯანმრთელობის დაცვის ინსპექტორი 

 შრომის დაცვის და უსაფრთხოების ინსპექტორი 

 დაბინძურების ინსპექტორი 

 პროდუქციის უსაფრთხოების ინსპექტორი 
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 სანიტარი 

 სანიტარული ინსპექტორი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ეკოლოგიური ჯანმრთელობის ოფიცერი − 2263 

 შრომის დაცვის და უსაფრთხოების მრჩეველი − 2263 

 ექიმი ჰიგიენისტი − 2263 

 რადიაციული დაცვის ექსპერტი − 2263 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3258 

სასწრაფო დახმარების პერსონალი 

 

სასწრაფო დახმარების პერსონალი პაციენტებს სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას უწევს 

სამედიცინო დაწესებულებამდე ტრანსპორტირებამდე და ტრანსპორტირებისას სხეულის 

დაზიანების, ავადმყოფობის, სნეულების ან სხვაგვარი ფიზიკური თუ ფსიქიკური 

დარღვევებისას.   

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. უბედური შემთხვევის, ბუნებრივი კატასტროფებისა და სხვა საგანგებო სიტუაციების 

შედეგად დაზარალებული პირების ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება და 

გადაუდებელი და სპეციალიზებული სამედიცინო დახმარების საჭიროების 

განსაზღვრა; 

2. სასწრაფო სამედიცინო მკურნალობის წესების შესაბამისად სამედიცინო 

პროცედურების შესრულება, წამლებისა და სხვა თერაპიების ადმინისტრირება, 

გონებადაკარგული და გულის ფუნქციადაკარგული პაციენტებისთვის პირველადი 

დახმარების აღმოჩენა და სიცოცხლის ხელშემწყობი მოწყობილობების ოპერირება; 

3. სამედიცინო, სარეაბილიტაციო და ჯანმრთელობის დაცვის სხვა დაწესებულებებამდე 

და უკან ტრანსპორტირებისას, პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობაში 

ცვლილებების მონიტორინგი; 

4. დაავადებისა თუ დაზიანების პირველადი მკურნალობის შესახებ საზოგადოებრივი 

ჯგუფებისა და პირველადი დახმარების წამყვანი პერსონალისთვის ინფორმაციის 

მიწოდება და ტრენინგების ჩატარება; 

5. ჯანმრთელობის დაზიანების მაღალი რისკის შემცველი ფართომასშტაბიანი საჯარო 

შეკრებებსა და სხვა ღონისძიებებზე დასწრება ან/და  პატრულირება; 

6. საარქივო სისტემებში პაციენტთა მდგომარეობისა და მკურნალობის შესახებ 

ინფორმაციის შენახვა.   

   
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 

 სასწრაფო დახმარების ბრიგადის ოფიცერი 

 სასწრაფო დახმარების ბრიგადის პარამედიკოსი 

 გადაუდებელი დახმარების სამედიცინო ტექნიკოსი 

 გადაუდებელი დახმარების პარამედიკოსი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 პრაქტიკოსი პარამედიკოსი − 2240 

 სასწრაფო დახმარების მანქანის მძღოლი − 8322 
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შენიშვნა 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიები, როგორც წესი, მოითხოვს 

ფორმალურ ტრენინგს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, პაციენტების ტრანსპორტირების, 

სასწრაფო დახმარების პრინციპებისა და პრაქტიკის, ან მონათესავე სფეროებში. სასწრაფო 

დახმარების ბრიგადის მძღოლები არ უზრუნველყოფენ ჯანმრთელობის დაცვის 

მომსახურებებს და მიეკუთვნებიან 8322-ე ჯგუფურ ერთეულს (მსუბუქი ავტომობილების, 
ტაქსისა და ფურგონების მძღოლები).  

 

 

ჯგუფური ერთეული 3259 

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დამხმარე სპეციალისტები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

 

ეს ჯგუფი მოიცავს ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დამხმარე სპეციალისტებს, რომლებიც 

არ მიეკუთვნება 32-ე ქვეჯგუფს (ჯანმრთელობის დაცვის დამხმარე სპეციალისტები). 
მაგალითად, ეს ქვეჯგუფი მოიცავს ისეთ პროფესიებს, როგორებიცაა: აივ ინფექციის 

მრჩეველი, ოჯახის დაგეგმვის მრჩეველი და ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს 

სხვასპეციალისტები.   

 ამ შემთხვევაში, მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ჯანმრთელობის მდგომარეობის, დაზიანების ხარისხის, ავადმყოფობებისა თუ 

ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის სხვა პრობლემების შესახებ ინფორმაციის 

მისაღებად პაციენტების გამოკითხვა და შემოწმება; 
2. ჯანმრთელობის მდგომარეობა ზეგავლენის მქონე პირობების მათი პრევენციის, 

მკურნალობის შესაძლებლობებისა და მკურნალობის პროცესის ზედმიწევნით 

შესრულებისა და პერსონალური ქცევების შესახებ პაციენტებისა და ოჯახებისთვის 

ინფორმაციისა და რჩევების მიცემა; 
3. პაციენტთა თერაპიული მოვლისა და მკურნალობის ადმინისტრირება; 
4. ზოგიერთი საბაზისო კლინიკური პროცედურების შესრულება, მაგალითად, აივ 

ინფექციის ანტისხეულების ტესტების ადმინისტრირება ან საშვილოსნოს შიდა 

მოწყობილობის ჩადგმა; 
5. კვების დანამატების, ანტირეტროვირუსული და პროფილაქტიკური მედიკამენტების, 

აგრეთვე ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს სხვა პროდუქტების შესახებ რჩევების 

გაცემა; 
6. პაციენტთა მკურნალობის პროგრესის მონიტორინგის მკურნალობის მეთოდიკის 

შესაბამისად, და აგრეთვე ექიმთან ან ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს სხვა 

პროფესიონალთან მიმართვის საჭიროების გამოსავლენად ნიშნებისა და სიმპტომების 

იდენტიფიცირება; 
7. პაციენტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და მკურნალობის პროცესის შესახებ 

ინფორმაციის საარქივო სისტემებში შენახვა; 
8. ჯანმრთელობის დაცვის სხვა პროვაიდერებთან ინფორმაციის გაზიარება 

განგრძობადი და სრული მოვლის უზრუნველსაყოფად.  
 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 

 ანესთეზიის ტექნიკოსი 

 ოჯახის დაგეგმვის მრჩეველი 

 აივ ინფექციის მრჩეველი 

 რესპირატორული თერაპიის ტექნიკოსი 
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შენიშვნა 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიები, როგორც წესი, მოითხოვენ 

თეორიულ ტრენინგს ჯანმრთელობის მომსახურებების უზრუნველყოფაში.  

 

 

ქვეჯგუფი 33 

ბიზნესისა და ადმინისტრირების დამხმარე სპეციალისტები 

 

ბიზნესისა და ადმინისტრირების დამხმარე სპეციალისტები უმეტესად ასრულებენ 

ტექნიკურ სამუშაოებს, რომელიც უკავშირდება ცოდნის პრაქტიკულ გამოყენებას ისეთ 

დარგებში, როგორიცაა ფინანსური აღრიცხვა და გარიგებები, მათემატიკური გამოთვლები, 

კადრების განვითარება, ფინანსური ინსტრუმენტების ყიდვა-გაყიდვა, სპეციალიზებული 

სამდივნო ფუნქციები, სახელმწიფო რეგულაციების დანერგვა ან გამოყენება-მისადაგება. ამ 

ქვეჯგუფში აგრეთვე, მოიაზრებიან კომერციული მომსახურების გამწევი მუშაკები შემდეგ 

სფეროებში: საბაჟო გაფორმება, კონფერენციების დაგეგმვა, დასაქმება, უძრავი ქონების ან 

საქონლის საბითუმო პარტიების ყიდვა-გაყიდვა, სააგენტო მომსახურების გაწევა 

სპორტსმენებისა და არტისტებისთვის. მოცემული ქვეჯგუფის პროფესიათა 

უმრავლესობისათვის აუცილებელია  ISCO-ს კვალიფიკაციის მესამე დონე. 

ამ ქვეჯგუფში დასაქმებულების მოვალეობებში შედის: ფასიანი ქაღალდების, აქციების, 

ობლიგაციებისა და სხვა ფინანსური ინსტრუმენტების ყიდვა-გაყიდვასთან დაკავშირებული 

დოკუმენტაციის, აგრეთვე, უცხოური ვალუტის სამომავლო ან დაუყოვნებლივ 

მიწოდებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის გაფორმება და გადაცემა; დაკმაყოფილების 

ან უარყოფის რეკომენდაციებთან ერთად საკრედიტო და სასესხო განაცხადების 

ხელმძღვანელობისთვის წარდგენა; დაწესებულების საკრედიტო სტანდარტების 

გათვალისწინებით, დამტკიცებული ლიმიტის ფარგლებში განაცხადის დაკმაყოფილება ან 

უარყოფა; ბუხჰალტრების ხელმძღვანელობით ბუხჰალტერიის ზოგადი პრინციპების 

შესაბამისად საწარმოს ყველა ფინანსური გარიგების სრული აღრიცხვა; მათემატიკური, 

სტატისტიკური, აქტუარული, ბუხჰალტრული და მათთან დაკავშირებული გამოთვლების 

დაგეგმვასა და შესრულებაში დახმარება; ფინანსური ინსტრუმენტების ყიდვა-გაყიდვა.  

 

ამ ქვეჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ მცირე ჯგუფებში: 

331 ფინანსებისა და რიცხვითი ინფორმაციის აღრიცხვისა და  დამუშავების სპეციალისტები 

332 ყიდვა-გაყიდვის აგენტები და სავაჭრო ბროკერები 

333 ბიზნეს მომსახურების აგენტები 

334 ადმინისტრაციული და სპეციალიზებული სფეროს მდივნები 

335 ადმინისტრაციულ-მმართველობითი სფეროს საშუალო დონის ტექნიკური 

სპეციალისტები 

 

  

მცირე ჯგუფი 331 

ფინანსებისა და რიცხვითი ინფორმაციის აღრიცხვისა და  დამუშავების სპეციალისტები 

 

ფინანსებისა და რიცხვითი ინფორმაციის აღრიცხვისა და  დამუშავების სპეციალისტები 

აფასებენ სხვადასხვა სახის ნივთებს და მთლიანად ქონებას; აწარმოებენ ფინანსური 

ოპერაციების აღრიცხვას; განიხილავენ ინფორმაციას სასესხო განაცხადების შესახებ და 

იღებენ გადაწყვეტილებებს; ყიდულობენ და ყიდიან ფინანსურ ინსტრუმენტებს და 

ასრულებენ მათემატიკურ და მასთან დაკავშირებულ გაანგარიშებებს.  
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მათ მოვალეობებში შედის: ფასიანი ქაღალდების, აქციების, ობლიგაციებისა და სხვა 

ფინანსური ინსტრუმენტების ყიდვა-გაყიდვასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის, 

აგრეთვე უცხოური ვალუტის სამომავლო ან დაუყოვნებლივ მიწოდებასთან დაკავშირებული 

დოკუმენტაციის გაფორმება და გადაცემა; დაკმაყოფილების ან უარყოფის 

რეკომენდაციებთან ერთად საკრედიტო და სასესხო განაცხადების ხელმძღვანელობისთვის 

წარდგენა; დაწესებულების საკრედიტო სტანდარტების გათვალისწინებით, დამტკიცებული 

ლიმიტის ფარგლებში განაცხადის დაკმაყოფილება ან უარყოფა; ბუხჰალტრების 

ხელმძღვანელობით ბუხჰალტერიის ზოგადი პრინციპების შესაბამისად საწარმოს ყველა 

ფინანსური გარიგების სრული აღრიცხვა; მათემატიკური, სტატისტიკური, აქტუარული, 

ბუხჰალტრული და მათთან დაკავშირებული გამოთვლების დაგეგმვასა და შესრულებაში 

დახმარება.  

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

3311 ფასიანი ქაღალდების და ფინანსური დილერები და ბროკერები 

3312 საკრედიტო და სესხის ოფიცრები 

3313 საბუხჰალტრო სფეროს სპეციალისტები 

3314 სტატისტიკის, მათემატიკისა და მონათესავე სფეროების ტექნიკოსები 

3315 შემფასებლები და ზარალის კონსულტანტები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3311 

ფასიანი ქაღალდების და ფინანსური დილერები და ბროკერები 

 

ფასიანი ქაღალდების და ფინანსური დილერები და ბროკერები თავიანთი კომპანიის ან 

კლიენტების სახელით საკომისიო საზღაურის სანაცვლოდ, ყიდულობენ და ყიდიან ფასიან 

ქაღალდებს, აქციებს, ობლიგაციებსა და სხვა ფინანსურ ინსტრუმენტებს, ახდენენ გარიგებებს 

უცხოურ ვალუტაში ადგილზე, თუ ფიუჩერსულ ბაზრებზე. უწევენ კონსულტაციებს 

კლიენტებს და ხელმძღვანელ პირებს გარიგებებთან დაკავშირებით. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ინფორმაციების მოძიება იმ კლიენტებისა და კომპანიების ფინანსური მდგომარეობის 

შესახებ, რომლებშიც შეიძლება ინვესტირება;  

2. ფასიან ქაღალდების, აქციების, ობლიგაციების და სხვა ფინანსური ინსტრუმენტების 

ბაზრის ტენდენციების გაანალიზება, მათ შორის უცხოური ვალუტის; 

3. ბაზრის მდგომარეობისა და პერსპექტივების შესახებ პოტენციური მომხმარებლების 

ინფორმირება;  

4. სესხების გაცემის ორგანიზება, პირობების განხილვაში მონაწილეობა და 

კონსულტირება, კლიენტების კაპიტალის გაზრდის მიზნით საფინანსო ბაზრებზე 

აქციებისა და ობლიგაციების დაბანდება;  

5. ფასიანი ქაღალდების, აქციების, ობლიგაციებისა და სხვა ფინანსური 

ინსტრუმენტების ყიდვა-გაყიდვასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის, აგრეთვე 

უცხოური ვალუტის სამომავლო ან დაუყოვნებლივ მიწოდებასთან დაკავშირებული 

დოკუმენტაციის გაფორმება და გადაცემა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 სავალუტო ბროკერი 

 სავალუტო დილერი 

 ფასიანი ქაღალდების ბროკერი 
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 აქციებისა და პაკეტების ბროკერი 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ობლიგაციების ანალიტიკოსი – 2413 

 სასაქონლო ბროკერი − 3324 

 სასაქონლო ფიუჩერსების დილერი − 3324 

 ფასიანი ქაღალდების კლერკი − 4312 

  

 

ჯგუფური ერთეული 3312 

საკრედიტო და სესხის ოფიცრები 

 

საკრედიტო და სესხის ოფიცრები აფასებენ კრედიტის და სესხის მაძიებელთა 

განაცხადებში მითითებულ ფინანსურ ინფორმაციას და წყვეტენ მის დაკმაყოფილება/არ 

დაკმაყოფილების საკითხებს ან მიმართავენ ხელმძღვანელობას კლიენტის მოთხოვნის 

დაკმაყოფილების ან უარყოფის რეკომენდაციით. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. სამომხმარებლო, იპოთეკურ, სტუდენტურ თუ ბიზნეს სესხებთან დაკავშირებით 

მაძიებელთა ინტერვიუირება;  

2. სესხის მაძიებლის ფინანსური მდგომარეობის, თავდებობის, საკრედიტო ისტორიის 

და გადახდისუნარიანობის შესწავლა და შეფასება;  

3. დაკმაყოფილების ან უარყოფის რეკომენდაციებთან ერთად საკრედიტო და სასესხო 

განაცხადების ხელმძღვანელობისთვის წარდგენა; 

4. დაწესებულების საკრედიტო სტანდარტების გათვალისწინებით, დამტკიცებული 

ლიმიტის ფარგლებში განაცხადის დაკმაყოფილება ან უარყოფა;  

5. სასესხო გადახდების აღრიცხვის წარმოება; ვადაგადაცილებულ ანგარიშებზე 

გადახდის მოთხოვნის სტანდარტული წერილების მომზადება და მათი 

სამართლებრივი ქმედებებისთვის გადაცემა; 

6. საკრედიტო და სასესხო დოკუმენტაციის დასრულება.  

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 სესხის ოფიცერი 

 იპოთეკის ოფიცერი 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 

 ფინანსური ინსტიტუტის ფილიალის ხელმძღვანელი − 1346 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3313 

საბუხჰალტრო სფეროს სპეციალისტები 

 

საბუხჰალტრო სფეროს სპეციალისტები აწარმოებენ საწარმოების ფინანსური ოპერაციების 

სრულ აღრიცხვას და ამოწმებენ იმ დოკუმენტებისა და ანგარიშების კანონიერებას, 

რომლებიც მსგავს ოპერაციებთანაა კავშირში.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ბუხჰალტრების ხელმძღვანელობით ბუხჰალტერიის ზოგადი პრინციპების 

შესაბამისად საწარმოს ყველა ფინანსური გარიგების სრული აღრიცხვა; 
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2. გადახდებთან, შემოსულობებთან და სხვა ფინანსურ ტრანზაქციებთან 

დაკავშირებული დოკუმენტებისა და ჩანაწერების სიზუსტის შემოწმება;  

3. განსაზღვრული პერიოდისთვის ფინანსური ანგარიშების მომზადება;  

4. მუშაობის პროცესში წამოჭრილი პრობლემების განსაზღვრისა და გადაჭრის მიზნით 

ბუხჰალტერიის სფეროში თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის გამოყენება;  

5. ბუხჰალტრული აღრიცხვებისა და მასთან დაკავშირებული გამოთვლების 

შესასრულებლად სტანდარტული კომპიუტერული პროგრამების გამოყენება; 

6. მოანგარიშეებისა და ბუხჰალტერიის კლერკების მუშაობის ზედამხედველობა.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ბუხჰალტრის თანაშემწე 

 ბუხჰალტერ-მოანგარიშე 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 

 ბუხჰალტერი − 2411 

 აქტუარის ასისტენტი − 3314 

 ბუხჰალტერიის კლერკი − 4311 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3314 

სტატისტიკის, მათემატიკისა და მონათესავე სფეროების სპეციალისტები 

 

სტატისტიკის, მათემატიკისა და მონათესავე სფეროების სპეციალისტები მონაწილეობენ 

სტატისტიკური, მათემატიკური ან აქტუარული მონაცემების შეგროვების, დამუშავების და 

მიწოდების ოპერაციების დაგეგმვასა და შესრულებაში. მათ საქმიანობას, როგორც წესი, 

ხელმძღვანელობენ მათემატიკოსები, სტატისტიკოსები, აქტუარები და მონათესავე 

პროფესიების სპეციალისტები.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. მათემატიკური, აქტუარული, სტატისტიკური და მათთან დაკავშირებული 

გამოთვლების დაგეგმვასა და შესრულებაში დახმარება;  

2. სტატისტიკური კვლევებისა და აღწერებისათვის საჭირო მასალების და სამუშაო 

ძალის ღირებულების და რაოდენობის განსაზღვრა;  

3. ტექნიკური სამუშაოების შესრულება, რაც დაკავშირდებულია სტატისტიკური 

კვლევებისა და აღწერისათვის საჭირო რეგისტრების და შერჩევის ჩარჩოს შექმნასთან, 

მხარდაჭერასთან და გამოყენებასთან;  

4. აღწერებისა და კვლევების ჩატარების დროს მონაცემების შეგროვებასთან და 

ხარისხის კონტროლთან დაკავშირებული ტექნიკური სამუშაოების შესრულება; 

5. მათემატიკური, აქტუარული, სტატისტიკური, ბუხჰალტრული და სხვა მათთან 

დაკავშირებული გამოთვლების შესასრულებლად კომპიუტერული პროგრამული 

უზრუნველყოფის სტანდარტული პაკეტების გამოყენება;  

6. გრაფიკული და ცხრილური სახით წარსადგენად მათემატიკური, აქტუარული, 

სტატისტიკური, ბუხჰალტრული და სხვა სახის ანგარიშების მომზადება;  

7. სამუშაო პროცესში წამოჭრილი პრობლემების გამოვლენისა და მოგვარების მიზნით 

მათემატიკური, აქტუარული, სტატისტიკური, ბუხჰალტრული და მათთან 

დაკავშირებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის გამოყენება;  

8. სტატისტიკის სფეროს მუშაკების ზედამხედველობა. 

 

  



230 
 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 აქტუარის ასისტენტი 

 მათემატიკოსის ასისტენტი 

 სტატისტიკოსის ასისტენტი 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 აქტუარი − 2120 

 მათემატიკოსი − 2120 

 სტატისტიკოსი − 2120 

 ბუხჰალტრის  თანაშემწე − 3313 

 სტატისტიკის კლერკი − 4312 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3315 

შემფასებლები და ზარალის კონსულტანტები 

 

შემფასებლები და ზარალის კონსულტანტები აფასებენ ქონებას და სხვადასხვა სახის 

საქონელს, აგრეთვე,  სადაზღვევო პოლისების მიხედვით ასანაზღაურებელ ხარჯებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ნედლი მასალის, უძრავი ქონების, სამრეწველო მოწყობილობების, პირადი და 

საოჯახო ნივთების, ხელოვნების ნიმუშების, ძვირფასი ქვების და სხვა გასაყიდი ან 

დასაზღვევი ნივთების ხარისხისა და ღირებულების დადგენა;  

2. ზარალის და დანაკარგების მოცულობის, აგრეთვე  სადაზღვევო კომპანიების და 

მზღვეველების სადაზღვევო პოლისების მიერ მოცულ ასანაზღაურებელ ზარალზე 

ვალდებულების შეფასება;  

3. გაყიდვების ჩანაწერებზე და მსგავსი ქონების ან ნივთების ღირებულებაზე 

ინფორმაციის მოპოვება; 

4. ქონების ან ნივთების შემოწმება მათი მდგომარეობის, ზომის და კონსტრუქციის 

შესაფასებლად; 

5. ღირებულების შეფასების ანგარიშების მომზადება, რომელშიც ხაზგასმულია 

ღირებულების დადგენის ფაქტორები და მეთოდები. 

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 შემფასებელი 

 ზარალის შემფასებელი 

 ზარალის ინსპექტორი 

 სადაზღვევო შემფასებელი 

 უძრავი ქონების შემფასებელი 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 აუქციონისტი – 3339  

 

 

მცირე ჯგუფი 332 

ყიდვა-გაყიდვის აგენტები და სავაჭრო ბროკერები 

 

ყიდვა-გაყიდვის აგენტები და სავაჭრო ბროკერები კომპანიების, სახელწიფო და სხვა 

ტიპის ორგანიზაციების სახელით ყიდულობენ და ყიდიან ქონებას, საქონელს, დაზღვევას, 
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სატვირთო და სხვა მომსახურებას სამრეწველო, პროფესიული, კომერციული და სხვა სახის 

დაწესებულებებისთვის, ან მოქმედებენ, როგორც დამოუკიდებელი აგენტები საქონლისა და 

მომსახურების მყიდველი და გამყიდველი მხარეების ერთმანეთთან დასაკავშირებლად.  

მათ მოვალეობებში შედის: დამქირავებლების და მათი კონკურენტების საქონლზე და 

მომსახურებაზე ინფორმაციის მოძიება; ბაზრის ტენდეციების და პირობების გაანალიზება და 

მონიტორინგი; კლიენტის საჭიროებებზე ინფორმაციის შეგროვება და შესაფერისი 

პროდუქტებისა და მომსახურებების შერჩევა; კლიენტებისათვის პროდუქტების და 

მომსახურებების წარდგენა და განმარტება; ქონების, საქონლისა და მომსახურების ყიდვა-

გაყიდვის მიზნით მოლაპარაკებების წარმოება ფასებზე, კონტრაქტებზე, პირობებზე და 

გადაზიდვების მომსახურებაზე. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

3321 სადაზღვევო აგენტები 

3322 კომერციული გაყიდვების აგენტები 

3323 შემსყიდველები 

3324 სავაჭრო ბროკერები 

 

შენიშვნა 
გაყიდვების მენეჯერები შედიან 122-ე მცირე ჯგუფში (გაყიდვების, მარკეტინგისა და 

განვითარების მენეჯერები). ტექნიკური, სამედიცინო და საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების გაყიდვების მენეჯერები შედიან 243-ე მცირე ჯგუფში (გაყიდვების, 
მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობების სფეროს სპეციალისტები); ფასიანი 

ქაღალდებისა და ფინანსების დილერები შედიან 331-ე მცირე ჯგუფში (ფინანსებისა და 
რიცხვითი ინფორმაციის აღრიცხვისა და  დამუშავების სპეციალისტები). 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3321 

სადაზღვევო აგენტები 

 

სადაზღვევო აგენტები ახალ და მუდმივ კლიენტებს უწევენ კონსულტაციებს და მათზე 

ყიდიან სიცოცხლის, უბედური შემთხვევის, ავტომობილის, პასუხისმგებლობის, 

შენატანების, შერეულ, ხანძრის, საზღვაო და სხვა ტიპის დაზღვევებს.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ინფორმაციების მოძიება კლიენტების მდგომარეობაზე, რაც საჭიროა შესაბამისი 

სადაზღვევო პაკეტისა და მისი პირობების განსასაზღვრად;  

2. აუცილებლად დასაზღვევი სადაზღვევო რისკების ტიპის და ხარისხის 

განსასაზღვრად კლიენტებთან მოლაპარაკებების წარმოება; 

3. მომხმარებლებისათვის დაზღვევის დეტალების, პირობების, სადაზღვევო რისკის 

დაფარვის პრემიების და სარგებლის განმარტება; 

4. სადაზღვევო პაკეტის ტიპის და დონის შერჩევაში კლიენტებისთვის დახმარების 

გაწევა, აგრეთვე სადაზღვევო პრემიის გამოთვლა და გადახდის მეთოდების 

განსაზღვრა; 

5. გადაზღვევის კონტრაქტების შედგენა და პირობების განხილვა;  

6. კონსულტაციების გაწევა, მოლაპარაკებების წარმოება და მსხვილ მასშტაბიანი და 

განსაკუთრებული ტიპის პროექტებზე, მოწყობილობებზე ან რისკებზე სადაზღვევო 

კონტრაქტების შედგენა. 
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ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 დაზღვევის აგენტი 

 სადაზღვევო ბროკერი 

 დამზღვევი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 სადაზღვევო სააგენტოს მენეჯერი − 1346 

 ფასიანი ქაღალდების ბროკერი − 3311 

 სადაზღვევო შემფასებელი − 3315 

 დაზღვევის კლერკი − 4312 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3322 

კომერციული გაყიდვების აგენტები 

 

კომერციული გაყიდვების აგენტები კომპანიების სახელით ყიდიან სხვადასხვა სახის 

საქონელს და მომსახურებას ბიზნეს და სხვა ტიპის ორგანიზაციებზე და მოთხოვნის 

შესაბამისად უზრუნველყოფენ პროდუქტის შესახებ სპეციფიკური ინფორმაციის მიწოდებას.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. შეკვეთების მოძიება და საცალო, სამრეწველო, საბითუმო და სხვა 

დაწესებულებებისთვის საქონლის მიყიდვა;  

2. ცალკეულ პირებზე ან ბიზნეს დაწესებულებებზე ტექნიკური მოწყობილობების, 

სახარჯი მასალების და მათთან დაკავშირებული მომსახურების გაყიდვა;  

3. ბაზრის მდგომარეობის, აგრეთვე დამქირავებლის და მისი კონკურენტების 

საქონლისა და მომსახურების შესახებ ინფორმაციის მოპოვება და განახლება;  

4. გასაყიდი პროდუქტების და აღჭურვილობის მახასიათებლების და ფუნქციების 

შესახებ პოტენციური მომხმარებლების ინფორმირება, მათთვის პროდუქციის 

ხარისხის და სარგებლობის წესების გაცნობა-დემონსტრირება;  

5. ფასებისა და საკრედიტო პირობების განსაზღვრა, შეკვეთების აღრიცხვა და 

მიწოდების ორგანიზება; 

6. პროდუქციის მომწოდებლებისა და მწარმოებლებისათვის მომხმარებლების 

უკურეაქციაზე და მოთხოვნებზე ანგარიშის წარდგენა;  

7. შესყიდული პროდუქტების მიმართ კმაყოფილების უზრუნველსაყოფად კლიენტების 

თანხლება.  

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 გაყიდვის შემდგომი მომსახურების მრჩეველი 

 კომივოიაჟერი 

 კარდაკარ შეკვეთების მიმღები აგენტი 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 გაყიდვების მენეჯერი – 1221 

 სამედიცინო სფეროს გაყიდვების წარმომადგენელი − 2433 

 ტექნიკის გაყიდვების წარმომადგენელი − 2433 

 ინფორმაციული და კომუნიკაციების ტექნოლოგიების (ICT) გაყიდვების სფეროს 

სპეციალისტი − 2434 

 მაღაზიის გაყიდვების კონსულტანტები − 5223 

 კარდაკარ მოსიარულე გამყიდველი − 5243 
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ჯგუფური ერთეული 3323 

შემსყიდველები 

 

შემსყიდველები სამრეწველო, კომერციული, სახელმწიფო ან სხვა სახის დაწესებულებების 

და ორგანიზაციების სახელით მოხმარების ან შემდგომი გადაყიდვის მიზნით ყიდულობენ 

საქონელს და მომსახურებას.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. კონტრაქტის პირობების განსაზღვრა ან მათზე მოლაპარაკებების წარმოება; 

მომწოდებლებთან კონტრაქტების დადება ან შემდგომი გადაყიდვის მიზნით შესაძენი 

მოწყობილობების, ნედლი მასალების, პროდუქტების, მომსახურების და საქონლის 

შესყიდვის  კონტრაქტებზე რეკომენდაციების გაცემა;  

2. მოთხოვნების და საქონლის არსებული მარაგის შესახებ ინფორმაციის მოძიება, 

შესასყიდი საქონლის რაოდენობის, ხარისხის, ღირებულების, ტრანსპორტირების 

ვადების და კონტრაქტის სხვა პირობების განსაზღვრა;  

3. პირდაპირ მოხმარებისათვის ან დანიშნულების მიხედვით შემდგომი 

დამუშავებისათვის ზოგადი პროფილის და სპეციალიზებული მოწყობილობების, 

მასალების, ან კომერციული მომსახურების შესყიდვა; 

4. ტენდერების გამოცხადება, მომწოდებლებთან კონსულტაციების გავლა და 

კოტირებების განხილვა; 

5. საცალო ან საბითუმო დაწესებულებების მიერ შემდგომი რეალიზაციისთვის 

საქონლის შესყიდვა;  

6. ბაზართან დაკავშირებული ანგარიშების, სავაჭრო პერიოდული გამოცემების და 

გაყიდვების პოპულარიზაციის მიზნით შექმნილი მასალების შესწავლა, აგრეთვე 

სავაჭრო გამოფენებზე, შოუ-რუმებზე, ქარხნების და პროდუქციის დიზაინის 

სადემონსტრაციო ღონისძიებებზე დასწრება; 

7. ისეთი საქონლისა თუ პროდუქტის შერჩევა, რომელიც საუკეთესოდ ერგება 

დაწესებულების მოთხოვნებს;  

8. მომწოდებლების გამოკითხვა და ფასებზე, ფასდაკლებებზე, საკრედიტო პირობებზე 

და ტრანსპორტირების უზრუნველყოფაზე შეთანხმების მიღწევა; 

9. საქონლის სავაჭრო წერტილებში დისტრიბუციის ზედამხედველობა და მარაგების 

ადეკვატური დონის შენარჩუნება; 

10. მიტანის გრაფიკების დადგენა, სამუშაოების მიმდინარეობის კონტროლი, აგრეთვე 

პრობლემების გადასაჭრელად კლიენტებთან და მომწოდებლებთან დაკავშირება.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 

 შემსყიდველი 

 შესყიდვების ოფიცერი 

 შესყიდვების აგენტი 

 შესყიდვების მერჩენდაიზერი 

 მიწოდების ოფიცერი 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 სასაქონლო ბროკერი  − 3324 
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ჯგუფური ერთეული 3324 

სავაჭრო ბროკერები 

 

სავაჭრო ბროკერები საკუთარი კომპანიის სახელით ან კლიენტებისათვის ბითუმად 

ყიდულობენ და ყიდიან საქონელს და გადაზიდვების მომსახურებას საკომისიო 

ანაზღაურების სანაცვლოდ.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. საქონლის მყიდველებსა და გამყიდველებს შორის კონტაქტების დამყარება;  

2. შესყიდვებთან ან გაყიდვებთან დაკავშირებული კლიენტების მოთხოვნების განხილვა 

და შესაბამისი კონსულტაციების გაწევა;  

3. გემებზე სატვირთო სივრცის ყიდვა-გაყიდვა; 

4. საქონლისა და სასაქონლო ფიუჩერსების ყიდვა-გაყიდვაზე მოლაპარაკებების 

წარმოება; 

5. საქონლის განთავსებისათვის საჭირო სივრცის გამოძებნა და დატვირთვის, 

ტრანსპორტირების და შენახვის ხარჯებზე შეთანხმება;  

6. ბაზრის ტენდეციების და სხვა ისეთი ფაქტორების მონიტორინგი და ანალიზი, 

რომლებიც გავლენას ახდენენ საქონლის მიწოდებაზე, მოთხოვნაზე და 

სატრანსპორტო მომსახურებაზე. 

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 სასაქონლო ბროკერი 

 სასაქონლო ფიუჩერსების დილერი 

 გადაზიდვების ბროკერი 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ფინანსური ბროკერი – 3311 

 ფინანსური დილერი – 3311 

 ფასიანი ქაღალდების ბროკერი – 3311 

 ფასიანი ქაღალდების დილერი – 3311 

 დაზღვევის დილერი – 3321 

 
 

 მცირე ჯგუფი 333 

ბიზნეს მომსახურების აგენტები 

 

ბიზნეს მომსახურების აგენტები ამყარებენ კონტაქტებს სხვადასხვა სახის კომერციული 

მომსახურების გასაყიდად, მაგალითად: მედიაში სარეკლამო ადგილების უზრუნველყოფა; 

საბაჟო გაფორმებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის წესრიგში მოყვანა; სამუშაოს 

მაძიებლებისათვის შესაბამისი ვაკანტური ადგილების შეთავაზება; დამქირავებლებისათვის 

მუშახელის მოძიება; სპორტსმენების, საესტრადო არტისტების და მსახიობების 

გამოსვლებთან და აგრეთვე, წიგნების გამოცემასთან, თამაშების ან ჩანაწერების 

წარმოებასთან, მუსიკალური ნაწარმოებების შესრულებასა და გაყიდვასთან დაკავშირებული 

კონტრაქტების ორგანიზება; კონფერენციებისა და მსგავსი ღონისძიებების დაგეგმვა და 

ორგანიზება. 

მათ მოვალეობებში შედის: იმპორტისა და ექსპორტის პროცედურების საბაჟო გაფორმება; 

კონფერენციების და მსგავსი ღონისძიებების ორგანიზება და კოორდინირება, რაც მოიცავს: 

საკონფერენციო დარბაზების კეთილმოწყობას, კვებასთან დაკავშირებული მომსახურება 

(კეიტერინგი), შესაბამისი აღნიშვნების მოწყობა, სადემონსტარციო, აუდიოვიზუალური და 
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კომპიუტერული აღჭურვილობით უზრუნველყოფა, განთავსება, ტრანსპორტირება და 

კულტურული პროგრამის ორგანიზება მონაწილეთათვი; სამუშაოს მაძიებლებისათვის 

შესაბამისი ვაკანტური ადგილების შეთავაზება; დამქირავებლებისათვის მუშახელის 

მოძიება; გასაყიდად ან იჯარით გასაცემად გამოტანილი უძრავი ქონების ჩვენება 

პოტენციური მყიდველებისთვის ან მოიჯარეებისთვის და მათთვის გასაყიდი და იჯარით და 

ქირით გასაცემი პირობების ახსნა-განმარტება; აუქციონის საშუალებით სხვადასხვა სახის 

ქონების, მანქანების, საქონლის, პირუტყვის, ხელოვნების ნიმუშების, საიუველირო 

ნაკეთობების და სხვა ნივთების გაყიდვა; შემსრულებლებისთვის და შესასრულებელ 

სამუშაოებთან დაკავშირებული კონტრაქტების  უზრუნველყოფა 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

3331 კლირინგისა და ფორვარდული გარიგების აგენტები 

3332 კონფერენციებისა და სხვა ღონისძიებების ორგანიზატორები 

3333 დასაქმების აგენტები და კონტრაქტორები 

3334 უძრავი ქონების აგენტები და საკუთრების მენეჯერები 

3339 ბიზნეს მომსახურებების აგენტები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი. 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3331 

კლირინგისა და ფორვარდული გარიგების აგენტები 

 

კლირინგისა და ფორვარდული გარიგებების აგენტები ახორციელებენ საბაჟო გაფორმების 

პროცედურებს და უზრუნველყოფენ რომ დაზღვევა, ექსპორტ/იმპორტის ლიცენზიები და 

სხვა ფორმალობები იყოს წესრიგში.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1.  ექსპორტთან და იმპორტთან დაკავშირებული საბაჟო გაფორმებების 

უზრუნველყოფა;  

2. სადაზღვევო დოკუმენტების სათანადო გაფორმების უზრუნველყოფა;  

3. საიმპორტო და საექსპორტო ლიცენზიებისა და სხვა ფორმალური დოკუმენტების 

სათანადო გაფორმების უზრუნველყოფა;  

4. კონოსამენტის ხელმოწერა და გაცემა;  

5. იმპორტ/ექსპორტის დოკუმენტაციის შემოწმება ტვირთის შემცველობის 

განსაზღვრისთვის და საქონლის დახარისხება სხვადასხვა ჯგუფებად ფასის თუ 

ტარიფის კატეგორიების მიხედვით, ტარიფების კოდირების სისტემის გამოყენებით.  

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 კლირინგის აგენტი 

 ფორვარდული გარიგებების აგენტი 

 გადაზიდვების აგენტი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3332 

კონფერენციებისა და სხვა ღონისძიებების ორგანიზატორები 

 

კონფერენციებისა და სხვა ღონისძიებების ორგანიზატორები ორგანიზებას და 

კოორდინაციას უწევენ კონფერენციებისთვის, ღონისძიებებისთვის, მიღებებისთვის, 

წვეულებებისთვის და სემინარებისთვის საჭირო მომსახურებებს.  
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მათ მოვალეობებში შედის: 

1. კონფერენციების, კრებების და სავაჭრო გამოფენების პოპულარიზაცია პოტენციურ 

კლიენტებთან;  

2. შეთავაზებულ მომსახურებებზე, ასევე ოთახის და აღჭურვილობის დაქირავების, 

კვებასთან დაკავშირებული მომსახურებების (კეიტერინგი) ხარჯების შესახებ 

კითხვებზე პასუხების გაცემა;  

3. კლიენტებთან შეხვედრა მათი საჭიროებების განსახილველად და ამ საჭიროებებიდან 

გამომდინარე პაკეტების შეთავაზება; ისეთი მომსახურებების ორგანიზება და 

კოორდინირება, როგორიც არის: საკონფერენციო დარბაზების კეთილმოწყობა, 

კვებასთან დაკავშირებული მომსახურებები (კეიტერინგი), შესაბამისი აღნიშვნების 

მოწყობა, სადემონსტარციო, აუდიოვიზუალური და კომპიუტერული 

აღჭურვილობით უზრუნველყოფა, განთავსება, ტრანსპორტირება და კულტურული 

პროგრამის ორგანიზება მონაწილეთათვის, ხოლო გამომსვლელთათვის 

ლოჯისტიკური მხარდაჭერა;  

4. მონაწილეთა რეგისტრაცია; 

5. ბიუჯეტით გათვალისწინებული მომსახურებების ტიპის და ღირებულების შესახებ 

მოლაპარაკებების წარმოება;  

6. კონტრაქტორთა სამუშაოს ზედამხედველობა და სამუშაოს თანმიმდევრობაში 

ცვლილებებზე ანგარიშის მომზადება.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 კონფერენციების და სხვა ღონისძიებების ორგანიზატორი 

 კონფერენციების დამგეგმავი 

 ქორწილების ორგანიზატორი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3333 

დასაქმების აგენტები და კონტრაქტორები 

 

დასაქმების აგენტები და კონტრაქტორები ახდენენ სამუშაოს მაძიებლებისათვის 

შესაბამისი ვაკანტური ადგილების შეთავაზებას და,  დამქირავებლებისათვის მუშახელის 

მოძიებას, დებენ შრომით ხელშეკრულებებს კონკრეტული პროექტების 

განსახორციელებლად საწარმოებისა და სხვა ორგანიზაციების, მათ შორის სამთავრობო და 

სხვა დაწესებულებების მოთხოვნების შესაბამისად, ან  ანაზღაურების სანაცვლოდ, ეძებენ 

სამუშაო ადგილს სამუშაოს მაძიებლებისთვის.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. სამუშაოს მაძიებლებისათვის შესაბამისი ვაკანტური ადგილების შეთავაზება; 

2. დამსაქმებლის ან მუშახელის მხრიდან ანაზღაურების სანაცვლოდ, ვაკანტური 

ადგილებისთვის მუშახელის მოძიება; 

3. დამქირავებელთან დასაქირავებელი მუშახელისთვის ან იმ პირებისათვის, ვისთანაც 

იგეგმება ხელშეკრულების დადება, საჭირო საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და სხვა 

მახასიათებლების განხილვა;  

4. შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე მუშახელის მოძიება და საჭირო ფორმალური 

პროცედურების ჩატარება ეროვნული ან საერთაშორისო წესებისა და მოთხოვნების 

შესაბამისად;  

5. შრომითი ხელშეკრულებების ხელმოწერა და მათი იურიდიული მოთხოვნებისადმი 

შესაბამისობის უზრუნველყოფა;  

6. კადრების მომზადებასთან დაკავშირებით კონსულტაციების გაწევა. 
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ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 დასაქმების აგენტი 

 სამუშაოზე განწესების ოფიცერი 

 შრომითი  ხელშეკრულებების აგენტი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 კარიერული განვითარების მრჩეველი − 2423 

 პროფესიული ანალიტიკოსი – 2423 

 ლიტერატურული აგენტი – 3339 

 მუსიკალური აგენტი – 3339 

 სპორტული აგენტი − 3339 

 თეატრალური აგენტი – 3339 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3334 

უძრავი ქონების აგენტები და საკუთრების მენეჯერები 

 

უძრავი ქონების აგენტები და საკუთრების მენეჯერები  კლიენტების სახელით ან მათი 

დავალებით, ანაზღაურების სანაცვლოდ, ორგანიზებას უკეთებენ უძრავი ქონების და 

საკურების ყიდვის, გაყიდვის, გაქირავებისა და იჯარით გაცემის საქმიანობებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ინფორმაციის მიძიება გასაყიდი ან იჯარით გასაცემი საკუთრების, მისი 

მფლობელების მდგომარეობისა და პოტენციური მყიდველების ან მოიჯარეების 

მოთხოვნების შესახებ; 

2. გასაყიდი ან იჯარით გასაცემი საკუთრების ჩვენება პოტენციური მყიდველებისთვის 

ან მოიჯარეებისათვის და მათთვის ყიდვის, გაქირავების ან იჯარით გაცემის 

პირობების გაცნობა; 

3. მოიჯარეებსა და მფლობელებს შორის მოლაპარაკებების ხელშეწყობა პირობებსა და 

ფასზე; 

4. იჯარის, გაყიდვის და სავარაუდო ფასის შესახებ ხელშეკრულებების გაფორმება;  

5. იჯარით გაცემისა და საკუთრების უფლებების გადაცემის შესახებ ხელშეკრულებებზე 

ხელმოწერის ორგანიზება; 

6. მფლობელების სახელით გირაოს და ქირის თანხის შეგროვება, კერძო საკუთრების 

დათვალიერება გაქირავებამდე და გაქირავების პერიოდში ან დასრულების შემდეგ; 

7. უძრავი ქონების ობიექტების მოვლისთვის საჭირო პერსონალის უზრუნველყოფა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 უძრავი ქონების აგენტი 

 საკუთრების მენეჯერი 

 რიელტორი 

 უძრავი ქონების გამყიდველი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 იპოთეკის კლერკი − 4312 
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ჯგუფური ერთეული 3339 

ბიზნეს მომსახურებების აგენტები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

 

ეს ჯგუფური ერთეული მოიცავს ყველა იმ ბიზნეს  მომსახურებების აგენტებს, რომლებიც 

333-ე მცირე ჯგუფში (ბიზნეს მომსახურების აგენტები) სხვაგან არ  კლასიფიცირდებიან. 

მაგალითად, ჯგუფი მოიცავს მათ, ვინც ამყარებს ბიზნეს-კონტაქტებს, ყიდის ბიზნეს-

სერვისებს, როგორიცაა მედიაში სარეკლამო ადგილების უზრუნველყოფა, სპორტსმენების, 

საესტრადო არტისტების და მსახიობების გამოსვლებთან და აგრეთვე, წიგნების 

გამოცემასთან, თამაშების ან ჩანაწერების წარმოებასთან, მუსიკალური ნაწარმოებების 

შესრულებასა და გაყიდვასთან დაკავშირებული კონტრაქტების ორგანიზება, აუქციონის 

საშუალებით სხვადასხვა სახის ქონების და საქონლის გაყიდვა და მათ ვინც ორგანიზებას 

უკეთებენ პაკეტურ და ჯგუფურ ტურებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. გასაყიდი სერვისებისა და სავარაუდო მყიდველის მოთხოვნების შესახებ 

ინფორმაციის მოძიება; 

2. მყიდველისა თუ გამყიდველის სახელით საკონტრაქტო მოლაპარაკებების წარმოება 

და კლიენტისათვის გაყიდვებისა და გადახდის პირობების ახსნა-განმარტება; 

3. მყიდველისა თუ გამყიდველის სახელით ხელშეკრულების ხელმოწერა და 

ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფა; 

4. დაზუსტება რომ შესყიდული ბიზნეს მომსახურება მყიდველს შეთანხმევული 

ფორმატით და შეთანხმებულ დროით მიეწოდა; 

5. აუქციონის საშუალებით სხვადასხვა სახის ქონების, მანქანების, საქონლის, 

პირუტყვის, ხელოვნების ნიმუშების, საიუველირო ნაკეთობების და სხვა ნივთების 

გაყიდვა;  

6. საქმიანი ან დასასვენებელი ჯგუფური ტურების ორგანიზება, სპეციალური 

შეთავაზებების გაკეთება და განთავსების დაჯავშნა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 სარეკლამო მომსახურების გამყიდველი 

 აუქციონისტი 

 ლიტერატურული აგენტი 

 მუსიკალური აგენტი 

 სპორტული აგენტი 

 თეატრალური აგენტი 

 ტურ-ოპერატორი 

 

 

მცირე ჯგუფი 334 

ადმინისტრაციული და სპეციალიზებული სფეროს მდივნები 

 

ადმინისტრაციული და სპეციალიზებული სფეროს მდივნები ეწევიან ორგანიზაციულ, 

საკომუნიკაციო და დოკუმენტირებასთან დაკავშირებულ მომსახურებას, იყენებენ რა 

სპეციალიზებულ ცოდნას იმ ორგანიზაციის საქმიანობის შესახებ, სადაც დასაქმებულები 

არიან. ისინი აგრეთვე იღებენ პასუხისმგებლობას საწარმოში დასაქმებულ კანცელარიის 

მუშაკთა ზედამხედველობაზე. 

მათ მოვალეობებში შედის: კანცელარიაში მომუშავე დამხმარე პერსონალის სამუშაოების 

განსაზღვრა, კოორდინაცია და ანალიზი; სამაგიდო გამომცემლობა (კომპიუტერული 

ტექნიკის გამოყენებით); სამართლებრივი დოკუმენტებისა და საქმიანი ქაღალდების, 
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მაგალითად, ანდერძების, წერილობითი ჩვენებების და მოკლე ჩანაწერების მომზადება და 

დამუშავება; კომუნიკაციის, დოკუმენტაციის და ორგანიზაციული ერთეულის 

საქმიანობასათან დაკავშირებული შიდა მმართველობითი კოორდინაციის დანერგვა და 

მხარდაჭერა; ზოგ შემთხვევებში ორგანიზაციის ბიზნეს საქმიანობასთან დაკავშირებული 

სპეციალური ცოდნის გამოყენება; თათბირებისა და შეხვედრების დაგეგმვა და 

დადასტურება; კლიენტებთან შეტყობინებებით კომუნიკაცია; სამართლებრივი და 

სამედიცინო ჩანაწერების, ანგარიშების, დოკუმენტებისა და კორესპონდენციის შედგენა, 

რეგისტრაცია და განხილვა. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

3341 ოფისის ზედამხედველები 

3342 სამართლებრივი სფეროს მდივნები 

3343 ადმინისტრაციული და აღმასრულებელი სფეროს მდივნები 

3344 სამედიცინო სფეროს მდივნები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3341 

ოფისის ზედამხედველები 

 

ოფისის ზედამხედველები კოორდინაციას და ზედამხედველობას უწევენ მეოთხე მთავარ 

ჯგუფში კლასიფიცირებულ მუშაკებს: კანცელარიის დამხმარე პერსონალს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. იმ კლერკების სამუშაოს განსაზღვრა, კოორდინაცია და ანალიზი, რომლებიც  

ჩართულნი არიან შემდეგი მოვალეობების შესრულებაში: ტექსტების დამუშავება, 

ჩანაწერების წარმოება და შენახვა, ტელეფონებისა და კომუტატორების ოპერირება, 

მონაცემების შეყვანა, სამაგიდო გამომცემლობა და სხვა საქმიანობები, რომლებიც 

მოითხოვენ საოფისე და ადმინისტრაციული სამუშაოს ზოგად უნარ-ჩვევებს; 

2. სამუშაო გრაფიკისა და პროცედურების დაწესება და სხვა განყოფილებებთან და 

დეპარტამენტებთან საქმიანობის კოორდინირება; 

3. სამუშაოსთან დაკავშირებული პრობლემების გადაჭრა და მიღწეული პროგრესისა და 

სხვა სახეობის ანგარიშების მომზადება და წარდგენა; 

4. დასაქმებულთა ტრენინი და ინსტრუქტაჟი სამუშაო ვალდებულებებთან, 

უსაფრთხოების პროცედურებთან და კომპანიის პოლიტიკასთან დაკავშირებით, 

ანაღნიშნული მიმართულებებით ტრენინგების დაგეგმვა და ორგანიზება; 

5. დასაქმებულთა მიერ სამუშაოს შესრულების და არსებულ რეგულაციებთან მათი 

შესაბამისობის შეფასება და პერსონალისმართებულ ქმედებებზე რეკომენდაციების 

გაცემა; 

6. დახმარების გაწევა ახალ თანამშრომელთა მიღების, ინტერვიუს ჩატარების და 

შერჩევის პროცესში. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 კანცელარიის მუშაკების ზედამხედველი 

 მონაცემების შეყვანის ზედამხედველი 

 მონაცემების შემყვანი კანცელარიის მუშაკების ზედამხედველი 

 ადამიანური რესურსების კლერკების ზედამხედველი 
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სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 სამედიცინო რეგისტრატორების ზედამხედველი − 3252 

 

შენიშვნა 

მუშახელი, რომელიც ახდენს იურიდიულ ოფისებსა და იურიდიულ დეპარტამენტებში 

მომუშავე კანცელარიის დამხმარე მუშაკთა საქმიანობის ზედამხედველობას, შედიან 3342 

ჯგუფურ ერთეულში (სამართლებრივი სფეროს მდივნები), ხოლო ისინი, ვინ ახდენენ 

ჯანმრთელობის დაცვის დაწესებულებებში კანცელარიის დამხმარე მუშაკთა 

ზედამხედველობას, სადაც საჭიროა ჯანმრთელობასთან და მედიცინასთან დაკავშირებული 

ისეთი სპეციალური ცოდნა, როგორიცაა სამედიცინო ჩააწერებისა და საავადმყოფოში 

მიღების დეტალების დამუშავება, კლასიფიცირდებიან ჯგუფურ ერთეულ 3344-ში 

(სამედიცინო სფეროს მდივნები). ისინი, ვინც პირდაპირ სამდივნო და ადმინისტრაციულ 

დახმარებას უწევენ მენეჯერებსა თუ პერსონალს (გარდა სამართლებრივი და 

ჯანმრთელობის დაცვის სპეციალისტებისა) და აგრეთვე, კანცელარიის დამხმარე მუშაკების 

საქმიანობასაც ზედამხედველობენ, ისინი კლასიფიცირდებიან 3343 ჯგუფურ ერთეულში 

(ადმინისტრაციული და აღმასრულებელი სფეროს მდივნები). 
 

 

ჯგუფური ერთეული 3342 

სამართლებრივი სფეროს მდივნები  

 

სამართლებრივი სფეროს მდივნები სპეციალიზირებული სამართლებრივი 

ტერმონილოგიებისა და პროცედურების ცოდნით იურიდიულ ოფისების, მსხვილი 

კომპანიების და სამთავრობო დაწესებულებეის იურიდიულ დეპარტამენტების იურისტებს 

უწევენ დახმარებას კომუნიკაციასთან, დოკუმენტირებასთან და შიდა მენეჯერული 

საქმიანობის კოორდინირებასთან დაკავშირებით სამუშაოებში. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. სამართლებრივი დოკუმენტების და საქმიანი ქაღალდების, მაგალითად: ანდერძების, 

წერილობითი ჩვენებების და მოკლე ჩანაწერების მომზადება და დამუშავება; 

2. სამართლებრივ პროცედურებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად 

დოკუმენტებისა და კორესპონდენციის გადამოწმება და კორექტირება; 

3. კლიენტებთან, მოწმეებთან და სასამართლოს თანამდებობის პირებთან 

სამართლებრივი დოკუმენტაციის ფოსტით და ფაქსით გადაგზავნა ან მიწოდების 

ორგანიზება; 

4. დოკუმენტების, საქმის მასალებისა და სამართლებრივი ბიბლიოთეკის ორგანიზება 

და წარმოება; 

5. შეხვედრებზე მოთხოვნების გადახედვა და ვიზიტებისგანრიგის შედგენადა 

ორგანიზება; 

6. ბიუჯეტის მომზადებაში დახმარება, ხარჯების კონტროლი, კონტრაქტების და 

შესყიდვების ორდერების შედგენა; 

7. ოფისის დამხმარე მუშაკების სამუშაოების ზედამხედველობა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 სამართლებრივი პრაქტიკის მენეჯერი 

 სამართლებრივი სფეროს მდივანი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 თანაშემწე სამართლებრივ საკითხებში − 3411 
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ჯგუფური ერთეული 3343 

ადმინისტრაციული და აღმასრულებელი სფეროს მდივნები 

 

ადმინისტრაციული და აღმასრულებელი სფეროს მდივნები ეწევიან დამაკავშირებელ, 

მაკოორდინირებელ და საორგანიზაციო საქმიანობას მენეჯერებისა და სხვა პერსონალის 

დასახმარებლად, აგრეთვე ამზადებენ კორესპონდენციას, ანგარიშებს, სხდომის ოქმებს და 

სხვა სპეციალიზირებულ დოკუმენტაციას. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ადმინისტრაციული მიმოწერისა და ოქმების წარმოება; 

2. სხვადასხვა ღონისძიებების ვადების განსაზღვრა და მათი დაცვის კონტროლი 

შესაძლო გადავადების გათვალისწინებით; 

3. შეხვედრებზე მოთხოვნების გადახედვა და ვიზიტების განრიგის შედგენა და 

ორგანიზება, აგრეთვე, ხელმძღვანელობის და სხვა პერსონალის მგზავრობის 

ორგანიზება; 

4. ბიუჯეტის მომზადებაში დახმარება, ხარჯების კონტროლი, კონტრაქტების და 

შესყიდვების ორდერების შედგენა; 

5. ორგანიზაციის ოპერაციებთან დაკავშირებულ გარკვეულ საკითხებზე სხვა 

პერსონალთან კავშირის ქონა; 

6. საქმიანი, ტექნიკური და სხვა მსგავსი მიმოწერისწარმოება; 

7. საკანონმდებლო ორგანოში, სასამართლოში ან სხვა დაწესებულებებში სხდომების 

ოქმების წარმოება სტენოგრაფიით ან სხვა სპეციალიზირებული საოფისე 

საშუალებებით; 

8. კანცელარიის დამხმარე მუშაკების საქმიანობის ზედამხედველობა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ადმინისტრაციული მდივანი 

 თანაშემწე მიმოწერის საკითხებში 

 სასამართლო სხდომის მდივანი 

 აღმასრულებელი თანაშემწე 

 პირადი თანაშემწე 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 სამედიცინო ტრანსკრიპციონისტი − 3344 

 ზოგადი პროფილის მდივანი − 4120 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3344 

სამედიცინო სფეროს მდივნები 

 

სამედიცინო სფეროს მდივნები ჯანმრთელობის დაცვის პროცედურებისა და სამედიცინო 

ტერმინოლოგიის ცოდნის გამოყენებითჯანმრთელობის დაცვის სპეციალისტებსა და სხვა 

მუშაკებს ეხმარებიან სხვადსხვა საქმიანობაში, რომლებიც დაკავშირებულია 

კომუნიკაციასთან, დოკუმენტაციასთან, ადმინისტრაციულ და შიდა კოორდინაციის 

ფუნქციებს შესრულებასთან, აგრეთვე, სამედიცინო დაწესებულებეში და ჯანმრთელობის 

დაცვასთან სხვა ორგანიზაციებში სამედიცინო სფეროს მუშაკების მხარდაჭერასთან. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. სამედიცინო ვიზიტების განრიგის შედგენა და დამოწმება, სამედიცინო პერსონალთან 

და პაციენტებთან შეტყობინებების მეშვეობით კომუნიკაცია; 
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2. სამედიცინო ცხრილების, ანგარიშების, დოკუმენტაციისა და კორესპონდენციის 

შედგენა, შევსება, და გადახედვა; 

3. ფორმების, დოკუმენტებისა და საქმის ისტორიის შესავსებად პაციენტთათვის 

ინტერვიუს ჩატარება; 

4. დაზღვევისა და სხვა მოთხოვნების ფორმების შევსება; 

5. სამედიცინო ფაილების, ჩანაწერებისა და ტექნიკური ბიბლიოთეკის წარმოება; 

6. ფინანსური ანგარიშების და სამედიცინო პროცედურების ინვოისების მომზადება; 

7. ბიუჯეტის მომზადებაში დახმარება, კონტრაქტების და შესყიდვების ორდერების 

შედგენა; 

8. ოფისის ტექნიკური მხარდაჭერის მუშაკების და სხვა პერსონალის მუშაობის 

ზედამხედველობა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 სტომატოლოგიური კაბინეტის მდივანი 

 საავადმყოფოს პალატის მდივანი 

 სამედიცინო დაზღვევის მდივანი 

 სამედიცინო ლაბორატორიის მდივანი 

 სამედიცინო ოფისის ადმინისტრაციული თანაშემწე 

 სამედიცინო პრაქტიკის მენეჯერი 

 სამედიცინო სფეროს მდივანი 

 სამედიცინო სტენოგრაფისტი 

 სამედიცინო ტრანსკრიპციონისტი 

 პათოლოგიის მდივანი 

 პაციენტთა მოვლის მდივანი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 სამედიცინო ჩანაწერების ტექნიკოსი – 3252 

 ექიმის დამხმარე − 3256 

 ზოგადი პროფილის მდივანი − 4120 

 სამედიცინო დაწესებულების მიმღების რეგისტრატორი − 4226 

 

 

მცირე ჯგუფი 335 

ადმინისტრაციულ-მმართველობითი სფეროს საშუალო დონის ტექნიკური სპეციალისტები 

 

ადმინისტრაციულ-მმართველობითი სფეროს საშუალო დონის ტექნიკური 

სპეციალისტები ახდენენ სახელმწიფოს საზღვარებთან, გადასახადებთან და სოციალურ 

სარგებელთან დაკავშირებით შესაბამისი სახელმწიფო წესებისა და რეგულაციების 

ადმინისტრირებას, აღსრულებასა და გამოყენებას; ახდენენ დანაშაულებთან დაკავშირებული 

ფაქტებისა და გარემოებების გამოძიებას; აგრეთვე  მგზავრობასთან, პროდუქტების იმპორტსა 

და ექსპორტთან, ბიზნესის დაფუძნებასთან, მშენებლობასთან და სახელმწიფო 

რეგულაციებთან დაკავშირებულ სხვა საქმიანობების ლიცენზიების ან ნებართვების გაცემას 

ან განაცხადების გამოკვლევას. 

მათ მოვალეობებში შედის: სახელმწიფო საზღვარების პატრულირება, ადამიანებისა და 

სატრანსპორტო საშუალებების, სამგზავრო და სატრანსპორტო დოკუმენტაციის და აგრეთვე 

საზღვარზე გადასატან/გადმოსატანი პროდუქციის შემოწმება, რათა უზრუნველყოფილ იქნას 

სახელმწიფო წესებისა და რეგულაციების აღსრულება; საგადასახადო დეკლარაციების 

შემოწმება, რათა განისაზღვროს პირებისა და ბიზნესების მიერ შესატანი გადასახადების  
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რაოდენობა; სოციალური დახმარებების გაცემის შესახებ განაცხადების განხილვა და 

გადაწყვეტილების მიღება; მგზავრობის, პროდუქტების იმპორტის და ექსპორტის, 

მშენებლობის, ბიზნესის დაფუძნების და აგრეთვე სახელმწიფო რეგულაციების სფეროში 

მოქცეული სხვა საქმიანობების  ლიცენზიების და ნებართვების გაცემაზე განაცხადების 

განხილვა და გადაწყვეტილების მიღება; ფასების, ხელფასებისა, წონის და ზომის 

რეგულაციების განაცხადებზე მონიტორინგი; მტკიცებულებათა მოპოვება და გადამოწმება; 

მოწმეებისა და ეჭვმიტანილების დაკითხვა; დოკუმენტებისა და კომპიუტერული ფაილების 

ანალიზი;  ხელისუფლების მაღალი რანგის თანამდებობის პირებისგან ან მმართველებისგან 

მითითებების მიღება; მოვალეობებში შესაძლებელია შედიოდეს  სხვა თანამშრომლების 

ზედამხედველობაც. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

3351 საბაჟო და სასაზღვრო ინსპექტორები 

3352 სახელმწიფო მოსამსახურეები საგადასახადო და სააქციზო მოსაკრებლების 

სფეროებში 

3353 სახელმწიფო მოსამსახურეები სოციალური უზრუნველყოფის სფეროში 

3354 სახელმწიფო მოსამსახურეები ლიცენზირების სფეროში 

3355 პოლიციის ინსპექტორები და დეტექტივები 

3359 სახელმწიფო საქმიანობის სპეციალისტები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი   

 

 

ჯგუფური ერთეული 3351 

საბაჟო და სასაზღვრო ინსპექტორები 

 

საბაჟო და სასაზღვრო ინსპექტორები ამოწმებენ საზღვრის გადამკვეთ პირებსა და 

სატრანსპორტო საშუალებებს, რათა დაიცვან და აღასრულონ სახელმწიფო წესები და 

რეგულაციები აღასრულებენ შესაბამის სახელისუფლებლო წესებსა და რეგულაციებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. სახელმწიფო საზღვრებისა და ტერიტორიული წყლების პატრულირება, რათა 

აღკვეთონ ქვეყანაში ადამიანთა უკანონო შემოსვლა ან გასვლა, აგრეთვე, 

არალეგალურად ვალუტისა თუ პროდუქტის ექსპორტი ან იმპორტი; 

2. სახელმწიფო საზღვრის გადამკვეთი პირებისთვის სამგზავრო დოკუმენტების 

შემოწმება, რათა დარწმუნდნენ, რომ მათ გააჩნიათსაჭირო ნებართვა და მოწმობა 

საზღვრის გადასაკვეთად; 

3. მგზავრთა ბარგის დათვალიერება, რომლებიც კვეთენ სახელმწიფო საზღვარს, რათა 

დარწმუნდნენ რომ იგი შესაბამისობაშია სახელმწიფოს მიერ დადგენილ წესებთან და 

რეგულაციებთან პროდუქტებისა და ვალუტის იმპორტის ან ექსპორტის შესახებ; 

4. სახელმწიფო საზღვრის გადამკვეთი ტრანსპორტის სატრანსპორტო დოკუმენტაციისა 

და ტვირთების შემოწმება, რათა დარწმუნდნენ, რომ იგი შესაბამისობაშია 

სახელმწიფოს მიერ ტრანზიტით გადასატანი და იმპორტირებული და 

ექსპორტირებული პროდუქტების შესახებ დადგენილ წესებთან და რეგულაციებთან, 

აგრეთვე, იმაში დასარწმუნებლად რომ შესაბამისი საბაჟო გადასახადი გადახდილია; 

5. იმიგრაციისა და საბაჟო კანონების დარღვევისთვის დამრღვევ პირთა დაკავება და 

აკრძალული ან არადეკლარირებული პროდუქციის ამოღება; 

6. კანონის აღსრულებასთან, დეპორტაციასთან და გასამართლებასთან დაკავშრებით 

მომუშავე სხვა სააგენტოებთან კოორდინირება და თანამშრომლობა; 
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7. შესაბამისი ადმინისტრაციული საქმიანობის შესრულება მოპოვებული მონაცემების, 

ტრანზაქციების, დარღვევებისა და მიღებული გადაწვეტილებების ჩასაწერად; 

8. საჭიროების შემთხვევაში, სასამართლოს წინაშე ჩვენების მიცემა ჩატარებული 

საგამოძიებო გარემოებებისა და შედეგების შესახებ. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 სასაზღვრო ინსპექტორი 

 საბაჟო ინსპექტორი 

 საბაჟო ოფიცერი 

 იმიგრაციის ოფიცერი 

 საპასპორტო კონტროლის ოფიცერი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3352 

სახელმწიფო მოსამსახურეები საგადასახადო და სააქციზო მოსაკრებლების სფეროებში 

 

სახელმწიფო მოსამსახურეები საგადასახადო და სააქციზო მოსაკრებლების სფეროში 

ამოწმებენ საგადასახადო დეკლარაციებს, ქვითრებსა და სხვა დოკუმენტებს, რათა 

განსაზღვრონ ცალკეული პირებისა თუ საწარმოების მიერ გადასახდელი გადასახადების, 

ბაჟის და სხვა სახის მოსაკრებლების სახეობადა რაოდენობა, გამონაკლისი ან მნიშვნელოვანი 

შემთხვევების დროს კი მიმართავენ ბუხჰალტრებს, ხელისუფლების მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირებს ან სხვა მმართველებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ორგანიზაციების, საწარმოების და საზოგადოების კონსულტირება სახელმწიფო 

კანონების, წესებისა და რეგულაციების შეახებ, რაც უკავშირდება გადასახადების, 

ბაჟის და სხვა სახლმწიფო მოსაკრებლების განსაზღვრას და გადახდას, აგრეთვე, მათი 

კონსულტირება საზოგადოებრივი უფლებებისა და მოვალეობების შესახებ; 

2. საგადასახადო დეკლარაციების, ქვითრების და სხვა შესაბამისი დოკუმენტაციის 

შემოწმება, რათა განისაზღვროს გადასახადების, ბაჟის და სხვა სახის მოსაკრებლების 

სახეობა და რაოდენობა; 

3. საგადასახადო დეკლარაციების და საბუხჰალტრო ჩანაწერების, 

შიდაორგანიზაციული კონტროლის მექანიზმების და სისტემების შესწავლა 

საგადასახო კანონმდებლობასთან და რეგულაციებთან შესაბამისობის 

უზრუნველსაყოფად; 

4. შესაბამისი ადმინისტრაციული ფუნქციების შესრულება, რომლებიც 

დაკავშირებულია დოკუმენტების მოძიებასთან, ჩანაწერების და საქმეებზე მიღებული 

ზომების ანგარიშების წარმოებასთან. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 აქციზების ოფიცერი 

 საგადასახადო ინსპექტორი 

 საგადასახადო ოფიცერი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ბუხჰალტერი − 2411 

 აუდიტორი − 2411 
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ჯგუფური ერთეული 3353 

სახელმწიფო მოსამსახურეები სოციალური უზრუნველყოფის სფეროში 

 

სახელმწიფო მოსამსახურეები სოციალური უზრუნველყოფის სფეროში ამოწმებენ 

სახელმწიფო, ფინანსური ან მომსახურების პროგრამების განაცხადებს, რათა განსაზღვრონ 

კრიტერიუმებთან შესაბამისობა, შემწეობის რაოდენობა ან შესაფერისი მომსახურება, 

გამონაკლისი ან განსაკუთრებული შემთხვევების დროს მიმართავენ ბუხჰალტრებს, 

ხელისუფლების მაღალი რანგის თანამდებობის პირებს ან სხვა მმართველებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ცალკეული პირებისა და ორგანიზაციების კონსულტირება სახელმწიფო კანონების, 

წესების და რეგულაციების შესახებ, რომლებიც ეხება სახელმწიფო სოციალური 

დახმარების პროგრამებს და გასაცემი შემწეობების ოდენობის განსაზღვრას და 

გაცემას, მომსახურების მიწოდებას, აგრეთვე მოქალაქეებისა და ორგანიზაციების 

კონსულტირება საზოგადოებრივი უფლებებისა და მოვალეობების შესახებ; 

2. განცხადებებისა და სხვა შესაბამისი დოკუმენტაციის შემოწმება, რათა განსაზღვრონ  

ცალკეული პირებისთვის კუთვნილი შემწეობის სახეობა და ოდენობა; 

3. დოკუმენტების შეფასება და შემწეობის მიმღები პირების ინტერვიუირება, რათა 

უზრუნვეყოფილ იქნას მიმდინარე შემწეობებისა და პროგრამების მართებულება; 

4. შესაბამისი ადმინისტრაციული ამოცანების შესრულება, რათა კლიენტებზე აწარმოონ 

ჩანაწერები და მოამზადონ ანგარიშები რომელებიც დაკავშირებულია პროგრამასთან 

შესაბამისობის განსაზღვრასთან, გადაწყვეტილების მიღებასთან, შემწეობის გაცემის 

შეწყვეტასთან, ბოროტად გამოყენებასთან და თაღლითობასთან. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 პენსიის ოფიცერი 

 სოციალური უზრუნველყოფის ოფიცერი 

 სოციალური დახმარებისადმი პრეტენზიების ოფიცერი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 სპეციალისტი-კონსულტანტი სოციალური მუშაობის სფეროში − 2635 

 სოციალური მუშაკი − 2635 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3354 

სახელმწიფო მოსამსახურეები ლიცენზირების სფეროში 

 

სახელმწიფო მოსამსახურეები ლიცენზირების სფეროში ამოწმებენ საქონლის იმპორტთან 

და ექსპორტთან დაკავშირებულ ლიცენზიების განაცხადებს, აგრეთვე, ბიზნესის 

წამოწყებასთან, სახლებისა და სხვა შენობა-ნაგებობების აშენებასთან, პასპორტის მიღებასთან 

დაკავშირებულ განაცხადებს, ადგენენ განაცხადების შესაბამისობას ლიცენზიების ან 

პასპორტების გასაცემ კრიტერიუმებთან, აგრეთვე, განსაზღვრავენ ლიცენზიის გაცემასთან 

დაკავშირებულ სპეციალურ მოთხოვნებს და შეზღუდვებს, გამონაკლისი ან მნიშვნელოვანი 

შემთხვევების დროს კი მიმართავენ ხელისუფლების მაღალი რანგის თანამდებობის პირებს 

ან სხვა ხელმძღვანელებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ცალკეული პირების კონსულტირება სახელმწიფო კანონების და რეგულაციების 

საკითხებზე, რომლებიც ეხება ლიცენზიების სახეობებს და ლიცენზიის მიღებისთვის 
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საჭირო პირობებს და, აგრეთვე, პიროვნების უფლებებისა და ვალდებულებების 

შესახებ; 

2. განცხადებებისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის შემოწმება ლიცენზიების გაცემის 

შესაძლებლობისა და პირობების განსაზღვრის მიზნით; 

3. განცხადებების განხილვა და პასპორტების გაცემაზე ნებართვის მიცემა; 

4. შესაბამისი ადმინისტრაციული ფუნქციების შესრულება, რომლებიც 

დაკავშირებულია განცხადებების დამუშავებასთან, საქმიანობების, შეფასებების და 

გადაწყვეტილებების დოკუმენტირებასთან და, აგრეთვე, განცხადებების 

შემომტანებთან ლიცენზირების გადაწვეტილებებზე მიმოწერის მომზადება; 

5. ლიცენზიების მაძიებლებისთვის საჭირო შემოწმებების ჩატარება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 მშენებლობის ნებართვის (ლიცენზირების) ოფიცერი 

 ბიზნესის წამოწყების ნებართვის (ლიცენზირების) ოფიცერი 

 ლიცენზირების ოფიცერი 

 პასპორტის ოფიცერი (პასპორტების გაცემა) 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 მშენებლობის ინსპექტორი − 3112 

 სახანძრო ინსპექტორი − 3112 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3355 

პოლიციის ინსპექტორები და დეტექტივები 

 

პოლიციის ინსპექტორები და დეტექტივები იძიებენ ჩადენილ დანაშაულებთან 

დაკავშირებულ ფაქტებსა და გარემოებებს, რათა მოხდეს ეჭვმიტანილ დამნაშავე პირთა 

იდენტიფიცირება და მოიპოვონ ფარული და რთულად ხელმისაწვდომი ინფორმაცია 

დაწესებულებებზე ან გარემოებებზე და პირთა ქმედებებზე, ძირითადად დანაშაულების 

პრევენციის მიზნით. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. დაგეგმილ ან ჩადენილ დანაშაულთა შესახებ ინფორმაციის წყაროების მოპოვება და 

კონტაქტების დამყარება, რათა მოხდეს დანაშაულის პრევენცია და ეჭვმიტანილ 

დამნაშავე პირთა იდენტიფიცირება; 

2. მტკიცებულებების მოპოვება და შემოწმება, სამხილებისა და ნივთმტკიცებების 

აღმოსაჩენად დანაშაულისა და უბედური შემთხვევის ადგილის დათვალიერება, 

მოწმეებისა და ეჭვმიტანილების დაკითხვა და დოკუმენტებისა და ელექტრონული 

ფაილების ანალიზი; 

3. მტკიცებულებების ანალიზი დანაშაულთა გამოსაძიებლად, კრიმინალური 

ქმედებების გამოასაშკარავებლად და სასამართლოსთვის ინფორმაციის 

შესაგროვებლად; 

4. დანაშაულის პრევენციის მიზნით დაწესებულებებთან, გარემოებებთან და პირების 

ქმედებებთან დაკავშირებით ფარული და რთულად ხელმისაწვდომი ინფორმაციის 

მოპოვება და კონტაქტების დამყარება; 

5. დაპატიმრებები; 

6. სასამართლოებში ჩვენების მიცემა, გამოძიების გარემოებებთან და შედეგებთან 

დაკავშირებით უფროსებისთვის ანგარიშების ჩაბარება. 
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ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 პოლიციის დეტექტივი 

 პოლიციის აგენტი 

 პოლიციის ინსპექტორი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 პოლიციის კომისარი − 1112 

 პოლიციის გენერალური ინსპექტორი − 1112 

 პოლიციის უფროსი − 1349 

 კერძო დეტექტივი − 3411 

 პოლიციის ოფიცერი − 5412 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3359 

სახელმწიფო საქმიანობის სპეციალისტები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

 

მოცემული ჯგუფური ერთეული მოიცავს სახელმწიფო საქმიანობის სპეციალისტებს, 

რომლებიც სხვა დაჯგუფებებს არ მიეკუთვნებიან. მაგალითისთვის, მოცემულ ჯგუფში 

შედიან სოფლის მეურნეობის, მეთევზეობის, მეტყევეობის, ფასების, ხელფასების, წონისა და 

ზომის ერთეულების ინსპექტორები. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. კომერციული ადგილების შემოწმება, რათა უზრუნველყოფილ იქნას ვაჭრობაში 

გამოყენებელი წონისა და ზომის ერთეულების მართებულება; 

2. მომხმარებელთა ინტერესების დასაცავად ფასებზე არსებული რეგულაციების 

მონიტორინგი, რათა შეფასდეს საქონლისა და მომსახურების ფასების მართებულება; 

3. სახელფასო რეგულაციების მონიტორინგი, რათა უზრუნველყოფილ იქნას 

შესრულებული სამუშაოს შესაფერისი ანაზღაურება და შეფასდეს დასაქმების 

კანონდემბლობის სტანდარტებთან შესაბამისობა; 

4. შესაბამისი საგამოძიებო და ადმინისტრაციული ამოცანების შესრულება, რათა 

მოხდეს მიღებული გადაწვეტილებების ჩაწერა, შესაბამისობასთან დაკავშირებული 

პრობლემების ან არამართებული ბიზენეს საქმიანობის დოკუმენტირებას და, 

აგრეთვე, ანგარიშებისა და კორესპონდენციის მომზადება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 სოფლის მეურნეობის ინსპექტორი 

 მეთევზეობის ინსპექტორი 

 მეტყევეობის ინსპექტორი 

 ფასების ინსპექტორი 

 ხელფასების ინსპექტორი; 

 წონისა და ზომის სისტემის ინსპექტორი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 სახანძრო ინსპექტორი − 3112 

 ჯანმრთელობის დაცვის ინსპექტორი − 3257 

 შრომის დაცვისა და პროფესიული უსაფრთხოების ინსპექტორი − 3257 

 გარემოს დაცვის ინსპექტორი − 3257 

 სანიტარული ინსპექტორი − 3257 
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ქვეჯგუფი 34 

სამართლის, სოციალური, კულტურისა და მონათესავე დარგების დამხმარე სპეციალისტები 

 

სამართლის, სოციალური, კულტურისა და მონათესავე დარგების დამხმარე 

სპეციალისტები ასრულებენ  ტექნიკური ხასიათის ამოცანებს, რომელიც უკავშირდება 

ცოდნის პრაქტიკულ გამოყენებას ისეთ დარგებში, როგორიცაა იურდიული მომსახურება, 

სოციალური სამუშაოები, კულტურა, საკვების მომზადება, სპორტი და რელიგია. ამ 

ქვეჯგუფის პროფესიათა უმრავლესობისათვის აუცილებელია ISCO-ს კვალიფიკაციის მესამე 

დონე. 

ამ ქვეჯგუფში შემავალი სპეციალისტების მოვალეობებში შედის: სამართლებრივი 

პროცესების და გამოძიების, სოციალური და საზოგადოებრივი მხარდაჭერის პროგრამების, 

რელიგიური და კულტურული საქმიანობების ტექნიკური და პრაქტიკული მომსახურება და 

მხარდამჭერი ფუნქციების შესრულება; სპორტულ ღონისძიებების მსაჯობა და მათში 

მონაწილეობა; სპორტული წვრთნის, ფიტნესისა და გასართობი პროგრამების განვითარება 

და მიწოდება; ხელოვნების, კულტურის და კულინარიის სხვადასხვა ღონისძიებებში 

კრეატიული და ტექნიკური უნარების კომბინირება; კერძებისა და მენიუების შექმნა და 

საკვების მომზადების ზედამხედველობა. 

 

ამ ქვეჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ მცირე ჯგუფებში:  

341 სამართლის, სოციალური და რელიგიური სფეროს დამხმარე სპეციალისტები 

342 სპორტული და ფიტნეს დაწესებულებების მუშაკები 

343 ხელოვნების, კულტურისა და კულინარიის სფეროს დამხმარე სპეციალისტები 

 

 

მცირე ჯგუფი 341 

სამართლის, სოციალური და რელიგიური სფეროს დამხმარე სპეციალისტები 

 

სამართლის, სოციალური და რელიგიური სფეროს დამხმარე სპეციალისტები 

ტექნიკურად და პრაქტიკულად ემსახურებიან და მხარს უჭერენ სამართლებრივ პროცესებს, 

გამოძიებას, სოციალურ საქმიანობას, საზოგადოებრივ მხარდაჭერასთან დაკავშირებულ 

პროგრამებს და რელიგიურ საქმიანობას. 

მათ მოვალეობებში შედის: სამართლის, სოციალური მომსახურებისა და რელიგიური 

სფეროს სპეციალისტების მხარდაჭერა; მტკიცებულებების შეგროვება და ანალიზი, 

სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება და სასამართლოს ბრძანებების შესრულება; 

სოციალური დახმარების პროგრამების და საზოგადოებრვი სერვისების დანერგვა და 

მართვა; სოციალური და ინდივიდუალური პრობლემების მოგვარების მიზნით კლიენტების 

დახმარება; ცალკეული პირებისთვის და საზოგადოებისთვის პრაქტიკული ხასიათის 

დახმარების, რეკომენდაციებისა და მორალური მხარდაჭერის მიწოდება. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

3411 სამართლისა და მონათესავე სფეროს დამხმარე სპეციალისტები 

3412 სოციალური სამსახურის დამხმარე სპეციალისტები 

3413 რელიგიური სფეროს დამხმარე სპეციალისტები 
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ჯგუფური ერთეული 3411  

სამართლისა და მონათესავე სფეროს დამხმარე სპეციალისტები 

 

სამართლისა და მონათესავე სფეროს დამხმარე სპეციალისტები ჩართული არიან 

მხარდამჭერი ფუნქციების შესრულებაში  სასამართლოებსა და იურიდიულ კომპანიებში, 

უზრუნველყოფენ მომსახურების მიწოდებას, რაც უკავშირდება ისეთ სამართლებრივ 

საკითხებს, როგორიცაა სადაზღვევო ხელშეკრულებები, საკუთრების გადაცემა, სესხის 

გაცემა და სხვა ფინანსური ტრანზაქციები, ან კლიენტებისთვის გამოძიების ჩატარება. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. სასამართლო პროცესებისა და გადაწყვეტილებების დოკუმენტირება; 

2. სარჩელების, სასამართლოში გამოძახების უწყებების, ორდერების, და სასამართლოს 

სხვა ბრძანებების ჩაბარება; 

3. სასამართლოსა და მოსმენის დარბაზებში წესრიგის შენარჩუნება; 

4. იურიდიული დოკუმენტების მომზადება, მათ შორის სასამართლო განხილვების 

მოკლე ჩანაწერების, მოსარჩლისა და მოპასუხე მხარის განცხადებების, საჩივრების, 

ანდერძების,  და კონტრაქტების) და აგრეთვე, სამართლებრივი პოზიციების 

შემაჯამებელი ქაღალდების მომზადება ან სადაზღვევო და სასესხო პირობების 

განსაზღვრა; 

5. საქმეზე მომზადების მიზნით ფაქტების გამოძიება, მტკიცებულებების შეკრება და 

შესაბამისი საკანომდებლო აქტების, გადაწყვეტილებებისა და სხვა სამართლებრივი 

დოკუმენტების კვლევა; 

6. სამართლებრივ საკითხებზე კლიენტებისთვის კონსულტაციების გაწევა; 

7. საკუთრებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი დოკუმენტების მათ შორის, 

იპოთეკის, სერვიტუტის, გირავნობის ხელშეკრულებების, სასამართლო 

გადაწყვეტილებების, კონტრაქტების და რუკების შესწავლა, რათა შემოწმდეს 

სამართლებრივი გარანტიების უტყუარობა და საკუთრების უფლებები; 

8. უძრავი ქონების და წილების გადაცემასთან ან სხვა საკითხებთან დაკავშირებით 

საბუთების მომზადება, რაც აგრეთვე, ფორმალურ რეგისტრაციას საჭიროებს; 

9. კომერციულ დაწესებულებებში საქონლის, ფულის ან ინფორმაციის ქურდობასთან ან 

მომხმარებლებელთა და დასაქმებულებთა მიერ ჩადენილ სხვა უკანონო ქმედებებთან 

დაკავშირებით გამოძიების ჩატარება; 

10. კლიენტების სახელით გარემოებების, დაწესებულებების და ცალკეული პირების 

ქმედებების გამოძიება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 სასამართლოს მანდატური 

 საკუთრების გადამცემი მუშაკი (კლერკი) 

 სასამართლო მუშაკი (კლერკი) 

 მოსამართლის მუშაკი (კლერკი) 

 მომრიგებელი მოსამართლე 

 სამართლის მუშაკი (კლერკი) 

 თანაშემწე სამართლებრივ საკითხებში 

 იურისტის დამხმარე (პარალეგალი) 

 კერძო დეტექტივი 

 უძრავ ქონებაზე უფლებების მოძიების სპეციალისტი 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 იურისტი − 2611 
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 მოსამართლე − 2612 

 ნოტარიუსი − 2619 

 სამართლებრივი სფეროს მდივანი − 3342 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3412 

სოციალური სამსახურის დამხმარე სპეციალისტები 

 

სოციალური სამსახურის დამხმარე სპეციალისტები  ნერგავენ და მართავენ სოციალური 

დახმარების პროგრამებს და საზოგადოებრივ სერვისებს და ეხმარებიან კლიენტებს 

ინდივიდუალური და სოციალური პრობლემების გადაჭრაში. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. კლიენტების მოთხოვნებთან დაკავშირებით ინფორმაციის შეგროვება, მათი 

შესაბამისი უნარების, ძლიერი და სუსტი მხარეების შეფასება; 

2. სხვადასხვა მომსახურების მიღებისას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების 

და მოხუცების დახმარება, მათი საზოგადოებაში ადაპტაციის შესაძლებლობების 

გაუმჯობესება; 

3. კლიენტების დახმარება შესაძლო ალტერნატივების განსაზღვრისას და სამოქმედო 

გეგმების შემუშავებისას და ამ მიზნით აუცილებელი დახმარებისა და მხარდაჭერის 

აღმოჩენა; 

4. კლიენტების დახმარება საზოგადოებრივი რესურსების, მათ შორის 

სამართლებრივი, სამედიცინო, ფინანსური, საცხოვრებელი პირობების, დასაქმების, 

ტრანსპორტირების, გადაადგილების, ყოველდღიური მზრუნველობის და სხვა 

რეფერალური სერვისების განსაზღვრისას და მათზე ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა; 

5. საზოგადოებრივ და დროებით საცხოვრებლებში მცხოვრები კლიენტების 

კონსულტაცია, მათი საქმიანობის ზედამხედველობა, წინასწარი და გეგმიური 

გათავისუფლების დაგეგმვაში დახმარება; 

6. შესაბამისი პროგრამებისთვის კლიენტების შერჩევის და მათი დაშვების პროცესებში 

მონაწილეობა; 

7. კრიზისულ სიტუაციებში ჩარევა და დროებითი თავშესაფრით მომსახურება; 

8. სოციალური მუშაკის ან ჯანმრთელობის დაცვის სპეციალისტების 

ზედამხედველობის ქვეშ სემინარების ჩატარება ცხოვრებისეულ უნარებზე, 

ალკოჰოლისგან ან ნარკოტიკებისგან განკურნების, ყოფაქცევის მართვის, 

ახალგაზრდული და სხვა საზოგადოებრივ, სოციალურ მომსახურების პროგრამების 

დანერგვა; 

9. მიღებული ზომების და პროგრამების ეფექტურობის შეფასებისას კლიენტების 

პროგრესის მონიტორინგისა და ანგარიშგების გზით დახმარება; 

10. კონტაქტების შენარჩუნება სოციალურ მომსახურების სხვა სააგენტოებთან, 

სკოლებთან და ჯანმრთელობის დაცვის პროვაიდერებთან, რომლებიც კლიენტების 

საერთო მდგომარეობასთან და პროგრესთან დაკავშირებით ჩართულნი არიან 

მომხმარებლებისგან ინფორმაციის მიღების და უკუკავშირების მოპოვების 

პროცესებში. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 საზოგადოებრივი განვითარების მუშაკი 

 საზოგადოებრივი მომსახურების მუშაკი 

 კრიზისული ინტერვენციის მუშაკი 
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 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მომსახურების მუშაკი 

 ოჯახების მომსახურების მუშაკი 

 ცხოვრებისეული უნარების ინსტრუქტორი 

 ფსიქიკური ჯანმრთელობის მხარდამჭერი მუშაკი 

 კეთილდღეობის მხარდამჭერი მუშაკი 

 ქალთა თავშესაფრის ზედამხედველი 

 ახალგაზრდებისთვის განკუთვნილი მომსახურების მუშაკი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 მრჩეველი ქორწინების საკითხებში − 2635 

 პირობით ვადამდე გათავისუფლების ოფიცერი − 2635 

 პრობაციის ოფიცერი − 2635 

 სოციალური მუშაკი-პროფესიონალი − 2635 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3413 

რელიგიური სფეროს დამხმარე სპეციალისტები 

 

რელიგიური სფეროს დამხმარე სპეციალისტები უზრუნველყოფენ რელიგიის საქმეთა 

მინისტრების ან რელიგიური გაერთიანებების მხარდაჭერას, ეწევიან რელიგიურ 

საქმიანობას, გარკვეული რელიგიური სწავლების ქადაგებასა და გავრცელებას და სულიერი 

რჩევებითა და რწმენით ცდილობენ კეთილდღეობის გაუმჯობესებას.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. რელიგიური საქმიანობა; 

2. გარკვეული რელიგიური მიმდინარეობის ქადაგება და გავრცელება; 

3. დახმარება რელიგიური რიტუალებთან და საჯარო ღვთისმსახურებასთან 

დაკავშირებული მომსახურების ჩატარებისას;  

4. საზოგადოებისთვის და ცალკეული პირებისთვის რელიგიური განათლების, 

სულიერი რჩევების და მორალური მხარდაჭერის მიწოდება; 

5. გაჭირვებულების საკვებით, ტანსაცმელით და თავშესაფარით უზრუნველყოფის 

პროგრამების ადმინისტრირება და მათში მონაწილეობა;  

6. კეთილდღეობის გაუმჯობესებისა და შენარჩუნების მიზნით, ცალკეული 

პირებისთვის და საზოგადოებისთვის მართებულ ქცევაზე და რწმენაზე რჩევების 

მიცემა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 რწმენით მკურნალი 

 არა სასულიერო მქადაგებელი 

 ბერი 

 მონაზონი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ბონზე − 2636 

 იმამი − 2636 

 რელიგიური მოღვაწე − 2636 

 პუჯარი − 2636 

 მღვდელი − 2636 

 რაბინი − 2636 
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 ბალახეულით მკურნალი – 3230 

 სოფელში არატრადიციული მედიცინით მკურნალი − 3230 

 გრძნეული ექიმბაში – 3230 

 

 

მცირე ჯგუფი 342 

სპორტისა და ფიტნეს დაწესებულებების მუშაკები 

 

სპორტისა და ფიტნეს დაწესებულებების მუშაკები მომზდებას გადიან და მონაწილეობენ 

სპორტულ ღონისძიებებში ფინანსური მოგების მიზნით; ავარჯიშებენ მოყვარულ და 

პროფესიონალ სპორტსმენებს, რათა გააუმჯობესონ მათი სპორტული შედეგები; ხელს 

უწყობენ სპორტში ჩართულობას და სპორტული სტანდარტების განვითარებას; 

ორგანიზაციას უწევენ და ატარებენ სპორტულ ღონისძიებებს; ფიზიკური ვარჯიშების 

ცალკეულ ფორმებთან და სხვა აქტიურ დასვენებებთან დაკავშირებით ინსტრუქციების, 

ტრენინგების და ზედამხედველობის უზრუნველყოფა. 

მათ მოვალეობებში შედის: სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა; სპორტთან 

დაკავშირებული განათლებისა და შესაძლებლობების განვითარების მიზნით სპორტული 

ვარჯიშების ჩატარება; სპორტული შეჯიბრებების გამართვასთან დაკავშირებით წესების 

შედგენა და სპორტული ღონისძიებების მიმდინარეობის კონტროლი; პრაქტიკული 

მეცადინეობების და წვრთნების დაგეგმვა, ორგანიზება და ჩატარება; ფიტნეს პროგრამების 

შედგენა და განვითარება; ჯგუფური ვარჯიშების და ინდივიდუალური სწავლების ჩატარება 

სხვადასხვა ფიტნეს ღონისძიებებისას; სპორტისა და სპორტული უნარების განვითარების 

ხელშეწყობა; ახალგაზრდობის სპორტში ჩართულობის ზედამხედველობა. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

3421 სპორტსმენები 

3422 სპორტის მწვრთნელები, ინსტრუქტორები და სპორტთან დაკავშირებული 

ოფიციალური პირები 

3423 ფიტნეს და სპორტული დასვენების ინსტრუქტორები და სპორტული პროგრამების 

ხელმძღვანელები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3421 

სპორტსმენები 

 

სპორტსმენები მონაწილეობენ სპორტულ ღონისძიებებში. ისინი ვარჯიშობენ და 

ასპარეზობენ როგორც ინდივიდუალურად, აგრეთვე, გუნდურად, მათ მიერ შერჩეულ 

სპორტის სახეობებში. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა; 

2. პრაქტიკულ მეცადინეობებში და საწვრთნელო პროცესებში რეგულარული 

მონაწილეობა და ინდივიდუალურად ვარჯიში მოთხოვნილი სტანდარტების 

შესაბამისი ფიზიკური ფორმის და უნარების შესანარჩუნებლად; 

3. სპორტის ხელშემწყობ ღონისძიებების ჩატარება და მედიისთვის ინტერვიუების 

მიცემა; 

4. სპორტის კონკრეტულ სახეობაში ოსტატობის მაღალი დონის შენარჩუნება; 
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5. მწვრთნელებთან კონსულტაციების საფუძველზე სპორტულ სტრატეგიებზე 

გადაწყვეტილების მიღება; 

6. შეჯიბრების სხვა მონაწილეებისა და საასპარეზო გარემოს შეფასება; 

7. სპორტულ შეჯიბრებებში მონაწილეობა; 

8. სპორტის კონკრეტულ სახეობასთან დაკავშირებული წესებისა და რეგულაციების 

დაცვა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 სპორტსმენი 

 ველომრბოლი 

 მოკრივე 

 მოჭადრაკე 

 ფეხბურთელი 

 გოლფის მოთამაშე 

 ჰოკეის მოთამაშე 

 ჟოკეი 

 პოკერის მოთამაშე 

 ავტომრბოლი 

 მოთხილამურე 

 ჩოგბურთელი 

 მოჭიდავე 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3422 

სპორტის მწვრთნელები, ინსტრუქტორები და სპორტთან დაკავშირებული ოფიციალური 

პირები 

 

სპორტის მწვრთნელები, ინსტრუქტორები და სპორტთან დაკავშირებული ოფიციალური 

პირები მუშაობენ მოყვარულ და პროფესიონალ სპორტსმენებთან მათი სპორტული 

შედეგების გასაუმჯობესებლად და ხელს უწყობენ სპორტულ შეჯიბრებებში ფართო 

ჩართულობას, აგრეთვე, ორგანიზებას უწევენ და ატარებენ სპორტულ ღონისძიებებს 

დადგენილი წესების შესაბამისად. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. სპორტსმენებისა და გუნდების ძლიერი და სუსტი მხარეების გარკვევა; 

2. პრაქტიკული მეცადინეობების და წვრთნების დაგეგმვა, განვითარება და ჩატარება; 

3. სპორტული შეჯიბრების ცხრილების და პროგრამების განვითარება, დაგეგმვა და 

კოორდინაცია; 

4. სპორტული ღონისძიებებისთვის ან თამაშებისთვის სპორტსმენების და გუნდების 

მომზადება და მოტივირება; 

5. სათამაშო სტრატეგიის შემუშავება, გეგმების განვითარება და თამაშების დროს 

სპორტსმენებისათვის შესაბამისი მითითებების მიცემა; 

6. სპორტსმენებისა და გუნდების ასპარეზობის ანალიზი და შეფასება, სავარჯიშო 

პროგრამების მოდიფიცირება; 

7. ასპარეზობის და სათამაშო ტექნიკის კონტროლი და ანალიზი, განვითარების 

სამომავლო გზების განსაზღვრა; 

8. სპორტული ღონისძიებებისა და სპორტსმენთა შეჯიბრებების მსაჯობა სათამაშო 

სტანდარტების შესანარჩუნებლად და თამაშის წესებისა და უსაფრთხოების 

რეგულაციების დაცვის უზრუნველსაყოფად; 
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9. სათამაშო დროის კონტროლი და შეჯიბრებისა და სპორტული ღონისძიებების 

ანგარიშების წარმოება; 

10. მეტოქეთა გამოსვლების განსჯა, ქულის მინიჭება, დარღვევების შემთხვევაში 

ჯარიმების დანიშვნა და შედეგების განსაზღვრა; 

11. საბოლოო ანგარიშების და რეკორდების დაფიქსირება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 მსაჯი 

 სათხილამურო სპორტის ინსტრუქტორი 

 სპორტის მწვრთნელი 

 სპორტის სფეროში მომუშავე ოფიციალური პირი 

 ცურვის ინსტრუქტორი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ფიტნეს ინსტრუქტორი − 3423 

 ცხენოსნობის ინსტრუქტორი − 3423 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3423 

ფიტნეს და სპორტული დასვენების ინსტრუქტორები და სპორტული პროგრამის 

ხელმძღვანელები 

 

ფიტნეს და სპორტული დასვენების ინსტრუქტორები და სპორტული პროგრამის 

ხელმძღვანელები სპორტულ დასვენებასთან, ფიტნესთან და ღია ჰაერზე აქტიურ 

გართობასთან დაკავშირებით ხელმძღვანელობენ და მართავენ ღონისძიებებს, ინსტრუქციებს 

გასცემენ ინდივიდუალურ პირებსა და ჯგუფებზე.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. სპორტული დასვენების და ფიტნეს ღონისძიებების დაგეგმვა და ჩატარება; 

2. აქტიური დასვენების, სპორტული ან ფიტნეს ღონისძიებების კონტროლი 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, აუცილებლობის შემთხვევაში 

გადაუდებელი ან პირველადი დახმარების აღმოჩენა;  

3. კლიენტების ფიტნეს მონაცემების და შესაძლებლობების შეფასება და კონტროლი, 

რჩევების მიცემა; 

4. სხეულის მოძრაობების, ცნებების და უნარების დემონსტრირება და სწავლება, 

რომლებიც გამოიყენება ფიტნეს-პროვედურებში და რეკრეაციულ აქტივობებში;  

5. სპორტული ინვენტარის გამოყენებასთან დაკავშირებით ინსტრუქციების გაცემა; 

6. უსაფრთხოების დაცვის პროცედურების, წესების და რეგულაციების განმარტება და 

მათი აღსრულების უზრუნველყოფა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 აერობიკის ინსტრუქტორი 

 ფიტნეს ინსტრუქტორი 

 ცხენოსნობის ინსტრუქტორი 

 ღია ცის ქვეშ აქტიური გართობის ინსტრუქტორი 

 პერსონალური მწვრთნელი 

 აფროსნობის ინსტრუქტორი 

 ყვინთვის ინსტრუქტორი 
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სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 სათხილამურო სპორტის  ინსტრუქტორი − 3422 

 ცურვის ინსტრუქტორი − 3422 

 

 

მცირე ჯგუფი 343  

ხელოვნების, კულტურისა და კულინარიის სფეროს დამხმარე სპეციალისტები 

 

ხელოვნების, კულტურისა და კულინარიის სფეროს დამხმარე სპეციალისტები 

კრეატიული უნარების, ტექნიკური და კულტურული ცოდნის შერწყმით იღებენ და 

ამუშავებენ ფოტოებს; შეიმუშავებენ თეატრის სცენის დიზაინს და დეკორაციებს, მაღაზიის 

ბანერებს და სახლის ინტერიერს; ამზადებენ ობიექტებს გამოსაფენად; უვლიან 

ბიბლიოთეკების და გალერეების კოლექციებს, ჩანაწერების და კატალოგიზების სისტემებს; 

ქმნიან მენიუებს, ამზადებენ და პრეზენტაციას უკეთებენ საკვებს; დახმარებას უწევენ 

ფილმების და სატელივიზიო პროდუქციის წარმოებში; მონაწილეობენ ხელოვნებასთან და 

კულტურასთან დაკავშირებულ სხვა საქმიანობებში. 

მათ მოვალეობებში შედის: ფოტოკამერასთან მუშაობა ადამიანების, ღონისძიებების, 

სცენების, მასალების, პროდუქტებისა და სხვა საგნების ფოტოგრაფირების მიზნით; 

მხატვრული მეთოდების გამოყენებით პროდუქტის დიზაინის და ინტერიერის დეკორაციის 

შემუშავება და გაყიდვების სტიმულირება; ჩვენებისთვის ობიექტების მომზადება და 

მონტაჟი; საექპოზიციო ავეჯის, ვიტრინების და საგამოფენო ტერიტორიების დიზაინის 

შემუშავება და მოწყობა; მენიუების შემუშავება და საკვების მომზადების ზედამხედველობა; 

რეჟისორების და მსახიობების დახმარება თეატრალური წარმოდგენების, კინოსურათების, 

სატელევიზიო ან კომერციული პროდუქტების შექმნისას. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

3431 ფოტოგრაფები 

3432 ინტერიერის დიზაინერები და დეკორატორები 

3433 სამხატვრო გალერეების, მუზეუმებისა და ბიბლიოთეკების დამხმარე სპეციალისტები 

3434 შეფმზარეულები 

3435 ხელოვნებისა და კულტურის სფეროს სხვა დამხმარე სპეციალისტები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3431 

ფოტოგრაფები 

 

ფოტოგრაფები ადამიანების, ღონისძიებების, მოქმედების ადგილების, მასალების, 

ნაკეთობების და სხვა საგნების ფოტოების გადაღების მიზნით ფოტოკამერით მუშაობენ. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ფოტოების გადაღება სარეკლამო ან სხვა კომერციული, სამრეწველო ან სამეცნიერო 

მიზნებისთვის, აგრეთვე გაზეთების, ჟურნალების და სხვა გამოცემების სტატიების და 

მოთხრობების საილუსტრაციოდ; 

2. ცალკეული პირების ან პირთა ჯგუფების სურათების გადაღება; 

3. კონკრეტული დავალების მოთხოვნების შესწავლა და გამოსაყენებელ კამერაზე, 

ფირზე, განათებაზე და ფონის აქსესუარებზე გადაწყვეტილების მიღება; 

4. სურათის კომპოზიციის განსაზღვრა, აღჭურვილობისა და ფოტოგადაღებასთან 

დაკავშირებული ობიექტის ტექნიკური გამართვა; 
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5. სკანერით კომპიუტერში ფოტოების გადატანა; 

6. კომპიუტერის მეშვეობით ფოტოგრაფიული გამოსახულებების დამუშავება; 

7. მულტიმედიურ პროდუქტებში ჩასართავად არსებული ფოტოგრაფიული 

გამოსახულებების ციფრულ გამოსახულებებად გარდაქმნა; 

8. სასურველი ვიზუალური ეფექტის მისაღწევად აეროგრაფის, კომპიუტერის ან სხვა 

ტექნიკის გამოყენება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ქუჩის ფოტოგრაფი 

 კომერციული ფოტოგრაფი 

 ინდუსტრიული ფოტოგრაფი 

 ფოტოგრაფი 

 ფოტოჟურნალისტი 

 პორტრეტების ფოტოგრაფი 

 სამეცნიერო ფოტოგრაფი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ფოტოკამერის ოპერატორი − 3521 

 ვიდეოკამერის ოპერატორი − 3521 

 ფოტოგრაფიული მოწყობილობების შემკეთებელი − 7311 

 ფოტოგრავიურის ფოტოგრაფი − 7321 

 ფოტოლითოგრაფი − 7321 

 ელექტრონული მოწყობილობის მექანიკოსი − 7421 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3432 

ინტერიერის დიზაინერები და დეკორატორები 

 

ინტერიერის დიზაინერები და დეკორატორები გეგმავენ და აპროექტებენ კომერციულ, 

სამრეწველო, საჯარო, საცალო და საცხოვრებელი შენობების ინტერიერს, რათა შექმნან 

მიზანს მორგებული გარემო. მუშაობის პროცესში ითვალისწინებენ საცხოვრებელ და 

სამუშაო გარემოს გაუმჯობესებასთან და გაყიდვების სტიმულირებასთან დაკავშირებულ 

ფაქტორებს. ისინი კოორდინაციას უწევენ სამშენებლო და მოპირკეთების პროცესებს და 

მონაწილეობენ მათში. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. დაინტერესებულ პირებთან და კლიენტებთან კონსულტაციების საფუძველზე 

დიზაინერული ამოცანების და შეზღუდვების განსაზღვრა; 

2. სივრცესთან, ფუნქციონალურობასთან, ეფექტურობასთან, უსაფრთხოებასთან და 

ესთეტიკასთან დაკავშირებული მოთხოვნების კვლევა და ანალიზი;  

3. შენობების ინტერიერის დიზაინის კონცეფციების შემუშავება; 

4. ესკიზების, დიაგრამების, ილუსტრაციების და გეგმის მომზადება დიზაინის 

კონცეფციების განსახილველად; 

5. კლიენტებთან, ხელმძღვანელებთან, მიმწოდებლებთან და მშენებლებთან 

დიზაინერულ გადაწყვეტილებებზე მოლაპარაკება;  

6. ინტერიერისთვის ფუნქციონალური და ესთეტიკური მასალების, ავეჯის და 

ნაკეთობანის განსაზღვრა, შერჩევა და რეკომენდაციების გაცემა; 

7. კონსტრუქციისთვის შერჩეული დიზაინის დეტალიზება და დოკუმენტირება; 

8. მშენებლობის და ინტერიერის გაფორმების კოორდინაცია; 
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9. სცენის დეკორაციების დიზაინის შემუშავება და მოხატვა; 

10. პროდუქტების და მომსახურების გაყიდვების წასახალისებლად ვიტრინების და სხვა 

სადემონსტრაციო ზონების დიზაინის შემუშავება და გაფორმება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 დეკორატორი-გამფორმებელი 

 ინტერიერის დეკორატორი 

 სცენის დიზაინერი 

 ვიზუალური მერჩენდაიზერი 

 ვიტრინების გამფორმებელი. 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ინტერიერის არქიტექტორი − 2161 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3433 

სამხატვრო გალერეების, მუზეუმებისა და ბიბლიოთეკების დამხმარე სპეციალისტები 

 

გალერეების, მუზეუმებისა და ბიბლიოთეკების დამხმარე სპეციალისტები ამზადებენ 

ხელოვნების ნიმუშებს, ეგზემპლარებს და არტეფაქტებს კოლექციებისთვის, აწესრიგებენ და 

აწყობენ საგალერეო გამოფენებს, ეხმარებიან ბიბლიოთეკარებს ჩაწერილი მასალებისა და 

ფაილების დასამუშავებელი სისტემების ორგანიზებასა და მართვაში. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. საგამოფენო ობიექტების მომზადება და მონტაჟი; 

2. საგამოფენო მოწყობილობების, ვიტრინების და სადემონსტარციო ზონების დიზაინის 

შემუშავება და მოწყობა; 

3. დახმარება განათების სისტემის და საგამოფენო აპარატურის გამართვისას; 

4. ექსპონატების მიღება, მიტანა, შეფუთვა და გახსნა;  

5. ახალი საბიბლიოთეკო მასალების შეკვეთა და ბიბლიოთეკის ჩანაწერების და 

გავრცელების სისტემების მოვლა; 

6. დაბეჭდილი და ხელნაწერი მასალების კატალოგიზება; 

7. მონაცემთა ბაზაში ინფორმაციის შეტანა და კომპიუტერული ჩანაწერების 

რედაქტირება; 

8. აუდიოვიზუალური და ასლის გადამღები აპარატურის მართვა; 

9. ბიბლიოგრაფიული მონაცემების ძებნა და შემოწმება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 გალერეის ტექნიკოსი 

 ბიბლიოთეკის ტექნიკოსი 

 მუზეუმის ტექნიკოსი 

 ტაქსიდერმისტი 
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3434 ჯგუფური ერთეული 

შეფმზარეულები 

 

შეფმზარეულები ადგენენ მენიუს, ქმნიან კერძებს და ზედამხედველობენ დაგეგმვის, 

მართვის და საკვების მომზადების პროცესებს სასტუმროებში, რესტორნებში და კვების სხვა 

ობიექტებში, მათ შორის გემებზე, სამგზავრო მატარებელებში და კერძო მეურნეობებში. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. რეცეპტებისა და მენიუების დაგეგმვა და დამუშავება, საკვებთან და სამუშაო 

ძალასთან დაკავშირებული ხარჯების დაანგარიშება და პროდუქტების შეკვეთა; 

2. კერძების ხარისხის შემოწმება მზადების და წარდგენის ყველა ეტაპზე; 

3. მენეჯერებთან, დიეტოლოგებთან, სამზარეულოს და მომსახურე პერსონალთან 

საკვების მომზადებასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვა; 

4. მზარეულების და საკვების მზადების პროცესში ჩართული სხვა თანამშრომლების 

საქმიანობის კოორდინაცია და ზედამხედველობა; 

5. სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად მარაგების, სამზარეულოს 

ტექნიკის და სამუშაო სივრცის ინსპექტირება; 

6. საკვების დეკორატიული დიზაინის შექმნა და მისი პრეზენტაციის ფორმის 

განსაზღვრა; 

7. მზადების, საკვების და გარნირების მომზადების და პრეზენტაციის საკითხებზე 

მზარეულებისა და სხვა თანამშრომლების ინსტრუქტირება; 

8. სამზარეულოს პერსონალის აყვანის პროცესში მონაწილეობის მიღება და მათი 

მუშაობის კონტროლი; 

9. საკაზმის, სპეციფიკური საკვების და რთულად მოსამზადებელი კერძების მომზადება; 

10. ჰიგიენის დაცვის და საკვები პროდუქტების უსაფრთხოების რეგულაციების 

განმარტება და მათი აღსრულების უზრუნველყოფა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 შეფმზარეული 

 აღმასრულებელი შეფმზარეული 

 უფროსი შეფმზარეული 

 კონდიტერი შეფმზარეული 

 სოუსების დამამზადებელი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 მზარეული − 5140 

 სწრაფი კვების ობიექტის მზარეული − 9411 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3435 

ხელოვნებისა და კულტურის სფეროს სხვა დამხმარე სპეციალისტები 

 

ეს ჯგუფური ერთეული მოიცავს ხელოვნებისა და კულტურის სფეროს დამხმარე 

სპეციალისტებს, რომლებიც არ მიეკუთვნებიან 343 მცირე ჯგუფის, ხელოვნების, 

კულტურისა და კულინარიის სფეროს დამხმარე სპეციალისტების სხვა ჯგუფურ 

ერთეულებს. მაგალითად, ამ ჯგუფურ ერთეულში შედიან სპეციალისტები რომლებიც 

ეხმარებიან რეჟისორებს ან მსახიობებს თეატრალური დადგმის, კინოფილმის, სატელევიზიო 

ან კომერციული პროდუქტების გადაღებისას. 
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ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ბოდი-არტის მხატვარი 

 მაუწყებლობის მენეჯერი 

 განათების ტექნიკოსი 

 სამაუწყებლო პროგრამის კოორდინატორი 

 მოკარნახე (სუფლიორი) 

 სამაუწყებლო ქონების მმართველი 

 სპეციალური ეფექტების ტექნიკოსი 

 სცენის მენეჯერი 

 სცენის ტექნიკოსი 

 კასკადიორი 

 ტრიუკების კოორდინატორი 

 ტატუირების სპეციალისტი 

 თეატრის ტექნიკოსი 

 კოსტიუმერი 

 მეორეხარისხოვანი როლების შემსრულებელი 

  

 

ქვეჯგუფი 35 

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ტექნიკოსები 

 

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ტექნიკოსები უზრუნველყოფენ 

კომპიუტერული და კავშირგაბმულობის სისტემების და ქსელების ყოველდღიურ 

ფუნქციონირებას და ეწევიან ტექნიკური ხასიათის საქმიანობას, რომელიც დაკავშირებულია 

ტელეკომუნიკაციებთან, მაუწყებლობის გამოსახულებასთან და ხმასთან, აგრეთვე 

ხმელეთზე, ზღვაზე ან საჰაერო ხომალდზე  გამოყენებულ სხვა ტიპის სატელეკომუნიკაციო 

სიგნალებთან. ამ ქვეჯგუფის პროფესიათა უმრავლესობისათვის აუცილებელია ISCO-ს 

კვალიფიკაციის მესამე დონე. 

ამ ქვეჯგუფში შემავალი სპეციალისტების მოვალეობებში შედის: ინფორმაციის და 

კომუნიკაციების სისტემების მომხმარებლებისთვის დახმარების აღმოჩენა; ახალი 

პროგრამების და მოწყობილობების დაყენება; ქსელის და მონაცემთა გადაცემის სხვა 

სისტემების შექმნა, მართვა და ტექნიკური მომსახურება; ინტერნეტის და ინტრანეტ 

საიტების ან ვებ-სერვერთან დაკავშირებული მოწყობილობების ან პროგრამული 

უზრუნველყოფის დაყენება, კონტროლი და მხარდაჭერა, აგრეთვე ვებ-გვერდების 

მოდიფიცირება, ვებ-სერვერის ბეკაპი და მონაცემთა აღდგენა; ხმის ჩამწერი მოწყობილობის 

კონტროლი, გამოსახულების და ხმის ჩანაწერების რედაქტირება და მიკშირება; რადიო და 

სატელევიზიო პროგრამებთან დაკავშირებით გადამცემი, სამაუწყებლო და სატელიტური 

სისტემების კონტროლი და ტექნიკური მომსახურება; ხმელეთზე, ზღვაზე ან საჰაერო 

ხომალდზე რადიოკავშირის სისტემების, სატელიტური მომსახურების და მულტიპლექსური 

სისტემების კონტროლი და ტექნიკური მომსახურება; კომპიუტერული სისტემების და 

სატელეკომუნიკაციო დანადგარების კვლევებთან და დამუშავებასთან ან საცდელი 

ნიმუშების ტესტირებასთან დაკავშირებით ტექნიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა; 

მოცემული სპეციფიკაციების საფუძველზე სქემის ნახაზების შემუშავება და მომზადება; 

სატელეკომუნიკაციო სისტემების წარმოებაზე, გამოყენებაზე, ტექნიკურ მომსახურებაზე და 

რემონტზე ტექნიკური ზედამხედველობის უზრუნველყოფა. 
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ამ ქვეჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ მცირე ჯგუფებში: 

351 ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ოპერირების და მომხმარებელთა 

მხარდაჭერის ტექნიკოსები 

352 ტელეკომუნიკაციების და რადიომაუწყებლობის ტექნიკოსები 

 

 

მცირე ჯგუფი 351 

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ექსპლუატაციის და მომხმარებელთა 

მხარდაჭერის ტექნიკოსები 

 

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ექსპლუატაციის და მომხმარებელთა 

მხარდაჭერის ტექნიკოსები უზრუნველყოფენ კავშირგაბმულობის და კომპიუტერული 

სისტემების და ქსელების ყოველდღიურ ფუნქციონირებას და მომხმარებელთა ტექნიკურ 

დახმარებას. 

მათ მოვალეობებში შედის: პერიფერიული და კომპიუტერთან დაკავშირებული 

მოწყობილობის ოპერირება და კონტროლი; აღჭურვილობის დაზიანების ან სამუშაო 

ხარვეზების მაკონტროლირებელი სისტემების მონიტორინგი; ოპერირებისთვის 

პერიფერიული აღჭურვილობის, მაგალითად, პრინტერის შესაბამისი მასალებით დატენა, ან 

პერიფერიული მოწყობილობის ოპერატორების მიერ აღნიშნული აღჭურვილობის დატენის 

პროცესის ზედამხედველობა; პრობლემების მოგვარების მიზნით მომხმარებლების მიერ 

დასმულ კითხვებზე პასუხების გაცემა, რაც დაკავშირებულია პროგრამული ან აპარატული 

უზრუნველყოფის ფუნქციონირებასთან; კონსტრუქციული ან საინსტალაციო 

სპეციფიკაციების გათვალისწინებით კომპიუტერული ტექნიკის, პროგრამული 

უზრუნველყოფის ან პერიფერიული აღჭურვილობის დაყენება და მცირე რემონტის 

ჩატარება; სისტემების ყოველდღიური მუშაობის პროცესის ზედამხედველობა; 

თანამშრომლებისთვის აღჭურვილობების აწყობა და გამართავა, აგრეთვე კაბელების, 

საოპერაციო სისტემების და შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის დაყენება ან 

სათანადო ინსტალაციის უზრუნველყოფა; ქსელის და მონაცემთა გადაცემის სხვა სისტემების 

შექმნა, მართვა და ტექნიკური მომსახურება; ინტერნეტის და ინტრანეტ საიტების ან ვებ-

სერვერთან დაკავშირებული კომპიუტერული ტექნიკის ან პროგრამული უზრუნველყოფის 

დაყენება და კონტროლი, აგრეთვე მათი საიმედოობის და გამოყენებადობის მხარდაჭერა; 

ვებ-გვერდების მოდიფიცირება; ვებ-სერვერის ბეკაპი და მონაცემთა აღდგენა. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

3511 ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ექსპლუატაციის ტექნიკოსები 

3512 ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მომხმარებლების მხარდაჭერის 

ტექნიკოსები 

3513 კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსები 

3514 ვებ ტექნიკოსები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3511 

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ექსპლუატაციის ტექნიკოსები 

 

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ინფორმაციული და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების ექსპლუატაციის ტექნიკოსები ოპტიმალური ფუნქციონირების და 

პრობლემების იდენტიფიცირების უზრუნველსაყოფად მხარს უჭერენ ინფორმაციული და 
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საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სისტემების, პერიფერიული მოწყობილობების, 

კომპიუტერული ტექნიკის, პროგრამული უზრუნველყოფის და კომპიუტერთან 

დაკავშირებული სხვა აღჭურვილობების ყოველდღიურ მუშაობას, ოპერირებას და 

მონიტორინგს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. პერიფერიული და კომპიუტერთან დაკავშირებული სხვა მოწყობილობების მართვა 

და კონტროლი; 

2. მოწყობილობების ინტეგრირებისა და ოპერირებისთვის კომპიუტერული 

ტერმინალებით ბრძანებების შეყვანა და კომპიუტერზე და პერიფერიულ 

აღჭურვილობებზე კონტროლების აქტივირება; 

3. აღჭურვილობის დაზიანების ან სამუშაო ხარვეზების მაკონტროლირებელი 

სისტემების მონიტორინგი; 

4. მოწყობილობის გაუმართავად ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით 

ზედამხედველების ან ტექნიკური პერსონალის ინფორმირება; 

5. პროგრამულ ხარვეზებზე რეაგირების მიზნით პრობლემების იდენტიფიცირება და 

გამოსწორება, პრობლემის მოგვარების პროცესში სხვა თანამშრომლების ჩართვა ან 

პროგრამის შეჩერება;  

6. გამოსაყენებელი მოწყობილობების,  გამოყენების წესების, მასალების, მაგალითად, 

დისკების და ქაღალდის განსასაზღვრად, აგრეთვე სამუშაოს პარამეტრების 

გასაკონტროლებლად სამუშაოს გასამართი ინსტრუქციების კითხვა; 

7. საჭიროების მიხედვით პროგრამიდან გამომავალი მონაცემების ამოღება, 

განცალკევება და სორტირება და განსაზღვრული მომხმარებლებისთვის მათი 

გადაგზავნა; 

8. პერიფერიული აღჭურვილობის, მაგალითად, პრინტერის შესაბამისი მასალებით 

დატენა, ან პერიფერიული მოწყობილობის ოპერატორების მიერ აღნიშნული 

აღჭურვილობის დატენის პროცესის ზედამხედველობა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 კომპიუტერის ოპერატორი 

 კომპიუტერული პერიფერიული მოწყობილობის ოპერატორი 

 მაღალსიჩქარიანი კომპიუტერული პრინტერის ოპერატორი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 კომპიუტერული ქსელის ტექნიკოსი − 3513 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3512 

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მომხმარებლების მხარდაჭერის 

ტექნიკოსები 

 

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მომხმარებლების მხარდაჭერის 

ტექნიკოსები უზრუნველყოფენ მომხმარებლების ტექნიკურ მხარდაჭერას პირადად ან 

ტელეფონით, ელ-ფოსტით ან სხვა ელექტრონული საშუალებებით, მათ შორის 

უზრუნველყოფენ სხვადასხვა საკითხების და პრობლემების დიაგნოსტიკას და მოგვარებას, 

რაც დაკავშირებულია პროგრამულ უზრუნველყოფასთან, კომპიუტერულ ტექნიკასთან, 

პერიფერიულ მოწყობილობებთან, ქსელებთან, მონაცემთა ბაზებთან და ინტერნეტთან, 

აგრეთვე ხელმძღვანელობენ და მხარს უჭერენ სისტემების განთავსების, ინსტალაციის და 

ტექნიკური მომსახურების პროცესებს. 



262 
 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. პრობლემების მოგვარების მიზნით მომხმარებლების მიერ დასმულ კითხვებზე 

პასუხების გაცემა, რაც დაკავშირებულია პროგრამული ან აპარატული 

უზრუნველყოფის ფუნქციონირებასთან; 

2. ბრძანებების შეყვანა და ოპერაციების სისწორის შესამოწმებლად და ხარვეზების 

აღმოჩენად სისტემის ფუნქციონირების პროცესზე დაკვირვება; 

3. კონსტრუქციული ან საინსტალაციო სპეციფიკაციების გათვალისწინებით 

კომპიუტერული ტექნიკის, პროგრამული უზრუნველყოფის ან პერიფერიული 

აღჭურვილობის დაყენება და მცირე რემონტი; 

4. საკომუნიკაციო და კომპიუტერული სისტემების ყოველდღიური მუშაობის პროცესის 

ზედამხედველობა; 

5. თანამშრომლებისთვის აღჭურვილობების აწყობა და გამართვა, აგრეთვე კაბელების, 

საოპერაციო სისტემების და შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის დაყენება ან 

სათანადო ინსტალაციის უზრუნველყოფა; 

6. მონაცემთა გადაგზავნის ყოველდღიურ ტრანზაქციებზე, პრობლემებზე, 

ნაკლოვანებების გამოსასწორებლად მიღებულ ზომებზე, ან საინსატალაციო 

სამუშაოებზე ჩანაწერების წარმოება; 

7. მომხმარებლებისთვის წარმოქმნილი ტექნიკური პრობლემების მოგვარება ან 

აღწარმოება; 

8. კვლევებისთვის და გადაწყვეტილებებისთვის მომხმარებელთა გზამკვლევებიდან, 

ტექნიკური სახელმძღვანელოებიდან და სხვა დოკუმენტებიდან კონსულტაცირება; 

9. ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების პროდუქტების და სერვისების 

შემუშავებისას და ტესტირებისას აპლიკაციების პროგრამისტების, სისტემების 

დამპროექტებლების და ისტ-ს სხვა სპეციალისტების დახმარება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 კომუნიკაციების ასისტენტი (ისტ) 

 კომპიუტერული მონაცემთა ბაზის ასისტენტი 

 კომპიუტერული დახმარების ცენტრის ოპერატორი 

 კომპიუტერული პროგრამირების ასისტენტი 

 კომპიუტერული სისტემების ანალიზის ასისტენტი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3513 

კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსები 

 

კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსები ქმნიან, მართავენ და ტექნიკურ 

მომსახურებას უწევენ კომპიუტერულ ქსელებს და მონაცემთა გადაცემის სხვა სისტემებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ქსელური სისტემების მართვა, ტექნიკური მომსახურება და პრობლემების მოგვარება; 

2. მონაცემთა გადაცემის სისტემების (გარდა ქსელებისა) მართვა და ტექნიკური 

მომსახურება; 

3. მომხმარებელთა დახმარება ქსელებთან და მონაცემების გადაცემასთან 

დაკავშირებული პრობელემების გადაჭრისას; 

4. სფეროების იდენტიფიცირება, რომლებიც საჭიროებენ მოწყობილობების და 

პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებას; 

5. კომპიუტერული ტექნიკის დაყენება და ქსელის, ოპერაციული სისტემის და 

აპლიკაციების პროგრამული უზრუნველყოფის დაინსტალირება; 
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6. კომპიუტერულ ქსელებზე გაშვების და გათიშვის, აგრეთვე ბეკაპის და 

დაზიანების შემთხვევაში მონაცემთა აღდგენის ოპერაციების შესრულება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 კომპიუტერული ქსელის ტექნიკოსი; 

 ქსელის ტექნიკური მხარდაჭერის ტექნიკოსი. 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ქსელის ადმინისტრატორი − 2522 

 ქსელის ანალიტიკოსი − 2523 

 კომპიუტერის ოპერატორი − 3511 

 ვებ ტექნიკოსი − 3514 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3514 

ვებ ტექნიკოსები 

 

ვებ ტექნიკოსები მხარს უჭერენ, აკონტროლებენ და უზრუნველყოფენ ინტერნეტის, 

ინტრანეტ საიტების და ვებ-სერვერთან დაკავშირებული კომპიუტერული ტექნიკის და 

პროგრამული უზრუნველყოფის ოპტიმალურ ფუნქციონირებას. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ინტერნეტის და ინტრანეტ საიტების, ან ვებ-სერვერთან დაკავშირებული 

კომპიუტერული ტექნიკის ან პროგრამული უზრუნველყოფის დაყენება და 

კონტროლი, აგრეთვე მათი საიმედოობის და გამოყენებადობის მხარდაჭერა; 

2. პოლიტიკის, ინსტრუქციების და სხვა დოკუმენტების დამუშავება და მხარდაჭერა, 

ოპერაციული პროცედურების და სისტემური ლოგების ჩაწერა; 

3. უსაფრთხოების ზომების დამუშავება, კოორდინირება, დანერგვა და კონტროლი; 

4. სამუშაო პარამეტრების გასაუმჯობესებლად ანალიზის ჩატარება და 

რეკომენდაციების გაცემა, მათ შორის ახალი სისტემების შეძენაზე და არსებულის 

განახლებაზე; 

5. კლიენტებთან და მომხმარებლებთან კომუნიკაცია და სახელმძღვანელო ხასიათის 

რეკომენდაციების გაცემა; 

6. ვებ-გვერდების შექმნა და მოდიფიცირება; 

7. ვებ-სერვერის ბეკაპი და მონაცემთა აღდგენა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ვებ მასტერი 

 ვებ-საიტის ადმინისტრატორი 

 ვებ-საიტის ტექნიკოსი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 კომპიუტერული თამაშების დიზაინერი − 2166 

 ვებ-საიტის დიზაინერი − 2166 

 სისტემური ანალიტიკოსი − 2511 

 კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის დიზაინერი − 2512 

 ვებ-საიტის შემმუშავებელი − 2513 

 კომპიუტერული სისტემების ადმინისტრატორი − 2522 

 ქსელის ადმინისტრატორი − 2522 
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მცირე ჯგუფი 352 

ტელეკომუნიკაციების და რადიომაუწყებლობის ტექნიკოსები 

 

ტელეკომუნიკაციების და რადიომაუწყებლობის ტექნიკოსები აკონტროლებენ 

მოწყობილობის ტექნიკურ ფუნქციონირებას, რათა ჩაწერონ და დაარედაქტირონ 

გამოსახულება და ხმა, და რათა გადასცენ რადიო და სატელევიზიო პროგრამების  

გამოსახულება და ხმა, აგრეთვე სხვა ტიპის სატელეკომუნიკაციო სიგნალები ხმელეთზე, 

ზღვაზე თუ საჰაერო ხომალდზე; ისინი ასრულებენ ტექნიკური ხასიათის ამოცანებს, რაც 

უკავშირდება სატელეკომუნიკაციო საინჟინრო კვლევას, აგრეთვე სატელეკომუნიკაციო 

სისტემების დაპროექტებას, წარმოებას, აწყობას, კონსტრუირებას, მართვას, ტექნიკურ 

მომსახურებას და შეკეთებას. 

მათ მოვალეობებში შედის: ხმის ჩამწერი მოწყობილობის კონტროლი, გამოსახულების და 

ხმის ჩანაწერების რედაქტირება და მიკშირება; რადიო და სატელევიზიო პროგრამებთან 

დაკავშირებით გადამცემი, სამაუწყებლო და სატელიტური სისტემების კონტროლი და 

ტექნიკური მომსახურება; ხმელეთზე, ზღვაზე ან საჰაერო ხომალდზე რადიოკავშირის 

სისტემების, სატელიტური მომსახურების და მრავალარხიანი სისტემების კონტროლი და 

ტექნიკური მომსახურება; სატელეკომუნიკაციო დანადგარების კვლევებთან და 

დამუშავებასთან ან საცდელი ნიმუშების ტესტირებასთან დაკავშირებით ტექნიკური 

მხარდაჭერის უზრუნველყოფა; მოცემული სპეციფიკაციების საფუძველზე სქემის ნახაზების 

შემუშავება და მომზადება; სატელეკომუნიკაციო სისტემების წარმოებზე, გამოყენებაზე, 

ტექნიკურ მომსახურებაზე და რემონტზე ტექნიკური ზედამხედველობის უზრუნველყოფა. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

3521 რადიო- და ტელემაუწყებლობის ტექნიკოსები 

3522 სატელეკომუნიკაციო დანადგარების ტექნიკოსები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3521 

რადიო- და ტელემაუწყებლობის ტექნიკოსები 

 

რადიომაუწყებლობისა და ტელემაუწყებლობის ტექნიკოსები აკონტროლებენ 

მოწყობილობის ტექნიკურ ფუნქციონირებას, რათა ჩაწერონ და დაარედაქტირონ 

გამოსახულება და ხმა და, რათა გადასცენ რადიო და სატელევიზიო პროგრამების 

გამოსახულება და ხმა, აგრეთვე სხვა ტიპის სატელეკომუნიკაციო სიგნალები ხმელეთზე, 

ზღვაზე თუ თვითმფრინავში. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ხმის ჩამწერი მოწყობილობის კონტროლი; 

2. დამაკმაყოფილებელი ხარისხის უზრუნველსაყოფად და გამოსახულების და ხმის 

სპეცეფექტების შესაქმნელად მათი რედაქტირების და მიკშირების აღჭურვილობის 

კონტროლი; 

3. პრობლემების განსაზღვრისას და გადაჭრისას გამოსახულების და ხმის ჩაწერასთან და 

რედაქტირებასთან დაკავშირებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის 

გამოყენება;  

4. რადიო და სატელევიზიო პროგრამებთან დაკავშრებული გადამცემი, სამაუწყებლო 

და სატელიტური სისტემების კონტროლი; 

5. ხმელეთზე, ზღვაზე ან საჰაერო ხომალდზე რადიოკავშირის სისტემების, 

სატელიტური მომსახურების და მულტიპლექსური სისტემების კონტროლი; 
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6. პრობლემების განსაზღვრისას და გადაჭრისას მაუწყებლობასთან, 

სატელეკომუნიკაციო ტერმინალებთან და გადამცემ სისტემებთან დაკავშირებული 

თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის გამოყენება;  

7. მოწყობილობებზე გადაუდებელი რემონტის ჩატარება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 აუდიოვიზუალური აპარატურის ოპერატორი 

 სამაუწყებლო მოწყობილობის ოპერატორი 

 მაუწყებლობის ტექნიკოსი 

 კინოოპერატორი 

 ვიდეოოპერატორი 

 მედია წარმოების ასისტენტი 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ფოტოგრაფი − 3431 

 

 

ჯგუფური ერთეული 3522 

სატელეკომუნიკაციო დანადგარების ტექნიკოსები 

 

სატელეკომუნიკაციო დანადგარების ტექნიკოსები ასრულებენ ტექნიკური ხასიათის 

ამოცანებს, რაც უკავშირდება სატელეკომუნიკაციო საინჟინრო  კვლევებს, აგრეთვე 

სატელეკომუნიკაციო სისტემების დაპროექტებას, წარმოებას, აწყობას, კონსტრუირებას, 

მართვას, ტექნიკურ მომსახურებას და შეკეთებას.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. სატელეკომუნიკაციო დანადგარების კვლევებთან და დამუშავებასთან ან საცდელი 

ნიმუშების ტესტირებასთან დაკავშირებით ტექნიკური მხარდაჭერის 

უზრუნველყოფა; 

2. მისაღები სამუშაო მეთოდების განსასაზღვრად ტექნიკური მასალების, მაგალითად, 

ნახაზების და სქემების შესწავლა; 

3. მოცემული სპეციფიკაციების შესაბამისად სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობის 

წარმოებაზე და მონტაჟზე საჭირო მასალების და სამუშაო ძალის რაოდენობის და 

ხარჯების დათვლა და დეტალური ხარჯთაღრიცხვის მომზადება; 

4. სამუშაოს დამაკმაყოფილებელი ხარისხის და სპეციფიკაციებთან და რეგულაციებთან 

შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად სატელეკომუნიკაციო სისტემების წარმოების, 

მოხმარების, მომსახურების და შეკეთების პროცესების ტექნიკური ზედამხედველობა; 

5. სამუშაო პროცესში წამოჭრილი პრობლემების განსაზღვრისას და გადაჭრისას 

სატელეკომუნიკაციო ინჟინერიის პრინციპებთან და პრაქტიკასთან დაკავშირებული 

ტექნიკური ცოდნის გამოყენება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითია: 
 სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობის მომსახურების ტექნიკოსი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ელექტრონიკის ტექნიკოსი − 3114 

 კომპიუტერული ტექნიკის მემონტაჟე − 7422 

 სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობების შემკეთებელი − 7422 

 სატელეფონე კავშირის მემონტაჟე − 7422 
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ძირითადი ჯგუფი 4 

ოფისის დამხმარე პერსონალი 

 

ოფისის დამხმარე პერსონალი იწერს, ორგანიზებას უწევს, ინახავს, ანგარიშობს და ეძებს 

ინფორმაციას და ასრულებს საოფისე მოვალეობებს, რომლებიც დაკავშირებულია თანხების 

განკარგვის ოპერაციებთან, მგზავრობის საკითხების ორგანიზებასთან, ინფორმაციის 

მოთხოვნასთან და შეხვედრებთან. ამ ძირითადი ჯგუფის პროფესიების დიდი ნაწილი 

დაკისრებული ვალდებულებების კომპეტენტურად შესრულებისთვის მოითხოვს ISCO-ს 

კვალიფიკაციის მეორე დონეს.  

ოფისის დამხმარე პერსონალის მოვალეობებში შედის: სტენოგრაფია, ბეჭდვა, ტექსტური 

პროცესორებისა და სხვა საოფისე მოწყობილობების გამოყენება; კომპიუტერში ინფორმაციის 

შეყვანა; სამდივნო მოვალეობების შესრულება; რიცხობრივი მონაცემების შენახვა და 

გამოთვლა; მარაგებთან, წარმოებასთან და ტრანსპორტთან დაკავშირებული ჩანაწერების 

შენახვა; სამგზავრო და სატვირთო ტრანსპორტთან დაკავშირებული ჩანაწერების შენახვა; 

ბიბლიოთეკებში საოფისე მოვალეობების შესრულება; დოკუმენტების დაარქივება; საფოსტო 

მომსახურებასთან დაკავშირებულ მოვალეობათა შესრულება; დასაბეჭდი მასალების 

მომზადება და შემოწმება; პირების, რომლებსაც არ შეუძლიათ კორესპონდენციის კითხვა ან 

წერა, დახმარება; თანხების განკარგვის ოპერაციების შესრულება; მგზავრობის საკითხების 

ორგანიზება; მომხმარებელთათვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდება და შეხვედრების 

დანიშვნა; ტელეფონის კომუტატორის მომსახურება. მათ მოვალეობებში, შესაძლოა, 

შედიოდეს სხვა დასაქმებულ პირებზე ზედამხედველობაც.  

 

ამ ქვეჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ მცირე ჯგუფებში: 

41 ზოგადი პროფილის და ტექსტის ამკრეფი კლერკები 

42 მომხმარებელთა მომსახურების სფეროთა კლერკები 

43 რაოდენობრივი და მატერიალური ფასეულობების აღმრიცხველი კლერკები 

44 ოფისის დამხმარე პერსონალში დასაქმებული სხვა პირები 
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ქვეჯგუფი 41 

ზოგადი პროფილის და ტექსტის ამკრეფი კლერკები 

 

ზოგადი პროფილის და ტექსტის ამკრეფი კლერკები ინახავენ, ორგანიზებას უწევენ, 

ინახავენ და ეძებენ ინფორმაციას და ასრულებენ მრავალ სხვადასხვა საოფისე და 

ადმინისტრაციულ მოვალეობას ჩამოყალიბებული პროცედურების მიხედვით. ამ ქვეჯგუფის 

პროფესიების დიდი ნაწილი დაკისრებული ვალდებულებების კომპეტენტურად 

შესრულებისთვის მოითხოვს ISCO-ს კვალიფიკაციის მეორე დონეს. 

ამ ქვეჯგუფში დასაქმებულ პირთა მოვალეობებში, ჩვეულებრივ, შედის: ინფორმაციის 

შენახვა, მომაზადება, დახარისხება, კლასიფიცირება და დაარქივება; ფოსტის დახარისხება, 

გახსნა და გაგზავნა; ყოველდღიური ანგარიშებისა და კორესპონდენცის მომზადება; 

დოკუმენტების ასლების გადაღება და ფაქსით გაგზავნა; პერსონალური კომპიუტერების, 

საბეჭდი ან საწერი მანქანების მართვა, ტექსტისა და მონაცემების შენახვის, შეყვანისა და 

დამუშავებისათვის; დოკუმენტების გადამოწმება და შესწორება; ზედნადებების მომზადება 

და ციფრების გადამოწმება.  

 

ამ ქვეჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ მცირე ჯგუფებში:  

411 ოფისის ზოგადი პროფილის კლერკები 

412 მდივნები (ზოგადი პროფილის) 

413 ტექსტის ამკრეფი ოპერატორები 

 

 

მცირე ჯგუფი 411 

ოფისის ზოგადი პროფილის კლერკები 

 

ოფისის ზოგადი პროფილის კლერკები ასრულებენ სხვადასხვა საოფისე და 

ადმინისტრაციულ მოვალეობას ჩამოყალიბებული პროცედურების მიხედვით.  

მათ მოვალეობებში, ჩვეულებრივ, შედის: ინფორმაციის შენახვა, მომზადება, დახარისხება, 

კლასიფიცირება და დაარქივება; ფოსტის დახარისხება, გახსნა და გაგზავნა; დოკუმენტების 

ასლების გადაღება და ფაქსით გაგზავნა; ყოველდღიური ანგარიშებისა და 

კორესპონდენცების მომზადება; თანამშრომლების მიერ აღჭურვილობის მოხმარებასთან 

დაკავშირებული ინფორმაციის შენახვა; სატელეფონო ან ელექტრონულ გამოკითხვებზე 

პასუხი ან შესაბამის პირებთან გადამისამართება; ციფრების გადამოწმება, ზედნადებების 

მომზადება და განხორციელებული ფინანსური ტრანზაქციების დეტალების შესახებ 

ინფორმაციის შენახვა; ინფორმაციის კომპიუტერში გადაწერა, გადამოწმება და შესწორება.  

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულში:  

4110 ოფისის ზოგადი პროფილის კლერკები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 4110 

ოფისის ზოგადი პროფილის კლერკები 

 

ოფისის ზოგადი პროფილის კლერკები ასრულებენ სხვადასხვა საოფისე და 

ადმინისტრაციულ მოვალეობას ჩამოყალიბებული პროცედურების მიხედვით.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ინფორმაციის შენახვა, მომზადება, დახარისხება, კლასიფიცირება და დაარქივება; 
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2. ფოსტის დახარისხება, გახსნა და გაგზავნა; 

3. დოკუმენტების ასლების მომზადება და ფაქსით გაგზავნა;  

4. ყოველდღიური ანგარიშებისა და კორესპონდენციების მომზადება;  

5. თანამშრომლების მიერ აღჭურვილობის მოხმარებასთან დაკავშირებული 

ინფორმაციის შენახვა;  

6. სატელეფონო ან ელექტრონულ გამოკითხვებზე პასუხი ან შესაბამის პირებთან 

გადამისამართება;  

7. ციფრების გადამოწმება, ზედნადებების მომზადება და განხორციელებული 

ფინანსური ტრანზაქციების დეტალების შესახებ ინფორმაციის შენახვა;  

8. ინფორმაციის კომპიუტერში გადაწერა გადამოწმება და შესწორება.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ოფისის ზოგადი პროფილის კლერკი 

 ოფისის კლერკი 

 

შენიშვნა 
ოფისის ზოგადი კლერკების მოვალეობების 4120-ე ჯგუფურ ერთეულში (მდივნები 

(ზოგადი პროფილის)) შემავალი დასაქმებული პირების მოვალეობებისაგან განსხვავების 

გამოსაკვეთად უნდა აღინიშნოს, რომ მდივნების უპირველესი მოვალეობა არის 

კორესპონდენციისა და სხვა დოკუმენტაციის გადაწერა, ფორმატირება და დამუშავება. 

ოფისის ზოგადი პროფილის კლერკებმა, შესაძლოა, შეასრულონ ზოგიერთი ასეთი 

საქმიანობა, თუმცა დოკუმენტაციის გადაწერა და დამუშავება არ არის მათი მთავარი 

მოვალეობა. 

 

 

მცირე ჯგუფი 412 

მდივნები (ზოგადი პროფილის) 

 

მდივნები (ზოგადი პროფილის) კორესპონდენციისა და სხვა დოკუმენტების შედგენის, 

სხვა თანამშრომლების მიერ მომზადებული დოკუმენტების შემოწმებისა და მომზადების, 

შემომავალი და გამავალი ფოსტის შემოწმების, შეხვედრების მოთხოვნების აღრიცხვისა და 

სხვადასხვა ტიპის ადმინისტრაციულ ფუნქციათა შესრულებისათვის იყენებენ საწერ 

მანქანებს, პერსონალურ კომპიუტერებს ან სხვა საბეჭდ მოწყობილობებს.    

მათ მოვალეობებში, ჩვეულებრივ, შედის: ნაკარნახები ტექსტის, ელექტრონული 

დოკუმენტების ან დაწერილი პროექტების მიხედვით კორესპონდენციის, ჩანაწერებისა და 

ანგარიშების შემოწმება, ფორმატირება და გადაწერა საწერი მანქანების, პერსონალური 

კომპიუტერების ან სხვა საბეჭდი მოწყობილობების გამოყენებით მათი ოფისის 

სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად; სხვადასხვა კომპიუტერული 

პროგრამის გამოყენება, მათ შორის ელექტრონული ცხრილების, ადმინისტრაციული 

ფუნქციების შესასრულებლად; შემომავალი ან გამავალი ფოსტის შემოწმება; ფოსტის, 

კორესპონდენციისა და სხვა დოკუმენტების ელექტრონული ფაილების მომზადება, შენახვა 

და გაგზავნა; შეხვედრების მოთხოვნების აღრიცხვა და მათ ორგანიზებაში დახმარება; 

თანამშრომლების შვებულებებისა და სხვა უფლებების აღრიცხვა და შენახვა; დოკუმენტთა 

სისტემის ორგანიზება და ზედამხედველობა; საკუთარი ინიციატივით ყოველდღიური 

კორესპონდენციის მართვა.  
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ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულში:  

4120 მდივნები (ზოგადი პროფილის) 

 

 

ჯგუფური ერთეული 4120 

მდივნები (ზოგადი პროფილის) 

 

მდივნები (ზოგადი პროფილის) კორესპონდენციისა და სხვა დოკუმენტაციის გადაწერის, 

სხვა თანამშრომლების მიერ მომზადებული დოკუმენტების შემოწმებისა და მომზადების, 

შემომავალი და გამავალი ფოსტის შემოწმების, შეხვედრების მოთხოვნების აღრიცხვისა და 

სხვადასხვა ტიპის ადმინისტრაციულ ფუნქციათა შესრულებისათვის იყენებენ საბეჭდ 

მანქანებს, პერსონალურ კომპიუტერებს ან სხვა საბეჭდ მოწყობილობებს.   

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ნაკარნახევი ტექსტის, ელექტრონული დოკუმენტების ან დაწერილი პროექტების 

მიხედვით კორესპონდენციის, ჩანაწერებისა და ანგარიშების შემოწმება, ფორმატირება 

და გადაწერა საწერი მანქანების, პერსონალური კომპიუტერის ან სხვა საბეჭდი 

მოწყობილობების გამოყენებით მათი ოფისის სტანდარტებთან შესაბამისობის 

უზრუნველსაყოფად;   

2. სხვადასხვა კომპიუტერული პროგრამის გამოყენება, მათ შორის ელექტრონული 

ცხრილების, ადმინისტრაციული ფუნქციების შესასრულებლად;  

3. შემომავალი ან გამავალი ფოსტის შემოწმება;  

4. ფოსტის, კორესპონდენციისა და სხვა დოკუმენტების ელექტრონული ფაილების 

მომზადება, შენახვა და გაგზავნა;  

5. შეხვედრების მოთხოვნების აღრიცხვა და მათ ორგანიზებაში დახმარება;  

6. თანამშრომლების შვებულებებისა და სხვა უფლებების აღრიცხვა და შენახვა;  

7. დოკუმენტთა სისტემის ორგანიზება და ზედამხედველობა;  

8. საკუთარი ინიციატივით ყოველდღიური კორესპონდენციის მართვა.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 მდივანი 

 მდივანი-მბეჭდავი 

 ტექსტურ მასალებზე მუშაობის მდივანი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 იურიდიული მდივანი − 3342 
 ადმინისტრაციული მდივანი − 3343 

 აღმასრულებელი თანაშემწე − 3343 

 სამედიცინო სფეროს მდივანი − 3344 

 

 

მცირე ჯგუფი 413 

ტექსტის ამკრეფი ოპერატორები 

 

ტექსტის ამკრეფ ოპერატორებს შეჰყავთ და ამუშავებენ ტექსტსა და მონაცემებს და 

ამზადებენ, რედაქტირებენ და აწარმოებენ დოკუმენტებს შენახვის, დამუშავების, 

გამოქვეყნებისა და გადაცემისათვის.  
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მათ მოვალეობებში, ჩვეულებრივ, შედის: საჭირო მონაცემებისა და კოდების შეყვანა 

ინფორმაციის დასამუშავებებლად; არქივიდან მონაცემების ამოღება, გადამოწმება და 

განახლება, შეყვანილი ინფორმაციის აღრიცხვა; კომპიუტერიზებული აღჭურვილობით ან 

სტენოგრაფიული მანქანით მოსმენების სწრაფი სტენოგრაფიული ჩანაწერების გაკეთება; 

სტენოგრაფიულად და ხმისჩამწერი აღჭურვილობით ჩაწერილი ინფორმაციის გადაწერა და 

მისი გადამოწმება და შესწორება; გამოთქმული სიტყვების, ბუნებრივი ბგერებისა და 

სიმღერების ტექსტების სუბტიტრებად ჩაწერა კინოსა და სატელევიზიო პროგრამებისთვის.  

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

4131 მბეჭდავები და ტექსტის რედაქტირების მოწყობილობის ოპერატორები 

4132 მონაცემთა შეყვანის კლერკები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 4131 

მბეჭდავები და ტექსტის რედაქტირების მოწყობილობის ოპერატორები  

 

მბეჭდავები და ტექსტის რედაქტირების მოწყობილობის ოპერატორები საბეჭდი მანქანის, 

პერსონალური კომპიუტერის ან სხვა ტექსტური პროცესორის გამოყენებით კრეფენ, 

რედაქტირებენ და ბეჭდავენ ტექსტს და აკეთებენ ზეპირი ან წერილობითი ტექსტების 

სტენოგრაფიულ ჩანაწერებს.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. კომპიუტერის, საბეჭდი მანქანის ან სარედაქციო პროგრამის გამოყენებით 

წერილობითი ტექსტის აკრეფა წინასწარი პროექტიდან, გასწორებული ასლებიდან, 

ხმის ჩანაწერებიდან ან სტენოგრაფიული ჩანაწერებიდან;  

2. დასრულებულ სამუშაო დოკუმენტში ორთოგრაფიული, გრამატიკული, 

პუნქტუაციური და ფორმატირების შეცდომების გასწორება;  

3. ინსტრუქციების შესაბამისად დასაბეჭდად გამზადებული მასალების შეგროვება და 

გადანაწილება;  

4. დასრულებული დოკუმენტების კომპიუტერის მყარ ან გადასატან დისკზე 

დაარქივება და შენახვა ან კომპიუტერის საარქივო სისტემის მოწესრიგება 

დოკუმენტების შენახვის, გადმოწერის ან განახლებისათვის; 

5. ნაკარნახები ტექსტის ჩაწერა და სხვა საკითხებზე სტენოგრაფიული ჩანაწერების 

გაკეთება;  

6. გამოთქმული სიტყვების, ბუნებრივი ბგერებისა და სიმღერების ტექსტების 

სუბტიტრებად ჩაწერა კინოსა და სატელევიზიო პროგრამებისთვის;  

7. სტენოგრაფიული დანადგარით ან ხმის ჩამწერი მოწყობილობით ჩაწერილი 

ინფორმაციის გადაწერა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 მბეჭდავი-სტენოგრაფისტი 

 სტენოგრაფისტი 

 მბეჭდავი 

 ტექსტის რედაქტირების მოწყობილობის ოპერატორი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 სასამართლოს მდივანი − 3343 

 სამედიცინო სფეროს მბეჭდავი − 3344 
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ჯგუფური ერთეული 4132 

მონაცემთა შეყვანის კლერკები 

 

მონაცემთა შეყვანის კლერკებს კლავიატურის, მაუსის, ოპტიკური სკანერის, ხმის 

ამომცნობი პროგრამის ან მონაცემების შესაყვანი სხვა ინსტრუმენტების გამოყენებით 

დაშიფრული, სტატისტიკური, ფინანსური და სხვა რიცხობრივი მონაცემები ელექტრონულ 

აღჭურვილობაში, კომპიუტერიზებულ მონაცემთა ბაზებში, ელექტრონულ ცხრილებში ან 

სხვა საარქივო პროგრამებში შეჰყავთ. მათ მონაცემები შეჰყავთ მექანიკურ და ელექტრონულ 

მოწყობილობებში მათემატიკური გათვლების შესასრულებლად.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ინფორმაციის შეკრების მიზნით ზედნადებების, ფორმების, ჩანაწერებისა და სხვა 

დოკუმენტების მიღება და რეგისტრაცია; 

2. რიცხობრივი მონაცემების, კოდების და ტექსტის წყაროს მასალებიდან შეყვანა 

კომპიუტერის შესაბამის არქივებსა და გადამამუშავებელ მოწყობილობებში;  

3. მონაცემების სიზუსტისა და სისრულის შემოწმება და საჭიროების შემთხვევაში, 

შეყვანილი ინფორმაციის გადამოწმება;  

4. საბუხჰალტრო და გამოთვლითი მანქანების ამუშავება; 

5. მონაცემთა ბაზების სისტემებსა და პროგრამებს შორის მონაცემების გაცვლა.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 

 მონაცემთა შეყვანის ოპერატორი 

 მონაცემთა შეყვანის კლერკი 

 ხელფასების მონაცემების სისტემაში შეყვანის კლერკი 

 

 

ქვეჯგუფი 42 

მომხმარებელთა მომსახურების სფეროს კლერკები 

 

მომხმარებელთა მომსახურების სფეროს კლერკები ემსახურებიან კლიენტებს თანხების 

განკარგვის ოპერაციებთან, მგზავრობის საკითხთა მოწესრიგებასთან, ინფორმაციის 

მოთხოვნასთან, შეხვედრების დანიშვნასთან, სატელეფონო კომუტატორის მუშაობასთან და 

გამოკითხვებისათვის ინტერვიუს ჩამორთმევასთან ან მომსახურებებისათვის განაცხადების 

შევსებასთან მიმართებით. ამ ძირითადი ჯგუფის პროფესიების დიდი ნაწილი 

დაკისრებული ვალდებულებების კომპეტენტურად შესრულებისთვის მოითხოვს ISCO-ს 

კვალიფიკაციის მეორე დონეს. 

ამ ქვეჯგუფში დასაქმებულ პირთა მოვალეობებში, ჩვეულებრივ, შედის: ბანკებში, 

ფოსტებსა და სათამაშო დაწესებულებებში ფულთან დაკავშირებული ოპერაციების 

შესრულება ან მგზავრობის საკითხთა მოწესრიგება; კლიენტებისთვის მოთხოვნილი 

ინფორმაციის მიწოდება და შეხვედრების დანიშვნა; სატელეფონო კომუტატორების 

ამუშავება; სტუმრების დახვედრა და მისალმება; კვლევების რესპოდენტების გამოკითხვა; 

მომსახურებების გასაწევად განმცხადებლებთან გასაუბრებება.  

 

ამ ქვეჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ მცირე ჯგუფებში:  

421 მოლარეები, ფულის ამკრეფები და მონათესავე სფეროთა კლერკები 

422 კლიენტების საინფორმაციო მომსახურებით დასაქმებული პირები 
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მცირე ჯგუფი 421 

მოლარეები, ფულის ამკრეფები და მონათესავე სფეროთა კლერკები 

     

მოლარეები, ფულის ამკრეფები და მონათესავე სფეროთა კლერკები ასრულებენ თანხების 

განკარგვის ოპერაციებს ისეთ დაწესებულებებში, რომლებიც საბანკო, საფოსტო 

მომსახურებების, სათამაშო, სალომბარდო და კრედიტორებისაგან დავალიანების ამომღებ 

საქმიანობებს ეწევიან.  

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: ფულად ოპერაციებთან ან საფოსტო 

მომსახურებებთან დაკავშირებით ბანკების ან საფოსტო განყოფილებების კლიენტებითან 

მუშაობა; სპორტული ღონისძიებების დროს ფსონების მიღება და დაფარვა; აზარტული 

თამაშების წარმართვა; გირაოს ან სხვა გარანტიების სანაცვლოდ თანხის გასესხება; ვალებისა 

და სხვა გადასახდელების აკრეფა.  

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

4211 ბანკის მოლარეები და მონათესავე სფეროთა კლერკები 

4212 ბუკმეკერები, კრუპიეები და აზარტული თამაშების სფეროში დასაქმებული სხვა 

პირები 

4213 ნივთების დაგირავების და ფულის გასესხების აგენტები 

4214 ვალის ამკრეფები და მონათესავე სფეროებში დასაქმებული სხვა პირები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 4211 

ბანკის მოლარეები და მონათესავე სფეროთა კლერკები 

 

ბანკის მოლარეები და მონათესავე სფეროთა კლერკები უშუალოდ ემსახურებიან ბანკების 

ან საფოსტო განყოფილებებს ფულის მიღების, გადაცვლისა და გადახდისათვის, ან საფოსტო 

მომსახურების მიღებისათვის.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. მომხმარებლის მიერ ნაღდი ფულის ანაბარზე შემოტანისა და გატანის, ჩეკების, 

გზავნილების, ანგარიშების, საკრედიტო ბარათებით გადახდილი გადასახადების, 

ფულადი გზავნილების, ბანკის მიერ დამოწმებული ჩეკების გაცემისა და სხვა საბანკო 

ტრანზაქციების დამუშავება;  

2. კლიენტების ანგარიშების დაკრედიტება და დებეტში შეტანა; 

3. ანგარიშების გადახდა და კლიენტების სახელით ფულადი გზავნილების 

განხორციელება;  

4. ფოსტის მიღება, საფოსტო მარკების გაყიდვა და საფოსტო განყოფილების სხვა ისეთი 

გამოთვლითი საქმიანობის განხორციელება, როგორებიცაა ანგარიშების გადახდა, 

ფულადი გზავნილების განხორციელება და მსგავსი საქმიანობა;  

5. მომხმარებლების მოთხოვნის შესაბამისად ფულის ერთი ვალუტის მეორეზე 

გადაცვლა;    

6. ყველა ტრანზაქციის აღრიცხვა და მათი ნაღდი ფულის ბალანსთან შესაბამისობის 

უზრუნველყოფა.  

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ბანკის მოლარე 

 ვალუტის გადამცვლელი 
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 საფოსტო განყოფილების მოსამსახურე 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 მოლარე − 5230 

 

 

ჯგუფური ერთეული 4212 

ბუკმეკერები, კრუპიეები და აზარტული თამაშების სფეროში დასაქმებული სხვა პირები 

 

ბუკმეკერები, კრუპიეები და აზარტული თამაშების სფეროში დასაქმებული სხვა პირები 

წყვეტენ შედეგების საკითხს და იღებენ და იხდიან სპორტული ან სხვა ღონისძიებების 

ფსონებს და წარმართავენ აზარტულ თამაშებს შესაბამის დაწესებულებებში.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. შედეგებთან დაკავშირებული რისკების განსაზღვრა და ფსონებისაგან თავის 

დაზღვევა ან მათზე უარის თქმა;  

2. შესაძლო მიახლოებული შედეგების სიების მომზადება და გამოშვება;  

3. კარტის დარიგება, კამათლის გაგორება ან რულეტის ბორბლის დატრიალება;  

4. სათამაშო დაწესებულების მუშაობის წესების ახსნა და გადმოცემა; 

5. გამარჯვებული ნომრების გამოცხადება, მოგებულთათვის თანხების ანაზღაურება და 

წაგებულთაგან თანხების მიღება.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ბუკმეკერი 
 კრუპიე 

 

 

ჯგუფური ერთეული 4213 

ნივთების დაგირავების და ფულის გასესხების აგენტები  

 

ნივთების დაგირავების და ფულის გასესხების აგენტები ფულს სესხად გასცემენ ქონების 

ან სხვა ღირებული ნივთების გირაოს, და აგრეთვე სხვა უზრუნველყოფის სანაცვლოდ.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. გირაოს სახით დატოვებული ნივთების ღირებულების შეფასება, პროცენტის 

გამოთვლა და თანხის გასესხება;  

2. სესხის დაფარვის შემთხვევაში ნივთების უკან დაბრუნება, გადაუხდელობის 

შემთხვევაში კი გირაოდ დატოვებული ნივთების გაყიდვა; 

3. სამომავალო სარგებლისა და სხვა მსგავსი გარანტიების მიღების სანაცვლოდ პირადი 

ფულის გასესხება;  

4. სამომავალო სარგებლის გირაოდ დატოვების და სხვა მსგავსი სარგებლის სანაცვლოდ 

გაცემული სესხის უკან დაბრუნება;  

5. გაცემული ნივთებისა და გაცემული და დაბრუნებული ფულის აღრიცხვა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ფულის გამსესხებელი 

 ლომბარდის მუშაკი 
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ჯგუფური ერთეული 4214 

ვალის ამკრეფები და მონათესავე სფეროებში დასაქმებული სხვა პირები 

 

ვალის ამკრეფები და მონათესავე სფეროებში დასაქმებული სხვა პირები კრეფენ 

ვადაგასული ანგარიშების და ყალბი ჩეკების, და აგრეთვე საქველმოქმედო გადასხდელებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. მოვალეების მოკვლევა და აღმოჩენა; 

2. მომხმარებელთან ტელეფონით დაკავშირება, სტუმრობა ან მისთვის მიწერა თანხის 

აკრეფის ან დაგვიანებით გადახდის შესახებ შეთანხმების მიზნით;  

3. აკრეფილი თანხების შესახებ ანგარიშების მომზადება და აკრეფის სამუშაოების 

შესახებ ჩანაწერებისა და ფაილების მოწესრიგება;  

4. თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში სამართლებრივ ან მომსახურების შეწყვეტის 

საკითხებზე რეკომენდაციების გაცემა; 

5. საქველმოქმედო თანხების თხოვნა და აკრეფა.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ჩეკებისა და ანგარიშების ამკრეფი 

 საქველმოქმედო თანხების შემგროვებელი 

 ვალების ამკრეფი 

 

მცირე ჯგუფი 422 

კლიენტების ინფორმირებით დაკავებული პირები 

 

 საინფორმაციო მომსახურების სპეციალისტები უშუალოდ პირადად, სატელეფონო 

ზარით ან ელექტრონულად (მაგალითად, ელ. ფოსტით) მოიპოვებენ და აწვდიან 

ინფორმაციას მოგზაურობის დაგეგმვის, ორგანიზაციის პროდუქტებისა და მომსახურებების 

აღწერის, სტუმრებისა და ვიზიტორების დახვედრებისა და რეგისტრაციის, შეხვედრების 

დაგეგმვის, სატელეფონო ზარების გადამისამართებისა და რესპოდენტთა სოციალური 

გამოკითხვების ან ვაკანსიებზე განმცხადებელთა ინფორმაციის შესახებ. მათ მოვალეობებში, 

ჩვეულებრივ, შედის: მარშრუტების მომზადება და მოგზაურობისა და სასტუმროების 

დაჯავშნა; კლიენტებისა და სტუმრების დახვედრა და მიღება; სტუმრების სასტუმროებში 

რეგისტრაცია; ორგანიზაციის საქონლის, მომსახურებების ან პოლიტიკის შესახებ 

ინფორმაციის მიწოდება; შეხვედრების დანიშვნა; სატელეფონო ზარებზე პასუხი და მათი 

გადამისამართება; გამოკვლევის რესპოდენტების გამოკითხვა და კანდიდატების შერჩევა.  

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში:  

4221 სამოგზაურო ბიუროების თანამშრომლები 

4222 საკონტაქტოინფორმაციო მომსახურების ცენტრების კლერკები 

4223 სატელეფონო კომუტატორის ოპერატორები 

4224 სასტუმროს მიმღების ოპერატორები 

4225 განაცხადის ფორმებზე მომუშავე მუშაკები 

4226 მიმღების ოპერატორები (ზოგადი პროფილის) 

4227 სოციოლოგიური გამოკვლევებისა და ბაზრის კონიუნქტურის კვლევების ჩატარების 

ინტერვიუერები 

4229 კლიენტების ინფორმირებით დაკავებული მუშაკები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი  
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ჯგუფური ერთეული 4221 

სამოგზაურო ბიუროების თანამშრომლები 

 

სამოგზაურო ბიუროების თანამშრომლები ავრცელებენ სამოგზაურო ადგილების შესახებ 

ინფორმაციას, ადგენენ სამოგზაურო მარშრუტებს, არეგისტრირებენ მგზავრებს, ჯავშნიან 

მგზავრობებსა და სასტუმროებს.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. სხვადასხვა სახეობის ტრანსპორტსა და საცხოვრებელზე ფასისა და ხელსაყრელი 

პირობების შესახებ ინფორმაციის მოძიება, მომხმარებლების მოთხოვნების 

დაკმაყოფილება და სამგზარო მარშრუტზე რჩევების მიცემა;  

2. ადგილობრივი და რეგიონალური გასართობების, ღირშესანიშნაობების ტურების, 

რესტორნების, ხელოვნებისა და სანახაობების შესახებ ინფორმაციის, რუკებისა და 

ბროშურების უზრუნველყოფა;  

3. სამოგზაურო მარშრუტების შედგენა; 

4. მგზავრობების, ტურებისა და საცხოვრებლების დაჯავშნა და ჯავშნების 

დადასტურება;  

5. ბილეთების, ჩასხდომის ბარათებისა და ვაუჩერების გაცემა;  

6. მომხმარებლებისათვის საჭირო სამგზავრო დოკუმენტების (მაგალითად, ვიზების) 

აღებაში დახმარება;  

7. სამგზავრო დოკუმენტების შემოწმება, აგრეთვე გამგზავრებისას მგზავრებისა და 

ტვირთის დარეგისტრირება; 

8. ზედნადებების მომზადება და გადახდილი თანხის მიღება.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 ავიაბილეთების ოპერატორი 

 მგზავრების რეგისტრატორი 

 ბილეთების გამცემი კლერკი (მოგზაურობისას) 

 ტურისტული ინფორმაციის ოპერატორი 

 ტურისტული სააგენტოს მუშაკი 

 მოგზაურობის კონსულტანტი 

 მოგზაურების მიმღები მუშაკი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ტურისტული სააგენტოს მენეჯერი − 1439 

 კონფერენციებისა და ღონისძიებების დამგეგმავი − 3332 

 ტურ-ოპერატორი − 3339 

 მოგზაურობისას ტურების თანმხლები სპეციალისტი − 5113 

 ტურისტების გიდი − 5113 

 ბილეთების გამცემი (გასართობი და სპორტული ღონისძიებების) − 5230 

 

 

ჯგუფური ერთეული 4222 

საკონტაქტო ცენტრის კლერკები 

 

საკონტაქტო ცენტრების კლერკები აძლევენ მომხმარებლებს რჩევებს და ტელეფონით ან 

ელექტრონული საკომუნიკაციო საშუალებით (მაგალითად, ელ-ფოსტით) გასცემენ 

ინფორმაციას კომპანიის ან ორგანიზაციის მიერ შეთავაზებულ საქონელზე, მომსახურებებზე, 

პოლიტიკასა და ფინანსურ ტრანზაქციებზე. მათი სამუშაო ოფისები შეიძლება 
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კლიენტებისგან ან ორგანიზაციებისგან დაკომპანიებისგან მოშორებით იყოს განთავსებული, 

რომელთა შესახებაც ისინი ინფორმაციას აწვდიან.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. კლიენტების სატელეფონო ზარებსა და შეტყობინებებზე პასუხი, მათ შორის 

მომსახურებასთან დაკავშირებულ ზარებზე, აგრეთვე პრეტენზიების დახარისხება-

აღრიცხვა; 

2. მოთხოვნების იდენტიფიცირება და ღონისძიებების კომპიუტერულ პროგრამაში 

შეყვანა; 

3. საჭიროების შემთხვევაში, ორგანიზაციის სხვა ერთეულებში ამოცანების 

გადანაწილება; 

4. საჭიროების შემთხვევაში, გადასახდელი თანხის ზედნადებების გამოწერა;  

5. კლიენტებისათვის წერილების, საინფორმაციო დოკუმენტებისა და სხვა შესაბამისი 

დოკუმენტაციის გაგზავნა; 

6. კლიენტებისათვის დამატებითი საქონლის ან მომსახურების შეთავაზება.       

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითია:  
 საინფორმაციო მომსახურების ცენტრის კლერკები 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 სატელეფონო ოპერატორი − 4223 

 ბაზრის კვლევის ინტერვიუერი − 4227 

 სატელეფონო ცენტრის გამყიდველი − 5244 

 საინფორმაციო მომსახურების ცენტრის გამყიდველი − 5244 

 ტელემარკეტის გამყიდველი − 5244 

 

 

შენიშვნა 

მხოლოდ ის სპეციალისტები, რომლებიც მოითხოვენ ინფორმაციას და/ან უშუალოდ 

ახორციელებენ ტრანზაქციებს, ერთიანდებიან 4222-ე ჯგუფურ ერთეულში (საკონტაქტო 
ცენტრის კლერკები). ისინი, ვინც უზრუნველყოფენ სპეციალურ მომსახურებას − 

სამოგზაურო კონსულტაციებს, ერთიანდებიან შესაბამის სპეციალიზებულ ჯგუფში 

მიუხედავად იმისა, განთავსებულნი არიან თუ არა მომხმარებლების საკონტაქტო 

ცენტრებში.   

  

 

ჯგუფური ერთეული 4223 

სატელეფონო კომუტატორის ოპერატორები 

 

სატელეფონო კომუტატორის ოპერატორები მუშაობენ სარტელეფონო კომუნიკაციების 

კომუტატორზე, აკავშირებენ სატელეფონო ზარებს, იღებენ შემოსულ კითხვებს, აღრიცხვენ 

მომსახურებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს, გადასცემენ ან შეინახავენ გზავნილებს 

თანამშრომლების ან მომხმარებლებისთვის.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ზარების გამანაწილებლებითა და გადამცემი პულტით სატელეფონო ზარების 

დაკავშირება, ლოდინის რეჟიმზე გადაყვანა, გადართვა და გათიშვა;  

2. გასული ზარების დაკავშირება;  

3. სატელეფონო თხოვნების მიღება და გზავნილების ჩაწერა; 

4. თანამშრომლების ან კლიენტებისათვის გზავნილების გაგზავნა; 
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5. საოპერაციო სისტემების პრობლემების გამოკვლევა და შემკეთებელი სამსახურების 

ინფორმირება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 სატელეფონო ზარების ოპერატორი 

 სატელეფონო კომუტატორის ოპერატორები 

 
 

ჯგუფური ერთეული 4224 

სასტუმროს მიმღების ოპერატორები 

 

სასტუმროს მიმღების ოპერატორები ხვდებიან სტუმრებს, არეგისტრირებენ და 

განათავსებენ სასტუმროებსა და სხვა დაწესებულებებში. ისინი მათ ანაწილებენ ოთახებში, 

გასცემენ გასაღებებს, აწვდიან ინფორმაციას შეთავაზებული მომსახურებების შესახებ, 

ჯავშნიან ოთახებს, აღრიცხავენ გასაქირავებელი ოთახების რაოდენობას, სასტუმროდან 

გასვლამდე გამოწერენ ქვითარს და იღებენ გადახდილ თანხას.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. გასაქირავებლად, დასაჯავშნად და გასანაწილებლად მზა ოთახების ინვენტარის 

მოვლა-პატრონობა; 

2. ჩამოსული სტუმრების რეგისტრაცია, ოთახების გადანაწილება, მომხმარებლების 

საკრედიტო ბარათების გადამოწმება და გასაღებების გაცემა;  

3. სასტუმროსა და საზოგადოებისათვის განკუთვნილ მომსახურებაზე ინფორმაციის 

გაცემა; 

4. სასტუმროების თავისუფალ ადგილებზე ინფორმაციის გაცემა და ოთახების 

დაჯავშნა;  

5. დალაგებასა და შეკეთებასთან, აგრეთვე, სხვადასხვა პრეტენზიებთან დაკავშირებით 

სტუმრების თხოვნაზე პასუხი;  

6. სტუმრების მიერ პრობლემის შეტყობინების შემთხვევაში, მფლობელებთან ან 

შეკეთების სერვისთან დაკავშირება; 

7. ელექტრონული სისტემისითა და ხელით სტუმრების ანგარიშების შედგენა და 

შემოწმება;  

8. პირადად, ტელეფონით ან სხვა საკომუნიკაციო საშუალებით გზავნილების მიღება და 

გადაგზავნა;  

9. წასასვლელად გამზადებული სტუმრებისათვის ანგარიშების/ჩეკების გამოწერა და 

მათგან გადახდილი თანხის მიღება.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 სასტუმროს ადმინისტრატორი 

 სასტუმროს მიმღებში მომუშავე პერსონალი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 4225 

განაცხადის ფორმებზე მომუშავე მუშაკები  

 

განაცხადის ფორმებზე მომუშავე მუშაკები პირადად, წერილობით და ელექტრონულ 

ფოსტით პასუხობენ კორესპონდენციას, გასცემენ ორგანიზაციის პროდუქციასთან, 

მომსახურებასა და პოლიტიკასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას, მომხმარებლებს 

ამისამართებენ შესაბამის პირებთან, აგრეთვე, პასუხობენ სატელეფონო გამოკითხვებსა და 
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საჩივრებს. მათ უშუალო შეხება აქვთ კლიენტებთან ან შეთავაზებული საქონლისა და 

მომსახურებების მწარმოებლებთან.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. პროდუქციაზე, მომსახურებასა და პოლიტიკაზე, აგრეთვე ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის, ადგილმდებარეობის, ფასისა და მსგავსი საკითხების შესახებ 

განაცხადებზე პასუხი;  

2. პრობლემებზე პასუხის გაცემა, აგრეთვე კონსულტირება, ინფორმაციის მიწოდება და 

დახმარება;  

3. განაცხადებისა და საჩივრების აღრიცხვა და რეგისტრირება;  

4. რთულად პასუხგასაცემი განაცხადების გადამისამართება შესაბამის 

ხელმძღვანელებთან ან ექსპერტ-კონსულტანტებთან;  

5. დაინტერესებული მხარეებისათვის შესაბამისი ფორმების, საინფორმაციო მასალების 

პაკეტებისა და ბროშურების მიწოდება.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 განაცხადების მიმღები 

 ინფორმაციის მიმწოდებელი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 4226 

მიმღების ოპერატორები (ზოგადი პროფილის) 

 

მიმღების ოპერატორები (ზოგადი) ხვდებიან და იღებენ მნახველებს, სტუმრებს ან 

მომხმარებლებს, პასუხობენ განაცხადებს, აგრეთვე ნიშნავენ შეხვედრებს.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. მნახველების, სტუმრების ან მომხმარებლების მიღება და დახვედრა; 

2. მომხმარებლებისათვის შეხვედრების ჩანიშვნა; 

3. ინფორმაციის მიღებასა ან შეხვედრების დანიშვნასთან დაკავშირებულ სატელეფონო 

ზარებზე პასუხი;  

4. მომხმარებლების შესაბამის ადგილსა და პირებთან გადამისამართება;  

5. საინფორმაციო პამფლეტების, ბროშურების ან ფორმების უზრუნველყოფა.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 სამედიცინო დაწესებულებების მიმღების ოპერატორი 

 მიმღების ოპერატორი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 სამედიცინო სფეროს მდივანი − 3344 

 სასტუმროს მიმღების ოპერატორი − 4224 

 

 

ჯგუფური ერთეული 4227 

სოციოლოგიური გამოკვლევების და ბაზრის კონიუნქტურის კვლევების ინტერვიუერები 

 

გამოკვლევისა და ბაზრის კვლევების ინტერვიუერები ესაუბრებიან ადამიანებს, იწერენ 

და აღრიცხავენ გამოკვლევის შეკითხვებზე გაცემულ პასუხებს სხვადასხვა თემებზე.  
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მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ცალკეულ პირებთან ტელეფონით ან პირადად დაკავშირება და ინტერვიუს მიზნის 

ახსნა;  

2. კითხვარების მიხედვით კითხვების დასმა; 

3. პასუხების ფურცელზე ჩაწერა ან სპეციალური კომპიუტერული პროგრამით 

პირდაპირ მონაცემთა ბაზაში შეყვანა; 

4. პასუხებში შეუსაბამობების აღმოჩენა და გასწორება;  

5. გამოკვლევის სპონსორებისთვის პასუსებისა და მონაცემების მოპოვებასთან 

დაკავშირებული პრობლემების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 ბაზრის კვლევის ინტერვიუერი 

 საზოგადოებრივი აზრის ინტერვიუერი 

 გამოკვლევის ინტერვიუერი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 4229 

კლიენტების ინფორმირებით დაკავებული მუშაკები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი  

 

 ეს ჯგუფური ერთეული აერთიანებს მომხმარებლებისთვის ინფორმაციის იმ 

მიმწოდებლებს, რომლებიც არ არიან დაჯგუფებულნი 422-ე მცირე ჯგუფის (კლიენტების 
ინფორმირებით დაკავებული მუშაკები) არც ერთ სხვა ჯგუფურ ერთეულში. მაგალითად, ეს 

მცირე ერთეული მოიცავს მუშაკებს, რომლებიც მოიძიებენ და გადაამუშავებენ 

მომხმარებლებისაგან მიღებულ ინფორმაციას, რომელიც საჭიროა მომსახურებებთან 

შესაბამისობის დასადგენად.  

ასეთ ჩემთხვევაში, მათ მოვალეობებში შედის: 

1. პაციენტებთან გასაუბრება, საავადმყოფოს სერვისებთან დაკავშირებული 

ინფორმაციის მოძიება და დამუშავება;  

2. განმცხადებლებთან გასაუბრება აპლიკაციებთან დაკავშირებული ინფორმაციის 

შესაგროვებლად; 

3. მოწოდებული ინფორმაციის სიზუსტის გადამოწმება;  

4. დახმარების, მოდიფიცირების, უარყოფის ან შეჩერების პროცედურების ინიცირება;  

5. ინფორმაციის მიწოდებასა და შეღავათებთან ან გასაჩივრების პროცედურებთან 

დაკავშირებულ კითხვებზე პასუხების გაცემა; 

6. პაციენტების ან აპლიკანტების სხვა ორგანიზაციებზე გადამისამართება თუ მათ ატ 

გააჩნიათ მომსახურების უფლება.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 შეღავათებსა და მომსახურებებზე უფლებების დამდგენი ინტერვიუერი 

 შეღავათებსა და მომსახურებებზე უფლებების დამდგენი სპეციალისტი 

 საავადმყოფოს მიმღების რეგისტრატორი 
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ქვეჯგუფი 43 

რიცხობრივი ინფორმაციის დამუშავების და მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვის 

სფეროს მუშაკები 

  

რიცხობრივი ინფორმაციის დამუშავების და მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვის 

სფეროს მუშაკები მოიძიებენ, ადგენენ და გამოითვლიან საანგარიშსწორებო, საბუხჰალტრო, 

სტატისტიკურ, ფინანსურ და სხვა რიცხობრივ მონაცემებს და ახორციელებენ ბიზნესთან 

დაკავშირებულ ნაღდი ფულის ტრანზაქციებს. ამ ჯგუფში გაერთიანებული ზოგიერთი 

პროფესიის ფუნქციები მოიცავს წარმოებული, შეძენილი, დასაწყობებული და 

გადანაწილებული პროდუქციის, აგრეთვე, კონკრეტულ ვადებში წარმოებისთვის საჭირო 

მასალებისა და საოპერაციო ასპექტების აღრიცხვას, ამასთან სამგზავრო და სატვირთო 

ტრანსპორტის თარიღების კოორდინირებას. ამ ქვეჯგუფის პროფესიათა დიდი ნაწილი, 

დაკისრებული ვალდებულებების კომპეტენტურად შესრულებისთვის მოითხოვს ISCO-ს 

კვალიფიკაციის მეორე დონეს.  

მოცემულ ქვეჯგუფში დასაქმებულების მოვალეობებში შედის: საანგარიშსწორებო და 

საბუხჰალტრო აღრიცხვა და გამოთვლა; ერთეული წარმოების ხარჯის გამოთვლს; 

ხელფასების გამოთვლა და ზოგიერთ შემთხვევაში, სახელფასო პაკეტების მომზადება და 

ხელფასების გაცემა; ბიზნესთან დაკავშირებული ნაღდი ფულის ტრანზაქციების 

განხორციელება; სტატისტიკური ან საქმისწარმოებასთან დაკავშირებული მონაცემების 

მოძიება, შედგენა და გამოთვლა; სადაზღვევო დაწესებულების, ბანკების ან მსგავსი 

დაწესებულების საფინანსო ტრანზაქციების შესრულება; წარმოებული, დასაწყობებული, 

შეკვეთილი ან განაწილებული საქონლის აღრიცხვა; მიღებული, დასაწყობებული ან 

განაწილებული მასალების წარმოების აღრიცხვა; კონკრეტულ ვადებში წარმოებისთვის 

საჭირო მასალების რაოდენობის გამოთვლა, მათ მომზადებაში დახმარება და საქონლის 

წარმოების პროცესის შემოწმება; საოპერაციო ასპექტების აღრიცხვა, აგრეთვე სამგზავრო და 

სატვირთო ტრანსპორტის დროული მოძრაობისთვის კოორდინაციის გაწევა.  

  

ამ ქვეჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ მცირე ჯგუფებში:   

431 რიცხობრივი ინფორმაციის დამმუშავებლები 

432 მასალებისა და ტრანსპორტის არღიცხვასთან დაკაშირებული მუშაკები 

  

 

მცირე ჯგუფი 431 

რიცხობრივი ინფორმაციის დამმუშავებლები 

  

რიცხობრივი ინფორმაციის დამმუშავებლები მოიძიებენ, ამუშავებენ და გამოითვლიან 

საანგარიშსწორებო, საბუხჰალტრო, სტატისტიკურ, ფინანსურ და სხვა რიცხობრივ 

მონაცემებს, აგრეთვე ახორციელებენ ბიზნესთან დაკავშირებულ ნაღდი ფულის 

ტრანზაქციებს. 

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: საანგარიშსწორებო და საბუხჰალტრო 

აღრიცხვასა და გამოთვლებიში დახმარება; პროდუქციის ერთეულის წარმოების ხარჯების 

გამოთვლა; ხელფასების გამოთვლა, აგრეთვე, ზოგიერთ შემთხვევაში, სახელფასო პაკეტების 

მომზადება და ხელფასების გაცემა; ბიზნესთან დაკავშირებული ნაღდი ფულის 

ტრანზაქციების განხორციელება; სტატისტიკური ან საქმისწარმოებასთან დაკავშირებული 

მონაცემების მოძიება, შედგენა და გამოთვლა; სადაზღვევო დაწესებულების, ბანკების ან 

მსგავსი დაწესებულების საფინანსო ტრანზაქციების შესრულება. 
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ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

4311 საბუხჰალტრო ოპერაციებისა და აღრიცხვის კლერკები 

4312 სტატისტიკის, საფინანსო და სადაზღვევო სფეროს კლერკები 

4313 სამუშაო დროის აღრიცხვის და შრომის ანაზღაურების გაანგარიშების სფეროს 

კლერკები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 4311 

საბუხჰალტრო ოპერაციებისა და აღრიცხვის კლერკები  

  

საბუხჰალტრო ოპერაციებისა და აღრიცხვის კლერკები ფინანსური ჩანაწერების 

სრულყოფილად წარმოების მიზნით გამოiთვლიან, ახარისხებენ და აღრიცხავენ რიცხობრივ 

მონაცემებს. ისინი ახორციელებენ ნებისმიერ, წესით დადგენილი გამოთვლების, გატaრებისა 

და გადამოწმების მოვალეობებს პირველადი ფინანსური მონაცემების მისაღებად 

საბუხჰალტრო ანგარიშის წარმოებაში გამოყენებისთვის.   

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. სწორი ჩანაწერის, მათემატიკური სიზუსტისა და შესაბამისი კოდირების 

უზრუნველსაყოფად ციფრების, შეტანილი ინფორმაციისა და დოკუმენტების 

შემოწმება;  

2. ინფორმაციის აღსარიცხად, შესანახად და გასაანალიზებლად ანგარიშწარმოების 

კომპიუტერული პროგრამების მოხმარება;  

3. ჟურნალების საბუხჰალტრო წიგნებითა და ელექტრონული პროგრამებით 

აღრიცხვისა და შეჯამების, აგრეთვე ფინანსური მონაცემების შედგენისა და შესანახად 

ციფრული და ფინანსური მონაცემების კლასიფიკაცია;  

4. დადგენილი პროცედურების მიხედვით ანგარიშის, ანგარიშ-ფაქტურის, ანგარიშის 

ამონაწერისა  და სხვა ფინანსური დოკუმენტების გამოთვლა, მომზადება და გაცემა;  

5. ნაღდის ფულის ქვითრებზე, დანახარჯებზე, გადასახდელსა და მისაღებ თანხებზე, 

მოგება და წაგებაზე სტატისტიკური, ფინანსური, ანგარიშწარმოების ან აუდიტის 

დოკუმენტებისა და ცხრილების შედგენა.  

  

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 ანგარიშების კლერკი 

 ბუხჰალტრული ანგარიშწარმოების კლერკი 

 ხარჯების გამოთვლის კლერკი 

  

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ბუხჰალტრის თანაშემწე − 3313 

 ბუხჰალტერი − 3313 

  

 

ჯგუფური ერთეული 4312 

სტატისტიკის, საფინანსო და სადაზღვევო კლერკები  

  

სტატისტიკის, საფინანსო და სადაზღვევო სფეროს კლერკები მოიძიებენ, ადგენენ და 

გამოითვლიან სტატისტიკურ ან აქტუარულ მონაცემებს, ან ასრულებენ სადაზღვევო 

დაწესებულების, ბანკების და სხვა საფინანსო დაწესებულებების საქმიანობასთან 

დაკავშირებულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ საკანცელარიო ამოცანებს.  
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მათ მოვალეობებში შედის:  

1. სადაზღვევო პაკეტის აღების, გაუქმების, სარჩელების, პოლიტიკის ცვლილებისა და 

გადასახადების დამუშავება; 

2. ინფორმაციის რუტინულ ან სპეციალურ წყაროებზე დაყრდნობით სტატისტიკური ან 

აქტუარულ მონაცემების მოძიება და დამუშავება;  

3. ბალანსის, საშუალო ნაშთის, საპროცენტო განაკვეთისა და სხვა დეტალების 

გამოთვლა და მათი შესაბამის ცხრილებად წარმოდგენა;  

4. ფინანსური დოკუმენტების მომზადება და მოგების პროცენტის გამოთვლა, ან 

საკომისიო თანხის და საგერბო მოსაკრებლის გამოთვლა;  

5. კლიენტების ან დამსაქმებლის სახელით შეძენილი ან გაყიდული ობლიგაციების, 

წილებისა და სხვა ფასიანი ქაღალდების აღრიცხვა.  

   

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 აქტუარული გამოთვლების კლერკი 

 ბროკერი  

 ფინანსური კლერკი 

 სადაზღვევო ოფიცერი 

 სესხის ოფიცერი 

 ფასიანი ქაღალდების კლერკი 

 სტატისტიკოსი 

  

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 აქციებისა და ფასიანი ქაღალდების ბროკერი − 3311 

 ბუხჰალტრის  თანაშემწე − 3313 

 სტატიტიკოსის თანაშემწე  − 3314 

 საფონდო ბირჟის ბროკერი – 3324 

 აღრიცხვის კლერკი − 4311 

 ბუხჰალტერი − 4311 

 

 

ჯგუფური ერთეული 4313 

სამუშაო დროის აღრიცხვის და შრომის ანაზღაურების გაანგარიშების სფეროს კლერკები  

  

სამუშაო დროის აღრიცხვის და შრომის ანაზღაურების გაანგარიშების სფეროს კლერკები 

აგროვებენ, ამოწმებენ და ამუშავებენ მოცემულ დეპარტამენტში, კომპანიასა ან სხვა 

დაწესებულებაში დასაქმებული პირების ანაზღაურებასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას, 

გამოითვლიან ხელფასისა და დანამატების ოდენობას.  

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. ხელფასისა და დანამატების მექანიკური ან ელექტრონული სისტემით 

გამოსათვლელად თანამშრომლების დასწრებების (სამსახურში გამოცხადების), 

შვებულებებისა და დამატებითი სამუშაო დროის აღრიცხვა;  

2. თანამშრომლებისთვის შემოსავლებისა და ხარჯების ანგარიშების მომზადება, 

კერძოდ, გადასახადების დაკავებამდე და დაკავების შემდეგ ხელფასის რაოდენობისა 

და საგადასახადო დაქვითვების (მაგალითად: გადასახადების, პროფკავშირების 

მოსაკრებელების, ხელფასიდან გამოსაკლები დავალიანების, სადაზღვევო და 

საპენსიო პაკეტების) დადგენა;  

3. ანგარიშებით ან ელექტრონული გადარიცხვებით თანამშრომლების ანაზღაურებისა 

და დანამატების მომზადება; 
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4. ანაზღაურების ნაწილში ცდომილებების აღმოსაჩენად და გასასწორებლად 

ხელფასების გამოთვლისა და სხვა ინფორმაციის გადამოწმება;  

5. თანამშრომლების დასწრების, ნამუშევარი საათებისა და ანაზღაურების შესწორებების 

დამტკიცება და შემდგომ აღნიშნული ინფორმაციის შესაბამისად დადგენილ 

მონაცემებში ასახვა.  

  

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითია: 
 შრომის ანაზღაურების გაანგარიშების კლერკი 

   

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ბუხჰალტრის  დამხმარე − 3313 

 ბუხჰალტერი − 3313 

 აღიცხვის კლერკი – 4311 

 ბუხჰალტრული აღრიცხვის კლერკი − 4311 

 

  
მცირე ჯგუფი 432 

მასალებისა და ტრანსპორტირების არღიცხვასთან დაკაშირებული მუშაკები 

 

მასალების და ტრანსპორტირების აღრიცხვასთან დაკავშირებული მუშაკები აღრიცხავენ 

წარმოებულ, შეძენილ, დასაწყობებულ და განაწილებულ საქონელსა და მასალებს, რომელთა 

მიწოდებაც სავალდებულოა წარმოების კონკრეტულ ვადებში, ან აღრიცხავენ მოქმედებებს 

და კოორდინირებენ სამგზავრო და სატვირთო სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის 

განრიგებს.  

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: წარმოებული, შეძენილი, დასაწყობებული და 

გადანაწილებული პროდუქციის, აგრეთვე მიღებული და დასაწყობებული ან განაწილებული 

მასალების აღრიცხვა; კონკრეტულ ვადებში მისაწოდებელი მასალების გამოთვლა, აგრეთვე 

წარმოების განრიგების მომზადება და გადამოწმებაში დახმარება; მოქმედებების აღრიცხვა 

და სამგზავრო და სატვირთო ტრანსპორტის მოძრაობის თარიღების კოორდინირება.  

  

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

4321 საწყობის კლერკები 

4322 წარმოების კლერკები 

4323 სატრანსპორტო გადაზიდვების კლერკები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 4321  

საწყობის კლერკები  

 

საწყობის კლერკები აღრიცხავენ წარმოებულ, მიღებულ, აწონილ, გამოშვებულ, 

განაწილებულ ან დასაწყობებულ საქონელსა და მასალებს.    

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. საქონლის მიღებისა და განაწილების კოორდინირება და შესაბამისი მონაცემების 

შენახვა;  

2. მარაგებზე ინფორმაციის ორგანიზება, საქონლის გაცემის დამტკიცება, ახალი 

აქციების საჭიროებების გათვლა და მათ მოთხოვნა; 
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3. ინსტრუმენტების, სათადარიგო ნაწილების ან სხვადასხვა აღჭურვილობის მიღება, 

დასაწყობება და გაცემა;  

4. მიღებული და წარმოებული, გაცემული ან გადანაწილებული საქონლის აწონვა და 

აღნიშნული ინფორმაციის შენახვა;  

5. დასაწყობებისთვის განკუთვნილი ავეჯისა და სხვა ნივთების ინვენტარიზაცია.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 გაგზავნის კლერკი (საწყობში) 

 ტვირთების გადაზიდვის კლერკი  

 საწყობის კლერკი 

 საცავის კლერკი 

 მწონავი 

 
 

ჯგუფური ერთეული 4322 

წარმოების კლერკები  

 

წარმოების კლერკები გამოითვლიან საწარმოო, სამშენებლო და სხვა მსგავსი 

პროგრამებისათვის კონკრეტულ დათქმულ ვადებში მისაწოდებელი მასალების რაოდენობას. 

ისინი აგრეთვე, ამზადებენ და ამოწმებენ საწარმოო ოპერაციების განრიგებს.  

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. წარმოების პროგრამისთვის საჭირო მასალის რაოდენობის, ხარისხისა და სახეობების 

განსაზღვრა; 

2. წარმოების მოთხოვნების განრიგების შემუშავება, რაც უზრუნველყოფს საჭიროების 

შემთხვევაში მასალის ხელმისაწვდომობასა და შესაბამისი მონაცემების შენახვას;  

3. მომხმარებელების შეკვეთების, წარმოების მოცულობისა და მუშაობის ხარისხის 

გათვალისწინებით წარმოების მოთხოვნების განრიგების შემუშავება ან დახმარება;  

4. დასაწყობების დამტკიცება, გზავნილების კოორდინირება და დაგვიანებების 

გამოკვლევა;  

5. დეპარტამენტებს შორის სამუშაოსა და მასალების გადანაწილების აღრიცხვა და 

კოორდინირება.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 წარმოების კლერკი 

 განრიგების (მასალების) კლერკი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 4323  

სატრანსპორტო გადაზიდვების კლერკები 

 

სატრანსპორტო გადაზიდვების კლერკები აღრიცხავენ ექსპლუატაციის ასპექტებს და 

კორდინირებას უწევენ სარკინიგზო, საავტომობილო და საჰაერო სამგზავრო და სატვირთო 

ტრანსპორტის გადაადგილებას, და აგრეთვე ამზადებენ ანგარიშებს ხელმძღვანელობისთვის.  

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. ოპერატიული საქმიანობების აღრიცხვა და  სამგზავრო ან სატვირთო  ტრანსპორტის 

განრიგების კოორდინირება; 

2. სარკინიგზო სისტემის დანაყოფის ან ზონის ფარგლებში მატარებლების მარშრუტების 

მართვა და აღნიშნული ინფორმაციის აღრიცხვა;  
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3. სარკინიგზო პარკში ტვირთების დახარისხების აღრიცხვა, მართვა და კონტროლი;  

4. საგზაო ტრანსპორტის საოპერაციო აქტივობების (მაგალითად: სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მძღოლების განაწილება და მათი განრიგები, სატრანსპორტო 

საშუალებებზე საქონლის დატვირთვა და ჩამოტვირთვა, სატრანზიტოდ 

გამზადებული საქონლის დასაწყობება) აღნუსხვა და კოორდინირება;  

5. სამგზავრო ან სატვირთო საჰაერო ტრანსპორტის საოპერაციო აქტივობების 

(მაგალითად: მგზავრთა სიები ან ტვირთის დეკლარაციები) აღნუსხვა და 

კოორდინირება; 

6. მენეჯმენტისათვის ანგარიშების მომზადება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 კონტროლიორი (სატრანსპორტო მომსახურება) 

 დისპეტჩერი (სატრანსპორტო მომსახურება) 

 

 

ქვეჯგუფი 44 

ოფისის სხვა დამხმარე პერსონალი 

 

ოფისის სხვა დამხმარე პერსონალი ახარისხებს და აგზავნის ფოსტას, აარქივებს 

დოკუმენტებს, დასამუშავებლად ამზადებს ინფორმაციას, აღნუსხვს თანამშრომლების 

მონაცემებს, საწყისი წყაროებთან ამოწმებს მასალებს, ეხმარება იმ პირებს, რომელთაც არ 

შეუძიათ წერა-კითხვა  ასრულებს სხვადასხვა სპეციალიზებულ მოვალეობას.  აღნიშნული 

ქვეჯგუფის პროფესიათა უმრავლესობისათვის აუცილებელია ISCO-ს კვალიფიკაციის მეორე 

დონე.  

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: ბიბლიოთეკის წიგნების შეძენის, გაცემისა და 

დაბრუნების ინფორმაციის აღნუსხვა; სხვადასხვა დოკუმენტებისა და ცნობების დახარისხება 

და დაარქივება; თანამშრომლების შესახებ ინფორმაციის აღრიცხვა; ფოსტებიდან, აგრეთვე, 

დაწესებულებებიდან ან მის ფარგლებში ფოსტის მიღება, ადრესატთან მიტანა და აღრიცხვა; 

კოდების მინიჭება; კორექტურა; მთელი რიგი მსგავსი ამოცანების შესრულება; იმ პირების 

სახელით წერა, რომელთაც არ შეუძიათ წერა ან კითხვა.  

 

ამ ქვეჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ მცირე ჯგუფში:  

441 ოფისის სხვა დამხმარე პერსონალი 

 

 

მცირე ჯგუფი 441 

ოფისის სხვა დამხმარე პერსონალი 

 

ოფისის სხვა დამხმარე პერსონალი ახარისხებს და აგზავნის ფოსტას, აარქივებს 

დოკუმენტებს, დასამუშავებლად ამზადებს ინფორმაციას, აღნუსხავს თანამშრომლების 

მონაცემებს, საწყისი წყაროებთან ამოწმებენ მასალებს, ეხმარება იმ პირებს, რომელთაც არ 

შეუძლიათ წერა-კითხვა, ასრულებს სხვადასხვა სპეციალიზებულ მოვალეობას.   

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: ბიბლიოთეკის წიგნების შეძენის, გაცემისა და 

დაბრუნების ინფორმაციის აღნუსხვა; სხვადასხვა დოკუმენტებისა და ცნობების დახარისხება 

და დაარქივება; თანამშრომლების შესახებ ინფორმაციის აღრიცხვა; ფოსტებიდან, აგრეთვე, 

მოცემულ დაწესებულებებიდან ან მის ფარგლებში ფოსტის მიღება, ადრესატთან მიტანასა და 

აღნუსხვას; კოდის მინიჭება; კორექტურა; მთელი რიგი მსგავსი ამოცანების შესრულება; იმ 

პირების სახელით წერა, რომელთაც არ შეუძლიათ წერა-კითხვა.  
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ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

4411 ბიბლიოთეკის კლერკები 

4412 კურიერები და ფოსტის დამხარისხებლები 

4413 კოდების მიმნიჭებლები, კორექტორები და მონათესავე სფეროს კლერკები 

4414 გადამწერები და მონათესავე პროფესიების მუშაკები 

4415  საქმისმწარმოებლები და ასლის გადამღები კლერკები 

4416 პერსონალთან დაკავშირებული საკითხების კლერკები 

4419 ოფისის დამხმარე პერსონალი, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი  

        

 

ჯგუფური ერთეული 4411 

ბიბლიოთეკის კლერკები 

 

ბიბლიოთეკის კლერკები გასცემენ და იბარებენ ბიბლიოთეკის მასალებს, ახარისხებენ 

და თაროებზე ალაგებენ წიგნებს, აუდიო და ვიდეო ჩანაწერებს, პერიოდულ გამოცემებს, 

ჟურნალებს, გაზეთებსა და ბიბლიოთეკის მომხმარებლებს აწოდებენ ბიბლიოთეკის 

შესახებ ზოგად ინფორმაციას.  

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. ბიბლიოთეკის წიგნებისა და სხვა მასალების გაცემა და ჩაბარება; 

2. წიგნებისა და ბიბლიოთეკის სხვა მასალების თაროებზე დალაგება;  

3. ისეთი ამოცანების შესრულება, როგორებიცაა ხელით ან ელექტრონულად 

დაფაილება, ტექსტების სარედაქციო დამუშავება და საჭიროებისამებრ ბეჭდვა;  

4. გამოწერილი  ჟურნალების შენარჩუნება;  

5. ბიბლიოთეკის მომხმარებლების დახმარება ბიბლიოთეკის ძირითადი  მასალებზე 

წვდომის უზრუნველყოფის საკითხში და ბიბლიოთეკის სესხების გაცემისას;  

6. ბიბლიოთეკის მასალების აღრიცხვა, რომლებიც შეეხება წიგნებისა და სხვა მასალების 

შესყიდვებს, გაცემასა და ჩაბარებას.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ბიბლიოთეკის კლერკები 

 ბიბლიოთეკის რეგისტრატორი  

 

 

ჯგუფური ერთეული 4412 

კურიერები და ფოსტის დამხარისხებლები 

 

კურიერები და ფოსტის დამხარისხებლები ახარისხებენ, აღრიცხავენ, ადგილზე მიაქვთ და 

ასრულებენ სხვა მსგავს ფუნქციებს. 

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. საჯარო ფოსტებსა ან სხვა კერძო საფოსტო მომსახურების დაწესებულებებში ფოსტის 

დახარისხება; 

2. ფოსტის დახარისხება და კერძო სახლებსა და ბიზნეს-დაწესებულებებში მიტანა;  

3. კლიენტის მოთხოვნის საფუძველზე ადგილზე მიტანის დადასტურების აღრიცხვა და 

აღნუსხვა;  

4. შემოსული და გასული ფოსტის დახარისხება და აღრიცხვა, აგრეთვე, გასული ფოსტის 

სხვადასხვა დაწესებულებაზე გადანაწილება.  
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ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 საფოსტო კლერკი 

 კურიერი 

 ფოსტალიონი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 4413 

კოდების მიმნიჭებლები, კორექტორები და მონათესავე სფეროს კლერკები 

 

კოდების მიმნიჭებლები, კორექტორები და მონათესავე პროფესიის სპეციალისტები 

ამოწმებენ და აკორექტირებენ ინფორმაციას, აგრეთვე, ასრულებენ სხვადასხვა სახეობის 

მსგავს სამუშაოს.  

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. მონაცემთა დამუშავების მიზნით ინფორმაციის კოდირება და ამ კოდების მიხედვით 

კლასიფიკაცია;  

2. დასაბეჭდად გამზადებული ტექსტებისა და მასთან დაკავშირებული მასალების 

ორიგინალთან შედარება, შეცდომების კორექტირება და დადგენილი წესის მიხედვით 

ტექსტების დასაბეჭდად მონიშვნა;  

3. ფორმების დახარისხება და მათთვის საიდენტიფიკაციო ნომრების მინიჭება;  

4. დასაარქივებლად ან შესადარებლად დოკუმენტების დახარისხება;  

5. მისამართების კონვერტებზე ხელით მითითება.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 კოდის მიმნიჭებელი  

 კორექტორი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 4414 

გადამწერები და მონათესავე პროფესიების მუშაკები 

 

გადამწერები და მონათესავე პროფესიების მუშაკები იმ პირების ნაცვლად, რომლებსაც 

არ შეუძლიათ წერა-კითხვა, წერენ წერილებს და ადარებენ ფორმებს.  

მათ მოვალეობებში, შედის: 

1. პირებისათვის, რომლებსაც არ შეუძლიათ წერა-კითხვა, წერილებისა და სხვა 

წერილობითი მასალების წაკითხვა და მათთვის საჭირო თარგმანისა და ინფორმაციის 

მიწოდება.  

2. სხვისი სახელით წერილების დაწერა და ფორმების შევსება;  

3. კერძო პირებისთვის რჩევების მიცემა, აგრეთვე, სამთავრობო ან სხვა ოფიციალური 

ფორმების შევსებაში დახმარება.  

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითია: 
 გადამწერი 
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ჯგუფური ერთეული 4415 

საქმისმწარმოებლები და ასლის გადამღები კლერკები 

 

საქმისმწარმოებლები და ასლის გადამღები კლერკები ანბანური ან რიცხობრივი 

თანმიმდევრობით დადგენილი ფაილების სისტემის შესაბამისად საქაღალდეებში ალაგებენ 

კორესპონდენციას, ბარათებს, ზედნადებებსა და სხვა ცნობებს. მათი მოვალეობაა, 

მოთხოვნის შემთხვევაში, საქაღალდეებში მასალის მოძებნა და ამოღება, ასლის გადაღება, 

სკანირება და ფაქსით გაგზავნა.   

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. დადგენილი ინსტრუქციის მიხედვით (მაგალითად: შინაარსი, მიზანი, 

მომხმარებლისათვის დაწესებულ კრიტერიუმები − ქრონოლოგიური, ანბანური ან 

რაოდენობრივი თანმიმდევრობით) მასალების დახარისხება და კლასიფიკაცია;  

2. მასალების უჯრებში, კარადებსა და სასაწყობო ყუთებში დაარქივება;  

3. მოთხოვნის შემთხვევაში მასალების მოძებნა და ამოღება; 

4. დაარქივებული ან ამოღებული მასალის შესახებ ინფორმაციის შენახვა;  

5. დოკუმენტების ასლების გადაღება, სკანირება და ფაქსით გაგზავნა.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ასლის გადამღები 

 საქმისმწარმოებელი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 4416 

პერსონალთან დაკავშირებული საკითხების კლერკები 

 

პერსონალთან დაკავშირებული საკითხების კლერკები ინახავენ და ანახლებენ კადრებთან 

დაკავშირებულ ისეთ ჩანაწერებს როგორებიცაა: დანიშვნებისა და დაწინაურებების, 

მუშაობის ხარისხის შეფასების, აღებული და დაგროვილი შვებულებების, ხელფასების, 

კვალიფიკაციისა და ტრენინგების შესახებ ინფორმაცია.    

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. დასაქმების ისტორიასთან, ხელფასებთან, მუშაობის ხარისხის შეფასებასთან, 

კვალიფიკაციებსა და ტრენინგებთან, აგრეთვე, აღებულ და დაგროვილ 

შვებულებებთან დაკავშირებული ინფორმაციის განახლება;  

2. ახალდანიშნული თანამშრომლების საქმეების გახსნა და ამ პირების შესახებ 

ინფორმაციის სიზუსტის გადამოწმება;  

3. დასაქმებისა და დაწინაურების განაცხადების განხილვა და განმცხადებლების 

აპლიკაციის პროცესის შედეგებზე ინფორმირება;  

4. დასაქმებულების ანაზღაურების დანამატებისა და პირობების შესახებ კითხვებზე 

პასუხი;  

5. ვაკანსიებზე   განაცხადებებისა და გასაუბრებების ინფორმაციის დაგზავნა;  

6. მექანიკური და ელექტრონული საარქივო და სარეგისტრაციო სისტემის მართვა და 

განახლება, აგრეთვე, თანამშრომლების საქმიანობასთან დაკავშირებული 

ანგარიშებისა და დოკუმენტების შედგენა-მომზადება;  

7.  პირადი საქმეების შენახვა და მოძიება მოთხოვნისამებრ.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ადამიანური რესურსების მართვის მუშაკის თანაშემწე 

 ადამიანური რესურსების მართვის კლერკი 
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ოფისის დამხმარე პერსონალი, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

 

აღნიშნული ჯგუფი აერთიანებს ოფისის სხვა დამხმარე პერსონალს, რომელიც არ 

მიეკუთვნება მე-4 ძირითადი ჯგუფის (ოფისის დამხმარე პერსონალი) სხვა დაჯგუფებებს. 

მაგალითად, ჯგუფი მოიცავს კორესპონდენციის  პრესკლიპერების და პუბლიკაციის 

კლერკები.   

 ასეთ შემთხვევებში მათ მოვალეობებში შედის:  

1. სარეკლამო მომსახურებისთვის მომხმარებლების დაკვეთების მიღება, სარეკლამო 

შეთავაზებების დაწერა და შედგენა, აგრეთვე სარეკლამო მომსახურების ფასების 

განსაზღვრა და ზედნადებების მომხმარებლებისთვის გამოწერა;  

2. კერძო ბიზნესისა ან მთავრობის საქმიანობასთან დაკავშირებული კორესპონდენციის 

შედგენას (მაგალითად: ინფორმაციისა და დახმარების თხოვნებზე, ზიანის 

ანაზღაურებაზე), საკრედიტო ბარათის ან ანგარიშების შესახებ ინფორმაციის, 

აგრეთვე, მომსახურების სფეროში წარმოქმნილ პრეტენზიებზე პასუხის მიწერა. 

3. პერიოდული, სარეკლამო გამოცემების, კატალოგების, გზამკვლევებისა და სხვა 

დასაბეჭდად გამზადებული მასალების მომზადებაში დახმარება;  

4. კონკრეტული დაწესებულების თანამშრომლებისა და მომხმარებლებისათვის 

საინტერესო სტატიების აღმოსაჩენად გაზეთების, ჟურნალების და სხვა 

პუბლიკაციების კითხვა.  

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 სარეკლამო გაყიდვების კლერკი 

 კორესპონდენციის კლერკი 

 ცნობარების შემდგენი 

 პრეს-კლიპერი 

 პუბლიკაციის კლერკი 
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მომსახურებებისა და გაყიდვების სფეროებში დასაქმებული პირები 

 

მომსახურებებისა და გაყიდვების სფეროებში დასაქმებული პირები უზრუნველყოფენ იმ 

პირად და დაცვით მომსახურებებს, რომლებიც დაკავშირებულია მოგზაურობასთან, 

საოჯახო საქმეებთან, კვებასთან, პირად ზრუნვასთან, ხანძრისა და უკანონო ქმედებებისგან 

დაცვასთან. ისინი, ასევე, საბითუმო და საცალო ვაჭრობის მაღაზიებსა და სხვა მსგავს 

დაწესებულებებში, აგრეთვე, ჯიხურებსა და ბაზრებში გამოფენენ და ყიდიან საქონელს. ამ 

ძირითადი ჯგუფის პროფესიების დიდი ნაწილი დაკისრებული ვალდებულებების 

კომპეტენტურად შესრულებისთვის მოითხოვს ISCO-ს კვალიფიკაციის მეორე დონეს. 

მომსახურებებისა და გაყიდვების სფეროებში დასაქმებულ პირთა მოვალეობებში, 

ჩვეულებრივ, შედის: მოგზაურობის დროს მომსახურებების ორგანიზება და 

უზრუნველყოფა; საოჯახო საქმეებთან დაკავშირებული მომსახურებების უზრუნველყოფა; 

საკვებისა და სასმელების მომზადება და მირთმევა; ბავშვებზე ზრუნვა; სახლებში ან 

დაწესებულებებში პირადი და ძირითადი ზრუნვისა და, აგრეთვე, თმის დავარცხნის, 

კოსმეტიკური მოვლისა და კომპანიონობას გაწევა; მკითხაობა; ბალზამირება და 

დაკრძალვების ორგანიზება; ხანძრისა და უკანონო ქმედებებისაგან ცალკეული პირებისა და 

კერძო საკუთრების დაცვა და უსაფრთხოების მომსახურებათა უზრუნველყოფა; კანონის 

დაცვა და წესრიგის დამყარება; რეკლამების, მხატვრული შემოქმედებისა და საქონლის 

გამოფენების მოდელობისათვის პოზირება; საბითუმო და საცალო ვაჭრობის 

დაწესებულებებში, აგრეთვე, ჯიხურებსა და ბაზრებში საქონლის გაყიდვა; პოტენციური 

მომხმარებლებისთვის საქონლის წარდგენა; მათ მოვალეობებში, შესაძლოა, შედიოდეს სხვა 

დასაქმებულ პირებზე ზედამხედველობაც.  

 

ამ ძირითად ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ქვეჯგუფებში: 

51 პირადი მომსახურებების სფეროში დასაქმებული პირები 

52 გაყიდვების სფეროში დასაქმებული პირები 

53 პირადი ზრუნვის სფეროში დასაქმებული პირები 

54 სოციალური მომსახურებების სფეროში დასაქმებული პირები 
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ქვეჯგუფი 51 

პირადი მომსახურებების სფეროში დასაქმებული პირები 
 

პირადი მომსახურებების სფეროში დასაქმებული პირები უზრუნველყოფენ იმ პირად 

მომსახურებებს, რომლებიც დაკავშირებულია მოგზაურობასთან, საოჯახო საქმეებთან, 

კვებასთან და სტუმართმოყვარეობასთან, თმის დავარცხნასთან და კოსმეტიკურ მოვლასთან , 

ცხოველებზე ზრუნვასთან და გაწვრთნასთან, კომპანიონობის გაწევასთან და პირადი 

ხასიათის სხვა მომსახურებებთან. ამ ქვეჯგუფის პროფესიების დიდი ნაწილი დაკისრებული 

ვალდებულებების კომპეტენტურად შესრულებისთვის მოითხოვს ISCO-ს კვალიფიკაციის 

მეორე დონეს. 

ამ ქვეჯგუფში დასაქმებულ პირთა მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: მოგზაურობასთან 

და ღირსშესანიშნავი ადგილების დათვალიერებასთან დაკავშირებული მომსახურებების 

ორგანიზება და უზრუნველყოფა; საოჯახო საქმეებთან დაკავშირებული მომსახურებების 

უზრუნველყოფა; საკვებისა და სასმელების მომზადება და მირთმევა; თმის დავარცხნისა და 

კოსმეტიკური მოვლის უზრუნველყოფა; მკითხაობა; ბალზამირება და დაკრძალვების 

ორგანიზება; ცხოველებზეზრუნვა, მათი გაწმენდა და გაწვრთნა; ავტომობილის მართვის 

სწავლება ხალხისათვის; კომპანიონობის გაწევა და პირადი ხასიათის სხვა მომსახურებების 

უზრუნველყოფა. მათ მოვალეობებში, შესაძლოა, შედიოდეს სხვა დასაქმებულ პირებზე 

ზედამხედველობაც. 
 

ამ ქვეჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ მცირე ჯგუფებში: 

511 ბორტგამცილებლები, კონდუქტორები და გიდები 

512 მზარეულები 

513 მიმტანები და ბარმენები 

514 სტილისტები, კოსმეტოლოგები და მონათესავე სფეროებში დასაქმებული პირები 

515 შენობებისა და საოჯახო საქმეების ზედამხედველები 

516 პირადი მომსახურებების სფეროთა სხვა სპეციალისტები 

 

 

მცირე ჯგუფი 511 

ბორტგამცილებლები, კონდუქტორები და გიდები  

 

ბორტგამცილებლები, კონდუქტორები და გიდები უზრუნველყოფენ თვითმფრინავით, 

მატარებლით, გემით, ავტობუსით ან სხვა ტიპის ტრანსპორტით მოგზაურობასთან და 

სამოგზაურო ტურების, ღირსშესანიშნავი ადგილების დათვალიერებისა და ექსკურსიებისას 

ცალკეული პირებისა და ჯგუფების მეგზურობასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა სახის 

პირად მომსახურებებს.  

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: მგზავრების კომფორტისა და უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფა; საკვებისა და გამაგრილებელი სასმელების მირთმევა; მოგზაურობასთან 

დაკავშირებული ინფორმაციის მიწოდება და კითხვებზე პასუხის გაცემა; საზოგადოებრივ 

ტრანსპორტში ბილეთების შეგროვება ან გაცემა; ცალკეული პირების ან ღირსშესანიშნავი 

ადგილების ტურისტული ჯგუფებისათვის ექსკურსიებისას პარტნიორობის გაწევა და 

საინტერესო ადგილების აღწერა. 
 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

5111 ბორტგამცილებლები და სტიუარდები 

5112 ტრანსპორტის კონდუქტორები  

5113 გიდები 



292 
 

ჯგუფური ერთეული 5111 

ბორტგამცილებლები და სტიუარდები 

 

ბორტგამცილებლები და სტიუარდები ზრუნავენ თვითმფრინავებსა და გემებზე 

მგზავრების კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე, მიართმევენ მათ საკვებს და სასმელს და 

უწევენ პირად მომსახურებას (ჩვეულებრივ თვითმფრინავის ან გემის ბორტზე). მათ, 

შეუძლიათ დაგეგმონ და კოორდინაცია გაუწიონ სისუფთავისა და წესრიგის დაცვას და 

სოციალურ ღონისძიებებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. თვითმფრინავებში ან გემებზე მგზავრების დახვედრა, ბილეთების ან ჩასხდომის 

ბარათების შემოწმება, მგზავრების თავიანთ ადგილებამდე ან კაიუტებამდე 

მიცილება; 

2. უსაფრთხოებისა და ისეთი საგანგებო პროცედურების გამოცხადება, ახსნა და ჩვენება, 

როგორებიცაა ჟანგბადის ნიღბებით, უსაფრთხოების ღვედებიტ და სამაშველო 

ჟაკეტებით  სარებლობა; 

3. მზა საკვებისა და სასმელების მოწყობა და მირთმევა; 

4. უბაჟო და სხვა საქონლის გაყიდვა; 

5. მგზავრების ძირითად საჭიროებებსა და კომფორტზე ზრუნვა, კითხვებზე პასუხის 

გაცემა, კაიუტების დასუფთავება და მოწესრიგება; 

6. ისეთი საგანგებო სიტუაციის შემთხვევაში, როგორიცაა საგანგებო დაშვებისას 

თვითმფრინავიდან ევაკუაცია, მგზავრთა ხელმძღვანელობა, დახმარება და შესაბამისი 

პროცედურების მიყოლა; 

7. პირველადი დახმარების კომპლექტისა და სხვა საგანგებო აღჭურვილობის შემოწმება; 

8. საჭიროების შემთხვევაში მგზავრებისთვის პირველადი სამედიცინო დახმარების 

გაწევა; 

9. ამინდის, სიმაღლეების, მარშრუტების, საგანგებო პროცედურების, ეკიპაჟის წევრების 

მოქმედების კოორდინირების, ფრენის ხანგრძლივობის, შეთავაზებული საკვებისა და 

სასმელების და მგზავრთა რაოდენობის შესახებ ფრენამდე ჩატარებულ ბრიფინგებზე 

დასწრება; 

10. თვითმფრინავისა და მგზავრების მომზადება აფრენისა და დაჯდომისთვის; 

11. ისეთი მგზავრებისათვის, როგორებიც არიან პატარა ბავშვები, მოხუცები ან 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, სპეციალური დახმარების გაწევა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 კაიუტის ბორტგამცილებელი 

 თვითმფრინავის ბორტგამცილებელი 

 გემის სტიუარდი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 5112 

ტრანსპორტის კონდუქტორები 

 

ტრანსპორტის კონდუქტორები ამოწმებენ და გასცემენ ბილეთებს და ზრუნავენ მგზავრთა 

უსაფრთხოებასა და კომფორტზე მატარებლებში, ტრამვაებში, ავტობუსებსა და სხვა 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის საშუალებებში. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. სამგზავრო ბილეთების, ბარათებისა და საფასურის შეგროვება და ადრე შეძენილი 

ბილეთების ვარგისიანობის შემოწმება; 
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2. საძილე ვაგონებსა და მათ მგზავრებზე ზრუნვა; 

3. ჩასხდომაში, ადგილის პოვნასა და ბარგის გადატანაში მოთხოვნის შესაბამისად 

მგზავრების, განსაკუთრებით მოხუცების, ავადმყოფი და ინვალიდების დახმარება; 

4. მგზავრთათვის კარების გაღება და დახურვა; 

5. გამგზავრებამდე აღჭურვილობის უსაფრთხოების შემოწმება; 

6. მძღოლისთვის გაჩერების ან გზის გაგრძელებისთვის სიგნალის მიცემა; 

7. მგზავრებისთვის სატრანსპორტო აღჭურვილობის გაცნობა და მარშრუტისა და 

გაჩერებების გამოცხადება; 

8. უსაფრთხოების ზომების გადამოწმება; 

9. მგზავრების მოთხოვნებსა და საჩივრებზე რეაგირება და გაჩერებებსა და 

მიმართულებებზე ინფორმაციის მიწოდება; 

10. საგანგებო სიტუაციების ან უბედური შემთხვევების დროს შესაბამისი ზომების 

მიღება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ავტობუსის კონდუქტორი  

 საბაგირო გზის კონდუქტორი 

 ბილეთების კონტროლიორი (საზოგადოებრივი ტრანსპორტი) 

 მატარებლის კონდუქტორი 

 ტრამვაის კონდუქტორი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 5113 

გიდები 

 

გიდები დაჰყვებიან ცალკეულ პირებს ან ჯგუფებს მოგზაურობებში, ღირსშესანიშნავი 

ადგილების დასათვალიერებელ ტურებსა და ექსკურსიებზე და აგრეთვე, ისეთ საინტერესო 

ადგილებში, როგორებიცაა ისტორიული ადგილები, სამრეწველო დაწესებულები და 

თემატური პარკები. ისინი აღწერენ საინტერესო ადგილებს და მნიშვნელოვან 

მახასიათებლებზე გასცემენ ინფორმაციას. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. კრუიზებსა და ღირსშესანიშნავი ადგილების დასათვალიერებელ ტურებზე 

ტურისტების მეგზურობა და გაძღოლა; 

2. ტურისტების მეგზურობა ისეთ საინტერესო ადგილებში, როგორებიცაა მუზეუმები, 

გამოფენები, თემატური პარკები, ქარხნები და სხვა სამრეწველო დაწესებულებებში 

მნახველების მეგზურობა; 

3. საინტერესო ადგილებისა და გამოფენების აღწერა და შესაბამისი ინფორმაციის 

მიწოდება და კითხვებზე პასუხის გაცემა; 

4. სკოლის მოსწავლეებისთვის საგანმანათლებლო ღონისძიებების ჩატარება; 

5. ტურის რეგულაციებთან ან უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული წესების დასაცავად 

მნახველების ქმედებების მონიტორინგი; 

6. მნახველებისა და ტურის მონაწილეების დახვედრა და რეგისტრაციაში გატარება და 

მოთხოვნის შემთხვევაში საიდენტიფიკაციო ბეიჯებისა ან უსაფრთხოების 

მოწყობილობების გაცემა; 

7. ბროშურების დარიგება, აუდიო-ვიზუალური პრეზენტაციების ჩვენება და ტურების 

დროს შესაბამისი პროცედურებისა და ოპერაციების ახსნა; 
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8. ჯგუფების ფიზიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ისეთი ქმედებების 

განხორციელება, როგორებიცაა, მაგალითად, პირველადი დახმარების აღმოჩენა და 

სასწრაფო ევაკუაციისას მითითებების მიცემა; 

9. ტურის მარშრუტებთან, მომსახურებასთან ან განთავსებასთან დაკავშირებული 

ნებისმიერი პრობლემის გადაწყვეტა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ხელოვნების გალერეის გიდი 

 ტურის მეგზური 

 ტურისტული გიდი 

 

 

მცირე ჯგუფი 512 

მზარეულები 

 

მზარეულები სასტუმროებში, რესტორნებსა და კვების სხვა ობიექტებში გემებზე, 

სამგზავრო მატარებლებსა და კერძო შინამეურნეობებში რეცეპტების მიხედვით ან შეფ-

მზარეულის ზედამხედველობით გეგმავენ, ორგანიზებას უწევენ და ამზადებენ საკვებს. 

მათ მოვალეობებში, ჩვეულებრივ, შედის: მენიუს შედგენა; კერძების მომზადება; 

სამზარეულოს დამხმარე პერსონალის საქმიანობის დაგეგმვა, ზედამხედველობა და 

კოორდინაციის გაწევა; საკვების ხარისხის შემოწმება; რეცეპტისა და პირადი შეფასების 

მიხედვით ინგრედიენტების აწონვა, გაზომვა და შეზავება; ღუმელის, გრილის, მაყლისა და 

საკვების მოსამზადებელი სხვა აღჭურვილობის ტემპერატურის რეგულირება; საკვების 

მომზადებისას უსაფრთხოებისა და სანიტარული ნორმების დასაცავად სამზარეულოს, 

აღჭურვილობის, მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება და შემოწმება; სამზარეულოს 

მაღალი სიმძლავრის ისეთი მოწყობილობების მართვა, როგორებიცაა გრილი, შესაწვავი 

ტაფები ან ცხიმში შესაწვავი საშუალებები. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულში: 

5120 მზარეულები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 5120 

მზარეულები 

 

მზარეულები სასტუმროებში, რესტორნებსა და კვების სხვა ობიექტებში გემებზე, 

სამგზავრო მატარებლებსა და კერძო შინამეურნეობებში რეცეპტების მიხედვით ან შეფ-

მზარეულის ზედამხედველობით გეგმავენ, ორგანიზებას უწევენ და ამზადებენ საკვებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. მენიუს შედგენა და კერძების მომზადება;  

2. სამზარეულოს დამხმარე პერსონალის საქმიანობის დაგეგმვა, ზედამხედველობა და 

კოორდინაციის გაწევა;  

3. საკვების ხარისხის შემოწმება;  

4. საკვების ხარისხის შემოწმება; რეცეპტისა და პირადი შეფასების მიხედვით 

ინგრედიენტების აწონვა, გაზომვა და შეზავება;  

5. ჰაერღუმელის, გრილის, მაყალისა და საკვების მოსამზადებელი სხვა აღჭურვილობის 

ტემპერატურის რეგულირება;  
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6. საკვების მომზადებისას უსაფრთხოებისა და სანიტარული ნორმების დასაცავად 

სამზარეულოს, აღჭურვილობის, მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება და 

შემოწმება;  

7. სამზარეულოს მაღალი სიმძლავრის ისეთი მოწყობილობების მართვა, როგორებიცაა 

გრილი, შესაწვავი ტაფები ან ცხიმში შესაწვავი საშუალებები. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითია: 
 მზარეული 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 კაფეს მენეჯერი – 1412 

 რესტორნის მენეჯერი – 1412 

 შეფ-მზარეული – 3434 

 სწრაფი კვების მომზადების სპეციალისტი – 9411 

 

შენიშვნა 
პატარა კაფეების, რესტორნებისა და ბარების მფლობელები, რომლებისთვისაც 

მენეჯმენტი და თანამშრომლების ზედამხედველობა არ არის სამუშაოს განსაკუთრებული 

კომპონენტი, თავიანთი ძირითადი მოვალეობების მიხედვით, შედიან 5120-ე (მზარეულები), 
5131-ე (მიმტანები) ან 5132-ე (ბარმენები) ჯგუფურ ერთეულებში. 

 

 

მცირე ჯგუფი 513 

მიმტანები და ბარმენები 

 

მიმტანები და ბარმენები კომერციულ სასადილოებსა და დასალევ ადგილებში, კლუბებში, 

დაწესებულებებსა და ბუფეტებში, გემებსა და სამგზავრო მატარებლებში საკვებსა და 

სასმელებს მიართმევენ მომხმარებლებს. 

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: ბარის სათანადოდ მომარაგებაში დახმარება; 

მინის ჭურჭლის რეცხვა და ბარის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება; ბარში 

ალკოჰოლური და არაალკოჰოლური სასმლით მირთმევა; მაგიდების სუფთა 

გადასაფარებლით, დანა-ჩანგლით, ქაშანურისა და მინის ჭურჭლით გაწყობა; საკვებისა და 

სასმლის მირთმევა; ღვინოსთან დაკავშირებით რჩევების გაცემა და მათი მირთმევა; 

საკვებისა და/ან სასმლის შეკვეთების მიღება და სამზარეულოსათვის მიწოდება; ანგარიშის 

წარდგენა და გადასახადების აღება. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

5131 მიმტანები 

5132 ბარმენები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 5131 

მიმტანები 

 

მიმტანები სასადილოებსა და დასალევ ადგილებში, კლუბებში, დაწესებულებებსა და 

ბუფეტებში, გემებსა და სამგზავრო მატარებლებში საკვებსა და სასმელებს მაგიდებთან 

მიართმევენ მომხმარებლებს. 
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მათ მოვალეობებში შედის: 

1. მაგიდების სუფთა გადასაფარებლით, დანა-ჩანგლით, ქაშანურისა და მინის 

ჭურჭლით გაწყობა; 

2. მომხმარებლების მისალმება და მათთვის მენიუსა და სასმელების სიის მირთმევა; 

3. საკვებთან და სასმლთან დაკავშირებით რჩევების გაცემა; 

4. საკვებისა და სასმლის შეკვეთების მიღება და სამზარეულოს ან ბარის 

პერსონალისათვის შეკვეთების მიწოდება; 

5. საკვებისა და სასმლის მირთმევა მომხმარებლებისათვის მაგიდებთან; 

6. მაგიდის გასუფთავება, დანა-ჩანგლისა და ჭურჭლის სამზარეულოში დაბრუნება; 

7. ანგარიშის წარდგენა, გადასახადების აღება და გადახდის პუნქტებისა და სალარო 

აპარატების გამოყენება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 სომელიე 

 მიმტანი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 კაფეს მენეჯერი – 1412 

 რესტორნის მენეჯერი – 1412 

 ბარმენი – 5132 

 

შენიშვნა 

პატარა კაფეების, რესტორნებისა და ბარების მფლობელები, რომლებისთვისაც 

მენეჯმენტი და თანამშრომლებზე ზედამხედველობა არ არის სამუშაოს განსაკუთრებული 

კომპონენტი, თავიანთი ძირითადი მოვალეობების მიხედვით, შედიან 5120-ე (მზარეულები), 
5131-ე (მიმტანები) ან 5132-ე (ბარმენები) ჯგუფურ ერთეულებში. 

 

 

ჯგუფური ერთეული 5132 

ბარმენები 

 

ბარმენები ამზადებენ, აზავებენ და მიართმევენ ალკოჰოლურ და არაალკოჰოლურ 

სასმელებს პირდაპირ მომხმარებლებს ბარიდან, დახლიდან ან მიმტანების მეშვეობით. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. მომსახურე პერსონალის ან პირდაპირ მომხმარებლებისაგან სასმლის შეკვეთების 

მიღებას; 

2. ბარში ალკოჰოლური და არაალკოჰოლური სასმელების მომზადება და მათიმართვა; 

3. გამოყენებული მინის ჭურჭლის რეცხვა და ბარის მომსახურების სივრცის, ჩაისა და 

ყავის მოსამზადებელი ადგილისა და ისეთი აღჭურვილობის, როგორიცაა ესპრესოს 

მოსადუღებელი აპარატი, დასუფთავება და მოწესრიგება; 

4. გაყიდვებიდან შემოსული გადასახადების შეგროვება, სალარო აპარატების 

ამოქმედება და გადახდის ქვითრების ბალანსის უზრუნველყოფა; 

5. კასრიდან სითხის ჩამოსხმა და დაფასოება; 

6. ბარის სათანადოდ მომარაგებაზე ზრუნვა და ბოთლებისა და ჭიქების დალაგება; 

7. ალკოჰოლური სასმელების შეძენისათვის დადგენილი ასაკის მოთხოვნების 

შესამოწმებლად მომხმარებელთა პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის 

შემოწმება; 
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8. ალკოჰოლური სასმელის გადაჭარბებული დოზით მიღების შედეგად გამოწვეული 

პრობლემების თავიდან ასაცილებლად ისეთი ნაბიჯების გადადგმა, როგორებიცაა 

მომხმარებლების დარწმუნება ალკოჰოლის მიღების შეწყვეტის თაობაზე, უარის თქმა 

მომსახურების გაგრძელებაზე ან გადაზიდვის შეკვეთა; 

9. კოქტეილებისა და სხვა სასმელების დასამზადებლად ინგრედიენტების შერევა; 

10. ბართან წასახემსებელი პროდუქტებისა და სხვა საკვების მომხმარებლებისთვის 

შეთავაზება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითია: 
 ბარმენი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 კაფეს მენეჯერი – 1412 

 რესტორნის მენეჯერი – 1412 

 მიმტანი – 5131 

 

შენიშვნა 
პატარა კაფეების, რესტორნებისა და ბარების მფლობელები, რომლებისთვისაც 

მენეჯმენტი და თანამშრომლებზე ზედამხედველობა არ არის სამუშაოს განსაკუთრებული 

კომპონენტი, თავიანთი ძირითადი მოვალეობების მიხედვით, შედიან 5120-ე (მზარეულები), 
5131-ე (მიმტანები) ან 5132-ე (ბარმენები) ჯგუფურ ერთეულებში. 

 

 

მცირე ჯგუფი 514 

სტილისტები, კოსმეტოლოგები და მონათესავე სფეროებში დასაქმებული პირები 

 

სტილისტები, კოსმეტოლოგები და მონათესავე სფეროებში დასაქმებული პირები 

ცალკეულ პირებს ჭრიან და ვარცხნიან თმას, პარსავენ და კრეჭენ წვერს, უწვენ კოსმეტიკურ 

მომსახურებებს, მათი გარეგნობის გაუმჯობესებისათვის იყენებენ კოსმეტიკურ 

საშუალებებსა და გრიმს და უწევენ სხვადასხვა ტიპის მომსახურებებს. 

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: მომხმარებელთა მოთხოვნების განხილვა; თმის 

შეჭრა და დავარცხნა; წვერის გაპარსვა და გაკრეჭა; მომხმარებლებს უწევენ კოსმეტიკურ 

მომსახურებებს; კოსმეტიკური საშუალებებისა და გრიმის გამოყენება; ხელისა და ფეხის 

ფრჩხილებისათვის ფორმის მიცემა და ლაკის წასმა; ადამიანის ფეხის მსუბუქი დაავადებების 

მკურნალობა; მომხმარებელთათვის აბაზანის მიღებისას უმარტივესი მასაჟის გაკეთება. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

5141 სტილისტები 

5142 კოსმეტოლოგები და მონათესავე სფეროებში დასაქმებული პირები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 5141 

სტილისტები 

 

სტილისტები ჭრიან, ვარცხნიან, ღებავენ, ასწორებენ და ახვევენ თმას, პარსავენ ან კრეჭენ 

წვერ-ულვაშს და უვლიან თავის კანს  
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მათ მოვალეობებში შედის: 

1. თმის შეჭრა, დაბანა, შეღებვა და დახვევა; 

2. წვერისა და ულვაშის გაპარსვა ან შეკრეჭა; 

3. თავის კანის მოვლა; 

4. მომხმარებელთა მოთხოვნების შესაბამისად პარიკის მორგება; 

5. თმის მოვლაზე, კოსმეტიკურ საშუალებებსა და თმის ვარცხნილობებზე რჩევების 

მიცემა; 

6. დრედებისა და ნაწნავების გაკეთება და თმის დაგრძელება; 

7. შეხვედრების დანიშვნა და გადასახადების შეგროვება; 

8. სამუშაო ტერიტორიის დასუფთავება და ინსტრუმენტების სანიტარული დამუშავება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 დალაქი 

 თმის მოვლის სპეციალისტი 

 სტილისტი 

 თმის სტილისტი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 5142 

კოსმეტოლოგები და მონათესავე სფეროებში დასაქმებული პირები 

 

კოსმეტოლოგები და მონათესავე სფეროებში დასაქმებული პირები ცალკეული პირების 

გარეგნობის გაუმჯობესებისათვის იყენებენ სახისა და ტანის მოვლის კოსმეტიკურ 

საშუალებებსა და გრიმს და უწევენ სხვადასხვა ტიპის მომსახურებებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. გაწმენდა და სახისა და სხეულის სხვადასხვა ნაწილისათვის კრემების, ლოსიონებისა 

და მსგავსი პროდუქციის გამოყენება; 

2. სახესა და ტანზე მასაჟის გაკეთება; 

3. კოსმეტიკური კაბინეტის მომხმარებელთათვის ან მსახიობებისა და სხვა 

შემსრულებლებისათვის გრიმის გაკეთება; 

4. ხელისა და ფეხის ფრჩხილების გაწმენდა, ფორმის მიცემა და ლაკის წასმა და 

ადამიანის ფეხის ისეთი დაავადებების მკურნალობა, როგორებიცაა გაუხეშებული 

ნაწილები, მაზოლები ან დეფორმირებული ფრჩხილები; 

5. მომხმარებელთათვის აბაზანის მიღებისას უმარტივესი მასაჟის გაკეთება; 

6. ცვილის, დაშაქვრისა და დეფილაციის ტექნიკების გამოყენებითსხეულის 

არასასურველი თმის მოცილება; 

7. წონის დაკლებისა და გახდომისთვის დიეტასთან და ვარჯიშთან დაკავშირებით 

მომხმარებელთათვის რჩევების მიცემა; 

8. შეხვედრების დანიშვნა და გადასახადების შეგროვება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 მექისე 

 კოსმეტოლოგი 

 გრიმიორი 

 მემანიკურე 

 მეპედიკურე 

 გახდომის საკითხების კონსულტანტი 
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მცირე ჯგუფი 515 

შენობებისა და სამეურნეო საქმეების ზედამხედველები 

 

შენობებისა და სამეურნეო საქმეების ზედმახედველები კომერციულ, სამრეწველო და 

საცხოვრებელ შენობებში კოორდინაციას უევენ, გეგმავენ და ზედამხედველობენ 

დამლაგებლებსა და სამეურნეო საქმეების სხვა თანამშრომლებს. ისინი სასტუმროებში, 

ოფისებში, ბინებში, სახლებსა და კერძო საცხოვრისებში პასუხისმგებლობას იღებენ 

დასუფთავებასა და მომსახურებაზე. 

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: დავალებების მიცემა და შენობის ადგილების 

შემოწმება დალაგების, სამეურნეო საქმეებისა და მოწესრიგების სამუშაოების სათანადოდ 

შესრულების უზრუნველყოფისათვის; არსებული სახარჯი მასალების სათანადო 

რაოდენობის უზრუნველსაყოფად სახარჯი მასალებით, აღჭურვილობით და ინვენტარით 

მომარაგება; სამუშაო ადგილზე დასაქმების მსურველების შემოწმება და აყვანა; როგორც 

ახალი, ისე გამოცდილი თანამშრომლების გადამზადება; დაწინაურებასთან, სხვა სამსახურში 

გადაყვანასთან და სამსახურიდან გათავისუფლებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციების 

გაცემა; დალაგებასთან, საოჯახო საქმეებთან და მოწესრიგებასთან დაკავშირებული 

ზოგიერთი მოვალეობის შესრულება. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

5151 ოფისების, სასტუმროებისა და სხვა დაწესებულებების დალაგებისა და სამეურნეო 

საქმეების  ზედამხედველები 

5152 ეკონომები 

5153 შენობის მომვლელები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 5151 

ოფისების, სასტუმროებისა და სხვა დაწესებულებების  

დალაგებისა და სამეურნეო საქმეების ზედამხედველები 

 

ოფისების, სასტუმროებისა და სხვა დაწესებულებების დალაგებისა და სამეურნეო 

საქმეების ზედამხედველები ამ დაწესებულებათა ინტერიერის, უძრავი ინვენტარისა და 

მოწყობილობების სუფთად და მოწესრიგებულად შენარჩუნებისათვის ორგანიზებას უწევენ, 

ზედამხედველობენ და ახორციელებენ სამეურნეო საქმეებთან დაკავშირებულ ფუნქციებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. დამხმარეების, დამლაგებლებისა და სამეურნეო საქმეების სხვა თანამშრომლების 

დაქირავებას, გადამზადება, გათავისუფლება, ორგანიზება და ზედამხედველობა; 

2. სახარჯი მასალების შეძენაა ან მათი შეძენის კონტროლი; 

3. საწყობის კონტროლი და სახარჯი მასალების გაცემა; 

4. ზოგადი კეთილდღეობისა და დაწესებულებაში დასაქმებული პირების ქცევის 

ზედამხედველობა; 

5. იატაკების, ავეჯისა და სხვა უძრავი ინვენტარის გასუფთავება, მტვერსასრუტით 

გაწმენდა, რეცხვა და გაპრიალება; 

6. ლოგინების გასწორება, სააბაზანოების დასუფთავება და პირსახოცებით, საპნით და 

მსგავსი ნივთებით მომარაგება; 

7. სამზარეულოების დალაგება და ზოგადად სამზარეულოს ისეთ საქმეებში 

დახმარებას, როგორიცაა, მაგალითად, ჭურჭლის რეცხვა; 
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8. მინი-ბარების მარაგების შევსება და ისეთი საგნებით მომარაგება, როგორებიცაა 

ჭიქები და საწერი აღჭურვილობა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ეკონომი (სასტუმრო) 

 დიასახლისი (შინამოსამსახურეობა) 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 სასტუმროს მენეჯერი – 1411 

 მინი-სასტუმროს მუშაკი – 5152 

 ეკონომები (კერძო შინამეურნეობა) – 5152 

 შენობის მომვლელი – 5153 

 დამლაგებელი (შინამოსამსახურე) – 9111 

 

 

ჯგუფური ერთეული 5152 

ეკონომები 

 

ეკონომები დაქვემდებარებული თანამშრომლების დახმარებით ან მათ გარეშე კერძო 

შინამეურნეობებსა და მცირე საცხოვრებელ დაწესებულებებში ორგანიზებას უწევენ, 

ზედამხედველობენ და ახორციელებენ საოჯახო საქმეებთან დაკავშირებულ ფუნქციებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. შინამეურნეობების საოჯახო საქმეებში დასაქმებული პირების ზედამხედველობა; 

2. სახარჯი მასალების შეძენა ან მათი შეძენის კონტროლი; 

3. სახარჯი მასალების შენახვისა და გაცემის შემოწმება; 

4. მცირე დაზიანებების ან ავადმყოფობის შემთხვევაში დახმარება სიცხის გაზომვით, 

წამლის მიცემით და ჭრილობის შეხვევით; 

5. იატაკების, ავეჯისა და სხვა უძრავი ინვენტარის გასუფთავება, მტვერსასრუტით 

გაწმენდა, რეცხვა და გაპრიალება; 

6. ლოგინების გასწორება, სააბაზანოების დასუფთავება და პირსახოცებით, საპნით და 

მსგავსი ნივთებით მომარაგება; 

7. შინამეურნეობების შინაურ ცხოველებსა და მცენარეებზე ზრუნვა, სტუმრების მიღება, 

სატელეფონო ზარებზე პასუხი, დატოვებული შეტყობინებების გადაცემა და 

სურსათის შეძენა; 

8. სადილის მომზადება, მაგიდების გაწყობა და დალაგება და საკვებისა და სასმლის 

მირთმევა; 

9. სამზარეულოების დალაგება და ზოგადად სამზარეულოს ისეთ საქმეებში 

დახმარებას, როგორიცაა, მაგალითად, ჭურჭლის რეცხვა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 მინი-სასტუმროს მუშაკი  

 მომსახურე პერსონალის ზედამხედველი 

 ეკონომი (კერძო შინამეურნეობა) 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 სასტუმროს მენეჯერი – 1411 

 საოჯახო საქმეებში დამხმარე – 9111 
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შენიშვნა 

ისეთი პატარა საცხოვრებელი დაწესებულებების ოპერატორები, როგორებიცაა ღამის 

გასათევი ან სასაუზმე დაწესებულებები და პატარა საოჯახო სასტუმროები, რომლებიც 

მომხმარებლებს უზრუნველყოფენ საცხოვრებლით და შეზღუდული საკვები 

მომსახურებებით, როგორიცაა, მაგალითად, სტუმრების მიღება კერძო შინამეურნეობებში, 

და რომლებისთვისაც თანამშრომელთა მართვა და ზედამხედველობა არ წარმოადგენს 

სამუშაოს მნიშნველოვან კომპონენტს, შედიან 5152-ე ჯგუფურ ერთეულში (ეკონომები). 
 

 

ჯგუფური ერთეული 5153 

შენობის მომვლელები 

 

შენობის მომვლელები თვალყურს ადევნებენ საცხოვრებელ სახლებს, სასტუმროებს, 

ოფისებს, ეკლესიებსა და სხვა შენობებს დაუზრუნველყოფენ მათ დალაგებასადა 

მოწესრიგებას. შენობის ზომიდან და ბუნებიდან გამომდინარე, მათ, შეიძლება, შენობაში 

ზედამხედველობა გაუწიონ სხვა დასაქმებულ პირებსა და კონტრაქტორებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. დალაგების, საოჯახო საქმეებისა და შენობების მოწესრიგების თანამშრომელთა და 

კონტრაქტორთა ზედამხედველობა; 

2. დალაგებაში, მარტივ შეკეთებებსა და შენობის ინტერიერის მოწესრიგებაში 

მონაწილეობა; 

3. გათბობისა და ცხელი წყლის უზრუნველსაყოფად ღუმელებისა და წყლის 

გამაცხელებელი ქვაბების გაკონტროლება; 

4. ხმაურის შეწყვეტის ან ქონების არასწორად გამოყენებისას მოიჯარეების ან 

სტუმრების ქცევების გაკონტროლება; 

5. მოიჯარეების არყოფნის შემთხვევაში მათ სახელზე მოსულ ამანათებზე ან 

სატელეფონო ზარებზე საჭირო ინფორმაციის მიწოდება მცირე მომსახურებების 

უზრუნველყოფით; 

6. ძირითადი სარემონტო სამუშაოების ჩატარებაზე შენობების მმართველი რგოლისა და 

მფლობელების ინფორმირება; 

7. უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად შენობის მეთვალყურეობა; 

8. სარეგისტრაციო ფორმების შევსება და მოიჯარეებისთვის წესების მიცემა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 მომვლელი 

 კონსიერჟი (შენობა) 

 დამლაგებელი 

 დარაჯი 

 

 

მცირე ჯგუფი 516 

პირადი მომსახურებების სფეროში დასაქმებული სხვა პირები 

 

პირადი მომსახურებების სფეროში დასაქმებული სხვა პირები გადმოსცემენ ადამიანების 

ცხოვრების წარსულს და წინასწარმეტყველებენ სამომავლო მოვლენებს, უზრუნველყოფენ 

კომპანიონობასა და სხვა პირად მომსახურებებს, უვლიან, წვრთნიან და ზრუნავენ 

ცხოველებზე, უზრუნველყოფენ გვამების ბალზამირებას და დაკრძალვისთვის საჭირო 

პროცედურებს და ხალხს ასწავლიან ტრანსპორტის მართვას. 
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მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: ჰოროსკოპების შედგენა; მომხმარებელთათვის 

კომპანიონობის გაწევა ან კამერდინერობა და სხვა პირადი მომსახურებების უზრუნველყოფა; 

გვამების ბალზამირება და დაკრძალვის სხვა პროცედურების უზრუნველყოფა; ცხოველთა 

კვება, მოთვინიერებაგაწვრთნა და მოვლა; მოსწავლეთათვის მართვის სწავლება უშუალოდ 

საგზაო მოძრაობის პირობებში. 
 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

5161 ასტროლოგები, მკითხავები და მონათესავე სფეროთა სპეციალისტები 

5162 კომპანიონები და კამერდინერები 

5163 მეკუბოვეები და ბალზამირების სპეციალისტები 

5164 ცხოველების მომთვინიერებლები და მომვლელები 

5165 სატრანსპორტო საშუალებების მართვის ინსტრუქტორები 

5169 პირადი მომსახურებების სფეროში დასაქმებული პირები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 5161 

ასტროლოგები, მკითხავები და მონათესავე სფეროთა სპეციალისტები 
 

ასტროლოგები, მკითხავები და მონათესავე სფეროთა სპეციალისტები ასტროლოგიის, 

მომხმარებელთა ხელისგულის მახასიათებლების, კარტის გაშლის ან სხვა ტექნიკების 

მეშვეობით გადმოსცემენ ადამიანების ცხოვრების წარსულს და წინასწარმეტყველებენ 

სამომავლო მოვლენებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ცალკეული პირების ჰოროსკოპების შედგენა დაბადებისთანავე ან მოგვიანებით 

წარსულის გადმოცემისა და სამომავლო მოვლენებისა და საცხოვრებელი პირობების 

წინსაწარ განჭვრეტისთვის; 

2. მომხმარებლების ხელისგულების მახასიათებლების, კარტის, ჩაის ფოთლების 

განლაგების ან ფინჯანში ყავის ნალექის, მკვდარი ცხოველების ძვლების ფორმებისა 

და ნიმუშების და ა.შ. განმარტება; 

3. ამ განმარტებების საფუძველზე მოვლენების წინასწარ განჭვრეტა; 

4. ყველაზე ხელსაყრელი დროის განსაზღვრა ისეთი ადამიანური ღონისძიებებისათვის, 

როგორებიცაა ინაუგურაციები, ქორწინებები, მოგზაურობებისა და რელიგიური და 

სხვა ცერემონიებისათვის; 

5. სავარაუდო სამოქმედო კურსის მომავალ ქმედებებზე რჩევებისა და გაფრთხილებების 

მიცემა; 

6. მომავალში ნეგატიური ზეგავლენების თავიდან ასაცილებლად ადამიანების 

გაფრთხილება. 
 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ასტროლოგი 

 მკითხავი 

 ნუმეროლოგი 

 ქირომანტი 
 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ექიმბაში – 3230 

 რწმენით მკურნალი – 3413 
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ჯგუფური ერთეული 5162 

კომპანიონები და კამერდინერები 

 

კომპანიონები და კამერდინერები უვლიან, მომხმარებელს ან დამქირავებელს უწევენ 

კომპანიონობას და აკმაყოფილებენ მათ სხვადასხვა საჭიროებას. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. დამქირავებლისათვის კომპანიონობის გაწევა მათთან ერთად სხვადასხვა ადგილას 

წასვლით, კითხვით, საუბრით და ისეთ ღონისძიებებში მონაწილეობით, როგორიცაა 

სპორტი; 

2. დამქირავებლის სახლში სტუმრების გართობაში დახმარება; 

3. დამქირავებლის გარდერობისა და პირადი ნივთების მოწესრიგება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 კომპანიონი 

 პირადი მოსამსახურე 

 კამერდინერი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 მომსახურე პერსონალის ზედამხედველი – 5152 

 ცეკვის პარტნიორი – 5169 

 სოციალური მეგზური – 5169 

 

 

ჯგუფური ერთეული 5163 

მეკუბოვეები და ბალზამირების სპეციალისტები 

 

მეკუბოვეები და ბალზამირების სპეციალისტები გეგმავენ დაკრძალვებს და ასრულებენ 

ადამიანის გვამის განადგურებასთან დაკავშირებულ მოვალეობებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. გეგმების დაწყობა და დაკრძალვების, კრემაციებისა  და დასაფლავებათა წარმართვა; 

2. გახრწნის პროცესის შენელების ან შეჩერებისათვის გარდაცვლილი ადამიანის გვამის 

ბალზამირება; 

3. ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი და სანიტარიის  დაცვა, და ბალზამირებასთან 

დაკავშირებულ სამართლებრივ მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა; 

4. ადამიანის სხეულის სხვადასხვა ნაწილის გაკვეთა ან გაკვეთილი ნაწილების გაკერვა 

და აგრეთვე სხეულის დამახინჯებული ან  დასახიჩრებული ნაწილების აღდგენა ან 

ფორმის შეცვლა; 

5. ადამიანის სხეულის ტანსაცმლით  შემოსვა და მათი კუბოში ჩასვენება; 

6. ინტერვიუების წარმართვა ნეკროლოგების მოსამზადებლად, კუბოების ან ურნების 

ასარჩევად და დაკრძალვის ან კრემაციის ადგილისა და დროის განსაზღვრისათვის. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ბალზამირების სპეციალისტი 

 მეკუბოვე 
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ჯგუფური ერთეული 5164 

ცხოველების მომთვინიერებლები და მომვლელები 

 

ცხოველების მომთვინიერებლები და მომვლელები კვებავენ, მართავენ, წვრთნიან და 

ათვინიერებენ ცხოვეელებს და ეხმარებიან ვეტერინარებს, ცხოველთა ჯანმრთელობის 

ტექნოლოგებსა და სპეციალისტებს ვეტერინარულ დაწესებულებებში, ცხოველთა 

თავშესაფრებში,  ძაღლების მოსაშენებელ ადგილებში, ზოოპარკებში, ლაბორატორიებში, 

საცალო ზოომაღაზიებში, საცხენოსნო სკოლებში, ძაღლთა საწვრთნელ სკოლებში, 

ცხოველთა მოსათვინიერებელ და მსგავს დაწესებულებებში.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ცხოველთა  დაბანა და კვება; 

2. სამკურნალო  ოთახებში ცხოველთა გაძღოლა ან წაყვანა და მათი დაჭერა 

მკურნალობისას; 

3. ვეტერინარული ქირურგიის ინსტრუმენტების გასუფთავება და სტერილიზაცია; 

4. წამლების, ქიმიკატებისა და სხვა ფარმაცევტული მასალების მარკირება და მარაგების 

შევსება; 

5. ბოთლების, ლაბორატორიული ჭურჭლისა და სხვა აღჭურვილობის სტერილიზაცია; 

6. ცხოველთა ისეთი საცხოვრებელი ადგილების, როგორებიცაა ბაკები, საჯინიბოები, 

გალიები და ეზოები და ისეთი აღჭურვილობის, როგორებიცაა უნაგირები და 

აღვირები, გასუფთავება, ორგანიზება და დეზინფიცირება; 

7. ცხოველების შესახებ ისეთი ინფორმაციის შეგროვება და ჩაწერა, როგორებიცაა წონა, 

ზომა, ფიზიკური მდგომარეობა, ჩატარებული მკურნალობა, მიღებული 

მედიკამენტები და საკვები; 

8. ცხოველთა გაწვრთნა შეჯიბრის, გართობის, მორჩილების, უსაფრთხოების, ჯირითისა 

და სხვა ქმედებებისათვის სასურველი ქცევების ჩამოსაყალიბებლად და 

შესანარჩუნებლად; 

9. ცხოველების მოთვინიერება ისეთი მოვალეობების შესრულებით, როგორებიცაა 

დაბანა, დავარცხნა, გარსის გაკრეჭა და მოწესრიგება, ფრჩხილების დაჭრა და ყურების 

გაწმენდა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ცხოველის მომვლელი 

 ძაღლის მწვრთნელი 

 ცხენის მწვრთნელი 

 ვეტერინარის თანაშემწე 

 ზოოპარკის თანამშრომელი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 5165 

სატრანსპორტო საშუალებების მართვის ინსტრუქტორები 

 

სატრანსპორტო საშუალებების მართვის ინსტრუქტორები  ადამიანებს მანქანების მართვას 

ასწავლიან. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. მოსწავლეთათვის მართვის სწავლება უშუალოდ საგზაო მოძრაობის პირობებში და 

მუხრუჭების, მომჭერების, გადაცემათა კოლოფის, ავტომატური გადაცემის, დამცავი 

მექანიზმების, სიგნალისა და განათების მოწყობილობების მოქმედების ახსნა და 

ჩვენება; 



305 
 

2. საგზაო მოძრაობის წესების სწავლება; 

3. საგზაო მოძრაობის სპეციფიკისა და უსაფრთხოების წესების სწავლება; 

4. გამოცდაზე გასვლისათვის სათანადოდ მომზადების შემდეგ მოსწავლეებისთვის 

რჩევების მიცემა; 

5. საგანგებო სიტუაციებში მართვისთვის საჭირო ტექნიკების შესახებ რჩევების მიცემა 

და სწავლება; 

6. მანქანებისა და სატრანსპორტო საშუალებების მართვისა და მექანიკური 

მანიპულაციების ილუსტრირება და ახსნა, დაფის სქემისა და აუდიოვიზუალური 

საშუალებებისგამოყენებით. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითია: 
 მართვის ინსტრუქტორი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 საფრენი აპარატის მართვის ინსტრუქტორი – 3153 

 

 

ჯგუფური ერთეული 5169 

პირადი მომსახურებების სფეროში დასაქმებული პირები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში შედიან ინდივიდუალური მომსახურებების სფეროში 

სპეციალისტები, რომლებიც არ განეკუთვნებიან 51-ე ქვეჯგუფის (ინდივიდუალური 
მომსახურებების სპეციალისტები) სხვა ჯგუფურ ერთეულებს. მოცემულ ჯგუფურ ერთეულს 

მიეკუთვნება, მაგალითად, ისეთი პროფესიები, რომლებიც ასეთ მომსახურებებსა და 

კომპანიონობას უზრუნველყოფენ ცეკვისას პარტნიორობით, სოციალური მეგზურობით, 

კლუბებში მასპინძლობით. 

ასეთ შემთხვევებში მათ მოვალეობებში შედის: 

1. რესტორნებსა და სხვა გასართობ ადგილებში მომხმარებლების მეგზურობა; 

2. ცეკვისას პარტნიორობა; 

3. მომხმარებელთა დახვედრა ღამის კლუბებში და მათი გართობის უზრუნველყოფა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 კლუბის მასპინძელი მამაკაცი 

 კლუბის მასპინძელი ქალი 

 ცეკვის პარტნიორი 

 სოციალური მეგზური 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 კომპანიონი – 5162 

 

შენიშვნა 
ქვეყნებმა, რომლებსაც მოეთხოვებათ სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება მათზე, 

ვინც კომერციული მიზნით სექსუალურ მომსახურებას უწევენ მომხმარებლებს, უნდა 

შეიყვანონ ისინი 5169-ე ჯგუფურ ერთეულში (პირადი მომსახურებების სფეროში 
დასაქმებული პირები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი). თუ ქვეყანაში ISCO-08-ის 

ეროვნული დანერგვისას 5169-ე ჯგუფურ ერთეულში შემავალი სხვა პროფესიებისგან ამ 

ჯგუფის ცალკე გამოყოფის საჭიროება დგას, რეკომენდებულია 5168-ე ჯგუფური ერთეულის 

კოდის გამოყენება.  
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ქვეჯგუფი 52 

გაყიდვების სფეროს სპეციალისტები 

 

გაყიდვების სფეროს სპეციალისტები ყიდიან და გამოფენენ საქონელს საბითუმო და 

საცალო მაღაზიებში, დახლებსა და ბაზრებში, კარდაკარ სიარულით, ტელეფონის ან  

მომხმარებელთან დასაკავშირებელი ცენტრების მეშვეობით. მათ, შესაძლოა, ჩაიწერონ ან 

მიიღონ თანხა გაყიდული  საქონლისა და მომსახურებების სანაცვლოდ და ისინი, 

შესაძლებელია, ამუშავებდნენ  საცალო გაყიდვების პატარა პუნქტებს. ამ ქვეჯგუფის 

პროფესიების დიდი ნაწილი დაკისრებული ვალდებულებების კომპეტენტურად 

შესრულებისთვის  მოითხოვს ISCO-ს კვალიფიკაციის მეორე დონეს. 

ამ ქვეჯგუფში დასაქმებულების მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: საბითუმო და  

საცალო მაღაზიებში, ქუჩის ან ბაზრის დახლებზე, კარდაკარ სიარულით, ტელეფონის ან  

მომხმარებელთან დასაკავშირებელი ცენტრების მეშვეობით საქონლის გაყიდვა; 

საქონლისგამოფენა და ჩვენება პოტენციური მყიდველისთვის; საკვების გაყიდვა და 

მირთმევა სწრაფი კვებისათვის დახლებსა და ქუჩებში; გასაყიდი საქონლის ყიდვა ან 

კონტრაქტის გაფორმება რეგულარული მიწოდებისათვის; გასაყიდი საქონლის დაწყობა და 

ჩვენება და გაყიდული საქონლის შეფუთვა ან ჩალაგება; გასაყიდი საქონლისასორტიმენტის, 

მარაგისა და ფასის განსაზღვრა; საქონლისა და მომსახურებების გაყიდვის აღწერისა და 

გადახდილი თანხის აღებისათვის საჭირო სალარო აპარატების, ფასის ოპტიკური სკანერების, 

კომპიუტერების ან სხვა აღჭურვილობის ამუშავება. აქ შემავალი ზოგიერთი პროფესიის 

მოვალეობებში, შესაძლოა, შედიოდეს სხვა დასაქმებულებზე ზედამხედველობაც. 

 

ამ ქვეჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ მცირე ჯგუფებში: 

521 გარემოვაჭრეები და ბაზრის გამყიდველები 

522 მაღაზიის გამყიდველები 

523 მოლარეები, საბილეთო სალაროების მოლარეების ჩათვლით 

524 გაყიდვების სფეროში დასაქმებული სხვა პირები 

 

შენიშვნა 

მაღაზიისა და გაყიდვების მენეჯერები შედიან 1-ლ ძირითად ჯგუფში (მენეჯერები), 
ტექნიკური, სამედიცინო, ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

გამყიდველები – მე-2 ძირითად ჯგუფში (სპეციალისტი-პროფესიონალები). კომერციული 

გაყიდვებისა და სადაზღვეო სფეროს წარმომადგენლები და ფინანსური და სავაჭრო 

შუამავლები შედიან მე-3 ძირითად ჯგუფში (ტექნიკოსები და  დამხმარე სპეციალისტები). 
გარემოვაჭრეები (საკვების გამყიდველების გარდა) შედიან მე-9 ძირითად ჯგუფში 

(ელემენტარული პროფესიები). 
 

 

მცირე ჯგუფი 521 

გარემოვაჭრეები და ბაზრის გამყიდველები 

 

გარემოვაჭრეები და ბაზრის გამყიდველები ბაზრების ან ქუჩის დახლებზე ყიდიან 

საქონელს და ქუჩებსა და საზოგადოებრივ დაწესებულებებში ამზადებენ და ყიდიან ცივ და 

ცხელ საკვებსა და სასმელებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: კონკრეტულ ადგილას ქუჩებში, ბაზრებში ან სხვა ღია 

ტერიტორიებზე სტენდის განთავსებისათვის ნებართვის მიღება ან საკვებისა და სასმელების 

ქუჩაში გაყიდვა; გასაყიდი საქონლის ყიდვა ან კონტრაქტის გაფორმება რეგულარული 

მიწოდებისათვის; დახლებისა და სტენდების აწყობა და დაშლა; გასაყიდი საქონლის 
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ტრანსპორტირება, შენახვა, ჩატვირთვა და გადმოტვირთვა; საქონლის, საკვებისა და 

სასმელების დაწყობა, გამოფენა და გაყიდვა და გადახდილი თანხის აღება; გაყიდული 

საქონლის შეფუთვა და ჩალაგება;  სასმელებისა და საკვების გაყიდვისათვის მომზადება; 

ურიკების, სატვირთო მანქანების, ლანგრებისა და კალათების მიწოლა, მართვა ან ტარება 

საკვებისა და სასმელების ქუჩის სასურველ ადგილზე ან ისეთ საზოგადოებრივ 

დაწესებულებებში მისატანად, როგორებიცაა სადგურები ან კინოთეატრები; ანგარიშების 

წარმოება და მარაგების რაოდენობის ჩანაწერების მოწესრიგება. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

5211 დახლისა და ბაზრის გამყიდველები 

5212 საკვებით გარემოვაჭრეები 

 

შენიშვნა 
ქუჩებსა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, არასაკვები პროდუქტებით (ან 

ისეთი წინასწარ შეფუთული არაფუჭებადი საკვები პროდუქტების, როგორიცაა, მაგალითად, 

საკონდიტრო ნაწარმი) მოვაჭრეები, რომლებიც ვაჭრობენ ურიკებიდან, სატვირთო 

მანქანებიდან, ლანგრებიდან ან კალათებიდან, შედიან  952-ე მცირე ჯგუფში 

(გარემოვაჭრეები (საკვების გარდა)). 
 

 

ჯგუფური ერთეული 5211 

დახლისა და ბაზრის გამყიდველები 

 

დახლისა და ბაზრის გამყიდველები ღია ან დახურული ბაზრების  ან ქუჩების ან სხვა ღია 

ტერიტორიებზე დადგმულ დახლებიდან ყიდიან სხვადასხვა საქონელს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. კონკრეტულ ადგილას ქუჩებში, ბაზრებში ან სხვა ღია ტერიტორიებზე სტენდის 

განთავსებისათვის ნებართვის მიღება; 

2. გასაყიდი საქონლის ასორტიმენტის, მარაგისა და ფასის განსაზღვრა; 

3. გასაყიდი საქონლის ყიდვა ან კონტრაქტის გაფორმება რეგულარული 

მიწოდებისათვის ბითუმად მოვაჭრეებისაგან ან პირდაპირ მწარმოებლებისაგან; 

4. დახლებისა და სტენდების აწყობა და დაშლა და გასაყიდი საქონლის 

ტრანსპორტირება, შენახვა, ჩატვირთვა და გადმოტვირთვა; 

5. საქონლის გამოფენა და გაყიდვა და გადახდილი თანხის აღება; 

6. გასაყიდი საქონლის დაწყობა და ჩვენება და გაყიდული საქონლის შეფუთვა ან 

ჩალაგება; 

7. ანგარიშების წარმოება და მარაგების რაოდენობის ჩანაწერების მოწესრიგება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 კიოსკის გამყიდველი 

 ბაზრის დახლის მფლობელი 

 ბაზარში მოვაჭრე 

 ქუჩის დახლის გაყიდვების კონსულტანტი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 სწრაფი კვების მოვაჭრე – 5212 

 მაღაზიის მეპატრონე – 5221 
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 მაღაზიის გაყიდვების ასისტენტი – 5223 

 კვების ობიექტის დახლის მუშაკი – 5246 

 გარემოვაჭრეები (საკვებით მოვაჭრის გარდა) – 9520 

 

შენიშვნები 

ქუჩისა და ბაზრის დახლებში ახლადშემოტანილი საკვები პროდუქტებით (როგორებიცაა 

ხილი, ბოსტნეული, ხორცი და რძის პროდუქტები), რომლებიც არ არის განკუთვნილი 

სწრაფი მოხმარებისათვის, მოვაჭრეები შედიან 5211-ე ჯგუფურ ერთეულში (დახლისა და 
ბაზრის გამყიდველები). ქუჩისა და ბაზრის დახლებიდან სხვადასხვა სწრაფი 

მოხმარებისათვის განკუთვნილი მზა საკვებით მოვაჭრეები შედიან 5246-ე ჯგუფურ 

ერთეულში (კვების ობიექტების დახლის მუშაკები). ქუჩებსა და საზოგადოებრივი 

თავშეყრის ადგილებში ურიკებიდან, სატვირთო მანქანებიდან, ლანგრებიდან ან 

კალათებიდან სწრაფი მოხმარებისათვის განკუთვნილი სასმელებით და საკვებით 

მოვაჭრეები შედიან 5212-ე ჯგუფურ ერთეულში (სწრაფი კვების გამყიდველები). ქუჩებსა და 

საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ურიკებიდან, სატვირთო მანქანებიდან, 

ლანგრებიდან ან კალათებიდან არასაკვები პროდუქტებით (ან ისეთი წინასწარ შეფუთული 

არაფუჭებადი საკვები პროდუქტების, როგორიცაა, მაგალითად, საკონდიტრო ნაწარმი) 

მოვაჭრეები კლასიფიცირდებიან 9520-ე ჯგუფურ ერთეულში (გარემოვაჭრეები (საკვების 
გარდა)). დასაქმებულები, რომლებიც სწრაფი მოხმარებისათვის ამზადებენ ისეთ მარტივ 

საკვებ პროდუქტებს, როგორიცაა, მაგალითად, ჰამბურგერი, თუმცა  რომლებსაც 

შეზღუდული პირდაპირი კონტაქტი აქვთ მომხმარებლებთან, შედიან 9411-ე ჯგუფურ 

ერთეულში (სწრაფი კვების მზარეულები). 
ამ კატეგორიების ეროვნულ გარემოში დანერგვისას გასათვალისწინებელია, რომ სწრაფი 

მოხმარებისთვის განკუთვნილი საკვები პროდუქტების მოვაჭრეების ცალკე გამოყოფის 

მიზანია, უზრუნველყოს მომსახურების, ძირითადი მომზადებისა და საკვების ჰიგიენური 

დამუშავებისთვის საჭირო უნარების მომთხოვნი სამსახურების თვალსაჩინოობა. კვებით 

მომსახურების პუნქტების პერსონალი, ზოგადად, მომხმარებელს მიართმევენ უფრო 

მრავალფეროვან დამუშავებულ პროდუქტსა და საკვებს, ვიდრე გარემოვაჭრეები და ისინი 

ზოგადად ისეთი აღჭურვილობით, როგორებიცაა ურიკები, კალათები ან ველოსიპედები, არ 

ატარებენ ან არ ყიდიან საკვებს. 

 

 

ჯგუფური ერთეული 5212 

საკვებით გარემოვაჭრეები 

 

საკვებით გარემოვაჭრეები ქუჩებსა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ისეთ ადგილებში, 

როგორებიცაა სადგურები, კინოთეატრები ან თეატრები, ამზადებენ და ყიდიან სწრაფი 

მოხმარებისათვის განკუთვნილ ცხელ და ცივ მზა  საკვებსა და სასმელებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. აუცილებლობის შემთხვევაში ქუჩებსა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში 

საკვებისა და სასმელის გაყიდვის ნებართვის ან ლიცენზიის მოპოვება; 

2. გასაყიდი საკვებისა და სასმელის მომარაგება; 

3. საკვებისა და სასმელის წინასწარ ან ადგილზე მომზადება გასაყიდად; 

4. საკვებისა და სასმელების მისატანად ქუჩებში სასურველ ადგილზე და 

საზოგადოებრივი თავშეყრის ისეთ ადგილებში, როგორებიცაა სადგურები და 

კინოთეატრები, ურიკების, სატვირთო მანქანების, ლანგრებისა და კალათების 

ჩატვირთვა და გადმოტვირთვა, მიწოლა, მართვა ან ტარება; 

5. საქონლის გამოფენა და გაყიდვა და გადახდილი თანხის აღება. 
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ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 დამტარებელი (საკვები) 

 საკვებით გარემოვაჭრე 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 მზარეული – 5120 

 კვების ობიექტის დახლის მუშაკი  – 5246 

 სწრაფი კვების ობიექტის მზარეული – 9411 

 გარემოვაჭრეები (საკვების გარდა) – 9520 

 

შენიშვნები 

ქუჩისა და ბაზრის დახლებში ახლადშემოტანილი საკვები პროდუქტებით (როგორებიცაა 

ხილი, ბოსტნეული, ხორცი და რძის პროდუქტები), რომლებიც არ არის განკუთვნილი 

სწრაფი მოხმარებისათვის, მოვაჭრეები შედიან 5211-ე ჯგუფურ ერთეულში (დახლისა და 
ბაზრის გამყიდველები). ქუჩისა და ბაზრის დახლებში სხვადასხვა სწრაფი მოხმარებისათვის 

განკუთვნილი მზა საკვებით მოვაჭრეები შედიან 5246-ე ჯგუფურ ერთეულში (კვების 
ობიექტების დახლის მუშაკები). ქუჩებსა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში 

ურიკებიდან, სატვირთო მანქანებიდან, ლანგრებიდან ან კალათებიდან სწრაფი 

მოხმარებისათვის განკუთვნილი სასმელებით და საკვებით მოვაჭრეები შედიან 5212-ე 

ჯგუფურ ერთეულში (საკვებით გარემოვაჭრეები). ქუჩებსა და საზოგადოებრივი თავშეყრის 

ადგილებში ურიკებიდან, სატვირთო მანქანებიდან, ლანგრებიდან ან კალათებიდან 

არასაკვები პროდუქტებით (ან ისეთი წინასწარ შეფუთული არაფუჭებადი საკვები 

პროდუქტების, როგორიცაა, მაგალითად, საკონდიტრო ნაწარმი) მოვაჭრეები 

კლასიფიცირდებიან 9520-ე ჯგუფურ ერთეულში (გარემოვაჭრეები (საკვების გარდა)). 
დასაქმებულები, რომლებიც სწრაფი მოხმარებისათვის ამზადებენ ისეთ მარტივ საკვებ 

პროდუქტებს, როგორიცაა, მაგალითად, ჰამბურგერი, თუმცა  რომლებსაც შეზღუდული 

პირდაპირი კონტაქტი აქვთ მომხმარებლებთან, შედიან 9411-ე ჯგუფურ ერთეულში (სწრაფი 
კვების მზარეულები). 

ამ კატეგორიების ეროვნულ გარემოში დანერგვისას გასათვალისწინებელია, რომ სწრაფი 

მოხმარებისთვის განკუთვნილი საკვები პროდუქტებით მოვაჭრეების ცალკე გამოყოფის 

მიზანია, უზრუნველყოს მომსახურების, ძირითადი მომზადებისა და საკვების ჰიგიენური 

დამუშავებისთვის საჭირო უნარების მომთხოვნი სამსახურების გამოყოფა. კვებით 

მომსახურების პუნქტების პერსონალი, ზოგადად, მომხმარებელს მიართმევენ უფრო 

მრავალფეროვან დამუშავებულ პროდუქტსა და საკვებს, ვიდრე გარემოვაჭრეები და ისინი, 

ზოგადად, ისეთი აღჭურვილობით, როგორებიცაა ურიკები, კალათები ან ველოსიპედები, არ 

ატარებენ ან არ ყიდიან საკვებს. 

 

 

მცირე ჯგუფი 522 

მაღაზიის გამყიდველები 

 

მაღაზიის გამყიდველები ყიდიან საქონლისა და მომსახურებების ფართო სპექტრს 

უშუალოდ მომხმარებლებზე ან საცალო და საბითუმო დაწესებულებების მეშვეობით. ისინი 

ხსნიან ამ საქონლისა და მომსახურებების ფუნქციებსა და თვისებებს  და შესაძლებელია, 

ამუშავებდნენ პატარა მაღაზიებს ან ზედამხედველობდნენ მაღაზიის გაყიდვების 

ასისტენტებსა და მოლარეებს. 
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მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: მომხმარებელთა მოთხოვნების განსაზღვრა და 

პროდუქტის სიდიდეზე, ფასზე, მიწოდებაზე, გარანტიებსა და გამოყენებასა და მოვლაზე 

რჩევების გაცემა; საქონლისა და მომსახურებების მომხმარებელთათვის ჩვენება, ახსნა და 

გაყიდვა; გადახდის სხვადასხვა მეთოდის გამოყენებით საქონლისა და მომსახურებისათვის 

გადახდილი თანხის აღება და გაყიდვების ზედნადებთა მომზადება; ისეთი მიმდინარე 

საქონლის მარაგის, როგორიცაა პროდუქტის ინვენტარები, მართვის საკუთარ თავზე აღება, 

ან მის მართვაში დახმარება და ამ მარაგის მიღებაში მონაწილეობა; გასაყიდი საქონლის 

დაწყობა და ჩვენება და გაყიდული საქონლის შეფუთვა ან ჩალაგება; საქონლის, 

ასორტიმენტის მარაგისა და ფასის განსაზღვრა; მაღაზიების გაყიდვების ასისტენტების, 

სალარო ოპერატორებისა და სუპერმარკეტებსა და უნივერმაღებში დასაქმებულ სხვა პირთა 

ზედამხედველობა და კოორდინაციის გაწევა. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში:    

5221 მაღაზიების მეპატრონეები 

5222 მაღაზიების ზედამხედველები 

5223 მაღაზიების კონსულტანტ-გამყიდველები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 5221 

მაღაზიების მეპატრონეები 

 

მაღაზიების მეპატრონეები დამოუკიდებლად ან რამდენიმე დამხმარესთან ერთად 

ამუშავებენ პატარა მაღაზიებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. გასაყიდი პროდუქტის ნაირსახეობის, რაოდენობისა და ფასის განსაზღვრა; 

2. გასაყიდი პროდუქტის შეძენა და  შეკვეთა ბაზრების, ბითუმად მოვაჭრეებისა და 

მომარაგების სხვა წყაროებიდან; 

3. საქონლის მარაგის დონისა და ფინანსური ტრანზაქციების შესახებ მონაცემების 

შენახვა და ბიუჯეტის შედგენა; 

4. ფასების დადგენა და საქონელის გასაყიდად დალაგება; 

5. მომხმარებელზე პროდუქტის გაყიდვა და მათი გამოყენებისთვის საჭირო 

ინფორმაციის მიწოდება; 

6. დაბრუნებული პროდუქტის შემოწმება და შესაბამისი რეაგირება; 

7. საწყობში სასაქონლე ინვენტარის წაღება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 საკვები პროდუქტებით მოვაჭრე 

 საგაზეთო ჯიხურის გამყიდველი 

 მაღაზიის მეპატრონე 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 მაღაზიის მენეჯერი – 1420 

 ბაზარში დახლის მეპატრონე – 5211 

 

შენიშვნა 
პატარა მაღაზიების მფლობელები, რომელთათვის მომსახურე პერსონალის მენეჯმენტი 

და ზედამხედველობა არ წარმოადგენს სამუშაოს განსაკუთრებულ კომპონენტს, შედიან 5221-
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ე ჯგუფურ ერთეულში (მაღაზიის მეპატრონეები). მაღაზიების მფლობელები, რომელთათვის 

მომსახურე პერსონალის მენეჯმენტი და ზედამხედველობა წარმოადგენს სამუშაოს 

განსაკუთრებულ და ჩვეულ კომპონენტს, შედიან 1420-ე ჯგუფურ ერთეულში  (საცალო და 
საბითუმო ვაჭრობის მენეჯერები). მომსახურე პერსონალი, რომელიც აკონტროლებს და 

მიმართულებას აძლევს მაღაზიის კონსულტანტ-გამყიდველებს, სალაროს ოპერატორებსა და 

სხვა მომსახურეთა საქმიანობას, რომელთა მოვალეობაში არ შედის პროდუქტის 

ნაირგვარობის დადგენა, ფასისა და ბიუჯეტის განსაზღვრა, მომსახურე პერსონალის 

რაოდენობის განსაზღვრა, აყვანა და შერჩევა, შედიან 5222-ე ჯგუფურ ერთეულში (მაღაზიის 
ზედამხედველები). 

 

 

ჯგუფური ერთეული 5222 

მაღაზიების ზედამხედველები 

 

მაღაზიების ზერდამხედველები საცალო და საბითუმო ვაჭრობის ობიექტებში 

(მაგალითად: სუპერმარკეტებსა და საწყობებში) ზედამხედველობენ და მართავენ მაღაზიის 

გამყიდველებს, მოლარე-ოპერატორებსა და სხვა მომუშავეთა საქმიანობას. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. სამუშაო გრაფიკების დაგეგმვა, მომზადება და მომსახურე პერსონალისათვის 

კონკრეტული მოვალეობების განსაზღვრა; 

2. მომსახურე პერსონალისთვის მითითებების მიცემა გაყიდვების პროცედურებთან 

დაკავშირებით, მათ შორის რთულ და კომპლექსურ სიტუაციებთან გასამკლავებლად; 

3. მომხმარებელთათვის სწრაფი მომსახურების მიღების უზრუნველყოფა; 

4. სამუშაო პერსონალთან გასაუბრებაში, დაქირავებაში, ტრენინგში, შეფასებაში, 

დაწინაურებასა და სამსახურიდან დათხოვნაში მონაწილეობა და მენეჯერებისთვის 

რჩევის მიცემა, აგრეთვეთანამშრომელთა საჩივრების და პრობლემების მოგვარება; 

5. დაბრუნებული პროდუქტის შემოწმება და შესაბამისი რეაგირება; 

6. სასაქონლე ინვენტარის გასაყიდად გამოტანა და ახალი მარაგის შეკვეთა; 

7. საქონლისა და მომსახურეობის სწორად ჩვენება და ზუსტი ფასების დადება; 

8. უსაფრთხოებისთვის აუცილებელი ზომების გატარება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 სალაროს ზედამხედველი 

 სუპერმარკეტის ზედამხედველი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 მაღაზიის მენეჯერი – 1420 

 ქუჩის ჯიხურის გამყიდველი – 5211 

 მაღაზიის მეპატრონეები – 5221 

 

შენიშვნა 

პატარა მაღაზიების მფლობელები, რომელთათვის მომსახურე პერსონალის მენეჯმენტი 

და ზედამხედველობა არ წარმოადგენს სამუშაოს განსაკუთრებულ კომპონენტს, შედიან 5221-

ე ჯგუფურ ერთეულში (მაღაზიის მეპატრონეები). მაღაზიების მფლობელები, რომელთათვის 

მომსახურე პერსონალის მენეჯმენტი და ზედამხედველობა წარმოადგენს სამუშაოს 

განსაკუთრებულ და ჩვეულ კომპონენტს, შედიან 1420-ე ჯგუფურ ერთეულში (საცალო და 
საბითუმო ვაჭრობის მენეჯერები).  
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ჯგუფური ერთეული 5223 

მაღაზიების კოსულტანტ-გამყიდველები 

 

მაღაზიების კოსულტანტ-გამყიდველები ყიდიან ფართო სპექტრის საქონელსა და 

მომსახურებას უშუალოდ მომხმარებლებზე ან საცალო და საბითუმო დაწესებულებების 

სახელით, აგრეთვე მომხმარებლებს უხსნიან ამ საქონლისა თუ მომსახურების ფუნქციებსა და 

ხარისხს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. კლიენტთა მოთხოვნების განსაზღვრა, აგრეთვე პროდუქტის არჩევანის, ფასის, 

მიწოდების ვადის, მოხმარებისა და შენახვის შესახებ რჩევის მიცემა; 

2. მომხმარებლებისთვის დაწესებულებაში არსებული საქონლისა და მომსახურების 

ჩვენება და ახსნა; 

3. საქონლისა და მომსახურების გაყიდვა, გადახდის სხვადასხვა მეთოდით თანხის 

აღება, გაყიდვების ანგარიშ-ფაქტურების მომზადება და სალარო აპარატებით 

გაყიდვების აღრიცხვა; 

4. მარაგის მენეჯმენტში დახმარება, როგორიცაა პროდუქციის აღწერა, და მის მიღებაში 

მონაწილეობა; 

5. საქონლის გასაყიდად გამოტანა-დალაგება, გაყიდული საქონლის შეფუთვა და 

ჩალაგება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 გამყიდველი (საცალო გაყიდვების დაწესებულება) 

 გამყიდველი (საბითუმო გაყიდვების დაწესებულება) 

 გამყიდველის ასისტენტი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 მაღაზიის მენეჯერი – 1420 

 ქუჩის ჯიხურის გამყიდველი – 5211 

 ბაზრის გამყიდველი – 5211 

 ქუჩის დახლის გამყიდველი – 5211 

 საკვებით გარემოვაჭრე – 5212 

 მაღაზიის მეპატრონე – 5221 

 მოლარე-ოპერატორი – 5230 

 კვების ობიექტის დახლის მუშაკი – 5246 

 

 

მცირე ჯგუფი 523 

მოლარეები, საბილეთო სალაროების მოლარეების ჩათვლით 

 

მოლარეები, საბილეთო სალაროების მოლარეების ჩათვლით მაღაზიებში, რესტორნებსა 

და საბილეთო სალაროებში გაყიდული საქონლის, მომსახურების, შესასვლელი ბილეთების 

აღწერისა და გადახდილი თანხის მიღებისთვის იყენებენ სალარო აპარატებს, ფასის 

ოპტიკურ სკანერებს, კომპიუტერებსა და  სხვა აღჭურვილობას. 

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: მაღაზიებში, საბილეთო სალაროებსა და სხვა 

მსგავს დაწესებულებებში ნაღდი ფულით, ჩეკით, საკრედიტო ბარათითა თუ სადებეტო 

ანგარიშიდან გადახდილი თანხის აღება და შემოწმება; ხურდის დაბრუნება და ჩეკის 

ამობეჭდვა; ბილეთების გასაყიდ პუქტებში ბილეთების დამზადება და გადახდილი თანხის 

აღება; მიღებული და გადახდილი თანხის აღწერა, დათვლა და სალარო აპარატში არსებულ 
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თანხასთან ბალანსში მოყვანა; ნაღდი ფულის მიღება, მისი გაყიდვების სხვა დოკუმენტებთან 

შესაბამისობაში შემოწმებადა  მისი ბანკში ანგარიშზე შესატანად მომზადება; 

მომხმარებელთა მიერ გადასახდელი ჯამური თანხისა და მათთვის დასაბრუნებელი თანხის 

გამოსათვლელად სალარო აპარატების გამოყენება; საქონლის სკანირება, აწონვა და ფასების 

ჩაწერა; ნავაჭრი საქონლის შეფუთვასა და პარკში ჩალაგება. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულში: 

5230 მოლარეები, საბილეთო სალარეობის მოლარეების ჩათვლით 

 

 

ჯგუფური ერთეული 5230 

მოლარეები, საბილეთო სალაროების მოლარეების ჩათვლით 

 

მოლარეები, საბილეთო სალაროების მოლარეების ჩათვლით მაღაზიებში, რესტორნებსა 

და საბილეთო სალაროებში გაყიდული საქონლის, მომსახურების, შესასვლელი ბილეთების 

აღწერისა და გადახდილი თანხის მიღებისთვის იყენებენ სალარო აპარატებს, ფასის 

ოპტიკურ სკანერებს, კომპიუტერებსა და  სხვა აღჭურვილობას. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. მაღაზიებში, ბილეთების გასაყიდ პუქტებსა და სხვა მსგავს დაწესებულებებში ნაღდი 

ფულით, ჩეკით, საკრედიტო ბარათითა თუ სადებეტო ანგარიშიდან გადახდილი 

თანხის აღება და შემოწმება;  

2. ხურდის დაბრუნება და ჩეკის ამობეჭდვა;  

3.  სპორტულ და კულტურულ ღონისძიებებზე დასასწრები ბილეთების გაცემა;  

4. მიღებული და გადახდილი თანხის აღწერა, დათვლა და სალარო აპარატში არსებულ 

თანხასთან ბალანსში მოყვანა;  

5. ნაღდი ფულის მიღება და გაყიდვების სხვა დოკუმენტებთან შესაბამისობაში 

შემოწმება, აგრეთვე მისი საფინანსო დაწესდებულებაში ანგარიშზე შესატანად 

მომზადება;  

6. მომხმარებელთა მიერ გადასახდელი ჯამური თანხისა და მათთვის დასაბრუნებელი 

თანხის გამოსათვლელად სალარო აპარატების გამოყენება;  

7. საქონლის აწონვა, აღწერა და ფასის სკანირება;  

8. ნავაჭრი საქონლის შეფუთვა და პარკში ჩალაგება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 მოლარე-ოპერატორები 

 მომსახურების პუნქტის მოლარე 

 მომსახურების პუნქტის ოპერატორი 

 მაღაზიის მოლარე 

 ბილეთების გამყიდველი (სპორტული და გასართობი ღონისძიებები) 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ბილეთების გამყიდველი (მოგზაურობა)– 4221 

 სალაროს ზედამხედველი – 5222 

 მაღაზიის კონსულტანტ-გამყიდველი – 5223 

 მომსახურების პუნქტის პერსონალი – 5245 
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მცირე ჯგუფი 524 

გაყიდვების სფეროს სხვა მუშაკები 

 

გაყიდვების სფეროს სხვა მუშაკები წარმოადგენენ, სთავაზობენ და ყიდიან საქონელს, 

საკვებსა და მომსახურებას ბაზრობებში, ქუჩებსა და მაღაზიებში, არსებული გაყიდვებისგან 

განსხვავებულ კონტექსტში. ეს ჯგუფი მოიცავს გაყიდვების სფეროს მუშაკები, რომლებიც არ 

შედიან 521-ე მცირე ჯგუფში (გარე მოვაჭრეები და ბაზრის გამყიდველები), 522-ე მცირე 

ჯგუფში (მაღაზიის კონსულტანტ-გამყიდველები, 523-ე მცირე ჯგუფში (მოლარეები, 
საბილეთო სალაროების მოლარეების ჩათვლით). 

მათ მოვალეობებში შესაძლოა შედიოდეს: გასაყიდი ნივთების წარმოდგენა-შეთავაზება; 

ფოტოს, ფილმის, ვიდეოს ან რეკლამის გადასაღებად, ფოტოგრაფიისა და ხელოვნების 

ნიმუშის შესაქმნელად პოზირება; საქონლისა და მომსახურების გამოყენებასთან 

დაკავშირებულ კითხვებზე პასუხის გაცემა და რჩევების მიცემა; შეკვეთების მიღება, აგრეთვე 

მიღებული საქონლისა და მომსახურებისთვის გადახდისა და მიწოდების პროცესების 

ორგანიზება; კარდაკარ სიარულით, ტელეფონით ან კომუნიკაციის სხვა ელექტრონული 

საშუალებებით საქონლის, მომსახურებისა და სხვა საშუამავლო საქმიანობების გაყიდვა; 

მომსახურების ობიექტებში საწვავის, ლუბრიკანტებისა და ავტომობილისთვის საჭირო სხვა 

პროდუქტების გაყიდვა; სატრანსპორტო საშუალებებისთვის საწვავის ჩასხმის, გარეხვა-

დასუფთავების, საპოხი მასალის შეცვლისა და მცირე შესაკეთებელი სამუშაოების ჩატარების 

შეთავაზება. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

5241 მოდელები 

5242 საქონლის წარმომადგენლები 

5243 კარდაკარ მოსიარულე გამყიდველები 

5244 საკონტაქტო  ცენტრების გამყიდველები 

5245 მომსახურების პუნქტების სპეციალისტები 

5246 კვების ობიექტების დახლის მუშაკები 

5249 გაყიდვების სფეროს მუშაკები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი   

 

შენიშვნა 
გაყიდვების მენეჯერები შედიან 122-ე მცირე ჯგუფში (გაყიდვების, მარკეტინგისა და 

განვითარების მენეჯერები). ტექნიკური, სამედიცინო და ICT-ის სფეროს კონსულტანტ-

გამყდველები შედიან 243-ე მცირე ჯგუფში (გაყიდვების, მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის სპეციალისტები). კომერციული გაყიდვებისა და დაზღვევის 

წარმომადგენლები შედიან 332-ე მცირე ჯგუფში (ყიდვა-გაყიდვის აგენტები და ბროკერები). 
 

 

ჯგუფური ერთეული 5241 

მოდელები 

 

მოდელები იცვამენ, ატარებენ და წარმოადგენენ ტანსაცმელსა და აქსესუარებს, აგრეთვე 

პოზირებენ ფოტოს, ფილმის, ვიდეოს ან რეკლამის გადასაღებად, ანდა ფოტოგრაფიისა და 

ხელოვნების ნიმუშის შესაქმნელად. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ტანსაცმლის ახალი ან კლიენტების შეკვეთით შექმნილი მოდელების ჩვენება; 
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2. ტანისამოსის, აქსესუარისა თუ სხვა საქონლის საუკეთესო მხარის, სტილისა და სხვა 

მახასიათებლის წარმოსაჩენად სიარული, მობრუნება და პოზირება; 

3. პოზირება ქანდაკების,  ნახატების ან სახვითი ხელოვნების სხვა სახის ნამუშევრების 

შესაქმნელად; 

4. ჟურნალებისა თუ სხვა ბეჭდური მედიისთვის საჭირო ფოტოებისთვის პოზირება; 

5. სატელევიზიო, ვიდეო, კინო რეკლამებისთვის და სხვა მასალის გადაღებისთვის 

პოზირება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 სარეკლამო მოდელი 

 ნატურა 

 მოდელი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 მსახიობი – 2655 

 

 

ჯგუფური ერთეული 5242 

საქონლის დემონსტრატორები 

 

საქონლის დემონსტრატორები წარმოადგენენ საქონელს სავაჭრო დაწესებულებებში, 

გამოფენებზე და კერძო სახლებში. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. გასაყიდი ნივთების გამოფენა-ჩვენება და მათი დამახასიათებელი ნიშან-თვისებებისა 

და გამოყენების წესების მომხმარებელთათვის ახსნა ყიდვის სურვილის 

წასახალისებლად; 

2. დასმულ კითხვებზე პასუხის გაცემა და საქონლის გამოყენების შესახებ რჩევების 

მიცემა; 

3. საქონლის გაყიდვა ან სავაჭრო პერსონალთან კლიენტების გადამისამართება; 

4. შეკვეთების მიღება და მიღებული საქონლისა და მომსახურებისთვის გადახდისა და 

მიწოდების ორგანიზება; 

5. გასაყიდი საქონლის ნიმუშების შეთავაზება, აგრეთვე კატალოგებისა და სარეკლამო 

მასალების დარიგება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 პროდუქტის დემონსტრატორი 

 მერჩენდაიზერი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ბაზრის გამყიდველი – 5211 

 ქუჩის ჯიხურის გამყიდველი – 5211 

 კარდაკარ მოსიარულე გამყიდველი – 5243 
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ჯგუფური ერთეული 5243 

კარდაკარ მოსიარულე გამყიდველები 

 

კარდაკარ მოსიარულე გამყიდველები აღწერენ, წარმოაჩენენ და ყიდიან საქონელს, 

მომსახურებასა და საშუამავლო საქმიანობებს პოტენციურ მყიდველებთან პირადად 

მისვლით, ჩვეულებრივ კერძო სახლებში მაცხოვრებლებთან  კარდაკარ სიარულით.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. სხვადასხვა საქონლის, მომსახურებისა და გაყიდვების პირობების დეტალების 

გაცნობა არსებულ ან პოტენციურ კლინტებთან სახლებში ვიზიტით; 

2. საქონლისა და მომსახურების შეთავაზება-აღწერა; 

3. მიღებული შეკვეთების ჩაწერა და მომწოდებლისთვის გადაცემა; 

4. ფინანსური დოკუმენტაციის, გაყიდვის ხელშეკრულების შედგენა და გადახდილი 

თანხის აღება; 

5. წერილების, საინფორმაციო ბუკლეტებისა და სხვა შესაბამისი მასალის 

კლიენტებისთვის დარიგება; 

6. პერსპექტიული კლიენტების სიის შედგენა და მათთან დარეკვა ახალი შეკვეთების 

მისაღებად; 

7. გაყიდვების პუნქტიდან კლიენტებამდე მისვლა და გასაყიდი საქონლის მიტანა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 კარდაკარ მოსიარულე გამყიდველი 

 კარდაკარ გამყიდველ-კონსულტანტი 

 გამყიდველ-კონსულტანტი წვეულებებზე დაპატიჟებით  

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 კომერციული გაყიდვების წარმომადგენელი –  3322 

 გარემოვაჭრე – 9520 

 

 

ჯგუფური ერთეული 5244 

საკონტაქტო ცენტრების გამყიდველები 

 

საკონტრაქტო ცენტრების გამყიდველები ტელეფონითა თუ კავშირგაბმულობის სხვა 

ელექტრონული საშუალებით საქონლისა და მომსახურების რეკლამისთვის, გასაყიდად და 

შეხვედრის დასაგეგმად უკავშირდებიან არსებულ და პოტენციურ მომხმარებლებს. ისინი 

შესაძლებელია მუშაობდნენ მომხმარებელთა საკონტაქტო ცენტრებში ან 

არაცენტრალიზებულ შენობებში. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ჩანაწერებისა და საკონტაქტო სიების მიხედვით, სატელეფონო თუ ელექტრონული 

ფოსტით საქონლისა და მომსახურებისთვის რეკლამის გაკეთება; 

2. საქონლისა და მომსახურებისადმი ინტერესის გაღვივება ან პოტენციურ მყიდველთან 

შეხვედრის დანიშვნა; 

3. საქონლის, მომსახურების, საინფორმაციო ბუკლეტებისა და ბროშურების დამუშავება 

და დარიგება; 

4. გაყიდვების წარმომადგენლებთან შეხვედრის დანიშვნა; 

5. სამოქმედო გეგმის შედგენა და ყოველი მომხმარებლის სტატუსის შეცვლასთან 

ერთად მონაცემთა ბაზის განახლება; 

6. მენეჯერების მიერ შემოთავაზებული აქტივობებისა და საკითხების განხილვა; 
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7. განხორციელებული ზარების სტატისტიკისა და მიღწეული წარმატების აღწერა; 

8. ტელემარკეტინგული აქტივობებისა და შედეგების შესახებ პერიოდული 

მოხსენებების გაკეთება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 სატელეფონო ცენტრის გამყიდველი 

 მომხმარებლთა საკონტაქტო ცენტრების გაყიდვების წარმომადგენელი 

 ინტერნეტით გამყიდველი 

 ტელემარკეტოლოგი 

 ტელე-გამყიდველი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 საინფორმაციო ცენტრის სპეციალისტი – 4222 

 

ჯგუფური ერთეული 5245 

მომსახურების პუნქტების  პერსონალი 

 

მომსახურების პუნქტების პერსონალი ყიდის საწვავს, საპოხ მასალებს და 

ავტომობილებისთვის საჭირო სხვა პროდუქტებს, უზრუნველყოფენ სატრანსპორტო 

საშუალებებისთვის საწვავის ჩასხმის, გარეცხვა-დასუფთავების, საპოხი მასალების შეცვლისა 

და მცირე შესაკეთებელი სამუშაოების ჩატარებას. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. მომხმარებლის მიერ მითითებული რაოდენობით საწვავის ავზებისა და 

კონტეინერების შევსება; 

2. სატრანსპორტო საშუალების საბურავში ჰაერის წნევის შემოწმება-დამატება, ზეთისა 

და სხვა საავტომობილო სითხის დონის შემოწმება;  

3. სატრანსპორტო საშუალებების საქარე და სხვა მინების რეცხვა; 

4. სატრანსპორტო საშუალებებზე მცირე შეკეთების სამუშაოების ჩატარება, 

როგორებიცაა საბურავების, ნათურებისა და საქარე მინის საწმენდების შეცვლა;  

5. ავტომობილების ავტომატური სარეცხი დანადგარების გამოყენება და ტექნიკური 

მომსახურება; 

6. გაყიდული საქონლისა და მომსახურებისთვის გადახდილი თანხის შეგროვება; 

7. ბენზინგასამართი სადგურების, მიმდებარე გზების, მაღაზიებისა და სხვა შენობების 

დასუფთავება; 

8. მარაგის კონტროლის საკუთარ თავზე აღება და გაყიდული საწვავის, ზეთის, 

აქსესუარებისა და სხვა ნივთების აღწერა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 წყლის სატრანსპორტო საშუალებების მომსახურე პერსონალი 

 მომსახურების პუნქტის  მუშაკი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 მაღაზიის კონსულტანტ-გამყიდველი –5223 

 მომსახურების პუნქტის მოლარე – 5230 

 კვების ობიექტის დახლის მუშაკი – 5246 
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შენიშვნა 

სპეციალისტები, რომლებიც იღებენ გადახდილ თანხას და მომსახურების პუნქტების 

მაღაზიებში ყიდიან საქონელს, თუმცა არ არიან პასუხისმგებელნი საწვავთან და 

ლუბრიკანტებთან დაკავშირებული მომსახურებისა და დასუფთავების უზრუნველყოფაზე, 

არ შედიან 5245-ე ჯგუფურ ერთეულში (მომსახურების პუნქტის პერსონალი). 
 

 

ჯგუფური ერთეული 5246 

კვების ობიექტების დახლის მუშაკები 

 

კვების ობიექტების დახლის მუშაკები მომხმარებელს ემსახურებიან დახლებთან და 

რესტორნებში და ამზადებენ მარტივ საკვებს კაფეებში, სასტუმროებში, სწრაფი კვების 

ობიექტებში, კაფეტერიებში, საავადმყოფოებსა და სხვა დაწესებულებებში. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. დახლებთან მომხმარებელთათვის საკვების მირთმევა; 

2. მომხმარებელთათვის სასურველი პროდუქტებით უზრუნველყოფა, მათთვის 

არჩევანის გაკეთებასა და შეკვეთაში დახმარება; 

3. ხელითა და ელექტრონული მოწყობილობებით საკვები პროდუქტების გასუფთავება, 

რეცხვა, გაფცქვნა, დაჭრა და გაფხეკა; 

4. მარტივი საკვები პროდუქტების მომზადება და მზა საკვების გაცხელება; 

5. მომხმარებლისთვის საკვების დაჭრა, დანაწილება, შეფუთვა ან პირდაპირ თეფშზე 

დადება; 

6. წასაღები საკვები პროდუქტების შეფუთვა; 

7. მაცივრების, სასალათე და საბუფეტე ბარების შევსება და გამოყენებული საკვების 

რაოდენობის აღწერა; 

8. გაყიდული საქონლისთვის გადახდილი ფულის მიღება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 კაფეტერიის მუშაკი 

 სალათების ბარის მუშაკი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 მზარეული –  5120 

 მიმტანი – 5131 

 ბარმენი – 5132 

 ჯიხურის გამყიდველი – 5211 

 ბაზრის გამყიდველი – 5211 

 ქუჩის ჯიხურის გამყიდველი – 5211 

 სწრაფი კვების ობიექტის მზარეული – 9411 

 

შენიშვნები 

ქუჩისა და ბაზრის ჯიხურებში ახალი, არა ადგილზე მოხმარებადი (მაგალითად, ხილი, 

ბოსტნეული, ხორცი და ყოველდღიური პროდუქტი) საკვები პროდუქტების გამყიდველები, 

შედიან 5211-ე ჯგუფურ ერთეულში (ჯიხურისა და ბაზრის გამყიდველები. ქუჩისა და 
ბაზრის ჯიხურებში სხვადასხვა მზა, ადგილზე მოხმარებადი საკვების გამყიდველები), 
შედიან 5246-ე ჯგუფურ ერთეულში (კვების ობიექტების დახლის მუშაკები). ქუჩებსა და 

სახალხო შეკრების ადგილებში ურიკებიდან, სატვირთო მანქანებიდან, ლანგრებიდან ან 

კალათებიდან ადგილზე მოხმარებადი სასმელისა და საკვების გამყიდველები შედიან  5212-ე 
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ჯგუფურ ერთეულში (სწრაფი კვების პუნქტების გამყიდველები). ქუჩებსა და სახალხო 

თავშეყრის ადგილებში ურიკებიდან, სატვირთო მანქანებიდან, ლანგრებიდან ან 

კალათებიდან არასაკვები ნივთებით (ან წინასწარ შეფუთული, არაფუჭებადი საკვები 

პროდუქტით, მაგალითად, საკონდიტრო ნაწარმით) მოვაჭრეები შედიან 9520-ე მცირე 

ჯგუფში (გარემოვაჭრეები (საკვების გარდა)). სპეციალისტები, რომლებიც ადგილზე 

მოხმარებისათვის ამზადებენ მარტივ კვების პროდუქტებს (მაგალითად, ჰამბურგერს) და 

რომლებსაც მცირე პირდაპირი კონტაქტი აქვთ კლიენტებთან, შედიან 9411-ე ჯგუფურ 

ერთეულში (სწრაფი კვების მზარეულები). 
აღნიშნული კატეგორიების ეროვნულ გარემოსთან მორგებისას გასათვალისწინებელია, 

რომ ადგილზე მოხმარებისთვის გამიზნული საკვები პროდუქტის გამყიდველები ცალკე 

გამოიყოს მომსახურებისათვის საჭირო უნარების ქონითა და საკვების ჰიგიენური 

მომზადების წესების გამოყენების აუცილებლობით. დახლთან საკვებით მოვაჭრე 

პერსონალი, როგორც წესი, სთავაზობს უფრო მრავალფეროვან დამუშავებულ პროდუქტსა 

და საკვებს და ისინი ურიკებით, კალათებითა თუ ველოსიპეტებით არ ატარებენ, ანდა არ 

ყიდიან საკვებს. 

 

 

ჯგუფური ერთეული 5249 

გაყიდვების სფეროს მუშაკები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

 

ეს ჯგუფური ერთეული მოიცავს გაყიდვების სფეროში მომუშავეებს, რომლებიც არ 

შედიან 52-ე ქვეჯგუფის სხვა დაჯგუფებებში. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითია:  
 გაქირავების პუნქტის მუშაკი 

 

 

ქვეჯგუფი 53 

ინდივიდუალური მომვლელები 

 

ინდივიდუალური მომვლელები ინსტიტუციურ დაწესებულებებში და ბინაზე უვლიან, 

მეთვალყურეობენ და ეხმარებიან ბავშვებს, მოხუცებსა და პაციენტებს, გამოჯანმრთელების 

პროცესში მყოფ და უნარშეზღუდულ პირებს. ამ ძირითადი  ჯგუფის  პროფესიათა 

უმრავლესობა დაკისრებული მოვალეობის კომპეტენტური შესრულებისთვის მოითხოვს 

ISCO-ს კვალიფიკაციის მეორე დონეს. 

მოცემულ ქვეჯგუფში დასაქმებულების მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: 

გადაადგილების, დაბანისა და სხვა ინდივიდუალური მოთხოვნილებებისას დახმარება; 

ბავშვებისთვის სოციალური უნარების ინდივიდუალურად სწავლება; ბავშვების ფიზიკური, 

სოციალური, ემოციური და ინტელექტუალური განვითარების ხელმშემწყობ აქტივობებში 

მონაწილეობა და მეთვალყურეობა; მათ საქმიანობაზე დაკვირვება და დაეჭვების 

შემთხვევაში ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური დაცვის სფეროს შესაბამისი 

სპეციალისტების ინფორმირება. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

531 ბავშვის მომვლელები და მასწავლებლების დამხმარეები 

532 ავადმყოფის ინდივიდუალური მომვლელები 
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მცირე ჯგუფი 531 

ბავშვის მომვლელები და მასწავლებლების დამხმარეები 

 

ბავშვის მომვლელები და მასწავლებლების დამხმარეები სკოლებში, საცხოვრებელ 

სახლებსა და სხვა საბავშვო დაწესებულებებში მეთვალყურეობენ  და უვლიან ბავშვებს. 

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: ბავშვების დახმარება ინდივიდუალურად 

სოციალური უნარების სწავლაში; სკოლებსა და საბავშვო ბაღებში ბავშვების ფიზიკური, 

სოციალური, ემოციური და ინტელექტუალური განვითარების ხელშემწყობ აქტივობებში 

მონაწილეობა და მეთვალყურეობა; სასწავლო პროცესში, მის შემდეგ, არდადეგებსა და 

ერთდღიან ცენტრებში ბავშვების განათლებისა და გართობისთვის საჭირო მასალისა და 

აღჭურვილობის მომზადებაში დახმარება. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

5311 ბავშვის მომვლელები 

5312 მასწავლებლების დამხმარეები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 5311 

ბავშვის მომვლელები 

 

ბავშვის მომვლელები უზრუნველყოფენ ბავშვების მოვლას და მათ ზედამხედველობას 

ბავშვთა თავშესაფრებში და სკოლამდელ, სკოლისშემდგომ, საარდადეგებო და დღის მოვლის 

ცენტრებში. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. დაბანაში, ჩაცმასა და ჭამაში ბავშვების დახმარება; 

2. სკოლაში ბავშვების წაყვანა-მოყვანა და გასეირნება; 

3. ბავშვებთან თამაში, მათთვის წიგნების კითხვა, ზღაპრებისა და სხვადასხვა ისტორიის 

მოყოლა; 

4. სწავლისა და გართობისთვის საჭირო ნივთების მომზადება და დალაგებაში 

დახმარება; 

5. ბავშვის ქცევის კონტროლი და მათი სოციალური განვითარებისთვის ხელშეწყობა; 

6. ბავშვებისთვის დისციპლინის სწავლება  და მათთვის რჩევების მიცემა ქცევის 

გასაკონტროლებლად, როგორიცაა საკუთარი ტანისამოსის მოვლა, სათამაშოებისა და 

წიგნების დალაგება;  

7. თამაშის დროს ბავშვებისთვის ყურადღების მიქცევა; 

8. დოკუმეენტაციის წარმოება ცალკეული ბავშვების მიხედვით ყოველდღიური 

დაკვირვების, კვებაის, სხვადასხვა აქტივობისა და დანიშნული მკურნალობის 

ჩათვლით. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 ძიძა 

 ბავშვების მომვლელი 

 ბაგის ძიძა 

 დღის საათებში ოჯახებში ბავშვის მომვლელი  

 არასასკოლო საათებში ბავშვების მომვლელი 
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სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების აღმზრდელი – 2342 

 

 

ჯგუფური ერთეული 5312 

მასწავლებლების დამხმარეები 

 

მასწავლებლების დამხმარეების მოვალეობებში შედის არასასწავლო საქმიანობები, ისინი 

სკოლებსა და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ეხმარებიან მასწავლებლებს, 

უვლიან და მეთვალყურეობენ ბავშვებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. სკოლებსა და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ბავშვების ფიზიკური, 

სოციალური, ემოციური და ინტელექტუალურ განვითარების ხელშემწყობ 

აქტივობებში მონაწილეობა და მეთვალყურეობა; 

2. შენობის შიდა და გარე ტერიტორიების სწავლისა და გართობისთვის მოწყობა; 

3. სწავლის დროს ინტელექტუალური, ფიზიკური, ქცევითი და სხვა სირთულეების 

არსებობისას ბავშვების დახმარება; 

4. სოციალური უნარების სწავლაში  ბავშვების დახმარება ინდივიდუალურად; 

5. ბავშვების დახმარება სასწავლო მასალის მომზადება, ნაბეჭდი მასალის ასლის 

გადაღებასა და მის განხილვაში;  

6. აუდიოვიზუალური აღჭურვილობის, კომპიუტერებისა და სხვა დამხმარე ტექნიკის 

გამოყენება; 

7. სასწავლო მასალის დარიგება და შეგროვება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მასწავლებლის დამხმარე 

 მასწავლებლის დამხმარე 

 

 

მცირე ჯგუფი 532 

ავადმყოფის ინდივიდუალური მომვლელები 

 

ავადმყოფის ინდივიდუალური მომვლელები ინსტიტუციურ დაწესებულებებში და 

ბინაზე უვლიან, მეთვალყურეობენ და ეხმარებიან ბავშვებს, მოხუცებსა და პაციენტებს, 

გამოჯანმრთელების პროცესში მყოფ და უნარშეზღუდულ პირებს.  

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: პაციენტების გადაადგილებაში, პირადი 

მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებასა და კომუნიკაციაში დახმარება; ქირურგიული და სხვა 

ინსტრუმენტებისა და აღჭურვილობის სტერილიზაცია; პაციენტების საქმიანობაზე 

დაკვირვება და ეჭვების არსებობის შემთხვევაში შესაბამისი ჯანმრთელობისა და 

სოციალური სპეციალისტების ინფორმირება; პაციენტების გამოკვლევებისა და სამკურნალო 

პროცედურებისთვის მომზადება და ინდივიდუალური მოვლის დაგეგმვაში მონაწილეობა. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

5321 ავადმყოფის მოვლის დამხმარე პერსონალი  

5322 ბინაზე ინდივიდუალური მომვლელები 

5329 ავადმყოფის ინდივიდუალური მომვლელები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 
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ჯგუფური ერთეული 5321 

ავადმყოფის მოვლის დამხმარე პერსონალი  

 

ავადმყოფის მოვლის დამხმარე პერსონალი უზრუნველყოფს ინდივიდუალურ მოვლასა 

და დახმარებას ყოველდღიურ ცხოვრებისეულ საქმიანობაში პაციენტებისთვის და 

სხვადასხვა ჯანმრთელობის ცენტრების მაცხოვრებლებისთვის, როგორებიცაა 

საავადმყოფოები, კლინიკები და მოვლის სხვა დაწესებულებები.როგორც წესი, ისინი 

მუშაობენ დაწესებული გეგმებისა და გამოცდილების მიხედვით და სამედიცინო ან 

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს სხვა სპეციალისტებისა თუ ასოცირებული 

პროფესიონალების პირდაპირი ზედამხედველობის ქვეშ. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. სამედიცინო თუ ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს სხვა სპეციალისტების მიერ 

შედგენილი გეგმის მიხედვით სამედიცინო, სარეაბილიტაციო და სხვა 

დაწესებულებების პაციენტების მოვლა, დახმარება და მკურნალობა; 

2. პაციენტების დახმარება ინდივიდუალურ და თერაპიულ საჭიროებებში, 

როგორებიცაა  ჰიგიენა, კვება, ჩაცმა, ფიზიკური გადაადგილება და ვარჯიში, 

კომუნიკაცია, მედიკამენტების მიღება და სახვევების გამოცვლა; 

3. პაციენტების პოზიციის შეცვლა, აწევა, გადაბრუნება და ეტლით ან მოძრავი საწოლით 

გადაადგილება; 

4. პაციენტის გარემოს ჰიგიენური სტანდარტების შენარჩუნება, როგორიცაა  ოთახების 

დალაგება და თეთრეულის გამოცვლა; 

5. მასაჟისა და სხვა არაფარმაკოლოგიური ტკივილის გამაყუჩებელი საშუალებების 

გამოყენება (მაგალითად, ორსულობისა და მშობიარობისას); 

6. პაციენტის მდგომარეობის, რეაქციებისა და ქცევების დაკვირვება და ცვლილებების 

შემთხვევაში სპეციალისტების ინფორმირება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 მეანე (კლინიკა ან საავადმყოფო) 

 ექთანი (კლინიკა ან საავადმყოფო) 

 ავადმყოფის მომვლელი 

 ფსიაქიატრის თანაშემწე 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ექთანი (სპეციალისტი) – 2221 

 ექთანი (დამხმარე პერსონალი) – 3221 

 სასწრაფო დახმარების მუშაკი – 3258 

 ინდივიდუალური მომვლელი (ბინაზე) – 5322 

 

შენიშვნა 

სპეციალისტები, რომლებიც ექთნების, ექიმებისა თუ სხვა პროფესიონალების პირდაპირი 

მეთვალყურეობით ინდივიდუალურად უვლიან ინსტიტუციებისა და სხვა 

დაწესებულებების (მაგალითად, საავადმყოფოები, სარეაბილიტაციო ცენტრები, საექთნო 

მოვლის დაწესებულებები და სახლები) ავადმყოფებს ან მაცხოვრებლებს შედიან 5321-ე 

ჯგუფურ ერთეულში (ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დამხმარე პერსონალი). 
სპეციალისტები კი, რომლებიც ექთნისა და ექიმის მუდმივი მეთვაყურეობის გარეშე 

უზრუნველყოფენ სახლებში ავადმყოფების ინდივიადუალურ მოვლას, შედიან 5322-ე 

ჯგუფურ ერთეულში (ბინაზე ინდივიდუალური მომვლელები). ზოგადად, 532-ე მცირე 

ჯგუფში შემავალი სპეციალისტების შესასრულებელი მარტივი და ტრადიციული ხასიათის 
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დავალებები (მაგალითად, მედიკამენტების მიღების ზედამხედველობა და ჭრილობების 

შეხვევა) არ საჭიროებენ ფართო სამედიცინო ცოდნასა და კვალიფიკაციას. 

 

 

ჯგუფური ერთეული 5322 

ბინაზე ინდივიდუალური მომვლელები 

 

ბინაზე ინდივიდუალური მომვლელები ყოველდღიურად უვლიან და ეხმარებიან კერძო 

სახლებსა და სხვა საცხოვრებელ დაწესებულებებში მცხოვრებ ადამიანებს, რომლებიც ამას 

საჭიროებენ ასაკის, ავადმყოფობის, უბედური შემთხვევისა თუ სხვა ფიზიკური და 

მენტალური მდგომარეობის გამო. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. პაციენტთა დახმარება სამედიცინო სპეციალისტების მიერ შედგენილი გეგმების 

მიხედვით  ინდივიდუალურ და თერაპიული საჭიროებებში, როგორებიცაა ჰიგიენა, 

კვება, ჩაცმა, ფიზიკურ გადაადგილება და ვარჯიში, კომუნიკაცია, მედიკამენტების 

მიღება და სახვევების გამოცვლა; 

2. პაციენტის მოვლის, მდგომარეობის ცვლილებების, მკურნალობის შედეგების აღწერა 

და სპეციალისტებისთვის ანგარიშების მომზადება; 

3. პაციენტების პოზიციის შეცვლა, აწევა, გადაბრუნება და მათი ეტლითა თუ მოძრავი 

საწოლით გადაადგილება; 

4. კლიენტებისა და ოჯახების ემოციურ მხარდაჭერა, აგრეთვე ინფორმაციის მიწოდება 

და რჩევების მიცემა ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა კვება, ჰიგიენა, ვარჯიში, 

ახალშობილთა მოვლა, უნარშეზღუდულობა და ავადმყოფობა; 

5. კლიენტის გარემო პირობების ჰიგიენის სტანდარტების შენარჩუნება, როგორებიცაა 

თეთრეულის გამოცვლა, ტანსაცმლისა და ჭურჭლის რეცხვა, საცხოვრებელი 

ადგილის დასუფთავება;  

6. საუბრითა და კითხვით კლიენტთა ფსიქოლოგიური დახმარება; 

7. ჭამის მოთხოვნებისა და დიეტის დასაცავად საჭირო საკვების ყიდვა, მომზადება და 

პაციენტისთვის მირთმევა; 

8. მშობიარობის შემდგომ მშობლების დახმარება და ახალშობილთა მოვლა; 

9. ექიმებთან და ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს სხვა სპეციალისტებთან შეხვედრის 

დანიშვნა, კლიენტთა თანხლება და სხვა სახეობის დავალებების შესრულება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 დამხმარე მეანი, ბინაზე 

 პირადი დახმარე, ბინაზე 

 პირადი ექთანი 

 ინდივიდუალური მომვლელი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ექთანი (სპეციალისტი)– 2221 

 სოციალური მუშაკი (სპეციალისტი) – 2635 

 ექთანი (დამხმარე პერსონალი) – 3221 

 სოციალური მუშაკი (დამხმარე პერსონალი) – 3412 

 კლინიკის ან საავადმყოფოს დამხმარე ექთანი – 5321 
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შენიშვნა 

სპეციალისტები, რომლებიც ექთნების, ექიმებისა თუ სხვა პროფესიონალების პირდაპირი 

მეთვალყურეობით ინდივიდუალურად უვლიან ინსტიტუციებისა და სხვა 

დაწესებულებების (მაგალითად, საავადმყოფოები, სარეაბილიტაციო ცენტრები, საექთნო 

მოვლის დაწესებულებები და სახლები) ავადმყოფებს ან მაცხოვრებლებს შედიან 5321-ე 

ჯგუფურ ერთეულში (ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დამხმარე პერსონალი). 
სპეციალისტები კი, რომლებიც ექთნისა და ექიმის მუდმივი მეთვაყურეობის გარეშე 

უზრუნველყოფენ სახლებში ავადმყოფების ინდივიადუალურ მოვლას, შედიან 5322-ე 

ჯგუფურ ერთეულში (ბინაზე ინდივიდუალური მომვლელები). ამ ჯგუფში შედიან სახლის 

დამხმარე მეანები, რომლების ქალებსა და ოჯახის წევრებს უწევენ ემოციურ მხარდაჭერას, 

მოვლასა და რჩევებს ორსულობის დროს, თუმცა ჯანმრთელობის რისკების შესამცირებლად, 

უშუალოდ არ ამშობიარებენ ქალს. მომვლელები, რომლებიც უვლიან და მეთვალყურეობენ 

ბავშვებს საცხოვრებელ სახლება და მოვლის ცენტრებში, შედიან 5311-ე ჯგუფურ ერთეულში 

(ბავშვთა მომვლელები). 
 

 

ჯგუფური ერთეული 5329 

ავადმყოფის ინდივიდუალური მომვლელები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

 

ეს ჯგუფური ერთეული მოიცავს სპეციალისტებს, რომლებიც ყოველდღიურად ზრუნავენ 

ჯანმრთელობის დაცვასა და ინდივიდუალურ მოვლაზე და რომლებიც არ შედიან 532-ე 

მცირე ჯგუფის (ავადმყოფის ინდივიდუალური მომვლელები) სხვა დაჯგუფებებში. 

მაგალითად, ეს ჯგუფური ერთეული მოიცავს სტომატოლოგიაში, ფარმაციასა და 

სტერილიზაციაში დახმარებას, საავადმყოფოში წესრიგის დაცვასა და სამედიცინო 

დაკვირვებას. 

ასეთ შემთხვევაში მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ქირურგიული, სტომატოლოგიური, ფარმაცევტული ინსტრუმენტების, ბოთლების, 

ლაბორატორიული ფიალებისა და სხვა აღჭურვილობის გასუფთავება და 

სტერილიზაცია; 

2. წამლების, ქიმიკატებისა და სხვა ფარმაცევტული მასალის კატეგორიებად დაყოფა და 

თაროებზე მარაგის შევსება; 

3. პაციენტების პოზიციის შეცვლა, აწევა, გადაბრუნება და ეტლით ან მოძრავი საწოლით 

გადაადგილება; 

4. გამოკვლევებისა და სამკურნალო პროცედურებისთვის პაციენტების მომზადება; 

5. ინსტრუმენტების დაფისა და საჭირო მატერიალური ნივთების მომზადება, აგრეთვე, 

პროცედურებისას სტომატოლოგებისა და რადიოლოგების დახმარება; 

6. რენტგენის სხივების აპარატის განთავსება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 სტომატოლოგის ასისტენტი 

 პირველადი დახმარების წარმომადგენელი 

 საავადმყოფოში მოსამსახურე 

 სამედიცინო ვიზუალიზაციის ასისტენტი 

 ფარმაცევტის დამხმარე 

 ფლებოტომისტი 

 სტერილიზაციის ასისტენტი 
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სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ფარმაცევტის ასისტენტი – 3213 

 ტექნიკოსი პროთეზისტ (სტომატოლოგია) – 3214 

 სტომატოლოგის ასისტენტი – 3251 

 

 

ქვეჯგუფი 54 

 მოსახლეობისა და საკუთრების დამცველი სამსახურების მუშაკები 

 

მოსახლეობისა და საკუთრების დამცველი სამსახურების მუშაკები ხანძრისა და სხვა 

საშიშროებებისგან იცავენ ადამიანებსა და კერძო საკუთრებას, ამყარებენ საზოგადოებრივ 

წესრიგს და მოითხოვენ კანონებისა და სხვა სამართლებრივი ნორმების დაცვას. აღნიშნული 

ძირითადი ჯგუფის პროფესიათა უმრავლესობა, მოვალეობის კომპეტენტურად 

შესრულებისთვის, მოითხოვს ISCO-ს კვალიფიკაციის მეოთხე დონეს. 

ამ ქვეჯგუფში დასაქმებულების მმოვალეობებში, ჩვეულებრივ, შედის: ხანძრის თავიდან 

აცილება და ჩაქრობა, ადამიანების გადარჩენა ცეცხლმოკიდებული შენობებიდან და 

უბედური შემთხვევების ადგილებიდან და საშიში სიტუაციებიდან; კანონისა და წესრიგის 

დაცვა, საჯარო სივრცის პატრულირება, კანონდარღვევისას ადამიანების დაკავება; უბედური 

შემთხვევებისას საგზაო მოძრაობის კონტროლი და ოპერაციების ხელმძღვანელობა; 

ციხეებში, კოლონიებსა და პენიტენციური სისტემის სხვა დაწესებულებებში წესრიგისა და 

პატიმრებთან დისციპლინის დამყარება; ძარცვის, ქურდობისა და ყაჩაღობის თავიდან 

ასაცილებლად შენობებისა და ტერიტორიების პატრულირება, სხვადასხვა დაწესებულების 

კონტროლი და წესრიგის შენარჩუნება,  დაწესებულებების შიგნით და საზოგადოებრივ 

ღონისძიებებზე სამართლებრივი ნორმების დაცვას. მათ მოვალეობებში შეიძლება შედიოდეს 

სხვა სპეციალისტთა ზედამხედველობაც. 

 

ამ ქვეჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ მცირე ჯგუფში: 

541 მოსახლეობისა და საკუთრების დამცველი სამსახურების მუშაკები 

 

 

მცირე ჯგუფი 541 

მოსახლეობისა და საკუთრების დამცველი სამსახურების მუშაკები 

 

მოსახლეობისა და საკუთრების დამცველი სამსახურების მუშაკები ხანძრისა და სხვა 

საშიშროებებისაგან იცავენ ადამიანებსა და კერძო საკუთრებას, ამყარებენ საზოგადოებრივ 

წესრიგსა და მოითხოვენ კანონებისა და სხვა სამართლებრივი ნორმების დაცვას.  

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: ხანძრის თავიდან აცილება და ჩაქრობა, 

ადამიანების გადარჩენა ცეცხლმოკიდებული შენობებიდან და უბედური შემთხვევბის 

ადგილებიდან და საშიში სიტუაციებიდან; კანონისა და წესრიგის დაცვა,  საჯარო სივრცის 

პატრულირება, კანონდარღვევისას ადამიანების დაკავება; უბედური შემთხვევებისას საგზაო 

მოძრაობის კონტროლი და ოპერაციების ხელმძღვანელობა; ციხეებში, კოლონიებსა და 

პენიტენციური სისტემის სხვა დაწესებულებებში წესრიგისა და პატიმრებთან დისციპლინის 

დამყარება; ძარცვის, ქურდობისა და ყაჩაღობის თავიდან ასაცილებლად შენობებისა და 

ტერიტორიების პატრულირება, სხვადასხვა დაწესებულების კონტროლი და წესრიგის 

შენარჩუნება, აგრეთვე დაწესებულებების შიგნით და საზოგადოებრივ ღონისძიებებზე 

სამართლებრივი ნორმების დაცვა. მათ მოვალეობებში შეიძლება შედიოდეს სხვა 

სპეციალისტთა ზედამხედველობაც. 
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ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

5411 მეხანძრეები 

5412 პოლიციელები 

5413 ციხის დარაჯები 

5414 დარაჯები 

5419 მოსახლეობისა და საკუთრების დამცველი სამსახურების მუშაკები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 5411 

მეხანძრეები 

 

მეხანძრეების მოვალეობაა ხანძრის თავიდან აცილება და მისი ჩაქრობა, აგრეთვე  სხვა 

უბედური შემთხვევებისას ადამიანების, კერძო საკუთრებისა და მატერიალური 

ფასეულობების გადარჩენა. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. რეაგირება სახანძრო სიგნალიზაციაზე, სხვა საგანგებო ზარებზე, როგორებიცაა 

საავტომობილო და სამრეწველო უბედური შემთხვევები, ბომბის აფეთქების 

საშიშროება და სხვა საგანგებო სიტუაციები; 

2. ხანძრის კონტროლი და ჩაქრობა ხელის ან ელექტრომოწყობილობებითა და სხვა 

ცეცხლსაწინააღმდეგო მოწყობილობებით; 

3. სხვადასხვა ტიპის ხანძრების ჩაქრობა და სამრეწველო დაწესებულებებში 

სპეციალური აღჭურვილობის გამოყენება; 

4. ადამიანების გადარჩენას ცეცხლმოკიდებული შენობებიდან, უბედური შემთხვევების 

ადგილებიდან და საშიში სიტუაციებიდან; 

5. ხანძრისა და უბედური შემთხვევებისას საშიში ნივთიერებების გავრცელების  

შემცირებასა და თავიდან აცილებას; 

6. ხანძრის თავიდან აცილების გზებზე საზოგადოების ინფორმირება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 მეხანძრე 

 ტყის მეხანძრე 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 სახანძრო ინპექტორი – 3112 

 ხანძრის თავიდან აცილების სპეციალისტი – 3112 

 ხანძრის გამომძიებელი – 3119 

 

 

ჯგუფური ერთეული 5412 

პოლიციელები 

 

პოლიციელები იცავენ კანონსა და წესრიგს, პატრულირებენ საზოგადოებრივი თავშეყრის 

ტერიტორიაზე,  აკავებენ კანონდამრღვევ ადამიანებს. 
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მათ მოვალეობებში შედის: 

1. საზოგადოებრივი წესრიგის შესანარჩუნებლად სხვადასხვა საზოგადოებრივი 

თავშეყრის ტერიტორიაზე პატრულირება, საგანგებო სიტუაციებზე პასუხი, ხალხისა 

და საკუთრების დაცვა და კანონისა და რეგულაციების აღსრულება; 

2. ეჭვმიტანილთა და სისხლის სამართლის დანაშაულის დაგეგმვაში მონაწილეთა 

ამოცნობა, დევნა და დაკავება; 

3. საგზაო მოძრაობის გაკონტროლება და უბედური შემთხვევებისას უფლებამოსილების 

გამოყენება; 

4. უბედური შემთხვევების, სისხლის სამართლის დანაშაულისა თუ ბუნებრივი 

კატასტროფების მსხვერპლთა დახმარება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 კონსტებლი 

 პოლიციელი 

 საპატრულო პოლიციელი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 პოლიციის უფროსი კონსტებლი – 1112 

 პოლიციის კომისარი – 1112 

 პოლიციის გენერალური ინსპექტორი – 1112 

 დეტექტივი – 3355 

 პოლიციის ინსპექტორი – 3355 

 

 

ჯგუფური ერთეული 5413 

ციხის დარაჯები 

 

ციხის დარაჯები ციხეებში, კოლონიებსა და პენიტენციური სისტემის სხვა 

დაწესებულებებში ამყარებენ დიციპლინასა და წესრიგს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. პატიმრების გაჩხრეკა, მათი ფასეული ნივთების  სეიფში შენახვა, საკნებამდე 

მიცილება და საკნების ჩაკეტვა; 

2. საკნების პერიოდული შემოწმება, აგრეთვე ბოქლომების, ფანჯრების, კარებისა და 

ჭიშკრების შემოწმება; 

3. მუშაობისას, ჭამისას და სეირნობისას პატიმრების მეთვალყურეობა; 

4. ციხიდან გაქცევისა და სხვა არეულობების თავიდან ასარილებლად პატიმრების 

ქცევაზე დაკვირვება; 

5. ციხიდან გაქცევისთავიდან ასაცილებლად ციხის ტერიტორიაზე პატრულირება; 

6. სარეაბილიტაციო პროგრამების განხორციელებაში დახმარება; 

7. ციხის საბოლოო და დროებითი დატოვებისას პატიმართა თანხლება და გაცილება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითია:  
 ციხის დარაჯი 
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ჯგუფური ერთეული 5414 

დარაჯები 

   

დარაჯები ქურდობისა და ვანდალიზმის თავიდან ასაცილებლად პატრულირებენ 

შენობებსა და ტერიტორიებს, ისინი აკონტროლებენ სხვადასხვა დაწესებულებებში შეღწევას 

და ინარჩუნებენ წესრიგსა და რეგულაციებს დაწესებულებებში და საჯარო ცერემონიების 

დროს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. უკანონო შეჭრის თავიდან ასაცილებლად შენობებში პატრულირება და კარების, 

ფანჯრებისა და ჭიშკრის კონტროლი; 

2. დაწესებულებებში შესვლის კონტროლი, დასაქმებულთა და სტუმართა შესვლისა და 

გასვლის მეთვალყურეობა, პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის შემოწმება და 

საშვების გაცემა; 

3. ქურდობისა და ვანდალიზმისგან თავიდან ასაცილებლად და  შენობაში წესრიგის 

დასამყარებლად სტუმრების, მფლობელებისა და დასაქმებულთა მოძრაობის 

კონტროლი; 

4. საგანგაშო სიგნალებზე რეაგირება, წესრიგის დარღვევის ფაქტების გამოძიება და 

საჭიროების შემთხვევაში უფროსების, პოლიციისა და მეხანძრეების ინფორმირება; 

5. აეროპორტში მგზავრებისა და ბარგის საკონტროლო შემოწმება; 

6. ბანკებში, ბანკომატებსა და სხვა დაწესებულებებში ნაღდი ფულისა და 

ფასეულობების წამოღება და უსაფრთხო გადატანა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 პირადი მცველი 

 დარაჯი 

 მუზეუმის მცველი 

 დაცვის თანამშრომელი 

 საპატრულო პოლიციელი 

 ღამის დარაჯი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 სანაპირო დაცვის სამსახურის პატრული – 5419 

 მაშველი – 5419 

 

 

ჯგუფური ერთეული 5419 

მოსახლეობისა და საკუთრების დამცველი სამსახურების მუშაკები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში შედის მოსახლეობისა და საკუთრების დამცველი სამსახურების  

ყველა სპეციალისტი, რომლებიც არ შედიან 541-ე მცირე ჯგუფის არც ერთ სხვა ჯგუფურ 

ერთეულში. მაგალითად, ეს ჯგუფური ერთეული მოიცავს მაშველებს, სასაზღვრო და 

ცხოველთა დაცვის ოფიცრებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. უბედური შემთხვევების თავიდან ასაცილებლად და მოცურავეთა დახრჩობისგან 

გადასარჩენად სანაპიროებისა და საცურაო აუზების კონტროლი; 

2. გადატვირთული საგზაო მოძრაობის მონიტორინგი და ფეხით მოსიარულეთათვის 

გზის გათავისუფლება; 
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3. უპატრონო შინაური ცხოველების, საქონლისა და გარეული ცხოველების შესახებ 

მოსახლეობის საჩივრებზე რეაგირება, მფლობელებისთვის გაფრთხილებების 

მომზადება და დაკარგული, მაწანწალა და სახიფათო ცხოველების დაჭერა; 

4. პარკირების წესების დასაცავად განსაზღვრული ტერიტორიის კონტროლი; 

5. საგზაო მოძრაობის კონტროლი. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 ცხოველთა კონტროლის მუშაკი 

 პლაჟის პატრული  

 მაშველი 

 საგზაო მოძრაობის მარეგულირებელი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 დარაჯი – 5414 

 მუზეუმის მცველი – 5414 

 ღამის დარაჯი – 5414 
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ძირითადი ჯგუფი 6 

სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობის კვალიფიციური მუშაკები 

 

სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობის კვალიფიციურ მუშაკებს მოჰყავთ მინდვრის, 

ხეხილისა და ბუჩქოვანი კულტურები და იღებენ მათ მოსავალს; აგროვებენ ველურად 

მზარდი ხეების ნაყოფსა და მცენარეებს; ეწევიან ცხოველების მოშენებასა და მოვლას ან 

ნადირობენ მათზე; აწარმოებენ სხვადასხვა სახეობის ცხოველურ პროდუქტებს; აშენებენ, 

იცავენ, ან იყენებენ ტყის მასივებს; ეწევიან თევზის მოშენებას ან თევზჭერას. საკუთარი და 

ოჯახების საკვებით, საცხოვრებლითა და შემოსავლით უზრუნველსაყოფად ეწევიან წყლის 

სხვადასხვა სახეობის ფლორისა და ფაუნის მოშენებასა და შეგროვებას. აღნიშნული 

ძირითადი ჯგუფის პროფესიათა უმრავლესობა მოვალეობების კომპეტენტურად 

შესრულებისთვის მოითხოვს ISCO-ს კვალიფიკაციის მეორე დონეს. 

სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობის კვალიფიციური მუშაკების ჯგუფში 

დასაქმებულების მოვალეობებში შედის: ნიადაგის მომზადება; მინდვრის კულტურების 

დათესვა, დარგვა, მორწყვა ნიადაგის განოყიერება და მოსავლის აღება; ხეხილისა და 

ბუჩქოვანი კულტურების მოყვანა; ბოსტნეული კულტურებისა და მებაღეობის პროდუქციის 

მოყვანა; ველურად მზარდი ხეების ნაყოფისა და მცენარეების შეგროვება; ძირითადად 

ხორცის, რძის, ბეწვის, ტყავის, თაფლისა და აბრეშუმის ან სხვა პროდუქტების მისაღებად 

ცხოველების მოშენება, მოვლა ან მათზე ნადირობა; ტყის მასივების გაშენება, დაცვა და 

ექსპლუატაცია; თევზის მოშენება და თევზჭერა; წყლის სხვადასხვა სახეობის ფლორისა და 

ფაუნის მოშენება და დაჭერა; მათ მიერვე მოყვანილი პროდუქტების შენახვა და პირველადი 

დამუშავება; პროდუქციის გაყიდვა მყიდველებზე, სავაჭრო ორგანიზაციებზე ან ბაზრებში. 

შესაძლებელია მათ მოვალეობებში შედიოდეს სხვა მუშაკების ზედამხედველობაც. 

 

ამ ძირითად ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ქვეჯგუფებში: 

61 ბაზარზე ორიენტირებული სოფლის მეურნეობის კვალიფიციური მუშაკები 

62 ბაზარზე ორიენტირებული სატყეო და თევზის მეურნეობის კვალიფიციური მუშაკები 

63 თვითმოხმარებაზე ორიენტირებული ფერმერები, მეთევზეები, მონადირეები და 

შემგროვებლები 
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ქვეჯგუფი 61 

ბაზარზე ორიენტირებული სოფლის მეურნეობის კვალიფიციური მუშაკები 

 

ბაზარზე ორიენტირებული სოფლის მეურნეობის კვალიფიციური მუშაკები გეგმავენ და 

ახორციელებენ ძირითად სამუშაოებს მინდვრის, ხეხილისა და ბუჩქოვანი კულტურების 

მოსაყვანად და მოსავლის ასაღებად, აგრეთვე ცხოველების მოსაშენებლად ან სხვადასხვა 

სახეობის მეცხოველეობის პროდუქტის წარმოებისთვის, რომელთაც შემდეგ ყიდიან ან 

რეგულარულად ბითუმად აწვდიან მყიდველებს, სავაჭრო ორგანიზაციებს ან ბაზრებს. ამ 

ძირითადი ჯგუფის პროფესიათა უმრავლესობა, მოვალეობების კვალიფიციურად 

შესრულებისთვის მოითხოვს ISCO-ს კვალიფიკაციის მეორე დონეს. 

ამ ქვეჯგუფში დასაქმებულების მოვალეობებში შედის: ნიადაგის მომზადება, მინდვრის 

კულტურების თესვა, დარგვა, მორწყვა, ნიადაგის განოყიერება და აღება; ხეხილისა 

დაბუჩქოვანი კულტურების, ბოსტნეულის, მებაღეობის პროდუქციისა და სხვა მსგავსი 

პროდუქტების მოყვანა; ძირითადად ხორცის, რძის, ბეწვის, ტყავის, თაფლისა და აბრეშუმის 

ან სხვა პროდუქტების მისაღებად ცხოველების მოშენება, მოვლა და მათზე ნადირობა; მათ 

მიერვე მოყვანილი პროდუქტების პირველადი დამუშავება და შენახვა; მყიდველებზე, 

სავაჭრო ორგანიზაციებზე, ან ბაზრებში პროდუქციის გაყიდვა; შესაძლებელია მათ 

მოვალეობებში შედიოდეს სხვა მუშაკების ზედამხედველობაც. 

 

ამ ქვეჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ მცირე ჯგუფებში: 

611 ბაზარზე ორიენტირებული მებაღეები და სასოფლო-სამეურნეო კულტურების 

 მწარმოებლები 

612 მეცხოველეები 

613 მემცენარეობისა და მეცხოველეობის შერეული  პროდუქციის მწარმოებლები 

 

შენიშვნა 

63-ე ქვეჯგუფში არსებული სამუშაოები მოიცავს: ფერმერებს, მეთევზეებს, მონადირეებსა 

და შემგროვებლებს, რომელთა მიერ მოპოვებული პროდუქციაც უმეტესწილად გამიზნულია 

თვითმოხმარებისათვის ან დასაქმებულის ოჯახის წევრებისთვის. იმ შემთხვევაში, თუ 

თვითმოხმარებაზე ბევრად მეტი პროდუქცია შეგროვდება, მაშინ აღნიშნული საქმიანობა არ 

უნდა შევიდეს 63-ე ქვეჯგუფში, მიუხედავად იმისა, მისი თავდაპირველი მიზანი იყო თუ არა 

მოყვანილი პროდუქციის თვითმოხმარება. აღნიშნული საქმიანობები უნდა შევიდეს ან 61-ე 

ქვეჯგუფში (ბაზარზე ორიენტირებული სასოფლო-სამეურნეო სფეროს კვალიფიციური 
მუშაკები) ან 62-ე ქვეჯგუფში (ბაზარზე ორიენტირებული სატყეო, თევზის მეურნეობის და 
ნადირობის სფეროში დასაქმებულები), იმ შემთხვევაში თუ მათი საქმიანობის მიზანია 

პროდუქციის ბაზარზე გატანა.  

 

 

მცირე ჯგუფი 611 

ბაზარზე ორიენტირებული მებაღეები და სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მწარმოებლები 

 

ბაზარზე ორიენტირებული მებაღეები და სასოფლო-სამეურნეო კულტურების 

მწარმოებლები გეგმავენ და ახორციელებენ საქმიანობებს მინდვრის, ხეხილისა და ბუჩქოვანი 

კულტურების, ბოსტნეულის, სამკურნალო და სხვა სახეობის მცენარეების მოსაყვანად; 

აწარმოებენ სანერგე პროდუქციას, რომელთაც შემდეგ ყიდიან ბაზრებში ან ბითუმად 

რეგულარულად აწვდიან მყიდველებსა და სავაჭრო ორგანიზაციებს. 

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: ბაზრის საქმიანობისა და არსებული პირობების 

შემოწმება, მოსაყვანი პროდუქციის სახეობისა და რაოდენობის განსაზღვრა და წარმოების 
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შესაბამისად დაგეგმვა და წარმართვა; თესლების, ბოლქვებისა და სასუქების შეძენა; მიწის 

არენდა და მის კეთილმოწყობაში ინვესტირება; მიწის დამუშავება, სხვადასხვა კულტურების 

დათესვა, დარგვა, მოვლა და მოსავლის აღება; მუშა პირუტყვის მოვლა; ფერმის შენობების, 

მანქანა-დანადგარებისა და სხვადასხვა მოწყობილობის ტექნიკური მომსახურება; ნერგების 

გამოყვანა, ბოლქვებისა და თესლის მიღება; მოყვანილი მოსავლის შენახვა და პირველადი 

დამუშავება; სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მიწოდება ან ბაზრებში გაყიდვა; 

შესაძლებელია მათ მოვალეობებში შედიოდეს სხვა სპეციალისტების ზედამხედველობაც. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

6111 მემინდვრეები და მებოსტნეები 

6112 ხეხილისა და ბუჩქოვანი კულტურების მწარმოებლები 

6113 მებაღეები; სანერგე მეურნეობების მუშაკები 

6114 მემცენარეობის შერეული პროფუქციის მწარმოებლები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 6111 

მემინდვრეები და მებოსტნეები 

 

მემინდვრეები და მებოსტნეები გეგმავენ და ახორციელებენ საქმიანობებს სხვადასხვა 

სახეობის მინდვრის მარცვლეული კულტურების მოსაყვანად, მაგალითად: ხორბალი, 

ბრინჯი, შაქრის ჭარხალი, შაქრის ლერწამი, მიწის თხილი, თამბაქო, ლერწამი, აგრეთვე 

კარტოფილი, კომბოსტო ან სხვა ბოსტნეული, რომელთაც ყიდიან ბაზრებში ან 

რეგულარულად ბითუმად აწვდიან მყიდველებსა და სავაჭრო ორგანიზაციებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ბაზრის საქმიანობისა და არსებული პირობების შემოწმება, მოსაყვანი კულტურების 

რაოდენობისა და სახეობის განსაზღვრა და წარმოების შესაბამისად დაგეგმვა და 

წარმართვა; 

2. ხელით ან ტექნიკით ნიადაგის დამუშავება და სასუქით განაყოფიერება;  

3. თესლების შერჩევა-დათესვა და ნერგების დარგვა; 

4. ნიადაგის დამუშავებით, მცენარეების გადარგვით, გასხვლითა და დამუშავებით, 

აგრეთვე ირიგაციის სისტემების მოწყობით მოსავლიანობის გაზრდა; 

5. ჰერბიციდებისა და პესტიციდების შეტანით სარეველების, მავნებლებისა და 

დაავადებების პრევენცია; 

6. მოსავლის აღება და დაავადებული კულტურების განადგურება; 

7. მოსავლის შემოწმება, გასუფთავება, შეფასება, შეფუთვა და შენახვა გასაყიდად და 

ბაზარზე მიწოდებისთვის; 

8. მუშა პირუტყვის მოვლა, ფერმის შენობების, მანქანა-დანადგარებისა და სხვადასხვა 

მოწყობილობის ტექნიკური მომსახურება; 

9. მოყვანილი მოსავლის პირველადი დამუშავება დაშენახვა; 

10. პროდუქციის რეკლამირება, გაყიდვისთვის, შეძენისთვის და ტრანსპორტირებისთვის 

მომზადება და ფერმის საქმიანობასა და სავაჭრო ოპერაციებზე ჩანაწერების წარმოება; 

11. დასაქმებულთა ზედამხედველობა და მათი მომზადება კულტურების წარმოებაში, 

მოვალეობების შესრულებასა და ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ზომების 

დაცვაში; მუშებისა და მოიჯარეების სამსახურში აყვანა და გათავისუფლება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 მარცვლეული კულტურების მწარმოებელი 
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 ბამბის მწარმოებელი 

 კარტოფილის მწარმოებელი 

 ბრინჯის მწარმოებელი 

 ფერმაში მომუშავე კვალიფიციური პირი (მინდვრის კულტურები) 

 ბოსტნეულის მწარმოებელი 

 შაქრის ლერწმის მწარმოებელი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 სასოფლო-სამეურნეო წარმოების მენეჯერი − 1311 

 სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ფერმების არაკვალიფიციური მუშა − 9211 

 

შენიშვნა 
ბოსტნეულის მომყვანები, რომლებიც კულტივაციისას ინტენსიურად იყენებენ 

სპეციალურ ტექნიკას, შედიან 6113-ე ჯგუფურ ერთეულში (მებაღეები; სანერგე მეურნეობის 
სპეციალისტები). 

 

 

ჯგუფური ერთეული 6112 

ხეხილისა და ბუჩქოვანი კულტურების მწარმოებლები 

 

ხეხილისა და ბუჩქოვანი კულტურების მწარმოებლებს მოჰყავთ ხეხილი და ბუჩქოვანი 

კულტურები: თხილი, ჩაი, ყავა, ვაზი, კენკროვანი მცენარეები, კაკაო და კაუჩუკი, აგრეთვე, 

აგროვებენ ხის წვენს, რომელთაც ყიდიან ბაზრებში ან რეგულარულად ბითუმად აწვდიან 

მყიდველებსა და სავაჭრო ორგანიზაციებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ბაზრის საქმიანობისა და არსებული პირობების შესწავლა; მოსაყვანი კულტურების 

სახეობისა და რაოდენობის განსაზღვრა და წარმოების შესაბამისად დაგეგმვა და 

წარმართვა; 

2. ხელით ან ტექნიკით ნიადაგის დამუშავება და სასუქით განაყოფიერება; 

3. თესლების შერჩევა-დათესვა და ნერგების დარგვა; 

4. ნიადაგის დამუშავებით, მცენარეების გადარგვით, გასხვლითა და დამუშავება, 

აგრეთვე ირიგაციის სისტემების მოწყობით მოსავლიანობის გაზრდა; 

5. ჰერბიციდებისა და პესტიციდების შეტანით სარეველების, მავნებლებისა და 

დაავადებების პრევენცია; 

6. თესლის კვება და გაფუჭებული ნაწილების მოშორება; ხეებისა და ბუჩქების მოვლა, 

ხის წვენის შეგროვება და მოსავლის აღება;  

7. მოსავლის შემოწმება, გასუფთავება, შეფასება, შეფუთვა და შენახვა გასაყიდად და 

ბაზარზე მიწოდებისთვის; 

8. მუშა პირუტყვის მოვლა, ფერმის შენობების, მანქანა-დანადგარებისა და სხვადასხვა 

მოწყობილობის ტექნიკურ მომსახურება; 

9. მოყვანილი მოსავლის პირველადი დამუშავება დაშენახვა; 

10. პროდუქციის რეკლამირება, გაყიდვისთვის, შეძენისთვის და ტრანსპორტირებისთვის 

მომზადება და ფერმის საქმიანობასა და სავაჭრო ოპერაციებზე ჩანაწერების წარმოება; 

11. დასაქმებულთა ზედამხედველობა და მათი მომზადება კულტურების წარმოებაში, 

მოვალეობების შესრულებასა და ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ზომების 

დაცვაში; მუშებისა და მოიჯარეების სამსახურში აყვანა დაგათავისუფლება. 
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ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ხილის მწარმოებელი 

 კაუჩუკის მწარმოებელი 

 კაუჩუკის წვენის შემგროვებელი 

 ჩაის მომყვანი 

 მევენახე 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 პლანტაციის მენეჯერი − 1311 

 ხილის მკრეფავი − 9211 

 

 

ჯგუფური ერთეული 6113 

მებაღეები; სანერგე მეურნეობების მუშაკები 

 

მებაღეებსა და სანერგე მეურნეობების მუშაკებს ინტენსიური ტექნოლოგიური 

მეთოდებით პარკებსა და კერძო ბაღებში მოჰყავთ ბოსტნეული, ხეები, ბუჩქოვანი 

კულტურები, ყვავილები და სხვა სახეობის მცენარეები, ნერგები, ბოლქვები და თესლი, 

რომელთაც ყიდიან ბაზრებში ან რეგულარულად ბითუმად აწვდიან მყიდველებსა და 

სავაჭრო ორგანიზაციებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ბაზრის საქმიანობისა და არსებული პირობების შემოწმება, მოსაყვანი ბოსტნეულის, 

სანერგეების სახეობისა და რაოდენობის განსაზღვრა და წარმოების შესაბამისად 

დაგეგმვა და წარმართვა; 

2. ნიადაგის გაუმჯობესებით, მიწის მოსწორებით, სარწყავი და სადრენაჟო სისტემების 

დაყენებით ნიადაგის მომზადება; 

3. მესრების მოწყობა, ხეების, ბაღის მცენარეებისა და ბალახის დარგვა; 

4. მცენარეების გასხვლა და გასუფთავება, აგრეთვე დამცავი სისტემების დაყენება, 

დამამრგვალებელი, სათიბი, სანიავო და სასაზღვრო გაზონების გაკეთება; 

5. ბაღების კეთილმოწყობა და სხვადასხვა სამუშაოების ჩატარება, როგორებიცაა 

ბილიკების, კედლების, სათესლეების, გუბურების, სარწყავი და სანიაღვრე 

სისტემების, ღობეების მოწყობა-დაყენება;  

6. მცენარეებისა და ხეების ჯანმრთელობის შემოწმება, აგრეთვე ჰერბიციდებისა და 

სასუქის შეტანით სარეველების, მავნებლებისა და დაავადებების პრევენცია; 

7. დარგვით ან დამყნობით ნერგების, ბოლქვების, თესლების წარმოება და მოსავლის 

მოყვანა; 

8. მოსავლის აღება და გასაყიდად ან ბაზარზე მიწოდებისთვის მისი შემოწმება, 

გასუფთავება, შეფასება, შეფუთვა, შენახვა; 

9. შენობების, სათბურებისა და სხვა ნაგებობების, მოწყობილობებისა და სარწყავი 

სისტემების ტექნიკური მომსახურება; 

10. მოყვანილი მოსავლის პირველადი დამუშავება და შენახვა; 

11. პროდუქციის რეკლამირება, გაყიდვისთვის, შეძენისთვის და ტრანსპორტირებისთვის 

მომზადება და ფერმის საქმიანობასა და სავაჭრო ოპერაციებზე ჩანაწერების წარმოება; 

12. დასაქმებულთა ზედამხედველობა და მათი მომზადება კულტურების წარმოებაში, 

მოვალეობების შესრულებასა და ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ზომების 

დაცვაში; მუშებისა და მოიჯარეების სამსახურში აყვანა და გათავისუფლება. 
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ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 მებაღე 

 ლანდშაფტის მებაღე 

 გასაყიდად განკუთვნილი პროდუქციის მებაღე 

 სოკოს მწარმოებელი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 მეცნიერი, სანერგე მეურნეობა და მებაღეობა − 2132 

 არაკვალიფიციური მუშა, მეხილეობა − 9214 

 არაკვალიფიციური მუშა, მებაღეობა − 9214 

 

შენიშვნა 

ხეხილისა და კენკროვანი კულტურების მწარმოებლები შედიან 6112-ე ჯგუფურ 

ერთეულში (ხეხილისა და ბუჩქოვანი კულტურების მწარმოებლები), თუ ეს საქმიანობა არ 

ხორციელდება ზოგადად მებაღეობასა და სანერგეების დამუშავებასთან ერთად. 

ბოსტნეულის მომყვანები, რომლებიც კულტივაციისას ინტენსიურად იყენებენ სპეციალურ 

ტექნიკას, შედიან 6111-ე ჯგუფურ ერთეულში (მემინდვრეები და მებოსტნეები).  

 

 

ჯგუფური ერთეული 6114 

მემცენარეობის შერეული პროფუქციის მწარმოებლები 

 

შერეული მემცენარეობის პროფუქციის მწარმოებლებს მოჰყავთ მინდვრის სხვადასხვა 

სახეობის მარცვლეული და ბუჩქოვანი კულტურები, ბოსტნეული, ხეხილი, სანერგეების 

პროდუქტები, რომელთაც ყიდიან ბაზრებში ან რეგულარულად ბითუმად აწვდიან 

მყიდველებსა და სავაჭრო ორგანიზაციებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ბაზრის საქმიანობისა და არსებული პირობების შემოწმება, მოსაყვანი კულტურების 

სახეობისა და რაოდენობის განსაზღვრა და წარმოების შესაბამისად დაგეგმვა და 

წარმართვა; 

2. ხელით ან ტექნიკით, ნიადაგის დამუშავება და სასუქით განაყოფიერება; 

3. თესლების შერჩევა-დათესვა და ნერგების დარგვა; 

4. ნიადაგის დამუშავებით, მცენარეების გადარგვითა და გასხვლით, აგრეთვე ირიგაციის 

სისტემების მოწყობითა და დამუშავებით მოსავლიანობის გაზრდა; 

5. ინტენსიური კულტივაციით ყვავილებისა და ბოსტნეულის მოსავლიანობის გაზრდა; 

6. ნერგების, ბოლქვებისა და თესლების წარმოება; 

7. მოსავლის აღება და გასაყიდად ან ბაზარზე მისაწოდებლად მისი შემოწმება, 

გასუფთავება, შეფასება, შეფუთვა და შენახვა; 

8. მუშა პირუტყვის მოვლა, შენობების, მანქანა-დანადგარების, სხვადასხვა 

მოწყობილობისა და წყლის სისტემების ტექნიკური მომსახურება; 

9. მოყვანილი მოსავლის პირველადი დამუშავება და შენახვა; 

10. პროდუქციის რეკლამირება, გაყიდვისთვის, შეძენისთვის და ტრანსპორტირებისთვის 

მომზადება და ფერმის საქმიანობასა და სავაჭრო ოპერაციებზე ჩანაწერების წარმოება; 

11. დასაქმებულთა ზედამხედველობა და მათი მომზადება კულტურების წარმოებაში, 

მოვალეობების შესრულებასა და ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ზომების 

დაცვაში; მუშებისა და მოიჯარეების სამსახურში აყვანა და გათავისუფლება. 
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ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 შერეული კულტურების ფერმერი 

 კვალიფიციური ფერმერი (შერეული კულტურები) 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 სასოფლო სამეურნეო წარმოების მენეჯერი − 1311 

 პლანტაციის მენეჯერი − 1311 

 არაკვალიფიციური მუშა, მემცენარეობა − 9211 

 ხილის მკრეფავი − 9211 

 

 

მცირე ჯგუფი 612 

მეცხოველეები 

 

მეცხოველეები გეგმავენ და ახორციელებენ საქმიანობებს შინაური ცხოველების, 

ფრინველის, მწერებისა და გარეული ცხოველების მოსაშენებლად და გასაზრდელად ხორცის, 

რძის პროდუქტების, თაფლის, ტყავის, ქსოვილების და სხვა პროდუქტების წარმოების, ან 

მათი სამუშაოდ, სპორტული მიზნებისთვის და ბითუმად, სავაჭრო ორგანიზაციებისთვის ან 

ბაზარზე გასაყიდად გამოყენების მიზნით. 

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: ბაზრის საქმიანობისა და არსებული პირობების 

შემოწმება, გასაზრდელი პროდუქციის სახეობისა და რაოდენობის განსაზღვრა და წარმოების 

შესაბამისად დაგეგმვა და წარმართვა; ცხოველების გაზრდა, კვება და მოვლა; ბაზრისათვის 

ცხოველებისა და ცხოველური პროდუქტების მომზადება; ცხოველების შემოწმება 

დაავადებების, დაზიანებებისა და მძიმე ავადმყოფობების გამოსავლენად, აგრეთვე, 

ფიზიკური შესაძლებლობების შემოწმება, როგორიცაა, მაგალითად, წონის მომატების 

განსაზღვრა; ცხოველების რეპროდუქციასთან დაკავშირებული ვალდებულებების 

შესრულება, როგორიცაა: მოშენება, ხელოვნურ განაყოფიერებასა და მშობიარობაში 

დახმარება; შენობების, მოწყობილობების, მანქანა-დანადგარებისა და ნაგებობების 

დაქირავება ან ინვესტირება, აგრეთვე მათი დასუფთავება, მოვლა და ტექნიკური 

მომსახურება; პროდუქტის დამუშავება-შენახვა; პროდუქტის გავრცელება და გაყიდვა, 

აგრეთვე ფასდაკლებების გაკეთება და მიწოდება; საწარმოს აქტივობებსა და ტრანზაქციების 

შესახებ ჩანაწერების გაკეთება; დასაქმებულთა ზედამხედველობა და მათი მომზადება 

ცხოველთა მოვლის საქმიანობაში, მოვალეობების შესრულებასა და ჯანმრთელობისა და 

უსაფრთხოების ზომების დაცვაში; მუშებისა და მოიჯარეების სამსახურში აყვანა და 

გათავისუფლება. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

6121 ხორცისა და რძისა  პროდუქტების მწარმოებლები 

6122 მეფრინველეები 

6123 მეფუტკრეები და მეაბრეშუმეები 

6129 მეცხოველეები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი  
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ჯგუფური ერთეული 6121 

ხორცისა და რძის  პროდუქტების მწარმოებლები 

 

ხორცისა და რძის პროდუქტების მწარმოებლები გეგმავენ და ახორციელებენ სამუშაოებს 

შინაური ცხოველების (ფრინველების გამოკლებით) მოსაშენებლად და გასაზრდელად, 

როგორებიცაა: მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი, ცხვარი, ღორი, თხა, ცხენი ან აქლემი 

ხორცის, რძის პროდუქტების, თაფლის, ტყავის, ქსოვილების და სხვა პროდუქტების 

წარმოების, ან მათი სამუშაოდ, სპორტული მიზნებისთვის და ბითუმად, სავაჭრო 

ორგანიზაციებისთვის ან ბაზარზე გასაყიდად გამოყენების მიზნით. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ბაზრის საქმიანობისა და არსებული პირობების შემოწმება, გასაზრდელი 

პროდუქციის სახეობისა და რაოდენობის განსაზღვრა და წარმოების შესაბამისად 

დაგეგმვა და წარმართვა; 

2. პირუტყვის კვებისთვის სასურველი პირობების შესაქმნელად საძოვრების 

კულტივაცია, მათი სასუქითა და წყლით უზრუნველყოფა; 

3. ცხოველების შემოწმება დაავადებების, დაზიანებებისა და მძიმე ავადმყოფობების 

გამოსავლენად, აგრეთვე, ფიზიკური შესაძლებლობების შემოწმება, როგორიცაა, 

მაგალითად, წონის მომატების განსაზღვრა; 

4. ცხოველის ტყავის გაწმენდა, გასუფთავება, გაშრობა, აგრეთვე ცხოველების მოვლა, 

მარკირება, გაკრეჭა, მოწესრიგება, წამლის გაკეთება ან კასტრაცია, და მატყლისა და 

ბეწვის შესაგროვება;  

5. პირუტყვის გარეკვა საძოვრებზე ან ცხოველების სადგომზე, ტრანსპორტამდე ან სხვა 

სახის სათავსომდე; 

6. პირუტყვის ხელით ან სპეციალური დანადგარებით მოწველა; 

7. ცხოველებისთვის საკვების, დანამატებისა და წამლების წინასწარ განსაზღვრულ 

ულუფებად მიწოდება ან ხელით კვება; 

8. ცხოველების რეპროდუქციასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესრულება, 

როგორიცაა: მოშენება, ხელოვნურ განაყოფიერებასა და მშობიარობაში დახმარება; 

9. საწარმოს შენობების, მანქანა-დანადგარებისა და ნაგებობების დასუფთავება, მოვლა 

და ტექნიკური მომსახურება; 

10. ბაზრისთვის მოსამზადებლად ცხოველების დაკვლა და გატყავება; 

11. ცხოველებისა და რძის პროდუქტების წარმოება და შენახვა; 

12. პროდუქტის გავრცელება და გაყიდვა, აგრეთვე ფასდაკლებების გაკეთება და 

მიწოდება; საწარმოს აქტივობებსა და ტრანზაქციების შესახებ ჩანაწერების გაკეთება; 

13. დასაქმებულთა ზედამხედველობა და მათი მომზადება ცხოველთა მოვლის 

საქმიანობაში, მოვალეობების შესრულებასა და ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების 

ზომების დაცვაში; მუშებისა და მოიჯარეების სამსახურში აყვანა და გათავისუფლება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 მესაქონლე 

 ფერმერი, რძის პროდუქტები 

 ძაღლების მოშენების სელექციონერი 

 მეჯოგე 

 ცხენების მოშენების სელექციონერი 

 ფერმერი, თხები 

 მკრეჭავი 

 ფერმერი, ცხვრები 

 მწყემსი 
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სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 სასოფლო სამეურნეო წარმოების მენეჯერი − 1311 

 რანჩოს მენეჯერი − 1311 

 

შენიშვნა 
მეურნეები, რომლებიც პირუტყვის პროდუქციის წამროებასთან ერთად 

მეფრინველეობასაც მისდევენ, აგრეთვე ჰყავთ მწერები ან გარეული ცხოველები, უნდა 

შედიოდნენ იმ ჯგუფში, რომლის აქტივობაც ჭარბობს მათ საქმიანობაში. ისინი, ვინც 

თავიანთი პირუტყვისთვის აწარმოებს და ინახავს თივასა და სხვა საკვებს შემდგომი 

მოხმარებისთვის, შედიან 6121-ე ჯგუფურ ერთეულში (ხორცისა და რძის პროდუქტების 
მწარმოებლები). 

 

 

ჯგუფური ერთეული 6122 

მეფრინველეები 

 

მეფრინველეები გეგმავენ, ორგანიზებას უწევენ და ასრულებენ სასოფლო-სამეურნეო 

საქმიანობებს ქათმების, ინდაურების, ბატების, იხვებისა და სხვა შინაური ფრინველების 

მოსაშენებლად და გასაზრდელად, რათა შემდგომ აწარმოონ ხორცი და კვერცხი და 

გაამრავლონ ისინი გასაყიდად ან ბითუმად მოვაჭრეების, მარკეტინგული ორგანიზაციების 

ან ბაზრებისათვის მისაწოდებლად. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ბაზრის საქმიანობის მონიტორინგი, წარმოების სათანადოდ დაგეგმვა და 

კოორდინაციის გაწევა და სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობათა ჩანაწერების 

მოწესრიგება და შეფასება; 

2. შინაური ფრინველების კვებისათვის სათანადო პირობების მოსაწესრიგებლად 

საკვებისა და სხვა საჭირო სახარჯი მასალების მოყვანა და შესყიდვა; 

3. დაავადებების, დაზიანებების ან ავადმყოფობების გამოსავლენად, ისეთი ფიზიკური 

პირობის შესამოწმებლად, როგორიცაა წონაში მატების დონე და სუსტი, ავადმყოფი 

და მკვდარი შინაური ფრინველების გუნდიდან მოსაშორებლად შინაური 

ფრინველების მონიტორინგი და შემოწმება;  

4. საკვებისა და საკვები დანამატების შეზავება და საკვებისა და წყლის კონტეინერების 

შევსება; 

5. ფრინველების აცრა სასმელი წყლით, ინექციით ან ჰაერის გაწმენდით; 

6. კვერცხების შეგროვება, შენახვა და მათი ჩალაგება გასაყიდად ან ბაზრისთვის 

მისაწოდებლად; 

7.  წიწილების სქესის განსაზღვრა და მოშენებაში, ხელოვნურ განაყოფიერებასა და 

კვერცხის გამოჩეკაში მათი დახმარება; 

8. ფერმერული შენობების, მოწყობილობების, აღჭურვილობისა და სტრუქტურების 

დაქირავება ან ინვესტირება და ტექნიკური მომსახურება და გაწმენდა; 

9. შინაური ფრინველების დაკვლა და დამუშავება გასაყიდად ან ბაზრისათვის 

მისაწოდებლად; 

10. ნაწარმის შენახვა და დამუშავება; 

11. მარაგის, ნაწარმისა და სახარჯი მასალების გაყიდვა, შესყიდვა და ტრანსპორტირება;  

12. დასაქმებულ პირთა გადამზადება და ზედამხედველობა მეფრინველეობის წარმოების 

პროცედურებში, მოვლის მოვალეობებსა და ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების 

ზომებში და დასაქმებულ პირთა და კონტრაქტორთა დაქირავება და დათხოვნა. 
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ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 შინაური ფრინველების სელექციონერი  

 ფერმერი, მეფრინველეობა 

 შინაური ფრინველების მომვლელი 

 

შენიშვნა 

ის დასაქმებული პირები, რომლებიც ერთიანად აწარმოებენ პირუტყვებსა და სხვა ისეთ 

ცხოველებს, როგორებიცაა შინაური ფრინველები, მწერები და გარეული ცხოველები, უნდა 

გადანაწილდნენ თავიანთი უმთავრესი საქმიანობის მიხედვით. 

 

 

ჯგუფური ერთეული 6123 

მეფუტკრეები და მეაბრეშუმეები 

 

მეფუტკრეები და მეაბრეშუმეები გეგმავენ, ორგანიზებას უწევენ და ასრულებენ 

საქმიანობებს ისეთი მწერების მოსაშენებლად, გასაზრდელად და მოსავლელად, 

როგორებიცაა თაფლის ფუტკრები, აბრეშუმის ჭიები და სხვა ჯიშები, რათა აწარმოონ 

თაფლი, ცვილი, აბრეშუმი და სხვა პროდუქცია გასაყიდად ან ბითუმად მოვაჭრეების, 

მარკეტინგული ორგანიზაციების ან ბაზრებისათვის მისაწოდებლად. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ბაზრის საქმიანობისა და პირობების მონიტორინგი, წარმოებისათვის მწერების 

პროდუქციის ტიპებისა და რაოდენობის განსაზღვრა და წარმოების სათანადოდ 

დაგეგმვა და კოორდინაციის გაწევა; 

2. მწერების შესყიდვა და საკვებისა და სახარჯი მასალების გაზრდა ან შესყიდვა; 

3. მწერების მოშენება, გაზრდა და მოვლა და მათი პროდუქციის შეგროვება; 

4. შენობების, მოწყობილობების, აღჭურვილობისა და სტრუქტურების დაქირავება ან 

ინვესტირება და ტექნიკური მომსახურება და გაწმენდა; 

5. ნაწარმის შენახვა და დამუშავება; 

6. მარაგის, ნაწარმისა და სახარჯი მასალების გაყიდვა, შესყიდვა და ტრანსპორტირება 

და სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობათა ჩანაწერების მოწესრიგება და შეფასება;  

7. დასაქმებულ პირთა გადამზადება და ზედამხედველობა წარმოების პროცედურებში, 

მოვლის მოვალეობებსა და ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ზომებში და 

დასაქმებულ პირთა და კონტრაქტორთა დაქირავება და დათხოვნა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 მეფუტკრე 

 მეაბრეშუმე 

 

 

ჯგუფური ერთეული 6129 

მეცხოველეები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი   

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში შედიან 612-ე მცირე ჯგუფის (მეცხოველეები) სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი ბაზარზე ორიენტირებული მეცხოველეები, მაგალითად, ჯგუფი მოიცავს იმ 

ადამიანებს, რომლებიც დაკავებულნი არიან გარეული ძუძუმწოვრების, სანადირო და სხვა 

ფრინველების(გარდა შინაური ფრინველებისა), ლოკოკინების, გველებისა და სხვა 

ქვეწარმავლების, აგრეთვე, ლაბორატორიული ცდებისათვის გამოსაყენებელი სხვადასხვა 



340 
 

მწერისა და ცხოველის მოშენებით, გაზრდით და მოვლით შემდგომში გასაყიდად ან 

ბითუმად მოვაჭრეების, მარკეტინგული ორგანიზაციების, ზოოპარკებისა და ცირკების ან 

ბაზრებისათვის რეგულარულად მიწოდებისათვის.. 

ასეთ შემთხვევებში, მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ბაზრის საქმიანობისა და პირობების მონიტორინგი, წარმოებისათვის პროდუქტის 

ტიპებისა და რაოდენობის განსაზღვრა და წარმოების სათანადოდ დაგეგმვა და 

კოორდინაციის გაწევა; 

2. ცხოველების გაზრდა, კვება და მოვლა; 

3. დაავადებების, დაზიანებების ან ავადმყოფობების გამოსავლენად, ისეთი ფიზიკური 

პირობის შესამოწმებლად, როგორიცაა წონაში მატება, ცხოველების მონიტორინგი და 

შემოწმება; 

4. ცხოველების გამრავლებასთან დაკავშირებული ისეთი ვალდებულებების შესრულება, 

როგორებიცაა მოშენება, ხელოვნური განაყოფიერება და მშობიარობაში დახმარება; 

5. შენობების, მოწყობილობების, აღჭურვილობისა და სტრუქტურების დაქირავება ან 

ინვესტირება და ტექნიკური აღჭურვა და გაწმენდა; 

6. ცხოველების დაკვლა და გატყავება და ცხოველური პროდუქციის ბაზარზე გასატანად 

მომზადება; 

7. ნაწარმის დამუშავება და შენახვა; 

8. პროდუქციის რეკლამირება და მარკეტინგი, მარაგის, ნაწარმისა და სახარჯი 

მასალების გაყიდვა, შესყიდვა და ტრანსპორტირება და საქმიანობათა და 

ტრანზაქციათა ჩანაწერების მოწესრიგება და შეფასება;  

9. დასაქმებულ პირთა გადამზადება და ზედამხედველობა ცხოველებზე ზრუნვის 

პროცედურებში, მოვლის მოვალეობებსა და ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების 

ზომებში.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ნიანგის მომშენებელი 

 ბეწვიანი ცხოველის მომშენებელი (გარეული ცხოველები) 

 გარეული ფრინველის (სანადირო) მომშენებელი 

 სირაქლემის მომშენებელი 

 ლოკოკინის მომშენებელი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 გრუმერი − 5164 

 ზოოპარკის მუშაკი − 5164 

 ეგერი – 5419 

 მეფრინველე − 6122 

 

 

მცირე ჯგუფი 613 

მემცენარეობისა და მეცხოველეობის შერეული პროდუქციის მწარმოებლები 

 

სასოფლო-სამეურნეო კულტურებისა და ცხოველური პროდუქციის ასორტიმენტის 

მწარმოებლები გეგმავენ, ორგანიზებას უწევენ და ასრულებენ სასოფლო-სამეურნეო 

საქმიანობებს, რათა გაზარდონ და მომკან მინდორი, ხე და სხვადასხვა მსგავსი კულტურა, 

აგრეთვე, მოაშენონ, გაზარდონ და მოუარონ ცხოველებს და აწარმოონ ცხოველთა სხვადასხვა 

ტიპის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია გასაყიდად ან ბითუმად მოვაჭრეების, 

მარკეტინგული ორგანიზაციების ან ბაზრებისათვის მისაწოდებლად. 
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მათ მოვალეობებში შედის: ბაზრის საქმიანობისა და პირობების მონიტორინგი, სასოფლო-

სამეურნეო კულტურებისა და ცხოველების ტიპებისა და რაოდენობის განსაზღვრა მათი 

გაზრდისათვის და წარმოების სათანადოდ დაგეგმვა და კოორდინაციის გაწევა; თესლის, 

სასუქისა და სხვა სახარჯი მასალების შესყიდვა; ისეთი საქმიანობების განხორციელება, 

როგორებიცაა ნიადაგის მომზადება და სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დათესვა, 

დარგვა, კულტივაცია და მკა; ფურაჟისა და სხვა საკვები სახარჯი მასალების წარმოება ან 

ყიდვა; ცხოველების გაზრდა, კვება და მოვლა; ცხოველების დაკვლა და გატყავება და 

ცხოველების ან ცხოველური პროდუქციის ბაზარზე გასატანად მომზადება; ფერმერული 

შენობების, მოწყობილობების, აღჭურვილობისა და სტრუქტურების დაქირავება ან 

ინვესტირება და ტექნიკური აღჭურვა და გაწმენდა; ნაწარმის დამუშავება და შენახვა; 

პროდუქციის რეკლამირება და მარკეტინგი, პირუტყვის, ნაწარმისა და სახარჯი მასალების 

გაყიდვა, შესყიდვა და ტრანსპორტირება და სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობათა და 

ტრანზაქციათა ჩანაწერების მოწესრიგება და შეფასება; დასაქმებულ პირთა გადამზადება და 

ზედამხედველობა ცხოველებზე ზრუნვის პროცედურებში, მოვლის მოვალეობებსა და 

ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ზომებში და დასაქმებულ პირთა და კონტრაქტორთა 

დაქირავება და დათხოვნა. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულში: 

6130 მემცენარეობისა და მეცხოველეობის შერეული პროდუქციის მწარმოებლები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 6130 

მემცენარეობისა და მეცხოველეობის შერეული პროდუქციის მწარმოებლები 

 

სასოფლო-სამეურნეო კულტურებისა და ცხოველური პროდუქციის ასორტიმენტის 

მწარმოებლები გეგმავენ, ორგანიზებას უწევენ და ასრულებენ სასოფლო-სამეურნეო 

საქმიანობებს, რათა გაზარდონ და მომკან მინდორი, ხე და სხვადასხვა მსგავსი კულტურა, 

აგრეთვე, მოაშენონ, გაზარდონ და მოუარონ ცხოველებს და აწარმოონ ცხოველთა სხვადასხვა 

ტიპის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია გასაყიდად ან ბითუმად მოვაჭრეების, 

მარკეტინგული ორგანიზაციების ან ბაზრებისათვის მისაწოდებლად. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ბაზრის საქმიანობისა და პირობების მონიტორინგი, სასოფლო-სამეურნეო 

კულტურებისა და ცხოველების ტიპებისა და რაოდენობის განსაზღვრა მათი 

გაზრდისათვის და წარმოების სათანადოდ დაგეგმვა და კოორდინაციის გაწევა;  

2. თესლის, სასუქისა და სხვა სახარჯი მასალების შესყიდვა;  

3. ისეთი საქმიანობების განხორციელება, როგორებიცაა ნიადაგის მომზადება და 

სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დათესვა, დარგვა, კულტივაცია და მკა;  

4. ფურაჟისა და სხვა საკვები სახარჯი მასალების წარმოება ან ყიდვა;   

5. ცხოველების გაზრდა, კვება და მოვლა;  

6. ცხოველების დაკვლა და გატყავება და ცხოველების ან ცხოველური პროდუქციის 

ბაზარზე გასატანად მომზადება;  

7. ფერმერული შენობების, მოწყობილობების, აღჭურვილობისა და სტრუქტურების 

დაქირავება ან ინვესტირება და ტექნიკური მომსახურება და გაწმენდა;   

8. ნაწარმის დამუშავება და შენახვა;  

9. პროდუქციის რეკლამირება და მარკეტინგი, პირუტყვის, ნაწარმისა და სახარჯი 

მასალების გაყიდვა, შესყიდვა და ტრანსპორტირება და სასოფლო-სამეურნეო 

საქმიანობათა და ტრანზაქციათა ჩანაწერების მოწესრიგება და შეფასება;  
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10. დასაქმებულ პირთა გადამზადება და ზედამხედველობა ცხოველებზე ზრუნვის 

პროცედურებში, მოვლის მოვალეობებსა და ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების 

ზომებში და დასაქმებულ პირთა და კონტრაქტორთა დაქირავება და დათხოვნა.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ფერმერი (შერეული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა) 

 ფერმაში მომუშავე კვალიფიციური პირი (შერეული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა) 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 სასოფლო-სამეურნეო წარმოების მენეჯერი − 1311 

 პლანტაციის მენეჯერი − 1311 

 არაკვალიფიციური მუშა (შერეული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა) − 9213 

  

შენიშვნები 

ფერმერები და სასოფლო-სამეურნეო სფეროში დასაქმებული სხვა პირები, რომელთა 

უმთავრესი მოვალეობაა ცხოველების და სასოფლო-სამეურნეო მოსავლის გაზრდა, თუმცა, 

შესაძლოა, ასევე ახორციელებდნენ სასოფლო-სამეურნეო კუტლურების გაზრდასთან ან 

ცხოველთა მოვლასთან დაკავშირებულ სხვა მეორეხარისხოვან მოვალეობებსაც, არ უნდა 

შედიოდნენ 6130-ე ჯგუფურ ერთეულში (მემცენარეობისა და მეცხოველეობის შერეული 
პროდუქციის მწარმოებლები). მაგალითად, ფერმერი, რომელიც მსხვილფეხა რქოსან 

საქონელს ზრდის ბაზრისათვის, მაგრამ, ამასთანავე, გარკვეულ დროს უთმობს ბაღის 

მოსტნეულის გაზრდას, უნდა შედიოდნენ 6121-ე ჯგუფურ ერთეულში (ხორცისა და რძის 
პროდუქტების მწარმოებლები). აგრეთვე, ხორბლის მომყვანი ფერმერები, რომლებიც მცირე 

რაოდენობის ქათმებსა და ფერმის სხვა ცხოველებს უვლიან, უნდა შედიოდნენ 6111-ე 

ჯგუფურ ერთეულში (მემინდვრეები და მებოსტნეები). 
შერეულ ფერმებში დასაქმებული პირები, რომლებიც სასოფლო-სამეურნეო კულტურების 

ან ცხოველური წარმოებას ეწევიან, უნდა შედიოდნენ 611-ე მცირე ჯგუფის (ბაზარზე 
ორიენტირებული მებაღეები და სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მწარმოებლები), 

შესაბამის ჯგუფურ ერთეულში ან 612-ე მცირე ჯგუფში (მეცხოველეები).  
 

 

ქვეჯგუფი 62 

ბაზარზე ორიენტირებული მეტყევეობის, მეთევზეობისა და ნადირობის სფეროებში 

დასაქმებული კვალიფიციური მუშაკები 

 

ბაზარზე ორიენტირებული მეტყევეობის, მეთევზეობისა და ნადირობის სფეროებში 

დასაქმებული კვალიფიციური მუშაკები გეგმავენ, ორგანიზებას უწევენ და ასრულებენ 

ქმედებებს ბუნებრივი და ნარგავი ტყეების კულტივაციის, შენახვისა და დამუშავებისათვის; 

მოაშენებენ და ზრდიან თევზს; ამუშავებენ და იჭერენ თევზს და ნადირობენ და ატყვევებენ 

ცხოველებს გასაყიდად ან ბითუმად მოვაჭრეების, მარკეტინგული ორგანიზაციების ან 

ბაზრებისათვის რეგულარულად მისაწოდებლად. ამ ქვეჯგუფის პროფესიების დიდი ნაწილი 

დაკისრებული ვალდებულებების კომპეტენტურად შესრულებისთვის მოითხოვს ISCO-ს 

კვალიფიკაციის მეორე დონეს. 

ამ ქვეჯგუფში დასაქმებულ პირთა მოვალეობებში, ჩვეულებრივ, შედის: აღჭურვილობისა 

და მოწყობილობების დაქირავება ან ინვესტირება და სახარჯი მასალების შესყიდვა; 

მეტყევეობის, მეთევზეობის, აკუაკულტურისა და ნადირობის ქმედებების დაგეგმვა და 

წამოწყება; შენობების, ავზების, მოწყობილობებისა და სხვა აღჭურვილობის ტექნიკური 
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მომსახურება; პროდუქციის მიწოდება და მარკეტინგი; სხვა სპეციალისტების 

ზედამხედველობა და გადამზადება. 

 

ამ ქვეჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ მცირე ჯგუფებში: 

621 სატყეო მეურნეობის და მონათესავე სფეროების მუშაკები 

622 მეთევზეები, მონადირეები და ხაფანგით მონადირეები 

 

შენიშვნა 
როდესაც საქონელი (უმეტესად საკვები) განკუთვნილია უმეტესწილად საკუთარ 

მოხმარებისათვის ან დასაქმებულის შინამეურნეობის სხვა წევრების მოხმარებისათვის, მაშინ 

საქმიანობები უნდა შედიოდეს 63-ე ქვეჯგუფში (სოფლის მეურნეობის და მეთევზეობის 
კვალიფიციური მუშაკები, მონადირეები და შემგროვებლები, რომლებიც აწარმოებენ 
პროდუქციას საკუთარი მოხმარებისთვის). იმ შემთხვევაში, თუ წარმოებულია დიდი 

რაოდენობით ნამატი პროდუქცია და გაყიდული საქონელი უფრო მეტია, ვიდრე 

მოხმარებული, მაშინ როცა წარმოების მთავარი მიზანი საკუთარი მოხმარება იყო, 

საქმიანობები მაინც უნდა შედიოდეს 63-ე ქვეჯგუფში. საქმიანობები უნდა შედიოდეს 61-ე 

(ბაზარზე ორიენტირებული სოფლის მეურნეობის სფეროში დასაქმებული კვალიფიციური 
მუშაკები) ან 62-ე (ბაზარზე ორიენტირებული მეტყევეობის, მეთევზეობისა და ნადირობის 
სფეროებში დასაქმებული კვალიფიციური მუშაკები) ქვეჯგუფებში, თუ საქმიანობის 

მთავარი მიზანია საქონლის წარმოება ბაზარზე გასატანად. 

 

 

მცირე ჯგუფი 621 

სატყეო მეურნეობის და მონათესავე სფეროების მუშაკები 

 

სატყეო მეურნეობის და მონათესავე სფეროების მუშაკები გეგმავენ, ორგანიზებას უწევენ 

და ასრულებენ ქმედებებს ბუნებრივი და ნარგავი ტყეების კულტივაციის, შენახვისა და 

დამუშავებისათვის.  

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: ტყის კორომების აღსადგენი ადგილების 

შეფასება, ნერგების შერჩევა, ხელის ხელსაწყოების გამოყენებით ხეების დარგვა და სატყეო 

ნერგების გაკეთება და მოვლა; გასაკაფი ხეების ადგილმდებარეობის განსაზღვრა და ხე-ტყის 

მასალის მოცულობის შეფასება; მექანიკური ენერგიის საჭრელი ინსტრუმენტისა და სხვა 

ელექტროხერხების ამოქმედება ტყის ნერგების შეთხელების, ხეების მოჭრის, წვერის 

გადაჭრისა და გაკაფვის და მათი მორებად დახერხვისათვის; გაკაფულ ადგილას 

მორებისაგან ხის უხეში ნაკეთობების შექმნა; მორების ზვინებად დაწყობა, მათი მდინარის 

ჩქერით გადატვირთვა ან მდინარეზე დაცურება; ხანძრის თავიდან ასაცილებლად ტყის 

ზედამხედველობა, ხანძარსაწინააღმდეგო საქმიანობებში მონაწილეობა, 

ხანძარსაწინააღმდეგო ანგარიშების შევსება და ხანძარსაწინააღმდეგო აღჭურვილობის 

ტექნიკური მომსახურება; სარეველებისა და ბუჩქნარის კონტროლი ტყის ნერგების ხელის 

ხელსაწყოებით და ქიმიური ნივთიერებებით აღდგენის დროს; ტრაქტორის, ბულდოზერის 

ან სხვა მძიმე ტექნიკის ამუშავებით და ტექნიკური მომსახურებით სხვადასხვა ნარჩენის ან 

ადგილის მოსაწესრიგებელი აღჭურვილობის გადაზიდვა გარემოს აღდგენისათვის; 

შემდგომი საქმიანობებისთვის თესლების შეგროვება, ხეების გასხვლა, ნარგავების გაშენება 

და ხეების მონიშვნა; სატყეო პროცედურებში ჩართული სხვა დასაქმებული პირების 

გადამზადება და ზედამხედველობა. 
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ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულში: 

6210 სატყეო მეურნეობის და მონათესავე სფეროების მუშაკები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 6210 

სატყეო მეურნეობის და მონათესავე სფეროების მუშაკები 

 

სატყეო მეურნეობის და მონათესავე სფეროების მუშაკები გეგმავენ, ორგანიზებას უწევენ 

და ასრულებენ ქმედებებს ბუნებრივი და ნარგავი ტყეების კულტივაციის, შენახვისა და 

დამუშავებისათვის.  

ნათ მოვალეობებში შედის: 

1. ტყის მასივების აღსადგენი ადგილების შეფასება, ნერგების შერჩევა, ხელის 

ხელსაწყოების გამოყენებით ხეების დარგვა და სატყეო ნერგების გაკეთება და მოვლა;  

2. გასაკაფი ხეების ადგილმდებარეობის განსაზღვრა და ხე-ტყის მასალის მოცულობის 

შეფასება;   

3. მექანიკური ენერგიის საჭრელი ინსტრუმენტისა და სხვა ელექტროხერხების 

ამოქმედება ტყის ნერგების შეთხელების, ხეების მოჭრის, წვერის გადაჭრისა და 

გაკაფვის და მათი მორებად დახერხვისათვის;  

4. გაკაფულ ადგილას მორებისაგან ხის უხეში ნაკეთობების შექმნა;  

5. მორების ზვინებად დაწყობა, მათი მდინარის ჩქერით გადატვირთვა ან მდინარეზე 

დაცურება;  

6. ხანძრის თავიდან ასაცილებლად ტყის ზედამხედველობა, ხანძარსაწინააღმდეგო 

საქმიანობებში მონაწილეობა, ხანძარსაწინააღმდეგო ანგარიშების შევსება და 

ხანძარსაწინააღმდეგო აღჭურვილობის ტექნიკური მომსახურება;  

7. სარეველებისა და ბუჩქნარის კონტროლი ტყის ნერგების ხელის ხელსაწყოებით და 

ქიმიური ნივთიერებებით აღდგენის დროს;  

8. ტრაქტორის, ბულდოზერის ან სხვა მძიმე ტექნიკის ამუშავებით და ტექნიკური 

მომსახურებით სხვადასხვა ნარჩენის ან ადგილის მოსაწესრიგებელი აღჭურვილობის 

გადაზიდვა გარემოს აღდგენისათვის;   

9. შემდგომი საქმიანობებისთვის თესლების შეგროვება, ხეების გასხვლა, ნარგავების 

გაშენება და ხეების მონიშვნა;  
10. სატყეო პროცედურებში ჩართული სხვა დასაქმებული პირების გადამზადება და 

ზედამხედველობა. 
 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ხის გამომწველი, ხის ნახშირი 

 ტყის მჩეხავი 

 ხე-ტყის დამამზადებელი 

 მეტყევეობის სფეროში დასაქმებული კვალიფიციური მუშაკი 

 ხე-ტყის დამცურებელი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ტყის კულტივატორი − 2132 

 სატყეო მეურნეობის ტექნიკოსი − 3143 

 ხის მოსაჭრელი ხერხის ოპერატორი – 8341 

 სატყეო მეურნეობის არაკვალიფიციური მუშაკი − 9215 
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მცირე ჯგუფი 622 

მეთევზეები, მონადირეები და ხაფანგით მონადირეები  

 

მეთევზეები, მონადირეები და ხაფანგით მონადირეები აშენებენ და ზრდიან თევზებს,  

იჭერენ თევზს და ნადირობენ და ატყვევებენ ცხოველებს გასაყიდად ან ბითუმად 

მოვაჭრეების, მარკეტინგული ორგანიზაციების ან ბაზრებისთვის მისაწოდებლად. 

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: თევზების, ორკარედიანი ნიჟარების, ხამანწკებისა 

და წყლის სხვა ცოცხალი ორგანიზმების მოშენება, გაზრდა და დამუშავება გასაყიდად ან 

მტკნარ ან ზღვის წყალში გადასაყვანად; წყლის ცხოვრების ხელსაყრელი პირობების 

უზრუნველსაყოფად გარემოს მონიტორინგი; თევზის გასუფთავება, გაყინვა, ჩაციება ან 

დამარილება ნაპირზე ან ნაპირიდან მოშორებით და გადაზიდვისთვის თევზისა და სხვა 

პროდუქციის მომზადება; შენობების, ავზების, მოწყობილობების, თევზსაჭერი გემებისა და 

სხვა აღჭურვილობის დაქირავება ან ინვესტირება და ტექნიკური მომსახურება; ბადეებისა და 

სხვა თევზსაჭერი ხელსაწყოებისა და აღჭურვილობის მომზადება და შეკეთება; 

თევზსაჭერიადგილისაკენ, ადგილიდან და ადგილზე გემების მართვა; სათევზაოდ 

სატყუარას ჩამოცმა, აწყობა, ამუშავება და ამოქაჩვა; ძუძუმწოვარი ცხოველების, 

ფრინველებისა და ქვეწარმავლების დასაჭერად ხაფანგის დაგება; პროდუქციის მიწოდება ან 

მარკეტინგი; სხვა დასაქმებული პირების ზედამხედველობა და გადამზადება.  

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

6221 აკვაკულტურის სფეროში დასაქმებული მუშაკები 

6222 შიგა და სანაპირო წყლების მეთევზეობის სფეროს მუშაკები 

6223 ღრმა წყლების მეთევზეობის სფეროს მუშაკები 

6224 მონადირეები და ხაფანგით მონადირეები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 6221 

აკვაკულტურის სფეროში დასაქმებული მუშაკები 

 

აკვაკულტურის სფეროში დასაქმებული მუშაკები აშენებენ და ზრდიან თევზებს და 

ამუშავებენ თევზებს, ორკარედიან ნიჟარებს, ხამანწკებსა და წყლის სხვა ცოცხალ 

ორგანიზმებს გასაყიდად ან ბითუმად მოვაჭრეების, მარკეტინგული ორგანიზაციების ან 

ბაზრებისათვის რეგულარულად მისაწოდებლად. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. თევზების, ორკარედიანი ნიჟარების, ხამანწკებისა და წყლის სხვა ცოცხალი 

ორგანიზმების მოშენება, გაზრდა და დამუშავება გასაყიდად ან მტკნარ ან ზღვის 

წყალში გადასაყვანად;  

2. ზრდის, წარმოებისა და გარემოს შესახებ ინფორმაციის შეგროვება და ჩაწერა; 

3. დაავადებებისა და პარაზიტების აღმოსაჩენად მარაგების შესამოწმებელ სამუშაოთა 

წარმართვა და ზედამხედველობა; 

4. წყლის ცხოვრების ხელსაყრელი პირობების უზრუნველსაყოფად გარემოს 

მონიტორინგი; 

5. თევზის დატყვევებისა და ქვირითობის, კვერცხის გამოჩეკისა და პატარა თევზის 

გაზრდის, მართვისა და თევზის დამუშავების ტექნიკების ცოდნის გამოყენების 

მართვა და მონიტორინგი; 

6. თევზის გასუფთავება, გაყინვა, ჩაციება ან დამარილება ნაპირზე ან ნაპირიდან 

მოშორებით და გადაზიდვისთვის თევზისა და სხვა პროდუქციის მომზადება; 
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7. შენობების, ავზების, მოწყობილობების, ნავებისა და სხვა აღჭურვილობის ტექნიკური 

მომსახურება; 

8. პროდუქციის მიწოდება ან მარკეტინგი; 

9. შენობების, აღჭურვილობისა და მოწყობილობების დაქირავება ან ინვესტირება და 

საკვებისა და სხვა სახარჯი მასალების შესყიდვა; 

10. აკვაკულტურისა და თევზის მოშენების სფეროში დასაქმებულ პირებზე 

ზედამხედველობა და გადამზადება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 მწარმოებელი, წყალმცენარეები 

 თევზის მომშენებელი 

 ფერმერი, ხამანწკები 

 მწარმოებელი, მარგალიტი 

 ფერმერი, ზღვის პროდუქტები 

 თევზის ფერმაში დასაქმებული კვალიფიციური მუშაკი 

 ზღვის პროდუქტების ფერმაში დასაქმებული კვალიფიციური მუშაკი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 აკვაკულტურის წარმოების მენეჯერი − 1312 

 აკვაკულტურის რააკვალიფიციური მუშა − 9216 

 

 

ჯგუფური ერთეული 6222 

შიგა და სანაპირო წყლების მეთევზეობის სფეროს მუშაკები 

 

შიგა და სანაპირო წყლების მეთევზეობის სფეროს მუშაკები დამოუკიდებლად ან 

თევზსაჭერი გემის ეკიპაჟის წევრებთან ერთად იჭერენ თევზსა და წყლის სხვა ცოცხალ 

ორგანიზმების საბითუმო მოვაჭრეების, გასაღების ორგანიზაციებისა ან ბაზრებისათვის 

რეგულარულად მიყიდის ან მიწოედების მიზნით.  

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. ბადეებისა და თევზის საჭერი სხვა მოწყობილობების დამზადება და შეკეთება; 

2. თევზაობისთვის ადგილის შერჩევა, კომპასის, რუკებისა და სხვა დამხმარე 

საშალებით კურსისა და ნავიგაციური სისტემების მართვა; 

3. თევზჭერის ადგილისკენ, ადგილზე და უკან თევზსაჭერი გემების მართვა; 

4. ხელით ან მოწყობილობით სატყუარას ჩამოცმა, სათევზაო მოწყობილობის 

გადასროლა და ამოქაჩვა; 

5. წყლის სხვადასხვა მცენარეებისა და ცხოველების შეგროვება სანაპიროებზე ან 

წყალმარჩხ ადგილებში; 

6. თევზსაჭერი მექანიზმებისა და სხვა გემზე არსებული მოწყობილობების ტექნიკური 

მომსახურეობა;  

7. ტრანზაქციების, თევჭერის საქმიანობის, ამინდის, ზღვის შესახებ მონაცემების 

ჩანაწერების შენახვა;  

8. ხარჯებისა და ბიუჯეტის დათვლა; 

9. თევზების დახარისხება და მარილით ან ყინულით და შენახვა; 

10. სათევზაო მოწყობილობიდან თევზების ჩამოხსნა, გაზომვა, რათა კანონით 

განსაზღვრული ნორმების დაცვით მოხდეს თევზაობა და არასასურველი ან კანონით 

აკრძალული ნადავლის წყალში უკან დაბრუნება; 

11. მეთევზეობისა და მეთევზეების ზედამხედველობა. 
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ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 სანაპირო თევზსაჭერი გემის კაპიტანი 

 მეთევზე (სანაპირო წყლები) 

 მეთევზე (შიგა წყლები) 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 მეთევზეობის სფეროს მენეჯერი − 1312 

 მეთევზე, ღრმა წყლები – 6223 

 მყვინთავი, ხამანწკები − 7541 

 თევჭერის სფეროს არაკვალიფიციური მუშაკი − 9216 

 

 

ჯგუფური ერთეული 6223  

ღრმა წყლების მეთევზეობის სფეროს მუშაკები 

 

ღრმა წყლების მეთევზეობის სფეროს მუშაკები თევზსაჭერი გემების ეკიპაჟის წევრებთან 

იჭერენ თევზს საბითუმო მოვაჭრეებისთვის, ორგანიზაციებისა ან ბაზრებისთვის 

რეგულარულად მისაყიდად ან მისაწოდებლად. 

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. ბადეებისა და სხვა სათევზაო მოწყობილობების მომზადება; 

2. ღრმა წყლებში, აგრეთვე, მათკენ და უკან წამოსვლისას სათევზაო ხომალდების 

მართვა; 

3. სათევზაო ადგილის შერჩევა, კომპასის, რუკებისა და სხვა დამხმარე საშუალებებით 

კურსისა და ნავიგაციური სისტემების მართვა; 

4. ხომალდის მართვა;  

5. სანავიგაციო ინსტრუმენტებისა და სხვა დამხმარე ელექტრონული ხელსაწყოების 

გამოყენება; 

6. თევზჭერის ოპერაციების დაგეგმვა და ფლოტის საქმიანობის ზედამხედველობა; 

7. თევჭერის საქმიანობის, ამინდისა და ზღვის მონაცემების ჩანაწერების შენახვა; 

8. სატყუარას ჩამოცმა, სათევზაო მოწყობილობის გადასროლა და ამოქაჩვა; 

9. გემბანსა ან ნაპირზე თევზის გასუფთავება, გაყინვა, გაგრილება და დამარილება; 

10. ხომალდის მუშახელის შერჩევა და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 მეთევზე, ღრმა წყლები  

 ტრაულერის კაპიტანი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 მეთევზეობის სფეროს მენეჯერი − 1312 

 მეთევზე, სანაპირო წყლები − 6222 

 მეთევზე, შიგა წყლები − 6222 

 თევჭერის სფეროს არაკვალიფიციური მუშაკი − 9216 
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ჯგუფური ერთეული 6224 

მონადირეები და ხაფანგით მონადირეები  

 

მონადირეები და ხაფანგით მონადირეები ძირითადად ხორცის, ტყავის, ბუმბულისა და 

სხვა პროდუქტების მისაღებად იჭერენ და კლავენ ძუძუმწოვარ ცხოველებს, ფრინველებს ან 

ქვეწარმავლებს, რომლებსაც ყიდიან ბაზრებში ან რეგულარულად ბითუმად აწვდიან 

მოვაჭრეებსა და სავაჭრო ორგანიზაციებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ძუძუმწოვარი ცხოველების, ფრინველების ან ქვეწარმავლების დასაჭერად ხაფანგების 

დაგება; 

2. ხაფანგში გაბმული ან თავისუფალი ძუძუმწოვრების, ფრინველებისა და 

ქვეწარმავლების ცეცხლსასროლი ან სხვა იარაღით მოკვლა; 

3. ტყავისა და სხვა სასურველი პროდუქტების მისაღებად მოკლული ცხოველების, 

ფრინველების ან ქვეწარმავლების გატყავება ან სხვა პროცედურების ჩატარება; 

4. დაჭერილი ცოცხალი ცხოველების, ფრინველებისა და ქვეწარმავლების გაყიდვა ან 

სავაჭრო დაწესებულებებისათვის მიწოდება; 

5. აღჭურვილობის ტექნიკური მომსახურება და რემონტი. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ბეწვიან ნადირზე ხაფანგით მონადირე 

 სელაპებზე მონადირე 

 

 

ქვეჯგუფი 63 

სოფლის მეურნეობის და მეთევზეობის კვალიფიციური მუშაკები, მონადირეები და 

შემგროვებლები, რომლებიც აწარმოებენ პროდუქციას საკუთარი მოხმარებისთვის 

 

სოფლის მეურნეობის და მეთევზეობის კვალიფიციური მუშაკები, მონადირეები და 

შემგროვებლები, რომლებიც აწარმოებენ პროდუქციას პირადი მოხმარებისთვის, საკვების, 

თავშესაფრისა და, ზოგიერთ შემთხვევაში, მინიმალური ფულადი შემოსავლის 

უზრუნველსაყოფად იღებენ მინდვრის, ხეხილისა და ბუჩქოვანი კულტურების მოსავალს, 

მოჰყავთ ბოსტნეული და ხილი, აგროვებენ ველურ ნაყოფს, სამკურნალო და სხვა მცენარეებს, 

უვლიან ცხოველებს ან ნადირობენ მათზე, თევზაობენ და აგროვებენ სხვადასხვა სახის 

წყლის ორგანიზმებს. აღნიშნული ძირითადი ჯგუფის პროფესიათა უმრავლესობისათვის 

აუცილებელია ISCO-ს კვალიფიკაციის მეორე დონე. 

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: ნიადაგის დამუშავება; მინდვრის კულტურების 

დათესვა, დარგვა, მოვლა და აღება; ბოსტნეულის მოყვანა; ხილის, ხეხილისა და ბუჩქოვანი 

კულტურების მოყვანა და შეგროვება; ველური ხილის, სამკურნალო და სხვა მცენარეების 

შეგროვება; ხორცის, რძის, ბეწვის, ტყავისა და სხვა პროდუქტების მისაღებად ცხოველების 

მოშენება, გამოკვება ან მათზე ნადირობა; შეშის შეგროვება; წყლის მოტანა; თევზისა, წყლის 

სხვა ცხოველებისა და მცენარეების მოშენება, დაჭერა და შეგროვება; თავშესაფრის აშენება და 

მარტივი ხელსაწყოების, ტანსაცმლის, ავეჯისა და სხვა საოჯახო ნივთების დამზადება; 

მოსავლის შენახვა და მცირე სამუშაოების შესრულება; ადგილობრივ ბაზრებში ზოგიერთი 

პროდუქტის გაყიდვა. 

 

ამ ქვეჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ მცირე ჯგუფებში: 

631 კვალიფიციური მუშაკები, რომლებიც აწარმოებენ მემცენარეობის პროდუქციას 

საკუთარი მოხმარებისთვის 
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632 კვალიფიციური მუშაკები, რომლებიც აწარმოებენ მეცხოველეობის პროდუქციას 

საკუთარი მოხმარებისთვის 

633 კვალიფიციური მუშაკები, რომლებიც აწარმოებენ მემცენარეობის და მეცხოველეობის 

შერეულ პროდუქციას საკუთარი მოხმარებისთვის 

634 მეთევზეები, მონადირეები, ხაფანგით მონადირეები და შემგროვებლები, რომლებიც 

აწარმოებენ პროდუქციას საკუთარი მოხმარებისთვის 

  

შენიშვნები 

როდესაც საქმიანობა მიმართულია უმეტესწილად საკუთარ ან შინამეურნეობის სხვა 

წევრების მოხმარებაზე, მაშინ საქმიანობები უნდა შევიდეს 63-ე ქვეჯგუფში (სოფლის 
მეურნეობის და მეთევზეობის კვალიფიციური მუშაკები, მონადირეები და შემგროვებლები, 
რომლებიც აწარმოებენ პროდუქციას საკუთარი მოხმარებისთვის). დიდი რაოდენობით, 

ოჯახის საჭიროებაზე მეტი პროდუქციის წარმოების შემთხვევაში საქმიანობები აღარ 

შეიძლება მიეკუთვნოს 63-ე ქვეჯგუფს და აღნიშნული საქმიანობები შევა 61-ე ქვეჯგუფში 

(ბაზარზე ორიენტირებული სოფლის მეურნეობის კვალიფიციური მუშაკები) ან 62-ე 

ქვეჯგუფში (ბაზარზე ორიენტირებული მეტყევეობის, მეთევზეობისა და ნადირობის 
სფეროებში დასაქმებული კვალიფიციური მუშაკები), რადგან მათი საქმიანობის მიზანია 

პროდუქციის ბაზარზე გატანა. 

საქმიანობები შედის 63-ე ქვეჯგუფში მაშინაც, როდესაც პროდუქტი მთლიანად საკუთარი 

მოხმარებისთვის იწარმოება და არა შემოსავლის მისაღებად. 

 

 

მცირე ჯგუფი 631 

კვალიფიციური მუშაკები, რომლებიც აწარმოებენ მემცენარეობის პროდუქციას საკუთარი 

მოხმარებისთვის 

 

კვალიფიციური მუშაკები, რომლებიც აწარმოებენ მემცენარეობის პროდუქციას საკუთარი 

მოხმარებისთვის, საკვების, თავშესაფრისა და იშვიათ შემთხვევებში მინიმალური ფულადი 

შემოსავლის უზრუნველსაყოფად, იღებენ მინდვრის კულტურების, ხეხილისა და ბუჩქოვანი 

კულტურების  მოსავალს, მოჰყავთ ბოსტნეული და ხილი. 

მათ მოვალეობებში, ჩვეულებრივ, შედის: ნიადაგის დამუშავება, მინდვრის კულტურების 

დათესვა, დარგვა, მოვლა და აღება; ბოსტნეულის, ხილის, ხეხილისა და ბუჩქოვანი 

კულტურების მოყვანა და შეგროვება; წყლის მოტანა და შეშის შეგროვება;  მოსავლის შენახვა 

და მცირე სამუშაოების შესრულება; სახლებისა და თავშესაფრების აშენება; სახლში 

გამოსაყენებლად მარტივი ხელსაწყოების, ტანსაცმლის, ავეჯისა და სხვა საოჯახო ნივთების 

დამზადება; ადგილობრივ ბაზარში პროდუქტებს გაყიდვა ან გაცვლა.   

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულში: 

6310 კვალიფიციური მუშაკები, რომლებიც აწარმოებენ მემცენარეობის პროდუქციას 

საკუთარი მოხმარებისთვის 
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ჯგუფური ერთეული 6310 

კვალიფიციური მუშაკები, რომლებიც აწარმოებენ მემცენარეობის პროდუქციას საკუთარი 

მოხმარებისთვის 

 

კვალიფიციური მუშაკები, რომლებიც აწარმოებენ მემცენარეობის პროდუქციას საკუთარი 

მოხმარებისთვის, საკვების, თავშესაფრისა და იშვიათ შემთხვევაში მინიმალური ფულადი 

შემოსავლის უზრუნველსაყოფად, იღებენ მინდვრის კულტურების  ხეხილისა და ბუჩქოვანი 

კულტურების მოსავალს, მოჰყავთ ბოსტნეული და ხილი. 

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. ნიადაგის დამუშავება, მინდვრის კულტურების დათესვა, დარგვა, მოვლა და აღება;  

2. ბოსტნეულის, ხილის, ხეხილისა და ბუჩქოვანი კულტურების მოყვანა და შეგროვება;  

3. წყლის მოტანა და შეშის შეგროვება;   

4. მოსავლის შენახვა და მცირე სამუშაოების შესრულება;  

5. სახლებისა და თავშესაფრების აშენება;  

6. სახლში გამოსაყენებლად მარტივი ხელსაწყოების, ტანსაცმლის, ავეჯისა და სხვა 

საოჯახო ნივთების დამზადება;  

7. ადგილობრივ ბაზარში პროდუქტებს გაყიდვა ან გაცვლა.   

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 კვალიფიციური მუშაკი, რომელიც აწარმოებს მემცენარეობის პროდუქციას საკუთარი 

მოხმარებისთვის 

 მებაღე, რომელიც აწარმოებს პროდუქციას საკუთარი მოხმარებისთვის 

 მუშაკი, რომელიც აწარმოებს ბოსტნეულს საკუთარი მოხმარებისთვის 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 არაკვალიფიციური მუშა მემცენარეობაში − 9211 

 შეშის შემგროვებელი − 9624 

 წყლის მიმტანი − 9624 

 

შენიშვნა 
მუშაკები, რომელთა ძირითად მოვალეობებს წარმოადგენს საკუთარი მოხმარებისთვის 

წყლის მიტანა და შეშის შეგროვება, უნდა მიეკუთვნონ 9624-ე ჯგუფურ ერთეულს 

(მეთულუხჩეები და მეშეშეები). სხვების ზედამხედველობით სოფლის მეურნეობაში 

საკუთარი მოხმარებისთვის მარტივი და სტანდარტული სამუშაოების შემსრულებელები 

უნდა შევიდნენ შესაბამის 92-ე ქვეჯგუფში (სოფლის მეურნეობის, მეტყევეობისა და 
თევზჭერის მუშები). 

 

 

მცირე ჯგუფი 632  

კვალიფიციური მუშაკები, რომლებიც აწარმოებენ მესაქონლეობის პროდუქციას საკუთარი 

მოხმარებისთვის 

 

კვალიფიციური მუშაკები, რომლებიც აწარმოებენ მესაქონლეობის პროდუქციას 

საკუთარი მოხმარებისთვის, საკვების, თავშესაფრისა და იშვიათ შემთხვევებში, მინიმალური 

ფულადი შემოსავლისთვის უვლიან, ზრდიან და კვებავენ მსხვილფეხა პირუტყვს. 

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: პირუტყვის კვებისთვის სასურველი პირობებით 

უზრუნველსაყოფად საძოვრების კულტივაცია, მათი სასუქისა და სარწყავი 

მოწყობილობების შემოწმება;  დაავადებების, დაზიანებებისა და მძიმე ავადმყოფობების, 
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აგრეთვე, ფიზიკური შესაძლებლობების შესამოწმებლად ცხოველების მონიტორინგი; 

ცხოველების გასუფთავება, აგრეთვე, გამოსაყენებლად ბეწვის გაკრეჭა; ცხოველების გაზრდა, 

კვება, მოწველა ან მათთვის სისხლის გამოშვება;  ცხოველების გაშენება და მშობიარობაში 

დახმარება; ბაზრისთვის ან მოსახმარებლად ცხოველების დაკვლა და გატყავება; ცხოველური 

პროდუქტების შესაბამის დამუშავება; შესაბამისი სახლებისა და თავშესაფრების გაკეთება; 

პირუტყვისა და პროდუქტების ყიდვა, გაცვლა და გაყიდვა.  

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულში:   

6320 კვალიფიციური მუშაკები, რომლებიც აწარმოებენ მესაქონლეობის პროდუქციას 

საკუთარი მოხმარებისთვის 

 

 

ჯგუფური ერთეული 6320 

კვალიფიციური მუშაკები, რომლებიც აწარმოებენ მეცხოველეობის პროდუქციას საკუთარი 

მოხმარებისთვის 

 

კვალიფიციური მუშაკები, რომლებიც აწარმოებენ მეცხოველეობის პროდუქციას 

საკუთარი მოხმარებისთვის, საკვების, თავშესაფრისა და, ზოგიერთ შემთხვევაში, 

მინიმალური ფულადი შემოსავლისთვის, უვლიან, ზრდიან და კვებავენ პირუტყვს. 

 მათ მოვალეობებში შედის:  

1. პირუტყვის კვებისთვის სასურველი პირობებით უზრუნველსაყოფად საძოვრების 

კულტივაცია, მათი სასუქისა და სარწყავი მოწყობილობების შემოწმება;   

2. დაავადებების, დაზიანებებისა და მძიმე ავადმყოფობების, აგრეთვე, ფიზიკური 

შესაძლებლობების შესამოწმებლად ცხოველების მონიტორინგი;  

3. ცხოველების გასუფთავება, აგრეთვე,  გამოსაყენებლად ბეწვის გაკრეჭა;  

4. ცხოველების გაზრდა, კვება, მოწველა ან მათთვის სისხლის გამოშვება;  

5. ცხოველების გაშენება და მშობიარობაში დახმარება;  

6. ბაზრისთვის ან მოსახმარებლად ცხოველების დაკვლა და გატყავება; 

7. ცხოველური პროდუქტების შესაბამის დამუშავება;  

8. შესაბამისი სახლებისა და თავშესაფრების გაკეთება;  

9. პირადი მოხმარების ხელსაწყოების, ტანისამოსის და ჭურჭლის დამზადება; 

10. წყლისა და შეშის შეგროვება; 

11. პირუტყვისა და პროდუქტების ყიდვა, გაცვლა და გაყიდვა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითია: 
 კვალიფიციური მუშაკი, რომელიც აწარმოებს მესაქონლეობის პროდუქციას 

საკუთარი მოხმარებისთვის 
 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 არაკვალიფიციური მუშა მეცხოველეობაში − 9212 

 არაკვალიფიციური მუშა მემცენარეობის და მეცხოველეობის შერეული პროდუქციის 

საკუთარი მოხმარებისთვის წარმოებაში  − 9213 

 მეთულუხჩეები და მეშეშეები − 9624 

 

შენიშვნა 

მუშაკები, რომელთა ძირითად მოვალეობებს წარმოადგენს საკუთარი მოხმარებისთვის 

წყლის მიტანა და შეშის შეგროვება, უნდა მიეკუთვნონ 9624-ე ჯგუფურ ერთეულს 
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(მეთულუხჩეები და მეშეშეები). სხვების ზედამხედველობით სოფლის მეურნეობაში 

საკუთარი მოხმარებისთვის მარტივი და სტანდარტული სამუშაოების შემსრულებელები 

უნდა შევიდნენ შესაბამის 92-ე ქვეჯგუფში (სოფლის მეურნეობის, მეტყევეობისა და 
თევზჭერის მუშები). 
 

 

მცირე ჯგუფი 633 

კვალიფიციური მუშაკები, რომლებიც აწარმოებენ მემცენარეობის და მეცხოველეობის შერეულ 

პროდუქციას საკუთარი მოხმარებისთვის 

 

კვალიფიციური მუშაკები, რომლებიც აწარმოებენ მემცენარეობის და მეცხოველეობის 

შერეულ პროდუქციას საკუთარი მოხმარებისთვის, საკვების, თავშესაფრისა და, ზოგიერთ 

შემთხვევაში, მინიმალური ფულადი შემოსავლისთვის, ზრდიან და იღებენ მინდვრის 

კულტურების მოსვალს, ბოსტნეულს, აგროვებენ ხილს, სამკურნალო და სხვა სახეობის 

მცენარეებს, ზრდიან ცხოველებს ან ნადირობენ მათზე, იჭერენ თევზს ან წყლის სხვადასხვა 

სახეობის ორგანიზმებს. 

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: ნიადაგის განაყოფიერება; მინდვრის 

კულტურების დათესვა, დარგვა, მორწყვა, ნიადაგის განოყიერება და მოსავლის აღება; 

ბოსტნეულის, ხილისა და სხვა კულტურების გაზრდა და მოსავლის აღება; ველური ხილის, 

სამედიცინო და სხვა სახეობის მცენარეების შეგროვება;  ხორცის, კვერცხის, რძის, ბეწვის, 

ტყავისა და სხვა პროდუქციის მისაღებად ცხოველებისა და ფრინველების მომრავლება, 

მოვლასა და კვებას; წყლისა და შეშის შეგროვება; შემდოგმი მოხმარებისათვის პროდუქტის 

შესაბამის დამუშავება და შენახვა;  შესაბამისი სახლებისა და თავშესაფრების გაკეთება; 

პირადი მოხმარების ხელსაწყოების, ტანისამოსისა და ჭურჭლის დამზადება; ადგილობრივ 

ბაზარში პროდუქტის გაყიდვა და გაცვლა. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულში: 

6330 კვალიფიციური მუშაკები, რომლებიც აწარმოებენ მემცენარეობის და მეცხოველეობის 

შერეულ პროდუქციას საკუთარი მოხმარებისთვის 

 

ჯგუფური ერთეული 6330 

კვალიფიციური მუშაკები, რომლებიც აწარმოებენ მემცენარეობის და მეცხოველეობის შერეულ 

პროდუქციას საკუთარი მოხმარებისთვის 

 

კვალიფიციური მუშაკები, რომლებიც აწარმოებენ მემცენარეობის და მეცხოველეობის 

შერეულ პროდუქციას საკუთარი მოხმარებისთვის, საკვების, თავშესაფრის, ან იშვიათ 

შემთხვევაში, ანაყოფიერებენ ნიადაგს, ზრდიან და იღებენ მინდვრის კულტურებს, 

ბოსტნეულს, აგროვებენ ხილს, სამკურნალო და სხვა სახეობის მცენარეებს, ზრდიან 

ცხოველებს ან ნადირობენ, თევზაობენ და აგროვებენ  სხვადასხვა სახის წყლის მცენარეებსა 

და ცხოველებს. 

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. ნიადაგის განაყოფიერება;   

2. მინდვრის კულტურების დათესვა, დარგვა, მორწყვა, ნიადაგის განოყიერება და 

მოსავლის აღება;  

3. ბოსტნეულის, ხილისა და სხვა კულტურების გაზრდა და მოსავლის აღება;  

4. ველური ხილის, სამედიცინო და სხვა სახეობის მცენარეების შეგროვება;   
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5. ხორცის, კვერცხის, რძის, ბეწვის, ტყავისა და სხვა პროდუქციის მისაღებად 

ცხოველებისა და ფრინველების მომრავლება, მოვლა და კვება;  

6. წყლისა და შეშის შეგროვება;   

7. შემდოგმი მოხმარებისათვის პროდუქტის შესაბამის დამუშავება და შენახვა;   

8. შესაბამისი სახლებისა და თავშესაფრების გაკეთება; 

9. პირადი მოხმარების ხელსაწყოების, ტანისამოსისა და ჭურჭლის დამზადება;  

10. ადგილობრივ ბაზარში პროდუქტის გაყიდვა და გაცვლას. 

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითია: 
 შერეული სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მწარმოებელი და მესაქონლე 

ფერმერები 

 

შენიშვნა 
მუშაკები, რომელთა ძირითად მოვალეობებს წარმოადგენს საკუთარი მოხმარებისთვის 

წყლის მიტანა და შეშის შეგროვება, უნდა მიეკუთვნონ 9624-ე ჯგუფურ ერთეულს 
(მეთულუხჩეები და მეშეშეები). სხვების ზედამხედველობით სოფლის მეურნეობაში 

საკუთარი მოხმარებისთვის მარტივი და სტანდარტული სამუშაოების შემსრულებელები 

უნდა შევიდნენ შესაბამის 92-ე ქვეჯგუფში (სოფლის მეურნეობის, მეტყევეობისა და 
თევზჭერის მუშები). 

 

 

ჯგუფური ერთეული 634 

მეთევზეები, მონადირეები, ხაფანგით მონადირეები და შემგროვებლები, რომლებიც 

აწარმოებენ პროდუქციას საკუთარი მოხმარებისთვის 

 

მეთევზეები, მონადირეები, ხაფანგით მონადირეები და შემგროვებლები, რომლებიც 

აწარმოებენ პროდუქციას საკუთარი მოხმარებისთვის, თავშესაფრის, საკვებისა და, ზოგიერთ 

შემთხვევაში, მინიმალური ფულადი შემოსავლისთვის, აგროვებენ ველურ ხილს, 

სამკურნალო და სხვა სახეობის მცენარებს, ნადირობენ და იჭერენ ცხოველებს, თევზაობენ და 

აგროვებენ სხვადასხვა სახეობის წყლის ორგანიზმებს.  

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: ველური ხილის, ფესვების, სამკურნალო და სხვა 

სახეობის მცენარეების შეგროვება; რძის, ხორცის, ბეწვის, ტყავისა და სხვა პროდუქტების 

მოსაპოვებლად ნადირობა; წყლისა და შეშის შეგროვება; თევზაობა და  სხვადასხვა სახის 

წყლის მცენარეებისა და ცხოველების შეგროვება; შემდგომი მოხმარებისათვის პროდუქციის 

შესაბამისი დამუშავება და შენახვა; შესაბამისი სახლებისა და თავშესაფრების აშენება; 

პირადი მოხმარების ხელსაწყოების, ტანისამოსისა და ჭურჭლის დამზადება; ადგილობრივ 

ბაზარში პროდუქტების გაყიდვა და გაცვლა. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულში:  

6340 მეთევზეები, მონადირეები, ხაფანგით მონადირეები და შემგროვებლები, რომლებიც 

აწარმოებენ პროდუქციას საკუთარი მოხმარებისთვის 
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ჯგუფური ერთეული 6340 

მეთევზეები, მონადირეები, ხაფანგით მონადირეები და შემგროვებლები, რომლებიც 

აწარმოებენ პროდუქციას საკუთარი მოხმარებისთვის 

 

მეთევზეები, მონადირეები, ხაფანგით მონადირეები და შემგროვებლები, რომლებიც 

აწარმოებენ პროდუქციას საკუთარი მოხმარებისთვის, თავშესაფრით, საკვებითა და, 

ზოგიერთ შემთხვევაში, მინიმალური ფულადი შემოსავლისთვის, აგროვებენ ველურ ხილს, 

სამკურნალო და სხვა სახეობის მცენარებს, ნადირობენ და იჭერენ ცხოველებს, თევზაობენ და 

აგროვებენ სხვადასხვა სახეობის წყლის ორგანიზმებს.  

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. ველური ხილის, ფესვების, სამკურნალო და სხვა სახეობის მცენარეების შეგროვება;  

2. რძის, ხორცის, ბეწვის, ტყავისა და სხვა პროდუქტების მოსაპოვებლად ნადირობა;  

3. წყლისა და შეშის შეგროვება;  

4. თევზაობა და  სხვადასხვა სახის წყლის მცენარეებისა და ცხოველების შეგროვება;  

5. შემდგომი მოხმარებისათვის პროდუქციის შესაბამის დამუშავება და შენახვა;  

6. შესაბამისი სახლებისა და თავშესაფრების აშენება; 

7. პირადი მოხმარების ხელსაწყოების, ტანისამოსისა და ჭურჭლის დამზადება;  

8. ადგილობრივ ბაზარში პროდუქტების გაყიდვა და გაცვლა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 მონადირე-შემგროვებელი 

 საკუთარი მოხმარებისთვის შემგროვებელი 

 საკუთარი მოხმარებისთვის  მყვინთავი 

 საკუთარი მოხმარებისთვის  მეთევზე 

 საკუთარი მოხმარებისთვის ხაფანგით მონადირე 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 კვალიფიციური მუშაკი, რომელიც აწარმოებს მემცენარეობის პროდუქციას საკუთარი 

მოხმარებისთვის − 6310 

 კვალიფიციური მუშაკი, რომელიც აწარმოებს მეცეხოველეობის პროდუქციას 

საკუთარი მოხმარებისთვის − 6320 

 არაკვალიფიციური მუშა მეცეხოველეობაში  − 9212 

 მეთულუხჩე და მეშეშე − 9624 

 
შენიშვნა 

მუშაკები, რომელთა ძირითად მოვალეობებს წარმოადგენს საკუთარი მოხმარებისთვის 

წყლის მიტანა და შეშის შეგროვება, უნდა მიეკუთვნონ 9624-ე ჯგუფურ ერთეულს 
(მეთულუხჩეები და მეშეშეები). სხვების ზედამხედველობით სოფლის მეურნეობაში 

საკუთარი მოხმარებისთვის მარტივი და სტანდარტული სამუშაოების შემსრულებელები 

უნდა შევიდნენ შესაბამის 92-ე ქვეჯგუფში (სოფლის მეურნეობის, მეტყევეობისა და 
თევზჭერის მუშები). 
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ძირითადი ჯგუფი 7 

ხელოსნები და მონათესავე სფეროების მუშები 

 

ხელოსნები და მონათესავე სფეროების მუშები იყენებენ კონკრეტულ ტექნიკურ და 

პრაქტიკულ ცოდნას და უნარებს შენობების ასაშენებლად და ტექნიკური მომსახურების 

გასაწევად; მეტალურგიისთვის; ლითონის კონსტრუქციებს აღსამართად; დაზგების 

გასამართად, ან მანქანა-დანადგარების, მოწყობილობის ან ხელსაყოების გასაკეთებლად, 

დასაყენებლად, ტექნიკური მომსახურების გასაწევად და გასარემონტებლად; ბეჭდური 

სამუშაოების შესასრულებლად; საკვები პროდუქტების, ტექსტილს, ხის, ლითონის და სხვა 

სახის საქონლის, მათ შორის ხელნაკეთობების საწარმოებლად და დასამუშავებლად. 

აღნიშნული ძირითადი  ჯგუფის  პროფესიათა უმრავლესობისათვის აუცილებელია ISCO-ს 

კვალიფიკაციის მეორე დონე.  

სამუშაო სრულდება ხელით ან ხელის და სხვა სახის სამუშაო იარაღებით, რომლებიც  

გამოიყენება კონკრეტული სამუშაოს შესასრულებლად საჭირო ფიზიკური ძალის და დროის 

შესამცირებლად, აგრეთვე, პროდუქციის ხარისხის გასაუმჯობესებლად. დავალებების 

შესრულება მოითხოვს წარმოების პროცესის ყველა საფეხურის, გამოყენებული მასალების 

და ხელსაწყოების, აგრეთვე, საბოლოო პროდუქტის თვისებების და დანიშნულების ცოდნას.  

მოცემულ ძირითად ჯგუფში დასაქმებულების მოვალეობებში შედის: შენობებისა და სხვა 

კონსტრუქციების მშენებლობა, ტექნიკური მომსახურება და რემონტი; ლითონის ჩამოსხმა, 

შედუღება და დაყალიბება; ლითონის მძიმე კონსტრუქციების, მოწყობილობების და მსგავსი 

აღჭურვილობების დამონტაჟება და აღმართვა; მანქანების, ხელსაწყოების, მოწყობილობების 

და ლითონის სხვა ნაკეთობების დამზადება; სხვადასხვა სახის მექანიკური დაზგების აწყობა 

და მართვა ან მათი ოპერატორებისთვის მომზადება; სამრეწველო მანქანა-დანადგარების, 

ძრავების, სატრანსპორტო საშუალებების, ელექტრო და ელექტრონული ხელსაწყოების და 

სხვა მოწყობილობების აწყობა, ტექნიკური მომსახურება და შეკეთება; ძვირფასი 

ხელსაწყოების, საიუველირო, საოჯახო და სხვა სახის ძვირფასი ლითონის ნაკეთობების, 

თიხის და შუშის ნაწარმის და სხვა მსგავსი პროდუქციის დამზადება; ხელნაკეთობების 

წარმოება; ბეჭდური სამუშაოების შესრულება; საკვები პროდუქტების და ხის, ტექსტილის, 

ტყავის და მსგავსი მასალებისგან დამზადებული სხვადასხვა ნაკეთობების წარმოება და 

დამუშავება; შესაძლებელია ამ ფუნქციებმა მოიცვას სხვა მუშების ზედამხედველობაც; 

თვითდასაქმებული ხელოსნები და მონათესავე სფეროების მუშები, რომლებიც 

დამოუკიდებლად ან სხვების დახმარებით მართავენ საკუთარ ბიზნესს, აგრეთვე, 

შესაძლებელია ასრულებდნენ ბიზნესის მენეჯმენტთან, ბუხჰალტერიასთან, ჩანაწერების 

შენახვასთან და კლიენტების მომსახურებასთან დაკავშირებულ სამუშაოებს, თუმცა მსგავსი 

დავალებები, როგორც წესი, არ არის მათი საქმიანობის ძირითადი კომპონენტი.   

 

ამ ძირითად ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ქვეჯგუფებში: 

71 მშენებლობისა და მონათესავე სფეროების მუშები (გარდა ელექტრიკოსებისა) 

72 ლითონის დამამუშავებელი მრეწველობის, მანქანათმშენებლობის და მონათესავე 

სფეროების მუშები 

73 ხელოსნები და პოლიგრაფიული წარმოების მუშები 

74 ელექტროტექნიკის და ელექტრონიკის სფეროების მუშები 

75 კვების, ხის დამამუშავებელი, ტექსტილის, და სამკერვალო მრეწველობის და სხვა 

მონათესავე სფეროების მუშები 
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ქვეჯგუფი 71 

მშენებლობისა და მონათესავე სფეროების მუშები (გარდა ელექტრიკოსებისა) 

 

მშენებლობისა და მონათესავე სფეროების მუშები აშენებენ, ტექნიკურ მომსახურებას 

უწევენ და არემონტებენ შენობებს; აგურის, ქვის და მსგავსი მასალებისგან აგებენ და 

არემონტებენ საძირკველს, კედლებს და სხვა სახის ნაგებობებს; სამშენებლო და სხვა მიზნით 

ამუშავებენ და ფორმას აძლევენ ქვას. ამ ქვეჯგუფის  პროფესიათა უმრავლესობისათვის 

აუცილებელია ISCO-ს კვალიფიკაციის მეორე დონე. 

სამუშაო სრულდება ხელით ან ხელის და სხვა სახის სამუშაო იარაღებით, რომლებიც 

გამოიყენება კონკრეტული სამუშაოს შესასრულებლად საჭირო ფიზიკური ძალის და დროის 

შესამცირებლად, აგრეთვე, პროდუქციის ხარისხის გასაუმჯობესებლად. დავალებების 

შესრულება მოითხოვს წარმოების პროცესის საორგანიზაციო საკითხების, გამოყენებული 

მასალების და ხელსაწყოების, აგრეთვე, საბოლოო პროდუქტის თვისებების და 

დანიშნულების ცოდნას.  

ამ ქვეჯგუფში დასაქმებულების მოვალეობებში შედის: ტრადიციული ან/და თანამედროვე 

სამშენებლო ტექნოლოგიების გამოყენებით შენობების და სხვა სახის ნაგებობების 

მშენებლობა, ტექნიკური მომსახურება და რემონტი; აგურის, ქვის და მსგავსი მასალებისგან 

საძირკვლის, კედლების და სხვა სახის ნაგებობების აგება და რემონტი; ფილებად ან 

ბლოკებად კარიერის ქვების დატეხვა; მშენებლობისთვის, ორნამენტებისთვის, 

მონუმენტებისთვის და სხვა სახის მიზნებისთვის ქვის დაჭრა, დამუშავება და ფორმის 

მიცემა; რკინაბეტონის კარკასების და კონსტრუქციების აღმართვა, აგრეთვე, ცემენტის 

ზედაპირის დამუშავება და შეკეთება; ხის კონსტრუქციების და მათი დეტალების დაჭრა, 

ფორმის მიცემა, აწყობა და ტექნიკური მომსახურება; კონსტრუქციების და შენობების 

ტექნიკურ მომსახურებასთან დაკავშირებით მრავლაფეროვანი სამუშაოების შესრულება. 

შესაძლებელია ამ ფუნქციებმა მოიცვას სხვა მუშების ზედამხედველობაც. 

 

ამ ქვეჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ მცირე ჯგუფებში: 

711 შენობის კარკასის მშენებლები და მონათესავე სფეროების მუშები 

712 შენობის მომპირკეთებლები და მონათესავე სფეროების მუშები 

713 მღებავები, შენობა-ნაგებობების მწმენდელები და მონათესავე სფეროების მუშები  

 

 

მცირე ჯგუფი 711 

შენობის კარკასის მშენებლები და მონათესავე სფეროების მუშები 

 

შენობის კარკასის მშენებლები და მონათესავე სფეროების მუშები აშენებენ, ტექნიკურ 

მომსახურებას უწევენ და არემონტებენ შენობებს; აგურის, ქვის და მსგავსი მასალებისგან 

აგებენ და არემონტებენ საძირკველს, კედლებს და სხვა სახის ნაგებობებს; სამშენებლო და 

სხვა მიზნებისთვის ფორმას აძლევენ  და ამუშავებენ ქვას; ასრულებენ კონსტრუქციების და 

შენობების ტექნიკურ მომსახურებასთან დაკავშირებულ მრავლაფეროვან სამუშაოებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: ტრადიციული ან/და თანამედროვე სამშენებლო 

ტექნოლოგიების გამოყენებით შენობების და სხვა კონსტრუქციების მშენებლობა, ტექნიკური 

მომსახურება და რემონტი; აგურის, ქვის და მსგავსი მასალებისგან საძირკვლის, კედლების 

და სხვა სახის ნაგებობების აგება და რემონტი; ფილებად ან ბლოკებად კარიერის ქვების 

დატეხვა; მშენებლობისთვის, ორნამენტებისთვის, მონუმენტებისთვის და სხვა სახის 

მიზნებისთვის ქვის დაჭრა, დამუშავება და ფორმის მიცემა; რკინაბეტონის კარკასების და 

კონსტრუქციების აღმართვა, აგრეთვე, ცემენტის ზედაპირის დამუშავება და შეკეთება; ხის 

კონსტრუქციების და მათი დეტალების დაჭრა, ფორმის მიცემა, აწყობა და ტექნიკური 
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მომსახურება; კონსტრუქციების და შენობების ტექნიკურ მომსახურებასთან დაკავშირებით 

მრავლაფეროვანი სამუშაოების შესრულება; შესაძლებელია ამ ფუნქციებმა მოიცვას სხვა 

მუშების ზედამხედველობაც. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

7111 სახლების მშენებლები 

7112 კალატოზები და მონათესავე სფეროების მუშები 

7113 ქვის მტეხავები, ქვისმთლელები და ქვაზე მჭრელები 

7114 ბეტონის ჩამსხმელები, ბეტონის მომპირკეთებლები და მონათესავე სფეროების 

მუშები 

7115 ხუროები და დურგლები 

7119 შენობის კარკასის მშენებლები და მონათესავე სფეროების მუშები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 7111 

სახლების მშენებლები 

 

სახლების მშენებლები ტრადიციული ან თანამედროვე ტექნოლოგიებით და მასალებით 

აშენებენ, ტექნიკურ მომსახურებას უწევენ და არემონტებენ სახლებს და მსგავს პატარა 

შენობებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. შენობის თუ სხვა სახის ნაგებობების ასაგებად სამშენებლო მოედნის მომზადება; 

2. სახურავების დამჭერი საყრდენების აღმართვა, კედლების ამოშენება და მათი 

შესაბამისი მასალებით მოპირკეთება; 

3. სახურავზე ნივნივების დამაგრება და გადასახური მასალით  დაფარვა; 

4. იატაკების მოსწორება, რათა იატაკი გახდეს სწორი და ექსპლუატაციისთვის ვარგისი; 

5. არსებული შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მომსახურება და რემონტი; 

6. სპეციალიზებული სამუშაოების შესრულებაზე ქვეკონტრაქტორებთან შეთანხმების 

დადება, რაც დაკავშირებულია აგურით მშენებლობის, სამღებრო, წყალსადენების და 

ელექტროგაყვანილობის სამუშაოებთან; 

7. ქვეკონტრაქტორების, მუშებისა და სხვა მუშაკების სამუშაოს კოორდინირება და 

ზედამხედველობა.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითია: 
 სახლის მშენებელი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 სამშენებლო პროექტების მენეჯერი − 1323 

 პროექტის მშენებელი − 1323 

 შენობა-ნაგებობის მშენებლობის ზედამხედველი − 3123 
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ჯგუფური ერთეული 7112 

კალატოზები და მონათესავე სფეროების მუშები 

 

კალატოზები და მონათესავე სფეროების მუშები კედლების, ტიხრების, თაღების და სხვა 

სახის ნაგებობების ასაშენებლად იყენებენ დუღაბს და მისი მეშვეობით ალაგებენ აგურს, 

ფილებად დაჭრილ ქვას და სხვა ტიპის სამშენებლო ბლოკებს.   

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. კედლების, ტიხრების, ბუხრების და სხვა სახის ნაგებობების, მაგალითად, 

საკვამურების, ღუმელების, კონვერტერების, ხიმინჯების და საყრდენების 

ასაშენებლად ან შესაკეთებლად ქვის, აგურის და მსგავსი სამშენებლო ბლოკების 

დაწყობა; 

2. საცალფეხო ბილიკების, ტროტუარებისა და ქვაფენილების დაგება; 

3. შიდა ეზოების, ბაღის კედლების და სხვა დეკორატიული ნაგებობების ასაშენებლად 

აგურის ან ქვის დაწყობა.    

  
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ბლოკის დამგები 

 კალატოზი 

 ბუხრის მშენებელი 

 ცეცხლგამძლე აგურის დაწყობა 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ქვის მტეხავი − 7113 

 

 

ჯგუფური ერთეული 7113 

ქვის მტეხავები, ქვისმთლელები და ქვაზე მჭრელები 

 

ქვის მტეხავები, ქვისმთლელები და ქვაზე მჭრელები ქვის ნაგებობების და მონუმენტების 

მშენებლობის და ტექნიკური მომსახურების მიზნით ჭრიან და ფორმას აძლევენ მაგარი და 

რბილი ქვის ბლოკებს და ფილებს, აგრეთვე, ქვაზე კვეთენ სხვადასხვა ნახატებს და 

ფიგურებს.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. კარიერის ქვებში სოლების ჩაჭედება, მათი ფილებად ან ბლოკებად დაჭრის მიზნით; 

2. გრანიტის, მარმარილოს და სხვა სახის ქვის ფილების და ბლოკების შერჩევა და 

დახარისხება; 

3. სამშენებლო და მონუმენტების ქვების, მაგალითად, გრანიტის ან მარმარილოს დაჭრა, 

ფორმის მიცემა და დამუშავება ხელით ან ხელის ინსტრუმენტებით; 

4. ქვაზე ნიმუშების და ფორმების მონიშვნა დასახერხად, გამოსათლელად, გასაბურღად 

და სხვა მოსაპირკეთებელი და საჭრელი სამუშაოების საწარმოებლად; 

5. მონუმენტებზე ან მემორიალური დანიშნულების ქვებზე წარწერების, ფიგურების ან 

სხვადასხვა ნახატების ამოჭრა; 

6. მონუმენტების და მემორიალების აღმართვისას ქვების დაგება; 

7. ძველ შენობებზე, ეკლესიებზე და მონუმენტებზე ქვის წყობის  რემონტი და 

გამოცვლა.    

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 გრანიტის მთლელი 
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 ქვაზე მჭრელი 

 ქვის მთლელი 

 ქვის გამპრიალებელი (ხელით ან ხელის ინსტრუმენტებით) 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 კედლის და იატაკის ფილების დამგები − 7122 

 მანქანის ოპერატორი (ქვის საჭრელი ან დამამუშავებელი) − 8112 

 

 

ჯგუფური ერთეული 7114 

ბეტონის ჩამსხმელები, ბეტონის მომპირკეთებლები და მონათესავე სფეროების მუშები 

 

ბეტონის ჩამსხმელები, ბეტონის მომპირკეთებლები და მონათესავე სფეროების მუშები 

აყენებენ რკინაბეტონის ყალიბებს და სტრუქტურებს, აკეთებენ ყალიბებს ბეტონის ფორმის 

მისაცემად, არმირებას უკეთებენ ბეტონის ზედაპირებს, აცემენტებენ კედლების ღიობებს ან 

ჭაბურღილის შემოსვას,  ამთავრებენ და არემონტებენ ცემენტის ზედაპირებს ასრულებენ 

„ტერაცოს“ ტიპის სამუშაოებს.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. რკინაბეტონის იატაკების, კედლების, ავზების, სილოსების და ბეტონის სხვა 

ნაგებობების აშენება და რემონტი; 

2. ყალიბების დამზადება ან ასაწყობი ყალიბების აწყობა ბეტონის ფორმირებისთვის; 

3. ღიობების კედლების ცემენტირება და ჭების ყალიბების გაკეთება; 

4. ბეტონის სტრუქტურების ზედაპირების გასწორება და გამოყვანა; 

5. მყარი, გლუვი (სწორი) ზედაპირების დატანა იატაკებზე, რომლებიც შედგებიან 

ცემენტისგან, ქვიშის პიგმენტისგან და მარმარილოს ნამსხვრევებისგან,  ზედაპირის 

დაგება (ე. წ. „ტერაცო“).  

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ცემენტით მომპირკეთებელი მუშა 

 ბეტონის ჩამსხმელი 

 „ტერაცო“ ტიპის იატაკის გამომყვანი მუშა 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ბეტონის მომპირკეთებელი მანქანის ოპერატორი − 8114 

 გზის საფარის დამგები მანქანის ოპერატორი − 8342 

 

 

ჯგუფური ერთეული 7115 

ხუროები და დურგლები 

 

ხუროები და დურგლები ჭრიან, ფორმას აძლევენ, აწყობენ, აგებენ, ტექნიკურ 

მომსახურებას უწევენ და არემონტებენ ხისა თუ სხვა მასალისგან დამზადებულ სხვადასხვა 

ტიპის სტრუქტურებს და შეერთებებს.    

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. სამუშაო დაზგაზე ან სამშენებლო მოედანზე კონსტრუქციების ხის ელემენტების და 

ხის სხვა ნაკეთობების დამზადება, გადაკეთება და რემონტი; 

2. სამშენებლო მოედანზე ხის მძიმე კარკასული კონსტრუქციების აგება, აღმართვა და 

მონტაჟი; 
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3. შენობის შიდა და გარე ელემენტების, როგორიცაა კედლები, კარები, კარის და 

ფანჯრის ჩარჩოები, მოპირკეთება და პანელით შემოსვა, აწყობა და გადაკეთება; 

4. სასცენო წარმოდგენებისთვის, კინოფილმებისა თუ სატელევიზიო დადგმებისთვის 

სასცენო აღწურვილობის დამზადება, შეკეთება და მონტაჟი; 

5. მატარებლის ვაგონებში, თვითმფრინავებში, გემებში, ნავებში, ბორანებში და სხვა 

სატრანსპორტო საშუალებებში ხის ელემენტების და დეტალების აგება, აწყობა, 

გადაკეთება და შეკეთება.   

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ხურო 

 კარის მემონტაჟე 

 დურგალი მომპირკეთებელი 

 მეჩარჩოე დურგალი 

 დურგალი 

 გემის ხურო 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ავეჯის დამამზადებელი − 7522 

 ხის ბორბლების დურგალი − 7522 

 

 

ჯგუფური ერთეული 7119 

შენობის კარკასის მშენებლები და მონათესავე სფეროების მუშები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

 

მოცემული ჯგუფური ერთეული მოიცავს შენობის კარკასის მშენებლებსა და მონათესავე 

სფეროების მუშებს, რომლებიც არ მიეკუთვნებიან 711-ე მცირე ჯგუფის (შენობის კარკასის 
მშენებლები და მონათესავე სფეროების მუშები) სხვა ჯგუფურ ერთეულებს, მაგალითად, 

ჯგუფური ერთეული მოიცავს მემაღლივე მუშებს, ხარაჩოების ამწყობ და შენობის მნგრეველ 

მუშებს.     

ამ შემთხვევაში, მათ მოვალეობებში შედის: 

1. მაღალი კონსტრუქციის შენობებზე, მაგალითად, კოშკებზე, კვამლსადენებზე და 

შპილებზე ასვლა და სხვადასხვა სამშენებლო და ტექნიკურ მომსახურებასთან 

დაკავშირებული სამუშაოების ჩატარება; 

2. სამშენებლო ადგილებზე ლითონის ან ხის დროებითი ხარაჩოების აღმართვა; 

3. შენობების და სხვა სახის ნაგებობების დანგრევა.   

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 შენობის მნგრეველი 

 წინასწარ დამზადებული კონსტრუქციების ამწყობი 

 ხარაჩოების ამწყობი 

 შენობის დემონტაჟის კვალიფიციური მუშა 

 მემაღლივე მუშა 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 მშენებლობის არაკვალიფიციური მუშა (სამშენებლო სამუშაოები) − 9313 

 შენობის დემონტაჟის არაკვალიფიციური მუშა − 9313 
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მცირე ჯგუფი 712 

შენობის მომპირკეთებლები და მონათესავე სფეროების მუშები 

 

შენობის მომპირკეთებლები და მონათესავე სფეროების მუშები აგებენ, აწყობენ, 

ამონტაჟებენ, ტექნიკურ მომსახურებას უწევენ და არემონტებენ სახურავებს, იატაკებს, 

კედლებს, საიზოლაციო სისტემებს, აწარმოებენ ფანჯრების ან სხვა სახის ჩარჩოების 

შემინვას, აგრეთვე, შენობებსა და სხვა სახის ნაგებობებში ამონტაჟებენ წყალგაყვანილობის, 

მილსადენების და ელექტრულ სისტემებს.    

მათ მოვალეობებში შედის: ერთი ან რამდენიმე ტიპის მასალისგან სახურავის კარკასების 

გადახურვა; პარკეტის და სხვა სახის იატაკის დაგება, ან იატაკის და კედლების ფილებით ან 

მოზაიკური პანელებით მოპირკეთება; კედლების და ჭერის მობათქაშება; კედლების, იატაკის 

და ჭერის საიზოლაციო მასალებით დაფარვა;  ფანჯრების და სხვა მსგავსი ღიობებისთვის 

შუშების გამოჭრა, მორგება და ჩასმა; წყალგაყვანილობის და მილსადენების სისტემების 

მონტაჟი; ელექტროსადენების და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობების მონტაჟი; 

შესაძლებელია ამ ფუნქციებმა მოიცვას სხვა მუშების ზედამხედველობაც.  

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

7121 მხურავები 

7122 იატაკისა და ფილების დამგებები 

7123 მებათქაშეები 

7124 საიზოლაციო სამუშაოების მუშები 

7125 მეშუშეები 

7126 ზეინკალ-სანტექნიკოსები და ზეინკალ-მილგამყვანები 

7127 ჰაერის კონდიცირების და სამაცივრო სისტემების მექანიკოსები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 7121 

მხურავები 

 

მხურავები ერთი ან რამდენიმე სახის მასალით აგებენ და არემონტებენ ნებისმიერი ტიპის 

შენობის სახურავს.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. გამოსაყენებელი მასალების განსასაზღვრად ნახაზების, ტექნიკური პირობების და 

სამშენებლო ადგილების შესწავლა; 

2. ორფერდა სახურავების ფიქალით და წინასწარ დამზადებული ფილებით დაფარვა; 

3. შენობის კარკასებზე წყალგაუმტარი დამცავი ფენის და ლითონის ან სინთეტიკური 

მასალების დაგება; 

4. სახურავის მასალების გაზომვა და დაჭრა კიდეების, კუთხეების და ამოზნექილი 

ნაწილების, მაგალითად, ბუხრის სკვამურების გარშემო მოსარგებად; 

5. სახურავის გადასახურად ბუნებრივი მასალების, მაგალითად, ჩალის გამოყენება; 

6. დროებითი კონსტრუქციების, მაგალითად, ხარაჩოების და კიბეების აწყობა.   

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ასფალტით მხურავი 

 ლითონით მხურავი 

 გადახურვის შემკეთებელი 

 კრამიტით მხურავი 
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 შიფერით მხურავი 

 ჩალით ან ლელქაშით მხურავი 

 
შენიშვნა 
ლითონით მხურავები მიეკუთვნებიან ჯგუფურ ერთეულ 7121-ს (მხურავები). მხურავების 

მიერ გამოსაყენებელი ფურცლოვანი ლითონის ნაკეთების დამამზადებლები მიეკუთვნებიან 

7213-ე ჯგუფურ ერთეულს (მვალცავები).    
 

 

ჯგუფური ერთეული 7122 

იატაკისა და ფილების დამგებები 

 

იატაკისა და ფილების დამგებები აგებენ, ტექნიკურ მომსახურებას უწევენ და 

არემონტებენ იატაკებს, დეკორატიული ან სხვა მიზნებით აპირკეთებენ იატაკებს, კედლებს 

და სხვა სახის ზედაპირებს ხალიჩებით, ფილებით ან მოზაიკური პანელებით.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. იატაკის ზედაპირის მომზადება სხვადასხვა ტიპის მასალების დასაგებად; 

2. ხალიჩების, ფილების ან სხვა სახის მასალების აწყობა და მათი იატაკზე დაგება 

პროექტის და სხვა ტექნიკური პირობების გათვალისწინებით; 

3. კედლების ზედაპირების მომზადება ფილების ან სხვა სახის მასალების დასაგებად 

დეკორატიული ან სხვა დანიშნულებით, მაგალითად, ხმის იზოლაციისათვის; 

4. კედელების, იატაკების და სხვა სახის ზედაპირების ფილებით მოპირკეთება და 

მოზაიკური პანელების აწყობა და დაგება.   

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ხალიჩის დამგები 

 მარმარილოს დამგები 

 პარკეტის დამგები 

 კედლის და იატაკის ფილების დამგები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 7123 

მებათქაშეები 

 

მებათქაშეები შენობებში აკრავენ, ტექნიკურ მომსახურებას უწევენ და არემონტებენ 

თაბაშირ-მუყაოს ფილებს, აგრეთვე შენობების ინტერიერის და ექსტერიერისთვის იყენებენ 

ბათქაშის, ცემენტის და სხვა მსგავსი მასალების დეკორატიულ და დამცავ საფარს.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. დასრულებული ზედაპირის მისაღებად შენობის შიდა კედლებსა და ჭერზე ბათქაშის 

ერთი ან რამდენიმე ფენის დატანება; 

2. დეკორატიული თაბაშირის პანელების გაზომვა, მონიშვნა და დამონტაჟება, აგრეთვე, 

დეკორატიული თაბაშირის კარნიზების ჩამოსხმა და დაჭრა; 

3. თაბაშირ-მუყაოს ფილების გაზომვა, მონიშვნა და დაჭრა, პანელების აწევა და 

განთავსება, აგრეთვე კედლებზე, ჭერზე და ფიცრებზე მათი დამაგრება; 

4. სველი  ბათქაშით დ საიზოლაციო ნარევებით გადაბმების და ლურსმნის ღრმულების 

დაფარვა,  აგრეთვე სველი ჯაგრისებით და ზუმფარას ქაღალდით მათი მოსწორება; 

5. შენობის გარე ზედაპირზე ცემენტის, ბათქაშის და მსგავსი მასალების დამცავი და 

დეკორატიული საფარის დატანება; 
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6. ბოჭკოვანი თაბაშირისგან დეკორატიული თაბაშირის დეტალების დამზადება და 

დამონტაჟება; 

7. ბათქაშთან, პლასტიკურ ცემენტთან და სხვა მსგავს მასალებთან დაკავშირებული 

აკუსტიკური, საიზოლაციო და ცეცხლგამძლე მასალების დატანება და საბოლოო 

დამუშავება.  

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 მშრალი კედლის მებათქაშე 

 ბოჭკოთი არმირებული თაბაშირის მებათქაშე 

 დეკორატიული სამუშაოების მებათქაშე 

 მებათქაშე 

 გარე სამუშაოების მებათქაშე 

 დეკორატიული თაბაშირის მებათქაშე 

 

 

ჯგუფური ერთეული 7124 

საიზოლაციო სამუშაოების მუშები 

 

საიზოლაციო სამუშაოებზე დასაქმებული მუშები აგებენ და არემონტებენ საიზოლაციო 

მასალებს შენობებზე, ორთქლის ქვაბებზე, მილსადენებზე, აგრეთვე გაგრილების და ჰაერის 

კონდიცირების მოწყობილობებზე.    

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ზომების და ფორმის მიხედვით საიზოლაციო მასალების დაჭრა; 

2. შენობის კედლებზე, იატაკსა და ჭერზე საიზოლაციო ან ხმის ჩამხშობი მასალებისგან 

დამზადებული ფილების და ფირფიტების დაყენება;  

3. მექანიზმების დახმარებით შენობის კედლებს, იატაკს და ჭერს შორის არსებულ 

სიცარიელეებში საიზოლაციო და ხმის ჩამხშობი მასალების დატანება; 

4. აუცილებელი საიზოლაციო მასალების ტიპის, ხარისხის და რაოდენობის 

დასადგენად ნახაზების, ტექნიკური პირობების და სამუშაო ადგილების გამოკვლევა; 

5. მოწყობილობების, მაგალითად, ორთქლის ქვაბების, მილსადენების და 

რეზერვუარების ღია ზედაპირებზე საიზოლაციო მასალების დატანება; 

6. გაგრილების და ჰაერის კონდიცირების მოწყობილობებზე საიზოლაციო სამუშაოების 

ჩატარება.      

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 აკუსტიკური საიზოლაციო სამუშაოების მუშა 

 ორთქლის ქვაბების და მილების საიზოლაციო სამუშაოების მუშა 

 საიზოლაციო სისტემების მემონტაჟე 

 საიზოლაციო სისტემების მუშა 

 გაგრილების და ჰაერის კონდიცირების მოწყობილობების საიზოლაციო სამუშაოების 

მუშა 
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ჯგუფური ერთეული 7125 

მეშუშეები 

 

მეშუშეები ზომავენ, ჭრიან, ამუშავებენ, არგებენ და სვამენ ბრტყელ შუშებს და სარკეებს.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. გამოსაყენებელი შუშის სახეობის შერჩევა, საჭირო ზომებად დაჭრა, ფორმის მიცემა 

და ფანჯრებში, კარებში, საშხაპეებსა და შენობის სხვა ნაწილებში ჩასმა; 

2. მინის სახურავებში, ვიტრინებში, ინტერიერის კედლებსა და ჭერში შუშის და 

სარკეების ჩასმა; 

3. სატრანსპორტო საშუალებებსა თუ ნავებში საქარე მინების დამონტაჟება ან გამოცვლა; 

4. შუშის დეკორაციული ნაკეთობების, მაგალითად, მინის კედლების, კიბეების, 

მოაჯირების და ფერადშუშებიანი ფანჯრების შექმნა.   

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ავტომობილის მეშუშე 

 მეშუშე 

 გადახურვის მეშუშე 

 სატრანსპორტო საშუალებების მეშუშე 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 შუშის მჭრელი − 7315 

 შუშის დამამუშავებელი − 7315 

 

 

ჯგუფური ერთეული 7126  

ზეინკალ-სანტექნიკოსები და ზეინკალ-მილგამყვანები 

 

ზეინკალ-სანტექნიკოსები და ზეინკალ-მილგამყვანები აწყობენ, ამონტაჟებენ, 

არემონტებენ და ტექნიკურ მომსახურებას უწევენ მილსადენის სისტემებს, დრენაჟებს, 

სანიაღვრე ღარებს, სადინარებს და მსგავს მოწყობილობებს, რაც დაკავშირებულია წყლის, 

გაზის, დრენაჟის, კანალიზაციის, გათბობის, გაცივებისა და ვენტილაციის სისტემებთან, 

აგრეთვე, ჰიდრავლიკურ და პნევმატურ მოწყობილობებთან.    

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. წყალსადენის და ვენტილაციის სისტემების განლაგების, აგრეთვე საჭირო მასალების 

განსასაზღვრად პროექტების, ნახაზების და ტექნიკური პირობების შესწავლა; 

2. დრენაჟის, გათბობის, ვენტილაციის, წყალმომარაგების და საკანალიზაციო 

სისტემების მილების და მოწყობილობების გაზომვა, დაჭრა, ერთმანეთზე აცმა, 

მოღუნვა, შეერთება, აწყობა, დამონტაჟება, ტექნიკური მომსახურება და რემონტი; 

3. ბუნებრივი აირის დანადგარების, ჭურჭლის სარეცხი მანქანების, წყლის 

გამათბობლების, ნიჟარების და უნიტაზების დამონტაჟება ხელის და მექნიკური 

ხელსაწყოების დახმარებით; 

4. თხრილებში თიხის, ბეტონის ან თუჯის მილების ჩალაგება საკანალიზაციო, 

სადრენაჟო ან წყალსადენი სისტემების შესაქმნელად ან სხვა მიზნებით; 

5. დამონტაჟებული სისტემების და მილების შემოწმება, დათვალიერება და გამოცდა 

წნევის საზომის, ჰიდროსტატიკური სინჯის, დაკვირვების ან სხვა მეთოდების 

გამოყენებით. 
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ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 დრენაჟის ტექნიკოსი 

 ბუნებრივი აირის მემონტაჟე 

 ზეინკალ-მილგამყვანი 

 მილსადენის გამყვანი 

 სანტექნიკოსი 

 სავენტილაციო მილების მემონტაჟე 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ჰაერის კონდიცირების და სამაცივრო დანადგარების სისტემების მექანიკოსი − 7127. 

 

შენიშვნა 

ლითონისგან დამზადებული დრენაჟების, სანიაღვრე ღარების და სადინარების 

მემონტაჟეები მიეკუთვნებიან ჯგუფურ ერთეულ 7126-ს (ზეინკალ-სანტექნიკოსები და 
ზეინკალ-მილგამყვანები), ხოლო სანტექნიკოსების მიერ დასამონტაჟებელი ფურცლოვანი 

ლითონის ნაკეთების დამამზადებლები მიეკუთვნებიან ჯგუფურ ერთეულ 7213-ს 

(მვალცავები).   
 

 

ჯგუფური ერთეული 7127 

ჰაერის კონდიცირების და სამაცივრო სისტემების მექანიკოსები 

 

ჰაერის კონდიცირების და სამაცივრო სისტემების მექანიკოსები აწყობენ, ამონტაჟებენ, 

ტექნიკურ მომსახურებას უწევენ და არემონტებენ კონდიცირების და სამაცივრო სისტემებს 

და მოწყობილობებს.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. პროექტების, ნახაზებისა და სხვა ტექნიკური პირობების ინტერპრეტაცია; 

2. ჰაერის კონდიცირების და სამაცივრო სისტემების კომპრესორების, ძრავების, 

კონდენსატორების, ამაორთქლებლების, გადამრთველების და საზომი ხელსაწყოების 

აწყობა, დამონტაჟება და რემონტი; 

3. ბოლტებით, მოქლონებით, შედუღებით და დარჩილვით მილსადენების და 

მოწყობილობების შეერთება; 

4. სისტემების ტესტირება, ხარვეზების დიაგნოსტირება და გეგმიური ტექნიკური 

მომსახურების და რემონტის ჩატარება.      

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ჰაერის კონდიცირების მოწყობილობის მექანიკოსი 

 სამაცივრო სისტემების მექანიკოსი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 სანტექნიკოსი და ზეინკალ-მილგამყვანი − 7126 

 სავენტილაციო მილების მემონტაჟე − 7126 
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მცირე ჯგუფი 713 

მღებავები, შენობა-ნაგებობების მწმენდელები და მონათესავე სფეროების მუშები 

 

მღებავები, შენობა-ნაგებობების მწმენდელები და მონათესავე სფეროების მუშები 

ამზადებენ ზედაპირებს, აგრეთვე საღებავითა და მსგავსი მასალებით ღებავენ შენობებს და 

სხვა სახის ნაგებობებს, სატრანსპორტო საშუალებებს ან სხვადასხვა სამრეწველო ნაკეთობებს. 

ისინი შიდა კედლებზე და ჭერზე აკრავენ შპალერს, წმენდენ საკვამურებს, შენობების და სხვა 

სახის ნაგებობების გარე ფასადებს.  

მათ მოვალეობებში შედის: შენობების და სხვა სახის ნაგებობების ზედაპირების შესაღებად 

მომზადება და მათი საღებავით და მსგავსი მასალებით შეღებვა; სატრანსპორტო 

საშუალებების ან სხვადასხვა სამრეწველო ნაკეთობის შეღებვა ან გალაქვა, ჩვეულებრივ 

ხელის შესასხურებელი საშუალებით; შიდა კედლებზე და ჭერზე შპალერის, აბრეშუმის ან 

სხვა ქსოვილების გაკვრა; საკვამურების გაწმენდა; შენობების და სხვა სახის ნაგებობების გარე 

ფასადების გაწმენდა; შესაძლებელია ამ ფუნქციებმა მოიცვას სხვა მუშების 

ზედამხედველობაც. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

7131 მღებავები და მონათესავე სფეროების მუშები 

7132 აეროგრაფით მღებავები და მლაქავები 

7133 შენობა-ნაგებობების ზედაპირის მწმენდელები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 7131 

მღებავები და მონათესავე სფეროების მუშები 

 

მღებავები და მონათესავე სფეროების მუშები შესაღებად ამზადებენ შენობების და სხვა 

სახის ნაგებობების ზედაპირებს, უსვამენ საღებავის ან მსგავსი მასალების დამცავ ან 

დეკორატიულ ფენას, ან შენობების შიდა კედლებსა და ჭერზე აკრავენ შპალერს ან სხვა სახის 

მოსართავ ქსოვილებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. შესაღებად ან შპალერის გასაკრავად შენობების კედლების და სხვა სახის 

ზედაპირების გაწმენდა და მომზადება; 

2. საღებავის შერჩევა და მომზადება, პიგმენტებისა და დანამატების შერევით საჭირო 

ფერის მიღება; 

3. შენობების ზედაპირებზე, კარკასებზე და უძრავ ინვენტარზე საღებავის, ლაქის და 

სხვა მსგავსი მასალების წასმა ან შესხურება; 

4. შენობების შიდა კედლებზე და ჭერზე შპალერის ან სხვა მსგავსი ქსოვილების მორგება 

და მიკვრა; 

5. შენობის ზედაპირებზე ფუნჯით, საფრქვეველით და ლილვაკით საღებავების, ლაქის 

ან სხვა მღებავი ნივთიერებების წასმა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 შენობის მღებავი 

 შპალერის გამკვრელი 
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ჯგუფური ერთეული 7132 

აეროგრაფით მღებავები და მლაქავები 

 

აეროგრაფით მღებავები და მლაქავები სამრეწველო ნაკეთობებზე და შენობა-ნაგებობებზე 

დამცავი ფენის დატანის მიზნით ოპერირებას უწევენ საღებავის მფრქვეველ და მლაქავ 

მოწყობილობებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. საღებავით ან ლაქით დასაფარი ზედაპირების მომზადებისას ჭუჭყის, მტვრის და 

ცხიმის მოცილების სხვადასხვა მეთოდების გამოყენება;  

2. ავტომობილების, ავტობუსების, სატვირთო მანქანების და სხვა სახის სატრანსპორტო 

საშუალებების შეღებვა და ლაქის ან სხვა დამცავი ფენის წასმა; 

3. აეროგრაფით ლითონის, ხის და სხვა ტიპის სამრეწველო ნაკეთობებზე საღებავის, 

აგრეთვე, ემალის ან ლაქის დამცავი ფენის წასმა.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 სამრეწველო ნაკეთობების მღებავი 

 მლაქავი 

 სატრანსპორტო საშუალების მღებავი 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 შენობის მღებავი – 7131 

 მხატვარი-დეკორატორი – 7316 

 აბრების მხატვარი − 7316 

 ხის დამმუშავებელი − 7521 

 მოსალითონებელი მოწყობილობის ოპერატორი – 8122 

 

ჯგუფური ერთეული 7133 

შენობა-ნაგებობების ზედაპირის მწმენდელები 

 

შენობა-ნაგებობების ზედაპირის მწმენდელები ასუფთავებენ შენობების გარე ფასადებს და 

წმენდენ საკვამურებს ჭვარტლისგან.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. მაღალი წნევით მიწოდებული ქიმიური საშუალებებით, ორთქლის ან ქვიშის ნაკადით 

ქვის, აგურის, ლითონისა და სხვა მსგავსი მასალებისგან დამზადებული გარე 

ზედაპირების წმენდა;  

2. საკვამურების, გამწოვი და შემაკავშირებელი მილების ჭვარტლისგან წმენდა; 

3. შენობებიდან აზბესტის, ობიანი და ცეცხლისგან დაზიანებული ზედაპირების 

მოშორება. 

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 შენობის გარე ფასადის მწმენდელი 

 საკვამურის მწმენდელი 

 ქვიშით მწმენდელი (შენობის გარე ფასადი) 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 გრაფიტის მწმენდელი − 9129 

 წყლის ჭავლით მწმენდელი − 9129 
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ქვეჯგუფი 72 

ლითონის დამამუშავებელი მრეწველობის, მანქანათმშენებლობის და მონათესავე სფეროების 

მუშები 

 

ლითონის დამამუშავებელი მრეწველობის, მანქანათმშენებლობის და მონათესავე 

სფეროების მუშები ასხამენ, ადუღებენ, ჭედავენ ან სხვა მეთოდებით ამუშავებენ ლითონს; 

აგრეთვე,  აგებენ, ტექნიკურ მომსახურებას უწევენ და არემონტებენ მძიმე ლითონის 

კონსტრუქციებს; მონაწილეობენ მექანიკური ჩარხების გამართვაში, აგრეთვე, აწყობენ, 

ტექნიკურ მომსახურებას უწევენ და არემონტებენ მანქანა-დანადგარებს, მათ შორის ძრავებს 

და სატრანსპორტო საშუალებებს; ამზადებენ ხელსაწყოებს და არაკეთილშობილი ლითონის 

სხვადასხვა ნაკეთობებს. ამ ქვეჯგუფის  პროფესიათა უმრავლესობისათვის აუცილებელია 

ISCO-ს კვალიფიკაციის მეორე დონე. 

სამუშაო სრულდება ხელით ან ხელის და სხვა სახის სამუშაო იარაღებით, რომლებიც 

გამოიყენება კონკრეტული სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო ფიზიკური ძალის და 

დროის შესამცირებლად, აგრეთვე, პროდუქციის ხარისხის გასაუმჯობესებლად. 

დავალებების შესრულება მოითხოვს წარმოების პროცესის საორგანიზაციო საკითხების,  

გამოყენებული მასალების და ხელსაწყოების, აგრეთვე, საბოლოო პროდუქტის თვისებების 

და დანიშნულების ცოდნას. 

ამ ქვეჯგუფში დასაქმებულების მოვალეობებში შედის: ლითონის ჩამოსასხმელად 

ყალიბების და კოპების დამზადება; ლითონის ჩამოსხმა, შედუღება და დაყალიბება; 

ლითონის მძიმე კონსტრუქციების, მოწყობილობების და მსგავსი აღჭურვილობების 

დამონტაჟება, აგება, ტექნიკურ მომსახურება და რემონტი; მანქანა-დანადგარების, 

ხელსაწყოების, მოწყობილობების და სხვა ნაკეთობების დასამზადებლად და 

გასარემონტებლად ფოლადის და სხვა არაკეთილშობილი ლითონების გამოჭედვა და 

დაყალიბება; სხვადასხვა სახის მექანიკური დაზგების აწყობა და მართვა ან მათი 

ოპერატორებისთვის მომზადება; სამრეწველო მანქანა-დანადგარების, მათ შორის ძრავების 

და სატრანსპორტო საშუალებების, აწყობა, ტექნიკური მომსახურება და შეკეთება; 

შესაძლებელია ამ ფუნქციებმა მოიცვას სხვა მუშების ზედამხედველობაც. 

 

ამ ქვეჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ მცირე ჯგუფებში: 

721 ფურცლოვანი ლითონის დამმუშავებლები, კონსტრუქციული ლითონის 

დამამზადებლები, ლითონის მეყალიბეები, შემდუღებლები და მონათესავე სფეროების 

მუშები 

722 მჭედლები, ზეინკალ-მეინსტრუმენტეები და მონათესავე სფეროების მუშები 

723 მანქანა-დანადგარების მექანიკოსები და შემკეთებლები 

 

 

მცირე ჯგუფი 721 

ფურცლოვანი ლითონის დამმუშავებლები, კონსტრუქციული ლითონის დამამზადებლები, 

ლითონის მეყალიბეები, შემდუღებლები და მონათესავე სფეროების მუშები 

 

ფურცლოვანი ლითონის დამმუშავებლები, კონსტრუქციული ლითონის 

დამამზადებლები, ლითონის მეყალიბეები, შემდუღებლები და მონათესავე სფეროების 

მუშები ლითონის ჩამოსასხმელად ამზადებენ ყალიბებს და საყალიბე კოპებს, ადუღებენ და 

ჭრიან ლითონის ნაწილებს, ამზადებენ და არემონტებენ ფურცლოვანი ლითონის 

ნაკეთობებს, ამონტაჟებენ, აგებენ, ტექნიკურ მომსახურებას უწევენ და არემონტებენ 

ლითონის მძიმე კონსტრუქციებს, მოწყობილობებს, საბაგირო გზის ვაგონებს და სხვა მსგავს 

აღჭურვილობას. 
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მათ მოვალეობებში შედის: ლითონის ჩასასხმელად ყალიბების და კოპების დამზადება; 

ლითონის ჩამოსხმა, შედუღება და დაყალიბება; ფურცლოვანი ლითონის, მაგალითად, 

ფურცლოვანი ფოლადის, სპილენძის, თუნუქის ან თითბერის ნაკეთობების გაკეთება და 

რემონტი; ლითონის მძიმე კონსტრუქციების, აგრეთვე, მოწყობილობების, საბაგირო გზის 

ვაგონების და სხვა მსგავსი აღჭურვილობების დამონტაჟება, აგება, ტექნიკური მომსახურება 

და რემონტი. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

7211 ლითონის მეყალიბეები და მეკოპეები 

7212 შემდუღებლები და აირით მჭრელები 

7213 მვალცავები 

7214 კონსტრუქციული ლითონის დამამზადებლები და მემონტაჟეები 

7215 მეტაკელაჟეები და მეკაბელე მრჩილავები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 7211 

ლითონის მეყალიბეები და მეკოპეები 

 

ლითონის მეყალიბეები და მეკოპეები ლითონის ჩამოსასხმელად ამზადებენ ყალიბებს და 

საყალიბე  კოპებს ლითონის ჩამოსამსხმელად. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. მცირე მოცულობის ლითონის ლუგვებისთვის სამუშაო მაგიდაზე, დიდი მოცულობის 

სხმულებისთვის სამსხმელო საამქროში ან ორმოში ხელით ან დამხმარე 

ხელსაწყოებით ჩამოსასხმელი ყალიბების დამზადება; 

2. ლითონის ყალიბებში გამოსაყენებელი საყალიბე  კოპების დამზადება; 

3. ყალიბების და საყალიბე კოპების ყუთების გაწმენდა და მოსწორება, ზედაპირის 

დეფექტების შეკეთება; 

4. დასამუშავებელი დეტალების, მაგალითად, ყალიბის სექციების, ნიმუშების და ძირის 

დაფების გადაადგილება და განთავსება ამწის მეშვეობით, ან დასამუშავებელი 

დეტალების გადასაადგილებლად სხვებისთვის ნიშნის მიცემა; 

5. ყალიბის სექციებში ნიმუშების განთავსება და სექციების ერთმანეთზე დამაგრება; 

6. ყალიბებში ღარების, სასხმი ხვრელების და არხების ამოჭრა; 

7. ყალიბის ზედა სექციის ქვედა სექციიდან აწევა და ფორმირებული ნიმუშის მოხსნა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 მეკოპე 

 მეყალიბე, ლითონის ჩამოსხმა 

 

 

ჯგუფური ერთეული 7212 

შემდუღებლები და აირით მჭრელები 

 

შემდუღებლები და აირით მჭრელები ადუღებენ და ჭრიან ლითონის ნაწილებს აირის 

სანთურის, ელექტრული რკალის ან სხვა გასაცხელებელი საშუალებებით, რათა გაადნონ და 

დაჭრან ან გაადნონ და შეადუღონ ლითონი. 
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მათ მოვალეობებში შედის: 

1. აირის სანთურით, ელექტრული რკალით, ტერმიტული ნაერთებით ან სხვა 

მეთოდებით ლითონის ნაწილების შედუღება; 

2. კონტაქტური საშემდუღებლო მოწყობილობების გამოყენება; 

3. ტყვიის შემოსაფენების, მილების, იატაკების და სხვა სახის დეტალების 

დასამზადებლად და გასარემონტებლად სარჩილავი ლამპის გამოყენება; 

4. ლითონის ნაწილების ერთმანეთზე მირჩილვა; 

5. აირის სანთურის ან ელექტრული რკალის გამოყენებით ლითონის ნაწილებად დაჭრა; 

6. ხელის სარჩილავით ლითონის ნაწილების შეერთება; 

7. დეტალების ზედმეტად გადახურების ან მატერიის დაბრეცის, შეკუმშვის, 

გამრუდების ან გაფართოების თავიდან ასაცილებლად მორგების, გამოწვის და 

შედუღების პროცესების ზედამხედველობა; 

8. ტექნიკურ მახასიათებლებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად დასამუშავებული 

ნაწილების შემოწმება დეფექტებზე, აგრეთვე მათი სახაზავებით ან შაბლონებით 

გაზომვა. 

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 მრჩილავი 

 აირით მჭრელი 

 შემდუღებელი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 7213 

მვალცავები 

 

მვალცავები ამზადებენ, ამონტაჟებენ და არემონტებენ ფურცლოვანი ლითონის, 

მაგალითად ფურცლოვანი ფოლადის, სპილენძის, კალის, თითბერის, ალუმინის, თუთიის ან 

მოთუთიებული რკინის ნაკეთობებს და მის ნაწილებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ფურცლოვანი ლითონის მარკირება დასაჭრელად და ფორმის მისაცემად; 

2. კალის, სპილენძის და მსუბუქი ლითონის შენადნობებისაგან დამზადებული საოჯახო 

ნივთების და სხვა ნაკეთობების ან დეკორაციული საგნების და მისი ნაწილების 

დამზადება და რემონტი; 

3. ორთქლის ქვაბების, ავზების, ცისტერნების და სხვა მსგავსი კონტეინერების 

დამზადება და რემონტი; 

4. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების და თვითმფრინავების ფურცლოვანი ლითონის 

ნაწილების დამონტაჟება და რემონტი; 

5. პროექტების გარდაქმნა მუშა ნახაზებად, ფურცლოვანი ლითონის პროდუქტების 

დამზადების და აწყობის პროცესებში სახელმძღვანელოდ; 

6. გეგმების, ნახაზების, სიტყვიერი თუ წერილობითი ინსტრუქციების მიხედვით 

პროექტის მოთხოვნების, მათ შორის მოცულობის, თამიმდევრობის და საჭირო 

მეთოდების და მასალების განსაზღვრა; 

7. ტექნიკურ მახასიათებლებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად პროდუქტის 

ხარისხის და მონტაჟის შემოწმება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 მექვაბე 

 მესპილენძე 
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 ძარას მეთუნუქე 

 მეთუნუქე 

 

შენიშვნა 
ლითონით მხურავები მიეკუთვნებიან ჯგუფურ ერთეულ 7121-ს − მხურავები. 

ლითონისგან დამზადებული დრენაჟების, სანიაღვრე ღარების და სადინარების 

მემონტაჟეები მიეკუთვნებიან  ჯგუფურ ერთეულ 7126-ს (ზეინკალ-სანტექნიკოსები და 
ზეინკალ-მილგამყვანები), ხოლო სახურავებსა და სანიაღვრეებში გამოსაყენებელი 

ფურცლოვანი ფოლადის ნაკეთების დამამზადებელნი მიეკუთვნებიან ჯგუფურ ერთეულ 

7213-ს  (მვალცავები). 
 

 

ჯგუფური ერთეული 7214 

კონსტრუქციული ლითონის დამამზადებლები და მემონტაჟეები 

 

კონსტრუქციული ლითონის დამამზადებლები და მემონტაჟეები აწყობენ, აგებენ და 

დემონტაჟს უკეთებენ შენობების და სხვა სახის ნაგებობების კონსტრუქციული ლითონის 

კარკასებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. შენობების, გემებისა და სხვა სახის ნაგებობების მშენებლობის დროს ლითონის 

კონსტრუქციების მონიშვნა, ლითონის მასალებზე შემდგომი საბურღი, საჭრელი და 

დასამუშავებელი სამუშაოების შესრულებლად; 

2. საამქროებში კონსტრუქციული ფოლადის ბურღვა, დაჭრა და დამუშავება; 

3. შენობების, ხიდების და სხვა სახის ნაგებობებისთვის ფოლადის კარკასების აღმართვა; 

4. გემების კარკასების და ლითონის სხვა ნაწილების აწყობა და დამონტაჟება; 

5. მშენებარე და სარემონტო გემებისთვის კონსტრუქციული ფოლადის ფურცლების 

დამუშავება და მორგება; 

6. ხელით, მანქანა-დანადგარით ან პნევმატური სამოქლონე ჩაქუჩით კონსტრუქციული 

ლითონის დეტალების მოქლონვა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 კონსტრუქციული ლითონის  მემონტაჟე 

 კონსტრუქციული ლითონის დამმუშავებელი 

 მქლონავი 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 მოქლონის დამამზადებელი ჩარხის ოპერატორი − 7223 

 

 

ჯგუფური ერთეული 7215 

მეტაკელაჟეები და მეკაბელე მრჩილავები 

 

მეტაკელაჟეები და მეკაბელე მრჩილავები მოწყობილობების და კონსტრუქციების 

შემადგენელი ნაწილების გადასატანად და განსათავსებლად აწყობენ სატაკელაჟო 

აღჭურვილობებს,  ან სამშენებლო მოედნებზე, შენობებში და სხვა სახის ნაგებობებში 

ამონტაჟებენ და ტექნიკურ მომსახურებას უწევენ კაბელებს, ბაგირებს და ტროსებს. 
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მათ მოვალეობებში შედის: 

1. გადასაადგილებელი ობიექტების ზომის, ფორმის და წონის შეფასება და მათი 

გადაადგილებისთვის საჭირო მოწყობილობაზე გადაწყვეტილების მიღება; 

2. ტროსების, ბაგირების, კაბელების, შკივების და სხვა სახის აღჭურვილობის 

დამონტაჟება და რემონტი; 

3. კაბელებზე, ბაგირებზე და ტროსებზე სხვადასხვა სამარჯვების მიმაგრება, შეკეთება 

და მორგება; 

4. წყლის, ბუნებრივი აირის და ნავთობის ჭაბურღილების საბურღი კოშკურების 

სამონტაჟო და სარემონტო ბრიგადის წევრად მუშაობა; 

5. თეატრებში და გადასაღებ მოედნებზე დეკორაციების, განათების და სხვა 

მოწყობილობების აწევა და დამონტაჟება; 

6. კავშირგაბმულობის კოშკების, საჰაერო-საბაგირო გზების, ფუნიკულიორის 

რკინიგზების, სამთო-სათხილამურო საბაგიროების და სხვა მსგავსი 

ინფრასტრუქტურის დამონტაჟება და ტექნიკური მომსახურება. 

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 კაბელების და ტროსების გადამბმელი 

 მეტაკელაჟე 

 გემის მეტაკელაჟე 

 თეატრის მეტაკელაჟე 

 კოშკის მეტაკელაჟე 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 კაბელების გადამბმელი მოწყობილობის ოპერატორი − 8189 

 ამწეების, საწეველების და მსგავსი დანადგარების ოპერატორები − 8343 

 

 

მცირე ჯგუფი 722 

მჭედლები, ზეინკალ-მეინსტრუმენტეები და მონათესავე სფეროების მუშები 

 

მჭედლები, ზეინკალ-მეინსტრუმენტეები და მონათესავე სფეროების მუშები ჭედენ და 

წნეხენ რკინის, ფოლადის ან სხვა სახის ლითონის წნელებს, ძელებს ან ზოდებს სხვადასხვა 

ტიპის ხელსაწყოების, მოწყობილობების და სხვა სახის ნაკეთობების დასამზადებლად და 

გასარემონტებლად; აწყობენ და მართავენ სხვადასხვა სახის დაზგებს, ან  ამზადებენ მათ 

ოპერატორებისთვის; აპრიალებენ და ლესავენ ზედაპირებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: სხვადასხვა ტიპის ხელსაწყოების, მოწყობილობების და სხვა 

სახის ნაკეთობების დასამზადებლად და გასარემონტევლად რკინის, ფოლადისა და სხვა 

სახის ლითონის ჭედვა და წნეხვა; სხვადასხვა სახის ზუსტი დამუშავების ჩარხების აწყობა და 

მართვა ან მათი ოპერატორებისთვის მომზადება; ლითონის ზედაპირების და ხელსაწყოების 

გაპრიალება და გალესვა. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

7221 მჭედლები, უროზე მჭედლები და სამჭედლო წნეხის მუშები 

7222 ზეინკალ-მეიარაღეები და მონათესავე სფეროების მუშები 

7223 ლითონდასამუშავებელი ჩარხების ამწყობები და ოპერატორები 

7224 ლითონის გამპრიალებლები, მხეხავები და ინსტრუმენტების მლესავები 
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ჯგუფური ერთეული 7221 

მჭედლები, უროზე მჭედლები და სამჭედლო წნეხის მუშები 

 

მჭედლები, უროზე მჭედლები და სამჭედლო წნეხის მუშები ჭედენ და წნეხენ რკინის, 

ფოლადის და სხვა სახის ლითონის წნელებს, ძელებს, ზოდებსა და ფირფიტებს, ადიდვავენ 

მავთულებს სხვადასხვა ტიპის ხელსაწყოების, ლითონის ნაკეთობების, მოწყობილობის 

ნაწილების, სასოფლო-სამეურნეო და მსგავსი ინსტრუმენტების დასამზადებლად და 

გასარემონტებლად. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. სამჭედლო ქურაში ლითონის გახურება და ადიდვით, დაღუნვით, დაჭრით, 

ლითონის გრდემლზე გამოჭედვით, გახვრეტით, ჩამოჭრით, შეერთებით და 

განმტკიცებით ან მოშვებით ნაკეთობების წარმოება და რემონტი; 

2. ღია შტამპებით აღჭურვილ მექანიკურ უროზე გახურებული ლითონის ნაჭედ 

ნაკეთობად გამოჭედვა; 

3. ლითონის ნაკეთობების გამოსაჭედად დახურული შტამპით აღჭურვილი ვარდნადი 

უროს მართვა; 

4. ლითონის ნაკეთობების გამოსაჭედად დახურული შტამპებით აღჭურვილი 

მექანიკური წნეხის მართვა; 

5. მავთულის ადიდვა; 

6. დაწესებული დაშვებების და მანქანა-დანადგარების გასამართი ოპერაციების 

თანმიმდევრობის განსასაზღვრად სამუშაო მითითებების და დეტალური ნახაზების 

წაკითხვა; 

7. პროდუქტის ტექნიკურ მახასიათებლებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად 

მანქანა-დანადგარის ნაწილების გაზომვა და შემოწმება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 მჭედელი 

 ვარდნადი უროს მუშა 

 სამჭედლო წნეხის მუშა 

 უროზე მჭედელი 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ჩამოსასხმელი ჩარხის ოპერატორი − 7223 

 ჩარხის ოპერატორი − 7223 

 

 

ჯგუფური ერთეული 7222   

ზეინკალ-მეიარაღეები და მონათესავე სფეროების მუშები 

 

ზეინკალ-მეიარაღეები და მონათესავე სფეროების მუშები ამზადებენ და არემონტებენ 

შეკვეთილ და სპეციალიზებულ ხელსაწყოებს, სპორტულ თოფებს, საკეტებს, შტამპებს, 

მოდელებს,  მანქანა-დანადგარების შემადგენელ ნაწილებს და სხვა სახის ლითონის 

ნაკეთობებს, ლითონის ზუსტი დამუშავებისათვის იყენებენ ხელის ან მექანიკურ 

ხელსაწყოებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ხელსაწყოების, შტამპების, პროტოტიპების ან მოდელების საინჟინრო ნახაზების და 

ტექნიკური მახასიათებლების წაკითხვა და განმარტება; 

2. შაბლონების და ესკიზების მომზადება და სამუშაო პროცესის განსაზღვრა; 
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3. ტექნიკური მახასიათებლების მიხედვით ასაწყობი კვანძების განზომილების, 

ზომების, ფორმების და დაშვებების ვიზუალიზაცია და გამოთვლა; 

4. ჩარხზე დასამუშავებლად ლითონის ნამზადების და სხმულების მოთავსება, 

დამაგრება და გაზომვა; 

5. შესაბამისი განზომილებების გათვალისწინებით დასამუშავებელი ნაკეთობების 

დასაჭრელად, გამოსაჩარხად, გამოსაჭრელად, გასარანდად, გასაბურღად, 

გასახვრეტად, გასალესად ან სხვა ფორმით დასამუშავებლად ჩვეულებრივი და 

კომპიუტერიზებული ციფრული ჩარხების გამართვა, ოპერირება და ტექნიკური 

მომსახურება; 

6. მომჭერების, ჩამჭერების და შაბლონების დასამზადებლად და გასარემონტებლად 

დეტალების მორგება და აწყობა; 

7. სპორტული თოფების და სხვა სახის ცეცხლსასროლი იარაღის რემონტი და 

მოდიფიცირება; 

8. საკეტების და მისი შემადგენელი ნაწილების დამზადება, მორგება, აწყობა, შეკეთება 

და დაყენება; 

9. სამსხმელო ყალიბების მოსამზადებლად საჭირო ლითონის შაბლონების დამზადება 

და რემონტი; 

10. ლითონის ნამზადებზე ხაზების და მისათითებელი ნიშნების გაკეთება იმ 

მუშებისთვის, რომლებიც ჭრიან, ჩარხავენ, ლესავენ ან სხვა სახით ფორმას აძლევენ 

ლითონს; 

11. ტექნიკურ მახასიათებლებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად ზუსტი საზომი 

ხელსაწყოების გამოყენებით დასრულებული ნაწილების განზომილების, 

დაცენტრების და დაშვებების შემოწმება, აგრეთვე სათანადოდ ფუნქციონირებაზე 

დასრულებული ნაკეთობების გამოცდა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 შტამპების დამამზადებელი 

 იარაღის მჭედელი 

 მომჭერების დამამზადებელი 

 საკეტების დამამზადებელი ზეინკალი 

 მემოდელე  

 ზეინკალ-მეიარაღე 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 იარაღების დამამზადებელი ჩარხის ოპერატორი − 7223 

 

 

ჯგუფური ერთეული 7223 

ლითონდასამუშავებელი ჩარხების ამწყობები და ოპერატორები 

 

ლითონდასამუშავებელი ჩარხების ამწყობები და ოპერატორები აწყობენ ან/და მართავენ 

სხვადასხვა სახის ზუსტი დამუშავების ჩარხებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. სტანდარტული სერიის ლითონის ნაკეთობების საწარმოებლად ერთი ან რამდენიმე 

ტიპის დაზგის აწყობა; 

2. ლითონდასამუშავებელი ჩარხების, მაგალითად, სახარატო, საჭრელი, სარანდი, 

სახვრეტი, საბურღი, სალესი ან სახეხ-მისალესი ჩარხების, მათ შორის  
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მრავალფუნქციური ციფრული ლითონდასამუშავებელი დაზგების მართვა და 

კონტროლი; 

3. პლასტმასის და ლითონის სხვა შემცვლელების ჩარხით დამუშავებისას მსგავსი 

ამოცანების შესრულება; 

4. დასამუშავებელ ნაწილებზე დეფექტების ან ჩარხების გაუმართაობის აღმოსაჩენად 

მანქანა-დანადგარების მუშაობის პროცესის მეთვალყურეობა, საჭიროების 

შემთხვევაში მათი წესრიგში მოყვანა; 

5. მანქანა-დანადგარების ფუნქციონირების სიზუსტის განსასაზღვრად 

დასამუშავებული ნაწილების დეფექტებზე შემოწმება, აგრეთვე მათი სახაზავებით, 

შაბლონებით ან სხვა საზომი ხელსაწყოებით გაზომვა; 

6. მანქანა-დანადგარების გაცვეთილი ნაწილების, მაგალითად, საჭრისების და 

ჯაგრისების ხელის ინსტრუმენტებით გამოცვლა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 შიგსაჩარხი ჩარხის ოპერატორი 

 ჩამოსასხმელი ჩარხის ოპერატორი 

 ჩარხის ოპერატორი 

 ჩარხის ამწყობი 

 ჩარხის ამწყობ-ოპერატორი 

 ლითონის ხარატი 

 მოქლონის დამამზადებელი ჩარხის ოპერატორი 

 იარაღების დამამზადებელი ჩარხის ოპერატორი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 7224 

ლითონის გამპრიალებლები, მხეხავები და ინსტრუმენტების მლესავები 

 

ლითონის გამპრიალებლები, მხეხავები და ინსტრუმენტების მლესავები ხეხავენ და 

აპრიალებენ ლითონის ზედაპირებს, აგრეთვე ლესავენ ხელსაწყოებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. სტაციონარული ან პორტატიული საპრიალებელი და სახეხი მანქანა-დანადგარების 

მართვა; 

2. სალესი ქარგოლით ან მექანიკური სალესი ჩარხით საჭრელი ხელსაწყოების და 

ინსტრუმენტების გალესვა; 

3. საფეიქრო საჩეჩ დაზგებში ცილინდრების ხერხის პირების და ლითონის კბილანების 

რემონტი, მორგება და გალესვა; 

4. ტექნიკური მახასიათებლების შესაბამისად სალესი ქარგოლების გამართვა; 

5. მანქანა-დანადგარების წესრიგში მოყვანის აუცილებლობის განსასაზღვრად მათი 

ფუნქციონირების კონტროლი და პრობლემების წარმოჩენისას მათი გაჩერება; 

6. დასამუშავებელი ნაწილების ზედაპირების და განზომილებების ტექნიკურ 

მახასიათებლებთან შესაბამისობის უარუნველსაყოფად მათი შემოწმება, გასინჯვა და 

გაზომვა; 

7. ტექნიკური მახასიათებლების მიხედვით სალესი ქარგოლების შერჩევა და ჩარხებზე 

დაყენება, დაყენების პროცესში ხელის ინსტრუმენტების და შესაბამისი ცოდნის 

გამოყენება, რაც დაკავშირებულია სახეხ მასალებთან და ხეხვის პროცედურებთან. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 დანის მლესავი 
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 ლითონის მომპირკეთებელი 

 ლითონის გამპრიალებელი 

 ხელსაწყოების მხეხავი 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ლითონის მომპირკეთებელი მანქანის ოპერატორი − 8122 

 ლითონის გამპრიალებელი მანქანის ოპერატორი − 8122 

 

 

მცირე ჯგუფი 723 

მანქანა-დანადგარების მექანიკოსები და შემკეთებლები 

 

მანქანა-დანადგარების მექანიკოსები და შემკეთებლები არგებენ, ამონტაჟებენ, ტექნიკურ 

მომსახურებას უწევენ და არემონტებენ ძრავებს, ავტოსატრანსპორტო საშუალებებს, 

სასოფლო-სამეურნეო და სამრეწველო მანქანა-დანადგარებს და სხვა მსგავს მექანიკურ 

მოწყობილობებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: ძრავების, ავტოსატრანსპორტო საშუალებების, სასოფლო-

სამეურნეო და სამრეწველო მანქანა-დანადგარების და სხვა მსგავსი მექანიკური 

მოწყობილობების მორგება, დამონტაჟება, ტექნიკური მომსახურება და რემონტი. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

7231  ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მექანიკოსები და შემკეთებლები 

7232  ავიაძრავების მექანიკოსები და შემკეთებლები 

7233  სასოფლო-სამეურნეო და სამრეწველო მანქანა-დანადგარების მექანიკოსები და 

შემკეთებლები 

7234  ველოსიპედების და მსგავსი სატრანსპორტო საშუალებების შემკეთებლები 

 

შენიშვნა 

პროფესიები კლასიფიცირებულია ძირითად ჯგუფში 8 (სამრეწველო დანადგარების და 
მანქანების ოპერატორები და ამწყობები) იმ შემთხვევაში, თუ ამოცანები ძირითადად 

ითვალისწინებს მანქანა-დანადგარების მართვის და კონტროლის ცოდნას და სამუშაო 

გამოცდილებას. პროფესიები კლასიფიცირებულია ძირითად ჯგუფში 9 (არაკვალიფიციური 
მუშები), იმ შემთხვევაში, თუ ამოცანები მარტივი და სტანდარტული ხასიათისაა, რაც 

ძირითადად გულისხმობს ხელის ინსტრუმენტების გამოყენებას, ფიზიკურ დატვირთვას, 

მცირე გამოცდილებას, ან გამოუცდელობას, სამუშაოს უმნიშვნელო ცოდნას, ან არცოდნას, 

შეზღუდულ ინიციატივებს და შეფასებებს. 

 

 

ჯგუფური ერთეული 7231 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მექანიკოსები და შემკეთებლები 

 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მექანიკოსები და შემკეთებლები არგებენ, 

ამონტაჟებენ, ტექნიკურ მომსახურებას უწევენ და არემონტებენ სამგზავრო და სატვირთო 

ავტომობილების, მოტოციკლების და სხვა სახის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ძრავებს 

და მექანიკურ და მსგავს მოწყობილობებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ძრავებში და მის შემადგენელ ნაწილებში ხარვეზების აღმოჩენა და დიაგნოსტიკა; 
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2. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების და მოტოციკლების ძრავების მორგება, 

დათვალიერება, გამოცდა და მომსახურება; 

3. მთლიანი ძრავის ან მისი შემადგენელი ნაწილების შეცვლა; 

4. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დაზიანებული ნაწილების მორგება, 

დათვალიერება, რეგულირება, დაშლა, აღდგენა და შეცვლა; 

5. ძრავების და მუხრუჭების დამონტაჟება და გამართვა, აგრეთვე ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებების სამართავი ან სხვა ნაწილების რეგულირება; 

6. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მექატრონიკის შემადგენელი ნაწილების 

დამონტაჟება, რეგულირება, მომსახურება და გამოცვლა; 

7. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შეუფერხებლად მოძრაობის და გარემოს 

დაბინძურებასთან დაკავშირებულ რეგულაციებთან შესაბამისობის 

უზრუნველსაყოფად დაგეგმილი ტექნიკური სამუშაოების შესრულება, მაგალითად, 

ზეთის გამოცვლა, გაპოხვა და ძრავის გამართვა; 

8. შეკეთების შემდეგ ძრავების და მისი შემადგენელი ნაწილების ხელახლა აწყობა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ავტომობილის მუხრუჭების სისტემის მომსახურების ტექნიკოსი 

 დიზელის ძრავის გამმართველი (საგზაო ტრანსპორტი) 

 ძრავის გამმართველი (ავტოსატრანსპორტო საშუალებები) 

 ავტოფარეხის მექანიკოსი 

 მოპედების შემკეთებელი 

 მოტოციკლების მექანიკოსი 

 ძრავიანი რიქშების მექანიკოსი 

 ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ძრავის და საწვავის სისტემის მომსახურების 

ტექნიკოსი 

 ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მექანიკოსი 

 ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მექანოტრონიკის მომსახურების ტექნიკოსი 

 ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შემკეთებელი 

 ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მომსახურების ტექნიკოსი 

 მცირე მოცულობის ძრავების მექანიკოსი 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ველოსიპედების შემკეთებელი − 7234 

 ავტომობილების ელექტრიკოსი − 7412 

 ელექტრომექანიკოსი − 7412 

 ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ძრავის ამწყობი ზეინკალი − 8211 

 

 

ჯგუფური ერთეული 7232 

ავიაძრავების მექანიკოსები და შემკეთებლები 

 

ავიაძრავების მექანიკოსები და შემკეთებლები არგებენ, ემსახურებიან, არემონტებენ და 

კაპიტალურად აკეთებენ საავიაციო ძრავებს და კვანძებს, მაგალითად, საფრენი აპარატების 

კორპუსებს, ჰიდრავლიკურ და პნევმატიკურ სისტემებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ავიაძრავების გამართვა, დათვალიერება, გამოცდა და მომსახურება; 

2. მთელი ძრავის ან მისი შემადგენელი ნაწილების შეცვლა; 
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3. ცვეთის, ბზარების, დაზიანებების, გაჟონვის და სხვა პრობლემების გამოსავლენად 

საფრენი აპარატის კორპუსის და სხვა შემადგენელი ნაწილების, მათ შორის შასის, 

ჰიდრავლიკური სისტემების და ყინულსაწინააღმდეგო საშუალებების 

დათვალიერება და შემოწმება; 

4. საფრენი აპარატების კონსტრუქციული, მექანიკური და ჰიდრავლიკური სისტემების 

ტექნიკური მომსახურება, შეკეთება, კაპიტალური რემონტი, მოდიფიცირება და 

გამოცდა; 

5. დაზიანებული ან გაუმართავი ნაწილების შეკეთების ან შეცვლის შესაძლებლობის და 

მეთოდების განსასაზღვრად სახელმძღვანელოების, მომსახურების ბიულეტენების და 

სხვა ტექნიკური მახასიათებლების წაკითხვა და განმარტება; 

6. საფრენი აპარატების კონსტრუქციების, ფუნქციონალური კომპონენტების და 

ნაწილების, მაგალითად, ფრთების, ფიუზელაჟის, ჩაყენებული მოწყობილობების, 

ჰიდრავლიკური დანადგარების, ჟანგბადის, საწვავის და ელექტრული სისტემების, 

შუასადებების და მამჭიდროებლების ტექნიკური მომსახურება, რემონტი და აღდგენა; 

7. ტექნიკური მომსახურების სტანდარტებთან შესაბამისობის და საფრენი აპარატის 

ოპერირებისთვის მზაობის დასადასტურებლად დასრულებული სამუშაოების 

შემოწმება; 

8. რემონტების ჟურნალის წარმოება, ტექნიკურ მომსახურებასთან დაკავშირებული 

ყველა სახის პროფილაქტიკური და არაგეგმიური სამუშაოების დოკუმენტირება; 

9. საფრენ აპარატებში ელექტრული და ელექტრონული კომპონენტების, კვანძების და 

სისტემების დამონტაჟება და გამოცდა; 

10. კვანძებთან ისეთი კომპონენტების მიერთება, როგორიცაა რადიოსისტემები, 

ხელსაწყოები, ინდუქტორები, ინვერტორები და ჰაერში საწვავით შევსების სისტემები. 
 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 საავიაციო მექანიკოსი 

 ავიაძრავების გამმართველი 

 საფრენი აპარატების ტექნიკური მომსახურების ინჟინერ-მექანიკოსი (საფრენი 

აპარატების კორპუსები) 

 საფრენი აპარატების ტექნიკური მომსახურების ინჟინერ-მექანიკოსი (ავიაძრავები) 

 საფრენი აპარატების ტექნიკური მომსახურების ინსტრუქტორი 

 საფრენი აპარატების მექანიკოსი 

 საფრენი აპარატების რესტავრატორი 

 საფრენი აპარატების მომსახურების ტექნიკოსი 

 საფრენი აპარატების კორპუსის და ძალური დანადგარის მექანიკოსი 

 საფრენი აპარატების კორპუსის მექანიკოსი 

 ავიაციის ტექნიკური მომსახურების ტექნიკოსი 

 შვეულმფრენების მექანიკოსი 

 რეაქტიული ძრავების მექანიკოსი 

 პნევმოჰიდრავლიკური სისტემების მექანიკოსი (საფრენი აპარატები) 

 ძალური დანადგარის მექანიკოსი (საფრენი აპარატები) 

 რაკეტული ძრავების კომპონენტების მექანიკოსი 
 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ინჟინერი, თვითმფრინავთმშენებლობა − 2144 

 საფრენი საშუალებების ტექნიკური მომსახურების მექანიკოსი (საავიაციო 

ელექტროტექნიკა) – 7421 

 საავიაციო ელექტროტექნიკის ტექნიკოსი − 7421 

 ავიაძრავების ამწყობი ზეინკალი − 8211 
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ჯგუფური ერთეული 7233 

სასოფლო-სამეურნეო და სამრეწველო მანქანა-დანადგარების მექანიკოსები და შემკეთებლები 

 

სასოფლო-სამეურნეო და სამრეწველო მანქანა-დანადგარების მექანიკოსები და 

შემკეთებლები არგებენ, ამონტაჟებენ, ამოწმებენ, ტექნიკურ მომსახურებას უწევენ და 

არემონტებენ ძრავებს, სასოფლო-სამეურნეო და სამრეწველო მანქანა-დანადგარებს და 

მექანიკურ მოწყობილობებს, აღნიშნული ჩამონათვალი არ შეიცავს ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებებს, საფრენ აპარატებს და ელექტროძრავებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ძრავების, მანქანა-დანადგარების და მექანიკური მოწყობილობების მორგება, 

დამონტაჟება, შემოწმება, მომსახურება და რემონტი; 

2. სტაციონარული ძრავების და მანქანა-დანადგარების  დაზეთვა და გაპოხვა; 

3. სტანდარტებთან და ტექნიკურ მახასიათებლებთან შესაბამისობის 

უზრუნველსაყოფად ახალი მანქანა-დანადგარების და მექანიკური მოწყობილობების 

შემოწმება და გამოცდა; 

4. ნაწილების მოსახსნელად და გასარემონტებლად მანქანა-დანადგარების და 

მოწყობილობების დაშლა; 

5. დეფექტების, მაგალითად, დაზიანებების და გადაჭარბებული ცვეთის აღმოსაჩენად 

ნაწილების შემოწმება; 

6. ჩატარებული რემონტის ადეკვატურობის შესამოწმებლად ახალგარემონტებული 

მანქანა-დანადგრების და მოწყობილობების ოპერირება; 

7. ჩატარებულ რემონტებზე და ტექნიკურ მომსახურებაზე ჩანაწერების წარმოება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 სამშენებლო მანქანა-დანადგარების მექანიკოსი 

 სამშენებლო მანქანა-დანადგარების შემკეთებელი 

 ფერმის მანქანა-დანადგარების შემკეთებელი 

 სამთო მანქანა-დანადგარების გამმართველი 

 სამთო მანქანა-დანადგარების შემკეთებელი 

 სტაციონარული ძრავების გამმართველი 

 სტაციონარული ძრავების შემკეთებელი 

 მატარებლის ძრავების გამმართველი 

 მატარებლის ძრავების შემკეთებელი 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ჰაერის კონდიცირების მოწყობილობების მექანიკოსი − 7127 

 ელექტრული მოწყობილობების მექანიკოსი − 7412 

 მექანიკური მანქანა-დანადგარების ამწყობი ზეინკალი − 8211 

 

 

ჯგუფური ერთეული 7234 

ველოსიპედების და მსგავსი სატრანსპორტო საშუალებების შემკეთებლები 

 

ველოსიპედების და მსგავსი სატრანსპორტო საშუალებების შემკეთებლები არგებენ, 

ტექნიკურ მომსახურებას უწევენ და არემონტებენ ველოსიპედების, რიქშების, საბავშვო 

ეტლების, ინვალიდის სავარძლების და სხვა მსგავსი არამოტორიზებულ სატრანსპორტო 

საშუალებების მექანიკურ და მასთან დაკავშირებულ მოწყობილობებს. 
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მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ველოსიპედების და სხვა არამოტორიზებული სატრანსპორტო საშუალებების 

შემოწმება, მომსახურება და შეკეთება; 

2. საკისარის და სხვა მოძრავი ნაწილების გაწმენდა და გაპოხვა; 

3. შემადგენელი ნაწილების და დამატებითი აღჭურვილობის, მაგალითად, მუხრუჭების, 

კბილანების, ამძრავი ჯაჭვის მექანიზმების, ბორბლების და ველოსიპედის საჭის 

გამოცვლა და რემონტი; 

4. საბურავების გამოცვლა და მათში ჰაერის წნევის კონტროლი; 

5. ჩარჩოების შესხურებით შეღებვა; 

6. ახალი ველოსიპედების, ინვალიდის სავარძლების და სხვა მსგავსი 

არამოტორიზებული სატრანსპორტო საშუალებების აწყობა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ველოსიპედების მექანიკოსი 

 ველოსიპედების შემკეთებელი 

 საბავშვო ეტლების შემკეთებელი 

 ინვალიდის სავარძლების შემკეთებელი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 მოპედების შემკეთებელი − 7231 

 ძრავიანი რიქშების მექანიკოსი − 7231 

 

 

ქვეჯგუფი 73 

ხელოსნები და პოლიგრაფიული წარმოების მუშები 

 

ხელოსნები და პოლიგრაფიული წარმოების მუშები აერთიანებენ მხატვრული და 

ფიზიკური შრომის უნარებს, რათა შეიმუშაონ, დაამზადონ, ტექნიკური მომსახურება 

გაუწიონ და მხატვრულად გააფორმონ პრეციზიული ხელსაწყოები, მუსიკალური 

ინსტრუმენტები, საიუველირო და ძვირფასი ლითონების სხვა ნაკეთობები, თიხის, 

ფაიფურის და მინის ჭურჭელი, ხის ან ტექსტილისგან, ტყავის ან მსგავსი მასალისგან 

დამზადებული ნივთები, აგრეთვე, ნაბეჭდი პროდუქცია, მაგალითად, წიგნები, გაზეთები და 

ჟურნალები. სხვადასხვა ნაკეთობების გრავირების, დაყალიბების, აწყობის, ქსოვისა და 

მხატვრულად გაფორმებისთვის ისინი იყენებენ ტრადიციულ ან/და ბოლო დროს 

განვითარებულ ტექნოლოგიებს; დაბეჭდვამდე აწყობენ და ამზადებენ შრიფტს; 

არეგულირებენ და მართავენ საბეჭდ დაზგებს; კინძავენ და საბოლოო სახეს აძლევენ 

დაბეჭდილ პროდუქციას; ამზადებენ ტრაფარეტებს და მართავენ ტრაფარეტული ბეჭდვის 

დანადგარებს. ამ ქვეჯგუფის პროფესიათა უმრავლესობისათვის აუცილებელია ISCO-ს 

კვალიფიკაციის მეორე დონე. 

სამუშაო შესაძლებელია შესრულდეს ხელით ან შეიცავდეს ხელის ინსტრუმენტების და 

ხელით დასაჭერი ელექტრო მექანიკური ხელსაწყოების მოხმარებას, ხოლო ზოგ შემთხვევაში 

მანქანა-დანადგარების და დაზგების გამართვას და ოპერირებას. აღნიშნული დავალებების 

შესრულება მოითხოვს წარმოების პროცესის საორგანიზაციო საკითხების, გამოყენებული 

მასალების და ხელსაწყოების, აგრეთვე,  საბოლოო პროდუქტის თვისებების და 

დანიშნულების ცოდნას.    

ამ ქვეჯგუფში დასაქმებულების მოვალეობებში შედის: სანავიგაციო, მეტეოროლოგიური, 

ოპტიკური და სხვა პრეციზიული ხელსაწყოების და მოწყობილობების დამზადება და 

შეკეთება; მუსიკალური ინსტრუმენტების დამზადება და შეკეთება; საიუველირო ნაწარმის 
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და ძვირფასი ლითონის ნაკეთობების დამზადება; თიხის, ფაიფურის, კერამიკის და შუშის 

ნაკეთობების დამზადება; სხვადასხვა ნაკეთობების მოხატვა და გაფორმება; ხისგან, 

ტექსტილისგან, ტყავისგან და სხვა მსგავსი მასალებისგან დამზადებული ხელნაკეთი 

ნაკეთობების წარმოება; წიგნის ბეჭდვა თუ აკინძვა; შესაძლებელია ამ ფუნქციებმა მოიცვას 

სხვა დასაქმებულების ზედამხედველობაც.   

 

ამ ქვეჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ მცირე ჯგუფებში: 

731 ხელოსნები 

732 პოლიგრაფიული წარმოების მუშები 

 

 

მცირე ჯგუფი 731 

ხელოსნები 

 

ხელოსნები აერთიანებენ მხატვრული და ფიზიკური შრომის უნარებს, რათა შეიმუშაონ, 

დაამზადონ, შეაკეთონ, წესრიგში მოიყვანონ, ტექნიკური მომსახურება გაუწიონ და 

მხატვრულად გააფორმონ პრეციზიული ხელსაწყოები, მუსიკალური ინსტრუმენტები, 

საიუველირო  და სხვა ძვირფასი ლითონის ნაკეთობები, თიხის და ფაიფურის ჭურჭელი. 

გამოიყენონ ტრადიციულ ან/და ბოლო დროს განვითარებულ ტექნოლოგიები შუშის, 

კერამიკის, ტექსტილის, ჩალის, ქვის, ხის და ტყავის ნაკეთობების გრავირებისთვის, 

დაყალიბებისთვის, აწყობისთვის, ქსოვისა და მხატვრულად გაფორმებისთვის. 

მათ მოვალეობებში შედის: მუსიკალური ინსტრუმენტების და პრეციზიული 

ხელსაწყოების დამზადება, დაკალიბრება, შეკეთება, ტექნიკური მომსახურების გაწევა და 

დამონტაჟება; საიუველირო, სადღესასწაულო ან რელიგიური ნივთების, ოქროს, ვერცხლის 

და სხვა ძვირფასი ლითონის ნაკეთობების ან ფერადი ქვების დამზადება, მორგება, შეკეთება 

ან შეფასება; ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვების, მათ შორის, ფერადი ქვების და 

ალმასების დაჭრა, გაქლიბვა, გაპრიალება და ჩასმა, აგრეთვე, საიუველირო და ძვირფასი 

ლითონის ნაკეთობებზე ნახატების გრავირება;  თიხის, ფაიფურის, სანიტარული 

ნაკეთობების, აგურების, კერამიკული ფილების და აბრაზიული ქარგოლების ხელით ან 

მანქანა-დანადგარებით დამზადება; მინის გაბერვა, დაყალიბება, დაპრესვა, დაჭრა, 

დაწახნაგება, გახეხვა და გაპრიალება, ან თარგის მიხედვით გამდნარი შუშისთვის ფორმის 

მიცემა; ხისგან, ლითონისგან, ტექსტილისგან, შუშისგან, კერამიკისგან და სხვა მასალებისგან 

დამზადებული ნაკეთობების გაფორმება, აგრეთვე, აბრების დასამზადებლად ასოების, 

ფიგურების, მონოგრამების და მოხატულობების შემუშავება, აღნიშვნა და დახატვა; ხის, 

ჩალის, როტანგის, ლერწმის, ქვის, თიხის, ნიჟარის და სხვა სახის მასალების მოსამზადებლად 

ტრადიციული ტექნოლოგიების, მაგალითად, გაშრობის ან გაჟღენთვის გამოყენება; პირადი 

ან საოჯახო მოხმარებისთვის ან  დეკორატიული მიზნებისთვის სხვადასხვა ნაკეთობების 

გრავირება, დაყალიბება, აწყობა, მოქსოვა, შეღებვა და მხატვრული გაფორმება; მოწნული 

ავეჯის, ცოცხების და ჯაგრისების დასამზადებლად მასალების მომზადება, აგრეთვე, 

სხვადასხვა სახის კალათების დაწვნა; ქსოვილების, ნაქსოვი, ნაქარგი და სხვა სახის 

ტანისამოსის და სახლის ნივთების საწარმოებლად ტრადიციული ტექნოლოგიების და 

თარგების გამოყენება.  

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

7311 პრეციზიული ინსტრუმენტების დამამზადებლები და შემკეთებლები; 

7312 მუსიკალური ინსტრუმენტების დამამზადებლები და ამწყობები 

7313 საიუველირო და ძვირფასი ლითონების ნაკეთობების ხელოსნები 
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7314 მეთუნეები და მონათესავე სფეროების მუშები 

7315 შუშის დამამზადებლები, მჭრელები, მხეხავები და გამპრიალებლები 

7316 პოსტერებისა და დეკორატიული ხატვის ოსტატები და გრავიორები 

7317 ხეზე, მოწნულ ნაწარმსა და სხვა მსგავს მასალებზე ხელით მომუშავე ოსტატები 

7318 ტექსტილზე, ტყავსა და სხვა მსგავს მასალებზე ხელით მომუშავე ოსტატები 

7319 ხელოსნები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  

 

ჯგუფური ერთეული 7311 

პრეციზიული ინსტრუმენტების დამამზადებლები და შემკეთებლები 

 

პრეციზიული ინსტრუმენტების დამამზადებლები და შემკეთებლები ამზადებენ, 

აკალიბრებენ, არემონტებენ, ტექნიკურ მომსახურებას უწევენ, არეგულირებენ და 

ამონტაჟებენ მექანიკურ ხელის და კედლის საათებს, სანავიგაციო, მეტეოროლოგიურ, 

ოპტიკურ და სხვა პრეციზიულ ხელსაწყოებს და მოწყობილობებს, აგრეთვე, 

უზრუნველყოფენ მათ გამართულ მუშაობას.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. დროის საზომი ხელსაწყოების, მაგალითად, ხელის და კედლის საათების 

მექანიზმების შეკეთება, გაწმენდა და დარეგულირება; 

2. საათის სვლის რეგულირება შტანგენფარგლის, საათის სვლის ფიქსატორის და 

პინცეტის გამოყენებით; 

3. ხსნარებით და საათების სამწმენდი ულტრაბგერითი ან მექანიკური მანქანა-

დანადგარებით საათის ნაწილების გაწმენდა, გავლება და გაშრობა; 

4. საზომი და სხვა ელექტრონული ხელსაწყოებით საათების სიზუსტის და მუშაობის 

შემოწმება; 

5. დეფექტური ნაწილების განსასაზღვრად და სტანდარტებთან შესაბამისობის 

უზრუნველსაყოფად საზომი ინსტრუმენტების, ყალიბების, ინდიკატორების თუ სხვა 

ჩამწერი ან მაკონტროლებელი ხელსაწყოების სიზუსტის ტესტირება; 

6. ხელის სამუშაო იარაღებით და კომპიუტერული ან ელექტრონული 

მოწყობილობებით ინსტრუმენტების ან სასწორების დაკალიბრება; 

7. დეფექტების აღმოსაჩენად შემადგენელი ნაწილების, დამაკავშირებელი დეტალების 

და ამძრავი მექანიზმების შემოწმება; 

8. ინსტრუმენტების და მოწყობილობების, მაგალითად, ბარომეტრების, 

მაკონტროლებელი სარქველების, გიროსკოპების, ჰიდრომეტრების, სპიდომეტრების, 

ტაქომეტრების და თერმოსტატების აწყობა; 

9. გამოქვეყნებულ ტექნიკურ მახასიათებლებთან და სქემატურ დიაგრამებთან 

შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად, ვოლტმეტრებით, ოსცილოსკოპებით, მილის 

ტესტერებით და ტესტირებისთვის განკუთვნილი სხვა ინსტრუმენტებით 

ელექტრონული, ვერცხლისწყლის, ანეროიდული და სხვა ტიპის მეტეოროლოგიური 

ხელსაწყოების ტესტირება, დაკალიბრება და დარეგულირება; 

10. ანძების, საყრდენი კონსტრუქციების, გაბარიტული მაშუქების, მართვის პანელების, 

საკონტროლო კაბელების და სადენების, აგრეთვე სხვა ელექტრული და მექანიკური 

მოწყობილობების რეგულირება და რემონტი; 

11. ოპტიკური ინსტრუმენტების მაგალითად, მიკროსკოპების, ტელესკოპების, 

თეოდოლიტების და სექსტანტების  შეკეთება და გამართვა; 

12. დადგენილი ტექნიკურ მახასიათებლების თანახმად აწყობილი აგრეგატების 

შემოწმება და სტანდარტული ტესტებით მითითებული სამუშაო მაჩვენებლების და 

მგრძნობელობის უზრუნველყოფა.  
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ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 მეტეოროლოგიური ხელსაწყოების დამამზადებელი 

 ფოტოგრაფიული მოწყობილობების შემკეთებელი 

 ქირურგიული იარაღების დამამზადებელი 

 მესაათე 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ორთოპედიული მოწყობილობების დამამზადებელი − 3214 

 საკეტების დამამზადებელი ზეინკალი − 7222 

 ჩარხის ოპერატორი − 7223 

 საათების ამწყობი − 8212 

 

 

ჯგუფური ერთეული 7312 

მუსიკალური ინსტრუმენტების დამამზადებლები და ამწყობები 

 

მუსიკალური ინსტრუმენტების დამამზადებლები და ამწყობები ამზადებენ, აწყობენ, 

არემონტებენ, არეგულირებენ და აღდგენენ მუსიკალურ ინსტრუმენტებს, აგრეთვე ხელით ან 

მექანიკური ხელსაწყოებით უზრუნველყოფენ მათი საჭირო სიმაღლემდე გამართვას. 

როგორც წესი, ისინი სპეციალიზდებიან ერთი ტიპის ინსტრუმენტზე, მაგალითად, სიმებიან, 

სპილენძის ჩასაბერ და ენიან მუსიკალურ საკრავებზე, ფორტეპიანოზე ან დასარტყამ 

ინსტრუმენტებზე.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ხის, ებონიტის, ლითონის, ტყავის და სხვა მასალებისგან დამზადებული 

მუსიკალური ინსტრუმენტების და მათი ნაწილების დამზადება და აწყობა; 

2. ხელით და მექნიკური ხელსაწყოებით მუსიკალური ინსტრუმენტების ნაწილების და 

კომპონენტების, მაგალითად, სიმების, ჯორაკების, თექის და კლავიშების შეკეთება და 

გამოცვლა; 

3. ხმის ხარისხის შესაფასებლად და დეფექტების აღმოსაჩენად მუსიკალურ 

ინსტრუმენტებზე დაკვრა და მათი შემოწმება; 

4. სიმებიან ინსტრუმენტებზე სათანადო ტონის და ბგერის სიმაღლის მისაღწევად 

სიმების დაჭიმულობის რეგულირება;  

5. ხელის ინსტრუმენტების დახმარებით ჰაერის ნაკადის და ხმის სიმძლავრის 

დასარეგულირებლად ტუჩის და ენის მუსიკალური საკრავების მილების და, აგრეთვე 

ორგანის მილების ხვრელების მოწესრიგება; 

6. ორგანების აწყობა და მომსახურება, ორგანის მილების ბგერის სიმაღლის კამერტონის 

ბგერის სიმაღლემდე დარეგულირება და სხვა მილების ბგერის სიმაღლის წესრიგში 

მოყვანა უკვე დარეგულირებული მილების შესაბამისად; 

7. დასარტყამ ინსტრუმენტებზე ახალი ტყავის გადაჭიმვა; 

8. ენიანი  მუსიკალური საკრავების ხმის სიმაღლის ძირითად ინსტრუმენტების ხმის 

სიმაღლესთან შედარებით სმენით აკორდეონების აწყობა და სტანდარტული ბგერის 

სიმაღლის მისაღებად ენაკიანი საკრავების გაქლიბვა; 

9. ენიან ან ჩასაბერ ინსტრუმენტებზე ღილაკების და კლავიშების გასწორება; 

10. საჭირო ბგერის სიმაღლის მისაღებად დასარტყამი ინსტრუმენტის ზედა, ან ზედა და 

ქვედა ბოლოზე ტყავის ნაწილების დამჭერი თასმების მოჭერა ან მოშვება და 

ინსტრუმენტების აწყობა;  

11. შენობებში ახალი ორგანების  და პორტეპიანოების აწყობა და დამონტაჟება.  
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 სპილენძის სასულე მუსიკალური ინსტრუმენტების შემკეთებელი 

 პიანინოს ამწყობი 

 სიმებიანი მუსიკალური ინსტრუმენტების დამამზადებელი 

 ხის სასულე მუსიკალური ინსტრუმენტების დამამზადებელი 
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საიუველირო და ძვირფასი ლითონების ნაკეთობების ხელოსნები 

 

საიუველირო და ძვირფასი ლითონების ნაკეთობების ხელოსნები აპროექტებენ, 

ამზადებენ, არგებენ, არემონტებენ ან აფასებენ საიუველირო ნაწარმს, სადღესასწაულო ან 

რელიგიურ ნივთებს; ოქროს, ვერცხლის, სხვა ძვირფასი ლითონების და ფერადი ქვების 

ნაკეთობებს; ისინი ჭრიან, ქლიბავენ, აპრიალებენ და სვამენ ძვირფას და ნახევრად ძვირფას 

ქვებს, მათ შორის ფერად ქვებს და ალმასებს; საიუველირო და ძვირფასი ლითონის 

ნაკეთობებზე კვეთენ სხვადასხვა დიზაინის გრავიურებს; ინდუსტრიული მიზნებისთვის 

აწახნაგებენ და აპრიალებენ ალმასებს.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. საიუველირო და ფერადი ლითონების სხვა ნაკეთობების ხელით ჩამოსხმა; 

2. ახალი საიუველირო ნაკეთობების დიზაინის შექმნა და არსებული დიზაინების 

მოდიფიცირება, თუ საჭიროა კომპიუტერების დახმარებით; 

3. ლითონის და საიუველირო პროდუქციის წარმოებისას ყალიბებში ან ნიმუშებად 

გამოსაყენებელ სხვა მასალებში სახვადსხვა ნახატების ამოკვეთა; 

4. ძვირფასი ქვების რეპოზიცირებისთვის საიუველირო ნაკეთობების ბუდის ფორმის 

შეცვლა ან მისი დარეგულირება; 

5. დიზაინის თუ ინსტრუქციების მიხედვით ძველი საიუველირო ან ძვირფასი 

ლითონების ნაკეთობების შეკეთება და ფორმისა და სტილის შეცვლა; 

6. დასრულებული საიუველირო ნაკეთობების, მაგალითად, ბეჭდების, ყელსაბამების, 

სამაჯურების და ბროშები/გულსაბნევების ოქროსგან, ვერცხლისგან, პლატინისა და 

ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვებისგან დამზადება; 

7. ქვების განსასხვავებლად, იშვიათი ნიმუშის ქვების დასადგენად ან ფერადი ქვების 

ღირებულებაზე ზეგამვლენი ნაკლის, დეფექტების თუ სახასიათო ნიშნების 

აღმოსაჩენად პოლარისკოპებით, რეფრაქტომეტრებით, მიკროსკოპებით და სხვა 

ოპტიკური ხელსაწყოებით ფერადი ქვების ზედაპირების და შიდა აგებულების 

შემოწმება; 

8. ფერადი ქვების დაწახნაგება და გაპრიალება, აგრეთვე საიუველირო ნაკეთობებში 

ჩასმა; 

9. საიუველირო და ძვირფასი ლითონების ნაკეთობებზე ასოების, ნახატების თუ 

დეკორატიული ხაზების გრავირება ან გამოჭედვა; 

10. პრეციზიულ ხელსაწყოებში, მაგალითად, კომპასებსა და ქრონომეტრებში 

გამოსაყენებელი ძვირფასი ქვების საკისარების გახეხვა, გახვრეტა და დამუშავება; 

11. სპეციფიკაციებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად გამადიდებელი შუშებით ან 

პრეციზიული ხელსაწყოებით აწყობილი ან დასრულებული ნაკეთობების შემოწმება.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 მემინანქრე (საიუველირო ნაკეთობები) 

 ძვირფასი ქვების ჩამსმელი 

 ოქრომჭედელი 
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 იუველირი 

 ვერცხლის მჭედელი 
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მეთუნეები და მონათესავე სფეროების მუშები 

 

მეთუნეები და მონათესავე სფეროების მუშები ხელით ან მანქანა-დანადგარებით 

ამზადებენ თიხის და ფაიფურის ნაკეთობებს, სანიტარულ ნივთებს, აგურებს, კერამიკულ 

ფილებს და აბრაზიულ ქარგოლებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. თიხის და ფაიფურის ნაკეთობების დამზადება; 

2. თიხის ან თაბაშირის ყალიბების დამზადება; 

3. მომხმარებელთა მოთხოვნების შესასწავლად ტექნიკური ნახაზების კითხვა; 

4. სამეთუნეო ბორბალზე ნაკეთობების ფორმირებისთვის მბრუნავი თიხის მასის 

ცენტრზე თითების ჩაჭერით ჩაღრმავების გაკეთება, აგრეთვე მიღებული თიხის 

ცილინდრზე გარედან და შიგნიდან თითების და ხელების მოჭერა და თიხისთვის 

თანდათანობით სასურველი ფორმისა და ზომის მიცემა; 

5. თიხის ნაჭრის გადიდებასთან და კედელების გათხელებასთან დაკავშირებული 

შეგრძნებებით მბრუნავი ბორბლის სისწრაფის დარეგულირება; 

6. კერამიკული ნაკეთობების, მაგალითად, თასების, ფინჯნების, თეფშების და 

ლამბაქების ფორმირებისთვის სამეთუნეო მანქანა-დანადგარების მართვა; 

7. ტექნიკური მითებების შესაბამისად ყალიბებში ან ყალიბებზე თიხის ასარევი, 

გამოსაწური, დასაჭრელი და ამოსაწყობი თიხასაზელი დანადგარის დარეგულირება 

და მისი მართვის სისტემების გამართვა; 

8. რეზინის საფხეკებით და სველი ღრუბლებით დასრულებული ნაკეთობების 

ზედაპირის მოსწორება; 

9. ხელით ან მანქანა-დანადგარით, აბრაზული ნარევების დაყალიბებით და დაპრესვით 

აბრაზული ქარგოლების დამზადება; 

10. დეფექტების აღმოსაჩენად შტანგენფარგლებით და შაბლონებით დასრულებული 

ნაკეთობების დათვალიერება და მათი ფორმების და ზომების სიზუსტის შემოწმება; 

11. ნამუშევრების გასაყიდად თუ გამოსაფენად მომზადება, აგრეთვე,  საცალო 

გაყიდვების ობიექტებთან, სამეთუნეო სახელოსნოებთან და ხელოვნების და 

რესურსების ქსელების წარმომადგენლებთან გაყიდვების და გამოფენების 

წასახალისებლად ურთიერთობების მხარდაჭერა.   

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 აბრაზიული ქარგოლების მეყალიბე 

 აგურის და ფილების მეყალიბე 

 მეთუნე 

 თიხის და ფაიფურის ნაკეთობების ჩამომსხმელი 

 თიხის და ფაიფურის ნაკეთობების მემოდელე  

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 კერამიკაზე მხატვარი − 2651 

 გამოსაწვავი ღუმელის ოპერატორი (აგური და ფილა) − 8181 

 გამოსაწვავი ღუმელის ოპერატორი (თიხის და ფაიფურის ნაკეთობები) − 8181 
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შუშის დამამზადებლები, მჭრელები, მხეხავები და გამპრიალებლები 
 

შუშის დამამზადებლები, მჭრელები, მხეხავები და გამპრიალებლები ბერავენ, ყალიბებში 

ასხამენ, პრესავენ, ჭრიან, აწახნაგებენ, ხეხავენ და აპრიალებენ შუშას, აგრეთვე თარგის 

მიხედვით გამდნარ შუშას აძლევენ ფორმას.   

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. პლასტიკურ მდგომარეობამდე  მისაყვანად ბუნებრივი აირის ალით ან ღუმელით 

შუშის გაცხელება და მინის ტრიალი ერთ დონეზე გასახურებლად; 

2. სამეცნიერო მოწყობილობების, მაგალითად, კოლბების, რეტორტების და პიპეტების 

მისაღებად შუშის მილების განსაზღვრულ ფორმებად გაბერვა და მოღუნვა;  

3. დეფექტების გამოსასწორებელად შუშის ნაკეთობების და მათი ნაწილების გახეხვა და 

გაპრიალება, ან შემდგომი დამუშავებისთვის ზედაპირების მომზადება,  არასწორი 

კიდეების მოსწორება და გაპრიალება ლენტურ-სახეხი დანადგარებით და 

საპრიალებელი ქარგოლებით; 

4. შუშის დასრულებული ნაწარმის და მარაგების შემოწმება და დეფექტიანი, 

მაგალითად, ლაქებიანი, წინწკლებიანი, დაღებიანი, კორძებიანი, ნატეხებიანი, 

ნაფხაჭნებიანი ან მიუღებელ ფორმებიანი ან ცუდად დამუშავებული ნაკეთობების 

მონიშვნა ან გადაგდება;  

5. ზომების, გასაჭრელი ადგილების და რაოდენობის განსასაზღვრად სამუშაო 

დოკუმენტების წაკითხვა; 

6. დამუშავების პროცესის შესამოწმებლად და საჭირო დროს შესაბამისი შესწორებების 

შესატანად საზომ ხელსაწყოებზე, კომპიუტერიდან ამობეჭდილი მასალებზე და 

ვიდეომონიტორებზე დაკვირვება; 

7. ზომების დასადგენად და მოსაჭრელი ხაზების მოსანიშნად შუშაზე შაბლონების და 

ნახაზების მოთავსება და მინის საჭრელი ხელსაწყოებით მონიშნული ხაზების ან 

შაბლონების გასწვრივ შუშის გაჭრა; 

8. კომპიუტერიზებული ან რობოტიზირებული შუშის საჭრელი დანადგარების აწყობა, 

მართვა და დარეგულირება; 

9. სპეციფიკაციებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად მიკრომეტრებით, 

შტანგენფარგლებით, გამადიდებელი ხელსაწყოებით და სახაზავებით ნაკეთობების 

შემოწმება, აწონვა და გაზომვა; 

10. დასამუშავებელი შუშის ტიპის მიხედვით ღუმელის ტემპერატურის რეგულირება;  

11. ნახატების გადასატანი კალამის დახმარებით სრული ზომის ნახატებიდან ვიტრაჟების 

ცალკეულ დეტალებისთვის შაბლონურ ქაღალდზე ნიმუშების გადატანა; 

12. სარკისებრი ზედაპირის მისაღებად  საფრქვეველი პისტოლეტით შუშაზე ვერცხლის 

ხსნარის შესხურება; 

13. ლინზის ნამზადების ფორმირებისთვის და მათი საათის მინებად გამოყენებისთვის 

ოპტიკური და სხვა სახის შუშის განსაზღვრულ ზომამდე და წონამდე მონიშვნა, 

დაჭრა და გახეხვა. 
 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 მინამბერი 

 შუშის მჭრელი 

 შუშის დამმუშავებელი 

 შუშის მხეხავი 
 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 შუშის მწრთობელი − 8181 
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პოსტერებისა და დეკორატიული ხატვის ოსტატები და გრავიორები 

 

პოსტერებისა და დეკორატიული ხატვის ოსტატები და გრავიორები მხატვრულად 

აფორმებენ ხისგან, ლითონისგან, ტექსტილისგან, შუშისგან, კერამიკისგან და სხვა 

მასალებისგან დამზადებულ ნაკეთობებს. ისინი აბრების დასამზადებლად აკეთებენ 

ესკიზებს, ნიშნავენ და ხატავენ ასოებს, ფიგურებს, მონოგრამებს და მოხატულობებს, 

აგრეთვე შუშაზე და სხვა ნაკეთობებზე ჭრიან და კვეთენ ორნამენტულ და მცენარეულ 

ფორმებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. თიხის ნაკეთობებზე, შუშაზე, პორტსიგარებზე ან აბაჟურებზე დეკორატიული 

ორნამენტების ხელით მოხატვა; 

2. ნაკეთობებზე ქაღალდის ტრაფარეტებიდან დეკორატიული ან ორნამენტული 

ნახატების გადატანა; 

3. სასურველი ეფექტების მისაღწევად, მაგალითად, იდეების, ემოციების თუ ხასიათის 

გადმოსაცემად ვიზუალური ელემენტების, მათ შორის ხაზის, სივრცის, მასის, ფერის 

და პერსპექტივის ინტეგრირება და დამუშავება; 

4. აბრების დასამზადებლად ერთი ან ერთზე მეტი ენის ასოების, ფიგურების, 

მონოგრამების და მოხატულობების აღნიშვნა და დახატვა; 

5. შაბლონების და ტრაფარეტების მოსამზადებლად დასამუშავებელ დეტალებზე ან 

სანიმუშო მასალებზე ესკიზების ან ჩანახატების გაკეთება, ან ასოების დატანება; 

6. შაბლონების ან ასოების შექმნა აბრებზე, შუშის და თიხის ნაკეთობებზე, თუ თუთიის 

ფირფიტებზე დასატანად; 

7. დიდი ზომის აბრებზე დასატანად, აგრეთვე, გრავირებული და მოზაიკური 

აბრებისთვის კომპიუტერული პროგრამების და მარშრუტიზაციის  დანადგარების 

დახმარებით სამგანზომილებიანი ამოკვეთილი გამოსახულებების დამზადება; 

8. ჩვეულებრივი, ბრტყელად გამოჭრილი ან ვინილის მეშვეობით დაჩრდილული 

ასოების, ან გამოსაყენებლად გამზადებული საამწყობო ასოების დიზაინის შემუშავება 

და წარმოება; 

9. ჩვენებისთვის ან სხვა მიზნებისთვის აბრების და სარეკლამო ბარათების დაწერა, 

დახატვა ან დაბეჭდვა; 

10. სადემონსტარციო მიზნებისთვის ხელით ან მანქანა-დანადგარებით, მაგალითად, 

ელექტრული ბეწვახერხით ან ხელის ხერხით კედლის დაფებზე ან მუყაოზე ასოების 

და აბრების ამოჭრა; 

11. დასამუშავებელ დეტალებზე ამოსაჭრელ ან ამოსაკვეთ ნახატებთან დაკავშირებით 

გადაწყვეტილების მისაღებად ესკიზების, დიაგრამების, ნიმუშების, პროექტების ან 

ფოტოსურათების გამოკვლევა; 

12. ამოსაჭრელი ასოების, ნახატების ან ორნამენტების პარამეტრების გაზომვა და 

გამოთვლა; 

13. სხვადასხვა ტიპის ლითონის, შუშის, პლასტმასის ან კერამიკის ნაკეთობების სწორ ან 

მრუდ ზედაპირზე მოხატულობების, ორნამენტული ნახატების, გრავიურების, 

სავაჭრო ნიშნების, ფიგურების ან ასოების გრავირება და დაბეჭდვა; 

14. შუშის ნაკეთობებზე დეკორატიული ნახატების, საკალიბრებელი მონიშვნების და 

სხვა ფიგურების ამოჭრა.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 მხატვარი-დეკორატორი 

 შუშის მემინანქრე 
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 შუშის გრავიორი 

 აბრების მხატვარი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 შენობის მღებავი − 7131 

 სამრეწველო ნაკეთობების მღებავი − 7132 

 ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მღებავი − 7132 

 კერამიკაზე სახატავი მანქანის ოპერატორი − 8181 

 შუშაზე სახატავი მანქანის ოპერატორი − 8181 
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ხეზე, მოწნულ ნაწარმსა და სხვა მსგავს მასალებზე ხელით მომუშავე ოსტატები 

 

ხეზე, მოწნულ ნაწარმსა და სხვა მსგავს მასალებზე ხელით მომუშავე ოსტატები 

ტრადიციული ტექნოლოგიებით აშრობენ ან ჟღინთავენ ხეს, ჩალას, როტანგს, ლერწამს, 

თიხას, ნიჟარას და სხვა მასალებს, აგრეთვე კვეთენ, აყალიბებენ, აწყობენ, ქსოვენ, ღებავენ და 

მხატვრულად აფორმებენ სხვადასხვა ნაკეთობებს პირადი და საოჯახო მოხმარებისთვის ან 

დეკორატიული მიზნებით. კალათების და ჯაგრისების დამამზადებლები და მონათესავე 

სფეროების ოსტატები მოწნული ავეჯის, ჯაგრისების და ცოცხების დასამზადებლად და 

სხვადასხვა ტიპის კალათების დასაწნავად არჩევენ და ამზადებენ ჯაგარს, ნეილონს, ბოჭკოს, 

ხრალს, ძაფს და მავთულს.     

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ხის, ჩალის, როტანგის, ლერწმის, ნიჟარების და სხვა მსგავსი მასალების მომზადება; 

2. დეკორატიული მიზნებით ხის ზედაპირებზე მცენარეული და მხატვრული 

მოტივების ამოკვეთა; 

3. შუშაზე, თიხის ნაკეთობებზე ან ფაიფურის ჭურჭელზე დეკორატიული ორნამენტების 

ხელით მოხატვა; 

4. პირადი ან საოჯახო მოხმარებისთვის სხვადასხვა ნაკეთობების, მაგალითად, 

სასალათეების, კოვზების, საჭრელი დაფების, ლანგრების, ვაზების, დოქების, 

კალათების, ჩალის ქუდების, ჩალის ჭილობების და სხვა მსგავსი ნივთების კვეთა, 

აწყობა, ქსოვა, მოხატვა და გაფორმება; 

5. სხვადასხვა დეკორატიული ნაკეთობების, მაგალიტად, სტატუეტების და სხვა 

სკულპტურების, ჭადრაკის ფიგურების, საიუველირო ნაწარმის და მსგავსი ნივთების 

კვეთა, აწყობა, ქსოვა და მოხატვა; 

6. გაფრცქვნილი და დარბილებული როტანგისგან, ლერწმისგან, ლელქაშისგან, 

ტირიფის წნელისგან და სხვა მსგავსი მასალებისგან მოწნული ავეჯის დამზადება; 

7. ტირიფის წნელისგან, როტანგისგან, ლერწმისგან, ლელქაშისგან და სხვა მსგავსი 

მასალებისგან სხვადასხვა ტიპის კალათების დამზადება; 

8. დაწნული როტანგისგან, ხის შპონისგან თუ სხვა მასალებისგან წნელების ჩარჩოზე, 

მაგალითად ტირიფის წნელების ჩარჩოზე კალათების ძირის ფორმირება; 

9. კალათის ფსკერის კიდეების გარშემო, ძირის დაწნულ სექციებს შორის წნელების 

ჩასმა და მათი ზედა მიმართულებით მოხრა, რათა ისინი გამოყენებულ იქნან 

კალათის გვერდების ფუძედ; 

10. ჯაგრისის მასალების მაგალითად, ჯაგარის, ნეილონის, ბოჭკოს და მავთულის 

შერჩევა და მომზადება და მათი ჯაგრისის ფუძედ გამოყენება; 

11. ცოცხის მასალების, მაგალითად, ცოცხის სორგოს, ხრალის, ძაფის და ბოჭკოს შერჩევა 

და მომზადება და მათი ცოცხის ტარზე დამაგრება.    
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ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 კალათების დამამზადებელი 

 ჯაგრისების დამამზადებელი 

 ლერწმით წვნის ხელოსანი 

 წნული ავეჯის დამამზადებელი 

 ხის ნაკეთობების დამამზადებელი ხელოსანი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ხის პროდუქციის მწარმოებელი დაზგის ოპერატორი − 7523 

 

 

ჯგუფური ერთეული 7318 

ტექსტილზე, ტყავსა და სხვა მსგავს მასალებზე ხელით მომუშავე ოსტატები 

 

ტექსტილზე, ტყავსა და სხვა მსგავს მასალებზე ხელით მომუშავე ოსტატები იყენებენ 

ტრადიციულ ტექნოლოგიებს და ნიმუშებს ქსოვილების საწარმოებლად, საოჯახო 

მოხმარებისთვის ამზადებენ ნაქსოვ, ნაქარგ და სხვა სახის ტანსაცმელს და ნაკეთობებს, 

აგრეთვე ტრადიციულ ფეხსაცმელს, ხელჩანთებს, ქამრებს და სხვა აქსესუარებს.       

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. მატყლის, ბამბისა და სხვა ბოჭკოების დართვა და ბუნებრივი საღებავებით შეღებვა; 

2. საოჯახო მოხმარებისთვის მაქმანების დამზადება და სხვადასხვა სახის ტანსაცმლის 

და ნაკეთობების ქსოვა ან ქარგვა; 

3. ტყავის მომზადება და ბუნებრივი საღებავებით შეღებვა, აგრეთვე ტრადიციული 

ფეხსაცმლის, ხელჩანთების, ქამრების და სხვა აქსესუარების დამზადება; 

4. ნართის ხელით დართვა და  დახვევა; 

5. საქსოვ დაზგაზე საფუძველის ხელით გაწელვა; 

6. ხელის საქსოვ დაზგაზე უბრალო ან ორნამენტებიანი ტანსაცმლის, გობელენის, 

მაქმანის, ხალიჩების ან სხვა სახის ქსოვილების ქსოვა; 

7. გადაკვანძვის ტექნიკით ხალიჩების დამზადება; 

8. ხელით ან ხელის სამართავ დაზგაზე ტანსაცმლის ან სხვა ნაკეთობების ქსოვა; 

9. ყაისნაღით ქსოვა ან თასმის ხელით დამზადება; 

10. ქსელების ხელით დამზადება; 

11. ბუნებრივი საფეიქრო ბოჭკოების დახარისხება და კლასიფიცირება; 

12. მატყლის ბოჭკოების რეცხვა; 

13. საფეიქრო ბოჭკოების წმენდა და დაფაფუკება; 

14. ბოჭკოსგან ძენძის ფორმირება და მისი ჩამოვარცხნა, ძენძების შეერთება რულონებად, 

ან მათგან ფთილის ფორმირება.          

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ხალიჩების ხელოსანი 

 ხალიჩების მქსოველი 

 ტანსაცმლის მქსოველი 

 მქსოველი 

 ტყავის ხელოსანი 

 საქსოვ დაზგაზე ძაფის გამწყობი 

 საფეიქრო ბოჭკოს მჩეჩავი 

 საფეიქრო ბოჭკოს ქსელგამტარი 
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 საფეიქრო ბოჭკოსგან ფთილის დამამზადებელი 

 საფეიქრო ნაწარმის ხელოსანი 

 ძაფის და ნართის მრთველი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 საფეიქრო ბოჭკოს სავარცხნ-საჩეჩი მანქანის ოპერატორი − 8151 

 საქსოვი მანქანის ოპერატორი − 8152 

 საფეიქრო დაზგის ოპერატორი − 8152 

 

 

ჯგუფური ერთეული 7319 

ხელოსნები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

 

მოცემული ჯგუფური ერთეული აერთიანებს ტრადიციული ხელობის ხელოსნებს, 

რომლებიც სხვა ჯგუფურ ერთეულებში არ არიან კლასიფიცირებულნი. მაგალითად, ეს 

ჯგუფი მოიცავს არაძვირფას ლითონებზე და ქვებზე მომუშავე ტრადიციულ ხელობის 

ხელოსნებს.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 სანთლების დამამზადებელი (კუსტარული წარმოება) 

 ლითონის სათამაშოების დამამზადებელი 

 ქვის ნაკეთობების ხელოსანი 

 

 

მცირე ჯგუფი 732 

პოლიგრაფიული წარმოების მუშები 

 

პოლიგრაფიული წარმოების მუშები დაბეჭდვამდე ადგენენ და ამზადებენ საბეჭდ 

შრიფტებს; აწყობენ და მართავენ საბეჭდ დაზგებს; კინძავენ და საბოლოო სახეს აძლევენ 

დაბეჭდილ პროდუქციას, აგრეთვე, ამზადებენ ტრაფარეტებს და მართავენ ტრაფარეტული 

ბეჭდვის დანადგარებს.  

მათ მოვალეობებში შედის: ფირებზე, საბეჭდ ფორმებზე და სხვა ციფრულ 

მოწყობილობებზე ფოტოების ასლების აღწარმოებასთან დაკავშირებული გრაფიკული 

კამერების და სხვა სახის ფოტოგრაფიული ტექნიკის მართვა; მონიტორებით აღჭურვილი 

კომპიტერული ტექნიკით სკანირების, ფერების განცალკევების, შესწორების, რეტუშირების 

და სხვა სახის პროცესების მართვა, რაც გამოიყენება ასლის ფირზე გადატანისას და აგრეთვე, 

საბეჭდი ფორმების, ცილინდრების და სხვა ციფრული პროდუქციის დამზადებისთვის 

საჭირო ფირების წარმოებისას; ბეჭდვითი მასალების  დასაკაბადონებელი, ასლების 

ფოტოგრაფირების, ამოსაბეჭდი, დასაჭრელი, დასაკეცი, დასახარისხებლი და ასაკინძი 

მანქანა-დანადგარების გამართვა, ოპერირება და კონტროლი; გეგმიური დამაგვირგვინებელი 

ოპერაციების შესრულება და მანქანა-დანადგარების ტექნიკური მომსახურება; 

ტრაფარეტების მომზადება და ტრაფარეტული ბეჭდვის დანადგარის მართვა.   

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

7321 ბეჭდვამდელი პროცესის ტექნიკოსები 

7322 მბეჭდავები 

7323 ბეჭდვითი პროდუქციის საბოლოო დამმუშავებლები და მკინძავები 
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ჯგუფური ერთეული 7321 

ბეჭდვამდელი პროცესის ტექნიკოსები 

 

ბეჭდვამდელი პროცესის ტექნიკოსები აკორექტირებენ, აფორმატებენ, კრებენ და ადგენენ 

სხვადასხვა ბეჭდვით პროცესების და სხვა ვიზუალური საინფორმაციო საშუალებების 

პრეზენტაციების დროს გამოსაყენებელ ტექსტებს და გრაფიკებს.   

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ფირებზე, საბეჭდ ფორმებზე და ციფრულ მოწყობილობზე ფოტოების ასლების 

აღწარმოებასთან დაკავშირებული გრაფიკული კამერების და სხვა ფოტოგრაფიული 

ტექნიკის მართვა;  

2. სურათების, ტექსტების, წყობისა და განლაგების შესაქმნელად ბეჭდვით და სხვა 

ვიზუალურ საინფორმაციო საშუალებებში ასახვისთვის კომპიუტერული 

პროგრამების გამოყენება; 

3. ფირიდან საბეჭდ ფორმებზე, ციფრულ მოწყობილობებზე და საბეჭდ დაზგებზე 

გამოსახულებების აღწარმოებასთან დაკავშირებით საბეჭდი ფორმების 

დამამზადებელი მოწყობილობების მართვა; 

4. მონიტორებით აღჭურვილი კომპიტერული ტექნიკით სკანირების, ფერთა 

განცალკევების და შესწორების, მასკირების, შემოქმედებითი დიზაინის, 

კომბინირების, დადების, რეტუშირების და სხვა სახის პროცესების მართვა, რაც 

გამოიყენება ასლის ფირზე გადატანისას და აგრეთვე, საბეჭდი ფორმების, 

ცილინდრების და სხვა ციფრული პროდუქციის დამზადებისთვის საჭირო ფირების 

წარმოებისას; 

5. ციფრული სისტემებიდან, ნეგატივი და პოზიტივი ფირებიდან ციფრული და 

ქიმიური კორექტურის შესრულება; 

6. ბეჭდვითი კორექტურის შეფასება, ხარისხის უზრუნველსაყოფად მათი შემოწმება და 

კორექტირება; 

7. პიგმენტური ქაღალდის მომზადება და ექსპონირება ცილინდრებზე გადატანის 

მეთოდით  განსათავსებლად და გამოსახულების გამჟღავნება.  

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ასოთამწყობი 

 სამაგიდო საგამომცემელო სისტემების ოპერატორი 

 ელექტრონული ბეჭდვამდელი პროცესის ტექნიკოსი 

 ფოტოლითოგრაფი 

 საბეჭდი ფორმების დამამზადებელი (ბეჭდვა) 

 საბეჭდი ფორმების მემონტაჟე (ტრაფარეტული ბეჭდვა) 

 ტრაფარეტების დამამზადებელი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 7322 

მბეჭდავები 

 

მბეჭდავები არეგულირებენ და მართავენ ციფრულ, სასტამბო, ლითოგრაფიულ, 

ფლექსოგრაფიულ, გრავიურულ, საგაზეთო და სხვა სახის საბეჭდ დაზგებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. სუბსტრატების მკვებავების, მიწოდების მექანიზმების, საღებავი სისტემების და 

საბეჭდი მანქანა-დანადგარების სხვა ფუნქციური კომპონენტების გამართვა, 

რეგულირება და კონტროლი; 
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2. სტანდარტების შესაბამისად საღებავის და გამხსნელების შერევა და ბეჭდვის 

პროცესში ფურცელების და საღებავის მიწოდების რეგულირება; 
3. ბეჭდვის ხარისხის სტანდარტების შესამოწმებლად საცდელ ანაბეჭდებზე 

დაყრდნობით საბეჭდი დაზგების მონიტორინგი, შეფასება და განსაზღვრა, აგრეთვე 

ხარვეზების აღმოჩენა; 
4. ციფრული, როტაციული, ოფსეტური და ფლექსოგრაფიული საბეჭდი დაზგებით და 

საბეჭდ დაზგასთან დააგრეგატებული გამოსაყვანი სისტემებით სხვადასხვა ბეჭდური 

პროდუქციის წარმოება; 
5. ოფსეტური ბეჭდვის მცირე ფორმატის დაზგებისთვის საბეჭდი ფორმების, საბეჭდი 

ცილინდრების და ოფსეტური ტილოების მომზადება;  
6. მიწოდების მექანიზმებში ფურცლების ჩატვირთვა; 
7. მანქანა-დანადგარების მუშაობის პროცესის და ბეჭდვის ხარისხის კონტროლი; 
8. მანქანა-დანადგარების ტექნიკური მომსახურება, დარეგულირება, შეკეთება და 

გაწმენდა; 
9. ციფრული საბეჭდი გამოსახულებების წარმოება და გამოსახულებების გადატანა და 

გამოშვება. 
 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 კლიშეთი მბეჭდავი 

 ციფრული ბეჭდვის ოპერატორი 

 მიწოდების მოწყობილობის ოპერატორი (ბეჭდვა) 

 ფლექსოგრაფიული საბეჭდი დაზგის ოპერატორი 

 მბეჭდავი, ქსილოგრაფია 

 ოფსეტური საბეჭდი დაზგის ოპერატორი 

 დიდი ფორმატის ფურცლების საბეჭდი დაზგის ოპერატორი 

 ტრაფარეტული ბეჭდვის მბეჭდავი 

 ტრაფარეტული ბეჭდვის დაზგის ოპერატორი 

 მცირე ფორმატის დაზგის ოპერატორი 

 ტექსტილზე მბეჭდავი 

 რულონური საბეჭდი დაზგის ოპერატორი 
 

 

ჯგუფური ერთეული 7323 

ბეჭდვითი პროდუქციის საბოლოო დამმუშავებლები და მკინძავები 
 

ბეჭდვითი პროდუქციის საბოლოო დამმუშავებლები და მკინძავები ხელით ან მანქანის 

გამოყენებით კინძავენ წიგნებს და სხვა პუბლიკაციებს, დაბეჭდილ პროდუქციას აძლევენ 

საბოლოო სახეს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ავტომატურად მკინძავი და საბოლოო სახის მიმცემი მოწყობილობების მუშაობის 

გამართვა და ზედამხედველობა; 
2. ყდიანი, ნახევარად ყდიანი და გარეკანიანი წიგნების აკინძვა და ყდების შეკეთება; 
3. მანქანით და ხელით რვეულების დაკეცვა, დახარისხება და აკინძვა; 
4. ბეჭდვამდელი და ბეჭდვის შემდგომი ქაღალდის დასაჭრელად ფურცლის საჭრელი 

დაზგის მართვა, აგრეთვე ელექტრონულად მართვადი აგრეგატების პროგრამირება; 
5. გაზეთებში, ჟურნალებსა და კონვერტებში დაბეჭდილი მასალების ჩასადები 

სისტემების მართვა; 
6. დაბეჭდილი პროდუქციის ავტომატურად ან ხელით გაფორმება; 
7. ფოტოგრაფიული და ელექტრონული რეპროდუცირების დანადგარების მართვა.    
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ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 წიგნის მკინძავი 

 ფურცლების დამხარისხებელი მანქანის ოპერატორი 

 ქაღალდის მჭრელი მანქანის ოპერატორი 

 კილიტით შტამპვის მანქანის ოპერატორი 

 საკეცი მანქანის ოპერატორი 

 შემკრები მანქანის ოპერატორი 

 მრავალფურცლიანი საამკინძაო მანქანის ოპერატორი 

 წებოთი უნაკერო საამკინძაო მანქანის ოპერატორი 

 ჩაწყობით კერვის მანქანის ოპერატორი 

მცირე ფორმატის საამკინძაო მანქანის მკინძავი 

 

 

ქვეჯგუფი 74 

ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების სფეროების მუშები 

 

ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების სფეროების მუშები ამონტაჟებენ, 

აწყობენ და ტექნიკურ მომსახურებას უწევენ ელექტრულ საკაბელო სისტემებს და მანქანა-

დანადგარებს, სხვა ელექტრულ მოწყობილობებს, ელექტროგადამცემ და ელექტროკვების 

ხაზებს და კაბელებს, აგრეთვე, ელექტრონულ და სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობებს და 

სისტემებს. ამ ქვეჯგუფის  პროფესიათა უმრავლესობისათვის აუცილებელია ISCO-ს 

კვალიფიკაციის მეორე დონე. 

სამუშაო სრულდება ხელით ან ხელის და სხვა სახის სამუშაო იარაღებით, რომლებიც 

გამოიყენება  კონკრეტული სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო ფიზიკური ძალის და 

დროის შესამცირებლად, აგრეთვე, პროდუქციის ხარისხის გასაუმჯობესებლად. 

დავალებების შესრულება მოითხოვს წარმოების პროცესის საორგანიზაციო საკითხების, 

გამოყენებული მასალების და ხელსაწყოების, აგრეთვე საბოლოო პროდუქტის თვისებების 

და დანიშნულების ცოდნას. 

ამ ქვეჯგუფში დასაქმებულების მოვალეობებში შედის: ელექტრული და ელექტრონული 

საკაბელო სისტემების, მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების დამონტაჟება, 

ტექნიკური მომსახურება, აწყობა და დარეგულირება; ოპერაციების თანმიმდევრობის და 

მეთოდების დასადგენად პროექტების, ელექტროსადენების სქემების და ტექნიკური 

მახასიათებლების შესწავლა; რისკების, დეფექტების და სარეგულაციო ან სარემონტო 

სამუშაობის საჭიროების განსასაზღვრად ელექტრული და ელექტრონული სისტემების, 

მოწყობილობების, კაბელების და მანქანა-დანადგარების შემოწმება და ტესტირება; 

ელექტრული და სატელეკომუნიკაციო გადამცემი ხაზების დამონტაჟება, ტექნიკური 

მომსახურება და შეკეთება; ელექტრული, სატელეკომუნიკაციო და მონაცემთა გადამცემი 

კაბელების შეერთება; ელექტრონული მოწყობილობების, მაგალითად, კომერციული და 

საოფისე მანქანა-დანადგარების, ელექტრონული ინსტრუმენტების და კონტროლის 

სისტემების, კომპიუტერების, სატელეკომუნიკაციო და მონაცემთა გადამცემი 

მოწყობილობების ტექნიკური მომსახურება, დეფექტების გამოვლენა, აწყობა, 

დარეგულირება, ტესტირება და რემონტი.     

 

ამ ქვეჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ მცირე ჯგუფებში: 

741 ელექტრული მოწყობილობების მემონტაჟეები და შემკეთებლები 

742 ელექტრონული და სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობების მემონტაჟეები და 

შემკეთებლები  
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მცირე ჯგუფი 741 

ელექტრული მოწყობილობების მემონტაჟეები და შემკეთებლები 

 

ელექტრული მოწყობილობების მემონტაჟეები და შემკეთებლები ამონტაჟებენ, აწყობენ და 

ტექნიკურ მომსახურებას უწევენ ელექტრულ საკაბელო სისტემებს და მსგავს 

მოწყობილობებს, ელექტრულ მანქანა-დანადგარებს და სხვა ელექტრულ აპარატურას, 

აგრეთვე ელექტროგადამცემ და ელექტროკვების ხაზებს და კაბელებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: ელექტრული საკაბელო სისტემების, მანქანა-დანადგარების და 

მოწყობილობების დამონტაჟება, ტექნიკური მომსახურება, აწყობა და დარეგულირება; 

ოპერაციების თანმიმდევრობისა და მეთოდების დასადგენად პროექტების, 

ელექტროსადენების სქემების და ტექნიკური მახასიათებლების შესწავლა; რისკების, 

დეფექტების და სარეგულაციო ან სარემონტო სამუშაობის საჭიროების განსასაზღვრად 

ელექტრული სისტემების, მოწყობილობების, კაბელების და მანქანა-დანადგარების 

შემოწმება და ტესტირება; ელექტროგადამცემი ხაზების დამონტაჟება, ტექნიკური 

მომსახურება და შეკეთება; ელექტრული კაბელების შეერთება. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

7411 მშენებლობის და მონათესავე სფეროების ელექტრიკოსები 

7412 ელექტრული მოწყობილობის მექანიკოსები და მონტიორები 

7413 ელექტროგადამცემი ხაზების მემონტაჟეები და შემკეთებლები 

  

 

ჯგუფური ერთეული 7411 

მშენებლობის და მონათესავე სფეროების ელექტრიკოსები 

 

მშენებლობის და მონათესავე სფეროების ელექტრიკოსები ამონტაჟებენ, ტექნიკურ 

მომსახურებას უწევენ და არემონტებენ ელექტრულ საკაბელო სისტემებს და მასთან 

დაკავშირებულ მოწყობილობებს და დანადგარებს.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. სხვადასხვა შენობებში, მაგალითად, სკოლებში, საავადმყოფოებში, სავაჭრო 

დაწესებულებებში, საცხოვრებელ და სხვა სახის ნაგებობებში ელექტრული საკაბელო 

სისტემების და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობების მონტაჟი, ტექნიკური 

მომსახურება და რემონტი; 

2. ოპერაციების თანმიმდევრობის და მეთოდების დასადგენად პროექტების, 

ელექტროსადენების სქემების და ტექნიკური მახასიათებლების შესწავლა;  

3. სამუშაოსთან დაკავშირებული ტექნიკური მახასიათებლების და შესაბამისი 

სტანდარტების თანახმად ელექტროგაყვანილობის, მოწყობილობების და 

დანადგარების მონტაჟის და განლაგების დაგეგმვა; 

4. რისკების, დეფექტების და სარეგულაციო ან სარემონტო სამუშაობის საჭიროების 

განსასაზღვრად ელექტრული სისტემების, მოწყობილობების და შემადგენელი 

ნაწილების შემოწმება;  

5. ტერმინალებისთვის და დამაკავშირებელი ნაწილებისთვის სადენების და კაბელების 

შერჩევა, გადაჭრა და მათთან შეერთება; 

6. სამონტაჟო ათვლის წერტილების გაზომვა და მომზადება; 

7. ელექტრული განმანაწილებელი დაფების განთავსების ადგილების განსაზღვრა და 

მონტაჟი; 

8. წრედების ელექტროგამტარობის ტესტირება.     
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ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ელექტრიკოსი, შენობების რემონტი 

 ელექტრიკოსი 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ელექტრომონტიორი  − 7412 

 ელექტრომექანიკოსი − 7412 

 ელექტროგადამცემი ხაზების მემონტაჟე − 7413 

 

 

ჯგუფური ერთეული 7412 

ელექტრული მოწყობილობის მექანიკოსები და მონტიორები 

 

ელექტრული მოწყობილობის მექანიკოსები და მონტიორები შენობებში, ქარხნებში, 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებებში, სახელოსნოებში თუ სხვა ადგილებში აწყობენ, 

არეგულირებენ, ამონტაჟებენ და არემონტებენ ელექტრულ ხელსაწყოებს და დანადგარებს.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. სხვადასხვა ტიპის ელექტრული მანქანა-დანადგარების და ძრავების, გენერატორების, 

გამანაწილებელი მოწყობილობების, მაკონტროლებელი ხელსაწყოების, 

ინსტრუმენტების ან ლიფტების ელექტრული ნაწილების და სხვა მსგავსი 

მოწყობილობების აწყობა, დარეგულირება და რემონტი; 

2. საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოების, სამრეწველო მანქანა-დანადგარების და სხვა 

მოწყობილობების ელექტრული ნაწილების აწყობა, დარეგულირება და რემონტი; 

3. წარმოებული ელექტრული პროდუქციის შემოწმება და გამოცდა; 

4. ელექტრული მოწყობილობების, საკაბელო და  კონტროლის სისტემების მონტაჟი, 

ტესტირება, შეერთება, ექსპლუატაციაში გაშვება, ტექნიკური მომსახურება და 

მოდიფიცირება; 

5. ელექტრული და ჰიდრავლიკური სამგზავრო და სატვირთო ლიფტების, 

ესკალატორების, მოძრავი ბილიკების და სხვა ამწევი საშუალებების დაპროექტება, 

დამონტაჟება, ტექნიკური მომსახურება და რემონტი; 

6. კვების სისტემებთან ელექტრული სისტემების მიერთება; 

7. დეფექტური ნაწილების გამოცვლა და შეკეთება.     

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ელექტროარმატურის მონტიორი 

 ავტოსატრანსპოტო საშუალებების ელექტრიკოსი 

 ელექტროგენერატორების მონტიორი 

 ელექტრომექანიკოსი 

 ლიფტების მექანიკოსი 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ელექტრონული მოწყობილობების მექანიკოსი − 7421 

 ელექტრული მოწყობილობების ამწყობი − 8212 
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ჯგუფური ერთეული 7413   

ელექტროგადამცემი ხაზების მემონტაჟეები და შემკეთებლები 

 

ელექტროგადამცემი ხაზების მემონტაჟეები და შემკეთებლები ამონტაჟებენ, არემონტებენ 

და აერთებენ ელექტროგადამცემ და ელექტრომომარაგების კაბელებს და მათთან 

დაკავშირებულ მოწყობილობებს.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ელექტროგადამცემი და ელექტროწევის მიწისზედა და მიწისქვეშა ხაზების მონტაჟი 

და რემონტი; 

2. მიწისზედა და მიწისქვეშა კაბელების შეერთება; 

3. უსაფრთოხების წესების და პროცედურების დაცვა, მაგალითად, დანადგარების 

რეგულარული შემოწმება და სამუშაო ტერიტორიაზე ბარიერების აღმართვა; 

4. გაუმართავი ან ჩამოვარდნილი ხაზებიდან ელექტროდენის დარტყმის ხიფათის 

გასანეიტრალებლად ან სარემონტო სამუშაოების გასაადვილებლად გადამრთველების 

განრთვა ან დასამიწებელი დანადგარების შეერთება; 

5. მოწყობილობებთან მისადგომად ბოძებზე აცოცება ან ავტომობილის ამწე კალათის 

გამოყენება; 

6. ელექტროგაყვანილობის სქემებით და ელექტრული სატესტო ხელსაწყოებით 

სექციური მოწყობილობების, ავტომატური ამომრთველების, დნობადი მცველების, 

ძაბვის სტაბილიზატორების, ტრანსფორმატორების, ჩამრთველების, რელეების ან 

ელექტროგაყვანილობის სისტემების დეფექტების იდენტიფიცირება.      

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ელექტრული კაბელების შემაერთებელი  

 ელექტროგადამცემი ხაზის ელექტრიკოსი  

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 მონაცემთა გადამცემი და სატელეკომუნიკაციო კაბელების მეკაბელე − 7422 

 სატელეკომუნიკაციო ხაზების მემონტაჟე − 7422  

 

 

მცირე ჯგუფი 742 

ელექტრონული და სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობების მემონტაჟეები და შემკეთებლები 

 

ელექტრონული და სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობების მემონტაჟეები და 

შემკეთებლები აწყობენ, ტექნიკურ მომსახურებას უწევენ, არეგულირებენ და არემონტებენ 

ელექტრონულ მოწყობილობებს, მაგალითად, კომერციულ და საოფისე მანქანა-

დანადგარებს, ელექტრონულ ინსტრუმენტებს და კონტროლის სისტემებს; ამონტაჟებენ, 

არემონტებენ და ტექნიკურ მომსახურებას უწევენ სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობებს, 

მონაცემთა გადამცემ დანადგარებს, კაბელებსა და ანტენებს; არემონტებენ, აწყობენ და 

ტექნიკურ მომსახურებას უწევენ კომპიუტერებს.   

მათ მოვალეობებში შედის: დეფექტების გამოსავლენად მანქანა-დანადგარების, 

მოწყობილობების, ინსტრუმენტების და კონტროლის სისტემების შემოწმება და გამოცდა; 

გაცვეთილი და დეფექტური ნაწილების და გაყვანილობის დარეგულირება, შეკეთება და 

გამოცვლა, აგრეთვე, მანქანა-დანადგარების, მოწყობილობების და ინსტრუმენტების 

ტექნიკური მომსახურება;  ელექტრონული ხელსაწყოების და კონტროლის სისტემების 

დამონტაჟება; ელექტრონული მოწყობილობების აწყობა და რეგულირება; კომპიუტერების, 

მონაცემთა გადამცემი დანადგარების და კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობების 
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ტექნიკური მომსახურება, დეფექტების გამოვლენა, აწყობა, დარეგულირება, ტესტირება და 

რემონტი; მიკროტალღური, ტელემეტრული, მულტიპლექსური, სატელიტური და სხვა სახის 

რადიო და ელექტრომაგნიტურ ტალღებზე მომუშავე კავშირგაბმულობის სისტემების 

დამონტაჟება, ტექნიკური მომსახურება, შეკეთება და მათი გაუმართაობის დიაგნოსტიკა; 

ტექნიკური რჩევების და ინფორმაციის მიწოდება, აგრეთვე, კომპლექსური 

სატელეკომუნიკაციო ქსელების და მოწყობილობების მუშაობის მონიტორინგი; 

კომპიუტერის, რადიოს, ტელეფონის და სატელევიზიო გადამცემი კაბელების ინსტალაცია, 

შეერთება და რემონტი; კავშირგაბმულობის ანტენების მონტაჟი, ტექნიკური მომსახურება და 

რემონტი.   

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

7421 ელექტრონული მოწყობილობების მექანიკოსები და მომსახურე მუშები 

7422 საინფორმაციო და კავშირგაბმულობის ტექნოლოგიების მემონტაჟეები და მომსახურე 

მუშები 

  

 

ჯგუფური ერთეული 7421 

ელექტრონული მოწყობილობების მექანიკოსები და მომსახურე მუშები 

 

ელექტრონული მოწყობილობების მექანიკოსები და მომსახურე მუშები აწყობენ, 

ტექნიკურ მომსახურებას უწევენ, არეგულირებენ და არემონტებენ ელექტრონულ 

მოწყობილობებს, მაგალითად, კომერციულ და საოფისე მანქანა-დანადგარებს, 

ელექტრონულ ინსტრუმენტებს და კონტროლის სისტემებს.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. დეფექტების გამოსავლენად მანქანა-დანადგრების, ინსტრუმენტების, შემადგენელი 

ნაწილების, კონტროლის სისტემების და სხვა ელექტრონული მოწყობილობების 

შემოწმება და გამოცდა;  

2. გაცვეთილი და დეფექტური ნაწილების და გაყვანილობის დარეგულირება, შეკეთება 

და გამოცვლა, აგრეთვე, მანქანა-დანადგარების, მოწყობილობების და 

ინსტრუმენტების ტექნიკური მომსახურება; 

3. მოწყობილობების ხელახლა აწყობა, საექსპლუატაციო ტესტირება და დარეგულირება; 

4. ელექტრონული ინსტრუმენტების და კონტროლის სისტემების დამონტაჟება; 

5. ინჟინრებთან, ტექნიკოსებთან და ტექნიკურ მომსახურებასთან დაკავშირებულ სხვა 

პერსონალთან კოორდინირებული მუშაობა; 

6. გაუმართავი მუშაობის და მუშაობასთან დაკავშირებული სისტემატური 

პრობლემების დიაგნოსტიკისთვის სატესტო მონაცემთა შედეგების ინტერპრეტაცია;  

7. ხელის ინსტრუმენტებით, ძალური ხელსაწყოებით თუ სარჩილავით ელექტრული და 

ელექტრონული კომპონენტების, კვანძების და სისტემების დამონტაჟება, 

დარეგულირება, შეკეთება ან გამოცვლა; 

8. შემადგენელი ნაწილების კვანძებთან, მაგალითად, რადიოსისტემებთან, 

ინსტრუმენტებთან, მაგნეტოებთან, ინვერტორებთან და ჰაერში საწვავით გაწყობის 

სისტემებთან დაკავშირება; 

9. ტექნიკურ მომსახურებასთან და რემონტთან დაკავშირებულ სამუშაოებზე აღრიცხვის 

წარმოება. 
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ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 საფრენი საშუალებების ტექნიკური მომსახურების მექანიკოსი (საავიაციო 

ელექტროტექნიკა) 

 ბანკომატების მექანიკოსი 

 საავიაციო ელექტროტექნიკის ტექნიკოსი 

 ელექტრონული მოწყობილობების მომსახურე მუშა 

 ელექტრონული მოწყობილობების მექანიკოსი 

 ფოტოასლგადამღები აპარტატების ტექნიკოსი 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 საჰაერო მოძრაობის უსაფრთხოების ტექნიკოსი − 3155 

 

 

ჯგუფური ერთეული 7422 

საინფორმაციო და კავშირგაბმულობის ტექნოლოგიების მემონტაჟეები და მომსახურე მუშები 

 

საინფორმაციო და კავშირგაბმულობის ტექნოლოგიების (ICT) მემონტაჟეები და 

მომსახურე მუშები ამონტაჟებენ, არემონტებენ, უვლიან და ტექნიკურ მომსახურებას უწევენ 

სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობებს, მონაცემთა გადამცემ დანადგარებს, კაბელებს, 

ანტენებს და საკაბელო არხებს, აგრეთვე, არემონტებენ, აწყობენ და ტექნიკურ მომსახურებას 

უწევენ კომპიუტერებს.    

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. კომპიუტერების, მონაცემთა გადამცემი დანადგარების და კომპიუტერის 

პერიფერიული მოწყობილობების ტექნიკური მომსახურება, დეფექტების გამოვლენა, 

ტესტირება და რემონტი;  

2. კომპიუტერული ტექნიკის აწყობა და დარეგულირება; 

3. მიკროტალღური, ტელემეტრული, მულტიპლექსური, სატელიტური და სხვა სახის 

რადიო და ელექტრომაგნიტურ ტალღებზე მომუშავე კავშირგაბმულობის სისტემების 

დამონტაჟება, ტექნიკური მომსახურება, შეკეთება და მათი გაუმართაობის 

დიაგნოსტიკა;  

4. ტექნიკური რჩევების და ინფორმაციის მიწოდება, აგრეთვე, კომპლექსური 

სატელეკომუნიკაციო ქსელების და მოწყობილობების მუშაობის მონიტორინგი; 

5. კომპიუტერის, რადიოს, ტელეფონის და სატელევიზიო გადამცემი კაბელების 

ინსტალაცია და რემონტი;  

6. სატელეკომუნიკაციო და მონაცემთა გადამცემი კაბელების შეერთება, აგრეთვე, 

დამცავი ეკრანით შეფუთვა; 

7. კავშირგაბმულობის ანტენების მონტაჟი, ტექნიკური მომსახურება და რემონტი.   

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 კავშირგაბმულობის ტექნოლოგიების მომსახურე მუშა 

 კომპიუტერული მოწყობილობების მონტიორი 

 კომპიუტერული ტექნიკის მემონტაჟე 

 მონაცემთა გადამცემი და სატელეკომუნიკაციო კაბელების მეკაბელე 

 სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობების შემკეთებელი 

 სატელეკომუნიკაციო ხაზების მუშა 

 სატელეფონე მოწყობილობის მემონტაჟე 

 
  

http://techdict.ge/ka/word/ICT/
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სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 სპეციალისტი ტექნიკოსი (ტელეკომუნიკაციები) – 3522 

 

 

ქვეჯგუფი 75 

კვების, ხის დამმუშავებელი, ტექსტილისა და სამკერვალო მრეწველობის და მონათესავე 

სფეროების ხელოსნები და მუშები 

 

კვების, ხის დამმუშავებელი, ტექსტილისა და სამკერვალო მრეწველობის და მონათესავე 

სფეროების ხელოსნები და მუშები სოფლის მეურნეობის და მეთევზეობის ნედლეულს 

ამუშავებენ და გადაამუშავებენ საკვებად და სხვა სახის პროდუქტებად, აგრეთვე აწარმოებენ 

და არემონტებენ ხის, ტექსტილის, ბეწვის, ტყავის ან სხვა მასალის პროდუქციას. ამ 

ქვეჯგუფის  პროფესიათა უმრავლესობისათვის აუცილებელია ISCO-ს კვალიფიკაციის მეორე 

დონე. 

სამუშაო სრულდება ხელით და ხელის და სხვა სახის სამუშაო იარაღებით, რომლებიც 

გამოიყენება კონკრეტული სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო ფიზიკური ძალის და 

დროის შესამცირებლად,  აგრეთვე პროდუქტების ხარისხის გასაუმჯობესებლად. 

დავალებების შესრულება მოითხოვს წარმოების პროცესის საორგანიზაციო საკითხების, 

გამოყენებული მასალების და ხელსაწყოების, აგრეთვე, საბოლოო პროდუქტის თვისებების 

და დანიშნულების ცოდნას. 

ამ ქვეჯგუფში დასაქმებულების  მოვალეობებში შედის: ხორცის, თევზის, მარცვლეულის, 

ხილის, ბოსტნეულის და სხვა მსგავსი ნედლეულის საკვებ პროდუქტებად დამუშავება და 

გადამუშავება, თამბაქოს  დამუშავება და გადამუშავება თამბაქოს ნაწარმად; საკვები 

პროდუქტების და სასმელების დეგუსტაცია და დახარისხება; ბუნებრივი ბოჭკოს და ტყავის 

ნედლეულის დამუშავება და გადამუშავება; ავეჯის და ხისგან დამზადებული სხვა 

ნაკეთობების დამზადება და რემონტი; ტყავის ნედლეულის და ტყავის მომზადება შემდგომი 

მოხმარებისთვის; ტექსტილის, ტანსაცმლის, ქუდების, ფეხსაცმლის და სხვა მსგავსი 

პროდუქტების დამზადება და რემონტი; შესაძლებელია ამ ფუნქციებმა მოიცვას სხვა მუშების 

ზედამხედველობაც. 

 

ამ ქვეჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ მცირე ჯგუფებში: 

751 კვების მრეწველობის და მონათესავე სფეროების მუშები 

752 ხის დამმუშავებლები, ავეჯის დამამზადებლები და მონათესავე სფეროების მუშები 

753 მკერავები და მონათესავე სფეროების ხელოსნები 

754 ხელოსნები და მონათესავე სფეროების მუშები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

 

 

მცირე ჯგუფი 751 

კვების მრეწველობის და მონათესავე სფეროების მუშები 

 

კვების მრეწველობის და მონათესავე სფეროების მუშები კლავენ პირუტყვს; ამუშავებენ და 

ამზადებენ მათ და სხვა მსგავს საკვებ პროდუქტებს ადამიანთა და ცხოველთა 

მოხმარებისთვის; ამზადებენ  სხვადასხვა სახეობის პურს, ნამცხვრებს და ფქვილისგან 

დამზადებულ სხვა პროდუქტებს; ამუშავებენ და აკონსერვებენ ხილს, ბოსტნეულს და 

მათთან დაკავშირებულ საკვებ პროდუქტებს; დეგუსტაციას უკეთებენ და ახარისხებენ 

სხვადასხვა საკვებ პროდუქტებს და სასმელებს; ამზადებენ თამბაქოს და აწარმოებენ 

თამბაქოს პროდუქციას. 
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მათ მოვალეობებში შედის: ცხოველების დაკვლა; ხორცის, თევზის და მათთან 

დაკავშირებული საკვები პროდუქტების დამუშვება და მომზადება; სხვადასხვა სახეობის 

პურის, ნამცხვრების და ფქვილის სხვა პროდუქტების დამზადება; ხილის, ბოსტნეულის და 

მათთან დაკავშირებული საკვები პროდუქტების დამუშავება და დაკონსერვება; სხვადასხვა 

საკვები პროდუქტების და სასმელების დეგუსტაცია და დახარისხება; თამბაქოს მომზადება  

და თამბაქოს პროდუქციის წარმოება; შესაძლებელია ამ ფუნქციებმა მოიცვას სხვა მუშების 

ზედამხედველობაც. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

7511 ხორცის, თევზისა და მსგავსი საკვები პროდუქტების გადამმუშავებლები 

7512 მცხობელები, კონდიტერები და ტკბილეულის დამამზადებლები 

7513  რძის პროდუქტების დამამზადებლები 

7514 ხილის, ბოსტნეულის და მსგავსი პროდუქტების დამკონსერვებლები 

7515  საკვები პროდუქტების და სასმელების დეგუსტატორები და დამხარისხებლები 

7516  თამბაქოს დამამზადებლები და თამბაქოს პროდუქციის მწარმოებლები 
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ხორცის, თევზისა და მსგავსი საკვები პროდუქტების გადამმუშავებლები 

 

ხორცის, თევზისა და მსგავსი საკვები პროდუქტების გადამმუშავებლები კლავენ 

პირუტყვს; ასუფთავებენ, ჭრიან და ამუშავებენ ხორცს და თევზს; აცლიან ძვლებს და 

ამზადებენ შესაბამის საკვებ პროდუქტებს; გამოშრობის, დამარილების ან შებოლვის გზით 

აკონსერვებენ ხორცს, თევზს და სხვა საკვებ პროდუქტებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ცხოველების დაკვლა; 

2. დაკლული ცხოველების გატყავება და დანაწევრება; 

3. გასაყიდად ან შემდგომ გადასამუშავებლად ხორცის და თევზის ძვლებისგან 

გაწმენდა, დაჭრა და დამუშავება; 

4. საკეპი, სარევი და ფორმის მისაცემი მანქანა-დანადგარებით ინგრედიენტების 

მომზადება, აგრეთვე ძეხვეულის და სხვა მსგავსი პროდუქტების  დამზადება; 

5. ხორცის, თევზის და სხვა საკვები პროდუქტების დაკონსერვება; 

6. ხორცის, თევზისა და სხვა საკვები პროდუქტების შესაბოლად შესაბოლი 

მოწყობილობების ან ღუმელების მართვა; 

7. სარეალიზაციოდ ხორცის, თევზის და შესაბამისი საკვები პროდუქტების მოხარშვა ან 

სხვაგვარად მომზადება; 

8. მომხმარებლებისათვის ხორცის ან თევზის მიყიდვა, რაც, აგრეთვე მოიცავს 

პროდუქტების დაფასოებას, აწონვას, მარკირებას და საფასურის მიღებას. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ყასაბი 

 თევზის ფილეს დამამზადებელი 

 თევზით მოვაჭრე 

 საქონლის დამკვლელი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 მაღაზიის მეპატრონე − 5221 
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 თევზის დამმუშავებელი მანქანის ოპერატორი − 8160 

 ხორცის დამმუშავებელი მანქანის ოპერატორი − 8160 
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მცხობელები, კონდიტერები და ტკბილეულის დამამზადებლები 

 

პურის მცხობელები, კონდიტერები და ტკბილეულის დამამზადებლები ამზადებენ 

სხვადასხვა სახეობის პურს, ნამცხვრებს და ფქვილისგან დამზადებულ სხვა პროდუქტებს, 

აგრეთვე, ხელით ნაკეთ შოკოლადს და შაქრის საკონდიტრო ნაწარმს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. პურის, ნამცხვრების, ორცხობილების, ცომეულის, ღვეზელების და ფქვილის სხვა 

პროდუქტების დამზადება; 

2. ხელსაწყოების და სხვადსხვა დანადგარების დახმარებით შაქრის, შოკოლადის და 

სხვა ინგრედიენტების ნარევისგან ხელით ნაკეთი საკონდიტრო ნაწარმის დამზადება; 

3. სარევი, შესაზავებელი ან დამამუშავებელი მანქანა-დანადგარების თასებში აწონილი 

ინგრედიენტების შერევა; 

4. სტანდარტებისა და სპეციფიკაციების უზრუნველსაყოფად ნედლეულის ხარისხის 

შემოწმება; 

5. ფითხით ან ფუნჯით  პურფუნთუშეულის ნაწარმზე ჭიქურას, გლაზურის ან სხვა 

დანამატის დადება; 

6. პროფესიული ჰიგიენის და უსაფრთხოების რეგულაციების უზრუნველსაყოფად 

წარმოების წინ, დანადგარების სისუფთავის და ფუნქციონირების შემოწმება; 

7. გამოცხობის დროის განსასაზღვრად ღუმელის ტემპერატურის და პროდუქტის 

გარეგანი სახის კონტროლი; 

8. პურის, ფუნთუშების, ცომეულის და საკონდიტრო პროდუქტების პარტიების 

ფორმირების, ჩატვირთვის, ცხობის, გადმოტვირთვის, ფორმიდან გადმოღების და 

გაციების პროცესების კოორდინირება.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 მცხობელი 

 შოკოლადის დამამზადებელი 

 ტკბილეულის დამამზადებელი 

 კონდიტერი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 მზარეული − 5120 

 პურ-ფუნთუშეულის საცხობი მანქანის ოპერატორი − 8160 

 პურის საცხობი მანქანის ოპერატორი − 8160 

 შოკოლადის მწარმოებელი მანქანის ოპერატორი – 8160 
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რძის პროდუქტების დამამზადებლები 

 

რძის პროდუქტების დამამზადებლები აწარმოებენ კარაქს, სხვადასხვა სახეობის ყველს, 

ნაღებს ან რძის სხვა პროდუქტებს. 
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მათ მოვალეობებში შედის: 

1. განსაზღვრული ცხიმიანობის შემცველი კარაქის მისაღებად რძის ადუღება ან 

პასტერიზება; 

2. ნაღების რძისაგან გამოცალკევება და კარაქად ადღვება; 

3. დვრიტის/კვეთის და სხვა ინგრედიენტების განსაზღვრული რაოდენობის რძეში 

ჩასხმა; 

4. რძის აჭრა, შედედებული მასის სასურველ სიმკვრივემდე გაცხელება, გაწურვა და 

ყალიბებში ყველის ჩადება, რათა დაიპრესოს და ფორმა მიიღოს; 

5. ყველის დამარილება და გახვრეტა ან ობის მოსაკიდებლად ყველზე 

კულტივირებული ბაქტერიების წასმა; 

6. დასამწიფებლად თაროებზე ყველის თავების  განთავსება და გადაბრუნება; 

7. შეფუთვამდე პროდუქციის ხარისხის კონტროლი შემოწმების და ნიმუშების აღების 

გზით და აუცილებლობის შემთხვევაში დამუშავების პირობების დარეგულირება; 

8. გამოყენებული ინგრედიენტების რაოდენობზე, ტესტირების შედეგებზე და დროით 

ციკლებზე ჩანაწერების წარმოება. 
  

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 კარაქის დამამზადებელი 

 ყველის დამამზადებელი 
 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 რძის პროდუქტების მწარმოებელი მანქანის ოპერატორი − 8160 

 რძის გადამმუშავებელი მანქანის ოპერატორი − 8160 
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ხილის, ბოსტნეულის და მსგავსი პროდუქტების დამკონსერვებლები 

 

ხილის, ბოსტნეულის და მსგავსი პროდუქტების დამკონსერვებლები ამუშავებენ ან 

აკონსერვებენ ხილს, კაკალს და სხვა მსგავს საკვებ პროდუქტებს სხვადასხვა მეთოდებით, 

მათ შორის ხარშვით, გამოშრობით, დამარილებით ან წვენისა და ზეთის გამოწურვით. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. სხვადასხვა ხილის წვენის გამოწურვა; 

2. ზეთის შემცვლელი თესლებიდან, თხილიდან ან ხილიდან ზეთის გამოწურვა; 

3. ხილის, ბოსტნეულის და სხვა მსგავსი საკვები პროდუქტების მოხარშვა, დამარილება 

ან გამოშრობა; 

4. დაკონსერვების პროცესის ხელშესაწყობად და სტრუქტურის, გარეგნული იერის, 

არომატის და გემოს გასაძლიერებელად ინგრედიენტების, მაგალითად, პექტინის, 

შაქრის, სუნელების და ძმრის შერევა და დამატება; 

5. დაკონსერვებული საკვები პროდუქტების სტერილურ ქილებში, ბოთლებში და სხვა 

შესანახ კონტეინერებში გადატანა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 სუნელების დამამზადებელი 

 ხილის კონსერვის დამამზადებელი 

 მურაბების და ჯემების დამამზადებელი 

 ზეთის გამომხდელი 

 ბოსტნეულის და ხილის მარინადის დამამზადებელი 

 ბოსტნეულის კონსერვების დამამზადებელი 
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სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 

 დაკონსერვების მანქანის ოპერატორი − 8183 

 

 

ჯგუფური ერთეული 7515 

საკვები პროდუქტების და სასმელების დეგუსტატორები და დამხარისხებლები 

 

საკვები პროდუქტების და სასმელების დეგუსტატორები და დამხარისხებლები ამოწმებენ, 

აგემოვნებენ და ახარისხებენ სხვადასხვა სახეობის სოფლის მეურნეობის პროდუქციას, საკვებ 

პროდუქტებს და სასმელებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. წარმოების სხვადასხვა ეტაპზე სოფლის მეურნეობის პროდუქციის, საკვები 

პროდუქტების და სასმელების დათვალიერება, შემოწმება, დაგემოვნება და დაყნოსვა; 

2. პროდუქტების ხარისხის, მომხმარებელთა გემოვნებასთან შესაბამისობის და 

მიახლოებითი ღირებულების განსაზღვრა, აგრეთვე შესაბამის კლასებად 

დახარისხება; 

3. დაბალი ხარისხის პროდუქტების ჩამოწერა; 

4. სორტის და/ან საიდენტიფიკაციო ნომრების ეტიკეტებზე, მიღების ფურცლებზე ან 

სარეკლამო ბროშურებზე დაწერა; 

5. პროდუქტების გაზომვა და აწონვა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 საკვები პროდუქტების დამხარისხებელი 

 საკვები პროდუქტების დეგუსტატორი 

 ალკოჰოლიანი სასმელების დეგუსტატორი 

 ჩაის დეგუსტატორი (ტიტესტერი) 

 ღვინის დეგუსტატორი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 7516 

თამბაქოს დამამზადებლები და თამბაქოს პროდუქციის მწარმოებლები 

 

თამბაქოს დამამზადებლები და თამბაქოს პროდუქციის მწარმოებლები ამზადებენ 

თამბაქოს ფოთლებს და აწარმოებენ სხვადასხვა სახის თამბაქოს პროდუქტებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. თამბაქოს ფერმენტირებული ფოთლების კლასის, ხარისხის და მოყვანის ადგილის 

მიხედვით კლასიფიცირება; 

2. განსაკუთრებული არომატის ნარევის მისაღებად რეცეპტის მიხედვით თამბაქოს 

ფოთლების შერევა; 

3. თამბაქოს დამანოტივებელი ვაკუმური კონტეინერების მომსახურება თამბაქოს 

შემდგომი დამუშავების მიზნით; 

4. თამბაქოს ფოთლებიდან მთავარი ძარღვების და ღეროების მოცილება და თამბაქოს 

დაჭრა; 

5. ხელით ან მარტივი მანქანა-დანადგარებით სიგარების, სიგარეტების, ბურნუთის და  

თამბაქოს სხვა პროდუქტების დამზადება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 სიგარეტების დამამზადებელი 
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 სიგარების დამამზადებელი 

 თამბაქოს დამხარისხებელი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 სიგარეტების დამამზადებელი მანქანის ოპერატორი − 8160 

 სიგარების დამამზადებელი მანქანის ოპერატორი − 8160 

 

 

მცირე ჯგუფი 752 

ხის დამმუშავებლები, ავეჯის დამამზადებლები და მონათესავე სფეროების მუშები 

 

ხის დამმუშავებლები, ავეჯის დამამზადებლები და მონათესავე სფეროების მუშები 

ამუშავებენ და ინახავენ მერქანს; ამზადებენ, რთავენ და არემონტებენ ხის ავეჯს, 

სატრანსპორტო საშუალებებს და ხის სხვა ნაკეთობებს და კომპონენტებს; აწყობენ, მართავენ 

და უვლიან მერქნის საშრობ და დაცვის დანადგარებს, აგრეთვე ხის დამამუშავებელ 

მოწყობილობებს, მანქანა-დანადგარებს და დაზგებს. 

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის; მერქნის დასამუშავებელი და ხის სხვა 

ნაკეთობების საშრობი, აგრეთვე ხის ნაკეთობების ქიმიურად დასამუშავეელი და 

კონსერვანტებით გასაჯერებელი და სხვა მოწყობილობების გამართვა და მოვლა; ნაწილების 

და კომპონენტების დასაჭრელად, ფორმის მისაცემად და დასაყალიბებლად ხის 

დასამუშვებელი ჩარხების გამართვა და ექსპლუატაცია; ნახაზების შესწავლა, 

დასამზადებელი ნაკეთობების ზომების შემოწმება, დასრულებული ნაკეთობების მისაღებად 

მათი შემადგენელი ნაწილების ერთმანეთზე მორგება და სპეციფიკაციებთან შესაბამისობის 

უზრუნველსაყოფად დეტალების ხარისხის და ურთიერთმორგების შემოწმება; სხვადასხვა 

ტიპის ჩარხების გამართვა და გაწყობა იმისათვის, რომ მასზე სხვებმაც შეძლონ მუშაობა; 

სხვადასხვა ტიპის ხის დასამუშავებელი ჩარხების გამართვა, დაპროგრამება, ექსპლუატაცია 

და მონიტორინგი ავეჯის ხის ნაწილების, სამაგრების და ხის სხვა ნაკეთობების ნაწილების 

დასამზადებლად, შესაკეთებლად ან ხელახლა მოპირკეთება; სპეციფიკაციების წაკითხვა და 

განმარტება ან ზეპირი ინსტრუქციების მიხედვით მოქმედება. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

7521 ხის პირველადი დამუშავების მუშები 

7522  ძვირფასი ავეჯის დურგლები და მონათესავე სფეროების მუშები 

7523  ხის დასამუშავებელი ჩარხების გამმართველები და ოპერატორები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 7521 

ხის პირველადი დამუშავების მუშები 

 

ხის პირველადი დამუშავების მუშები ხელით ან ხის დასამუშავებელი მოწყობილობებით, 

მაგალითად, საშრობი კამერებით და რეზერვუარებით აშრობენ, იცავენ და ამუშავებენ ხე-

ტყეს და მერქანს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. მერქნის გამოსაშრობად და ხის სხვა ნაკეთობების მოსამზადებელად და 

გამოსაშრობად საშრობი ღუმელების, შესაწამლი რეზერვუარების და სხვა 

მოწყობილობების ექსპლუატაცია და მოვლა, აგრეთვე, ხის ნაკეთობების დამცავი 

საშუალებებით იმპრეგნაცია; 
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2. სტანდარტებიდან გადახრების გამოსავლენად და სპეციფიკაციებთან პროცესების 

შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად მოწყობილობების მუშაობის, აგრეთვე საზომი 

ხელსაწყოების და პანელის ინდიკატორების კონტროლი; 

3. საჟღენთ რეზერვუარებში დამამუშავებელი ხსნარის შესაშვები სარქველების 

ექსპლუატაცია, განსაზღვრული ტემპერატურის, ვაკუუმის და ჰიდრავლიკური წნევის 

დაცვა, აგრეთვე დამუშავების თითოეულ ციკლზე ხსნარის დადგენილი დონის 

შენარჩუნება; 

4. ავტოკლავებიდან ჰაერის და ორთქლის ამოსატუმბად ვაკუუმური და 

ჰიდრავლიკური წნევის ტუმბოების ჩართვა, აგრეთვე დამუშავების პროცესის 

დასაჩქარებლად ხის ფორებში დამამუშავებელი სითხის წნევით შეშვება; 

5. დამამუშავებელი აღჭურვილობების და მანქანა-დანადგარების ტექნიკური 

მომსახურებისას საჭიროების მიხედვით დახმარების აღმოჩენა; 

6. აღჭურვილობის გაწმენდა, დაზეთვა და რეგულირება; 

7. ხელით, ხელის ურიკებით, საზიდავებით ან ჯალამბარებით სამუშაო ადგილებისკენ 

ან ადგილებიდან მასალების და პროდუქტების ტრანსპორტირება; 

8. პროდუქციის წარმოების შესახებ ანგარიშების შევსება და შედგენა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 საშრობი კამერების ოპერატორი 

 ფიცრების საშრობის ოპერატორი 

 მერქნის შემწამვლელი რეზერვუარის ოპერატორი 

 შპონის საშრობის მუშა 

 მერქნის გამომშრობი 

 მერქნის შემწამვლელი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ხის დასამუშავებელი საწარმოს ოპერატორი − 8172 

 

 

ჯგუფური ერთეული 7522 

ძვირფასი ავეჯის დურგლები და მონათესავე სფეროების მუშები 

 

ძვირფასი ავეჯის დურგლები და მონათესავე სფეროების მუშები ხის დასამუშავებელი 

ჩარხებით, ხელსაწყოებით და სპეციალიზებული ხელის ინსტრუმენტებით ამზადებენ, 

რთავენ და არემონტებენ ხის ავეჯს, საზიდავებს და სხვა სატრანსპორტო საშუალებებს, 

აგრეთვე ბორბლებს, ნაწილებს, ფურნიტურას, შაბლონებს, მოდელებს და ხის სხვა 

ნეკეთობებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ხის დასამუშავებელი დანადგარების, მაგალითად, ელექტროხერხების, შალაშინების, 

ფრეზების და დასამუშავებელი ჩარხების მართვა, აგრეთვე, ხელის ინსტრუმენტებით 

ნაწილების და კომპონენტების დაჭრა, დამუშავება და მათთვის ფორმის მიცემა; 

2. ნახაზების შესწავლა, დასამზადებელი ნაკეთობების ზომების შემოწმება ან ტექნიკური 

მახასიათებლების მომზადება და სპეციფიკაციებთან შესაბამისობის 

უზრუნველსაყოფად დეტალების ხარისხის და ურთიერთმორგების შემოწმება; 

3. დასრულებული ნაკეთობების ფორმირებისთვის წებოთი და ჭახრაკებით შეერთების 

ადგილების დამუშავება და დეტალების და კვანძების მორგება, აგრეთვე 

ლურსმნებით, ხრახნებით ან სხვა სამაგრი საშუალებებით შეერთების ადგილების 

გამაგრება. 
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4. სხვადასხვა სახის ხის ნაკეთობების, მაგალითად, კარადების, ავეჯის, სატრანსპორტო 

საშუალებების, მასშტაბირებული მოდელების, სპორტული ინვენტარის და სხვა 

ნაწილების დამზადება, გადაკეთება და რემონტი; 

5. ავეჯისა და ფურნიტურის მორთვა ხის ინკრუსტაციებით ან შპონის და ხეზე 

მხატვრული ჭრის გამოყენებით; 

6. ხის ნაკეთობების ან ავეჯის ზედაპირების გაპრიალება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 მეავეჯე დურგალი 

 ეტლის დამამზადებელი 

 ავეჯის დამამზადებელი 

 ბორბლების ხელოსანი 

 ხის მემოდელე დურგალი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ხურო − 7115 

 დურგალი − 7115 

 ხისა და სხვა მსგავსი ნაკეთობების ამწყობები − 8219 

 

 

ჯგუფური ერთეული 7523 

ხის დასამუშავებელი ჩარხების გამმართველები და ოპერატორები 

 

ხის დასამუშავებელი ჩარხების გამმართველები და ოპერატორები აწყობენ, მართავენ და 

აკონტროლებენ ავტომატურ ან ნახევრადავტომატურ ხის დასამუშავებელ ჩარხებს, 

მაგალითად, სახერხ, ფორმის მიმცემ, სარანდ, საბურღ, საჩარხ და ხეზე საკვეთ ზუსტ 

ჩარხებს, რომლებიც ამზადებენ და არემონტებენ ავეჯის, უძრავი ინვენტარის და ხის სხვა 

ნაკეთობებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ავეჯის, უძრავი ინვენტარის და ხის სხვა ნაკეთობების დასამზადებელად ან 

შესაკეთებლად სხვადასხვა სახის ხის დასამუშავებელი დანადგარების, მაგალითად, 

სახერხი, ფორმის მიმცემი, საბურღი, სახვრეტი, სარანდი, საწნეხი, საჩარხი, სახეხ-

საპრიალებელი და საკვეთი დანადგარების დაყენება, დაპროგრამება, მართვა და 

მონიტორინგი; 

2. ხის ნაკეთობების, მაგალითად, ტანსაცმლის საკიდების, ცოცხის სახელურების, 

სარეცხის სამაგრების და სხვა პროდუქტების საწარმოებლად წინასწარ 

დარეგულირებული სპეციალიზირებული ხის დასამუშავებელი დანადგარების 

მართვა; 

3. დასამუშავებელი დეტალის, ჩარხების ფუნქციების და პროდუქტის სპეციფიკაციების 

შესაბამისად დანების, ხერხების, საჭრელი იარაღის პირების, საჭრისის თავების, 

მუშტების, ბურღის თავების ან ღვედების შერჩევა; 

4. საჭრელი იარაღის პირების, საჭრისის თავების, სახვრეტი ბურღების ან სახეხი 

ლენტების დამონტაჟება და დარეგულირება, აგრეთვე ხელ ინსტრუმენტების და 

სახაზავების გამოყენება; 

5. სხვა ოპერატორების მიერ მართული სხვადასხვა სახის ხის დასამუშავებელი 

დანადგარების დაყენება და დარეგულირება; 

6. სპეციფიკაციების კითხვა და განმარტება ან ზეპირი ინსტრუქციების მიხედვით 

მოქმედება. 
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ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 საკვეთი დაზგის ოპერატორი (ხე) 

 ავეჯის მწარმოებელი ჩარხის ოპერატორი 

 მხერხავი, ხის პრეციზიული დამუშავება 

 ხის პროდუქციის მწარმოებელი ჩარხის ოპერატორი 

 ხარატი, ხე 

 ხის დასამუშავებელი სახარატო ჩარხის ოპერატორი 

 ხის დასამუშავებელი ჩარხის ამწყობი 

 ხის დასამუშავებელი ჩარხის ამწყობ-ოპერატორი 

 ხის დასამუშავებელი ჩარხის გამწყობი 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ხის და მსგავსი პროდუქციის ამწყობები − 8219 

 

 

მცირე ჯგუფი 753 

მკერავები და მონათესავე სფეროების ხელოსნები  

 

მკერავების და მონათესავე სფეროების ხელოსნების მოვალეობებში შედის შეკერილი 

ტანსაცმელის მორგება, გადააკეთება და შეკეთება; ისინი ქმნიან და ამზადებენ ქსოვილის და 

ბეწვეულის ტანსაცმელს, აგრეთვე, ტყავის ან ბეწვის ნაკეთობებს; არემონტებენ, ანახლებენ და 

რთავენ სამოსს, ხელთათმანებს და ტექსტილის სხვა პროდუქციას; ქმნიან ტანსაცმლის 

მრუდთარგებს; აყენებენ, არემონტებენ და ცვლიან ავეჯზე, ინვენტარზე, ორთოპედიულ 

მოწყობილობებზე და ავტომობილის აღჭურვილობებზე გადასაკრავ მასალებს; ჭრიან, 

ფხეკენ, თრიმლავენ, აპრიალებენ და ღებავენ ცხოველების ტყავებს; არემონტებენ და 

მოდიფიცირებას უკეთებენ ფეხსაცმელებს და ტყავის ნაკეთობებს.  

მათ მოვალეობებში შედის: შეკერილი ტანსაცმლის მორგება, გადაკეთება და შეკეთება; 

ინდივიდუალური შეკვეთით ტანსაცმლის დიზაინის შემუშავება და საფეიქრო 

ქსოვილებისგან, თხელი ტყავისგან და სხვა მასალებისგან მათი დამზადება, ან ქუდების და 

პარიკების შექმნა; ტანსაცმლის სტილში ცვლილებების შეტანა; ტანსაცმლის და ქსოვილისგან, 

ტყავისგან ან ბეწვისგან დამზადებული სხვა პროდუქტების საწარმოებლად საეტალონო 

თარგების შექმნა; ტანსაცმლის, ხელთათმანების და ქსოვილისგან, თხელი ტყავისგან, 

ბეწვისგან ან სხვა მასალებისგან დამზადებული სხვა ნეკეთობების შეკერვა, გადაკერება, 

კემსვა, შეკეთება, განახლება და მორთვა; აფრების, ტენტის, ბრეზენტის წარმოება და აწყობა; 

ავეჯზე, ფიქსირებულ ინვენტარზე, ორთოპედიულ მოწყობილობებზე, სკამებზე, პანელებზე 

და, აგრეთვე, ავტომობილების, სარკინიგზო ვაგონების, თვითმფრინავების, გემების და 

მსგავსი ერთეულების სხვა აღჭურვილობებზე გადასაკრავი მასალების დაყენება, შეკეთება 

და გამოცვლა; ტანსაცმლის და სხვა ნაკეთობების წარმოებასთან დაკავშირებული ტყავის 

ასორტიმენტის და დამუშავებული ბეწვეულის დასამზადებლად ცხოველების ნედლი ტყავის 

დაჭრა, გაფხეკა, გასუფთავება, გათრიმვლა, გაპრიალება და შეღებვა; სტანდარტული, 

შეკვეთილი ან ორთოპედიული ფეხსაცმელების და ბუნებრივი ან ხელოვნური ტყავის 

ნაკეთობების დამზადება, მოდიფიცირება და შეკეთება. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

7531 მამაკაცის და  ქალის ტანსაცმლის მკერავები, მექურქეები და მექუდეები 

7532  ტანსაცმლის და მსგავსი პროდუქტების მემოდელეები და გამომჭრელები 
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7533 მკერავები, მქარგავები და მონათესავე სფეროების ხელოსნები 

7534  ავეჯის გადამკვრელები და მონათესავე სფეროების ხელოსნები 

7535 ტყავის და ბეწვის დამმუშავებლები, მთრიმლავები და ჭონები 

7536 ფეხსაცმლის მკერავები და მონათესავე სფეროების ხელოსნები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 7531 

მამაკაცის და ქალის ტანსაცმლის მკერავები, მექურქეები და მექუდეები 

 

მამაკაცის და ქალის ტანსაცმლის მკერავების, მექურქეების და მექუდეების მოვალეობებში 

შედის შეკერილი ან ხელით ნაკეთი ტანსაცმლის დამზადება, მორგება, გადაკეთება და 

შეკეთება. ისინი საფეიქრო ქსოვილებისგან, თხელი ტყავისგან, ბეწვისა და სხვა მასალებისგან 

შეკვეთით ამზადებენ ტანსაცმელს, მაგალითად, კოსტიუმებს, პალტოებს და კაბებს, ან 

მომხმარებლების და ტანსაცმლის მწარმოებლების მოთხოვნების და სპეციფიკაციების 

მიხედვით ამზადებენ ქუდებს და პარიკებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. პალტოების, კოსტიუმების, ქვედაკაბების, პერანგების, ბლუზების, ქალის 

თეთრეულის, კორსეტების, ქუდების, პარიკების და მსგავსი ტანსაცმლის დამზადება 

ხშირ შემთხვევაში  კლიენტების ინდივიდუალური მოთხოვნების შესაბამისად; 

2. ტანისამოსისთვის სასურველი ზომის, ფერის, სტრუქტურის და ხარისხის ქსოვილის, 

ტყავის ან ბეწვის შერჩევა; ტანისამოსის თარგის მიხედვით მათი დაჭრა და 

ტანსაცმლის დიზაინის თანახმად თარგზე მათი მორგება; 

3. ტანისამოსის სტილში ცვლილებების შეტანა, მაგალითად, შარვლის ტოტების და 

გადანაკეცების ჩავიწროვება და სარჩულის დამატება ან ამოღება; 

4. მომხმარებლების და ტანსაცმლის მწარმოებლების მოთხოვნების და სპეციფიკაციების 

მიხედვით კომერციული თარგების შერჩევა, მოდიფიცირება და მორგება; 

5. მომხმარებელთა მოთხოვნების საფუძველზე შეკვეთით შეკერილი ტანსაცმლის, 

კაბების, პალტოების და სხვა სამოსის მორგება, გადაკეთება და შეკეთება; 

6. თეატრალურ და სატელევიზიო წარმოდგენებში, აგრეთვე კინოფილმების წარმოებაში 

გამოყენებადი კოსტიუმების დამზადება და მოვლა; 

7. ქსოვილების, მაგალითად ატლასის და აბრეშუმის ქსოვილების დაკეცვა, დახვევა და 

მოფარდაგება; ქუდების მოსართავად და ფორმის მისაცემად ქუდის ცაზე და 

ფარფლებზე ლენტის ან ნაჭრის ხელოვნური ყვავილების ან ბანტების მიკერება; 

8. პარიკების დასამზადებლად ქსოვილების და თმის კულულების ერთიმეორეზე 

დაკერება და დამაგრება; 

9. პარიკებისთვის ბუნებრივი იერის მისაცემად თმის ელფერების შეხამება, დაწნული 

თმების განსაზღვრულ პოზიციებზე დამაგრება და შინიონების ფორმირებისთვის 

თმების ერთმანეთზე გადაკერება; 

10. ბეწვის ტანისამოსის და ბეწვის სხვა ნაკეთობების დამზადება, გადაკეთება, დიზაინის 

განახლება და შეკეთება; 

11. ძველ პალტოებზე ბეწვის და ტყავის აღდგენა, ბეწვის პალტოებისთვის შიდა მხრიდან 

ქსოვილის მიწებება და ბეწვის ტანსაცმელის გაკრეჭა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ქალის ტანსაცმლის მკერავი 

 ბეწვეულის დამხარისხებელი 

 მექურქე  

 მექუდე 
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 ქალის ქუდის მკერავი 

 მკერავი (თერძი) 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ქსოვილების დამამზადებელი ხელოსანი − 7318 

 საკერავი მანქანის ოპერატორი − 8153 

 

 

ჯგუფური ერთეული 7532 

ტანსაცმლის და მსგავსი პროდუქტების მემოდელეები და გამომჭრელები 

 

ტანსაცმლის და მსგავსი პროდუქტების მემოდელეები და გამომჭრელები ტანსაცმლის და 

სხვა საფეიქრო ნაწარმის, აგრეთვე ტყავის ან ბეწვისგან დამზადებული პროდუქტების 

საწარმოებლად ქმნიან საეტალონო მრუდთარგებს. ისინი ნიშნავენ, ჭრიან და ფორმას 

აძლევენ ქსოვილს, თხელ ტყავს და სხვა მასალებს ტანსაცმლის, ქუდების, კეპების, 

ხელთათმანების და სხვა პროდუქტების წარმოებასთან დაკავშირებული პროექტების ან 

სპეციფიკაციების მიხედვით. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. დიაგრამების, სახაზავი ინსტრუმენტების, კომპიუტერების და/ან დამახარისხებელი 

ხელსაწყოების გამოყენებით ტანსაცმლის ზომების დიაპაზონში ყველა ზომის 

საეტალონო მრუდთარგების შექმნა; 

2. კომპიუტერის დახმარებით ტანსაცმლის ცალკეული ვარიანტის დიზაინისთვის 

ნახაზების ან მრუდთარგების დეტალების ასლების შექმნა; 

3. ზომების მიხედვით და ქსოვილის ჭიმვადობის გათვალისწინებით მრუდთარგების 

ზომების გამოთვლა; 

4. კომპიუტერების ან სახაზავი ინსტრუმენტების დახმარებით ესკიზების ნაწილებზე 

მათი შეერთების ადგილების მისათითებლად ცალკეული დეტალების დახატვა, 

აგრეთვე ნაკეცების, ჯიბეების, ტანსაცმელზე ღილის კილოების, ფეხსაცმლზე 

დეკორატიული ნაკერების, ან ტილოს პროდუქტებზე თასმის გასაყრელი რგოლების 

მდებარეობის მიხატვა; 

5. ცალკეული გასაჭრელი ადგილების განსასაზღვრად ან მაქსიმალური შედეგის 

მისაღებად შაბლონების განთავსება ან ქსოვილების გაზომვა და შესაბამისად მათი 

მონიშვნა; 

6. საეტალონო მრუდთარგის ქსოვილზე დადება და სანიმუშო თარგების გამოჭრა; 

7. სანიმუშო ტანსაცმლის დამზადებით და მორგებით თარგების ტესტირება; 

8. ქსოვილის ზედა ფენებზე მრუდთარგების განთავსება და თარგების მიხედვით 

ელექტრო ან ხელის დანებით, საჭრისებით ან კომპიუტერული ციფრული 

პროგრამებით კონტროლირებადი საჭრელი ხელსაწყოებით ქსოვილების გამოჭრა; 

9. ტანსაცმლის ან ბეწვის სხვა ნაკეთობების დეტალების დასამზადებლად ქსოვილების 

ან ბეწვეულის დაჭრა; 

10. დასრულებულ პროდუქტებზე ზედმეტი ქსოვილის ან ძაფების მოჭრა, მაგალითად, 

დაუმაგრებელი ბოლოების მოჭრა; 

11. მანქანის საჭრელ დაფაზე ტყავის მოთავსება, ტყავის სტრუქტურის, დეფექტების და 

ჭიმვადობის მიხედვით მასალების გამოყენების მაქსიმალიზაცია; 

12. სხვა ნაკეთობების, მაგალითად, რბილი ავეჯის და ტილოს პროდუქტების 

წარმოებისას თარგების დამზადება, მონიშვნა და დაჭრა. 
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ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ბეწვის მემოდელე 

 ტანსაცმლის გამომჭრელი 

 ტანსაცმლის მემოდელე 

 ხელთათმანების გამომჭრელი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ტექსტილის თარგის დამამზადებელი მანქანის ოპერატორი − 8159 

 

 

ჯგუფური ერთეული 7533 

მკერავები, მქარგავები და მონათესავე სფეროების ხელოსნები 

 

მკერავები, მქარგავები და მონათესავე სფეროების ხელოსნები ერთმანეთზე აკერებენ, 

არემონტებენ, აახლებენ და რთავენ ტანსაცმელს, ხელთათმანებს და ტექსტილის, ბეწვის, 

თხელი ტყავის და სხვა მასალების პროდუქტებს, აგრეთვე ამზადებენ ტენტებს, აფრებს, 

ტილოს ფარდულებს და ბრეზენტს. ისინი ძირითადად მუშაობენ ხელით, მუშაობისას 

იყენებენ ნემსს და ძაფს, თუმცა, ზოგიერთი სამუშაოს შესრულებისას შესაძლებელია 

გამოიყენონ საკერავი მანქანაც. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ნემსის და ძაფის დახმარებით ხელით ტანსაცმლის და ქსოვილების დეფექტური და 

დაზიანებული ნაწილების შეკეთება; 

2. გადასაკეთებელი ტანსაცმლიდან დანით და სამართებლით ნაკერების მოხსნა; 

3. სპეციფიკაციების ან დეტალების ფერის მიხედვით ძაფის შერჩევა, ან დასაკემსი 

ქსოვილის ფერის და იერის შესაბამისად ძაფის შეღებვა; 

4. ნემსითა და ძაფით ხვრელების, გახეული ადგილების და გარღვეული ნაკერების 

გაკერვა, ან დეფექტური ადგილების დაკემსვა; 

5. კაუჭით ტანსაცმელის შიდა მხრისკენ კვანძების გაქაჩვა; 

6. დაკემსილი ნაწილების ქსოვილის სხვა ნაწილებთან შესაბამისობისთვის ძაფის 

ბოლოების მაკრატლით მოჭრა; 

7. დაშტამპულ, დაბეჭდილ ან ტრაფარეტით დახატულ ქსოვილის ზედაპირზე ხელით 

ნემსის და ფერადი ძაფების დახმარებით ორნამენტების დაკერება; 

8. ნემსის და ფერადი ძაფების დახმარებით ხელით ან საკერავი მანქანით ქსოვილზე 

ორნამენტების ამოქარგვა; 

9. შეკერვისათვის მოსამზადებლად ტყავის ან ფეხსაცმლის მასალის წყლით დარბილება; 

10. ქუდებზე, კეპებზე ან ქალის ქუდებზე დეკორატიული მორთულობის დაკერება ან 

დაწებება; 

11. ქოლგის ტილოს ჩარჩოზე ხელით მიკერება, ნაკერების მეშვეობით წნელებზე ტილოს 

დამაგრება, აგრეთვე წნელის ბოლოებზე კუთხეების მიკერება და ქოლგის დაკეცილი 

მდგომარეობის შესანარჩუნებლად ტილოს გარე მხრიდან შესაკრავი ზონარების 

დაკერება; 

12. აფრების, ტილოს ფარდულების, ბრეზენტის და ტენტების საწარმოებლად სქელი 

ნაჭრის, ტილოს და სხვა მსგავსი მასალების დამზადება და აწყობა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 მქარგავი 

 მკერავი 

 ქოლგების დამამზადებელი 
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სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 საფეიქრო ნაწარმის ხელოსანი − 7318 

 ქალის ტანსაცმლის მკერავი − 7531 

 საკერავი მანქანის ოპერატორი − 8153 

 

 

ჯგუფური ერთეული 7534 

ავეჯის გადამკვრელები და მონათესავე სფეროების ხელოსნები 

 

ავეჯის გადამკვრელები და მონათესავე სფეროების ხელოსნები აყენებენ, არემონტებენ და 

ცვლიან ქსოვილის, ტყავის, ლედერინის და სხვა მსგავსი მასალების გადასაკრავებს ავეჯზე, 

ფიქსირებული ინვენტარზე, ორთოპედიულ მოწყობილობებზე, სკამებზე, პანელებზე, 

გადასახსნელ და ვინილის სახურავებზე, აგრეთვე ავტომობილების, სარკინიგზო ვაგონების, 

თვითმფრინავების, გემების და მსგავსი ერთეულების სხვა აღჭურვილობებზე. ისინი 

აგრეთვე ამზადებენ და არემონტებენ ბალიშებს, დალიანდაგებულ საბნებს და მატრასებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. მომხმარებლებთან გადასაკრავი მასალის მატერიის, ფერის და სტილის განხილვა, 

აგრეთვე ავეჯზე ან სხვა ნაკეთობებზე გადასაკრავის გადაკვრის ხარჯების შეფასება; 

2. ესკიზების, მომხმარებლთა მიერ მოწოდებული აღწერილობების და ნახაზების 

მიხედვით გადასაკრავი თარგების დამზადება; 

3. თარგების, ნიმუშების, ესკიზების ან ტექნიკური მახასიათებლების მიხედვით 

გადასაკრავი მასალების დაფენა, გაზომვა და დაჭრა; 

4. ავეჯის ჩარჩოებზე ზამბარების, ქვესადებების და გადასაკრავი მასალების დაყენება, 

გამართვა და დამაგრება; 

5. ბალიშების შესაკერად და გადასაფარებლების დეტალების გასაერთიანებლად ხელით 

გადასაკრავი მასალების შეკერვა; 

6. ნემსით და ძაფით ქსოვილებზე გახეული ადგილების და ხვრელების დაკერება ან 

დალიანდაგების შექმნა; 

7. გადასაკრავ გადაკრული ნაკეთობების შალითებზე ან ჩარჩოებზე, ბალთების, 

ზონრების, ღილების და სხვა აქსესუარების მიმაგრება, მიწებება ან მიკერება; 

8. თვითმფრინავებზე, ავტომობილებზე, სარკინიგზო ვაგონებზე, ნავებზე და გემებზე 

გადასაკრავი საშუალებების დაფენა, დაჭრა, დამზადება და დაყენება; 

9. ხელოვნურ კიდურებზე მოქნილი ტყავისგან დამზადებული გარსის  შეკეთება; 

10. სხვადსხვა ხელსაწყოებით, მაგალითად, საჭრისებით, მაგნიტური ჩაქუჩებით და 

გრძელი ნემსებით ანტიკვარული ავეჯის განახლება; 

11. ოთახების გაფორმების მიზნით ინტერიერის დიზაინერებთან თანამშრომლობა და 

ავეჯთან დაკავშირებული ქსოვილების კოორდინირება; 

12. დალიანდაგებული საბნების, ბალიშების და მატრასების დამზადება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ავეჯის გადამკვრელი 

 მატრასების დამამზადებელი 

 გადამკვრელი, ორთოპედიული მოწყობილობები 

 გადამკვრელი, ავტოსატრანსპორტო  საშუალებები 

  

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 საკერავი მანქანის ოპერატორი − 8153 
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ჯგუფური ერთეული 7535 

ტყავის და ბეწვის დამმუშავებლები, მთრიმლავები და ჭონები 

 

ტყავის და ბეწვის დამმუშავებლები, მთრიმლავები და ჭონები გამოქნილი ტყავისგან და 

მზა ბეწვისგან ტანსაცმლის და სხვა ნაკეთობების დასამზადებლად ჭრიან, ფხეკენ, 

ასუფთავებენ, თრიმლავენ, აპრიალებენ და ღებავენ ცხოველების ტყავებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ფერის, იერის, ზომის და სიმკვრივის მიხედვით ტყავის დახარისხება და 

კლასიფიცირება; 

2. გასაწმენდად და დასარბილებლად ტყავიდან ხორცის, ცხიმის ან დამცავი ქსოვილის 

ნაწილაკების გადაფხეკა; 

3. ლიმონის ხსნარით გაჟღენთილი კანიდან და ტყავიდან ბალანის მოშორება; 

4. მარილით ტყავის დამუშავება; 

5. ტყავიდან გრძელი, უხეში ბეწვის მოშორება და ძირითადი ბეწვის თანაბრ სიგრძეზე 

გაკრეჭა; 

6. ბზინვარების და სილამაზის მოსამატებლად ან ბუნებრივი გარეგნული იერის 

აღსადგენად ტყავის გათრიმვლა და დამუშავება; 

7. ტყავის დასამუშავებელად ქერქის და მირობალანის ხსნარის მომზადება; 

8. დამუშავებული ტყავის მისაღებად მთრიმლავი ხსნარით ნედლი ტყავის დამუშავება; 

9. ბეწვის ბუნებრივი ელფერის გასაძლიერებლად ბეწვეულის ტონირება და შეღებვა; 

10. სველ ტყავზე ნაკეცების და ბოჭკოების გასწორება; 

11. ტყავზე საღებავის და ლაქების დატანება და გამოყვანა; 

12. დამუშავებული ტყავის გაჭიმვა და გასწორება; 

13. ტყავის დასამუშავებლად ხელის ჯაგრისით მის ზედაპირზე ქიმიური საშუალებების 

ან ზეთის თანაბრად დატანება და ღია ჰაერზე გაშრობა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ჭონი 

 ტყავის დამხარისხებელი 

 მთრიმლავი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ტყავის სათრიმლავი მანქანის ოპერატორი − 8155 

 

 

ჯგუფური ერთეული 7536 

ფეხსაცმლის მკერავები და მონათესავე სფეროების ხელოსნები 

 

ფეხსაცმლის მკერავები და მონათესავე სფეროების ხელოსნები ამზადებენ, 

მოდიფიცირებას უკეთებენ და არემონტებენ სტანდარტულ, შეკვეთილ ან ორთოპედიულ 

ფეხსაცმელებს, აგრეთვე ნატურალური ან ხელოვნური ტყავის ნაკეთობებს, მაგალითად, 

ჩემოდნებს, ხელჩანთებს და ქამრებს (გარდა ტყავის ტანისამოსისა, ქუდებისა და 

ხელთათმანებისა), ან მონაწილეობენ ფეხსაცმელების და მასთან დაკავშირებული 

ნაკეთობების წარმოების პროცესში. ისინი აფორმებენ, ამაგრებენ ან ამუშავებენ 

ფეხსაცმელებს, ჩემოდნებს, ხელჩანთებს და ქამრებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ინდივიდუალური მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად სტანდარტული ფეხსაცმლის 

დამზადება, მოდიფიცირება და შეკეთება; 
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2. ექიმის დანიშნულების შესაბამისად ორთოპედიული ან თერაპიული ფეხსაცმლის 

დამზადება, მოდიფიცირება და შეკეთება, ან ფეხთან დაკავშირებული პრობლემების 

და განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ადამიანებისთვის არსებული ფეხსაცმლის 

მოდიფიცირება; 

3. ქამრების, ჩემოდნების, საფულეების და სხვა მსგავსი პროდუქტების შეკეთება; 

4. ნახაზების მოსამზადებლად დეფორმირებული ფეხის ან ტერფის თაბაშირის 

სხმულების დამზადება; 

5. მომხმარებლების ტერფის სხმულებზე დაყრდნობით ჩასადგამების, ქუსლქვეშა 

სადებების და ამწევების მომზადება; 

6. მომხმარებლთა მოთხოვნებთან დაკავშირებული ფეხსაცმლის დასამზადებლად 

ნახაზების და სხვა სპეციფიკაციების შესწავლა; 

7. სამუშაოს მოცულობასთან, სპეციფიკაციებთან და გამოსაყენებელი მასალების 

ტიპებებთან დაკავშირებული ინფორმაციის მოსაპოვებლად სამუშაო შეკვეთების 

და/ან ფეხსაცმლის დეტალებზე ეტიკეტების შესწავლა; 

8. კონკრეტულ მიზანთან ტყავის შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად მისი ტექსტურის, 

ფერის და სიმტკიცის შემოწმება; 

9. ტყავის ნაკეთობების დასამზადებლად დეტალების გამოჭრა, ფორმის მიცემა და 

სარჩულის მიმაგრება; 

10. სხვადასხვა ნაკეთობების, მაგალითად, საფულეების, ქამრების, ფეხსაცმელების და 

ჩემოდნების შესაკეთებლად გახეული ადგილების გაკერვა და ხვრელების დაკერება; 

11. სპეციფიკაციების, მაგალითად, ღარებში ჩაკერილი ნაკერების შესაბამისობის 

უზრუნველსაყოფად და შესამოწმებლად ფეხსაცმელების, ფეხსაცმლის დეტალების 

და დიზაინის წარმოებიდან მოხსნა და შემოწმება;  

12. ნაკეთობების მოსართავად და დასაცავად აქსესუარების და დეკორატიული 

ორნამენტების დამაგრება; 

13. სხვადასხვა ნაკეთობების, მაგალითად, ცხოველების უნაგირების და აკაზმულობის, 

ჩემოდნების, ხელჩანთების, პორტფელების, ტყავის ჩანთების, ქამრების და სხვა 

აქსესუარების დამზადება და შეკეთება. 

  

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 მეწაღე, ფეხსაცმლის შემკეთებელი 

 ორთოპედიული ფეხსაცმლის დამამზადებელი 

 მეუნაგირე 

 ფეხსაცმლის მკერავი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 მექურქე − 7531 

 მექუდე − 7531 

 ფეხსაცმლის მწარმოებელი მანქანის ოპერატორი − 8156 

 

 

მცირე ჯგუფი 754 

სხვა ხელოსნები და მონათესავე სფეროების მუშები 

 

სხვა ხელოსნები და მონათესავე სფეროების მუშები წყალქვეშ სასუნთქი აპარატურით 

მუშაობენ წყლის ზედაპირის ქვეშ; ანთავსებენ, აწყობენ და აფეთქებენ ფეთქებად 

ნივთიერებებს; ათვალიერებენ და ამოწმებენ ნედლ მასალებს, წარმოებულ კომპონენტებს და 

პროდუქტებს; ზიანის აღსაკვეთად მოსავალს, შენობებს და სხვა კონსტრუქციებს აცლიან 
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არასასურველ ორგანიზმებს; ეს მცირე ჯგუფი მოიცავს მრეწველობის და ხელობის სხვა 

საქმიანობებს, რომლებიც არ არიან კლასიფიცირებული მე-7 ძირითადი ჯგუფის (ხელოსნები 
და მონათესავე სფეროს მუშები)  სხვა დაჯგუფებებში. 

მათ მოვალეობებში შედის: უსაფრთხოების ზომების უზრუნველყოფა; სხვადასხვა 

წყალქვეშა სამუშაოების შესრულება; შპურებში ფეთქებადი ნივთიერებების ჩადება; 

ინსტრუქციების შესაბამისად ქიმიური ნივთიერებების შერევა; მავნებლების და სარეველების 

შესაწამლი აღჭურვილობის მართვა და მონიტორინგი. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

7541 წყალქვეშ მომუშავე მყვინთავები 

7542 ამფეთქებლები 

7543 პროდუქციის დამხარისხებლები და შემმოწმებლები (საკვები პროდუქტებისა და 

სასმელების გარდა)   

7544 მეფუმიგატორები, მავნებლებთან და სარეველებთან მებრძოლი სხვა მუშები 

7549 ხელოსნები და მონათესავე სფეროების მუშები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 7541 

წყალქვეშ მომუშავე მყვინთავები 

 

წყალქვეშ მომუშავე მყვინთავები წყალქვეშ სასუნთქი აპარატურით ან მის გარეშე  

მუშაობენ წყლის ზედაპირის ქვეშ, რათა დაათვალიერონ, დაამონტაჟონ, შეაკეთონ და 

დემონტაჟი გაუკეთონ სხვადასხვა მოწყობილობებს და კონსტრუქციებს; კომერციული ან 

კვლევითი მიზნებისათვის ატარებენ ცდებს ან ექსპერიმენტებს, დებენ ასაფეთქებელ 

ნივთიერებებს, იღებენ კონსტრუქციების ან ზღვის სამყაროს ამსახველ ფოტოებს, აგროვებენ  

სხვადასხვა ფორმის წყლის ორგანიზმებს და, აგრეთვე ეძებენ და პოულობენ დაკარგულ 

ნივთებს და ადამიანებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. უსაფრთხოების ზომების მიღება, მაგალითად, ყვინთვის ხანგრძლივობის და სიღრმის 

მონიტორინგი და ექსპედიციის დაწყებამდე პასუხისმგებელ ორგანოებში 

რეგისტრაციის გავლა; 

2. საყვინთი აღჭურვილობების, მაგალითად, ჩაფხუტების, ნიღბების, ჰაერის ბალონების, 

საყვინთი სკაფანდრების, ღვედების და საზომი ხელსაწყოების შემოწმება და 

ტექნიკური მომსახურება; 

3. აკვალანგით ან საყვინთი სკაფანდრით მყვინთავი მაშველების დახმარებით წყალში 

ჩაშვება; 

4. ხიდების, პირსების და ნავსადგურის კედლების საძირკვლის ასაშენებლად და 

შესაკეთებლად წყალქვეშ მუშაობა; 

5. საეჭვო დაზიანებების დათვალიერება, გემების კორპუსებზე და წყალქვეშ 

დამონტაჟებულ მოწყობილობებზე მცირე მოცულობის სარემონტო სამუშაოების 

ჩატარება; 

6. ჩაძირული გემების მდგომარეობაზე ანგარიშების მომზადება; 

7. წყალქვეშა დაბრკოლებების ლიკვიდირება; 

8. წყალქვეშა აფეთქებებისთვის შპურების გაბურღვა; 

9. სამაშველო სამუშაოებთან ან დაღუპულთა გვამების ძიებასთან და ამოყვანასთან 

დაკავშირებული სხვადასხვა წყალქვეშა სამუშაოების შესრულება; 

10. მოლუსკების, ზღვის ღრუბლების და წყლის სიცოცხლის სხვა ფორმების შეგროვება; 
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11. წყალქვეშ ყოფნისას სასიგნალო სადენებით ან ტელეფონებით ზედაპირზე მყოფებთან 

დაკავშირება; 

12. ყვინთვასთან დაკავშირებულ ამოცანებზე და გარემოს დაცვის პირობებზე 

ინფორმაციის მოპოვება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ხამანწკების შემგროვებელი მყვინთავი 

 მაშველი მყვინთავი 

 ზღვის ღრუბლების შემგროვებელი მყვინთავი 

 წყალქვეშ მომუშავე 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ზღვის პროდუქტების საკუთარი მოხმარებისთვის მყვინთავი − 6340 

 

 

ჯგუფური ერთეული 7542 

ამფეთქებლები 

 

ამფეთქებლები მაღაროებში, კარიერებსა და დასანგრევ ადგილებზე ანთავსებენ, აწყობენ 

და აფეთქებენ ფეთქებად ნივთიერებებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. სამუშაო ადგილის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, აგრეთვე ფეთქებადი 

ნივთიერებების ხმარების, შენახვის და ტრანსპორტირების პროცედურების და 

რეგულაციების დაცვა; 

2. შპურების განლაგების, სიღრმის და დიამეტრის დაგეგმა და ინსტრუქციების გაცემა; 

3. შპურების სიღრმის და სისუფთავის შემოწმება; 

4. გამოსაყენებელი ფეთქებადი ნივთიერებების რაოდენობის და ტიპის განსაზღვრა; 

5. შპურებში ფეთქებადი ნივთიერებების განთავსება; 

6. დეტონატორებით და ფეთქებადი ნივთიერებების ჰილზებით პირველადი მუხტების 

აწყობა, ან აწყობის პროცესში სხვა მუშების ხელმძღვანელობა, აგრეთვე ელექტრული 

კაბელების, პატრუქების და მადეტონირებელი ზონარების პირველად მუხტებთან 

მიერთება; 

7. სადენების, პატრუქების და მადეტონირებელი ზონარების თანამიმდევრული 

შეერთება, ელექტრული წრედების ტესტირება და გაუმართაობების შეკეთება, 

აგრეთვე ამფეთქებელ მანქანა-დანადგარებთან თანამიმდევრული შეერთება;  

8. მუხტების დაფარვა; ქვის ღორღით, ქვიშით და სხვა მასალებით შპურების ამოვსება 

და კომპაქტური მუხტების მისაღებად მასალების დატკეპნა; 

9. განთავსებული ყველა ფეთქებადი ნივთიერებების დეტონირების უზრუნველყოფა, 

ანგარიშის წარმოება და მტყუნების გამოსწორება; 

10. ფეთქებადი ნივთიერებების დეტონაციამდე და დეტონაციის შემდეგ აფეთქების 

ადგილების უსაფრთხოების შემოწმება; 

11. კანონების და რეგულაციების შესაბამისად ფეთქებადი ნივთიერებების გამოყენებაზე 

დოკუმენტაციის შედგენა და წარმოება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ამფეთქებელი 

 დენთთან მომუშავე 

 დენთის მიმტანი 
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სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 მაღაროს ზედამხედველი − 3121 

 მბურღავი (მაღაროს) − 8111 

 მბურღავი (ნავთობის ან გაზის ჭაბურღილი) − 8113 

 მაღაროს მუშა − 9311 

 კარიერის მუშა − 9311 

 

 

ჯგუფური ერთეული 7543 

პროდუქციის დამხარისხებლები და შემმოწმებლები (საკვები პროდუქტების და სასმელების 

გარდა) 

 

პროდუქციის დამხარისხებლები და შემმოწმებლები (გარდა საკვები და სასმელი 

პროდუქტებისა) ათვალიერებენ, ცდიან, ახარისხებენ, სინჯებს უღებენ და წონიან 

წარმოებულ ან გაყიდულ ნედლეულს, შემადგენელ ნაწილებს და არასაკვებ პროდუქტებს, 

რათა უზრუნველყონ ხარისხის სტანდარტებთან შესაბამისობა, გამოავლინონ დეფექტები, 

ცვეთა და სპეციფიკაციებიდან გადახრა, აგრეთვე ხარისხის შესაბამისად დახარისხება და 

კლასიფიცირება. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. სტანდარტებთან და სპეციფიკაციებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად 

პროდუქტების, დეტალების და მასალების შემოწმება და გამოცდა; 

2. დასართავად და დასახვევად ბუნებრივი ტექსტილის ბოჭკოს დახარისხება და 

კლასიფიცირება; 

3. სპეციფიკაციებითან შეუსაბამობისთვის პროდუქტების, მასალების და დანადგარების 

ჩამოწერა და მათზე უარის თქმა; 

4. სპეციფიკაციების, ინსპექტირების და ტესტირების პროცედურების განსასაზღვრად 

პროექტების, მონაცემების, სახელმძღვანელოების და სხვა მასალების ანალიზი და 

განმარტება; 

5. წარმოებასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე ზედამხედველებისა და სხვა 

პერსონალისათვის ინფორმაციის მიწოდება და აღნიშნული პრობლემების 

იდენტიფიცირების და გამოსწორების პროცესებში დახმარების აღმოჩენა; 

6. ინსპექტირებასთან და ტესტირებასთან დაკავშირებულ მონაცემებზე, მაგალითად, 

ინსპექტირებული ან დახარისხებული პროდუქტების წონაზე, ტემპერატურაზე, 

ხარისხზე, ტენიანობის შემცველობაზე და რაოდენობაზე ჩანაწერების წარმოება; 

7. პროდუქტების სხვადასხვა მაჩვენებლებით, მაგალითად, მიღების ან უარყოფის 

სტატუსით და ხარისხის მაჩვენებლით მონიშვნა; 

8. სხვადასხვა ხელსაწყოებით, მაგალითად, სახაზავებით, შტანგენფარგლებით, 

შაბლონებით ან მიკრომეტრებით პროდუქტების გაბარიტების გაზომვა; 

9. ტესტის მონაცემების ანალიზი და საჭიროების შემთხვევაში ტესტის შედეგების 

განსასაზღვრად გამოთვლების წარმოება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 პროდუქციის დამხარისხებელი 

 ხარისხის ინსპექტორი 

 მატყლის დამხარისხებელი 
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სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 პროდუქციის უსაფრთხოების ინსპექტორი − 3257 

 საკვები პროდუქტების დამხარისხებელი − 7515 

 ბეწვეულის დამხარისხებელი − 7531 

 ტყავების დამხარისხებელი − 7535 

 

 

ჯგუფური ერთეული 7544 

მეფუმიგატორები, მავნებლებთან და სარეველებთან მებრძოლი სხვა მუშები 

 

მეფუმიგატორები, მავნებლებთან და სარეველებთან მებრძოლი სხვა მუშები იყენებენ 

ქიმიკატებს ზიანის მომტანი მწერების, მცირე ზომის ცხოველების, ველური მცენარეების და 

სხვა არასასურველი ორგანიზმების მოსაცილებლად, აგრეთვე მოსავლისთვის, შენობა-

ნაგებობებისთვის და მათი მიმდებარე ტერიტორიებისთვის ზიანის ასარიდებლად და 

ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული რისკების პრევენციისთვის. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. მავნებლების და სარეველების შესაწამლი აღჭურვილობის მართვა და მონიტორინგი; 

2. ინსტრუქციების მიხედვით ქიმიკატების შერევა; 

3. ტერიტორიებზე გარკვეულ სიღრმემდე პესტიციდების შეტანა, აგრეთვე ამინდის 

პირობებზე, წვეთების ზომაზე, სიმაღლის და მანძილის შეფარდებაზე და 

დაბრკოლებებზე ცოდნის გამოყენება; 

4. ქიმიური ხსნარების ან ტოქსიკური გაზების გაფრქვევა და გაშვება, აგრეთვე 

მავნებლების და პარაზიტების, მაგალითად, თაგვების, ტერმიტების და ტარაკანების 

დასახოცად მახეების დაგება; 

5. განსაზღვრული ადგილების შესაწამლად საქშენების, შლანგების და მილების აწევა, 

გადაადგილება და გაშლა; 

6. შესაწამლი ავზების წყლითა და ქიმიკატებით შევსება; 

7. სამუშაოს ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად მანქანა-დანადგარების გაწმენდა და 

მომსახურება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 მეფუმიგატორე 

 მავნებლებთან მენრძოლი მუშა 

 სარეველებთან მენრძოლი მუშა 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 საჰაერო საშუალებით მოსავლის შემსხურებელი − 3153 

 

 

ჯგუფური ერთეული 7549 

ხელოსნები და მონათესავე სფეროების მუშები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

 

ეს ჯგუფური ერთეული მოიცავს მრეწველობის და ხელობის სხვა საქმიანობებს, 

რომლებიც არ შედის მე-7 ძირითადი ჯგუფის − ხელოსნები და მონათესავე სფეროების 
მუშები − სხვა დაჯგუფებებში. მაგალითად, ეს ჯგუფური ერთეული მოიცავს მუშებს, 

რომლებიც ასხამენ, ჭრიან, ხეხავენ და აპრიალებენ ოპტიკურ ლინზებს, აგრეთვე მუშებს 

რომლებიც გამოფენებისთვის ყვავილებს ამზადებენ. 
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მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ლინზების ნამზადის დასამზადებლად ოპტიკური შუშის გაცხელება, დაყალიბება და 

დაპრესვა; 

2. ლინზების ნამზადების გახეხვა და გაპრიალება; 

3. თაიგულებისა და ყვავილების კომპოზიციების, ინტერიერების და 

ვიტრინებისსცოცხალი ყვავილებით  გაფორმება, ქოთნის მცენარეების შერჩევა 

ინტერიერებისა და ზამთრის ბაღებისთვის. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ფლორისტი-დეკორატორი 

 ოპტიკური ლინზების გამპრიალებელი 

 ოპტიკური ლინზების დამყალიბებელი 
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ძირითადი ჯგუფი 8 

დანადგარებისა და მოწყობილობების ოპერატორები და ამწყობები 

 

დანადგარებისა და მოწყობილობების ოპერატორები და ამწყობები ადგილზე ან 

დისტანციურად ამუშავებენ და აკონტროლებენ სამრეწველო და სასოფლო-სამეურნეო 

მოწყობილობებსა და აღჭურვილობას; მართავენ და ამუშავებენ მატარებლებს, 

ავტომობილებს, მოძრავ მოწყობილობებსა და აღჭურვილობას; ან აწყობენ პროდუქციას 

ზუსტი ინსტრუქციებისა და პროცედურების შესაბამისად შემადგენელი ნაწილებისაგან. ამ 

ძირითადი ჯგუფის პროფესიების დიდი ნაწილი დაკისრებული ვალდებულებების 

კომპეტენტურად შესრულებისთვის მოითხოვს ISCO-ს კვალიფიკაციის მეორე დონეს. 

სამუშაო ძირითადად მოითხოვს სამრეწველო და სასოფლო-სამეურნეო მოწყობილობებისა 

და აღჭურვილობის მიმართულებით გამოცდილებასა და ცოდნას, აგრეთვე, სამანქანო ტემპის 

საქმიანობებისათვის თავის გართმევისა და ტექნოლოგიურ ინოვაციებთან შეგუების უნარს. 

დანადგარებისა და მოწყობილობების ოპერატორებისა და ამწყობების მოვალეობებში 

ჩვეულებრივ შედის: ლითონის, მინერალების, შუშის, კერამიკის, ხის, ქაღალდის ან ქიმიური 

ნივთიერებების დამუშავებისათვის აუცილებელი – სამთომოპოვებითი ან სხვა სამრეწველო 

მოწყობილობებისა და აღჭურვილობის ამუშავება და მონიტორინგი; იმ მოწყობილობებისა 

და აღჭურვილობის ამუშავება და მონიტორინგი, რომლებიც ლითონის, მინერალების, 

ქიმიური ნივთიერებების, რეზინის, პლასტმასის, ხის, ქაღალდის, ტექსტილის, ბეწვის ან 

ტყავისგან დამზადებული საგნების წარმოებისა და რომლებიც საკვებისა და მასთან 

დაკავშირებული პროდუქციის დამუშავებისათვის გამოიყენება; მატარებლებისა და 

ავტომობილების მართვასა და ამუშავება; გადასატანი სამრეწველო და სასოფლო-სამეურნეო 

მოწყობილობებისა და აღჭურვილობის მართვა, ამუშავება და მონიტორინგი; ზუსტი 

ინსტრუქციებისა და პროცედურების შესაბამისად შემადგენელი ნაწილებისაგან 

პროდუქციის აწყობა; მათ მოვალეობებში, შესაძლებელია, შედიოდეს სხვა დასაქმებულ 

პირებზე ზედამხედველობაც. 

 

ამ ძირითად ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ქვეჯგუფებში: 

81 სტაციონარული სამრეწველო დანადგარებისა და მოწყობილობების ოპერატორები 

82 ამწყობები 

83 მძღოლები და მოძრავი დანადგარების ოპერატორები 

 

შენიშვნა 
მრავალი პროცესის ან ფუნქციის ავტომატურად შემსრულებელი მოწყობილობების 

ოპერატორები შედიან 313-ე მცირე ჯგუფში (საწარმოო პროცესის მაკონტროლებელი 
ტექნიკოსები). 

 

 

ქვეჯგუფი 81 

სტაციონარული სამრეწველო დანადგარებისა და მოწყობილობების ოპერატორები 

 

სტაციონარული სამრეწველო დანადგარებისა და მოწყობილობების ოპერატორები 

აკონტროლებენ და ამუშავებენ სტაციონარული სამრეწველო დანადგარებს, მოწყობილობებსა 

და აღჭურვილობას, ან ისეთ დანადგარებს, მოწყობილობებსა და აღჭურვილობას, 

რომელთათვისაც მოძრაობა არ არის მუშაობის არსებითი ნაწილი. ამ ძირითადი ჯგუფის 

პროფესიების დიდი ნაწილი დაკისრებული ვალდებულებების კომპეტენტურად 

შესრულებისთვის მოითხოვს ISCO-ს კვალიფიკაციის მეორე დონეს. 
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სამუშაო ძირითადად მოითხოვს მართვადი და კონტროლირებადი სამრეწველო 

დანადგარების, მოწყობილობების ან აღჭურვილობის მიმართულებით გამოცდილებასა და 

ცოდნასიგი ხშირად მოითხოვს სამანქანო ტემპის საქმიანობებისათვისთავის გართმევისა და 

მოწყობილობებთან და აღჭურვილობასთან დაკავშირებულ ტექნოლოგიურ ინოვაციებთან 

შეგუების უნარსაც. 

ამ ქვეჯგუფში დასაქმებულ პირთა მოვალეობებში, ჩვეულებრივ, შედის: სხვადასხვა 

ტიპის უძრავი სამრეწველო დანადგარებისა და მოწყობილობების გამართვა, ამუშავება და 

მონიტორინგი; გაუმართაობების გამოვლენადა მათი გამოსწორება; ნაწარმის დაზიანებებისა 

და ინსტრუქციებთან შესაბამისობის გადამოწმება და მოწყობილობების პარამეტრების 

სათანადოდ მოწესრიგება; ტექნიკური მომსახურება, აღდგენა და გაწმენდა; მონაცემების 

აღრიცხვა და წარმოების ჩანაწერების მოწესრიგება; მათ მოვალეობებში, შესაძლებელია, 

შედიოდეს სხვა დასაქმებულ პირებზე ზედამხედველობაც. 

 

ამ ქვეჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ მცირე ჯგუფებში: 

811 სამთომოპოვებითი და მინერალების დასამუშავებელი დანადგარების ოპერატორები 

812 ლითონის დასამუშავებელი და გასაპრიალებელი დანადგარების ოპერატორები 

813 ქიმიური და ფოტოგრაფიული პროდუქციის დანადგარებისა და მოწყობილობების 

ოპერატორები 

814 რეზინის, პლასტმასისა და ქაღალდის პროდუქციის დასამუშავებელი მოწყობილობების 

ოპერატორები 

815 ტექსტილის, ბეწვისა და ტყავის პროდუქციის დასამუშავებელი მოწყობილობების 

ოპერატორები 

816 საკვებისა და მსგავსი პროდუქციის დასამუშავებელი მოწყობილობების ოპერატორები 

817 ხისა და ქაღალდის დასამუშავებელი მოწყობილობების ოპერატორები 

818 სხვა უძრავი დანადგარებისა და მოწყობილობების ოპერატორები  

 

შენიშვნა 
მრავალი პროცესის ან ფუნქციის ავტომატურად შემსრულებელი მოწყობილობების 

ოპერატორები შედიან 313-ე მცირე ჯგუფში (სამეწარმეო პროცესის მაკონტროლებელი 
ტექნიკოსები). 

 

 

მცირე ჯგუფი 811 

სამთომოპოვებითი და მინერალების დასამუშავებელი დანადგარების ოპერატორები 

 

სამთომოპოვებითი და მინერალების დასამუშავებელი დანადგარების ოპერატორები 

აკონტროლებენ და ამუშავებენ დანადგარებსა და მოწყობილობებს და ხელის ხელსაწყოებს 

ქანებისა და მინერალების მიწიდან ამოღების, მინერალებისა და ქვის დამუშავების, ჭებისა 

და ჭაბურღილების გაბურღვისა და ცემენტისა და ქვის პროდუქციის დამზადებისა და 

გაპრიალების მიზნით. 

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: სხვადასხვა ტიპის სამთომოპოვებითი და 

მინერალების დასამუშავებელი დანადგარებისა და მოწყობილობების, როგორებიცაა, 

მაგალითად, საბურღები, დამხმარე მოწყობილობები და აღჭურვილობა, უწყვეტი 

სამთომოპოვებითი მოწყობილობები და საჭრელი, მსრესავი, მჩარხავი, ამოსაქაჩიდა 

შემზავებელი დანადგარები და მოწყობილობები, გამართვა, ამუშავება და მონიტორინგი; 

მინერალების ამოსაღები სარეცხი, გამყოფი, ამოსაღები და შესარევი დანადგარების 

გამოყენება ნარჩენების მოცილებისა და მინერალების აღდგენისათვის; ცემენტის, ბეტონის, 
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ტექნიკური თაბაშირის, ქარხნული წესით დამზადებული ბეტონისა და ქვის პროდუქციის 

შესაქმნელად დანადგარებისა და მოწყობილობების ამუშავება; სხვადასხვა სახეობის 

დანადგარებისა და მოწყობილობების ფუნქციონირების მონიტორინგი, გაუმართაობების 

გამოვლენა და მათი გამოსწორება; დანადგარებისა და მოწყობილობების ტექნიკური 

მომსახურება, აღდგენა და გაწმენდა; წარმოების მონაცემების აღრიცხვა.  

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

8111 მაღაროსა და კარიერის მუშები 

8112 მინერალებისა და ქანების დასამუშავებელი დანადგარების ოპერატორები 

8113 ჭებისა და ჭაბურღილების მბურღავები და მონათესავე სფეროთა მუშები 

8114 ცემენტის, ქვისა და სხვა მინერალური მასალისგან პროდუქციის დასამზადებელი 

მოწყობილობების ოპერატორები 

 

შენიშვნა 
სამთომოპოვებითი სამუშაოების ზედამხედველები შედიან 3121-ე ჯგუფურ ერთეულში 

(სამთომოპოვებითი სამუშაოების ზედამხედველები). 
 

 

ჯგუფური ერთეული 8111 

მაღაროსა და კარიერის მუშები 

 

მაღაროსა და კარიერის მუშები იყენებენ დანადგარებს, მოწყობილობებსა და ხელის 

ხელსაწყოებს ქანების, მინერალური მადნის და სხვა ნარჩენების მიწისქვეშა და მიწისზედა 

მაღაროებიდან და კარიერებიდან ამოსაღებად. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. სხვადასხვა მიწისქვეშა და მიწისზედა სამთომოპოვებითი აღჭურვილობის, მათ 

შორის უწყვეტი სამთომოპოვებითი, საჭრელი და არხების გამყვანი დანადგარების, 

განთავსება, ამუშავება და მონიტორინგი; 

2. მიწისქვეშა და მიწისზედა მაღაროებსა და კარიერებში მბურღავი აღჭურვილობის 

გამართვა და გამოყენება; 

3. შესუსტებული ქანების, მადნის, ქვანახშირისა და სხვა ნარჩენების მოსაცილებლად 

მოწყობილობების ამუშავება და ხელის ან ელექტროხელსაწყოების გამოყენება; 

4. მიწისქვეშა სამუშაოებისათვის, მათ შორის ქანების ბოლტებისათვის, საყრდენების 

მომზადება, მორგება და დაყენება; 

5. ახალი შახტების, მატარებლების, საჰაერო ვენტილაციებისა და შემაღლებების 

გასახსნელად მოწყობილობების ამუშავება; 

6. ისეთი დამხმარე დანადგარების ამუშავება, როგორიცაა, მაგალითად, ტუმბოები, 

ჰაერის, წყლისა და ტალახის დასუფთავება; 

7. მცირედი ტექნიკური მომსახურების გაწევადა აღდგენა და დანადგარების, 

მოწყობილობებისა დახელსაწყოების უმნიშვნელო გაპოხვა და გაწმენდა; 

8. ცვლების დროს შესრულებული სამუშაოების დასრულებისთანავე მათ შესახებ 

დეტალური ჩანაწერების გაკეთება; 

9. ლაბორატორიული ანალიზისათვის მინერალური ნიმუშების შეგროვება.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ბოგერის ოპერატორი 

 უწყვეტი სამთომოპოვებითი სამუშაოების ოპერატორი 
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 ექსკავატორის ოპერატორი (სამთომოპოვებითი სამუშაოები) 

 მბურღავი (სამთომოპოვებითი სამუშაოები) 

 საბურღი ურიკის ოპერატორი 

 მაღაროს მუშა 

 სამთომოპოვებითი დანადგარების ოპერატორი 

 კარიერის მუშა; 

 ანკერული სამაგრის დასაყენებელი მანქანის ოპერატორი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 სამთომოპოვებითი სამუშაოების ზედამხედველი – 3121 

 ამფეთქებელი – 7542 

 მბურღავი (ნავთობის ან გაზის ჭაბურღილი) – 8113 

 სამთომოპოვებითი სამუშაოების არაკვალიფიციური მუშა – 9311 

 კარიერის არაკვალიფიციური მუშა – 9311 

 

 

ჯგუფური ერთეული 8112 

მინერალებისა და ქანების დასამუშავებელი დანადგარების ოპერატორები 

 

მინერალებისა და ქანების დასამუშავებელი დანადგარების ოპერატორები აკონტროლებენ 

და ამუშავებენ მოწყობილობებსა და აღჭურვილობას ქანების, მინერალებისა და ქვის 

გადასამუშავებლად, რათა აღადგინონ გასუფთავებული პროდუქცია შუალო გამოყენების ან 

შემდგომი გადამუშავებისათვის. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. სამუშაო ინსტრუქციების შესაბამისად ქანების, მინერალებისა და ქვების მჩარხავი, 

მსრესავი, საჭრელი, მხერხავი, და საკვეთი სტაციონარული მოწყობილობებისა 

გამართვა და ამუშავება; 

2. ბლოკებისა და ქვის ფილების მოთავსება მოწყობილობებში დასახერხად, 

დასაჭრელად და შემდგომი დამუშავებისათვის; 

3. დასამუშავებელი ქანების, მინერალებისა და ქვების კონტროლი და კონვეიერებიდან 

მოწყობილობებში უქყვეტი ნაკადის უზრუნველყოფა; 

4. სარეცხი, გამყოფი, გამომტუტავი, დამლექავი, გამფილტრავი, ამოსაღები და შესარევი 

აღჭურვილობის ამუშავება ნარჩენი მასალების მოცილებისა და მინერალების 

აღდგენისათვის; 

5. შემდგომი გადამუშავების ხელშესაწყობად მინერალური მადნეულის გამხსნელთან 

შერევა; 

6. გასქელებით, ფლოტაციით, მიზიდულობის განცალკევებით, ფილტრაციითა ან 

მაგნიტური და ელექტროსტატიკური განცალკევებით მადნეული და ალუვიური 

ნარჩენებისაგან ლითონისა და მინერალური კონცენტრატების დაშორება; 

7. დანადგარების უსაფრთხო და ეფექტური ფუნქციონირებისათვის საზომებზე, 

ყალიბებსა და საკონტროლო პანელებზე დაკვირვება, სარქველებისა და 

კონტროლების რეგულირება, გაუმართაობების აღმოჩენა და დანადგარებისა და 

მოწყობილობების ტექნიკურ მომსახურებასა და აღდგენაში დახმარება; 

8. დამკვიდრებულ სტანდარტებთან და სამუშაო ინსტრუქციებთან შესაბამისობის 

უზრუნველსაყოფად გადამუშავებული მასალის ვიზუალურად ან ხელით შესწავლასა 

და ნიმუშების შეგროვება მათზე ცდების ჩასატარებლად ლაბორატორიებში; 



423 
 

9. ცვლების დროს შესრულებული დასამუშავებელი საქმიანობის შესახებ ისეთი 

ინფორმაციის, როგორებიცაა წარმოებული მასალის ოდენობა, ტიპიდა მოცულობა, 

ჩაწერა; 

10. დამუშავებული მინერალებისა და ქვების დახარისხება, შეკვრა და გადატანა 

შეფუთვის, შემდგომი დამუშავების ან გადაზიდვისათვის.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ქვანახშირის მრეცხავი 

 მსრესავი ოპერატორი (მინერალის ან ქვის დამუშავება) 

 ფლოტაციის მუშა (მინერალის დამუშავება) 

 ოქროს დამლექავი 

 მოწყობილობის ოპერატორი (ქვის ჭრა ან დამუშავება) 

 საფქვავი მოწყობილობის ოპერატორი (მინერალები) 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ქვის მჭრელი (ხელით ან ხელის ელექტროხელსაწყოთი) – 7113 

 ქვის მთლელი – 7113 

 ქვის გამპრიალებელი (ხელით ან ხელის ელექტროხელსაწყოთი) – 7113 

 ქვის ბლოკების მხლეჩავი (ხელით ან ხელის ელექტროხელსაწყოთი) – 7113 

 მოწყობილობის ოპერატორი (ჩამოსხმული ქვის წარმოება) – 8114 

 ქვის გასაპრიალებელი მოწყობილობის ოპერატორი - 8114 

 

 

ჯგუფური ერთეული 8113 

ჭებისა და ჭაბურღილების მბურღავები და მონათესავე სფეროთა მუშები 

 

ჭებისა და ჭაბურღილების მბურღავები და მონათესავე სფეროთა მუშები ჭაბურღილების 

გასაყვანად, ქანების, სითხისა და გაზის ნიმუშების ამოსაღებად ან მრავალი სხვადასხვა 

მიზნისათვის აყენებენ, აგებენ და ამუშავებენ საბურღ მოწყობილობებსა და მსგავს 

აღჭურვილობას. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. საბურღი აპარატებისა და დამხმარე აღჭურვილობის დაშლა, გადაადგილება და 

აწყობა; 

2. მილების, ჩარჩოებისა და საბურღი თავების აწყობადა დაშლა და გაუმართავი 

აღჭურვილობის შეცვლა; 

3. კონტროლის ამუშავება საბურღი მილებისა და ჩარჩოების ჭაბურღილების შიგნით და 

გარეთ დაწევისა და აწევის, ჭაბურღილში წნევის დარეგულირება და ხელსაწყოების 

სიჩქარის რეგულირება; 

4. საბურღ მილებსა და ჭაბურღილებში სითხის ადეკვატური ცირკულაციის 

უზრუნველსაყოფად საბურღი სითხის მომზადება და მილების მუშაობის შემოწმება; 

5.  ყალიბებისა და სხვა ინდიკატორების მონიტორინგი,გაუმართაობებისა და 

ჭაბურღილის არაორდინალური გარემოებების აღმოსაჩენად აღჭურვილობის 

მეთვალყურეობა და ბურღისა ან დანადგარის გამოსაცვლელად გადაწყვეტილების 

მიღება; 

6. საბურღიაპარატების, ამწეკრანებისდა სხვა მოწყობილობების ტექნიკური 

მომსახურება, რეგულირება, შეკეთება და გაწმენდა; 

7. საბურღი და მომსახურების სამუშაოების ჩანაწერების გაკეთება; 
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8. მტვრის, ნამსხვრევებისა და დაკარგული დაგატეხილი აღჭურვილობის ორმოებიდან 

და ჭაბურღილებიდან ამოსაღებად მოწყობილობებისა და ხელსაწყოების ამუშავება; 

9. გამოუსადეგარი ჭაბურღილების დახურვა და დაბეჭდვა; 

10. ბრიგადის წევრების ზედამხედველობა და გადამზადება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ჭების მბურღავი 

 ჭების საბურღი აღჭურვილობის ოპერატორი 

 ჭაბურღილის ამწის მუშა 

 ჭაბურღილის ამწის ოპერატორი 

 დამუშავებითი ბურღვის ოპერატორი; 

 მიმართულების მბურღავი 

 მბურღავი (ნავთობის ან გაზის ჭაბურღილი) 

 საბურღი დანადგარის ოპერატორი 

 საბურღი აპარატის ოპერატორი 

 ამძრავი გასაღების ოპერატორი 

 საბურღი კაუჭების ოპერატორი 

 საბურღი კაუჭების ოპერატორი, ცვლის უფროსი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ამფეთქებელი – 7542 

 მაღაროს მუშა – 8111 

 კარიერის მუშა – 8111 

 

 

ჯგუფური ერთეული 8114 

ცემენტის, ქვისა და სხვა მინერალური მასალისგან პროდუქციის დასამზადებელი 

მოწყობილობების ოპერატორები 

 

ცემენტის, ქვისა და სხვა მინერალური მასალისგან პროდუქციის დასამზადებელი 

მოწყობილობების ოპერატორები აკონტროლებენ და ამუშავებენ მოწყობილობებს ქარხნული 

წესით დამზადებული ბეტონის, ასფალტისა და ქვის პროდუქციის წარმოებისა და 

დამზადებისათვის დასამშენებლო მიზნებისათვის ბეტონის ქვის შესაქმნელად. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ქარხნული ბეტონის და ქვის პროდუქციის წარმოებისა და დამზადებისათვის 

გამოსაწური, ჩამოსასხმელი, შესარევი, ამოსაქაჩი, გამაერთიანებელი, მჩარხავი და 

საჭრელი მანქანების მართვა; 

2. ცემენტის, კირისა და წიდის წარმოებისა და ამასთანავე, ინგრედიენტების შეტანისა 

და დაცლისათვის დანადგარების ამუშავებადა ისეთი უწყვეტი საკვები 

აღჭურვილობის ამუშავება, როგორებიცაა ტუმბო და კონვეიერი;  

3. ბეტონის დასამზადებლად ქვიშის, ხრეშის, ცემენტის, წყლისა და სხვა 

ინგრედიენტების ასაწონი და შესარევი დანადგარებისა და მოწყობილობების 

ამუშავება; 

4. იმ დანადგარებისა და მოწყობილობების ამუშავება, რომლებიც აგებენ და ავსებენ 

ყალიბებს ბეტონისა და ტექნიკური თაბაშირის ნაზავით, აშორებენ ჩამოსხმას ყალიბს 

და ქარხნული წესით ამზადებენ პროდუქციის ზედაპირს; 
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5. სამუშაო ინსტრუქციების შესაბამისად ბეტონის პროდუქციის, ქვის ბლოკების, 

ფილებისა და პროდუქციის დაჭრა, გამოჩარხვა, გაბურღვა, ქვიშით გაწმენდა და 

გაპრიალება; 

6. წარმოების გეგმებისა და ინსტრუქციების შემოწმება დასაშტამპი, ჩამოსასხმელი, 

შესარევი და გამაერთიანებელი მოწყობილობებისათვის მასალების, ინგრედიენტების, 

პროცედურების, კომპონენტების, პარამეტრებისა და რეგულაციების განსაზღვრისა და 

არჩევისათვის; 

7. დანადგარებისა და მოწყობილობების მონიტორინგი საქმიანობისას ისეთ 

ინსტრუმენტებზე დაკვირვებით, როგორებიცაა ტემპერატურისა და წნევის ყალიბები, 

კონტროლის რეგულირებით და გაუმართაობების შესახებ საჭირო ინფორმაციის 

მიწოდებით; 

8. ინსტრუქციებთან შესაბამისობის დასადგენად შერეული და ჩამოსხმული 

პროდუქციის ნიმუშების შეგროვება და გადამოწმება და მოწყობილობების 

პარამეტრების რეგულირება; 

9. წარმოების ჩანაწერების შემოწმება და მოწესრიგება, წარმოებული მასალისა და 

საქონლის რაოდენობის, ზომებისა და ტიპების შესახებ; 

10. დანადგარებისა და მოწყობილობების ტექნიკური მომსახურებისა და შეკეთების 

ორგანიზება და დახმარება. 

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ბეტონის პროდუქციის მოწყობილობის ოპერატორი 

 ქვის პროდუქციის მოწყობილობის ოპერატორი 

 ბეტონის ჩამომსხმელი მოწყობილობის ოპერატორი 

 ბეტონის საწარმოებელი მოწყობილობის ოპერატორი 

 სამრეწველო ბრილიანტის გასაპრიალებელი მოწყობილობის ოპერატორი 

 ქვის გასაპრიალებელი მოწყობილობის ოპერატორი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ქვის გამპრიალებელი (ხელით ან ხელის ელექტროხელსაწყოთი) – 7113 

 ქვის დასამუშავებელი მოწყობილობის– 8112 

 ექსტრუდერის ოპერატორი, თიხის დაპრესავა – 8181 

 გამოსაწვავი ღუმელის ოპერატორი (აგური, კერამიკა და ფილები) – 8181 

 
შენიშვნა 
ამ ჯგუფურ ერთეულში წარმოდგენილი დანადგარებისა და მოწყობილობების 

ოპერატორების მიერ წარმოებული პროდუქციის მაგალითები მოიცავს: სამოქალაქო 

ინჟინერიისა და სამშენებლო პროექტებისათვის განკუთვნილ შერეულ ბეტონს, 

მოსაკირწყლავ ქვის ფილებს, ბეტონის ბლოკებსა და კრამიტებს, შემოსაღობ ბოძებს, 

ჩამოსხმული მილების სექციებსა და თხრილებს, ბეტონის სარკინიგზო ვაგონებს, კედლების 

ასაგებ და დამაცალკევებელ ქვის ფილებს, სამშენებლო კომპონენტებს, საკაბელო არხებს, 

კვამლისა და სავენტილაციო მილებს, აბრაზულ თვლებსა და გარე ავეჯს. 

 

 

მცირე ჯგუფი 812 

ლითონის დასამუშავებელი და გასაპრიალებელი დანადგარების ოპერატორები 

 

ლითონის დასამუშავებელი და გასაპრიალებელი დანადგარების ოპერატორები 

აკონტროლებენ და ამუშავებენ ერთი ფუნქციის მქონე პროცესიის მაკონტროლებელ 
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მოწყობილობებსა და აღჭურვილობას მინერალური მადნეულისა და ლითონის 

გარდასაქმნელად, დასამუშავებლად და გასაპრიალებლად. 

მათ მოვალეობებში, ჩვეულებრივ, შედის: ლითონისა და მადნის დასამუშავებელი და 

გასაპრიალებელი მოწყობილობების გამართვა, მომზადება და რეგულირება; ლითონის 

დამუშავებისა და გაპრიალების კონკრეტული ასპექტის სამუშაოებისათვის კოორდინაციის 

გაწევა და მონიტორინგი; გაუმართაობების აღმოსაჩენად აღჭურვილობის შემოწმება, 

ყალიბების მონიტორინგი, წესებით დადგენილი ტესტის გამოყენება და ტექნიკური 

მომსახურების უზრუნველყოფა; პროდუქციის ნიმუშების შემოწმება, გადამოწმება და 

ანალიზი; მონაცემების ჩაწერა და მუშაობის აღმრიცხველი ჟურნალების შექმნა. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

8121 ლითონის დასამუშავებელი დანადგარების ოპერატორები 

8122 ლითონის გასაპრიალებელი, მოლითონების და დამცავი ფენის დასატანი 

მოწყობილობების ოპერატორები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 8121 

ლითონის დასამუშავებელი დანადგარების ოპერატორები 

 

ლითონის დასამუშავებელი დანადგარების ოპერატორები აკონტროლებენ, ამუშავებენ, 

არეგულირებენ და ტექნიკურ მომსახურებას უწევენ ერთი ფუნქციიისმქონე პროცესის 

მოწყობილობებსა და დანადგარებს მინერალური მადნეულის დამუშავებისა და გარდაქმნის 

და ლითონის გაწმენდის, გამოწრთობის, გაგლინვისა და დაშტამპვისათვის,. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. მინერალური მადნეულის ან ლითონის სრულად დამუშავებისათვის საწყისი ნაბიჯის 

გადასადგმელად მინერალური მადნეულისა და ლითონის დასამუშავებელი 

მოწყობილობების გამართვა, მომზადება და რეგულირება; 

2. ლითონის ან მინერალური მადნეულის გამოჩარხვის, დაცალკევების, გაფილტვრის, 

შერევის, დამუშავების, ჩამოსხმის, გაგლინვის, გაწმენდის ან სხვაგვარად 

დამუშავებისათვის ერთი ფუნქციის მქონე მოწყობილობების ამუშავება; 

3. მოწყობილობების სწორად ფუნქციონირების უზრუნველყოფისა და ზუსტად 

განსაზღვრული დასამუშავებელი პირობების დადასტურებისათვის ყალიბებზე, 

საზომებზე, კომპიუტერულ ამონაბეჭდებზე, ვიდეო-მონიტორებსა და პროდუქციაზე 

დაკვირვება; 

4. აღჭურვილობის, სარქველების, ამოსაქაჩი და საკონტროლო მექანიზმებისა და 

დასამუშავებელი აღჭურვილობის რეგულირება; 

5. ნედლი მასალების მომზადების, გაზომვისა და მიწოდების კონტროლი და 

დანადგარებში ნივთიერებების დამუშავება; 

6. სამუშაოს დაწყებისა და დასრულების კონტროლი, გაუმართაობების აღმოჩენა და 

დასამუშავებელი აღჭურვილობის გარე მონიტორინგი; 

7. გაუმართაობების აღმოსაჩენად აღჭურვილობის შემოწმება, ყალიბების მონიტორინგი, 

წესებით დადგენილი ტესტის გამოყენება და ტექნიკური მომსახურების 

უზრუნველყოფა; 

8. პროდუქციის ნიმუშების ანალიზი, ტესტების შესრულება, მონაცემების ჩაწერა და 

მუშაობის აღმრიცხველი ჟურნალის შექმნა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
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 ჩამომსხმელი 

 ლითონის დასაშტამპი დანადგარის ოპერატორი 

 ლითონის გახურებით დასამუშავებელი დანადგარის ოპერატორები 

 ფოლადის მგლინველი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ბრძმედის ოპერატორი – 3135 

 ჩამომსხმელი (მართვის პულტის ოპერატორი) − 3135 

 საგლინი დგანის ოპერატორი − 3135 

 მოლითონების მოწყობილობის ოპერატორი – 8122 

 

 

ჯგუფური ერთეული 8122 

ლითონის გასაპრიალებელი, მოლითონების და დამცავი ფენის დასატანი მოწყობილობების 

ოპერატორები 

 

ლითონის გასაპრიალებელი, მოლითონების და დამცავი ფენის დასატანი 

მოწყობილობების ოპერატორები აკონტროლებენ და ამუშავებენ ლითონის საგნების ან 

ნაწილების გასაპრიალებელ, ჯავშნით დასაფარ და შესაღებ აღჭურვილობას კოროზიისა და 

ცვეთის საწინააღმდეგო გამძლეობის გასაუმჯობესებლად, დეკორატიული მიზნებისათვის 

ელექტრო ან მაგნიტური შესაძლებლობების მისანიჭებლად. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ისეთი აღჭურვილობის მართვა და კონტროლი რომლებიც ლითონებს წმენდს 

გალვანიზების, მოთუთიების, მოჭიქვის ან მსგავსი პროცესებისთვის მომზადებისას; 

2. გალვანიზაციის აღჭურვილობის მართვა და კონტროლი; 

3. რკინისა და ფოლადის პროდუქციის შესაღები გასაცხელებელი აღჭურვილობის 

მართვა და კონტროლი; 

4. სადენების ფერადი ლითონებით დასაფარი ავტომატური მოწყობილობების მართვა 

და კონტროლი; 

5. დამცავი ან დეკორატიული მოპირკეთების უზრუნველსაყოფად ან დაძველებული ან 

დაზიანებული ზედაპირების აღსადგენად ლითონის პროდუქციაზე გადამდნარი 

ლითონის ან სხვა ნივთიერებების შესასხმელი აღჭურვილობის მართვა და 

კონტროლი; 

6. ლითონის საგნების ქიმიური ნივთიერებებით დასამუშავებლად და გასაცხელებლად 

უჟანგაობის მისანიჭებელი აღჭურვილობის მართვა და კონტროლი; 

7. მიკრომეტრებით, შტანგენფარგლებით ან სხვა ხელსაწყოებით მონიკელებისწყოებით 

გენობის უშავებლად დ მართებული სისქის შემოწმება, მონაცემების ჩაწერა და 

მუშაობის აღმრიცხვის ჟურნალების შექმნა; 

8. ფორმულების ან ინსტრუქციების მიხედვით ლითონის საშულებების მომზადება და 

შერევა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ლითონით დასაფარი მოწყობილობის ოპერატორი 

 ლითონის გასაპრიალებელი მოწყობილობის ოპერატორი 

 ლითონის მოლითონების მოწყობილობის ოპერატორი 

 ლითონის საბოლოო დამუშავების მოწყობილობის ოპერატორი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
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 ლითონის წარმოების პროცესის ოპერატორი – 3135 

 ავტომობილების მღებავი – 7132 

 

 

მცირე ჯგუფი 813 

ქიმიური ნედლეულის გადამუშავების და ფოტოგრაფიული პროდუქციის წარმოების 

დანადგარებისა და მოწყობილობების ოპერატორები 

 

ქიმიური ნედლეულის გადამუშავების და ფოტოგრაფიული პროდუქციის წარმოების 

დანადგარებისა და მოწყობილობების ოპერატორები ფოტოგრაფიული ან სხვა ქიმიური 

პროდუქციის საწარმოებლად აკონტროლებენ და ამუშავებენ სხვადასხვა ქიმიური 

ნივთიერებებისა და სხვა ინგრედიენტების დასამუშავებელ მოწყობილობებს ფარმაცევტული 

ნაწარმის, ტუალეტის პროდუქციის, ასაფეთქებელი ნივთიერებებისა და ფოტოგრაფიული ან 

სხვა ქიმიური პროდუქციისდასამუშავებელ მოწყობილობებს. 

მათ მოვალეობებში, ჩვეულებრივ, შედის: ისეთი მოწყობილობებისა და დანადგარების 

ამუშავება და მონიტორინგი, რომლებიც შემდგომი ინდუსტრიული წარმოებისათვის 

ქიმიკატებსა და ქიმიურ პროდუქციას ურევენ მათთვის სასურველი თვისებების მისაცემად 

ან საბოლოო პროდუქციის შესაქმნელად; მათ მოვალეობებში, შესაძლებელია, შედიოდეს სხვა 

დასაქმებულ პირებზე ზედამხედველობაც. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

8131 ქიმიური ნედლეულის გადამუშავების დანადგარებისა და მოწყობილობების 

ოპერატორები 

8132 ფოტოგრაფიული პროდუქციის წარმოების მოწყობილობების ოპერატორები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 8131 

ქიმიური ნედლეულის გადამუშავების დანადგარებისა და მოწყობილობების ოპერატორები 

 

ქიმიური პროდუქციის გადამუშავების დანადგარებისა და მოწყობილობების 

ოპერატორები აკონტროლებენ და ამუშავებენ ფართო სპექტრის ქიმიური პროდუქციის 

შესარევ, შესაერთებელ, გადასამუშავებელ და შესაფუთ აპარატებსა და მანქანებს. 
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მათ მოვალეობებში შედის: 

1. დანადგარებისა და მოწყობილობების გამართვა, ჩართვა, კონტროლი, რეგულირება 

და შეჩერება; 

2. უსაფრთხოების პროცედურების შესაბამისად რეაქციის პროცესებისა და გადაცემების 

მონიტორინგი; 

3. ამზომების, საზომი ხელსაწყოების და ელექტრონული საკონტროლო-საზომი 

აპარატურის მონიტორინგი ერთი ან რამდენიმე ქიმიური რეაგენტის ან 

შედგენილობის გადამუშავების აგრეგატებთან მუშაობისას, როგორებიცაა მიქსერები, 

რეაქტორები, ბლენდერები, საშრობები ან ტაბლეტირების, ინკაფსულაციის, 

გრანულირებისა და დაფარვის მანქანები; 

4. რეცეპტურის შესაბამისად ქიმიური ინგრედიენტების გაზომვა, აწონვა და შეყვანა; 

5. ნიმუშების მომზადება და წესების შესაბამისად პროდუქციის ქიმიური და ფიზიკური 

ტესტის ჩატარება და წარმოების მონაცემების ჩაწერა; 

6. დანადგარებისა და მოწყობილობების გაწმენდა და მცირე შეკეთება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 სანთლის მწარმოებელი მოწყობილობის ოპერატორი 

 ასაფეთქებელი პროდუქციის მოწყობილობის ოპერატორი 

 ფარმაცევტული და პარფიუმერული პროდუქციის მოწყობილობის ოპერატორი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ქიმიური ნედლეულის დასამუშავებელი დანადგარის ოპერატორი – 3133 

 ნავთობისა და ბუნებრივი აირის საწმენდი დანადგარის ოპერატორი – 3134 

 

 

ჯგუფური ერთეული 8132 

ფოტოგრაფიული პროდუქციის წარმოების მოწყობილობების ოპერატორები 

 

ფოტოგრაფიული პროდუქციის წარმოების მოწყობილობების ოპერატორები ამუშავებენ 

და აკონტროლებენ აღჭურვილობას, რომელიც ფოტოგრაფიული ფირისა და ქაღალდის 

დასამზადებელად, გამჟღავნებული ფოტოგრაფიული ფირის დასამუშავებლად და მასალის 

დასაბეჭდად არის განკუთვნილი. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ფოტოგრაფიული ფირისა და ქაღალდის დასამზადებელი აღჭურვილობის ამუშავება 

და მონიტორინგი; 

2. ფოტოგრაფიული დამუშავებისა და საბეჭდი აღჭურვილობის ამუშავება, 

მონიტორინგი და ტესტირება და ოპერაციული სტანდარტების შენარჩუნება; 

3. ბნელ ოთახებსა და პალატებში გამჟღავნებული ფირების საპაკეტო დამუშავებისათვის 

მომზადება; 

4. ფოტოების, ფირებისა და ნაბეჭდი მასალის შემოწმება და საბეჭდი აღჭურვილობის 

პარამეტრების რეგულირება ნაბეჭდი მასალის ფერის, სიკაშკაშის, კონტრასტის, 

რაოდენობის, ზომისა და ტიპის შესაქმნელად;  

5. პარამეტრების რეგულირება და ავტომატურად დამუშავებითი აღჭურვილობის 

ამუშავება; 

6. ფილმის ვიდეოფირზე ან სხვა ელექტრონულ მედიაზე გადასატანი მოწყობილობის 

ამუშავება; 

7. ფოტოგრაფიულ დამუშავებასთან დაკავშირებული მოვალეობების შესრულება; 
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8. ფერადი ნეგატივების, ნაბეჭდი პროდუქციისა და სლაიდების გასამჟღავნებელი 

ავტომატური აღჭურვილობის ამუშავება (საცალო გაყიდვის დაწესებულებებში); 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ფერადი ფირების გამამჟღავნებელი (ფირი) 

 ფოტოლაბორატორიის ტექნიკოსი 

 გასამჟღავნებელი მოწყობილობის ოპერატორი (ფოტოგრაფია) 

 გამადიდებელი მოწყობილობის ოპერატორი 

 ფოტოსურათების გამადიდებელი 

 ფოტოგრაფიული ფირის მოწყობილობის ოპერატორი 

 ფოტოსურათების მბეჭდავი 

 ფოტოსურათების დამმუშავებელი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ფოტოგრაფი – 3431 

 ფოტოლითოგრაფი – 7321 

 

 

მცირე ჯგუფი 814 

რეზინის, პლასტმასებისა და ქაღალდის წარმოების მოწყობილობების ოპერატორები 

 

რეზინის, პლასტმასებისა და ქაღალდის წარმოების მოწყობილობების 

ოპერატორებიაკონტროლებენ და ამუშავებენ მოწყობილობებს, რომლებიც ზელენ და ურევენ 

რეზინასა და მის შემადგენელ ნაწილებს და ბუნებრივი და სინთეტიკური რეზინისა და 

პლასტმასისგან სხვადასხვა კომპონენტსა და პროდუქტს ამზადებენ ან ქაღალდის, მუყაოს, 

კარტონისა და მსგავსი მასალებისაგან ქაღალდის სხვადასხვა პროდუქტს აწარმოებენ. 

მათ მოვალეობებში, ჩვეულებრივ, შედის: ისეთი მოწყობილობების ამუშავება და 

მონიტორინგი, რომლებიც ზელენ და ურევენ რეზინასა და მის შემადგენელ ნაწილებს და 

ბუნებრივი და სინთეტიკური რეზინისა და პლასტმასისგან სხვადასხვა კომპონენტსა და 

პროდუქტს ამზადებენ; ქაღალდის სხვადასხვა პროდუქტის მწარმოებელი მოწყობილობის 

ამუშავება და მონიტორინგი; ნაწარმის შემოწმება დაზიანებების გამოსავლენად და მანქანის 

ინსტრუქციებთან შესაბამისობის დასადგენად და მოწყობილობების პარამეტრების 

შესაბამისობის რეგულირება. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

8141 რეზინის წარმოების მოწყობილობების ოპერატორები 

8142 პლასტმასების წარმოების მოწყობილობების ოპერატორები 

8143 ქაღალდის და მუყაოს ნაწარმის წარმოების მოწყობილობების ოპერატორები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 8141 

რეზინის წარმოების მოწყობილობების ოპერატორები 

 

რეზინის წარმოების მოწყობილობების ოპერატორები აკონტროლებენ და ამუშავებენ 

მოწყობილობებს, რომლებიც ზელენ და ურევენ რეზინასა და მის შემადგენელ ნაწილებს და 

ბუნებრივი და სინთეტიკური რეზინისაგან სხვადასხვა კომპონენტსა და პროდუქტს 
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ამზადებენ, როგორებიცაა დაპრესილი ფეხსაცმელი, საოჯახო ნივთები, საიზოლაციო 

მასალები, სამრეწველო აქსესუარები ან საბურავები. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ისეთი მოწყობილობების მართვა და კონტროლი, რომლებიც ზელენ, აზავებენ და 

ურევენ რეზინასა და მის შემადგენელ ნაწილებს შემდგომი დამუშავებისათვის; 

2. რეზინის ფენების ან რეზინის ფენით გადაფარებული მასალის გლინვით 

მწარმოებელი მოწყობილობების მართვა და კონტროლი; 

3. ვულკანიზებული რეზინის ან რეზინის ნარევის ყალიბებში ჩასხმით დასაშტამპი 

მანქანების მართვა და კონტროლი; 

4. ისეთი მოწყობილობების მართვა და კონტროლი, რომლებიც საბურავებს ქმნიან, მათ 

უტარებენ სავულკანიზაციო სამუშაოებს და დაძველებულ საბურავებს ამზადებენ ან 

აღადგენენ;  

5. ნაწარმის შემოწმება დაზიანებების გამოსავლენად და მანქანის ინსტრუქციებთან 

შესაბამისობის დასადგენად; 

6. დაზიანებების განსაზღვრა და გაცვეთილი და დაზიანებული საბურავების შეკეთება 

ვულკანიზებით ან სხვა პროცესების მეშვეობით. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ლატექსის ნაკეთობების დამამზადებელი მუშა 

 ექსტრუდერის ოპერატორი, რეზინის წარმოება 

 რეზინის წარმოების მოწყობილობის ოპერატორი 

 საფქვავი მანქანის ოპერატორი რეზინისთვის 

 რეზინის პროდუქციის მეყალიბე 

 საბურავების დამამზადებელი 

 საბურავების შემკეთებელი 

 ვულკანიზატორი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 8142 

პლასტმასების წარმოების მოწყობილობების ოპერატორები 

 

პლასტმასების წარმოების მოწყობილობების ოპერატორები აკონტროლებენ და ამუშავებენ 

მოწყობილობებს, რომლებიც ზელენ და ურევენ შემადგენელ ნაწილებს პლასტმასის 

მასალების მისაღებად და აწარმოებენ პლასტმასის სხვადასხვა კომპონენტსა და ნივთს.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. პლასტმასის მასალის მისაღებად ისეთი მოწყობილობების მართვა და კონტროლი, 

რომლებიც ზელენ და ურევენ შემადგენელ ნაწილებს; 

2. პლასტმასის მასალების ჩამოსხმით, დაშტამპვით, წარმოებით, დაჭრით და სხვა 

მეთოდებით დამამზადებელი მოწყობილობების მართვა და კონტროლი; 

3. პლასტმასისა და პლასტმასით გაჟღენთილი მასალების დასალამინირებელი ან მინის 

ბოჭკოს მწარმოებელი მოწყობილობების მართვა და კონტროლი; 

4. შეუფუთავი მავთულების, ტროსების, კაბელებისა და ოპტიკური ბოჭკოების 

პლასტმასით შეფუთვა; 

5. ნაწარმის შემოწმება დაზიანებების გამოსავლენად და მანქანის ინსტრუქციებთან 

შესაბამისობის დასადგენად; 

6. პლასტმასის მასალების ნარჩენების მოცილება; 
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7. ხელოვნური თვალისა და კონტაქტური ლინზების დისკების დამზადება და 

სათვალის ჩარჩოებისა და ორთოპედიული ხელსაწყოების პლასტმასის ნაწილების 

აღდგენა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ფენოვანი პლასტიკების დასაყალიბებელი პრესის ოპერატორი  

 ოპტიკური ბოჭკოს შემდგენელი 

 პლასტმასის ნავების მშენებელი 

 პლასტმასის ბოთლების საწარმოებელი მოწყობილობის ოპერატორი 

 პლასტმასის კაბელის დასამზადებელი მოწყობილობის ოპერატორი 

 პლასტმასების ექსტრუდერის ოპერატორი 

 პლასტმასის ყალიბებში ჩამსხმელი 

 პლასტმასების წარმოების მოწყობილობის ოპერატორი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 8143 

ქაღალდის და მუყაოს ნაწარმის წარმოების მოწყობილობების ოპერატორები 

 

ქაღალდის და მუყაოს ნაწარმის წარმოების მოწყობილობების ოპერატორები 

აკონტროლებენ და ამუშავებენ ქაღალდის, მუყაოს, კარტონისა და მსგავსი მასალებისაგან 

ყუთების, კონვერტების, ჩანთებისა და სხვა საქონლის მწარმოებელ მოწყობილობებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ისეთი მოწყობილობების მართვა და კონტროლი, რომლებიც ქაღალდს მუყაოზე 

აწებებენ, მას სათანადო სიგრძეზე ჭრიან და ქაღალდისან ან მჭიდრო მუყაოს ჭრიან და 

კეცავენ ცარიელი ყუთის შესაქმნელად; 

2. ისეთი მპრესავი მანქანების მართვა და კონტროლი, რომლებიც ამზადებენ სასმელ 

ფინჯნებს ან სხვა ტიპის კონტეინერებს ქაღალდის, ქაღალდის მუყაოსა ან მჭიდრო  

მუყაოსგან; 

3. ისეთი მოწყობილობების მართვა და კონტროლი, რომლებიც ჭრიან, ახვევენ და 

აწებებენ ფურცლებს კონვერტებისა და ქაღალდის პარკების დასამზადებლად ან 

რომლებიც ქმნიან პარკებს სხვა მსგავსი მასალისაგან. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 მოწყობილობის ოპერატორი (მუყაოს ნაწარმი) 

 მოწყობილობის ოპერატორი (კონვერტებისა და ქაღალდის პაკეტების პროდუქცია) 

 მოწყობილობის ოპერატორი (ქაღალდის ყუთების წარმოება) 

 ქაღალდის პროდუქციის მწარმოებელი მოწყობილობის ოპერატორი 

 პაპიემაშეს ნაწარმის მეყალიბე  

 

მცირე ჯგუფი 815 

ტექსტილის, ბეწვისა და ტყავის პროდუქციის დასამზადებელი მანქანების ოპერატორები 

 

ტექსტილის, ბეწვისა და ტყავის პროდუქციის დასამზადებელი მანქანების ოპერატორები  

აკონტროლებენ და ამუშავებენ ბოჭკოს, ძაფის, ნართის, ტყავისა ან ბეწვეულის 

დასამზადებელ სხვადასხვა ტიპის მანქანას; აწარმოებენ,  ანახლებენ და აღადგენენ 

ფეხსაცმელებსა და სამოსელს; ასევე, აწარმოებენ ან ქიმიურად წმენდენ ტექსტილს, 

ბეწვეულსა და ტყავის მსუბუქ საქონელს.  
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მათ მოვალეობებში, ჩვეულებრივ, შედის: ქსოვილის დამამზადებელი და საქსოვი 

მანქანების, რომლებიც ამზადებენ ნართს და აწარმოებენ ნაქსოვ, უქსოვი და ტრიკოტაჟის 

პროდუქციას მონიტორინგი და კონტროლი; მანქანების, რომლებიც ამზადებენ ბოჭკოებს და 

ართავენ, აორმაგებენ, გრეხენ და ახვევენ, ასევე ნატურალური ტექსტილის ბოჭკოებისგან 

ასხავენ დამზადებულ ძაფს მართვა და მონიტორინგი; ტექსტილის, ბეწვეულის, 

სინთეტიკური ან ტყავის სამოსის დასამამზადებელი, აღმდგენელი, შესაკერი და 

გასაახლებელი, ან სამოსსა და სხვა მატერიაზე ორნამენტალური დიზაინის ამოსაქარგი 

მანქანების მართვა და მონიტორინგი; ბოჭკოს, ძაფისა  და ქსოვილის გასათეთრებელი, 

შესამცირებელი, შესაღები ან სამოსის, ბეწვეულის, ნოხებისა და ხალიჩების ქიმიურად 

საწმენდი მანქანების მართვა და მონიტორინგი;   მანქანების, რომლებიც ამზადებენ ტყავს ან 

ამუშავებენ ბეწვის ან შალის ზედაპირის მქონე ტყავს მართვა და მონიტორინგი; მანქანების, 

რომლებიც აწარმოებენ, ანახლებენ და აღადგენენ   სტანდარტულ, დაკვეთით დამზადებულ 

ან ორთოპედიულ ფეხსაცმელს და ისეთი ტყავის საქონელს, როგორებიცაა ჩემოდნები, 

პორტფელი და ხელჩანთები მართვა. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

8151 ბოჭკოს მოსამზადებელი, სართავი და სახვევი მანქანების ოპერატორები 

8152 ქსოვილის საფეიქრო და საქსოვი მანქანების ოპერატორები 

8153 საკერავი მანქანების ოპერატორები 

8154 მათეთრებელი, შესაღები და ქსოვილის საწმენდი მანქანების ოპერატორები 

8155 ბეწვისა და ტყავის დასამუშავებელი მანქანების ოპერატორები 

8156 ფეხსაცმლისა და მსგავსი პროდუქციის დასამზადებელი მანქანების ოპერატორები 

8157 სამრეცხაო მანქანების ოპერატორები 

8159 ტექსტილის, ბეწვისა და ტყავის პროდუქციის დასამზადებელი მანქანების 

ოპერატორები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 8151  

ბოჭკოს მოსამზადებელი, სართავი და სახვევი მანქანების ოპერატორები 

 

ბოჭკოს მოსამზადებელი, სართავი და სახვევი მანქანების ოპერატორები აკონტროლებენ 

და მართავენ მანქანებს, რომლებიც ამზადებენ ბოჭკოებს და ართავენ, აორმაგებენ, გრეხენ და 

ახვევენ, ასევე ნატურალური ტექსტილის ბოჭკოებიგან ასხავენ დამზადებულ ძაფს. ძლიერი, 

რბილი, თანაბარზომიერი და მაგარი ძაფების, აგრეთვე, მდგრადი და წყალგაუმტარი 

ტექსტილის დასამზადებლად ისინი გრეხენ ორ ან უფრო მეტ ძაფის წვერს. 

მათ მოვალეობებში შედის;  

1. შალის ნაფლეთების ბოჭკოდ გარდასაქმნელი მანქანების მართვა და მონიტორინგი;  

2. შალის ძაფის ნარჩენების რბილ შალად გარდასაქმნელი და გასაწმენდი მანქანების 

მართვა და მონიტორინგი;  

3. ტექსტილის ბოჭკოს თანაბარზომიერად შემაერთებელი მანქანების მართვა და 

მონიტორინგი;  

4. პირველადი გამოყენებისთვის ტექსტილის ბოჭკოს გასაწმენდი, დასარბილებელი, 

შემაერთებელი, გასასწორებელი, რულონებად ან ლენტისებრად დასახვევი მანქანების 

მართვა და მონიტორინგი;  

5. ნებისმიერ პირველადთან მიახლოებული წონისა სისქის ნართის შემაერთებელი და 

გამჭიმავი ჩარჩოების მანქანების მართვა და მონიტორინგი;  
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6. სიძლიერის, სირბილისა ან თანაბარზომიერების გასაზრდელად ნართისა და ძაფის 

ორ ან მეტ პირად კოჭაზე დასახვევი, დასაგრეხი ან ერთი შეკვრიდან მეორეზე 

გადასახვევი მანქანების მართვა და მონიტორინგი;  

7. ნართისა ან ძაფის დასართავი, გასაჭიმი ან დასაგრეხი ჩარჩოების მანქანების მართვა 

და მონიტორიგი; 

8. დასაჭიმი მანქანებიდან მიღებული თავისუფალი ნართების დასაგრეხი მანქანების 

მართვა და მონიტორინგი;  

9. ქსოვილისა და ძაფის დასაჭიმად და დასასრულებლად წყალში, ადუღებულ ნარევში 

ან ზოგიერთ შემთხვევებში ორთქლში  ინგრედიენტების (მაგალითად: სახამებლის, 

ცხიმის, რეზინისა და საპნის) შერევა;  

10. წყალგაუმტარობის მიზნით ტექსტილის ქიმიკატებით დამუშავება; 

11. შალის ნარჩენებისაგან გასაწმენდად საჩეჩი მანქანების სატრიალებლებისა და 

ცილინდრების გასუფთავება; 

12. სართავი, საჩეჩი და სახვევი მანქანების ლითონის გასაჭიმი სახვევის მართვა და ახალი 

რეზინის ან ტყავის საფარებით ხელახლა გამართვა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 სავარცხნ-საჩეჩი მანქანის ოპერატორი 

 ბოჭკოს მოსამზადებელი მანქანის ოპერატორი 

 ნართისა და ძაფის სართავი მანქანის ოპერატორი 

 ნართისა საგრეხი მანქანის ოპერატორი 

 ნართისა და ძაფის სახვევი მანქანის ოპერატორი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 8152 

ქსოვილის საფეიქრო და საქსოვი მანქანების ოპერატორები 

 

ქსოვილის საფეიქრო და საქსოვი მანქანების ოპერატორები  არეგულირებენ, მართავენ და 

აკონტროლებენ ქსოვლის საქსოვ და საქსოვ მანქანებს, რომლებიც ამუშავებენ ძაფს ან აქცევენ 

მას ნაქსოვ, უქსოვ და ტრიკოტაჟის პროდუქციად (მაგალითად: ქსოვილები, მაქმანები, 

ხალიჩები, საწარმო ნაჭრები, ტრიკოტაჟი და მოქსოვილი ტანსაცმელი, ან დალიანდაგებული 

და მოქარგული ქსოვილი). 

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. განსაზღვრული მოდელისა და დიზაინის ტანსაცმლის მოსაქსოვად ავტომატური, 

ლინკის ტიპის საქსოვი მანქანების კვების წყაროს რეგულირება და მართვა; 

2. ნემსებითა და ლილვებით ძაფის, ნართის ან ნაჭრის საფეიქრო, საქსოვი და სხვა სახის 

მანქანებით გადამუშავება; 

3. სხვადასხვა ფერადი დიზაინის ხალიჩებისა და ნოხების საწარმოებლად ძაფის 

შტაბელების მოსაქსოვი, შესავსები და დასაქსელი, მასალის ავტომატურად საქსოვი 

დაზგების ხელშეწყობა და მომსახურება; 

4. თვლების ფორმირებისთვის რეგულარული ინტერვალებით გადაგრეხილი, 

გაკვანძული ან გადაჯვარედინებული ძაფით საქსოვი დაზგების მართვა და 

მონიტორინგი;  

5. დიდი ავტომატური მრავალ-ნემსიანი მანქანების მართვა და მონიტორინი, ქსოვილის 

ამოქარგვის ან ქსოვილის რამოდენიმე ფენის შესაკერვის, ნაჭრების, 

დალიანდაგებული საბნების ან ლეიბების გადასაფარებლების დასამზადებლად;  

6. ნიმუშების ავტომატური კონტროლის მქონე, უნაკერო ტრიკოტაჟის საქსოვ 

ავტომატური წრიული საქსოვი მანქანების მომსახურება;  
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7. ტერფის ან ფეხის ფორმის ტრიკოტაჟის მოსაქსოვი მანქანების მართვა და 

მონიტორინგი;  

8. წინდის ქუსლებისა და წვერების გვერდითა და ზემოთა ნაწილების წრიულად 

მოსაქსოვი მანქანების მართვა და მოიტორინგი;  

9. წინდის წვერის ღია ნაწილების შესაკერი მანქანების მართვა და მონიტორინგი;  

10. სასურველი ნიმუშისა ან დიზაინის მაქმანების მოსაქსოვი, შესაკვრელი და ა. შ. 

ფიგურულად საქსოვი მანქანის მართვა და მონიტორინგი;  

11. დაზგის გაჩერების მიზეზების (მაგალითად: ქსოვილის ჩათრევა, აღკაზმულობის 

გატეხვა ან მექანიკური დეფექტების განსასაზღვრა) საქსოვი დაზგების შესწავლა; 

12. ნახმარი ან დეფექტური ნემსებისა და სხვა კომპონენტების აღდგენა და გამოცვლა; 

13. საჰაერო შლანგებით, საწმენდი საშუალებებით, ჩვრებით, ზეთის ბიდონებისა და/ან 

საპოხი იარაღებით მანქანების წმენდა, შეზეთვა და გაპოხვა.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ხალიჩების საქსოვი მანქანის ოპერატორი 

 საქსოვი მანქანის ოპერატორი 

 ბადისებრი პროდუქციის მწარმოებელი მანქანის ოპერატორი 

 ქსოვილის საქსოვი მანქანის ოპერატორი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ხალიჩების მქსოველი – 7318 

 ქსოვილის მქსოველი – 7318 

 მქსოველი – 7318 

 

 

ჯგუფური ერთეული 8153 

საკერავი მანქანების ოპერატორები 

 

საკერავი მანქანების ოპერატორები აკონტროლებენ და მართავენ ტექსტილის, ბეწვეულის 

სინთეტიკური და ტყავის სამოსის დასამზადებელ, აღსადგენ, დასაკემსვ და განსაახლებელ, 

ასევე, სამოსა ან სხვა მასალაზე სპეციალური დიზაინის ამოსაქარგ მანქანებს. ისინი 

ამზადებენ ჩასაღილავებს, ჭრიან თასმის გასაყრელებს, სამოსზე აკერებენ ღილებსა და 

კილოებს (საღილეებს). 

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. სამოსის შესაკერად (მაგალითად: შესაერთებლად, გასამყარებლად, მისაკერებლად), 

სამოსის ან მისი ნაწილების დასართავი მანქანების მართვა ან მომსახურება 

2. ჩამტვირთავი კრატერითა და შტაბელით ნაჭერზე ღილების, კაუჭების, ელვების, 

შესაკრავებისა და სხვა აქსესუარების დატანა; 

3. თარგების მიხედვით კონტროლირებადი, მრავალრიცხოვან საკერავ თავებიანი და 

სამოსზე სხვადასხვა ფორმის გამოსახულებების საქარგავი ნახევრად ავტომატური 

მანქანებისათვის მომსახურება;  

4. ერთი ან ორმაგი ნაჭრის შემოფლეთვის აღმკვეთი და ბრტყლად საქსოვი, ბეწვეულის 

შესაკერი და საჭირო ზომაზე დასაჭრელი, აგრეთვე, სამოსის ნაჭრების შესაკერი 

მანქანების გამოყენება; 

5. სამოსზე, ხელჩანთებზე, ხელთათმანებსა და მსგავსი საგნებზე ტყავის ნაწილების 

დასაკარებელი მანქანების მართვა; 

6. ნაკერების დეფექტების აღმოსაჩენად ან მანქანის გაუმართაობების გამოსავლენად 

დანადგარის მონიტორინგი;  
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7. აღჭურვილობის მოვლა-შენარჩუნება (მაგალითად: ნემსების შეცვლა). 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 საქარგავი მანქანის ოპერატორი 

 საკერავი მანქანის ოპერატორი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ხელოსანი, ქსოვილის დამზადება – 7318 

 ბეწვის ოსტატი – 7531 

 თერძი – 7531 

 მქარგველი – 7533 

 მკერავი – 7533 

 

 

ჯგუფური ერთეული 8154 

მათეთრებელი, შესაღები და ქსოვილის საწმენდი მანქანების ოპერატორები 

 

მათეთრებელი შესაღები და ქსოვილის საწმენდი მანქანების ოპერატორები მართავენ და 

აკონტროლებენ ბოჭკოს, ძაფისა ან ნაჭრის მათეთრებელ, შესაღებ, შესადგომ (შესაკუმშ) და 

სხვაგვარად დასამუშავებელ მანქანებს. 

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. ნაჭრის, ძაფის, მკედისა და ან სხვა ტექსტილის პროდუქციის მათეთრებელი, შესაღებ 

ან სხვაგვარად დასამუშავებელი და დასამზადებელი მანქანა-აღჭურვილობის ჩართვა 

და კონტროლი; 

2. ნაქსოვის წინასწარ განსაზღვრულ ზომაზე შესადგომ (შესაკუმშ) ან ბოჭკოვანი 

მასალის ურთიერთდაკავშირებით გასაძლიერებელი მანქანების მართვა; 

3. ბეწვეულის დასავარცხნი და გასაწმენდი მრავალრიცხოვანი ავტომატური მანქანების 

მართვა; 

4. აბრეშუმისთვის სპეციალური ფორმისა და წონის მისაცემი მანქანების მართვა და 

კონტროლი; 

5. წყალგაუმტარობის მისაღწევად ტექსტილის ქიმიკატებით გასაჟღენთი მანქანების 

მართვა და კონტროლი; 

6. ფერის შესაცვლად ან აღსადგენად შეღებვა; 

7. ტექსტილის გასაწელი, ბრწყინვალების მიმნიჭებელი ან სხვა სახის დასრულებული 

ფორმის მიმცემი მანქანების მართვა და კონტროლი; 

8. ბეწვეულის ორთქლით საწმენდი და ყველანაირ უცხო დანამატის მოსაშორებელი 

აღჭურვილობის მართვა და მოწესრიგება; 

9. ბეწვეულის დასავარცხნი, გასაშრობი, გასაპრიალებელი, გასაწმენდი და ბუმბულისა 

და საბნებისთვის სიფაფუკის მიმნიჭებელი მანქანების მართვა; 

10. ელექტრონული აღჭურვილობის პროგრამებისათვის ინსტრუქციების პროცესის 

კოდირება; 

11. აღჭურვილობის სწორი ფუნქციონირების განსასაზღვრად საჩვენებელ ეკრანებზე, 

საკონტროლო პანელებზე აღჭურვილობისა და ნაჭრების შესვლისა და გამოსვლის 

პროცესებზე დაკვირვება; 

12. მანქანის ფილტრების გაწმენდა და აღჭურვილობის გაპოხვა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ქსოვილის მათეთრებელი მანქანის ოპერატორი 
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 ქსოვილის შესაღები მანქანის ოპერატორი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ქსოვილზე მბეჭდავები -7322 

 სამრეცხაოს მანქანის ოპერატორი  – 8157 

 მრეცხავი, ხელით – 9121 

 დამუთოებელი, ხელით – 9121 

 

 

ჯგუფური ერთეული 8155 

ბეწვისა და ტყავის დასამუშავებელი მანქანების ოპერატორები 

 

ბეწვისა და ტყავის დასამუშავებელი მანქანების ოპერატორები აკონტროლებენ და 

მართავენ ტყავის ან ბეწვს, აგრეთვე ბეწვიანი ან შალიანი ტყავეულის დასამუშავებელ 

მანქანებს. ისინი ტყავის პროდუქციისა და ბეწვის საწარმოებლად ჭრიან, ფხეკენ, წმენდენ, 

თრიმლავენ, აპრიალებენ და ღებავენ ნედლეულს, ტყავს ან კანს. 

მათ მოვალეობებში შედის:   

1. ტყავის ნედლეულის ხორცისა და ცხიმისაგან დასაცალკევებელი, გასაწმენდი და 

დამუშავებამდე დასარბილებელი მანქანების მართვა და კონტროლი; 

2. ბეწვეულის ტყავისაგან გრძელი გაუხეშებული დაუმუშავებელი თმის 

დასაცალკევებელი, საჭირო სიგრძეზე მოსაჭრელი და შესაღები, გასაწელი და 

დასარბილებელი მანქანების მართვა და კონტროლი; 

3. ეპიდერმისში თმის ძირების, პიგმენტური ლაქებისა და კირის მარილის, ტყავის 

ძარღვოვანი ნაწილისაგან გამაცალკევებელი მანქანების მართვა და მონიტორინგი;  

4. ტყავის ნედლეულის სისქის შესამცირებელი და მისი თანაბარზომიერების მისაღწევი 

მანქანების მართვა და კონტროლი; 

5. ტყავის ნედლეულის გასაპრიალებელი ან გასაუხეშებელი მანქანების მართვა და 

კონტროლი; 

6. ტყავეულისაგან ნარჩენი შალის და ნედლეულისაგან ხორცისა ან თმის 

მოსაცილებელი მანქანების მართვა და კონტროლი; 

7. ტყავის ნედლეულის ორი ან მეტი ნაწილის კიდიდან კიდემდე გასაყოფი ან 

თანაბარზომიერი სისქის მისაცემი მანქანების მართვა და კონტროლი; 

8. ტყავის ნედლეულის ტყავად გადასამუშავებელი მანქანების მართვა და კონტროლი; 

9. სიპრიალისთვის ზეთითა და მოჭიქვის მანქანებით ტყავის ზედაპირის დამუშავება; 

10. ტყავის შესაღები და გასალაქი მართვა და კონტროლი; 

11. კასრებისა და სხვა მანქანების ტექნიკური მომსახურება და აღდგენა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ტყავის ნედლეულის თმისგან გასასუფთავებელი მანქანის ოპერატორი 

 ტყავის გასალაქი მანქანის ოპერატორი 

 დამთრიმლავი მანქანის ოპერატორი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ტყავებზე მომუშავე ოსტატი – 7535 

 მთრიმლავი – 7535 
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ჯგუფური ერთეული 8156 

ფეხსაცმლისა და მსგავსი პროდუქციის დასამზადებელი მანქანების ოპერატორები 

 

ფეხსაცმლისა და მსგავსი პროდუქციის დასამზადებელი მანქანების ოპერატორები 

აკონტროლებენ და მართავენ ძირითადად ტყავის სტანდარტული ან სპეციალური 

ფეხსაცმლის, ხელჩანთებისა და სხვა აქსესუარების დასამზადებელ მანქანებს. 

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. ფეხსაცმლის ნაწილების მოსანიშნი და დასაჭრელი მანქანების მართვა და კონტროლი; 

2. ფეხსაცმლის ნაწილების შესაკერი, ან არშიის შემოსავლები, გასაპრიალებელი ან 

ორნამენტების გასაკეთებელი მანქანების მართვა და კონტროლი;  

3. ჩემოდნების, ხელჩანთების, ქამრებისა და სხვა აქსესუარების, აგრეთვე, უნაგირების, 

საყელოებისა ან აღკაზმულობების დასამზადებელი მანქანების მართვა და 

კონტროლი;  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითია:  
 მანქანის ოპერატორები (ფეხსაცმლის წარმოება) 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ხელოსანი (ტყავი) – 7318 

 მეწაღე, ფეხსაცმლის შეკეთება – 7536 

 

 

ჯგუფური ერთეული 8157 

სამრეცხაო მანქანების ოპერატორები 

 

სამრეცხაო მანქანების ოპერატორები სამრეცხაოებსა და ქიმიურად საწმენდ 

დაწესებულებებში მართავენ სარეცხ, ქიმიური წმენდის, დასაუთოვებელ და ქსოვილის 

დასამუშავებელ მანქანებს. 

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. გასაწმენდი ნივთების ტიპის, ფერის, ქსოვილისა და საჭიროების მიხედვით 

დახარისხება; 

2. აღსადგენ და გასაწმენდ ადგილებზე ნივთების გადასატანად დახარისხებული 

ნივთების ყუთებსა და კონვეიერებში განთავსება; 

3. სამოსის შემოწმება და ლაქების ამოყვანა, აგრეთვე, ღილების გამოცვლა და მცირედი 

რემონტის ჩატარება; 

4. სარეცხი მანქანების, საშრობებისა და ექსტრაქტორების ჩატვირთვა-გადმოტვირთვა; 

5. ნივთებზე სარეცხი საშუალებებისა და სახამებლის დამატება; 

6. ნივთების გასწორება, აგრეთვე, მათ საწმენდ და დასაუთოვებელ მანქანებში გატარება; 

7. ნივთების განსაცალკევებლად, გასასწორებლად და ამოსაღებად მანქანების გამორთვა-

ჩართვა; 

8. ადგილზე მისატანად და შესაგროვებლად ნივთების თაროებზე განთავსება და 

ჩამოკიდება; 

9. ერთეულების შეფუთვა, შეკვეთების მომზადება და გაგზავნა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ქიმიური წმენდის მანქანის ოპერატორი 

 სამრეცხაო მანქანის ოპერატორი 

 დასაუთოვებელი მანქანის ოპერატორი (სამრეცხაო) 
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სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 მრეცხავი, ხელით – 9121 

 დამუთოებელი, ხელით – 9121 

 

 

ჯგუფური ერთეული 8159 

ტექსტილის, ბეწვისა და ტყავის პროდუქციის დასამზადებელი მანქანების ოპერატორები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

 

აღნიშნული ჯგუფური ერთეული მოიცავს ტექსტილის, ბეწვეულისა და ტყავის 

პროდუქციის მწარმოებელი მანქანების ოპერატორებს, რომლებიც არ არიან ჩართული 815-ე 

მცირე ჯგუფის − ტექსტილის, ბეწვისა და ტყავის პროდუქციის დასამზადებელი მანქანების 
ოპერატორები − სხვა დაჯგუფებებში. მაგალითად, ჯგუფი მოიცავს ქუდების, ტენტების, 

მატრასებისა ან სხვა ნაკეთობების, როგროებიცაა დაწნული თასმები და სხვა გასაწყობები, 

დასამზადებელი მანქანების მართვა და კონტროლი. 

ასეთ შემთხვევებში, მათ მოვალეობებში შედის:  

1. ტექსტილის, ბეწვეულის ან ტყავისგან ქუდებისთვის გფორმის მიცემის და  

დასამზადებელი მანქანების მართვა და კონტროლი; 

2. სხდასხვა ნივთების (მაგალითად, დაწნული თასმის და სხვა გასაწყობების) 

დასამზადებელი მანქანების მართვა და კონტროლი; 

3. ნაჭრის სასურველ სიგრძეზე დასაკეცი მანქანების მართვა და კონტროლი; 

4. გადასაზიდად ან შემდგომ გადასამუშავებლად ნართის, ბაწრისა და ძაფეულის 

ბურთებად დასახვევი მანქანების მართვა და კონტროლი;  

5. ტყავის ნაჭრების გასაზომი მანქანების მართვა და კონტროლი. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 თასმის დასამზადებელი მანქანის ოპერატორი 

 ქუდების დასამზადებელი მანქანის ოპერატორი 

 ტენტების დასამზადებელი მანქანის ოპერატორი 

 ტექსტილის თარგების დასამზადებელი მანქანის ოპერატორი 

 

 

მცირე ჯგუფი 816 

საკვებისა და მსგავსი პროდუქტების დასამუშავებელი მანქანების ოპერატორები 

 

საკვებისა და მსგავსი პროდუქტების დასამუშავებელი მანქანების ოპერატორები  

მართავენ, ექსპლუატაციას და მომსახურებას უწევენ მანქანებს, რომლებიც გამოიყენება 

ცხოველების დასაკლავად, ტანხორციდან ხორცის ჩამოსაჭრელად, და აგრეთვე საკვები 

პროდუქტების, სასმელებისა და თამბაქოს ფოთლების მოსამზადებლად, გასაყინად, 

სითბური მაუშავებისთვის, დასამსხვრევად, შესარევად, შესაერთებლად და  სხვაგვარად 

გადასამუშავებელად. 

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის:  ცხოველების შესაკავებელი, საბრუნებელი და 

დასაკლავი და ხორცისა და თევზის სტანდარტული ნაჭრების მისაღებად ცხოველის 

ტანხორცის დასამუშავებელი მანქანების მართვა და კონტროლი; ფქვილის შესარევი, პურის 

გამოსაცხობი და საკონდიტრო პროდუქციის მოსამზადებელი მანქანებისა და ღუმელების 

ექსპლუატაცია და მომსახურება; მარცვლეულისა და ხილის დასასრესი, შესარევი, აგრეთვე, 

ალაოს ხარშვისა და ფერმენტირებისათვის ლუდის, ღვინოს, ელის, ძმრის, საფუარისა და 
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მონათესავე პროდუქციის საწარმოებელი მანქანების ექსპლუატაცია; ჯემის, კანფეტების, 

ყველის, ნადნობი ყველის, მარგარინის, სიროფის, ყინულის, მაკარონის, ნაყინის, სოუსების, 

შოკოლადის, სიმინდის სახამებლის, საკვები ცხიმებისა და დექსტრინის დასამზადებელი 

დანადგარების მომსახურება; საკვები პროდუქტების და სითხის გაცივების, გაცხელების, 

გაშრობის, შეწვის, ორთქლით დამუშავების, პასტერიზების, შებოლვის, სტერილიზების, 

გაყინვის, აორთქლებისა და კონცენტრაციის მიზნით საკვების გადასამუშავებელი 

აღჭურვილობის ექსპლუატაცია; შესადღვები, დასაპრესი, გასაჭრელი, დასაფქვავი და 

გასაფილტრი აღჭურვილობით საკვები პროდუქციისა და სითხის შერევა, დარბილება, 

დაფქვა, არევა და დაცალკევება; სიგარეტის, სიგარის, ჩიბუხისა და თამბაქოს სხვა ნაწარმის 

დასამზადებლად მანქანით თამბაქოს ფოთლების დამუშავება. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულში: 

8160 საკვებისა და მსგავსი პროდუქტების დასამუშავებელი მანქანების ოპერატორები. 

 

 

ჯგუფური ერთეული 8160 

საკვებისა და მსგავსი პროდუქტების დასამუშავებელი მანქანების ოპერატორები 

 

საკვებისა და მსგავსი პროდუქტების დასამუშავებელი მანქანების ოპერატორები  

მართავენ, ექსპლუატაციას და მომსახურებას უწევენ მანქანებს, რომლებიც გამოიყენება 

ცხოველების დასაკლავად, ტანხორციდან ხორცის ჩამოსაჭრელად, და აგრეთვე საკვები 

პროდუქტების, სასმელებისა და თამბაქოს ფოთლების მოსამზადებლად, გასაყინად, 

სითბური მაუშავებისთვის, დასამსხვრევად, შესარევად, შესაერთებლად და  სხვაგვარად 

გადასამუშავებელად. 

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. ცხოველების შესაკავებელი, საბრუნებელი და დასაკლავი და ხორცისა და თევზის 

სტანდარტული ნაჭრების მისაღებად ცხოველის ტანხორცის დასამუშავებელი 

მანქანების მართვა და კონტროლი;   

2. ფქვილის შესარევი, პურის გამოსაცხობი და საკონდიტრო პროდუქციის 

მოსამზადებელი მანქანებისა და ღუმელების ექსპლუატაცია და მომსახურება; 

3. მარცვლეულისა და ხილის დასასრესი, შესარევი, აგრეთვე, ალაოს ხარშვისა და 

ფერმენტირებისათვის ლუდის, ღვინოს, ელის, ძმრის, საფუარისა და მონათესავე 

პროდუქციის საწარმოებელი მანქანების ექსპლუატაცია; 

4. ჯემის, კანფეტების, ყველის, ნადნობი ყველის, მარგარინის, სიროფის, ყინულის, 

მაკარონის, ნაყინის, სოუსების, შოკოლადის, სიმინდის სახამებლის, საკვები 

ცხიმებისა და დექსტრინის დასამზადებელი დანადგარების მომსახურება;   

5. საკვები პროდუქტების და სითხის გაცივების, გაცხელების, გაშრობის, შეწვის, 

ორთქლით დამუშავების, პასტერიზების, შებოლვის, სტერილიზების, გაყინვის, 

აორთქლებისა და კონცენტრაციის მიზნით საკვების გადასამუშავებელი 

აღჭურვილობის ექსპლუატაცია; 

6. შესადღვები, დასაპრესი, გასაჭრელი, დასაფქვავი და გასაფილტრი აღჭურვილობით 

საკვები პროდუქციისა და სითხის შერევა, დარბილება, დაფქვა, არევა და 

დაცალკევება;  

7. სიგარეტის, სიგარის, ჩიბუხისა და თამბაქოს სხვა ნაწარმის დასამზადებლად მანქანით 

თამბაქოს ფოთლების დამუშავება. 
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ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 პურ-ფუნთუშეულის საცხობი მანქანის ოპერატორი 

 პურის საცხობი ღუმელის ოპერატორი 

 შოკოლადის მწარმოებელი მანქანის ოპერატორი 

 სიგარეტის მწარმოებელი მანქანის ოპერატორი 

 რძის პროდუქტების მწარმოებელი მანქანის ოპერატორი 

 თევზის გადასამუშავებელი მანქანის ოპერატორი 

 ხორცის გადასამუშავებელი მანქანის ოპერატორი 

 რძის გადასამუშავებელი მანქანის ოპერატორი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ჩამოსასხმელი მანქანის ოპერატორი – 8183 

 

 

მცირე ჯგუფი 817  

მერქნის დასამუშავებელი და ქაღალდის დასამზადებელი მანქანების ოპერატორები 

   

მერქნის დასამუშავებელი და ქაღალდის დასამზადებელი მანქანების ოპერატორები 

აკონტროლებენ, მართავენ და არეგულირებენ მერქნის მასისა და ქაღალდის საწარმოებელ, 

აგრეთვე, ხის, მერქნის მასისა და ქაღალდის შემდგომ გამოსაყენებლად ხის სახერხი, 

შპონების მოსაჭრელი, ფანერის დასამზადებელ მანქანებს. 

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: მორებისა დათვალიერება ზომის, მდგომარეობის, 

ხარისხისა და სხვა მაჩვენებლების განსაზღვრისა და საუკეთესო ჭრის განხორციელების 

მიზნით, ასევე მართვა მორების ლაზერულ სკანერებში გასატარებლად, რომლებიც ჭრის 

პროდუქტიულობასა და მომგებიანობას განსაზღვრავს, ავტომატური აღჭურვილობის 

მართვა; ნაფოტების, შპონებისა და მერქნის მასად გადასამუშავებლად მორებისა და ხის 

კუნძების კონვეიერებსა და სატვირთო მანქანების დაზგებზე დახარისხება-დაწყობა; ერთი ან 

მეტი ცელულოზის გადასამამუშავებლად შესამოწმებელი და მათეთრებელი 

აღჭურვილობის, ავტოკლავის, შესარევი აუზების, მრეცხავებისა და სხვა მერქნის მასის 

საწარმოებელი მანქანებისა და აღჭურვილობის მართვა, ასევე ქაღალდის გასაშრობი, 

აღსაწერი, დასალამინირებელი, დასაფარი, დასასერი, მოსაჭრელი, დასახვევი ან სხვა 

ქაღალდის დასამზადებელი მანქანა-დანადგარების მართვა და მონიტორინგი; მანქანისა და 

აღჭურვილობის გაუმართავობების აღმოჩენისა და ინსტრუქციებთან შესაბამისობის 

უზრუნველსაყოფად პანელისა და დონეების მაჩვენებლებზე, საზომ ხელსაწყოებსა და სხვა 

ინსტრუმენტებზე დაკვირვება; შპონების დასაჭრელი, ფანერის შიგთავსის დასამზადებელი 

და ცხელი მეთოდით დასაპრესი მანქანების მართვა და გამოყენება; სამუშაო ადგილებზე 

გადამუშავებული ხის მასალის გადატანა. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში:   

8171 ქაღალდის მასისა და ქაღალდის დასამზადებელი მანქანების ოპერატორები 

8172 მერქნის დასამუშავებელი მანქანების ოპერატორები 
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ჯგუფური ერთეული 8171 

ქაღალდის მასისა და ქაღალდის დასამზადებელი დანადგარების ოპერატორები 

 

ქაღალდის მასისა და ქაღალდის დამამზადებელი დანადგარების ოპერატორები 

აკონტროლებენ და მართავენ მერქნის, ქაღალდის მასისა და ცელულოზის სხვა მასალის 

გადასამუშავებელ მოწყობილობის, რომელეც მონაწილეობს ქაღალდის მასისა და დაფარულ-

დასრულებული ქაღალდის წარმოებაში. 

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. დამხარისხებელი და მათეთრებელი მოწყობილობის, ავტოკლავების, შესარევი 

რეზერვუარების, სარეცხი დანადგარებისა და სხვა მანქანების მართვა და კონტროლი, 

რომლებიც გამოიყენება ქაღალდის მასის გადასამუშავებლად და ცელულოზის 

დამუშავების  ერთი ან რამდენიმე ეტაპის შესასრულებლად; 

2. ქაღალდის გასაშრობი, გასაპეწიანებელი, დასალამინირებელი, დასაფარი, დასასერი, 

მოსაჭრელი, დასახვევი ან სხვა ქაღალდის დასამზადებელი მანქანა-დანადგარების 

მართვა და კონტროლი; 

3. მანქანისა და აღჭურვილობის გაუმართაობების აღმოსაჩენად და სპეციფიკაციებთან 

შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად მანქანებისა და დანადგარების ჩართვა-

გამორთვის კონტროლი, აგრეთვე, პანელისა და დონეების მაჩვენებლებზე, საზომ 

ხელსაწყოებსა და სხვა ინსტრუმენტებზე დაკვირვება; 

4. პროცესის დასარეგულირებლად და მოთხოვნისამებრ მანქანებისა და აღჭურვილობის 

ჩასართავ-გამოსართავად მაკონტროლებელ ოპერატორებთან კომუნიკაცია; 

5. ინსტრუმენტების მუშაობის შედეგებისა და წარმოების სატესტო ნიმუშების 

გაანალიზირება, აგრეთვე, წარმოების პროცესისა და აღჭურვილობის 

მოთხოვნისამებრ დარეგულირება; 

6. ამწეთი ქაღალდის რულონების წამოყენება, განთავსება და ასხმა; 

7. ნაოჭების, ნახვრეტების, გახუნებული ადგილების, ზოლებისა და სხვა დეფექტების 

აღმოსაჩენად ქაღალდის ვიზუალურად შემოწმება და შეცდომების გამოსწორება; 

8. წარმოების ანგარიშების შედგენა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:   
 კალანდრის ოპერატორი (ქაღალდის მასის და ქაღალდის წარმოება) 

 ქაღალდის მასისა და ქაღალდის დასანაწევრებელი მანქანის ოპერატორი 

 მერქნის მასის დასამუშავებელი შნეკის ოპერატორი 

 ფურცლის საჭრელი მანქანის ოპერატორი (ქაღალდის მასა და ქაღალდი) 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ქაღალდის მასის გადასამუშავებელი მანქანის ოპერატორი – 3139 

 ქაღალდის მასის გადამუშავების ოპერატორი – 3139 

 ქაღალდის მასის დასამზადებელი დანადგარის ტექნიკოსი – 3139 

 

 

ჯგუფური ერთეული 8172 

მერქნის დასამუშავებელი დანადგარების ოპერატორები 

 

მერქნის დასამუშავებელი დანადგარების ოპერატორები აკონტროლებენ, მართავენ და 

არეგულირებენ ხე-ტყის მორებად და ფანერის დასაჭრელ, ფანერისა და ბურბუშელას 

დასამზადებელ და ხის სხვაგვარად დასამზადებელ სახერხ აღჭურვილობებს. 
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მათ მოვალეობებში შედის:  

1. მორებისა და გაურანდავი ხე-ტყის შესწავლა ზომის, მდგომარეობის, ხარისხისა და 

სხვა მაჩვენებლების განსაზღვრისა და გაურანდავი ხე-ტყის საუკეთესო ჭრის 

გადასაწყვეტად ან ავტომატური მოწყობილობების მართვა, მორების ლაზერული 

სკანერში გასატარებლად, რომელიც ჭრის პროდუქტიულობასა და მომგებიანობას 

განსაზღვრას;  

2. მორების შეტანა და კონვეიერის სისტემების მართვა და მეთვაყურეობა; 

3. სხვადასხვა ზომის ხე-ტყის დასამზადებლად და ფირფიტებისა და შრეების 

დასახერხად ან დასაპობად მორების, ძელების, ნაგვერდულების, ყუაფიცრისა და 

ნაკვეთურების დასახერხად მთავარი, გრძივი და მრავალპირიანი ხერხების 

გამოყენება, აგრეთვე, დახერხილი ხის მასალისაგან უხეში ნაწილების მოშორება; 

4. შპონების დასაჭრელი, ფანერის შიგთავსის დასამზადებელი და ცხელი მეთოდით 

დასაპრესი მანქანების მართვა და გამოყენება; 

5. ხე-ტყის სახერხი აღჭურვილობის გაწმენდა და დაპოხვა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ცირკულარული ხერხს ოპერატორი 

 მორების საჭრელი მანქანის ოპერატორი 

 ფანერის დასამზადებელი პრესის ოპერატორი 

 ხე-ტყის გადასამუშავებელი დანადგარის ოპერატორი 

 გრძივ-სარანდი დაზგიხ ოპერატორი 

 ხე-ტყის გადასამუშაველი დანადგარის მთრიმვლელი 

 შპონის დასამზადებელი დაზგის ოპერატორი 

 მრავალხერხიანი დანადგარის ოპერატორი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ხის დასამუშავებელი რეზერვუარის ოპერატორი – 7521 

 მუშა, შპონის გაშრობა – 7521 

 ხის დასამუშავებელი დაზგის ოპერატორი – 7523 

 

 

მცირე ჯგუფი 818 

სხვა სტაციონარული სამრეწველო მანქანა-დანადგარების ოპერატორები 

 

წინამდებარე ჯგუფური ერთეული მოიცავს დანადგარებისა და მანქანების იმ 

ოპერატორებს, რომლებიც არ მიეკუთვნებიან 81 ქვეჯგუფს − სტაციონარული სამრეწველო 
დანადგარებისა და მოწყობილობების ოპერატორები. ამ ჯგფში შედიან, მაგალითად, კაჟის 

კრისტალების დასამზადებელი, კაბელებისა და ბაგირების შემაერთებელი მანქანების 

ოპერატორები.. 

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: აგურის გამოსაწვავი ღუმელების, ქურების და 

სხვა მანქანებისა და მოწყობილობის მუშაობის კონტროლი, რომელიც ამზადებს შუშას, 

კერამიკას, ფაიფურს, ფილებს ან აგურს; შუშისა და კერამიკის გამოსაწვავი, საწრთობი ან 

გასაფორმებელი მანქანების გამოყენება; სტაციონარული ორთქლის მანქანების, ბოილერების, 

ტურბინებისა და სხვა დამხმარე აღჭურვილობის მართვა და მოვლა-შენარჩუნება; ასაწონი, 

შესაფუთი და იარლიყის დასაკრავი, ან სათავსოების პროდუქციით შესავსები მანქანების 

მართვა და გამოყენება. 
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ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში:   

8181 შუშისა და კერამიკის დასამზადებელი მანქანების ოპერატორები 

8182 ორთქლის ძრავებისა და ქვაბების ოპერატორები 

8183 შესაფუთი, ჩამოსასხმელი და მარკირების მანქანების ოპერატორები 

8189 სტაციონარული მანქანა-დანადგარების ოპერატორები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 8181 

შუშისა და კერამიკის დასამზადებელი მანქანების ოპერატორები 

 

შუშისა და კერამიკის დასამზადებელი მანქანების ოპერატორები აკონტროლებენ და 

მართავენ აგურის გამოსაწვავ ღუმელებს, ქურებსა და სხვა მანქანებს, რომელიც ამზადებენ 

შუშას, კერამიკას, ფაიფურს, ფილებს ან აგურს; აგრეთვე გამოიყენებენ შუშისა და კერამიკის 

გამოსაწვავ, საწრთობ ან გასაფორმებელ მანქანებს. 

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. წინასწარ შერეული ინგრედიენტების დნობითა შუშის დასამზადებელი ქურების 

მართვა და კონტროლი; 

2. შუშის ნაწარმის ზედაპირის გასამაგრებლად ცხელი ან ცივის დასაფრქვევი 

აღჭურვილობის მართვა და კონტროლი; 

3. დასაპრესი ან დასაბერი, აგრეთვე, სასურველი ფორმის (მაგალითად, ბოთლების, 

ქილებისა და სასმელი ჭიქების) მისაცემად გამდნარ შუშის ყალიბებში ჩასასხმელი 

მანქანების მართვა და ტექნიკური მომსახურება; 

4. შუშის საჭირო ფორმაში ჩამოსასხმელად ხელით დასაპრესი ხელსაწყოს მართვა; 

5. დამდნარი შუშის ბრტყელ შრეებად ჩამოსაყალიბებლად საგლინი ღუმელების 

მართვა; 

6. გაპრიალებული ფურცლოვანი შუშის წარმოების დანადგარების მართვა და 

კონტროლი; 

7. შუშისა ან შუშის პროდუქციის მოსაპირკეთებელი, გასახვრეტი, მოსაპრიალებელი, 

მოსაწახნაგებელი, გასაფორმებელი, გასარეცხი ან გასაპრიალებელი მანქანების მართვა 

და ტექნიკური მომსახურება; 

8. ნედლი თიხისაგან კერამიკული ერთეულების ყალიბებში ჩამოსასხმელად დასაპრესი 

მანქანების ამუშავება და მართვა;  

9. კერამიკის პროდუქციის დასამზადებლად თიხისა და წყლის შესარევი მანქანების 

მართვა, შესაფერისი პლასტიკის კონდიციამდე ან ნახევრად თხევად ფორმამდე მის 

მოზელა; 

10. კერამიკის, ფაიფურის ჭურჭლის, ფილებისა და აგურის გამოსაწვავი ღუმელების 

მართვა; 

11. მოსაჭიქი და მოსახეხი მანქანების მართვა და მონიტორინგი; 

12. შუშის ბოჭკოს შესაქმნელი, მდნარი შუშის ამოსაღები მანქანების მართვა და 

მონიტორინგი 

13. ნაპობების, ბზარების, ნატეხების, ფერისა და სხვა დეფექტების გამოსავლენად 

დასრულებული მასალის შემოწმება. 

  

 ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 აგურის გამოსაწვავი ღუმელის ოპერატორი 

 კერამიკის მოსახატი მანქანის ოპერატორი 
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 თიხის შესარევი მანქანის ოპერატორი 

 თიხის დასაპრესი მანქანის ოპერატორი 

 ღუმელის ოპერატორი (შუშის წარმოება) 

 შუშის გამოსაბერი მანქანის ოპერატორი 

 შუშის შესარევი მანქანის ოპერატორი 

 შუშის გამომწველი 

 ჭურჭლის გამომწველი 

 ფილების გამომწველი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 აგურისა და ფილების მეყალიბე – 7314 

 მინამბერი – 7315 

 შუშის მჭრელი – 7315 

 

 

ჯგუფური ერთეული 8182 

ორთქლის ძრავებისა და ქვაბების ოპერატორები 

 

ორთქლის ძრავებისა და ქვაბების ოპერატორები კომერციული, საწარმოო და 

ინსტიტუციური შენობების, სამუშაო ადგილების, გემებისა და თვითმოძრავი ხომალდების, 

ენერგიითა და სხვა კომუნალური მომსახურებით უზრუნველსაყოფად მართავენ და 

ტექნიკურ მომსახურეობას უწევენ სხვადასხვა ტიპის ორთქლის მანქანებს, ქვაბებს, 

ტურბინებსა და დამხმარე აღჭურვილობას. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. შენობების, საზღვაო ხომალდებისა ან პნევმატური ხელსაწყოების მოსამარაგებლად 

და შესანარჩუნებლად ორთქლის მანქანებისა და ქვაბების დამხმარე აღჭურვილობის 

(მაგალითად: სატუმბები, კომპრესორები და ჰაერის კონდიცირების აღჭურვილობა) 

მართვა, წმენდა, დაპოხვა და მეთვალყურეობა; 

2. აჭღურვილობისა ან სისტემის გაუმართაობის აღმოსაფხვრელად ინსტრუმენტების 

ჩვენებების გაანალიზება და ჩაწერა, აგრეთვე, პრობლემების მოგვარება და მცირე 

აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება; 

3. გამოყენების ეფექტურობისა და ორთქლის ქვაბების წყლით, ქიმიკატებითა და 

საწვავის საჭირო დონეზე შესანარჩუნებლად აღჭურვილობის გამოყენების 

მეთვალყურეობა და ინსპექტირება; 

4. ნახშირის ქურების ხელით ან მეცეცხლურებით დანთება, აგრეთვე, ავტომატური 

გაზის ან ზეთის სატუმბებით გაზსა ან ზეთზე მომუშავე ორთქლის ქვაბების დანთება; 

5. კოროზიისა და საზიანო დეპოზიტების აღმოსაფხვრელად ორთქლის ქვაბების წყლის 

ხარისხის ტესტირებასა ან ტესტირებისათვის მომზადება, რეგულირებასა და 

აუცილებელი კორექციული ქმედებების (მაგალითად: ქიმიკატების დამატება) 

განხორციელება; 

6. გემის ძრავის, მანქანებისა და აღჭურვილობის ინდიკატორების მონიტორინიგი, 

სიდიდეების ჩაწერა და გემის ინჟინერ-ოფიცრის ინფორმირება; 

7. სითხით დატვირთვის სატუმბებისა და სარქველების მართვა და მონიტორინგი.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 ორთქლის ქვაბების მეთვალყურე 

 გემის ორთქლის ქვაბების  ოპერატორი 

 სტაციონარული დანადგარების ინჟინერი  
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 ორთქლის მანქანის ოპერატორი 

 ცეცხლფარეში 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 გემის მექნიკოსი – 3151 

 სტაციონარული დანადგარების ამწყობი ზეინკალი – 7233 

 

ჯგუფური ერთეული 8183 

შესაფუთი, ჩამოსასხმელი და მარკირების მანქანების ოპერატორები 

 

შესაფუთი, ჩამოსასხმელი და მარკირების მანქანების ოპერატორები აკონტროლებენ და 

ამუშავებენ მოწყობილობებს, რომლებიც სხვადასხვა პროდუქტს წონიან, ფუთავენ და 

აკრობენ ეტიკეტებს ან სხვადასხვა სათავსს ავსებენ პროდუქტებით. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. სხვადასხვა პროდუქტის ასაწონი, დასახვევი, დასაბეჭდი და შესაფუთი 

მოწყობილობების მართვა და კონტროლი; 

2. ისეთი მოწყობილობების მართვა და კონტროლი, რომლებიც მილებს, ბოთლებს, 

ქილებს, ყუთებს, ჩანთებსა და სხვა სათავსებს ბეჭდავენ და ავსებენ ისეთი 

პროდუქტებით, როგორებიცაა საკვები, სასმელები, საღებავები, ზეთები და 

ლოსიონები; 

3. ისეთი მოწყობილობების მართვა და კონტროლი, რომლებიც პროდუქტებზე, 

შეფუთვებსა და სათავსებზე განათავსებენ ეტიკეტებს მიწებებით ან სხვა მეთოდებით. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ბოთლებში ჩამოსასმელი მანქანის ოპერატორი 

 დამაკონსერვებელი მოწყობილობების ოპერატორი 

 მარკირების მოწყობილობების ოპერატორი 

 შესაფუთი მოწყობილობების ოპერატორი 

 შესახვევი მოწყობილობების ოპერატორი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ხელით შემფუთავი – 9321 

 

 

ჯგუფური ერთეული 8189 

სტაციონარული მანქანა-დანადგარების ოპერატორები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

 

ეს ჯგუფური ერთეული მოიცავს უძრავი დანადგარებისა და მოწყობილობების 

ოპერატორებს, რომლებიც არ შედიან 81-ე ქვეჯგუფის (სტაციონარული დანადგარებისა და 
მოწყობილობების ოპერატორები) სხვა დაჯგუფებებში. ქვეჯგუფი მოიცავს, მაგალითად, 

კაჟის კრისტალების, კაბელებისა და ბაგირების შესაერთებელი მოწყობილობების 

ოპერატორებს. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 კაბელებისა და თოკების შესაერთებელი მოწყობილობების ოპერატორი 

 კაჟის კრისტალების მწარმოებელი მოწყობილობების ოპერატორი 
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ქვეჯგუფი 82 

ამწყობები 

 

ამწყობები მკაცრად გაწერილი პროცედურების შესაბამისად აწყობენ ქარხნული წესით 

დამზადებულ ნაწილებს ან კომპონენტებს ქვესისტემების, პროდუქტებისა და 

აღჭურვილობის მისაღებად. შესაძლებელია, დამზადებული პროდუქტები გადაეცეს ერთი 

დასაქმებულიდან მეორეს კონვეიერით. ამ ქვეჯგუფის პროფესიების დიდი ნაწილი 

დაკისრებული ვალდებულებების კომპეტენტურად შესრულებისთვის მოითხოვს ISCO-ს 

კვალიფიკაციის მეორე დონეს. 

ამ ქვეჯგუფში დასაქმებულთა მოვალეობებში, ჩვეულებრივ, შედის: მკაცრად გაწერილი 

პროცედურების შესაბამისად სხვადასხვა ტიპის პროდუქტისა და აღჭურვილობისათვის 

კომპონენტების აწყობა; საამწყობო ინსტრუქციების შესრულებისა და საჭირო მასალების 

განსაზღვრისათვის სამუშაო პირობების, ინსტრუქციების, დიაგრამებისა და ნახაზების 

განხილვა; დადგენილ ფორმებში წარმოებისა და საქმიანობის მონაცემების ჩაწერა; 

დასრულებული კომპონენტების, აწყობილი მასალების, ელექტროდენის გაყვანილობის 

აპარატურისა და წრედების შემოწმება და გასინჯვა; არასწორად აწყობილი მასალებისა და 

კომპონენტების გადაგდება. 

 

ამ ქვეჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ მცირე ჯგუფში: 

821 ამწყობები 

 

 

მცირე ჯგუფი 821 

ამწყობები 

 

ამწყობები მკაცრად გაწერილი პროცედურების შესაბამისად აწყობენ ქარხნული წესით 

დამზადებულ ნაწილებს ან კომპონენტებს ქვესისტემების, პროდუქტებისა და 

აღჭურვილობის მისაღებად. შესაძლებელია, დამზადებული პროდუქტები გადაეცეს ერთი 

დასაქმებულიდან მეორეს კონვეიერით.  

ამ ქვეჯგუფში დასაქმებულთა მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: მკაცრად გაწერილი 

პროცედურების შესაბამისად სხვადასხვა ტიპის პროდუქტისა და აღჭურვილობისათვის 

კომპონენტების აწყობა; საამწყობო ინსტრუქციების შესრულებისა და საჭირო მასალების 

განსაზღვრისათვის სამუშაო პირობების, ინსტრუქციების, დიაგრამებისა და ნახაზების 

განხილვა; დადგენილ ფორმებში წარმოებისა და საქმიანობის მონაცემების ჩაწერა; 

დასრულებული კომპონენტების, აწყობილი მასალების, ელექტროდენის გაყვანილობის 

აპარატურისა და წრედების შემოწმება და გასინჯვა; არასწორად აწყობილი მასალებისა და 

კომპონენტების გადაგდება. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

8211 მექანიკური მოწყობილობების ამწყობები 

8212 ელექტრული და ელექტრონული აღჭურვილობის ამწყობები 

8219 ამწყობები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი  
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ჯგუფური ერთეული 8211 

მექანიკური მოწყობილობების ამწყობები 

 

მექანიკური მოწყობილობების ამწყობები მკაცრად გაწერილი პროცედურების შესაბამისად 

აწყობენ მექანიკური მოწყობილობების ისეთ შემადგენელ ნაწილებს, როგორებიცაა ძრავები, 

ავტომობილები, ტურბინები და თვითმფრინავები. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ქვესისტემების, მექანიკური მოწყობილობების, ძრავებისა და დასრულებული 

ავტომობილების შესაქმნელად ქარხნული წესით დამზადებული ნაწილების ან 

კომპონენტების აწყობა და მონტაჟი; 

2. ინსტრუქციების შესასრულებლად საჭირო მასალების განსაზღვრისათვის სამუშაო 

პირობების, ინსტრუქციების, დიაგრამებისა და ნახაზების განხილვა;  

3. დადგენილ ფორმებში წარმოებისა და საქმიანობის მონაცემების ჩაწერა; 

4. დასრულებული კომპონენტებისა და აწყობილი მასალების შემოწმება და გასინჯვა; 

5. არასწორად აწყობილი მასალებისა და კომპონენტების დაწუნება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 თვითმფრინავის ამწყობი 

 ძრავის ამწყობი 

 ძრავის დამყენებელი 

 სიჩქარეთა კოლოფის ამწყობი 

 ტურბინის ამწყობი 

 ავტომობილის ამწყობი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ავტომობილის მექანიკოსი – 7231 

 ელექტრომექანიკური აღჭურვილობის ამწყობი – 8212 

 ველოსიპედის ამწყობი – 8219 

 

 

ჯგუფური ერთეული 8212 

ელექტრული და ელექტრონული აღჭურვილობის ამწყობები 

 

ელექტრული და ელექტრონული აღჭურვილობის ამწყობები მკაცრად გაწერილი 

პროცედურების შესაბამისად აწყობენ ან ცვლიან ელექტრო, ელექტრომექანიკური და 

ელექტრონული აღჭურვილობის კომპონენტებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. შემადგენელი ნაწილებისა და ელექტრონული და ელექტრონული სისტემების აწყობა 

და დაყენება და ერთეულების მასალებთან, ქვესისტემებთან ან სტრუქუტურასთან 

მიმართებით განთავსება, გასწორება და დამაგრება ხელით ან 

ელექტროხელსაწყოებით და აღჭურვილობის შეკავშირება და შედუღება; 

2. ინსტრუქციების შესრულებისა და საჭირო მასალების განსაზღვრისთვის საჭირო 

სამუშაო ბრძანებების, დეტალების, დიაგრამებისა და ნახაზების გადახედვა; 

3. დადგენილ ფორმებში, წარმოებისა და საქმიანობის მონაცემების ჩაწერა; 

4. მავთულის დასახვევი მოწყობილობების ამუშავება ისეთი მავთულების დასახვევად, 

რომლებიც გამოიყენება ელექტროაღჭურვილობასა და ისეთ კომპონენტებში, 

როგორებიცაა მრიცხველები, ტრანსფორმატორები, არმატურის მავთულები, 

ელექტროძრავები და გენერატორები; 
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5. დასრულებული კომპონენტებისა და აწყობილი მასალის, ელექტროგაყვანილობებისა 

და წრედების ინსპექტირება და ტესტირება.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 როტორის ამწყობი 

 ელექტროაღჭურვილობის ამწყობი 

 ელექტრომექანიკური აღჭურვილობის ამწყობი 

 ელექტრონული აღჭურვილობის ამწყობი 

 გრავიორი (დაბეჭდილი წრდების დაფა) 

 ტელეფონის ამწყობი 

 ტელევიზორის ამწყობი 

 საათის ამწყობი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 პრეციზიული ინსტრუმენტების დამამზადებელი – 7311 

 ელექტრონული მოწყობილობების შეკეთების და მომსახურების მექანიკოსი – 7421 

 

 

ჯგუფური ერთეული 8219 

ამწყობები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი ამწყობები მკაცრად გაწერილი პროცედურების 

შესაბამისად აწყობენ სხვადასხვა ნაკეთობებს, რომლებიც არ შეიცავენ ელექტრონულ, 

ელექტრულ ან მექანიკურ კომპონენტებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. შემადგენელი ნაწილებისა და ელექტრული და ელექტრონული სისტემების აწყობა და 

დაყენება და ერთეულების მასალებთან, ქვესისტემებთან ან სტრუქუტურასთან 

მიმართებით განთავსება, გასწორება და დამაგრება ხელით ან 

ელექტროხელსაწყოებით და აღჭურვილობის შეკავშირება და შედუღება; 

2. საამწყობო ინსტრუქციების შესრულებისა და საჭირო მასალების განსაზღვრისათვის 

სამუშაო პირობების, ინსტრუქციების, დიაგრამებისა და ნახაზების განხილვა;  

3. დადაგენილ ფორმებში წარმოებისა და საქმიანობის მონაცემების ჩაწერა; 

4. კომპონენტებისა და დასრულებული მასალების შემოწმება და გასინჯვა; 

5. არასწორად აწყობილი პროდუქტების გადაგდება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 საბრძოლო ამუნიციის ამწყობი 

 ველოსიპედის ამწყობი 

 ყუთის მწარმოებელი 

 კარის ამწყობი 

 სათვალის ჩარჩოს ამწყობი 

 ავეჯის ამწყობი (ხის) 

 საიუველირო ნაწარმის ამწყობი 

 დანის ამწყობი 

 ტყავის პროდუქტების ამწყობი 

 ჩემოდნის ამწყობი 

 ლითონის პროდუქტების ამწყობი (გარდა მექანიკურისა) 

 მუყაოს პროდუქტების ამწყობი 
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 კალმისა და ფანქრის ამწყობი 

 პლასტმასის ნაწარმის ამწყობი 

 რეზინის ნაწარმის ამწყობი 

 მზის დამცავების ამწყობი 

 ტექსტილის პროდუქტების ამწყობი 

 იზოთერმული რეზერვუარების ამწყობი 

 ხის ნაწარმის ამწყობი 

 

 

ქვეჯგუფი 83 

მძღოლები და მოძრავი დანადგარების ოპერატორები 

 

მძღოლები და მოძრავი დანადგარების ოპერატორები ატარებენ და მომსახურებას უწევენ 

მატარებლებსა და ავტომობილებს, ან ატარებენ, მართავენ და აკონტროლებენ სამრეწველო 

და სასოფლო-სამეურნეო მოწყობილობებსა და აღჭურვილობას, ასრულებენ საგემბანო 

სამუშაოებს გემებზე და სხვა საწყლოსნო სატრანსპორტო საშუალებებზე. ამ ქვეჯგუფის 

პროფესიების დიდი ნაწილი დაკისრებული ვალდებულებების კომპეტენტურად 

შესრულებისთვის მოითხოვს ISCO-ს კვალიფიკაციის მეორე დონეს. 

ამ ქვეჯგუფში დასაქმებულთა მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: მატარებლებისა და 

ავტომობილების ტარება და მომსახურება; მოძრავი სამრეწველო, სასოფლო-სამეურნეო 

მოწყობილობებისა და აღჭურვილობის ტარება, მართვა და კონტროლი; საგემბანო 

სამუშაოების შესრულება გემებზე და სხვა საწყლოსნო სატრანსპორტო საშუალებებზე. 

 

ამ ქვეჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ მცირე ჯგუფებში: 

831 ლოკომოტივების მემანქანეები და მონათესავე სფეროებში დასაქმებული მუშები 

832 მსუბუქი ავტომობილების, ფურგონებისა და მოტოციკლების მძღოლები 

833 სატვირთო ავტომობილებისა და ავტობუსების მძღოლები 

834 მოძრავი დანადგარების ოპერატორები 

835 ხომალდების საგემბანო ეკიპაჟები და მონათესავე სფეროების მუშები 

 

 

მცირე ჯგუფი 831 

ლოკომოტივების მემანქანეები და მონათესავე სფეროებში დასაქმებული მუშები 

 

ლოკომოტივების მემანქანეები და მონათესავე სფეროებში დასაქმებული მუშები 

მგზავრებისა და ტვირთის ტრანსპორტირებისთვის ატარებენ ლოკომოტივებს ან სხვას 

ეხმარებიან მათ ტარებაში; პასუხს აგებენ და იცავენ რკინიგზის სატვირთო მატარებლების 

მოძრაობას; სიგნალებით აკონტროლებენ სარკინიგზო მოძრაობას; უზრუნველყოფენ 

მოძრავი ხაზების გადართვას და რკინიგზის დამხარისხებელ სადგურებზე ამისამართებენ 

მატარებლებს; მაღაროებში ტვირთის გადასაზიდად უშვებენ მატარებლებს და 

აკონტროლებენ მათ მოძრაობას. 

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: სარკინიგზო ორთქლმავლების მართვა ან სხვისი 

დახმარება მართვაში; სარკინიგზო სიგნალების მართვა; მოძრავი ხაზების გადართვა და 

მატარებლების რკინიგზის დამხარისხებელ სადგურებზე გადამისამართება; მატარებლების 

მაღაროებში გაშვება და მათი მოძრაობის კონტროლი. 
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ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

8311 ლოკომოტივების მემანქანეები 

8312  რკინიგზის მემუხრუჭეები, მეისრეები და გადამბმელები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 8311 

ლოკომოტივების მემანქანეები 

 

ლოკომოტივების მემანქანეები მართავენ ორთქლმავლებს ან სხვას ეხმარებიან მათ 

მართვაში მგზავრებისა და ტვირთის ტრანსპორტირებისათვის. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ორთქლმავლების, ელმავლების ან დიზელ-ელმავლების მართვა ან სხვისი დახმარება 

მართვაში; 

2. მიწისქვეშა ან მიწისზედა სამგზავრო მატარებლების მართვა; 

3. მაღაროს ან კარიერის ზედაპირზე ან მიწისქვეშ ვაგონების გადასაზიდად 

ლოკომოტივების მართვა; 

4. რკინიგზაზე საშიშ ადგილებთან სიფრთხილე და სიგნალებსა და ინდიკატორების 

ჩვენებებზე დაკვირვება; 

5. საქმიანობის უსაფრთხოებისა და მატარებლების განრიგის დასაცავად მატარებლის 

ბრიგადებთან და მოძრაობის მაკონტროლებლებთან კომუნიკაცია საკომუნიკაციო 

სისტემების მეშვეობით. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 
ერთეულებში: 

 ლოკომოტოვის მემანქანე 

 მეტროპოლიტენის მძღოლი 

 მატარებლის მემანქანე 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ტრამვაის მძღოლი – 8331 

 

შენიშვნა 
ფიქსირებულ სარკინიგზო სისტემებზე მოძრავი საზოგადოებრივი რკინიგზისგან 

განცალკევებული სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლები შედიან 8311-ე ჯგუფურ 

ერთეულში (ლოკომოტივების მემანქანეები). საზოგადოებრივ რკინიგზაში შემავალ 

ფიქსირებულ რკინიგზაზე მგზავრების გადამყვანი სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლები 

შედიან 8331-ე ჯგუფურ ერთეულში (ავტობუსებისა და ტრამვაის მძღოლები). 
 

 

ჯგუფური ერთეული 8312 

რკინიგზის მემუხრუჭეები, მეისრეები და გადამბმელები 

 

რკინიგზის მემუხრუჭეები, მეისრეები და გადამბმელები პასუხს აგებენ და იცავენ 

რკინიგზის სატვირთო მატარებლებს მოძრაობისას, სიგნალების მეშვეობით აკონტროლებენ 

რკინიგზის მოძრაობას, უზრუნველყოფენ მოძრავი ხაზების გადართვას და რკინიგზის 

დამხარისხებელ სადგურებზე ამისამართებენ მატარებლებს, მაღაროებში ტვირთის 

გადასაზიდად უშვებენ მატარებლებს და აკონტროლებენ მათ მოძრაობას. 
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მათ მოვალეობებში შედის: 

1. სატვირთო მატარებლებზე პასუხისმგებლობის აღება და დაცვა მოძრაობისას; 

2. სამართვი და საკონტროლო პანელებიდან ან სასიგნალო ყუთებიდან სიგნალებისა და 

ჩამრთველების ამუშავებით სექციებში სარკინიგზო მოძრაობის კონტროლი; 

3. დატვირთვის, გადმოტვირთვისა და მატარებლების გაშვების წესების შესაბამისად 

მოძრავი ხაზების გადართვა, მატარებლების რკინიგზის დამხარისხებელ სადგურებსა 

და სათადარიგო ხაზებზე გადამისამართება; 

4. ორთქლმავლით ან კაბელით გადამზიდავი მატარებლების სატვირთო მიზნებისათვის 

გაშვება და გადაადგილების მართვა მაღაროს ან კარიერის გადასაზიდ გზებზე; 

5. მოძრაობის დაწყებამდე მატარებლის ისეთი სისტემებისა და აღჭურვილობის 

შემოწმება, როგორებიცაა ჰაერის კონდიცირება და გათბობის სისტემები, 

მუხრუჭებისა და სამუხრუჭე შლანგების. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 მემუხრუჭე (რკინიგზა) 

 მეისრე (რკინიგზა) 

 მესიგნალე (რკინიგზა) 

 

 

მცირე ჯგუფი 832 

მსუბუქი ავტომობილების, ფურგონებისა და მოტოციკლების მძღოლები 

 

მსუბუქი ავტომობილების, ფურგონებისა და მოტოციკლების მძღოლები მართავენ და 

მომსახურებას უწევენ მოტოციკლებს, მოტორიზებულ სამთვლიან მოტოციკლებს, მანქანებსა 

ან ფურგონებს მგზავრების, მასალების ან პროდუქტების ტრანსპორტირებისთვის. 

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: მოტოციკლების, სამთვლიანი მოტოციკლების, 

მსუბუქი ავტომობილების ან ფურგონების მართვა და მომსახურების გაწევა მგზავრების, 

მასალების ან პროდუქტების ტრანსპორტირებისთვის. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

8321 მოტოციკლების მძღოლები 

8322 მსუბუქი ავტომობილების, ტაქსისა და ფურგონების მძღოლები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 8321 

მოტოციკლების მძღოლები 

 

მოტოციკლის მძღოლები მართავენ და მომსახურეობას უწევენ მასალის, საქონლისა და 

მგზავრების ტრანსპორტირებისთვის მოწყობილ მოტოციკლებსა და ძრავიან სამთვლიან 

მოტოციკლებს. 

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. მასალის, პროდუქციისა და მგზავრების გადასაყვანად მოტოციკლების მართვა და 

მომსახურება;  

2. საგზაო წესებსა და სიგნალებზე დაკვირვება; 

3. მანქანების წმენდა და რეცხვა, ასევე, ტექნიკური მომსახურების გაწევა და მცირე 

აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება; 

4. მგზავრობის ჩანაწერების მომზადება; 
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5. შეტყობინებების გადაცემა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:   
 კურიერი 

 მძღოლი (მოტორიზებული რიქშა) 

 მძღოლი (სამთვლიანი მოტოციკლი) 

 მოტოციკლეტისტი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 მძღოლი (სატერფულიანი მანქანა) – 9331 

 

 

ჯგუფური ერთეული 8322 

მსუბუქი ავტომობილების, ტაქსისა და ფურგონების მძღოლები 

 

მსუბუქი ავტომობილების, ტაქსისა და ფურგონების მძღოლები მგზავრების, ფოსტისა და 

საქონლის ტრანსპორტირების მიზნით, მართავენ და მომსახურებას უწევენ მსუბუქ 

ავტომობილებსა და ფურგონებს.  

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. სამგზავრო ფურგონების, მსუბუქი ავტომანქანებისა და ტაქსის მართვა და 

მომსახურება;  

2. ფოსტისა და პროდუქციის მისაწოდებლად, მსუბუქი ავტომანქანების, ფურგონების ან 

პატარა სატვირთო მანქანების მართვა და მომსახურება;  

3. ბარგთან დაკავშირებით მგზავრების დახმარება; 

4. მგზავრობის, გადაზიდვის ან მიტანის გადასახადებისა და დოკუმენტაციის 

მოგროვება; 

5. კავშირგაბმულობის აღჭურვილობის მართვა, ადგილისა და შესაძლებლობების 

გადმოსაცემად საკონტროლო ცენტრის მითითებების შესრულება; 

6. მოკლე მარშრუტის განსაზღვრა; 

7. ფიზიკურად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მგზავრების დახმარება; 

8. ფიზიკურად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მგზავრების ჩასასმელ-

გადმოსასმელი დანადგარის მართვა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 სასწრაფო დახმარების მანქანის მძღოლი 

 მსუბუქი ავტომობილის, მძღოლი 

 სადგომზე დაყენებაში დამხმარე 

 ტაქსის მძღოლი 

 ფურგონის მძღოლი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 მძღოლი (მოტორიზებული რიქშა) – 8321 

 ავტობუსის მძღოლი – 8331 

 მძიმე სატვირთო ავტომობილის, მძღოლი – 8332 

 სატერფულიანი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი – 9331 

 რიქშა, მძღოლი – 9331 

 ცხოველის  გამწევ ძალაზე მომუშავე სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი – 9332 
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მცირე ჯგუფი 833 

სატვირთო ავტომობილებისა და ავტობუსების მძღოლები 

 

სატვირთო ავტომობილებისა და ავტობუსების მძღოლები საქონლის, სითხეების, მძიმე 

მასალების, ფოსტისა და მგზავრების ტრანსპორტირების მიზნით მართავენ და მომსახურებას 

უწევენ სატვირთო და საბარგო ავტომობილებს, ავტობუსებს ან ტრამვაის.  

მათ მოვალეობებში, ჩვეულებრივ, შედის: პროდუქციის, სითხეების, მძიმე მასალების, 

ფოსტისა და მგზავრების ტრანსპორტირების მიზნით სატვირთო და საბარგო მანქანების, 

ავტობუსების ან ტრამვაის მართავა და მომსახურეობა.  

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში:   

8331 ავტობუსებსა და ტრამვაის მძღოლები 

8332 სატვირთო ავტომობილების მძღოლები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 8331 

ავტობუსებისა და ტრამვაის მძღოლები 

 

ავტობუსებისა და ტრამვაის მძღოლები მგზავრების, ფოსტისა და პროდუქციის 

ტრანსპორტირების მიზნით მართავენ და მომსახურეობას უწევენ ავტობუსებს ან ქუჩის 

ტრამვაის. 

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. ადგილობრივად ან გრძელ მანძილზე მგზავრების, ფოსტისა და საქონლის 

ტრანსპორტირების მიზნით ტროლეიბუსების ან ტურისტული ავტობუსების მართვა 

და მომსახურება;  

2. მგზავრების ტრანსპორტირებისათვის ქუჩის ტრამვაის მართვა და მომსახურება;  

3. მგზავრების ჩასხდომა-გადმოსხდომისას კარების გაღება და დახურვა; 

4. ბარგიანი მგზავრების დახმარება;  

5. ავტობუსებსა და ტრამვაიზე განათების, გათბობისა და ვენტილაციის კონტროლი; 

6. უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველსაყოფად მოძრაობაზე დაკვირვება; 

7. მგზავრობის სააფასურის მიღება ან მგზავრობის ბილეთების შემოწმება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:   
 ავტობუსის მძღოლი 

 საქალაქთაშორისო ავტობუსის მძღოლი 

 ტრამვაის მძღოლი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 8332 

სატვირთო ავტომობილების მძღოლები 

 

სატვირთო ავტომობილების მძღოლები მოკლე და გრძელ მანძილზე საქონლის, 

სითხეების და მძიმე მასალების ტრანსპორტირების მიზნით მართავენ და მომსახურებას 

უწევენ სატვირთო მანქანებს. 
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მათ მოვალეობებში შედის: 

1. მოკლე ან გრძელ მანძილზე საქონლის, სითხეებისა და მძიმე მასალების სატვირთო 

მანქანებით (მაგალითად: ტრეილერიანი, თვითმცლელიანი ან მათ გარეშე) 

გადაზიდვა; 

2. ყველაზე მისაღები მარშრუტის განსაზღვრა; 

3. დანაკარგებისა და დაზიანებების თავიდან ასარიდებლად საქონლის დალაგება და 

დაფარვა; 

4. სხვადასხვა ამწევი ან ბიძგის მიმცემი ხელსაწყოებით ატვირთვა-ჩამოტვირთვის 

სამუშაოების განხორციელება ან დახმარება; 

5. მანქანების მცირე შეკეთება, აგრეთვე, ფართო ხასიათის ტექნიკური მომსახურეობისა 

და აღდგენითი სამუშაოების დაგეგმვა; 

6. ჩატვირთვის ლიმიტებთან შესაბამისობაში და სიმძიმეების უსაფრთხო 

დისტრიბუციის უზრუნველსაყოფად წონის განსაზღვრა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 ბეტონსარევის მძღოლი 

 ნაგვის მანქანის მძღოლი 

 სატვირთო მანქანის მძღოლი 

 ავტოკოლონის მძღოლი  

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ფურგონის მძღოლი – 8322 

 

 

მცირე ჯგუფი 834 

მოძრავი დანადგარების ოპერატორები 

 

მოძრავი დანადგარების ოპერატორები მართავენ, მომსახურებას უწევენ, ამუშავებენ და 

აკონტროლებენ სპეციალური დანიშნულების ძრავიან მანქანებსა და მოწყობილბას 

რომელებიც გამოიყენება მიწის დასასუფთავების და მომზადების აგრეთვე, ნიადაგის, 

ქანებისა და მსგავსი მასალის გადაადგილების და გავრცელების, მძიმე საგნების 

გადაადგილებისა და აწევის მიზნით. 

მათ მოვალეობებში, ჩვეულებრივ, შედის: დანადგარების სამუშაოსათვის მომზადება და 

დაყენება; სიჩქარის, სიმაღლისა და სიღრმის ხელსაწყოების დარეგულირება; მოძრავი 

დანადგარების მართვა და გამოყენება; ხეების, მორების, მიწისა და სხვა მძიმე საგნების ან 

მასალის აწევა, გადატანა და დაშვება; სატვირთო, სამშენებლო უძრავი ან მოძრავი ამწეების 

მართვა და მონიტორინგი; აგრეთვე, ტრასპორტირება და შენახვა; მანქანების მომსახურება და 

მცირე აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში:    

8341 სასოფლო-სამეურნეო და სატყეო მეურნეობების მოძრავი დანადგარების 

ოპერატორები 

8342 მიწასათხრელი და მსგავსი მანქანების ოპერატორები 

8343 ამწეების, საწეველებისა და მსგავსი მანქანების ოპერატორები 

8344 ავტოსატვირთველების ოპერატორები 
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ჯგუფური ერთეული 8341 

 სასოფლო-სამეურნეო და სატყეო მეურნეობების მოძრავი დანადგარების ოპერატორები 

 

სასოფლო-სამეურნეო  და სატყეო მეურნეობების მოძრავი დანადგარების ოპერატორები 

მართავენ, მომსახურებას უწევენ, ამუშავებენ და აკონტროლებენ ერთი ან უფრო მეტი ტიპის 

სპეციალური დანიშნულების, ძრავიან მანქანებსა და აღჭურვილობას, რომელიც გამოიყენება 

სოფლის მეურნეობის, მებაღეობისა და სატყეო საქმიანობისთვის.  

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. მოსახნავი, დასათესი, გასანოყიერებელი, დასაკულტივატორები და მოსავლის 

ასაღები ტრაქტორით ან თვითმოძრავი ფერმის მანქანების მართვა და მომსახურეობა; 

2. მიწის გაწმენდის, დარგვის, მოსავლის აღების, ხეებისა და ხე-ტყის მასალის 

გადაზიდვის, ან სხვა სატყეო საქმიანობების წარმართვის მიზნით ტრაქტორზე 

მიმაგრებული ან თვითმოძრავი, სპეციალური მიზნებისათვის განკუთვნილი ფერმის 

მანქანების მართვა და მომსახურება;  

3. მოსახმარად დანადგარების მომზადება და დაყენება; 

4. სიჩქარის, სიმაღლისა და სიღრმის ხელსაწყოების დარეგულირება; 

5. ხეების დასაჭერი, ასაწევი და დასაჭრელი დანადგარის მართვა; 

6. ხეებისა და მორების დასახარისხებლად მათი აწევა, გადატანა და დაშვება;  

7. დასაჩეხი და დასაპობი მანქანების დამხმარე დანადგარების გამოყენება; 

8. მორების დასაწყობებად და სატვირთო მანქანებზე გადასატანად მოჭრილი ხეების 

პროცესორებში შეტანა, გასუფთავება და მორებად დაპობა; 

9. მანქანების მომსახურება და მცირე აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 კომბაინის ოპერატორი 

 ხე-ტყის დასამზადებელი დანადგარის ოპერატორი 

 ხე-ტყის გადასატანი მანქანის მძღოლი 

 ტრაქტორის მძღოლი 

 ხეების საჭრელის ოპერატორი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ბულდოზერის ოპერატორი – 8342 

 

 

ჯგუფური ერთეული 8342 

მიწასათხრელი და მსგავსი მანქანების ოპერატორები 

 

მიწასათხრელი და მსგავსი მანქანების ოპერატორები მართავენ მანქანებს, რომლებიც 

გამოიყენება გრუნტისა და სხვა მსგავსი მასალების ამოღების, მოჭრის, მოსწორების და  

დატკეპნის მიზნით.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. მიწის, ქანების, ქვიშის, ხრეშის ან მსგავსი მასალის ამოსაღებად და 

გადასაადგილებლად მოძრავი ნიჩბებით, ციცხვებითა და ხვეტიებით აღჭურვილი 

მიწასათხრელი მანქანის მართვა და მონიტორინგი;  

2. კანალიზაციის თხრილების, დრენაჟის, წყალსადენის, ნავთობსადენის, გაზსადენის 

და სხვა მსგავსი მილსადენის გასათხრელი მანქანების მართვა და კონტროლი;  
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3. ჩაზნექილი რკინის დანებით, მიწის, ქვიშის, თოვლისა და სხვა მასალების 

გადასაადგილებელი, დასანაწილებელი და გასასწორებელი მანქანების მართვა და 

კონტროლი; 

4. წყლის სიღრმიდან ქვიშის, ხრეშისა და ტალახის ამოსაღები აღჭურვილობის მართვა 

და კონტროლი; 

5. ხის, ბეტონის ან რკინის ფილების მიწაში ჩასაჭედებელი მანქანების მართვა და 

კონტროლი; 

6. გზებსა და ტროტუარებზე დასაგები მასალების კომპაქტური და გლუვი ზედაპირების 

დასამზადებელი ელექტროროლერების მართვა და კონტროლი; 

7. გუდრონის შოსეების, გზებისა და სხვა მსგავსი ზედაპირების მშენებლობაში 

გამოსაყენებელი ბეტონისა და ასფალტის გამოსაფრქვევი და გასაპრიალებელი 

მანქანების მართვა და კონტროლი. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ბულდოზერის ოპერატორი 

 ექსკავატორის ოპერატორი 

 ფრონტალური სატვირთველის ოპერატორი 

 ხიმინჯსასობი ურნალის ოპერატორი 

 საგზაო სატკეპნის ოპერატორი 

 გზის ვაკისის გასაყვანი მანქანის ოპერატორი 

 თოვლის სატკეპნი მანქანის ოპერატორი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 8343 

ამწეების, საწეველების და მსგავსი მანქანების ოპერატორები 

 

ამწეების, საწეველების და მსგავსი მანქანების ოპერატორები აკონტროლებენ და მართავენ 

უძრავ და მოძრავ ამწეებსა და სხვა ამწევ აღჭურვილობას. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ამწეს ისრის აწევითა და დაწევით აღჭურვილობისა და მასალის ასაწევად, 

გადასაადგილებლად, მოსათავსებლად ან განსათავსებლად უძრავი ან მოძრავი 

ამწეების მართვა და კონტროლი; 

2. მშენებლობასა ან მაღაროებში, მუშების და მასალების ასაწევი, დასაშვები და 

ჩამოსაშვებო აღჭურვილობის მართვა და კონტროლი; 

3. საბაგიროებისა და მსგავსი აღჭურვილობის მართვა და კონტროლი; 

4. წყლის მოკლე მანძილებზე ბუქსირით პროდუქციით, მგზავრებითა და 

ავტომანქანებით დატვირთული ბორნებისა და ბარჟების გადასაყვანი მანქანების 

მართვა და კონტროლი; 

5. საგზაო და წყლის მოძრაობისათვის, ხიდების გახსნისა და დახურვისათვის 

აუცილებელი მანქანების მართვა და კონტროლი; 

6. კლანჭებით, წყლის ან სხვა ადგილების ამოსახაპით აღჭურვილი ამწეების მართვა და 

კონტროლი; 

7. ხომალდებსა და ბარჟებზე დამაგრებული აღჭურვილობისა და მასალების ასაწევი, 

გადასატანი და დასადები ამწეების მართვა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ფუნიკულიორის ოპერატორი 

 სავარძლებიანი საწევლის ოპერატორი 
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 ამწის ოპერატორი 

 ფუნიკულიორის მძღოლი 

 ამწე მექანიზმის ოპერატორი 

 შახტის გალის ოპერატორი 

 სამთო-სათხილამურო საწევლის ოპერატორი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 8344 

ავტოსატვირთველების ოპერატორები 

 

ავტოსატვირთველების ოპერატორები ატარებენ, მართავენ და აკონტროლებენ 

პროდუქციით დატვირთული ქვეშების ტრანსპორტირებას, აწევასა და დაბინავებას. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ტერმინალებში, ნავსადგურებში, საწყობებში, ფაბრიკებში და სხვა საწარმოებში 

პროდუქციისა და ქვეშების ჩასატვირთი, გადმოსატვირთი, გადასაადგილებელი, 

ასაწევი და დასაბინავებელი ამწევი მანქანისა და მსგავსი აღჭურვილობის მართვა და 

მონიტორინგი;  

2. დანიშნულების ადგილამდე დატვირთული შპატელებისა და ფილების, მასალისა და 

პროდუქციის უსაფრთხოდ გადასაზიდად ყუთების ქვეშ, ზემოდან და გარშემო ამწევი 

ხელსაწყოების დამაგრება; 

3. ცვეთისა და დაზიანების აღმოსაჩენად აღჭურვილობის შემოწმება;  

4. მანქანებისა და აღჭურვილობის გეგმიური შემოწმება; 

5. განხორციელებული სამუშაოსა და მანქანების დაზიანებების შესახებ ჩანაწერების 

წარმოება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითია: 
 ავტოსატვირთველის მძღოლი 

 

 

მცირე ჯგუფი 835 

ხომალდების საგემბანო ეკიპაჟები და მონათესავე სფეროების მუშები 

 

ხომალდების საგემბანო ეკიპაჟები და მონათესავე სფეროების მუშები გემბანზე, ბორტზე 

ან წყალზე მოცურავე ხომალდზე ასრულებენ ეკიპაჟის სამუშაოებს. 

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: ნავსადგურში ან სხვა ვიწრო წყლებში შესვლის ან 

გამოსვლის უზრუნველყოფა; ინსტრუქციების შესაბამისად გემების მართვა; თოკებისა და 

მავთულების მართვა. აგრეთვე, გემსაბმის აღჭურვილობის გამოყენება; გემის 

აღჭურვილობის, სატვირთავ-გასატვირთავი მოწყობილობების, სიცოცხლის გადარჩენისა და 

ხანძართან ბრძოლის ხელსაწყოების ტექნიკური მომსახურება და ზოგიერთ შემთხვევა, მათი 

მართვა; გემბანისა და კორპუსის წმენდა, ფხეკა, შეღებვა და მოთხოვნისამებრ, სხვა 

ტექნიკური მომსახურების გაწევა; ღუზის, სატვირთო მოწყობილობების და სტაციონარული 

და მოძრავი აღჭურვილობის და სავლი ნაწილის აწევა, აღჭურვა და დაწყობა.  

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულში: 

8350 ხომალდების საგემბანო ეკიპაჟები და მონათესავე სფეროების მუშები 
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ჯგუფური ერთეული 8350 

ხომალდების საგემბანო ეკიპაჟები და მონათესავე სფეროების მუშები 

 

ხომალდების საგემბანო ეკიპაჟები და მონათესავე სფეროების მუშები გემბანზე, ბორტზე 

ან წყალზე მოცურავე ხომალდზე ასრულებენ ეკიპაჟის სამუშაოებს. 

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. ნავსადგურში შესვლის ან გამოსვლის ან შეზღუდულ სივრცეში მოძრაობისას 

საგუშაგოზე დგომა და მეთვალყურეობა;  

2. ინსტრუქციების შესაბამისად გემის სელით მართვა;  

3. ბაგირებისა და თოკების მართვა. აგრეთვე, მისაბმელი აღჭურვილობის გამოყენება;  

4. გემის აღჭურვილობის, ტვირთის მექანიზმის, სიცოცხლის გადარჩენისა და ხანძართან 

ბრძოლის ხელსაწყოების ტექნიკური მომსახურება და, ზოგიერთ შემთხვევაში, მათი 

მართვა; 

5. გემბანისა და კორპუსის წმენდა, ფხეკა, შეღებვა და მოთხოვნისამებრ, სხვა ტექნიკური 

მომსახურების გაწევა;  

6. ღუზის, ტვირთისა და სტაციონარული და მოძრავი აღჭურვილობის და სავლი 

ნაწილის აწევა, აღჭურვა და დაწყობა.  

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ბოცმანი 

 მებორნე 

 მეზღვაური 

 მებუქსირე 
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ძირითადი ჯგუფი 9 

არაკვალიფიციური მუშაკები 

 

არაკვალიფიციური მუშაკები მოიცავს ელემენტარულ და სტანდარტულ სამუშაოებს, 

რომლებიც შესაძლებელია, საჭიროებდნენ ხელით სამართავი ხელსაწყოების გამოყენებასა და 

მნიშვნელოვან ფიზიკურ ძალისხმევას. ამ ძირითადი ჯგუფის პროფესიების დიდი ნაწილი 

დაკისრებული ვალდებულებების კომპეტენტურად შესრულებისთვის მოითხოვს ISCO-ს 

კვალიფიკაციის პირველ დონეს. 

არაკვალიფიციური მუშაკების მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: ბინების, სახლების, 

სამზარეულოების, სასტუმროების, ოფისებისა და სხვა შენობების დალაგება, მარაგების 

შევსება და ძირითადი ტექნიკური მომსახურება; მანქანებისა და ფანჯრების რეცხვა; 

სამზარეულოებში დახმარება და საკვების მოსამზადებელი მარტივი მოვალეობების 

შესრულება; შეტყობინებების ან საქონლის მიწოდება; ჩემოდნების ტარება და ბარგისა და 

ტვირთის გადმოტვირთვა; სავაჭრო აპარატების მარაგების შევსება ან მრიცხველების 

წაკითხვა და წაშლა; ნარჩენების შეგროვება და დახარისხება; ქუჩებისა და მსგავსი 

ადგილების დასუფთავება; სოფლის მეურნეობასთან, მეთევზეობასთან, ნადირობასთან ან 

ხაფანგების დაგებასთან დაკავშირებული სხვადასხვა მარტივი მოვალეობის შესრულება; 

სამთო მოპოვებასთან, მშენებლობასთან და წარმოებასთან, მათ შორის პროდუქციის 

დახარისხებასთან დაკავშირებული მარტივი მოვალეობების შესრულება; ნაწარმის ხელით 

შეფუთვა, გახსნა და თაროების შევსება; ქუჩის სხვადასხვა მომსახურების უზრუნველყოფა; 

სატერფულით ან ხელით სამართავი სატრანსპორტო საშუალებებით მგზავრებისა და 

საქონლის ტრანსპორტირება; საჭაპანო სატრანსპორტო საშუალებების ან მოწყობილობების 

მართვა; მათ მოვალეობებში, შესაძლებელია, შედიოდეს სხვა დასაქმებულ პირებზე 

ზედამხედველობაც. 

 

ამ ძირითად ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ქვეჯგუფებში: 

91 დამლაგებლები და დამხმარეები 

92 სოფლის მეურნეობის, სატყეო მეურნეობისა და მეთევზეობის სფეროთა 

არაკვალიფიციურიმუშები 

93 სამთომოპოვებითი მრეწველობის, მშენებლობის, დამამუშავებელი მრეწველობის და 

ტრანსპორტის სფეროთა არაკვალიფიციური მუშები 

94 საკვების მომზადების დამხმარეები 

95 ქუჩის მოვაჭრეები და გაყიდვებისა და მომსახურებების მონათესავე სფეროებში 

დასაქმებული პირები 

96 ნარჩენების შეგროვების და სხვა არაკვალიფიციური დასაქმებული პირები 
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ქვეჯგუფი 91 

დამლაგებლები და დამხმარეები 

 

დამლაგებლები და დამხმარეები ასრულებენ სხვადასხვა მოვალეობას კერძო 

შინამეურნეობებში, სასტუმროებში, ოფისებში, საავადმყოფოებსა და სხვა დაწესებულებებში, 

აგრეთვე თვითმფრინავებში, მატარებლებში, ავტობუსებში, ტრამვაებსა და სხვა მსგავს 

სატრანსპორტო საშუალებებში ინტერიერისა და ინვენტარის სისუფთავის 

შენარჩუნებისათვის და ხელით რეცხავენ და აუთოებენ სამოსსა და ტექსტილის ნაწარმს. ამ 

ქვეჯგუფის პროფესიების დიდი ნაწილი დაკისრებული ვალდებულებების კომპეტენტურად 

შესრულებისთვის მოითხოვს ISCO-ს კვალიფიკაციის პირველ დონეს. 

ამ ქვეჯგუფში დასაქმებულ პირთა მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: დაგვა ან 

მტვერსასრუტით დასუფთავება; იატაკის, ავეჯისა და სხვა საგნების რეცხვა და გაპრიალება; 

თეთრეულის მოვლა და ლოგინების გასწორება; სამზარეულოებში საჭმლის მომზადებასა და 

დასუფთავებაში დახმარება; მანქანებისა და ფანჯრების რეცხვა და დასუფთავება; სამოსისა 

და ტექსტილის ხელით რეცხვა და დაუთოება. 

 

ამ ქვეჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ მცირე ჯგუფებში: 

911 შინამოსამსახურეები, სასტუმროებისა და ოფისების დამლაგებლები და დამხმარეები 

912 სატრანსპორტო საშუალებების მრეცხავები და ფანჯრების მწმენდელები, მრეცხავები 

და სხვა ხელით დამლაგებლები 

 

 

მცირე ჯგუფი 911 

შინამოსამსახურეები, სასტუმროებისა და ოფისების დამლაგებლები და დამხმარეები 

 

შინამოსამსახურეები, სასტუმროებისა და ოფისების დამლაგებლები და დამხმარეები 

გვიან, მტვერსასრუტით ასუფთავებენ, რეცხავენ, აპრიალებენ, უვლიან შინამეურნეობის 

თეთრეულს და შინამეურნეობისათვის ყიდულობენ სახარჯ მასალებს; ისინი ასრულებენ 

სხვადასხვა მოვალეობას სასტუმროების, ოფისებისა და სხვა დაწესებულებების, აგრეთვე, 

თვითმფრინავების, მატარებლების, ავტობუსებისა და მსგავსი სატრანსპორტო საშუალებების 

ინტერიერისა და ინვენტარის სისუფთავისა და წესრიგის შენარჩუნებისათვის. 

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: დაგვა ან მტვერსასრუტით დასუფთავება; 

სასტუმროებში, ოფისებსა და სხვა დაწესებულებებში იატაკის, ავეჯის ან სხვა საგნების 

რეცხვა და გაპრიალება; ლოგინების გასწორება, პირსახოცების, საპნისა და მსგავსი ნივთების 

მომარაგება; საჭმლის მომზადებასა და ჭურჭლის დარეცხვაში დახმარება; სამზარეულოების, 

სააბაზანოებისა და ტუალეტების დასუფთავება, დეზინფექცია და დეზოდორანტის 

გაფრქვევა. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

9111 შინამოსამსახურეები და დამლაგებლები 

9112 ოფისების, სასტუმროებისა და სხვა დაწესებულებების დამლაგებლები და 

დამხმარეები 
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ჯგუფური ერთეული 9111 

შინამოსამსახურეები და დამხმარეები 

 

შინამოსამსახურეები და დამხმარეები გვიან, მტვერსასრუტით ასუფთავებენ, რეცხავენ და 

აპრიალებენ, უვლიან შინამეურნეობის თეთრეულს, შინამეურნეობისათვის ყიდულობენ 

სახარჯ მასალებს, ამზადებენ საკვებს, მიართმევენ საუზმეს და აკეთებენ სახლის მრავალ 

სხვადასხვა საქმეს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. დაგვა, მტვერსასრუტით დასუფთავება, იატაკისა და ავეჯის გაპრიალება და რეცხვა ან 

ფანჯრებისა და სხვა ინვენტარის რეცხვა; 

2. თეთრეულისა და სხვა ტექსტილის რეცხვა, გაუთოება და კემსვა; 

3. თეფშების რეცხვა; 

4. საკვებისა და გამაგრილებელი სასმელების მომზადება, გაკეთება და მაგიდასთან 

მომსახურებაში დახმარება; 

5. სახლისათვის საკვებისა და შინამეურნეობის მრავალი სხვადასხვა სახარჯი მასალის 

შეძენა; 

6. სამზარეულოების, სააბაზანოებისა და ტუალეტების დასუფთავება, დეზინფექცია და 

დეზოდორანტის გაფრქვევა; 

7. ფანჯრებისა და მინის სხვა ზედაპირების გაწმენდა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 დამლაგებელი (სახლის საქმე) 

 შინამოსამსახურე 

 სახლის საქმეში დამხმარე 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 შინამოსამსახურე − 5152 

 სასტუმროს დამლაგებელი − 9112 

 ხელით მრეცხავი − 9121 

 მეეზოვე − 9613 

 

 

ჯგუფური ერთეული 9112 

ოფისების, სასტუმროებისა და სხვა დაწესებულებების დამლაგებლები და დამხმარეები 

 

ოფისის, სასტუმროებისა და სხვა დაწესებულებების დამლაგებლები და დამხმარეები 

ასრულებენ დასუფთავებასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა მოვალეობას სასტუმროების, 

ოფისებისა და სხვა დაწესებულებების, აგრეთვე, თვითმფრინავების, მატარებლების, 

ავტობუსებისა და მსგავსი სატრანსპორტო საშუალებების ინტერიერისა და ინვენტარის 

დასუფთავებისა და მოწესრიგებისათვის. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. შენობების, ვაგონების, ავტობუსების, ტრამვაების, მატარებლებისა და 

თვითმფრინავების დაგვა, მტვერსასრუტით დასუფთავება, იატაკის, ავეჯისა და სხვა 

ინვენტარის რეცხვა და გაპრიალება; 

2. ლოგინების დალაგება, სააბაზანოების დასუფთავება და პირსახოცების, საპნისა და 

მსგავსი ნივთების მომარაგება; 

3. სამზარეულოების დასუფთავება და ზოგადად სამზარეულოს საქმიანობაში, მათ 

შორის ჭურჭლის რეცხვაში დახმარება; 
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4. ნაგვის აკრეფა, სანაგვე კონტეინერების დაცლა და შიგთავსის ნაგავსაყრელზე გატანა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 თვითმფრინავის დამლაგებელი 

 სასტუმროს დამლაგებელი 

 ტუალეტის მომსახურე პერსონალი 

 ოფისის დამლაგებელი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 შინამოსამსახურე − 5152 

 შენობის მომვლელი − 5153 

 სახლის დამლაგებელი − 9111 

 ჭურჭლის მრეცხავი − 9412 

 სამზარეულოს დამხმარე − 9412 

 მეეზოვე − 9613 

 

შენიშვნა 
დასაქმებული პირები, რომლებიც ასრულებენ დალაგებასთან და დახმარებასთან 

დაკავშირებულ მოვალეობებს მხოლოდ სამზარეულოებსა და საკვების მოსამზადებელ სხვა 

ადგილებში, შედიან 9412-ე ჯგუფურ ერთეულში (სამზარეულოს დამხმარეები). 
 

 

მცირე ჯგუფი 912 

სატრანსპორტო საშუალებების მრეცხავები და ფანჯრების მწმენდელები, მრეცხავები და 

სხვა ხელით დამლაგებლები 

 

სატრანსპორტო საშუალებების მრეცხავები და ფანჯრების მწმენდელები, მრეცხავები და 

სხვა ხელით დამლაგებლები ასუფთავებენ შენობების ან სატრანსპორტო საშუალებების 

ფანჯრებს, ვიტრინებს ან სხვა ზედაპირებს და ხელით აუთოვებენ, რეცხავენ ან წმენდენ 

თეთრეულსა და ტექსტილის სხვა ნაწარმს. 

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: მანქანების დასუფთავება, რეცხვა და გაპრიალება; 

წყლით ან სხვადასხვა საშუალებით ფანჯრებისა და მინის სხვა ზედაპირების რეცხვა და მათი 

გაწმენდა და გაპრიალება; სამრეცხაოებში ან სხვა დაწესებულებებში თეთრეულის, 

ტანსაცმლის, ქსოვილებისა და მსგავსი ნივთების ხელით რეცხვა და დაუთოება; ქიმწმენდის 

ან სხვა დაწესებულებებში ტანსაცმლის, ქსოვილების, ტყავის საქონლისა და სხვა ნივთების 

ხელით და ქიმიური საშუალებებით წმენდა. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

9121 ხელით მრეცხავები და დამუთოებლები 

9122 სატრანსპორტო საშუალებების მრეცხავები 

9123 ფანჯრების მწმენდელები 

9129 დასუფთავების სფეროში დასაქმებული სხვა პირები 
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ჯგუფური ერთეული 9121 

ხელით მრეცხავები და დამუთოებლები 

 

ხელით მრეცხავები და დამუთოებლები ხელით რეცხავენ, აუთოვებენ ან წმენდენ სამოსს, 

თეთრეულსა და ტექსტილის სხვა ნაწარმს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. სამრეცხაოში ან სხვა დაწესებულებებში თეთრეულის, ტანსაცმლის, ქსოვილებისა და 

მსგავსი ნივთების ხელით რეცხვა და დაუთოება; 

2. ქიმწმენდის ან სხვა დაწესებულებებში ტანსაცმლის, ქსოვილების, ტყავის საქონლისა 

და მსგავსი ნივთების ხელით და ქიმიური საშუალებებით გაწმენდა; 

3. ღილების გამოცვლა და მცირე აღდგენითი სამუშაოების შესრულება; 

4. მიწოდებისა და შეგროვებისათვის ნივთების თაროებზე განთავსება და ჩამოკიდება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ქიმიურად მწმენდელი (ხელით წმენდა) 

 ხელით მრეცხავი 

 ხელით დამუთოებელი 

 დამუთოებელი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 საწმენდი მანქანის ოპერატორი − 8157 

 სარეცხი მანქანის ოპერატორი − 8157 

 საუთოებელი პრესის ოპერატორი (სამრეცხაო) − 8157 

 

 

ჯგუფური ერთეული 9122 

სატრანსპორტო საშუალებების მრეცხავები 

 

სატრანსპორტო საშუალებების მრეცხავები რეცხავენ, წმენდენ და აპრიალებენ 

სატრანსპორტო საშუალებების ინტერიერსა და ექსტერიერს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. მანქანებისა და სხვა სატრანსპორტო საშუალებების ხელით ან ხელით სამართავი 

ხელსაწყოებით დასუფთავება, რეცხვა და გაპრიალება; 

2. სატრანსპორტო საშუალებების ინტერიერების მტვერსასრუტით დასუფთავება და 

ხალიჩებისა და გადასაკრავი მასალების წმენდა; 

3. სატრანსპორტო საშუალებების ექსტერიერიდან და ინტერიერიდან ლაქების 

ამოსაყვანად საწმენდი საშუალებებით მოცილება;  

4. საბურავებისა და ბორბლების რეცხვა და საბურავების შავად შეღებვა; 

5. სატრანსპორტო საშუალებების ფანჯრების დასუფთავება და გაპრიალება; 

6. სატრანსპორტო საშუალებების სალონის დაცარიელება და დასუფთავება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ავტომობილების ნაწილების მრეცხავი 

 სატრანსპორტო საშუალებების მრეცხავი (ხელით) 
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ჯგუფური ერთეული 9123 

ფანჯრების მწმენდელები 

 

ფანჯრების მწმენდელები წმენდენ და აპრიალებენ ფანჯრებსა და მინის სხვა ინვენტარს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. წყლით და სხვა საშუალებებით ფანჯრების ან მინის სხვა ზედაპირების გაწმენდა, 

გაშრობა და გაპრიალება; 

2. მრავალსართულიანი სახლების ფანჯრებთან მისაღწევად და მათ გასაწმენდად 

მისაყუდებელი კიბეების, ჩამოსაკიდებელი ხარაჩოების, ბოცმანის სკამის, 

ჰიდრავლიკური მანქანებისა და სხვა აღჭურვილობის გამოყენება; 

3. შესაბამისი საწმენდი ან საპრიალებელი საშუალებების შერჩევა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითია: 
 ფანჯრების მწმენდელი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 9129 

დასუფთავების სფეროში დასაქმებული სხვა პირები 

 

ეს ჯგუფური ერთეული მოიცავს დასუფთავების სფეროში დასაქმებულ სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველ პირებს. ჯგუფური ერთეული, მაგალითად, მოიცავს მათ, ვინც 

სპეციალიზებული საწმენდი აღჭურვილობით და ქიმიური ნივთიერებებით წმენდენ ისეთ 

ზედაპირებს, მასალებსა და საგნებს, როგორებიცაა ხალიჩები, კედლები, საცურაო აუზები და 

გამაგრილებელი სისტემები. 

ასეთ შემთხვევებში, მათ მოვალეობებში შედის: 

1. საწმენდი მოწყობილობებით და მათი დანამატებით ხალიჩებისა და გადასაკრავი 

ავეჯის დასუფთავება; 

2. ხალიჩებიდან ლაქების მოსაცილებლად საწმენდი საშუალებების შერჩევა და 

გამოყენება;  

3. ხალიჩების ზედაპირის ჭუჭყის მოსაცილებელი ქიმიური საშუალებებით 

დეზოდორანტებით და მავნებლების საწინააღმდეგო საშუალებებით დამუშავება; 

4. ქვის კედლების, ლითონის ზედაპირებისა და ლენტების მაღალწნევიანი წყლით 

გამწმენდი საშუალებებით და გამხსნელებით დასუფთავება; 

5. წყლისა და ფილტრაციის სისტემებისათვის მიკროორგანიზმების მოსაცილებლად 

ქიმიური საშუალებებისა და მაღალწნევიანი გამწმენდი მეთოდების გამოყენება; 

6. აუზებიდან, გამაგრილებელი სისტემებიდან და საკანალიზაციო მილებიდან ნადების, 

დაგროვილი ჭუჭყისა და სხვა ნარჩენების ამოსაღებად მტვერსასრუტისა და სხვა 

შემწოვი აღჭურვილობის გამოყენება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ხალიჩების მწმენდელი 

 გამაგრილებელი კოშკების მწმენდელი 

 გრაფიტის (ქუჩის კედლის მხატვრობა) მწმენდელი 

 საცურაო აუზის მწმენდელი 

 წყლის ბლასტერი 
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ქვეჯგუფი 92 

სოფლის მეურნეობის, სატყეო მეურნეობისა და მეთევზეობის სფეროთა არაკვალიფიციური 

მუშები 

 

სოფლის მეურნეობის, სატყეო მეურნეობისა და მეთევზეობის სფეროთა 

არაკვალიფიციური მუშები მემცენარეობის და მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოების, 

ბაღებისა და პარკების კულტივაციისა და მოვლის, ტყეების დამუშავებისა და კონსერვაციის, 

აკვაკულტურისა და მეთევზეობის სამუშაოების წარმართვისათვის ასრულებენ მარტივ და 

წესით დადგენილ მოვალეობებს. ამ ქვეჯგუფის პროფესიების დიდი ნაწილი დაკისრებული 

ვალდებულებების კომპეტენტურად შესრულებისთვის მოითხოვს ISCO-ს კვალიფიკაციის 

პირველ დონეს. 

ამ ქვეჯგუფში დასაქმებულ პირთა მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: ხელის 

ხელსაწყოებით თხრა, მოფოცხვა და ბარვა; სახარჯი მასალების, ნაწარმისა და სხვა მასალების 

დატვირთვა, გადმოტვირთვა და მოგროვება; ხელით ან ხელის ხელსაწყოების გამოყენებით 

სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მორწყვა, შეთხელება, გამარგვლა და მოვლა; ნაწარმის 

ხელით დარგვა, მკა, აღება და შეგროვება; ცხოველების კვება, წყლით მომარაგება და 

დასუფთავება და მათი გალიების სისუფთავის შენარჩუნება; პირუტყვის მონიტორინგი და 

მათ მდგომარეობაზე ანგარიშის მომზადება; ბადეების, ანკესის მკედებისა და სხვა სათევზაო 

მოწყობილობებისა და გემბანის აღჭურვილობის მომზადება და ამუშავება; ნაწარმის 

კლასიფიკაცია, დახარისხება, შეგროვება და სათავსებში ჩალაგება; ინვენტარზე, შენობებზე, 

აღჭურვილობაზე, ნავებსა და მავთულხლართებზე მცირე აღდგენითი სამუშაოების 

ჩატარება.  

 

ამ ქვეჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ მცირე ჯგუფში: 

921 სოფლის მეურნეობის, სატყეო მეურნეობისა და მეთევზეობის სფეროთა 

არაკვალიფიციური მუშები 

 

 

მცირე ჯგუფი 921 

სოფლის მეურნეობის, სატყეო მეურნეობისა და მეთევზეობის სფეროთა არაკვალიფიციური 

მუშები 

 

სოფლის მეურნეობის, სატყეო მეურნეობისა და მეთევზეობის სფეროთა 

არაკვალიფიციური მუშები და მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოების, ბაღებისა და 

პარკების კულტივაციისა და მოვლის, ტყეების დამუშავებისა და კონსერვაციის, 

აკვაკულტურისა და მეთევზეობის სამუშაოების წარმართვისათვის ასრულებენ მარტივ და 

წესით დადგენილ მოვალეობებს.  

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: ხელის ხელსაწყოებით თხრა, მოფოცხვა და ბარვა; 

სახარჯი მასალების, ნაწარმისა და სხვა მასალების დატვირთვა, გადმოტვირთვა და 

მოგროვება; ხელით ან ხელის ხელსაწყოების გამოყენებით სასოფლო-სამეურნეო 

კულტურების მორწყვა, შეთხელება, გამარგვლა და მოვლა; ნაწარმის ხელით დარგვა, მკა, 

აღება და შეგროვება; ცხოველების კვება, წყლით მომარაგება და დასუფთავება და მათი 

გალიების სისუფთავის შენარჩუნება; პირუტყვის მონიტორინგი და მათ მდგომარეობაზე 

ანგარიშის მომზადება; ბადეების, ანკესის მკედებისა და სხვა სათევზაო მოწყობილობებისა 

და გემბანის აღჭურვილობის მომზადება და ამუშავება; ნაწარმის კლასიფიკაცია, 

დახარისხება, შეგროვება და სათავსებში ჩალაგება; ინვენტარზე, შენობებზე, 

აღჭურვილობაზე, ნავებსა და მავთულხლართებზე მცირე აღდგენითი სამუშაოების 

ჩატარება.  
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ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

9211 არაკვალიფიციური მუშები მემცენარეობაში 

9212  არაკვალიფიციური მუშები მეცხოველეობაში 

9213  არაკვალიფიციური მუშები მემცენარეობის და მეცხოველეობის შერეული 

პროდუქციის წარმოებაში 

9214 არაკვალიფიციური მუშები მებაღეობაში 

9215 არაკვალიფიციური მუშები მეტყევეობაში 

9216 არაკვალიფიციური მუშები მეთევზეობაში, თევზჭერაში და ზღვის პროდუქტების 

წარმოებაში 

 

შენიშვნა 
ნატურალურ სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული პირები, რომლებიც ჩვეულებრივ, 

სხვების მითითებებით ასრულებენ მარტივ და წესებით დადგენილ სამუშაოებს, შედიან 921-

ე მცირე ჯგუფის (სოფლის მეურნეობის, მეტყევეობისა და მეთევზეობის სფეროთა მუშები) 

შესაბამის ჯგუფურ ერთეულში. სოფლის მეურნეობის სფეროში დასაქმებული პირები, 

რომელთა მთავარი მოვალეობა წყლის მოტანა და შეშის შეგროვებაა, შედიან 9624-ე ჯგუფურ 

ერთეულში (მეთულუხჩეები და მეშეშეები). 
 

 

ჯგუფური ერთეული 9211 

არაკვალიფიციური მუშები მემცენარეობაში 

 

არაკვალიფიციური მუშები მემცენარეობაში ასრულებენ მარტივ და წესებით დადგენილ 

მოვალეობებს ისეთი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოებისათვის, როგორებიცაა 

ხილი, თხილი, მარცვლეული და ბოსტნეული. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. თხრილების დასუფთავების ან სხვა მიზნებისთვის გათხრა და ბარვა; 

2. სახარჯი მასალების, ნაწარმისა და სხვა მასალების დატვირთვა და გადმოტვირთვა;  

3. ნამჯის, თივისა და სხვა მსგავსი მასალების მოფოცხვა, გადაადგილება და ზვინებად 

მოგროვება; 

4. ხელით ან ხელის ხელსაწყოების გამოყენებით სასოფლო-სამეურნეო კულტურების 

მორწყვა, შეთხელება და გამარგვლა;  

5. ხილის, თხილის, ბოსტნეულისა და სხვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების კრეფა; 

6. ისეთი საველე კულტურების ხელით დათესვა და მკა, როგორიცაა ბრინჯი; 

7. ნაწარმის კლასიფიკაცია, დახარისხება, შეგროვება და სათავსებში ჩალაგება;  

8. ინვენტარზე, შენობებზე, აღჭურვილობასა და მავთულხლართებზე მცირე აღდგენითი 

სამუშაოების ჩატარება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ლერწმის დამრგველი 

 ხილის მკრეფავი 

 ბრინჯის ფერმის მუშა 

 ბოსტნეულის მკრეფავი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 სოფლის მეურნეობის კვალიფიციური მუშა (საველე კულტურები) − 6111 
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 მშენებლობის არაკვალიფიციური მუშა (შენობების მშენებლობა) − 9313 

 შეშის შემგროვებელი − 9624 

 მეთულუხე (წყლის მზიდავი) − 9624 

 

 

ჯგუფური ერთეული 9212 

არაკვალიფიციური მუშები მეცხოველეობაში 

 

არაკვალიფიციური მუშები მეცხოველეობაში ცხოველების, შინაური ფრინველებისა და 

მწერების ფერმერული წარმოებისათვისასრულებენ მარტივ და წესებით დადგენილ 

მოვალეობებს.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. თხრილების გასუფთავების ან სხვა მიზნებისთვის გათხრა და ბარვა; 

2. სახარჯი მასალების, ნაწარმისა და სხვა მასალების დატვირთვა და გადმოტვირთვა; 

3. ცხოველების კვება, წყლით მომარაგება, წმენდა და მათი სადგომების დასუფთავება; 

4. პირუტყვის მონიტორინგი და მათ მდგომარეობაზე ანგარიშების მომზადება; 

5. პირუტყვის ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობაზე ზრუნვა; 

6. პირუტყვის მოწველის, გაკრეჭის, გადაყვანის ან დაკვლის და საძოვრებს შორის 

გადაადგილებისათვის ჯოგად მოგროვებასა და დაცალკევებაში დახმარება; 

7. კვერცხების შეგროვება და ინკუბატორებში განთავსება; 

8. ნამჯის, თივისა და ცხოველებისათვის განკუთვნილი სხვა ტიპის საკვებისა და 

საგებლის მოფოცხვა, გადაადგილება, ზვინებად მოგროვება და შენახვა; 

9. ნაწარმის კლასიფიკაცია, დახარისხება და სათავსებში ჩალაგება; 

10. ინვენტარზე, შენობებზე, აღჭურვილობასა და მავთულხლართებზე მცირე აღდგენითი 

სამუშაოების ჩატარება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითია: 
 არაკვალიფიციური მუშა მეცხოველეობაში 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 მენახირე − 6121 

 მწყემსი − 6121 

 სოფლის მეურნეობის კვალიფიციური მუშა (მეცხოველეობა) − 6121 

 შეშის შემგროვებელი − 9624 

 მუთულუხე (წყლის მზიდავი) − 9624 

 

 

ჯგუფური ერთეული 9213 

არაკვალიფიციური მუშები მემცენარეობის და მეცხოველეობის შერეული პროდუქციის 

წარმოებაში 

 

არაკვალიფიციური მუშები მემცენარეობის და მეცხოველეობის შერეული პროდუქციის 

წარმოებაში ახორციელებენ მარტივ და წესებით დადგენილ მოვალეობებს სასოფლო-

სამეურნეო კულტურებისა და ცხოველების ფერმერული წარმოებისათვის. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. თხრილების გასუფთავების ან სხვა მიზნებისთვის გათხრა და ბარვა; 

2. სახარჯი მასალების, ნაწარმისა და სხვა მასალების დატვირთვა და გადმოტვირთვა; 
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3. ნამჯის, თივისა და სხვა მსგავსი მასალების მოფოცხვა, გადაადგილება და ზვინებად 

მოგროვება; 

4. ხელით ან ხელის ხელსაწყოების გამოყენებით სასოფლო-სამეურნეო კულტურების 

მორწყვა, შეთხელება და გამარგვლა;  

5. ხილის, თხილის, ბოსტნეულისა და სხვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების 

მოკრეფა და კვერცხების შეგროვება; 

6. ისეთი საველე კულტურების ხელით დათესვა და მკა, როგორიცაა ბრინჯი; 

7. ცხოველების კვება, წყლით მომარაგება, წმენდა და მათი სადგომების დასუფთავება;  

8. პირუტყვის მონიტორინგი და მათ მდგომარეობაზე ანგარიშების მომზადება; 

9. პირუტყვის მოწველის, გაკრეჭის, გადაყვანის ან დაკვლის და საძოვრებს შორის 

გადაადგილებისათვის ჯოგად მოგროვებასა და დაცალკევებაში დახმარება; 

10. ნაწარმის კლასიფიკაცია, დახარისხება, შეგროვება და სათავსებში ჩალაგება; 

11. ინვენტარზე, შენობებზე, აღჭურვილობასა და მავთულხლართებზე მცირე აღდგენითი 

სამუშაოების ჩატარება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითია: 
 სოფლის მეურნეობის არაკვალიფიციური მუშა 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 სოფლის მეურნეობის კვალიფიციური მუშა (შერეული წარმოება) − 6130 

 შეშის შემგროვებელი − 9624 

 მუთულუხე (წყლის მზიდავი) − 9624 

 

 

ჯგუფური ერთეული 9214 

არაკვალიფიციური მუშები მებაღეობაში 

 

ბაღისა და მებაღეობის მუშები ასრულებენ მარტივ და წესებით დადგენილ მოვალეობებს 

პარკებსა და კერძო ბაღებში ხეების, ბუჩქების, ყვავილებისა და სხვა მცენარეების 

კულტივაციისა და მოვლისათვის, ნერგების, ბოლქვებისა და თესლების წარმოებისათვის, ან 

ინტენსიური კულტივაციის ტექნიკებით ბოსტნეულისა და ყვავილების მოყვანისათვის. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. სახარჯი მასალების, ნაწარმისა და სხვა მასალების დატვირთვა, გადმოტვირთვა და 

გადაადგილება; 

2. ხელსაწყოებისა და მარტივი მოწყობილობების გამოყენებით ბაღებისა და მიწის 

ნაკვეთების მომზადება; 

3. ყვავილების, ბუჩქების, ხეებისა და გაზონების დარგვასა და გადარგვაში დახმარება; 

4. ბაღების მოვლა გაზონების მორწყვით, გამარგვლით და გაკრეჭით; 

5. ბაღების დასუფთავება და ნაგვის გადაყრა; 

6. თესლის, ბოლქვებისა და კალმების გამრავლებაში, დარგვასა და გადარგვაში 

დახმარება; 

7. ხელით მორწყვით და გამარგვლით მცენარეების მოვლა;  

8. ტრანსპორტირებისა და გასაყიდად მცენარეების მოსავლის აღება და შეფუთვა; 

9. ინვენტარის, შენობების, აღჭურვილობის და ღობეების მცირე შეკეთების ჩატარება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 არაკვალიფიციური მუშა მებაღეობაში 

 არაკვალიფიციური მუშა მეხილეობაში 
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 გაზონის მკრეჭავი 

 სანერგის არაკვალიფიციური მუშა 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 მებაღე − 6113 

 ლანდშაფტის მებაღე − 6113 

 გასაყიდად პროდუქციის მწარმოებელი მებაღე − 6113 

 არაკვალიფიციური მუშა მემცენარეობაში − 9211 

 

ჯგუფური ერთეული 9215 

არაკვალიფიციური მუშები მეტყევეობაში 

 

არაკვალიფიციური მუშები მეტყევეობაში ახორციელებენ მარტივ და წესით დადგენილ 

სამუშაოებს, ბუნებრივი და გაშენებული ტყეებისა და მორების დამუშავებასა და 

შენარჩუნებისთვის, ჭრიან და ხერხავენ ხეებს.    

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. ხეების დასარგავი ორმოების ამოთხრა; 

2. მორებისა და ძელების დაწყობა და დატვირთვა; 

3. ტყის კორომებში გაზრდილი ბუჩქნარის გასუფთავება და ახალგაზრდა 

პლანტაციების გამოხშირვა; 

4. ტყის ხანძრისგან დაცვა; 

5. დიდი ტოტებისა და ხეების კენწეროების მოჭრა, აგრეთვე, ხეების გასხვლა და 

კუნძების მორებად დახერხვა; 

6. ხეების ხელით ან ხელით მართვადი სახერხი მანქანით მოჭრა და დახერხვა; 

7. თესლის მოგროვება და დარგვა; 

8. გზებზე, შენობებზე, დაწესებულებებსა  და აღჭურვილობაზე უმნიშვნელო 

აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ხის მჭრელი  

 არაკვალიფიციური მუშა მეტყევეობაში 

 ხის მრგველი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 მეტყევეობის მუშა (კვალიფიციური) – 6210 

 

 

ჯგუფური ერთეული 9216 

არაკვალიფიციური მუშები მეთევზეობაში, თევზჭერაში და ზღვის პროდუქტების წარმოებაში 

 

არაკვალიფიციური მუშები მეთევზეობაში, თევზჭერაში და ზღვის პროდუქტების 

წარმოებაში თევზისა და ზღვის პროდუქტების დამუშავების, დაჭრისა და შეგროვებისთვის, 

აგრეთვე სანაპირსა და ღრმა ზღვაში სათევზაო საქმიანობისთვის ასრულებენ მარტივ და 

წესით დადგენილ სამუშაოებს.    

მათ მოვალეობებში შედის:   

1. ზღვის ფსკერის დასუფთავება და დასამუშავებელი თევზებისა და მოლუსკების კვება; 

2. ზღვის წყალმცენარეების, ხავსების, ხამანწკებისა და სხვა მოლუსკების შეგროვება; 
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3. ბადეების, ანკესის ძუის, სხვა სათევზაო და გემბანის აღჭურვილობის მომზადება; 

4. თევზისა და  ზღვის სხვა ბინადართა დასაჭერის სათევზაო აღჭურვილობის მართვა;  

5. თევზისა და ზღვის პროდუქტების გაწმენდა, დახარისხება, ყინულსა და მარილში 

შეფუთვა  და დასაწყობება. 

6. გემბანისა და თევზის საცავის წმენდა; 

7. ნავსადგომში გემის დასაყენებლად ბაგირების რეგულირება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:   
 არაკვალიფიციური მუშა ზღვის პროდუქტების წარმოებაში 

 არაკვალიფიციური მუშა მეთევზეობაში  

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 მეთევზეობის ფერმერი − 6221 

 გემის კაპიტანი (სანაპირო წყლების თევზჭერა) − 6222 

 მეთევზე (სანაპირო წყლები) − 6222 

 მეთევზე (შიგა წყლები) − 6222 

 მეთევზე  (ღრმა წყლები) − 6223 

 

 

ქვეჯგუფი 93 

სამთომოპოვებითი მრეწველობის, მშენებლობის, დამამუშავებელი მრეწველობის და 

ტრანსპორტის სფეროთა არაკვალიფიციური მუშები 

 

სამთომოპოვებითი მრეწველობის, მშენებლობის, დამამუშავებელი მრეწველობის და 

ტრანსპორტის სფეროთა არაკვალიფიციური მუშები მაღაროებში, კარიერებში, სამოქალაქო 

ინჟინერიაში, მშენებლობაში, წარმოებაში, ტრანსპორტირებასა და სასაწყობე ოპერაციებში 

ხელით ასრულებენ მარტივ და წესით დადგენილ სამუშაოებს, მართავენ ადამიანური და 

ცხოველური რესურსებით მართვად სატრანსპორტო საშუალებებსა და მანქანებს. აღნიშნული 

ძირითადი  ჯგუფის  პროფესიათა უმრავლესობისათვის აუცილებელია ISCO-ს 

კვალიფიკაციის პირველი დონე. 

 მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: ხელსაწყოებით ორმოების ამოთხრა და 

ამოთხრილი მასალის, ქვიშის, მიწისა და ხრეშის განაწილება; მასალების, აღჭურვილობის, 

პროდუქტების, მარაგების, ბარგისა და ტვირთის ხელით დახარისხება, ატვირთვა, 

ჩამოტვირთვა, გადაადგილება, დაწყობა და შენახვა; მანქანების, აღჭურვილობის, 

ხელსაწყოებისა და სამუშაო ადგილების გაწმენდა; მასალისა და პროდუქტების ხელით 

შეფუთვა და გახსნა, აგრეთვე, სათავსოებისა და თაროების  პროდუქტებით ხელით შევსება; 

ადამიანურ რესურსებითა და ცხოველურ გამწევ ძალაზე დამოკიდებული სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მანქანების მართვა. 

 

ამ ქვეჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ მცირე ჯგუფებში: 

931 სამთომოპოვებით მრეწველობასა და მშენებლობაში დასაქმებული არაკვალიფიციური 

მუშები 

932 დამამუშავებელ მრეწველობაში  დასაქმებული არაკვალიფიციური მუშები 

933 ტრანსპორტსა და დასაწყობებაში დასაქმებული არაკვალიფიციური მუშები 
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მცირე ჯგუფი 931  

სამთომოპოვებით მრეწველობასა და მშენებლობაში დასაქმებული არაკვალიფიციური მუშები 

 

სამთომოპოვებით მრეწველობასა და მშენებლობაში დასაქმებული არაკვალიფიციური 

მუშები მაღაროებში, კარიერებში, სამოქალაქო ინჟინერიასა და სამშენებლო ოპერაციებში 

ასრულებენ მარტივ და წესით დადგენილ სამუშაოებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: ხელსაწყოებით ორმოებისა და თხრილების ამოთხრა-შევსება; 

ამოთხრილი მასალის, ქვიშის, მიწის და ხრეშის გადასწორება-განაწილება; ხელსაწყოების, 

მასალების, აღჭურვილობის სამუშაო ადგილზე ატვირთვა, ჩამოტვირთვა, დაწყობა და 

შენახვა; მანქანების, აღჭურვილობის, ხელსაწყოებისა და სამუშაო ადგილების გაწმენდა, 

აგრეთვე, დაბრკოლებების მოშორება;  

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

9311 არაკვალიფიციური მუშები სამთომოპოვებით მრეწველობასა და კარიერების 

დამუშავებაში 

9312 არაკვალიფიციური მუშები სამოქალაქო მშენებლობაში 

9313 არაკვალიფიციური მუშები შენობების მშენებლობებაში 

 

 

ჯგუფური ერთეული 9311  

არაკვალიფიციური მუშები სამთომოპოვებით მრეწველობასა და კარიერების დამუშავებაში 

 

სამთომოპოვებით მრეწველობასა და კარიერების დამუშავებაში დასაქმებული  

არაკვალიფიციური მუშები მაღაროებსა და კარიერებში ასრულებენ წესით დადგენილ 

სამუშაოებს. 

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. მანქანების, აღჭურვილობის, მაღაროსა და კარიერების ნაგებობების ტექნიკურ 

მომსახურებაში მემაღაროვეებისა და კარიერებისათვის დახმარება; 

2. მაღაროს აღჭურვილობის აწყობა-დაშლა; 

3. არაექსპლუატირებული მაღაროებისა და კარიერების გვირაბების დამჭერების მოხსნა; 

4. მაღაროებიდან და კარიერებიდან საშიში პროექციების ამოღება; 

5. არაექსპლუატირებული სამუშაო ადგილებიდან ნარჩენების, გამოსაყენებელი 

მასალებისა და აღჭურვილობის ამოღება, აგრეთვე დაყრილი ქვებისა და მინერალების 

გაწმენდა; 

6. მანქანების, აღჭურვილობის ხელსაწყოების, გზებისა და გადამზიდი ფურგონების 

გაწმენდა; 

7. მაღაროების სხვა მუშების მიერ გამოყენებული ხელსაწყოების, მასალებისა და 

მარაგების დახარისხება, ჩატვირთვა-ჩამოტვირთვა, დაწყობა და შენახვა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 არაკვალიფიციური მუშა სამთომოპოვებით მრეწველობაში 

 არაკვალიფიციური მუშა კარიერების დამუშავებაში 

 
სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 მბურღავი (სამთო სამუშაოები) − 8111 

 მეშახტე − 8111 

 სამთო მოწყობილობიბის ოპერატორი − 8111 
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 კარიერის მუშა − 8111 

 მბურღავი (ნავთობისა და გაზის ჭაბურღილები) − 8113 

 საბურღი დანადგარის ოპერატორი − 8113 

 

 

ჯგუფური ერთეული 9312  

სამოქალაქო მშენებლობის არაკვალიფიციური მუშები 

 

სამოქალაქო მშენებლობაში დასაქმებული არაკვალიფიციური მუშები ასრულებენ წესით 

დადგენილ გზების, რკინიგზის, კაშხლებისა და სხვა სამოქალაქო ინჟინერიის პროექტების 

მშენებლობასა და ტექნიკურ მომსახურეობასთან დაკავშირებულ სამუშაოს.  

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. ხელსაწყოებით ორმოებისა და თხრილების ამოთხრა-შევსება; 

2. ხრეშისა და მსგავსი მასალების გადასწორება-გადანაწილება; 

3. პნევმატური ჩაქუჩებით კლდეების, ბეტონისა და ბიტუმის ზედაპირების გასწორება 

და ჭრა; 

4. სამშენებლო მასალების, ამოთხრილი მასალისა და აღჭურვილობის  ჩატვირთვა-

გადმოტვირთვა და სამშენებლო ტერიტორიაზე საზიდრებითა და ხელის 

ორთვალებით ტრანსპორტირება; 

5. სამუშაო ადგილების წმენდა და დაბრკოლებების მოშორება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 მშენებლობის არაკვალიფიციური მუშა (სამოქალაქო მშენებლობა) 

 არაკვალიფიციური მუშა მიწასათხრელი სამუშაოების მუშა 

 ტექნიკური მომსახურების არაკვალიფიციური მუშა (კაშხლები) 

 

 

ჯგუფური ერთეული 9313 

არაკვალიფიციური მუშები შენობების მშენებლობაში 

 

შენობების მშენებლობაში დასაქმებული არაკვალიფიციური მუშები ასრულებენ 

შენობების აგებასა და დანგრევასთან დაკავშირებულ წესით დადგენილ სამუშაოებს. 

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. გამოყენებული სამშენებლო აგურების გაწმენდა და ადგილზე სხვა მარტივი 

სამუშაოების შესრულება; 

2. ცემენტის, ბათქაშისა და კირის დუღაბის შერევა, ჩასხმა და მისხმა; 

3. ხელსაწყოებით ორმოებისა და თხრილების ამოთხრა-შევსება; 

4. ქვიშის, მიწის, ხრეშისა და მსგავსი მასალების განაწილება; 

5. სამშენებლო მასალების, ამოთხრილი მასალისა და აღჭურვილობის  ჩატვირთვა-

გადმოტვირთვა და სამშენებლო ტერიტორიაზე საზიდრებითა და ხელის 

ორთვალებით ტრანსპორტირება; 

6. სამუშაო ადგილების წმენდა და დაბრკოლებების მოშორება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 კალატოზის დამხმარე 

 არაკვალიფიციური მუშა (შენობების მშენებლობა) 

 შენობის ნგრევის არაკვალიფიციური მუშა 

 დუღაბის მიმტანი 
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სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 შენობების მშენებელი − 7111 

 კალატოზი − 7112 

 შენობის ნგრევის მუშა − 7119 

 

 

მცირე ჯგუფი 932 

დამამუშავებელ მრეწველობაში დასაქმებული არაკვალიფიციური მუშები  

  

დამამუშავებელ მრეწველობაში დასაქმებული არაკვალიფიციური მუშები მანქანების 

ოპერატორებისა და ამწყობების დასახმარებლად სამრეწველო სფეროში ხელით ასრულებენ 

სხვადასხვა მარტივ და წესით დადგენილ სამუშაოს. 

მათ მოვალეობებში, ჩვეულებრივ, შედის: მასალებისა და სხვადასხვა პროდუქციის 

ხელით შეფუთვა; ბოთლების, ყუთების, ჩანთებისა და სხვა სათავსოების პროდუქტებით 

ხელით შევსება; პროდუქტებსა და სათავსოებზე იარლიყის ხელით დამაგრება; 

სატრანსპორტო საშუალებების დატვირთვა და ჩამოტვირთვა; პროდუქტების, მასალისა და 

აღჭურვილობის სამუშაო ადგილებზე მიტანა; მანქანების, აღჭურვილობისა და 

ხელსაწყოების წმენდა; პროდუქტებისა ან კომპონენტების ხელით დახარისხება. 
 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

9321 ხელით მფუთავები 

9329 დამამუშავებელ მრეწველობაში დასაქმებული არაკვალიფიციური მუშები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 
 

 

ჯგუფური ერთეული 9321 

ხელით მფუთავები 

 

ხელით მფუთავები მასალებსა და პროდუქციას ხელით წონიან, ფუთავენ და იარლიყებს 

ამაგრებენ. 

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. მასალებისა და სხვადასხვა პროდუქციის ხელით აწონა, შეხვევა, დალუქვა და 

შეფუთვა; 

2. ბოთლების, ქილების, ყუთების, ჩანთებისა და სხვა სათავსოების პროდუქტებით 

ხელით შევსება; 

3. პროდუქტებზე, გზავნილებსა და სხვადასხვა სათავსოებზე იარლიყების ხელით 

დამაგრება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 მარკირების დამტანი (ხელით) 

 მფუთავი (ხელით) 

 შემხვევი (ხელით) 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 მარკირების დასატანი მანქანის ოპერატორი − 8183 

 შესაფუთი მანქანის ოპერატორი − 8183 

 შესახვევი მანქანის ოპერატორი − 8183 
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ჯგუფური ერთეული 9329 

დამამუშავებელ მრეწველობაში დასაქმებული არაკვალიფიციური მუშები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

 

დამამუშავებელ მრეწველობაში დასაქმებული არაკვალიფიციური მუშები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი, მუშაობაში ეხმარებიან მანქანებისა და მექანიზმების 

ოპერატორებსა და ამწყობებს, ასრულებენ სხვადასხვა მარტივ და სტანდარტულ სამუშაოებს 

მრეწველობაში, გარდა დასრულებული პროდუქციის შეფუთვისა და მარკირებისა. 

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. პროდუქციის, მასალების, აღჭურვილობისა და სხვა ერთეულების სამუშაო 

ადგილებზე მიტანა და დასრულებული ნაკეთების წამოღება; 

2. სატრანსპორტო საშუალებების, ფურგონებისა და საზიდრების დატვირთვა და 

გადმოტვირთვა; 

3. მანქანებისა და მექანიზმების გაჭედვის აღმოფხვრა და მექანიზმების აღჭურვილობისა 

და ხელსაწყოების გაწმენდა; 

4. პროდუქციის ან კომპონენტების ხელით დახარისხება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 ბოთლების დამხარისხებელი 

 ქარხნის დამხმარე 

 მასალის მიმწოდებელი 

 დამშტაბებელი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ელექტრომოწყობილობების ამწყობი − 8212 

 ელექტრონული მოწყობილობების ამწყობი − 8212 

 ტყავის პროდუქციის ამწყობი − 8219 

 რეზინის პროდუქციის ამწყობი − 8219 

 ხელით მფუთავი − 9321 

 

 

მცირე ჯგუფი 933  

ტრანსპორტსა და დასაწყობებაში დასაქმებული არაკვალიფიციური მუშები  

 

ტრანსპორტსა და დასაწყობებაში დასაქმებული არაკვალიფიციური მუშები მგზავრებისა 

და პროდუქციის ტრანსპორტირებისათვის ატარებენ ველოსიპედებსა და მსგავს 

სატრანსპორტო საშუალებებს, აგრეთვე საჭაპანო ტრანსპორტს, მართავენ საჭაპანო მანქანებს 

და ამუშავებენ ტვირთსა და ბარგს, ამარაგებერნ თაროებს. 

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: მგზავრებისა და პროდუქციის 

ტრანსპორტირებისათვის ველოსიპედებისა და მსგავსი სატრანსპორტო საშუალებების 

ტარება; მგზავრებისა და პროდუქციის ტრანსპორტირებისათვის საჭაპანო ტრანსპორტის  

მართვა; საჭაპანო მანქანის მართვა;  ხელით ტვირთის გადატანა; მაღაზიების თაროებისა და 

სადემონსტრაციო ადგილების შევსება. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში:   

9331 ხელითა და სატერფულით სამართავი სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლები 

9332 საჭაპანო ტრანსპორტისა და მანქანის მძღოლები 
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9333  მტვირთავები 

9334 თაროების შემავსებლები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 9331  

ხელითა და სატერფულით სამართავი სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლები 

 

ხელითა და სატერფულით სამართავი სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლები 

შეტყობინებების გადაცემისათვის, მგზავრებისა და პროდუქციის ტრანპორტირებისათვის 

ატარებენ ველოსიპედებს, ხელის ურიკებს და მსგავს სატრანსპორტო საშუალებებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. პროდუქციის დატვირთვა და გადმოტვირთვა, ან ტრანსპორტში ჩასხდომასა ან 

გადმოსხდომაში მგზავრების  დახმარება; 

2. სასურველი მიმართულებით და მოძრაობის წესების შესაბამისად ტრანსპორტის 

მართვა; 

3. ცვეთისა და დაზიანების გამოსავლენად სატრანსპორტო ნაწილების ინსპექტირება; 

4. ტრანსპორტის ტექნიკური მომსახურება, მცირე აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება და 

ჩასანაცვლებელი ნაწილების დაყენება; 

5. მგზავრობის ღირებულების მიღება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ველოსპედით მოძრავი კურიერი 

 ველორიქშა 

 სატერფულით სამართავი ტრანსპორტის მძღოლი 

 რიქშა 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ველომრბოლელი − 3421 

 მოტოციკლისტი  − 8321 

 

 

ჯგუფური ერთეული 9332 

საჭაპანო ტრანსპორტისა და მანქანების მძღოლები 

 

საჭაპანო ტრანსპორტისა და მანქანების მძღოლები მგზავრებისა და პროდუქციის 

ტრანსპორტირებისათვის მართავენ საჭაპანო ტრანსპორტს, აგრეთვე, ცხოველურ გამწევ 

ძალაზე მომუშავე  მანქანებს. 

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. სატრანსპორტო სშუალებებში ან მანქანებში ცხოველების შებმა; 

2. პროდუქციის დატვირთვა და გადმოტვირთვა, ან ტრანსპორტში ჩასხდომასა ან 

გადმოსხდომაში მგზავრების დახმარება; 

3. სასურველი მიმართულებით და მოძრაობის წესების შესაბამისად ცხოველების 

გადაადგილება; 

4. მგზავრობის ღირებულების მიღება; 

5. მაღაროებსა და კარიერებში ვაგონეტების გადასაადგილებლად ცხოველების მართვა; 

6. სასოფლო-სამეურნეო ან სხვა მანქანებში შებმული ცხოველების მართვა; 

7. მუშა სპილოების მართვა; 
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8. ტრანსპორტის ან მანქანების ტექნიკური მომსახურება, აგრეთვე მცირე აღდგენითი 

სამუშაოების ჩატარება და სათადარიგო ნაწილების დაყენება; 

9. ცხოველების მოვლა და კვება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:   
 საჭაპანო ტრანსპორტის მძღოლი 

 მეხრე, ცხოველების ქარავანი  

 სპილოების მეხრე 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ჟოკეი − 3421 

 

 

ჯგუფური ერთეული 9333 

მტვირთავები 

 

მტვირთავები ფუთავენ, გადააქვთ, ტვირთავენ და გადმოტვირთავენ ავეჯსა და სხვა 

საყოფაცხოვრებო ნივთებს, გემისა და თვითმფრინავის ტვირთს, ან პროდუქციას საწყობში. 

მათ მოვალეობებში შედის:  

1. გადასაადგილებელი  ოფისისა და სახლის ავეჯის, მანქანების, მოწყობილობებისა და 

პროდუქციის შეფუთვა; 

2. ფურგონების, სატვირთო მანქანების, გემებისა ან თვითმფრინავების დასატვირთ-

ჩამოსატვირთი პროდუქციის გადატანა; 

3. საბარგო ვაგონებზე, მილებსა და სხვა მსგავს გადამზიდავებზე მარცვლეულის, 

ნახშირის, ქვიშის, ბარგისა და სხვა ერთეულების დატვირთვა-გადმოტვირთვა; 

4. ბენზინის, თხევადი გაზებისა და სხვა სითხეების ჩასატვირთ-გადმოსატვირად 

სანაპიროზე განთავსებულ მილებსა და კატერებზე  ტანკერებისა და სხვა გემების 

ავზების შლანგების შეერთება;  

5. საწყობებსა და მსგავს დაწესებულებებში პროდუქციის გადატანა და დაწყობა; 

6. ჩატვირთვა-გადმოტვირთვამდე ტვირთის დახარისხება. 

 
ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:   
 ბარგის დამხარისხებელი 

 მტვირთავი 

 საწყობის მებარგული 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ამწის ოპერატორი − 8343 

 ავტოსატვირთველის ოპერატორი − 8344 

 სასტუმროს პორტიე − 9621 

 მებარგული პორტიე − 9621 
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ჯგუფური ერთეული 9334 

თაროების შემავსებლები 

 

თაროების შემავსებლები სუპერმარკეტებსა და სხვა საცალო და საბითუმო სავაჭრო 

საწარმოებში თაროებსა და გამოსაჩენ ადგილებზე აწყობენ საქონელს, აგრეთვე ინარჩუნებენ 

სისუფთავესა და წესრიგს.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. პროდუქციის ყუთებში და საკიდებზე აკურატულად განთავსება, აგრეთვე, მძიმე 

პროდუქციის იატაკზე დაწყობა; 

2. პროდუქციით თაროების შევსება და მოკლევადიანი პროდუქტის წინ დადება; 

3. ვადაგასული პროდუქციის გადაგდება; 

4. თაროების მოწესრიგება, პროდუქციის შესაბამის თაროებზე დადაწყობა;  

5. გაყიდული საქონლის აღნიშვნა და სათავსოდან თაროების საჭირო პროდუქციით 

შევსება; 

6. თაროებიდან და საწყობიდან მომხმარებლების პროდუქციით უზრუნველყოფა;  

7. სასურველი პროდუქტის მოძებნაში მომხმარებლების დახმარება; 

8. მწარმოებლისა ან დისტრიბუტორისაგან მიღებული პროდუქციის მიღება, გახსნა და 

დაზიანებაზე შემოწმება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია:  
 თაროების ღამე შემვსები 

 მარაგების შემვსები მუშაკი 

 საქონლის დამხარისხებელი 

 

ქვეჯგუფი 94 

მზარეულების დამხმარეები 

 

მზარეულების დამხმარეები ამზადებენ და აკეთებენ წინასწარ მომზადებულ მარტივ 

საკვებსა ან სასმელებს, წმენდენ მაგიდებს, სამზარეულოსა და რეცხავენ თეფშებს. 

აღნიშნული ძირითადი  ჯგუფის  პროფესიათა უმრავლესობისათვის აუცილებელია ISCO-ს 

კვალიფიკაციის პირველი დონე. 

მათ მოვალეობებში, ჩვეულებრივ, შედის: წინასწარ მომზადებული მარტივი საკვებისა ან 

სასმელების (მაგალითად: სენდვიჩების, პიცების, თევზის, კარტოფილის, სალათებისა და 

ყავის) მომზადება; მოსამზადებელი საკვების გარეცხვა, დაჭრა, აწონვა და შერევა; საკვების 

მოსამზადებელი აღჭურვილობების (მაგალითად: გრილების, მიკროტალღური ღუმელებისა 

და ღრმა-ცხიმიანი შესაწვავების) გამოყენება; სამზარეულოების, საკვების მოსამზადებელი 

და მომსახურების ადგილების გაწმენდა; სამზარეულოებსა და რესტორნებში გამოყენებული 

საკვების მოსამზადებელი და ზოგადი ხელსაწყოების გაწმენდას. 

 

ამ ქვეჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ მცირე ჯგუფში:   

941 მზარეულების დამხმარეები 
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მცირე ჯგუფი 941 

მზარეულების დამხმარეები 

 

მზარეულების დამხმარეები ამზადებენ და აკეთებენ წინასწარ მომზადებულ მარტივ 

საკვებსა ან სასმელებს, წმენდენ მაგიდებს, სამზარეულოსა და რეცხავენ თეფშებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: წინასწარ მომზადებული მარტივი საკვებისა ან სასმელების 

(მაგალითად, სენდვიჩების, პიცების, თევზის, კარტოფილის, სალათებისა და ყავის) 

მომზადება; მოსამზადებელი საკვების გარეცხვა, დაჭრა, აწონვა და შერევა; საკვების 

მოსამზადებელი აღჭურვილობების (მაგალითად, გრილების, მიკროტალღური ღუმელებისა 

და ფრიტურის აპარატების) გამოყენება; სამზარეულოების, საკვების მოსამზადებელი და 

მომსახურების ადგილების გაწმენდა; სამზარეულოებსა და რესტორნებში გამოყენებული 

საკვების მოსამზადებელი და ზოგადი ხელსაწყოების გაწმენდა. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში:   

9411 სწრაფი კვების კერძების დამამზადებლები 

9412 სამზარეულოს დამხმარეები 

 

ჯგუფური ერთეული 9411 

სწრაფი კვების კერძების დამამზადებლები 

 

სწრაფი კვების კერძების დამამზადებლები, მარტივი წესითა და მცირე ინგრედიენტებით, 

ამზადებენ და აკეთებენ შეზღუდული რაოდენობის საკვებს ან სასმელებს. ისინი 

მომხმარებლებისაგან იღებენ შეკვეთებს და ემსახურებიან დახლებსა და მაგიდებთან. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. მარტივი ან წინასწარ მომზადებული მარტივი საკვების ან სასმელების (მაგ.: 

სენდვიჩების, პიცების, თევზის, კარტოფილის, სალათებისა და ყავის) მომზადება;  

2. მოსამზადებელი საკვების გარეცხვა, დაჭრა, აწონვა და შერევა;  

3. საკვების მოსამზადებელი აღჭურვილობების (მაგ.: გრილების, მიკროტალღური 

ღუმელებისა და ღრმა-ცხიმიანი შესაწვავების) გამოყენება;  

4. წინასწარ მომზადებული საკვების გაცხელება;  

5. საკვების მოსამზადებელი ადგილისა და ხელსაწყოების გაწმენდა-დასუფთავება; 

6. თან წასაღები და სწრაფი კვების ობიექტებში საკვებისა და სასმელების შეკვეთების 

მიღება და მომსახურება; 

7. სწრაფად მოსამზადებელი კერძებისათვის ინგრედიენტების შეკვეთა და მიღება; 

8. სამუშაო ადგილებში სანიტარიის, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების 

სტანდარტების შენარჩუნება; 

9. მომზადებული საკვების ხარისხისა და რაოდენობის მოთხოვნების შესაბამისობაში 

შემოწმება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 სწრაფი კვების კერძების მზარეული 

 ჰამბურგერების დამამზადებელი 

 პიცის მცხობელი 

 სწრაფი შეკვეთების მზარეული 
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სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 შეფ-მზარეული − 3434 

 მზარეული − 5120 

 კვების ობიექტის დახლის მუშაკი − 5246 

 

შენიშვნა 
პროფესიები, რომელიც აერთიანებს მარტივი საკვების დამზადებას და შეკვეთების 

მიღებას, მომხმარებლების მომსახურებასა და გადასხდელის გაანგარიშებას ან მიღებას, უნდა 

შედიოდნენ 5246-ე ჯგუფურ ერთეულში (კვების ობიქტების მუშაკები), თუ კლიენტის 

მომსახურება შემთხვევითი არ არის. 

 

 

ჯგუფური ერთეული 9412 

სამზარეულოს დამხმარეები 

 

სამზარეულოს დამხმარეები წმენდენ მაგიდებსა, ასუფთავებენ სამზარეულოებს, რეცხავენ 

თეფშებს, ამზადებენ ინგრედიენტებს და ასრულებენ სხვა მოვალეობებს რათა დაეხმარონ 

მათ, ვინც ამზადებს ან მიართმევს საკვებსა და სასმელებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. სამზარეულოების, საკვების მოსამზადებელი და მომსახურების ადგილების 

დასუფთავება; 

2. ინგრედიენტების გარეცხვაში, გაფცქვნაში, დაქუცმაცებაში, დაჭრაში, აწონვასა და 

შერევაში მზარეულებისა და შეფ-მზარეულების დახმარება; 

3. კერძების მისატანად მომზადება; 

4. მარაგების გახსნა, შემოწმება, გადაცემა, აწონვა და მაცივრებში, კარადებსა და სხვა 

შესანახ ადგილებში შენახვა; 

5. თეფშებისა და საკვების მოსამზადებელი ხელსაწყოების რეცხვა და შენახვა; 

6. მარტივი საკვები ერთეულების მომზადება, გაკეთება, დაბრაწვა და გაცხელება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ჭურჭლის ხელით მრეცხავი 

 სამზარეულოს დამხმარე 

 სამზარეულოს დამხმარე მუშა 

 სამზარეულოს მტვირთავი 

 მეკუჭნავე 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 მზარეული − 5120 

 სწრაფი კვების კერძების დამამზადებელი − 9411 

 

 

ქვეჯგუფი 95 

ქუჩაში მომსახურების გამწევი და მონათესავე სფეროების გაყიდვებისა და მომსახურების 

სფეროში დასაქმებულები  

 

ქუჩაში მომსახურების გამწევი და მონათესავე სფეროების გაყიდვებისა და მომსახურების 

სფეროში დასაქმებულები ქუჩებსა და სხვა საზოგადოებრივ ადგილებში (მაგალითად, 

სადგურებში) ყიდიან სწრაფი მოხმარების პროდუქციას (საკვების გარდა) და ეწევიან 
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სხვადასხვა სახეობის მომსახურებას. აღნიშნული ძირითადი ჯგუფის პროფესიათა 

უმრავლესობისათვის აუცილებელია ISCO-ს კვალიფიკაციის პირველი დონე. 

მოცემულ ქვეჯგუფში დასაქმებულთა მოვალეობებში შედის: გასაყიდი საქონლის შეძენა 

ან დამზადება; გასაყიდი საქონლის დატვირთვა-გადმოტვირთვა და ტრანსპორტირება; 

მომსახურებისათვის აუცილებელი მასალების მოპოვება; პროდუქციისა და მომსახურების 

შესათავაზებლად ქუჩაში ხალხთან ურთიერთობა; ფეხსაცმელების წმენდა და გაპრიალება; 

მანქანის ფანჯრების წმენდა და გაპრიალება; დავალებების შესრულება; მძღოლების 

დახმარება მანქანის პარკირების დროს და მძღოლის არ ყოფნაში მანქანისთვის ყურადღების 

მიქცევა, რათა არ დაზიანდეს; საინფორმაციო ფურცლებისა და უფასო გაზეთების დარიგება; 

ანაზღაურების დაუყოვნებლივ მიღება. 

 

ამ ქვეჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ მცირე ჯგუფებში: 

951 ქუჩაში მომსახურების გამწევი და მონათესავე სფეროებში დასაქმებულები 

952 გარე მოვაჭრეები (გარდა საკვები პროდუქტების გამყიდველებისა) 

 

 

მცირე ჯგუფი 951 

ქუჩაში მომსახურების გამწევი და მომსახურების მონათესავე სფეროებში დასაქმებულები  

 

ქუჩაში მომსახურების გამწევი და მომსახურების მონათესავე სფეროებში დასაქმებულები 

ქუჩასა და სხვა საზოგადოებრივ ადგილებში ეწევიან სხვადასხვა სახის მომსახურებას: 

წმენდენ ფეხსაცმელებს, წმენდენ მანქანების ფანჯრებს, ასრულებენ დავალებებს, არიგებენ 

ბუკლეტებს, ყურადღებას აქცევენ ქონებას და ეწევიან ამ ტიპის სხვა მომსახურებას. 

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: მომსახურებისთვის აუცილებელი მასალების 

მიღება; პროდუქციისა და მომსახურების შესათავაზებლად ქუჩაში ხალხთან ურთიერთობა; 

ფეხსაცმლის წმენდა და გაპრიალება; მანქანების ფანჯრების წმენდა და გაპრიალება; 

დავალებების შესრულება; მძღოლების დახმარება მანქანის პარკირების დროს და მძღოლის 

არყოფნაში მანქანისთვის ყურადღების მიქცევა, რათა არ დაზიანდეს; საინფორმაციო 

ფურცლებისა და უფასო გაზეთების დარიგება; ანაზღაურების დაუყოვნებლივ მიღება. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულში: 

9510 ქუჩაში მომსახურების გამწევი და მომსახურების მონათესავე სფეროებში 

დასაქმებულები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 9510 

ქუჩაში მომსახურების გამწევი და მომსახურების მონათესავე სფეროებში დასაქმებულები 

 

ქუჩაში მომსახურების გამწევი და მომსახურების მონათესავე სფეროებში დასაქმებულები 

ახორციელებენ სხვადასხვა სახეობის მომსახურებას ქუჩებსა და სხვა საზოგადოებრივ 

ადგილებში, ფეხსაცმლის წმენდის, მანქანების ფანჯრების რეცხვის, კონკრეტული 

დავალებების შესრულების, საინფორმაციო ბროშურების დარიგების, საკუთრების მიხედვის 

და სხვა მსგავსი მომსახურების უზრუნველყოფის ჩათვლით. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. მომსახურებისათვის აუცილებელი მასალების მიღება;  

2. პროდუქციისა და მომსახურების შესათავაზებლად ქუჩაში ხალხთან ურთიერთობა;  

3. ფეხსაცმლის წმენდა და გაპრიალება;  
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4. მანქანის ფანჯრების წმენდა და გაპრიალება;  

5. დავალებების შესრულება;  

6. მძღოლების დახმარება მანქანის პარკირების დროს და მძღოლის არყოფნაში 

მანქანისთვის ყურადღების მიქცევა;  

7. საინფორმაციო ფურცლებისა და უფასო გაზეთების დარიგება;  

8. ანაზღაურების დაუყოვნებლივ მიღება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 მანქანის მცველი 

 მანქანის ფანჯრების მწმენდავი 

 დავალებების შემსრულებელი ბიჭი 

 უფასო გაზეთების გამავრცელებელი 

 საინფორმაციო ფურცლების გამავრცელებელი 

 ფეხსაცმლის მწმენდავი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 მომსახურების პუნქტის მუშაკი − 5245 

 საინფორმაციო ფურცლებისა და გაზეთების დამტარებელი − 9621 

 

 

მცირე ჯგუფი 952 

გარე მოვაჭრეები (გარდა საკვები პროდუქტების გამყიდველებისა) 

 

გარე მოვაჭრეები (გარდა საკვები პროდუქტების გამყიდველებისა) ჩვეულებრივ ყიდიან 

შეზღუდული ასორტიმენტის საქონელს (გარდა სწრაფი მოხმარების საკვებისა) ქუჩებსა და 

საზოგადოებრივ ადგილებში, როგორებიცაა სადგურები, კინოთეატრები ან თეატრები. 

მათ მოვალეობებში ჩვეულებრივ შედის: გასაყიდად ნივთების შეძენა ან მიღება, ან 

მარტივი ნივთების დამზადება; პროდუქციის ქუჩებსა ან საზოგადოებრივ ადგილებში 

(მაგალითად, სადგურებში ან კინოთეატრებში) ტრანსპორტირებისათვის კალათების, 

საზიდრების, ველოსიპედების, ხელის ორთვალების ან სხვა ტრანსპორტის დატვირთვა და 

ჩამოტვირთვა; ყურადღების მისაქცევად პროდუქციის თვალსაჩინოდ გამოფენა ან გაჟღერება; 

გასაყიდი პროდუქციის შესათავაზებლად ქუჩებში ან სახლებში პოტენციურ 

მომხმარებლებთან ურთიერთობა; ანაზღაურების დაუყოვნებლივი მიღება. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულში: 

9520 გარე მოვაჭრეები (გარდა საკვები პროდუქტების გამყიდველებისა) 

 

 

ჯგუფური ერთეული 9520 

გარე მოვაჭრეები (გარდა საკვები პროდუქტების გამყიდველებისა) 

 

გარე მოვაჭრეები (გარდა საკვები პროდუქტების გამყიდველებისა) ჩვეულებრივ ყიდიან 

შეზღუდული ასორტიმენტის საქონელს (გარდა სწრაფი მოხმარების საკვებისა) ქუჩებსა და 

საზოგადოებრივ ადგილებში, როგორებიცაა სადგურები, კინოთეატრები ან თეატრები). 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. გასაყიდად ნივთების შეძენა ან მიღება, ან მარტივი ნივთების დამზადება; 
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2. პროდუქციის ქუჩებსა ან საზოგადოებრივ ადგილებში (მაგალითად, სადგურებში ან 

კინოთეატრებში) ტრანსპორტირებისათვის კალათების, საზიდრების, 

ველოსიპედების, ხელის ორთვალების ან სხვა ტრანსპორტის დატვირთვა და 

ჩამოტვირთვა; 

3. ყურადღების მისაქცევად პროდუქციის თვალსაჩინოდ გამოფენა ან გაჟღერება; 

4. გასაყიდი პროდუქციის შესათავაზებლად ქუჩებში ან სახლებში პოტენციურ 

მომხმარებლებთან ურთიერთობა; 

5. ანაზღაურების დაუყოვნებლივი მიღება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 გარე მოვაჭრე 

 გაზეთების გამყიდველი 

 მეწვრილმანე 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ბაზრის გამყიდველი − 5211 

 ქუჩის ჯიხურის გამყიდველი − 5211 

 ქუჩაში საკვების გამყიდველი − 5212 

 კარდაკარ გამყიდველი – 5243 

 უფასო გაზეთების გამავრცელებელი − 9510 

 

შენიშვნა 
ახალი საკვები პროდუქციის, რომლებიც არ გამოიყენება ადგილზე (მაგალითად, ხილი, 

ბოსტნეული, ხორცი და რძის პროდუქტები) ქუჩისა და ბაზრის ჯიხურების გამყიდველები, 

შედიან 5211-ე ჯგუფურ ერთეულში (ჯიხურებისა და ბაზრის გამყიდველები). ქუჩასა და 

ბაზრის ჯიხურებში სწრაფი მოხმარების სხვადასხვა სახეობის კერძებისა და საკვების 

გამყიდველები შედიან 5246-ე ჯგუფურ ერთეულში (კვების ობიექტების მუშაკები). ქუჩაში 

და საზოგადოებრივ ადგილებში ხელის ურიკებიდან, ლანგრებიდან ან კალათებიდან სწრაფი 

მოხმარების სხვადასხვა სახეობის საკვებისა და სასმელების გამყიდველები შედიან 5212-ე 

ჯგუფურ ერთეულში (ქუჩაში საკვების გამყიდველები). ქუჩაში და საზოგადოებრივ 

ადგილებში ხელის ურიკებიდან, ლანგრებიდან ან კალათებიდან არასაკვები პროდუქტების 

გამყიდველები შედიან 9520-ე ჯგუფურ ერთეულში (გარე მოვაჭრეები (გარდა საკვები 
პროდუქტების გამყიდველებისა). 

 

 

ქვეჯგუფი 96 

ნარჩენების გამტანები და სხვა არაკვალიფიციური მუშები 

 

ნარჩენების გამტანები და სხვა არაკვალიფიციური მუშები შენობებში, ეზოებში, ქუჩებსა 

და სხვა საჯარო ადგილებში აგროვებენ, ამუშავებენ და გადაამუშავებენ ნაგავს. ისინი 

ასუფთავებენ და უვლიან ქუჩებსა და სხვა საზოგადოებრივ ადგილებს, მიაქვთ 

შეტყობინებები და გზავნილები, კერძო სახლებში ან დაწესებულებებში ასრულებენ 

სხვადასხვა სამუშაოს. ამ ძირითადი ჯგუფის პროფესიების დიდი ნაწილი, დაკისრებული 

მოვალეობების კომპეტენტურად შესრულებისთვის მოითხოვს ISCO-ს კვალიფიკაციის 

პირველ დონეს. 

ამ ქვეჯგუფში დასაქმებულების მოვალეობებში, ჩვეულებრივ, შედის: ნაგვის შეგროვება, 

დატვირთვა და გადმოტვირთვა; ქუჩების, პარკებისა და სხვა საზოგადოებრივი ადგილების 
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დაგვა; შეშის დაჭრა; შეშის, წყლის, გზავნილების, ბარგისა და შეტყობინებების შეგროვება და 

გადატანა; ხალიჩებიდან მტვრის აღება და სხვა დამატებითი სამუშაოების შესრულება. 

 

ამ ქვეჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ მცირე ჯგუფებში: 

961 ნარჩენების გამტანები 

962 სხვა არაკვალიფიციური მუშები 

 

 

მცირე ჯგუფი 961 

ნარჩენების გამტანები 

ნარჩენების გამტანები ეზოებში, ქუჩებსა და სხვა საჯარო ადგილებში აგროვებენ, 

ამუშავებენ და გადაამუშავებენ ნაგავს. ისინი ასუფთავებენ და უვლიან ქუჩებსა და სხვა 

საზოგადოებრივ ადგილებს. 

მათ მოვალეობებში, ჩვეულებრივ, შედის: ნაგვის შეგროვება, ჩატვირთვა და 

გადმოტვირთვა; ქუჩების, პარკებისა და სხვა საზოგადოებრივი ადგილების დაგვა; ნაგვის 

(მაგ.: ქაღალდის, შუშის, პლასტმასისა ან ალუმინიის) დახარისხება და გადამუშავება. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

9611 ნარჩენების შემგროვებლები და დამმუშავებლები 

9612 ნარჩენების დამხარისხებლები 

9613 მეეზოვეები და მონათესავე სფეროების მუშები 

 

 

ჯგუფური ერთეული 9611 

ნარჩენების შემგროვებლები და დამმუშავებლები 

 

ნარჩენების შემგროვებლები ეზოებში, ქუჩებში და სხვა საჯარო ადგილებში აგროვებენ და 

გააქვთ ნაგავი გადასამუშავებლად. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. ნაგვისა და გადამუშავებადი ნივთების შეგროვება და მათი ურნებსა და 

გადასამუშავებელ ფურგონებში განთავსება; 

2. ნაგვისა და გადასამუშავებელი ფურგონების ტარება; 

3. ნაგვის ურნების აწევა და შიგთავსის ფურგონებში ან უფრო დიდ სათავსოებში 

დაცლა; 

4. ნაგვისა და გადასამუშავებელი ფურგონების დაცლა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 მენაგვე  

 გადასამუშავებელი ნაგვის შემგროვებელი 

 ნარჩენების შემგროვებელი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ნაგვის მანქანის მძღოლი − 8332 

 ნარჩენების დამხარისხებელი − 9612 
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ჯგუფური ერთეული 9612 

ნარჩენების დამხარისხებლები 

 

ნარჩენების დამხარისხებლები ნაგავსაყრელებზე ან გადასამუშავებელ საწარმოებში, 

შენობებში, ქუჩებსა და სხვა საზოგადოებრივ ადგილებში აგროვებენ და ახარისხებენ 

გადამუშავებისთვის შესაფერის საგნებს.  

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. გადასამუშავებლად ნაგავსაყრელებზე, ადგილობრივ, კომერციულ და საწარმოო 

დაწესებულებებში ან საზოგადოებრივ ადგილებში (მაგ., ქუჩებში) ნარჩენების ძიება 

და შეგროვება; 

2. მუყაოს, ქაღალდის, შუშის, პლასტმასის, ალუმინის ან სხვა გადამუშავებადი 

მასალების ტიპების მიხედვით დახარისხება; 

3. გადამუშავებადი საგნებისა და მასალების განთავსება განსაზღვრულ განყოფილებებსა 

და სათავსოებში შენახვისა და ტრანსპორტირების მიზნით; 

4. აღდგენისა ან ხელახლა გამოყენებისათვის შესაფერისი ავეჯის, აღჭურვილობის, 

მანქანების ან დეტალების აღმოჩენა და გადადება; 

5. გადამუშავებადი ერთეულების ხელით ან არამოტორიზებული ტრანსპორტით 

გადაადგილება; 

6. გადამუშავებადი ან ხელახლა გამოყენებადი მასალების გაყიდვა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 დამმუშავებელი მუშა 

 მეორადი ნედლეულით მოვაჭრე 

 ნარჩენების დამხარისხებელი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ნარჩენების შემგროვებელი − 9611 

 ქუჩის მეეზოვე − 9613 

 

 

ჯგუფური ერთეული 9613 

მეეზოვეები და მონათესავე სფეროების მუშები 

 

მეეზოვეები და მონათესავე სფეროების მუშები გვიან და ასუფთავებენ ქუჩებს, პარკებს, 

აეროპორტებს, სადგურებს და საზოგადოებრივ ადგილებს. 

მათ მოვალეობებში: 

1. ქუჩების, პარკების, აეროპორტების, სადგურებისა და მსგავსი საზოგადოებრივი 

ადგილების დაგვა; 

2. თოვლისგან გაწმენდა; 

3. საბერტყი ჯოხით ხალიჩებიდან მტვრის მოშორება; 

4. ნაგვისგან, ფოთლებისა და თოვლისაგან შენობებთან მისასვლელი გზებისა და 

ასფალტის გაწმენდა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 პარკის დამსუფთავებელი 

 ქუჩის მეეზოვე 
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მცირე ჯგუფი 962 

არაკვალიფიციური მუშები 

 

არაკვალიფიციურ მუშებს მიაქვთ შეტყობინებები და გზავნილები; ასრულებენ სხვადასხვა 

მარტივ სარემონტო და აღდგენით სამუშაოებს; აგროვებენ ფულს და ამარაგებენ სავაჭრო 

აპარატებს; კითხულობენ პარკირების აპარატების მონაცემებს; აგროვებენ წყალსა და შეშას; 

სადგომებისა ან ღონისძიებებისათვის აგროვებენ და გასცემენ ბილეთებს. 

მათ მოვალეობებში, ჩვეულებრივ, შედის: ხის დაჩეხვა, აგრეთვე წყლისა და შეშის 

შეგროვება; შენობების, ასფალტისა და დაწესებულებების წმენდა და მოწესრიგება; 

შეტყობინებების, ამანათებისა და სხვა გზავნილების მიტანა დაწესებულებებში ან სხვაგან; 

ფოსტალიონის მოვალეობის შესრულება; ბილეთებისა და საშვების გაცემა-შეგროვება; 

სადგომის ხარჯების დათვლა; საწყობების ან სავაჭრო აპარატების შევსება, აგრეთვე 

სათავსოებიდან ფულის შეგროვება; დენის, გაზის ან წყლის მრიცხველების შემოწმება და 

მონაცემების აღრიცხვა. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულებში: 

9621 კურიერები და პორტიეები 

9622 შემთხვევითი სამუშაოს შემსრულებლები 

9623 მრიცხველების კონტროლიორები და სავაჭრო ავტომატებიდან ფულის ამკრეფები 

9624 მეთულუხჩეები და მეშეშეები 

9629 არაკვალიფიციური  მუშები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 9621 

კურიერები და პორტიეები 

 

კურიერებსა და პორტიეებს ფეხით მიაქვთ შეტყობინებები, ამანათები და სხვა 

გზავნილები დაწესებულებებში, სახლებში ან სხვაგან, ან გადააქვთ ბარგი, განსაკუთრებით 

სასტუმროებში, სადგურებსა და აეროპორტებში. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. შეტყობინებების, ამანათებისა და სხვა გზავნილების დაწესებულებებში და სხვაგან 

მიტანა; 

2. საწარმოებში, მაღაზიებში, სახლებსა და სხვა ადგილებში სხვადასხვა პროდუქციის 

გადატანა; 

3. სასტუმროებში, სადგურებში, აეროპორტებსა ად სხვა ადგილებში ბარგის ტარება და 

მიტანა; 

4. ჩეკების შესავსებად და მისამაგრებლად ბარგის მიღება და იარლიყების დამაგრება; 

5. ყველაზე ეფექტური მარშრუტის დაგეგმვა და განხორციელება; 

6. მარშრუტის მიხედვით მისატანად საგნების დახარისხება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 სასტუმროს პორტიე 

 საინფორმაციო ბროშურების მიმტანი 

 მებარგული 

 შიკრიკი 

 გაზეთების მიმტანი 
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სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 ფოსტის დამტარებელი − 4412 

 ფოსტალიონი − 4412 

 

 

ჯგუფური ერთეული 9622 

შემთხვევითი სამუშაოს შემსრულებლები 

 

შემთხვევითი სამუშაოს შემსრულებლები წმენდენ, ღებავენ და უვლიან შენობებს, 

ასფალტსა და დაწესებულებებს, აგრეთვე ასრულებენ მცირე აღდგენით სამუშაოებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. გატეხილი ფანჯრების, ეკრანების, კარებების, ღობეების, სამწვადე მოწყობილობის, 

პიკნიკის მაგიდების, თაროების, კარადებისა და სხვა საგნების შეკეთება; 

2. დეფექტური საგნების (მაგ., ნათურების) გამოცვლა; 

3. ინტერიერისა და ექსტერიერის ზედაპირების (მაგ.: კედლების, ჭერებისა და 

ღობეების) აღდგენა და შეღებვა; 

4. კარებებისა და ფანჯრების გასწორება; 

5. ონკანების გამოცვლა; 

6. სახელურებისა და მოაჯირების დამაგრება; 

7. ნახშირის ან ხის ჩამოტვირთვა და კერძო სახლების ან დაწესებულებების სარდაფებში 

განთავსება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 სასტუმროს დამხმარე 

 შემთხვევითი სამუშაოს შემსრულებელი 

 

 

ჯგუფური ერთეული 9623 

მრიცხველების კონტროლიორები და სავაჭრო ავტომატებიდან ფულის ამკრეფები 

 

მრიცხველების კონტროლიორები და სავაჭრო ავტომატებიდან ფულის ამკრეფები 

ამარაგებენ სავაჭრო და ხურდის აპარატებს, აგრეთვე მათგან, პარკირების მრიცხველებიდან 

ან სხვა აპარატებიდან აგროვებენ ფულს, ან ელექტროენერგიის, გაზის ან წყლის 

მრიცხველებიდან იწერენ მონაცემებს. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. სავაჭრო აპარატების შევსება და სათავსოებიდან ფულის შეგროვება; 

2. პარკინგის მრიცხველებიდან და მსგავსი ხურდის აპარატებიდან ფულის შეგროვება; 

3. დენის, გაზის ან წყლის მრიცხველების წაკითხვასა და მონაცემების ჩაწერა; 

4. დისტრიბუციაში გაშვებული პროდუქციის აღრიცხვასა და შეგროვებული ფულის 

შესახებ ჩანაწერების გაკეთება; 

5. მრიცხველების მონაცემების შესაგროვებლად გაწერილი მარშრუტების შესრულება; 

6. მომხმარებელების მხრიდან დარღვების გამოვლენა და შესაძლო მიზეზების ჩაწერა; 

7. აკრძალულ მოხმარებაზე, დეფექტებსა და დაზიანებებზე (მაგ., პლომბების 

დარღვევაზე) მრიცხველების შემოწმება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 მრიცხველების კონტროლიორები 

 სავაჭრო ავტომატებიდან ფულის ამკრეფები 
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ჯგუფური ერთეული 9624 

მეთულუხჩეები და მეშეშეები 

 

მეთულუხჩეები და მეშეშეები აგროვებენ წყალსა და შეშას, რომელთაც გადაზიდავენ 

ფეხით, ხელით ან ცხოველების დახმარებით. 

მათ მოვალეობებში შედის: 

1. გასაყიდად, გასათბობად ან საკუთარი მოხმარებისათვის ტყეში ხის მოჭრა და 

შეგროვება; 

2. მშრალი ხის ტოტების მოსაგროვებლად ტყეებსა და ველებზე სიარული; 

3. ნაჯახითა და ხელის ხერხით ხის დამპალი ტოტების მოჭრა; 

4. გასაყიდად ან გამოსაყენებლად შეგროვებული ხის პატარა კონებად შეკვრა და 

ორთვალით ტრანსპორტირება ბაზრამდე გასაყიდად, ან სახლებში გამოსაყენებლად; 

5. სახლში გამოსაყენებლად ჭებიდან, მდინარეებიდან ან წყაროებიდან წყლის მოტანა; 

6. ტყავის ჩანთებში, კალათებსა ან სხვა სათავსოებში ონკანებიდან, მდინარეებიდან, 

წყაროებიდან ან ჭებიდან წყლის შეგროვება, აგრეთვე დასალევად, მილების 

გასაწმენდად ან საცავში შესანახად წყლის სამუშაო ადგილას, ან კლიენტის სახლში ან 

საკუთარ სახლში მიტანა. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 შეშის შემგროვებელი 

 მეთულუხჩე 

 

 

ჯგუფური ერთეული 9629 

არაკვალიფიციური მუშები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

 

ეს ჯგუფური ერთეული მოიცავს არაკვალიფიციურ  მუშებს, რომლებიც არ შედიან მე-9 

ძირითადი ჯგუფის − მარტივი საქმიანობები − სხვა დაჯგუფებებში. მაგალითად, ჯგუფი 

მოიცავს მათ, ვინც გასცემს და აგროვებს პარკინგის ან ნებართვის ბილეთებს, გასახდელ 

ოთახებში პატრონებსა ან მომხმარებლებს აწვდის პერსონალურ ნივთებს, აგრეთვე ეხმარება 

მფლობელებს გასართობი ღონისძიებების ჩატარებაში. 

ასეთ შემთხვევებში, მათ მოვალეობებში შედის: 

1. გასართობ ღონისძიებებზე შესასვლელი ბილეთებისა და საშვების გაყიდვა, აგრეთვე 

ბილეთების, საშვებისა და იარლიყების შეგროვება; 

2. გამოშვების თარიღისა და ფერის მიხედვით ნამდვილობის დასადგენად ბილეთებისა 

და საშვების შემოწმება; 

3. გადაუდებელი შემთხვევებისას მაყურებლების გასასვლელებში გაყვანა ან სხვა სახის 

დახმარების გაწევა;  

4. მოსვენების ოთახებში, სავაჭრო და სატელეფონო ჯიხურებში მაყურებლების გაყვანა; 

5. მძღოლების მანქანების სადგომ ადგილებთან მიყვანა; 

6. მანქანების დაზიანებისა და მოპარვის აღსაკვეთად სადგომების მეთვალყურეობა; 

7. სადგომების გადასახადების გამოთვლა და მომხმარებლებისაგან მათი ამოღება; 

8. სპორტულ და საბანაო დაწესებულებებში მომსვლელთათვის  გასახდელი ოთახების 

ან ტანსაცმლის სათავსოების მითითება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 გასახდელის დამხმარე 

 ბაზრობაზე ბილეთების კონტროლიორი 
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 პარკინგის დამხმარე 

 ბილეთების კონტროლიორი (თეატრი) 

 გარდერობის მუშაკი 

 

სხვა ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული ზოგიერთი მონათესავე პროფესიაა: 
 პარკირების მუშაკი − 8322 
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ძირითადი ჯგუფი 0 

შეიარაღებულ ძალებთან დაკავშირებული პროფესიები 

 

შეიარაღებულ ძალებთან დაკავშირებული პროფესიები მოიცავს ყველა სამხედრო 

მოსამსახურეს. შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლებად ითვლებიან ადამიანები, 

რომლებიც ამჟამად ნებაყოფლობით ან სავალდებულო საფუძველზე მსახურობენ 

შეიარაღებულ ძალებში, მათ შორის დამხმარე სამსახურებში, და რომლებსაც არ შეუძლიათ 

თავისუფლად იმუშაონ სამოქალაქო სამსახურებში და ექვემდებარებიან სამხედრო 

დისციპლინას. მათ რიცხვს მიეკუთვნებიან ისინი, ვინც რეგულარულ სამსახურს გადის 

არმიის, სამხედრო-საზღვაო ფლოტის, სამხედრო-საჰაერო ძალების და სხვა საჯარისო 

სამსახურების  რიგებში, და აგრეთვე კონკრეტული პერიოდით სამხედრო წვრთნისთვის ან 

სხვა სამსახურისთვის ჯარში მყოფი გაწვეულები. 

 

ამ ძირითად ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ქვეჯგუფებში: 

01 შეიარაღებული ძალების ოფიცრები 

02 შეიარაღებული ძალების უმცროსი მეთაურები (სერჟანტები) 

03 შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეები, სხვა წოდებები 

 

ამ ძირითად ჯგუფში არ შედიან: 
 თავდაცვის საკითხებზე მომუშავე სახელმწიფო დაწესებულებების სამოქალაქო 

მოსამსახურეები 

 პოლიციის მუშაკები (სამხედრო პოლიციის გარდა) 

 საბაჟო ინსპექტორები და სასაზღვრო ან სხვა სამოქალაქო გასამხედროებული 

სამსახურების მუშაკები 

 

შენიშვნა 
შეიარაღებული ძალების წევრი სამხედრო მოსამსახურეების მიერ შესრულებული 

საკმაოდ ბევრი სამუშაო თავისი ბუნებიდან გამომდინარე, სამოქალაქო საქმიანობების 

მსაგავსია, მაგალითად, ექიმების, რადიოოპერატორების, მზარეულების, მდივნების და მძიმე 

ტექნიკის მძღოლების მიერ შესრულებული სამუშაოები. კონცეპტუალურტად შეიძლება 

მართებული იყოს შეიარაღებულ ძალების ამ საქმიანობების მსგავს სამოქალაქო 

პროფესიებთან ერთად დაჯგუფება. ამგვარი მიდგომა მიღებულია რამდენიმე ქვეყნის 

პროფესიათა ეროვნულ კლასიფიკატორებში. როგორც წესი, ამგვარი კლასიფიკატორები 

აგრეთვე განსაზღვრავენ რიგ სპეციფიკურ სამხედრო საქმიანობების ჯგუფებს, თუმცა ბევრ 

ქვეყანაში შეუძლებელია სამხედრო მოსამსახურეების მიერ შესრულებული სამუშაოების 

არსზე ინფორმაციის მიღება. ISCO-08-ის ეროვნულ მიზნებთან ადაპტირებისას ქვეყნებმა 

შეიძლება გამოიყენონ ის მიდგომა, რომელიც ყველაზე  უკეთ ესადაგება მათ მდგომარეობას 

და მოთხოვნებს. საერთაშორისო შედარებითობის მიზნებიდან გამომდინარე, თუ 

შეიარაღებული ძალების წევრებთან დაკავშირებული მონაცემები ჩართულია ანგარიშგებაში 

და კლასიფიცირებულია საქმიანობების მიხედვით, შესაძლებლობის მიხედვით აღნიშნული 

პროფესიები უნდა კლასიფიცირდნენ ISCO 08-ის ძირითად ჯგუფ 0-ში (შეიარაღებული 
ძალებთან დაკავშირებული პროფესიები). 
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ქვეჯგუფი 01 

შეიარაღებული ძალების ოფიცრები 

 

შეიარაღებული ძალების ოფიცრები უზრუნველყოფენ შეიარაღებული ძალების 

ორგანიზაციული დანაყოფების ხელმძღვანელობას და მართვას და/ან ასრულებენ 

შეიარაღებული ძალების გარეთ არსებულ სხვა სამოქალაქო საქმიანობების მსგავს 

დავალებებს. ეს ჯგუფი მოიცავს შეიარაღებული ძალების წევრ ყველა სამხედრო 

მოსამსახურეს, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ მეორე ლეიტენანტის (ან მისი 

ეკვივალენტური) ან უფრო მაღალი წოდება. ამ ქვეჯგუფის პროფესიათა 

უმრავლესობისათვის აუცილებელია ISCO-ს კვალიფიკაციის მეოთხე დონე.  

 

ამ ქვეჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ მცირე ჯგუფში: 

011 შეიარაღებული ძალების ოფიცრები 

 

ამ ქვეჯგუფში არ შედიან: 
 თავდაცვის საკითხებზე მომუშავე სახელმწიფო  დაწესებულებების სამოქალაქო 

მოსამსახურეები 

 პოლიცია (სამხედრო პოლიციის გარდა) 

 საბაჟო ინსპექტორები და სასაზღვრო ან სხვა სამოქალაქო გასამხედროებული 

სამსახურების მუშაკები 

  

 

მცირე ჯგუფი 011 

შეიარაღებული ძალების ოფიცრები 

 

შეიარაღებული ძალების ოფიცრები უზრუნველყოფენ შეიარაღებული ძალების 

ორგანიზაციული დანაყოფების ხელმძღვანელობას და მართვას და/ან ასრულებენ 

შეიარაღებული ძალების გარეთ არსებულ სხვა სამოქალაქო საქმიანობების მსგავს 

დავალებებს. ეს ჯგუფი მოიცავს შეიარაღებული ძალების წევრ ყველა სამხედრო 

მოსამსახურეს, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ მეორე ლეიტენანტის (ან მისი 

ეკვივალენტური) ან უფრო მაღალი წოდება. 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულში: 

0110 შეიარაღებული ძალების ოფიცრები. 

 
ამ მცირე ჯგუფში არ შედიან: 
 თავდაცვის საკითხებზე მომუშავე სახელმწიფო  დაწესებულებების სამოქალაქო 

მოსამსახურეები 

 პოლიციის მუშაკები (სამხედრო პოლიციის გარდა) 

 საბაჟო ინსპექტორები და სასაზღვრო ან სხვა სამოქალაქო გასამხედროებული 

სამსახურების მუშაკები

 

 

ჯგუფური ერთეული 0110 

შეიარაღებული ძალების ოფიცრები 

 

შეიარაღებული ძალების ოფიცრები უზრუნველყოფენ შეიარაღებული ძალების 

ორგანიზაციული დანაყოფების ხელმძღვანელობას და მართვას და/ან ასრულებენ 
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შეიარაღებული ძალების გარეთ არსებულ სხვა სამოქალაქო საქმიანობების მსგავს 

დავალებებს. ეს ჯგუფი მოიცავს შეიარაღებული ძალების წევრ ყველა სამხედრო 

მოსამსახურეს, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ მეორე ლეიტენანტის (ან მისი 

ეკვივალენტური) ან უფრო მაღალი წოდება. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ადმირალი 

 ავიაციის კომოდორი 

 ავიაციის მარშალი 

 ბრიგადის გენერალი (არმია) 

 კაპიტანი (არმია) 

 კაპიტანი (სამხედრო-საჰაერო ძალები) 

 კაპიტანი (სამხედრო-საზღვაო ძალები) 

 პოლკოვნიკი (არმია) 

 ფელდმარშალი 
 ავიაციის კაპიტანი (სამხედრო-საჰაერო ძალები) 
 საფრენოსნო შემადგენლობის ოფიცერი (შეიარაღებული ძალები); 

 გენერალი (არმია) 

 ავიაციის პოლკოვნიკი (სამხედრო-საჰაერო ძალები) 

 ლეიტენანტი (არმია) 

 მაიორი (არმია) 

 მიჩმანი 

 სამხედრო-საზღვაო ფლოტის ოფიცერი (შეიარაღებული ძალები) 

 სამხედრო-საზღვაო ფლოტის კომანდერი 

 ოფიცერ-კადეტი (შეიარაღებული ძალები) 

 უმცროსი ლეიტენატი (არმია) 

 ესკადრილიის მეთაური 

 უმცროსი ლეიტენატი (სამხედრო-საზღვაო ფლოტი) 

 საავიაციო ფრთის მეთაური 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში არ შედიან: 
 თავდაცვის საკითხებზე მომუშავე სახელმწიფო  დაწესებულებების სამოქალაქო 

მოსამსახურეები 

 პოლიცია (სამხედრო პოლიციის გარდა) 

 საბაჟო ინსპექტორები და სასაზღვრო ან სხვა სამოქალაქო გასამხედროებული 

სამსახურების მუშაკები 

 

 

ქვეჯგუფი 02 

შეიარაღებული ძალების უმცროსი მეთაურები (სერჟანტები)

 

შეიარაღებული ძალების უმცროსი მეთაურები (სერჟანტები) უზრუნველყოფენ 

სამხედრო დისციპლინას და ზედამხედველობენ სამხედრო მოსამსახურეებს, რომლებიც 

მიეკუთვნებიან ქვეჯგუფ 03-ს: შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეები, სხვა 
წოდებები და/ან ასრულებენ შეიარაღებული ძალების გარეთ არსებულ სხვა სამოქალაქო 

საქმიანობების მსგავს დავალებებს. ეს ჯგუფი მოიცავს შეიარაღებული ძალების წევრ 

სამხედრო მოსამსახურეებს, რომლებსაც გააჩნიათ ისეთი წოდებები, როგორიცაა სერჟანტი 
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და მთავარი სერჟანტი. ამ ქვეჯგუფის პროფესიათა უმრავლესობისათვის აუცილებელია 

ISCO-ს კვალიფიკაციის მეორე დონე.  

 

ამ ქვეჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ მცირე ჯგუფში: 

021 შეიარაღებული ძალების უმცროსი მეთაურები (სერჟანტები).

 

ამ ქვეჯგუფში არ შედიან: 
 თავდაცვის საკითხებზე მომუშავე სახელმწიფო  დაწესებულებების სამოქალაქო 

მოსამსახურეები 

 პოლიცია (სამხედრო პოლიციის გარდა) 

 საბაჟო ინსპექტორები და სასაზღვრო ან სხვა სამოქალაქო გასამხედროებული 

სამსახურების მუშაკები 

  

 

მცირე ერთეული 021 

შეიარაღებული ძალების უმცროსი მეთაურები (სერჟანტები) 

 

შეიარაღებული ძალების უმცროსი მეთაურები  (სერჟანტები) უზრუნველყოფენ 

სამხედრო დისციპლინას და ზედამხედველობენ სამხედრო მოსამსახურეებს, რომლებიც 

მიეკუთვნებიან ქვეჯგუფ 03-ს: შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეები, სხვა 

წოდებები და/ან ასრულებენ შეიარაღებული ძალების გარეთ არსებულ სხვა სამოქალაქო 

საქმიანობების მსგავს დავალებებს. ეს ჯგუფი მოიცავს შეიარაღებული ძალების წევრ 

სამხედრო მოსამსახურეებს, რომლებსაც გააჩნიათ ისეთი წოდებები, როგორიცაა სერჟანტი 

და მთავარი სერჟანტი. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულში: 

0210 შეიარაღებული ძალების უმცროსი მეთაურები (სერჟანტები) 

 

 

ჯგუფური ერთეული 0210  

შეიარაღებული ძალების უმცროსი მეთაურები (სერჟანტები) 

 

შეიარაღებული ძალების უმცროსი მეთაურები (სერჟანტები) უზრუნველყოფენ სამხედრო 

დისციპლინას და ზედამხედველობენ სამხედრო მოსამსახურეებს, რომლებიც 

მიეკუთვნებიან ქვეჯგუფ 03-ს: შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეები, სხვა 

წოდებები და/ან ასრულებენ შეიარაღებული ძალების გარეთ არსებულ სხვა სამოქალაქო 

საქმიანობების მსგავს დავალებებს. ეს ჯგუფი მოიცავს შეიარაღებული ძალების წევრ 

სამხედრო მოსამსახურეებს, რომლებსაც გააჩნიათ ისეთი წოდებები, როგორიცაა სერჟანტი 

და მთავარი სერჟანტი. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 ბოცმანი (სამხედრო-საზღვაო ძალები) 

 ავიაციის სერჟანტი 

 მთავარი სერჟანტი (არმია) 

 მთავარი სერჟანტი 

 ზემდეგი 
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ამ ჯგუფურ ერთეულში არ შედიან: 
 თავდაცვის საკითხებზე მომუშავე სახელმწიფო დაწესებულებების სამოქალაქო 

მოსამსახურეები 

 პოლიცია (სამხედრო პოლიციის გარდა) 

 საბაჟო ინსპექტორები და სასაზღვრო ან სხვა შეიარაღებული სამოქალაქო 

სამსახურის პერსონალი 

 

 

ქვეჯგუფი 03 

შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეები, სხვა წოდებები 

 

შეიარაღებული ძალების სხვა წოდებების სამხედრო მოსამსახურეები  მოიცავს 

შეიარაღებული ძალების ყველა სავალდებულო  და არასავალდებულო სამხედრო პირებს, 

გარდა შეიარაღებული ძალების ოფიცრებისა და უმცროსი მეთაურებისა (სერჟანტები). 

ისინი ასრულებენ სპეციფიკურ სამხედრო დავალებებს და/ან შეიარაღებული ძალების 

გარეთ არსებულ სხვა სამოქალაქო საქმიანობების მსგავს ამოცანებს. ამ ქვეჯგუფის 

პროფესიათა უმრავლესობისათვის აუცილებელია ISCO-ს კვალიფიკაციის პირველი დონე. 

ამ ქვეჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ მცირე ჯგუფში: 

031 შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეები, სხვა წოდებები. 

 

ამ ქვეჯგუფში არ შედიან: 
 თავდაცვის საკითხებზე მომუშავე სახელმწიფო  დაწესებულებების სამოქალაქო 

მოსამსახურეები 

 პოლიცია (სამხედრო პოლიციის გარდა) 

 საბაჟო ინსპექტორები და სასაზღვრო ან სხვა სამოქალაქო გასამხედროებული 

სამსახურების მუშაკები 

 

 

მცირე ჯგუფი 031 

შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეები, სხვა წოდებები 

 

შეიარაღებული ძალების სხვა წოდებების სამხედრო მოსამსახურეები მოიცავს 

შეიარაღებული ძალების ყველა სავალდებულო და არასავალდებულო სამხედრო პირს, 

გარდა შეიარაღებული ძალების ოფიცრებისა და უმცროსი მეთაურებისა (სერჟანტები). 

ისინი ასრულებენ სპეციფიკურ სამხედრო დავალებებს და/ან შეიარაღებული ძალების 

გარეთ არსებულ სხვა სამოქალაქო საქმიანობების მსგავს ამოცანებს. 

 

ამ მცირე ჯგუფში შემავალი პროფესიები კლასიფიცირებულია შემდეგ ჯგუფურ 

ერთეულში: 

0310 შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეები, სხვა წოდებები. 

 

ამ მცირე ჯგუფში არ შედიან: 
 თავდაცვის საკითხებზე მომუშავე სახელმწიფო დაწესებულებების სამოქალაქო 

მოსამსახურეები 

 პოლიცია (სამხედრო პოლიციის გარდა) 

 საბაჟო ინსპექტორები და სასაზღვრო ან სხვა სამოქალაქო გასამხედროებული 

სამსახურების მუშაკები 
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ჯგუფური ერთეული 0310 

შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეები, სხვა წოდებები 

 

შეიარაღებული ძალების სხვა წოდებების სამხედრო მოსამსახურეები მოიცავს 

შეიარაღებული ძალების ყველა სავალდებულო და არასავალდებულო სამხედრო პირს, 

გარდა შეიარაღებული ძალების ოფიცრებისა და უმცროსი მეთაურებისა (სერჟანტები). 

ისინი ასრულებენ სპეციფიკურ სამხედრო  დავალებებს და/ან შეიარაღებული ძალების 

გარეთ არსებულ სხვა სამოქალაქო საქმიანობების მსგავს ამოცანებს. 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში კლასიფიცირებული პროფესიების მაგალითებია: 
 სამხედრო-საჰაერო ძალების რიგითი ჯარისკაცი 

 არტილერიის კაპრალი 

 კაპრალი (სამხედრო-საჰაერო ძალები) 

 კაპრალი (არმია) 

 მესაჭე (სამხედრო-საზღვაო ძალები) 

 არტილერისტი 

 ქვეითი ჯარისკაცი 

 პარაშუტისტი-მედესანტე 

 მსროლელი, ქვეითი ჯარისკაცი 

 მატროსი (სამხედრო-საზღვაო ძალები) 

 

ამ ჯგუფურ ერთეულში არ შედიან: 
 თავდაცვის საკითხებზე მომუშავე სახელმწიფო  დაწესებულებების სამოქალაქო 

მოსამსახურეები 

 პოლიცია (სამხედრო პოლიციის გარდა) 

საბაჟო ინსპექტორები და სასაზღვრო ან სხვა სამოქალაქო გასამხედროებული 

სამსახურების მუშაკები
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შესაბამისობის ცხრილები 

შესაბამისობის ცხრილი: ISCO-08 ISCO-88-თან 

ამ ცხრილში მოყვანილია ISCO-08-ის ჯგუფური ერთეულების სახელწოდებები და საკლასიფიკაციო 

კოდები ISCO-88-ის მიმართ. ასო „ნ“ გამოიყენება ISCO-08-სა და ISCO-88-ის ჯგუფურ ერთეულებს 

შორის ნაწილობრივი შესაბამისობის აღსანიშნავად.  

ISCO-08 

სახელწოდება 

ISCO-08 

კოდი 

ISCO-88 

კოდი 

 ISCO-88 

სახელწოდება 

კანონმდებლები 1111 1110  კანონმდებლები 

ხელისუფლების მაღალი 

თანამდებობის პირები 

1112 1120  მთავრობის მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირები 

ტრადიციული მმართველები და 

სოფლის ტიპის დასახლებათა 

ხელმძღვანელები 

1113 1130  დასახლების ტრადიციული 

მმართველები და სოფლის თავები 

სპეციალიზებული 

ორგანიზაციების მაღალი 

თანამდებობის პირები 

1114 1141  პოლიტიკური პარტიების მაღალი 

რანგის თანამდებობის პირები 

  1142  დამქირავებლების, მომუშავეების 

გაერთიანებებისა და სხვა 

ეკონომიკური ინტერესების მქონე 

ორგანიზაციების მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირები 

  1143  ჰუმანიტარული და სხვა 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების 

მაღალი რანგის თანამდებობის 

პირები 

მმართველი დირექტორები და 

უმაღლესი რგოლის მენეჯერები 

1120 1210  დირექტორები და მთავარი 

ხელმძღვანელი პირები 

ფინანსური მენეჯერები 1211 1231 ნ საფინანსო და ადმინისტრაციული 

განყოფილების მენეჯერები 

  1317 ნ გენერალური მენეჯერები 

კომერციულ მომსახურებებში 

ადამიანური რესურსების 

მენეჯერები 

1212 1232  კადრებისა და საწარმოო 

ურთიერთობების განყოფილების 

მენეჯერები 

  1317 ნ გენერალური მენეჯერები 

კომერციულ მომსახურებებში 

პოლიტიკისა და დაგეგმვის 

მენეჯერები 

1213 1229 ნ საწარმოო და საექსპლუატაციო 

განყოფილების მენეჯერები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  1239  სხვა განყოფილების მენეჯერები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

კომერციული მომსახურებისა და 

ადმინისტრაციის მენეჯერები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

1219 1227 ნ საწარმოო და საექსპლუატაციო 

განყოფილების მენეჯერები 

კომერციულ მომსახურებაში 

  1228  საწარმოო და საექსპლუატაციო 

განყოფილების მენეჯერები 

კომუნალურ, პერსონალურ და 

მათთან დაკავშირებულ 

მომსახურების სფეროებში 
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ISCO-08 

სახელწოდება 

ISCO-08 

კოდი 

ISCO-88 

კოდი 

 ISCO-88 

სახელწოდება 

  1229 ნ საწარმოო და საექსპლუატაციო 

განყოფილების მენეჯერები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  1231 ნ საფინანსო და ადმინისტრაციული 

განყოფილების მენეჯერები 

  1317 ნ გენერალური მენეჯერები 

კომერციულ მომსახურებებში 

  1318  გენერალური მენეჯერები 

კომუნალურ, პერსონალურ და 

მათთან დაკავშირებული 

მომსახურების სფეროში 

გაყიდვებისა და მარკეტინგის 

მენეჯერები 

1221 1233  პროდუქციის გასაღებისა და 

მარკეტინგის განყოფილების 

მენეჯერები 

  1317 ნ გენერალური მენეჯერები 

კომერციულ მომსახურებებში 

რეკლამირებისა და 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

მენეჯერები 

1222 1234  სარეკლამო და საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის განყოფილების 

მენეჯერები 

  1317 ნ გენერალური მენეჯერები 

კომერციულ მომსახურებებში 

კვლევებისა და დამუშავებების 

მენეჯერები 

1223 1237  სამეცნიერო კვლევებისა და 

დამუშავების განყოფილების 

მენეჯერები 

  1319 ნ გენერალური მენეჯერები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

სოფლის მეურნეობისა და 

მეტყევეობის სფეროში წარმოების 

მენეჯერები 

1311 1221 ნ საწარმოო და საექსპლუატაციო 

განყოფილების მენეჯერები 

სოფლის მეურნეობაში, 

ნადირობაში, სატყეო მეურნეობასა 

და მეთევზეობაში 

აკვაკულტურის და მეთევზეობის 

სფეროში წარმოების მენეჯერები 

1312 1221 ნ საწარმოო და საექსპლუატაციო 

განყოფილების მენეჯერები 

სოფლის მეურნეობაში, 

ნადირობაში, სატყეო მეურნეობასა 

და მეთევზეობაში 

დამამუშავებელი მრეწველობის 

მენეჯერები 

1321 1222 ნ საწარმოო და საექსპლუატაციო 

განყოფილების მენეჯერები 

დამამუშავებელ მრეწველობაში 

  1312 ნ გენერალური მენეჯერები 

დამამუშავებელ მრეწველობაში 

სამთომოპოვებითი მრეწველობის 

მენეჯერები 

1322 1222 ნ საწარმოო და საექსპლუატაციო 

განყოფილების მენეჯერები 

დამამუშავებელ მრეწველობაში 

  1312 ნ გენერალური მენეჯერები 

დამამუშავებელ მრეწველობაში 

მშენებლობის მენეჯერები 1323 1223 ნ საწარმოო და საექსპლუატაციო 

განყოფილების მენეჯერები 

მშენებლობაში 

  1313  გენერალური მენეჯერები 

მშენებლობაში 
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ISCO-08 

სახელწოდება 

ISCO-08 

კოდი 

ISCO-88 

კოდი 

 ISCO-88 

სახელწოდება 

მომარაგების, დისტრიბუციისა და 

მონათესავე სფეროების 

მენეჯერები 

1324 1226 ნ საწარმოო და საექსპლუატაციო 

განყოფილების მენეჯერები 

სატრანსპორტო, სასაწყობო 

მეურნეობებსა და 

კავშირგაბმულობაში 

  1235  მომარაგებისა და განაწილების 

განყოფილების მენეჯერები 

  1316 ნ გენერალური მენეჯერები 

სატრანსპორტო, სასაწყობო 

მეურნეობებსა და 

კავშირგაბმულობაში 

ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების მომსახურებების 

მენეჯერები 

1330 1226 ნ საწარმოო და საექსპლუატაციო 

განყოფილების მენეჯერები 

სატრანსპორტო, სასაწყობო 

მეურნეობებსა და 

კავშირგაბმულობაში 

  1236  კომპიუტერული მომსახურების 

განყოფილების მენეჯერები 

  1316 ნ გენერალური მენეჯერები 

სატრანსპორტო, სასაწყობო 

მეურნეობებსა და 

კავშირგაბმულობაში 

  1317 ნ გენერალური მენეჯერები 

კომერციულ მომსახურებებში 

ბავშვის მოვლის მომსახურებების 

მენეჯერები 

1341 1229 ნ საწარმოო და საექსპლუატაციო 

განყოფილების მენეჯერები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  1319 ნ გენერალური მენეჯერები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს 

სამსახურების მენეჯერები 

1342 1229 ნ საწარმოო და საექსპლუატაციო 

განყოფილების მენეჯერები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  1319 ნ გენერალური მენეჯერები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  2230 ნ საექთნო საქმიანობისა და მეანობის 

სპეციალისტ-პროფესიონალები 

მოხუცების მოვლის სამსახურების 

მენეჯერები 

1343 1229 ნ საწარმოო და საექსპლუატაციო  

განყოფილების მენეჯერები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  1319 ნ გენერალური მენეჯერები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  2230 ნ საექთნო საქმიანობისა და მეანობის 

სპეციალისტ-პროფესიონალები 

სოციალური დაცვის სამსახურების 

მენეჯერები 

1344 1229 ნ საწარმოო და საექსპლუატაციო  

განყოფილების მენეჯერები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  1319 ნ გენერალური მენეჯერები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

განათლების სფეროს 

სამსახურებისა და ქვედანაყოფების 

მენეჯერები 

1345 1229 ნ საწარმოო და საექსპლუატაციო  

განყოფილების მენეჯერები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 
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ISCO-08 

სახელწოდება 

ISCO-08 

კოდი 

ISCO-88 

კოდი 

 ISCO-88 

სახელწოდება 

  1319 ნ გენერალური მენეჯერები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

ფინანსური და სადაზღვევო 

სფეროს სამსახურებისა და 

ქვედანაყოფების მენეჯერები 

1346 1227 ნ საწარმოო და საექსპლუატაციო 

განყოფილების მენეჯერები 

კომერციულ მომსახურებაში 

  1317 ნ გენერალური მენეჯერები 

კომერციულ მომსახურებებში 

სოციალური მომსამსახურების 

სფეროს სამსახურების მენეჯერები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

1349 1229 ნ საწარმოო და საექსპლუატაციო  

განყოფილების მენეჯერები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  1319 ნ გენერალური მენეჯერები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

სასტუმროების მენეჯერები 1411 1225 ნ საწარმოო და საექსპლუატაციო 

განყოფილების მენეჯერები 

რესტორნებსა და სასტუმროებში 

  1315 ნ გენერალური მენეჯერები 

რესტორნებსა და სასტუმროებში 

რესტორნების მენეჯერები 1412 1225 ნ საწარმოო და საექსპლუატაციო 

განყოფილების მენეჯერები 

რესტორნებსა და სასტუმროებში 

  1315 ნ გენერალური მენეჯერები 

რესტორნებსა და სასტუმროებში 

საცალო და საბითუმო ვაჭრობის 

მენეჯერები 

1420 1224  საწარმოო და საექსპლუატაციო 

განყოფილების მენეჯერები 

საბითუმო და საცალო ვაჭრობაში 

  1314 ნ გენერალური მენეჯერები 

საბითუმო და საცალო ვაჭრობაში 

სპორტული, რეკრეაციული და 

კულტურული ცენტრების 

მენეჯერები 

1431 1319 ნ გენერალური მენეჯერები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

სხვა მომსახურებების მენეჯერები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

1439 1229 ნ საწარმოო და საექსპლუატაციო  

განყოფილების მენეჯერები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  1319 ნ გენერალური მენეჯერები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

ფიზიკოსები და ასტრონომები 2111 2111  ფიზიკოსები და ასტრონომები 

მეტეოროლოგები 2112 2112  მეტეოროლოგები 

ქიმიკოსები 2113 2113 ნ ქიმიკოსები 

გეოლოგები და გეოფიზიკოსები 2114 2114  გეოლოგები და გეოფიზიკოსები 

მათემატიკოსები, აქტუარები და 

სტატისტიკოსები 

2120 2121  მათემატიკოსები და მონათესავე 

პროფესიების სპეციალისტ-

პროფესიონალები 

  2122  სტატისტიკოსები 

ბიოლოგები, ბოტანიკოსები, 

ზოოლოგები და მონათესავე 

სფეროების სპეციალისტი-

პროფესიონალები 

2131 2211 ნ ბიოლოგები, ბოტანიკოსები, 

ზოოლოგები და მონათესავე 

პროფესიების სპეციალისტ-

პროფესიონალები 

  2212 ნ ფარმაკოლოგები, პათოლოგები და 

მონათესავე პროფესიების 

სპეციალისტ-პროფესიონალები 
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სოფლის მეურნეობის, 

მეტყევეობისა და მეთევზეობის 

სფეროთა სპეციალისტები 

(კონსულტანტები) 

2132 2213  აგრონომები და მონათესავე 

პროფესიების სპეციალისტები 

  3213  სასოფლო და სატყეო მეურნეობის 

კონსულტანტები  

გარემოს დაცვის სპეციალისტები 2133 2211 ნ ბიოლოგები, ბოტანიკოსები, 

ზოოლოგები და მონათესავე 

პროფესიების სპეციალისტ-

პროფესიონალები 

მრეწველობისა და წარმოების 

ინჟინრები 

2141 2149 ნ არქიტექტორები, ინჟინრები და 

მონათესავე პროფესიების 

სპეციალისტ-პროფესიონალები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

სამოქალაქო მშენებლობის 

ინჟინრები 

2142 2142  სამოქალაქო მშენებლობის 

ინჟინრები 

გარემოს დაცვის ინჟინრები 2143 2149 ნ არქიტექტორები, ინჟინრები და 

მონათესავე პროფესიების 

სპეციალისტ-პროფესიონალები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

ინჟინერ-მექანიკოსები 2144 2145  ინჟინერ-მექანიკოსები 

ინჟინერ-ქიმიკოსები 2145 2146  ინჟინერ-ქიმიკოსები 

სამთო ინჟინრები, მეტალურგები 

და მონათესავე სფეროების 

სპეციალისტები 

2146 2147  სამთო ინჟინრები, მეტალურგები 

და მონათესავე პროფესიების 

სპეციალისტ-პროფესიონალები 

ტექნიკის (ინჟინერიის) სფეროს 

სპეციალისტი-პრფესიონალები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

2149 2149 ნ არქიტექტორები, ინჟინრები და 

მონათესავე პროფესიების 

სპეციალისტ-პროფესიონალები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

ინჟინერ-ელექტრიკოსები 2151 2143  ინჟინერ-ელექტრიკოსები 

ელექტრონიკის ინჟინრები 2152 2144 ნ ინჟინერ-ელექტრიკოსები და 

ტელეკომუნიკაციების ინჟინრები 

ტელეკომუნიკაციების ინჟინრები 2153 2144 ნ ინჟინერ-ელექტრიკოსები და 

ტელეკომუნიკაციების ინჟინრები 

შენობების არქიტექტორები 2161 2141 ნ არქიტექტორები, ქალაქისა და 

სატრანსპორტო კვანძების 

დაგეგმარების სპეციალისტ-

პროფესიონალები 

ლანდშაფტის არქიტექტორები 2162 2141 ნ არქიტექტორები, ქალაქისა და 

სატრანსპორტო კვანძების 

დაგეგმარების სპეციალისტ-

პროფესიონალები 

პროდუქციისა და ტანსაცმლის 

დიზაინერები 

2163 3471 ნ დეკორატორები და კომერციული 

დიზაინერები 

ქალაქისა და სატრანსპორტო 

კვანძების მგეგმავები 

2164 2141 ნ არქიტექტორები, ქალაქისა და 

სატრანსპორტო კვანძების 

დაგეგმარების სპეციალისტ-

პროფესიონალები 

გეოდეზისტები, კარტოგრაფები და 

ტოპოგრაფები 

2165 2148  კარტოგრაფები და ტოპოგრაფები 
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გრაფიკული და მულტიმედიის 

დიზაინერები 

2166 3471 ნ დეკორატორები და კომერციული 

დიზაინერები 

  2452 ნ მოქანდაკეები, მხატვრები და 

მონათესავე ხელოვანები 

ზოგადი პრაქტიკის ექიმები 2211 2221 ნ ექიმები 

ექიმი-სპეციალისტები 2212 2212 ნ ფარმაკოლოგები, პათოლოგები და 

მონათესავე პროფესიების 

სპეციალისტ-პროფესიონალები 

  2221 ნ ექიმები 

სპეციალისტი-პროფესიონალი 

ექთნები 

2221 2230 ნ საექთნო საქმიანობისა და მეანობის 

სპეციალისტ-პროფესიონალები 

სპეციალისტი-პროფესიონალი 

მეანები 

2222 2230 ნ საექთნო საქმიანობისა და მეანობის 

სპეციალისტ-პროფესიონალები 

ტრადიციული და 

არატრადიციული მედიცინის 

მაღალი კვალიფიკაციის 

მკურნალები და პრაქტიკოსები 

2230 3229 ნ თანამედროვე ჯანდაცვის სფეროს 

დამხმარე პერსონალი (საექთნო 

საქმიანობის გარდა), სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  3241 ნ ხალხური მედიცინის 

პრაქტიკოსები 

პარამედიცინის პრაქტიკოსები 2240 3221 ნ ფერშალები 

ვეტერინარი ექიმები 2250 2212 ნ ფარმაკოლოგები, პათოლოგები და 

მონათესავე პროფესიების 

სპეციალისტ-პროფესიონალები 

  2223  ვეტერინარები 

სტომატოლოგი 2261 2222  სტომატოლოგები 

ფარმაცევტები 2262 2113 ნ ქიმიკოსები 

  2224  ფარმაცევტები 

შრომის დაცვის და გარემოს 

სამედიცინო ასპექტების 

სპეციალისტები 

2263 2229 ნ ჯანდაცვის სპეციალისტ-

პროფესიონალები (საექთნო 

საქმიანობის გარდა), სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  2412 ნ კადრებისა და პროფორიენტაციის 

სპეციალისტები 

  3152 ნ უსაფრთხოების, ჯანდაცვისა და 

ხარისხის ინსპექტორები 

  3222 ნ სანიტრები 

ფიზიოთერაპევტები 2264 3226 ნ ფიზიოთერაპევტები და 

მონათესავე პროფესიების 

დამხმარე პერსონალი 

დიეტოლოგები და რაციონალური 

კვების სპეციალისტები 

2265 3223  დიეტოლოგები და რაციონალური 

კვების სპეციალისტები 

აუდიოლოგები და მეტყველების 

სპეციალისტები 

2266 3229 ნ თანამედროვე ჯანდაცვის სფეროს 

დამხმარე პერსონალი (საექთნო 

საქმიანობის გარდა), სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

ოფთალმოლოგები, 

ოპტომეტრისტები და ოპტიკოსები 

2267 3224 ნ ოპტომეტრისტები და ოპტიკოსები 
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  3229 ნ თანამედროვე ჯანდაცვის სფეროს 

დამხმარე პერსონალი (საექთნო 

საქმიანობის გარდა), სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

ჯანმრთელობის დაცვის 

სპეციალისტები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

2269 2229 ნ ჯანდაცვის სპეციალისტ-

პროფესიონალები (საექთნო 

საქმიანობის გარდა), სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  3226 ნ ფიზიოთერაპევტები და 

მონათესავე პროფესიების 

დამხმარე პერსონალი 

  3229 ნ თანამედროვე ჯანდაცვის სფეროს 

დამხმარე პერსონალი (საექთნო 

საქმიანობის გარდა), სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

უნივერსიტეტებისა და სხვა 

უმაღლესი სასწავლებლების 

მასწავლებლები 

2310 2310 ნ კოლეჯის, უნივერსიტეტისა და 

უმაღლესი განათლების 

სასწავლებლების პედაგოგები 

პროფესიული განათლების 

მასწავლებლები 

2320 2310 ნ კოლეჯის, უნივერსიტეტისა და 

უმაღლესი განათლების 

სასწავლებლების პედაგოგები 

  2320 ნ საშუალო განათლების პედაგოგები 

საშუალო სკოლის მასწავლებლები 2330 2320 ნ საშუალო განათლების პედაგოგები 

დაწყებითი სკოლის 

მასწავლებლები 

2341 2331  დაწყებითი განათლების 

პედაგოგები 

  3310  დაწყებითი განათლების დამხმარე 

პერსონალი 

სკოლამდელი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების აღმზრდელები 

2342 2332  სკოლამდელი განათლების 

პედაგოგები 

  3320  სკოლამდელი განათლების 

დამხმარე პერსონალი 

განათლების მეთოდების 

სპეციალისტები 

2351 2351  განათლების მეთოდიკის 

სპეციალისტები 

  2352  სკოლის ინსპექტორები 

სპეციალური განათლების სფეროს 

მასწავლებლები 

2352 2340  სპეციალური განათლების 

პედაგოგები 

  3330  სპეციალური განათლების 

დამხმარე პერსონალი 

უცხო ენების კერძო 

მასწავლებლები 

2353 2359 ნ განათლების სფეროს სხვა 

სპეციალისტ-პროფესიონალები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  3340 ნ განათლების სფეროს სხვა 

დამხმარე პერსონალი 

მუსიკის კერძო მასწავლებლები 2354 2359 ნ განათლების სფეროს სხვა 

სპეციალისტ-პროფესიონალები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

ხელოვნების კერძო 

მასწავლებლები 

2355 2359 ნ განათლების სფეროს სხვა 

სპეციალისტ-პროფესიონალები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 
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  3340 ნ განათლების სფეროს სხვა 

დამხმარე პერსონალი 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

მასწავლებლები 

2356 2359 ნ განათლების სფეროს სხვა 

სპეციალისტ-პროფესიონალები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  3340 ნ განათლების სფეროს სხვა 

დამხმარე პერსონალი 

განათლების სფეროს 

სპეციალისტები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

2359 2359 ნ განათლების სფეროს სხვა 

სპეციალისტ-პროფესიონალები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  3340 ნ განათლების სფეროს სხვა 

დამხმარე პერსონალი 

ბუხჰალტრები 2411 2411 ნ ბუხჰღალტრები 

ფინანსური და საინვესტიციო 

მრჩევლები 

2412 2411 ნ ბუხჰღალტრები 

  2419 ნ კომერციული საქმიანობის 

სპეციალისტ-პროფესიონალები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  3411 ნ ფასიანი ქაღალდების დილერები 

და ბროკერები 

ფინანსური ანალიტიკოსები 2413 2419 ნ კომერციული საქმიანობის 

სპეციალისტ-პროფესიონალები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

მართვისა და ორგანიზაციის 

ანალიტიკოსები 

2421 2419 ნ კომერციული საქმიანობის 

სპეციალისტ-პროფესიონალები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

პოლიტიკის ადმინისტრირების 

პროფესიონალები 

2422 2419 ნ კომერციული საქმიანობის 

სპეციალისტ-პროფესიონალები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

პერსონალისა და კარიერული 

წინსვლის პროფესიონალები 

2423 2412 ნ კადრებისა და პროფორიენტაციის 

სპეციალისტები 

პერსონალის მომზადებისა და 

განვითარების სპეციალისტები 

2424 2412 ნ კადრებისა და პროფორიენტაციის 

სპეციალისტები 

რეკლამისა და მარკეტინგის 

სპეციალისტები 

2431 2419 ნ კომერციული საქმიანობის 

სპეციალისტ-პროფესიონალები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  2451 ნ მწერლები, ჟურნალისტები და სხვა 

ავტორები 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

სპეციალისტები 

2432 2419 ნ კომერციული საქმიანობის 

სპეციალისტ-პროფესიონალები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  2451 ნ მწერლები, ჟურნალისტები და სხვა 

ავტორები 

ტექნიკური და სამედიცინო 

პროდუქციის გაყიდვების 

სპეციალისტები (გარდა 

ინფორმაციული და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებისა) 

2433 3415 ნ გაყიდვების აგენტები 

ინფორმაციული და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

გაყიდვების სპეციალისტები 

2434 3415 ნ გაყიდვების აგენტები 
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სისტემური ანალიტიკოსები 2511 2131 ნ კომპიუტერული სისტემების 

დიზაინერები და ანალიტიკოსები 

პროგრამისტები 2512 2131 ნ კომპიუტერული სისტემების 

დიზაინერები და ანალიტიკოსები 

Web-ის და მულტიმედიური 

პროგრამების შემუშავების  

სპეციალისტები 

2513 2131 ნ კომპიუტერული სისტემების 

დიზაინერები და ანალიტიკოსები 

  2132 ნ კომპიუტერული პროგრამისტები 

  2139 ნ კომპიუტერის სპეციალისტ-

პროფესიონალები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

აპლიკაციების პროგრამისტები 2514 2132 ნ კომპიუტერული პროგრამისტები 

პროგრამული უზრუნველყოფისა 

და აპლიკაციების შემუშავების 

სპეციალისტები და 

ანალიტიკოსები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

2519 2131 ნ კომპიუტერული სისტემების 

დიზაინერები და ანალიტიკოსები 

  2132 ნ კომპიუტერული პროგრამისტები 

  2139 ნ კომპიუტერის სპეციალისტ-

პროფესიონალები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

მონაცემთა ბაზის დიზაინერები და 

ადმინისტრატორები 

2521 2131 ნ კომპიუტერული სისტემების 

დიზაინერები და ანალიტიკოსები 

სისტემური ადმინისტრატორები 2522 2131 ნ კომპიუტერული სისტემების 

დიზაინერები და ანალიტიკოსები 

კომპიუტერული ქსელების 

სპეციალისტები 

2523 2131 ნ კომპიუტერული სისტემების 

დიზაინერები და ანალიტიკოსები 

  2132 ნ კომპიუტერული პროგრამისტები 

მონაცემთა ბაზებისა და ქსელების 

სპეციალისტები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

2529 2139 ნ კომპიუტერის სპეციალისტ-

პროფესიონალები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

იურისტები 2611 2421  იურისტები 

მოსამართლეები 2612 2422  მოსამართლეები 

სამართლის სფეროს 

სპეციალისტები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

2619 2429  სამართლის სფეროს სპეციალისტ-

პროფესიონალები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

არქივარიუსები და მუზეუმის 

მცველები 

2621 2431  არქივარიუსები და მუზეუმის 

მცველები 

ბიბლიოთეკარები და მონათესავე 

საინფორმაციო სფეროთა 

სპეციალისტები 

2622 2432  ბიბლიოთეკარები და 

ინფორმაციასთან დაკავშირებული 

მონათესავე პროფესიების 

სპეციალისტ-პროფესიონალები 

ეკონომისტები 2631 2441  ეკონომისტები 

სოციოლოგები, ანთროპოლოგები 

და მონათესავე სფეროთა 

სპეციალისტები 

2632 2442  სოციოლოგები, ანთროპოლოგები 

და მონათესავე პროფესიების 

სპეციალისტ-პროფესიონალები 

ფილოსოფოსები, ისტორიკოსები 

და პოლიტოლოგები 

2633 2443  ფილოსოფოსები, ისტორიკოსები 

და პოლიტოლოგები 

ფსიქოლოგები 2634 2445  ფსიქოლოგები 
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სოციალური სამუშაოებისა და 

კონსულტაციების სფეროთა 

სპეციალისტები 

2635 2446  სოციალური მომსახურების 

სპეციალისტ-პროფესიონალები 

რელიგიის სფეროს სპეციალისტები 2636 2460  რელიგიის სფეროს სპეციალისტ-

პროფესიონალები 

მწერლები, პოეტები და სხვა 

ლიტერატორები 

2641 2451 ნ მწერლები, ჟურნალისტები და სხვა 

ავტორები 

ჟურნალისტები 2642 2451 ნ მწერლები, ჟურნალისტები და სხვა 

ავტორები 

  3472 ნ რადიო-, ტელე- და სხვა წამყვანები 

მთარგმნელები, თარჯიმნები და 

სხვა ლინგვისტები 

2643 2444  ფილოლოგები, მთარგმნელები და 

თარჯიმნები 

მხატვრები 2651 2452 ნ მოქანდაკეები, მხატვრები და 

მონათესავე ხელოვანები 

მუსიკოსები, მომღერლები და 

კომპოზიტორები 

2652 2453  კომპოზიტორები, მუსიკოსები და 

მომღერლები 

  3473 ნ ქუჩის, ღამის კლუბებისა და მისთ. 

მუსიკოსები, მომღერლები და 

მოცეკვავეები 

მოცეკვავეები და ქორეოგრაფები 2653 2454  ქორეოგრაფები და მოცეკვავეები 

  3473 ნ ქუჩის, ღამის კლუბებისა და მისთ. 

მუსიკოსები, მომღერლები და 

მოცეკვავეები 

კინოს, თეატრისა და მონათესავე 

სფეროთა რეჟისორები და 

პროდიუსერები 

2654 1229 ნ საწარმოო და საექსპლუატაციო  

განყოფილების მენეჯერები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  2455 ნ ფილმის, თეატრისა და მონათესავე 

სფეროების მსახიობები და 

რეჟისორები 

მსახიობები 2655 2455 ნ ფილმის, თეატრისა და მონათესავე 

სფეროების მსახიობები და 

რეჟისორები 

რადიოს, სატელევიზიო და სხვა 

მედია საშუალებების დიქტორები 

2656 3472 ნ რადიო-, ტელე- და სხვა წამყვანები 

შემოქმედებითი და 

საშემსრულებლო არტისტები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

2659 3474 ნ მასხარები, ილუზიონისტები, 

აკრობატები და მონათესავე 

პროფესიების დამხმარე 

პერსონალი 

ქიმიური და ფიზიკური 

მეცნიერებების ტექნიკოსები 

3111 3111  ქიმიური და ფიზიკური 

მეცნიერებების ტექნიკოსები 

სამოქალაქო მშენებლობის 

ტექნიკოსები 

3112 3112  სამოქალაქო მშენებლობის 

ტექნიკოსები 

  3151 ნ სამშენებლო და სახანძრო 

ინსპექტორები 

ელექტროტექნიკოსები 3113 3113  ელექტროტექნიკოსები 

  3152 ნ უსაფრთხოების, ჯანდაცვისა და 

ხარისხის ინსპექტორები 

ელექტრონიკის ტექნიკოსები 3114 3114 ნ ელექტრონიკისა და 

ტელეკომუნიკაციების 

ტექნიკოსები 
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  3152 ნ უსაფრთხოების, ჯანდაცვისა და 

ხარისხის ინსპექტორები 

მანქანათმშენებლობის 

ტექნიკოსები 

3115 3115  მექანიკური მოწყობილობების 

ტექნიკოსები 

  3152 ნ უსაფრთხოების, ჯანდაცვისა და 

ხარისხის ინსპექტორები 

ქიმიური მანქანათმშენებლობის 

ტექნიკოსები 

3116 3116 ნ ქიმიური მანქანა-მოწყობილობების 

ტექნიკოსები  

სამთომოპოვებითი მრეწველობის 

და მეტალურგიის ტექნიკოსები 

3117 3117  სამთომოპოვებითი და 

მეტალურგიული მრეწველობის 

ტექნიკოსები 

  3152 ნ უსაფრთხოების, ჯანდაცვისა და 

ხარისხის ინსპექტორები 

მხაზველები 3118 3118  მხაზველები 

ფიზიკური და ტექნიკური 

მეცნიერებების ტექნიკოსები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

3119 3119  ფიზიკურ და ტექნიკურ 

მეცნიერებათა სპეციალისტები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  3151 ნ სამშენებლო და სახანძრო 

ინსპექტორები 

სამთომოპოვებითი მრეწველობის 

ზედამხედველები 

3121 7111 ნ მაღაროელები და კარიერების 

მუშები 

  8111 ნ სამთო მოწყობილობებისა და 

მანქანების ოპერატორები 

დამამუშავებელი მრეწველობის 

ზედამხედველები 

3122 8171 ნ ავტომატიზირებული საამწყობო 

ხაზების ოპერატორები 

  8172 ნ სამრეწველო რობოტების 

ოპერატორები 

  8211 ნ ჩარხების ოპერატორები 

  8221 ნ ფარმაცევტული და 

პარფიუმერული პროდუქციის 

დამამუშავებელი მანქანების 

ოპერატორები 

  8222 ნ საბრძოლო და ასაფეთქებელი 

მასალების დამამუშავებელი 

მანქანების ოპერატორები 

  8223 ნ გასაპრიალებელი, მეტალიზაციისა 

და ლითონზე დამცავი ფენის 

დასადები დანადგარების 

ოპერატორები 

  8224 ნ ფოტოგრაფიული პროდუქციის 

დამამუშავებელი მანქანების 

ოპერატორები 

  8229 ნ ქიმიური პროდუქციის 

დამამუშავებელი მანქანების 

ოპერატორები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

  8231 ნ რეზინის პროდუქციის 

დამამუშავებელი მანქანების 

ოპერატორები 
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  8232 ნ პლასტიკური პროდუქციის 

დამამუშავებელი მანქანების 

ოპერატორები 

  8240 ნ ხის პროდუქციის დამამუშავებელი 

მანქანების ოპერატორები 

  8251 ნ საბეჭდი მანქანების ოპერატორები 

  8252 ნ საამკინძაო მანქანების 

ოპერატორები 

  8253 ნ ქაღალდის პროდუქციის 

დასამზადებელი მანქანების 

ოპერატორები 

  8261 ნ ბოჭკოს მოსამზადებელი სართავი 

და სახვევი მანქანების 

ოპერატორები 

  8262 ნ საკერავი და საქსოვი მანქანების 

ოპერატორები 

  8263 ნ საკერავი მანქანების ოპერატორები 

  8264 ნ გასათეთრებელი, შესაღები და 

საწმენდი მანქანების ოპერატორები 

  8265 ნ ბეწვისა და ტყავის პროდუქციის 

გამოსაყვანი მანქანების 

ოპერატორები 

  8266 ნ ფეხსაცმლისა და მსგავსი 

პროდუქციის დასამზადებელი 

მანქანების ოპერატორები 

  8269 ნ ტექსტილის, ბეწვისა და ტყავის 

პროდუქციის დასამზადებელი 

მანქანების ოპერატორები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  8271 ნ ხორცისა და თევზის 

დამამუშავებელი მანქანების 

ოპერატორები 

  8272 ნ რძის პროდუქტების 

დამამუშავებელი მანქანების 

ოპერატორები 

  8273 ნ მარცვლეულისა და სანელებლების 

საფქვავი მანქანების ოპერატორები 

  8274 ნ ფქვილეული, დაღერღილი 

მარცვლეულის ნაწარმისა და 

შოკოლადის პროდუქციის 

დასამზადებელი მანქანების 

ოპერატორები 

  8275 ნ ხილის, ბოსტნეულისა და თხილის 

დამამუშავებელი მანქანების 

ოპერატორები 

  8276 ნ შაქრის დასამზადებელი მანქანების 

ოპერატორები 

  8277 ნ ჩაის, ყავისა და კაკაოს 

დასამზადებელი მანქანების 

ოპერატორები 
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  8278 ნ ლუდ-სახარში, ღვინისა და სხვა 

სასმელების დასამზადებელი 

მანქანების ოპერატორები 

  8279 ნ თამბაქოს დამამუშავებელი 

მანქანების ოპერატორები 

  8281 ნ მექანიკური მანქანების ზეინკალ-

ამწყობები 

  8282 ნ ელექტრული მოწყობილობის 

ამწყობები 

  8283 ნ ელექტრონული მოწყობილობის 

ამწყობები 

  8284 ნ ლითონის, რეზინისა და 

პლასტმასის ნაწარმის ამწყობები 

  8285 ნ ხისა და მსგავსი მასალების 

ნაწარმის ამწყობები 

  8286 ნ ქაღალდის, ტექსტილისა და 

მსგავსი მასალების ნაწარმის 

ამწყობები 

  8290 ნ სხვა მანქანების ოპერატორები და 

ამწყობები 

მშენებლობის ზედამხედველები 3123 1223 ნ საწარმოო და საექსპლუატაციო 

განყოფილების მენეჯერები 

მშენებლობაში 

  7129 ნ მშენებლები და მონათესავე 

პროფესიების მუშაკები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

ელექტროსადგურების 

ოპერატორები 

3131 8161  ენერგიის მწარმოებელი 

დანადგარების ოპერატორები 

ნაგავსაწვავი და წყლის გამწმენდი 

ქარხნების ოპერატორები 

3132 8163  მაღალტემპერატურული 

ღუმელების, წყლის 

დამამუშავებელი მსგავსი 

მოწყობილობების ოპერატორები 

ქიმიური გადამამუშავებელი 

საწარმოს ოპერატორები 

3133 3116 ნ ქიმიური მანქანა-მოწყობილობების 

ტექნიკოსები 

  8152 ნ ქიმიკატების თერმული 

დამუშავების დანადგარების 

ოპერატორები 

  8153 ნ ქიმიკატების საფილტრავი 

მოწყობილობებისა და 

სეპარატორების ოპერატორები 

  8154 ნ ქიმიკატების გამოსახდელი 

მოწყობილობებისა და 

რეაქტორების ოპერატორები 

(გარდა ნავთობისა და ბუნებრივი 

აირისა) 

  8159 ნ ქიმიური ნედლეულის 

დამამუშავებელი დანადგარების 

ოპერატორები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 
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ნავთობისა და ბუნებრივი აირის 

გამწმენდი საწარმოს ოპერატორები 

3134 8155 ნ ნავთობისა და ბუნებრივი აირის 

საწმენდი მოწყობილობების 

ოპერატორები 

ლითონის წარმოების პროცესების 

ოპერატორები 

3135 8121 ნ მადნისა და ლითონის ღუმელების 

ოპერატორები 

  8122 ნ მდნობელები, ჩამომსხმელები და 

მგლინავები 

  8223 ნ გასაპრიალებელი, მეტალიზაციისა 

და ლითონზე დამცავი ფენის 

დასადები დანადგარების 

ოპერატორები 

  8124 ნ ლითონის ამდიდავები და 

ექსტრუდერები 

პროცესის მართვის ტექნიკოსები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

3139 3123  სამრეწველო რობოტების 

კონტროლიორები 

  8142 ნ ქაღალდის მასის დამამზადებელი 

დანადგარების ოპერატორები 

  8143 ნ ქაღალდის დამამზადებელი 

დანადგარების ოპერატორები 

  8171 ნ ავტომატიზირებული საამწყობო 

ხაზების ოპერატორები 

  8172 ნ სამრეწველო რობოტების 

ოპერატორები 

სიცოცხლის შემსწავლელი 

მეცნიერებების ტექნიკოსები 

(სამედიცინო სფეროს გარდა) 

3141 3211 ნ სიცოცხლის შემსწავლელი 

მეცნიერებების სპეციალისტები 

სოფლის მეურნეობის სფეროს 

ტექნიკოსები 
3142 3212 ნ აგრონომიისა და სატყეო 

მეურნეობის სპეციალისტები 

მეტყევეობის ტექნიკოსები 3143 3212 ნ აგრონომიისა და სატყეო 

მეურნეობის სპეციალისტები 

გემების მექანიკოსები 3151 3141  გემების მექანიკოსები 

გემების კაპიტნები და ლოცმანები 3152 3142  კაპიტნის ვახტის თანაშემწეები და 

ლოცმანები 

თვითმფრინავების პილოტები და 

მონათესავე დამხმარე 

სპეციალისტები 

3153 3143  თვითმფრინავების პილოტები და 

მონათესავე პროფესიების 

სპეციალისტები 

  3340 ნ განათლების სფეროს სხვა 

დამხმარე პერსონალი 

საჰაერო მოძრაობის დისპეტჩერები 3154 3144  თვითმფრინავების 

გადაადგილების კონტროლიორები 

საჰაერო მოძრაობის 

უსაფრთხოების სისტემების 

ელექტროტექნიკოსები 

3155 3145  თვითმფრინავების უსაფრთხო 

გადაადგილების სპეციალისტები 

რენტგენოლოგიისა და 

თერაპიული აღჭურვილობის 

ტექნიკოსები 

3211 3133  სამედიცინო მოწყობილობის 

ოპერატორები 

სამედიცინო და პათოლოგიის 

ლაბორატორიის ტექნიკოსები 
3212 3211 ნ სიცოცხლის შემსწავლელი 

მეცნიერებების სპეციალისტები 

ფარმაცევტი ტექნიკოსები და 

ასისტენტები 

3213 3228  ფარმაცევტის ასისტენტები 
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კბილის და პროთეზირების 

ტექნიკოსები 

3214 3226 ნ ფიზიოთერაპევტები და 

მონათესავე პროფესიების 

დამხმარე პერსონალი 

  7311 ნ პრეციზიული ინსტრუმენტების 

დამამზადებლები და 

შემკეთებლები 

ექთნის დამხმარე სპეციალისტები 3221 2230 ნ საექთნო საქმიანობისა და მეანობის 

სპეციალისტ-პროფესიონალები 

  3231  საექთნო საქმიანობის დამხმარე 

პერსონალი 

მეანის დამხმარე სპეციალისტები 3222 2230 ნ საექთნო საქმიანობისა და მეანობის 

სპეციალისტ-პროფესიონალები 

  3232  სამეანო საქმიანობის დამხმარე 

პერსონალი 

ტრადიციული და 

არატრადიციული სამედიცინო 

სფეროს დამხმარე სპეციალისტები 

3230 3241 ნ ხალხური მედიცინის 

პრაქტიკოსები 

ვეტერინარიის ტექნიკოსები და 

დამხმარე პერსონალი 

3240 3227  ვეტერინარის ასისტენტები 

სტომატოლოგის ასისტენტები 

(კბილის ექიმები) 

3251 3225  სტომატოლოგის ასისტენტები 

სამედიცინო რეგისტრატორები და 

ჯანმრთელობის დაცვის 

ინფორმაციის სპეციალისტები 

3252 4143 ნ კოდების მიმნიჭებლები, 

კორექტორები და მონათესავე 

პროფესიების მოსამსახურეები 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 

დაცვის სპეციალისტები 

3253 3221 ნ ფერშალები 

ოპტიკოს-ოპტომეტრისტი 3254 3224 ნ ოპტომეტრისტები და ოპტიკოსები 

ფიზიოთერაპიის ტექნიკოსები და 

ასისტენტები 

3255 3226 ნ ფიზიოთერაპევტები და 

მონათესავე პროფესიების 

დამხმარე პერსონალი 

სამედიცინო სფეროს დამხმარე 

პერსონალი 

3256 3221 ნ ფერშალები 

გარემოსა და შრომის დაცვის 

სფეროს ინსპექტორები და 

დამხმარეები 

3257 3152 ნ უსაფრთხოების, ჯანდაცვისა და 

ხარისხის ინსპექტორები 

  3222 ნ სანიტრები 

სასწრაფო დახმარების პერსონალი 3258 5132 ნ პერსონალური მომვლელები 

სამედიცინო დაწესებულებებში 

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს 

დამხმარე სპეციალისტები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

3259 3229 ნ თანამედროვე ჯანდაცვის სფეროს 

დამხმარე პერსონალი (საექთნო 

საქმიანობის გარდა), სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

ფასიანი ქაღალდების და 

ფინანსური დილერები და 

ბროკერები 

3311 3411 ნ ფასიანი ქაღალდების დილერები 

და ბროკერები 

საკრედიტო და სესხის ოფიცრები 3312 3419 ნ საფინანსო და გაყიდვების სფეროს 

დამხმარე პერსონალი, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

საბუხჰალტრო სფეროს 

სპეციალისტები 

3313 3433  ბუხჰღალტერ-მოანგარიშეები 
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  3434 ნ სტატისტიკის, მათემატიკისა და 

მონათესავე სფეროების დამხმარე 

პერსონალი 

სტატისტიკის, მათემატიკისა და 

მონათესავე სფეროების 

სპეციალისტები 

3314 3434 ნ სტატისტიკის, მათემატიკისა და 

მონათესავე სფეროების დამხმარე 

პერსონალი 

შემფასებლები და ზარალის 

კონსულტანტები 

3315 3417 ნ საქონელმცოდნეები, შეფასების 

ექსპერტები და აუქციონისტები 

სადაზღვევო აგენტები 3321 3412  სადაზღვევო აგენტები 

კომერციული გაყიდვების 

აგენტები 

3322 3415 ნ გაყიდვების აგენტები 

შემსყიდველები 3323 3416  შესყიდვების აგენტები 

სავაჭრო ბროკერები 3324 3421  სავაჭრო ბროკერები  

კლირინგისა და ფორვარდული 

გარიგების აგენტები 

3331 3422  კლირინგისა და ფორვარდული 

გარიგების აგენტები  

კონფერენციებისა და სხვა 

ღონისძიებების ორგანიზატორები 

3332 3439 ნ ადმინისტრაციული დამხმარე 

პერსონალი, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

დასაქმების აგენტები და 

კონტრაქტორები 

3333 3423  დაქირავებისა და შრომითი 

ხელშეკრულების აგენტები 

უძრავი ქონების აგენტები და 

საკუთრების მენეჯერები 

3334 3413  უძრავი ქონების აგენტები 

ბიზნეს მომსახურებების აგენტები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

3339 2419 ნ კომერციული საქმიანობის 

სპეციალისტი-პროფესიონალები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  3414 ნ მოგზაურობის კონსულტანტები და 

მისი ორგანიზატორები 

  3417 ნ საქონელმცოდნეები, შეფასების 

ექსპერტები და აუქციონისტები 

  3429 ნ კომერციული მომსახურების 

აგენტები და სავაჭრო ბროკერები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

ოფისის ზედამხედველები 3341 3431 ნ მდივან-ადმინისტრატორები და 

მონათესავე პროფესიების 

დამხმარე პერსონალი 

  3439 ნ ადმინისტრაციული დამხმარე 

პერსონალი, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

  4111 ნ სტენოგრაფისტები და მბეჭდავები 

  4112 ნ ტექსტების სარედაქციო 

მოწყობილობის ოპერატორები და 

სხვა მსგავსი სამუშაოების 

შემსრულებლები 

  4113 ნ მონაცემთა შემყვანი ოპერატორები 

  4114 ნ გამომთვლელი მანქანების 

ოპერატორები 

  4115 ნ მდივნები 

  4121 ნ მოსამსახურეები, დაკავებული 

ბუხჰღალტრული ოპერაციებისა და 

აღრიცხვის წარმოებით 
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  4122 ნ მოსამსახურეები, დაკავებული 

სტატისტიკური და ფინანსური 

ინფორმაციის დამუშავებით 

  4131 ნ საწყობში აღრიცხვით დაკავებული 

მოსამსახურეები 

  4132 ნ მოსამსახურეები, დაკავებული 

პროდუქციის აღრიცხვით 

  4133 ნ მოსამსახურეები, დაკავებული 

ტრანსპორტირების აღრიცხვით 

  4141 ნ ბიბლიოთეკისა და კარტოთეკის 

მოსამსახურეები 

  4142 ნ ფოსტის დამტარებლები და 

დამხარისხებლები 

  4143 ნ კოდების მიმნიჭებლები, 

კორექტორები და მონათესავე 

პროფესიების მოსამსახურეები 

  4190 ნ ოფისის სხვა მოსამსახურეები 

  4222 ნ მომსვლელთა მიღებითა და 

ინფორმირებით დაკავებული 

მოსამსახურეები 

  4223 ნ ტელეფონის ოპერატორები 

სამართლებრივი სფეროს მდივნები 3342 3431 ნ მდივან-ადმინისტრატორები და 

მონათესავე პროფესიების 

დამხმარე პერსონალი 

  4115 ნ მდივნები 

ადმინისტრაციული და 

აღმასრულებელი სფეროს 

მდივნები 

3343 3431 ნ მდივან-ადმინისტრატორები და 

მონათესავე პროფესიების 

დამხმარე პერსონალი 

  3439 ნ ადმინისტრაციული დამხმარე 

პერსონალი, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

სამედიცინო სფეროს მდივნები 3344 3431 ნ მდივან-ადმინისტრატორები და 

მონათესავე პროფესიების 

დამხმარე პერსონალი 

  4115 ნ მდივნები 

საბაჟო და სასაზღვრო 

ინსპექტორები 

3351 3441  საბაჟო და სასაზღვრო 

ინსპექტორები 

სახელმწიფო მოსამსახურეები 

საგადასახადო და სააქციზო 

მოსაკრებლების სფეროებში 

3352 3442  სახელმწიფო მოსამსახურეები 

საგადასახადო და სააქციზო 

მოსაკრებლების ამოღების 

სფეროში 

სახელმწიფო მოსამსახურეები 

სოციალური უზრუნველყოფის 

სფეროში 

3353 3443  სახელმწიფო მოსამსახურეები 

სოციალური და საპენსიო 

უზრუნველყოფის სფეროში 

სახელმწიფო მოსამსახურეები 

ლიცენზირების სფეროში 

3354 3444  სახელმწიფო მოსამსახურეები 

ლიცენზირების სფეროში 

პოლიციის ინსპექტორები და 

დეტექტივები 

3355 3450 ნ პოლიციის ინსპექტორები და 

დეტექტივები 
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სახელმწიფო საქმიანობის 

სპეციალისტები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

3359 3439 ნ ადმინისტრაციული დამხმარე 

პერსონალი, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

  3449  საბაჟო, საგადასახადო და მსგავსი 

სახელმწიფო საქმიანობების 

დამხმარე პერსონალი, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

სამართლისა და მონათესავე 

სფეროს დამხმარე სპეციალისტები 

3411 3432  იურიდიული და მონათესავე 

სფეროების დამხმარე პერსონალი 

  3450 ნ პოლიციის ინსპექტორები და 

დეტექტივები 

სოციალური სამსახურის დამხმარე 

სპეციალისტები 

3412 3460  სოციალური სამსახურის დამხმარე 

პერსონალი 

რელიგიური სფეროს დამხმარე 

სპეციალისტები 

3413 3242  არატრადიციული მედიცინის 

პრაქტიკოსები 

  3480  რელიგიის სფეროს დამხმარე 

პერსონალი 

სპორტსმენები 3421 3475 ნ სპორტსმენები და მონათესავე 

პროფესიების დამხმარე 

პერსონალი 

სპორტის მწვრთნელები, 

ინსტრუქტორები და სპორტთან 

დაკავშირებული ოფიციალური 

პირები 

3422 3475 ნ სპორტსმენები და მონათესავე 

პროფესიების დამხმარე 

პერსონალი 

ფიტნეს და სპორტული დასვენების 

ინსტრუქტორები და სპორტული 

პროგრამის ხელმძღვანელები 

3423 3340 ნ განათლების სფეროს სხვა 

დამხმარე პერსონალი 

  3475 ნ სპორტსმენები და მონათესავე 

პროფესიების დამხმარე 

პერსონალი 

ფოტოგრაფები 3431 3131 ნ ფოტოგრაფები და 

გამოსახულებისა და ხმის ჩამწერი 

მოწყობილობის ოპერატორები 

ინტერიერის დიზაინერები და 

დეკორატორები 

3432 3471 ნ დეკორატორები და კომერციული 

დიზაინერები 

სამხატვრო გალერეების, 

მუზეუმებისა და ბიბლიოთეკების 

დამხმარე სპეციალისტები 

3433 3439 ნ ადმინისტრაციული დამხმარე 

პერსონალი, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

  3471 ნ დეკორატორები და კომერციული 

დიზაინერები 

შეფმზარეულები 3434 5122 ნ მზარეულები 

ხელოვნებისა და კულტურის 

სფეროს სხვა დამხმარე 

სპეციალისტები 

3435 1229 ნ საწარმოო და საექსპლუატაციო  

განყოფილების მენეჯერები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  3471 ნ დეკორატორები და კომერციული 

დიზაინერები 

  3474 ნ მასხარები, ილუზიონისტები, 

აკრობატები და მონათესავე 

პროფესიების დამხმარე 

პერსონალი 
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ინფორმაციული და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

ექსპლუატაციის ტექნიკოსები 

3511 3122  კომპიუტერული მოწყობილობის 

ოპერატორები 

ინფორმაციული და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

მომხმარებლების მხარდაჭერის 

ტექნიკოსები 

3512 3121 ნ ასისტენტები კომპიუტერული 

მომსახურების სფეროში 

კომპიუტერული ქსელებისა და 

სისტემების ტექნიკოსები 

3513 3121 ნ ასისტენტები კომპიუტერული 

მომსახურების სფეროში 

ვებ ტექნიკოსები 3514 3121 ნ ასისტენტები კომპიუტერული 

მომსახურების სფეროში 

რადიო- და ტელემაუწყებლობის 

ტექნიკოსები 

3521 3131 ნ ფოტოგრაფები და 

გამოსახულებისა და ხმის ჩამწერი 

მოწყობილობის ოპერატორები 

  3132 ნ სამაუწყებლო და 

სატელეკომუნიკაციო 

მოწყობილობის ოპერატორები 

სატელეკომუნიკაციო 

დანადგარების ტექნიკოსები 

3522 3114 ნ ელექტრონიკისა და 

ტელეკომუნიკაციების 

ტექნიკოსები 

  3132 ნ სამაუწყებლო და 

სატელეკომუნიკაციო 

მოწყობილობის ოპერატორები 

ოფისის ზოგადი პროფილის 

კლერკები 

4110 4190 ნ ოფისის სხვა მოსამსახურეები 

მდივნები (ზოგადი პროფილის) 4120 4115 ნ მდივნები 

მბეჭდავები და ტექსტის 

რედაქტირების მოწყობილობის 

ოპერატორები 

4131 4111 ნ სტენოგრაფისტები და მბეჭდავები 

  4112 ნ ტექსტების სარედაქციო 

მოწყობილობის ოპერატორები და 

სხვა მსგავსი სამუშაოების 

შემსრულებლები 

მონაცემთა შეყვანის კლერკები 4132 4113 ნ მონაცემთა შემყვანი ოპერატორები 

  4114 ნ გამომთვლელი მანქანების 

ოპერატორები 

ბანკის მოლარეები და მონათესავე 

სფეროთა კლერკები 

4211 4211 ნ მოლარეები, ბილეთების 

გამყიდველების ჩათვლით 

  4212  ბანკის მოლარეები და სხვა 

მოსამსახურეები  

ბუკმეკერები, კრუპიეები და 

აზარტული თამაშების სფეროში 

დასაქმებული სხვა პირები 

4212 4211 ნ მოლარეები, ბილეთების 

გამყიდველების ჩათვლით 

  4213  ბუკმეკერები და კრუპიეები 

ნივთების დაგირავების და ფულის 

გასესხების აგენტები 

4213 4214  ნივთების დაგირავებითა და 

ფულადი თანხების გაცემით 

დაკავებული აგენტები 

ვალის ამკრეფები და მონათესავე 

სფეროებში დასაქმებული სხვა 

პირები 

4214 4215  ვალების აკრეფითა და მსგავსი 

საქმიანობით დაკავებული 

მოსამსახურეები 
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სამოგზაურო ბიუროების 

თანამშრომლები 

4221 3414 ნ მოგზაურობის კონსულტანტები და 

მისი ორგანიზატორები 

  4221  ტურისტული სააგენტოს 

მოსამსახურეები 

  5111 ნ თანმხლები პერსონალი 

მოგზაურობისას, 

ბორტგამცილებლები და 

სტიუარდები 

საკონტაქტო ცენტრის კლერკები 4222 4222 ნ მომსვლელთა მიღებითა და 

ინფორმირებით დაკავებული 

მოსამსახურეები 

სატელეფონო კომუტატორის 

ოპერატორები 

4223 4223 ნ ტელეფონის ოპერატორები 

სასტუმროს მიმღების 

ოპერატორები 

4224 4222 ნ მომსვლელთა მიღებითა და 

ინფორმირებით დაკავებული 

მოსამსახურეები 

განაცხადის ფორმებზე მომუშავე 

მუშაკები 

4225 4222 ნ მომსვლელთა მიღებითა და 

ინფორმირებით დაკავებული 

მოსამსახურეები 

მიმღების ოპერატორები (ზოგადი 

პროფილის) 

4226 4222 ნ მომსვლელთა მიღებითა და 

ინფორმირებით დაკავებული 

მოსამსახურეები 

სოციოლოგიური გამოკვლევების 

და ბაზრის კონიუნქტურის 

კვლევების ინტერვიუერები 

4227 4190 ნ ოფისის სხვა მოსამსახურეები 

კლიენტების ინფორმირებით 

დაკავებული მუშაკები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

4229 4222 ნ მომსვლელთა მიღებითა და 

ინფორმირებით დაკავებული 

მოსამსახურეები 

საბუხჰალტრო ოპერაციებისა და 

აღრიცხვის კლერკები 

4311 4121 ნ მოსამსახურეები, დაკავებული 

ბუხჰღალტრული ოპერაციებისა და 

აღრიცხვის წარმოებით 

სტატისტიკის, საფინანსო და 

სადაზღვევო კლერკები 

4312 4122 ნ მოსამსახურეები, დაკავებული 

სტატისტიკური და ფინანსური 

ინფორმაციის დამუშავებით 

სამუშაო დროის აღრიცხვის და 

შრომის ანაზღაურების 

გაანგარიშების სფეროს კლერკები 

4313 4121 ნ მოსამსახურეები, დაკავებული 

ბუხჰღალტრული ოპერაციებისა და 

აღრიცხვის წარმოებით 

საწყობის კლერკები 4321 4131 ნ საწყობში აღრიცხვით დაკავებული 

მოსამსახურეები 

წარმოების კლერკები 4322 4132 ნ მოსამსახურეები, დაკავებული 

პროდუქციის აღრიცხვით 

სატრანსპორტო გადაზიდვების 

კლერკები 

4323 4133 ნ მოსამსახურეები, დაკავებული 

ტრანსპორტირების აღრიცხვით 

ბიბლიოთეკის კლერკები 4411 4141 ნ ბიბლიოთეკისა და კარტოთეკის 

მოსამსახურეები 

კურიერები და ფოსტის 

დამხარისხებლები 

4412 4142 ნ ფოსტის დამტარებლები და 

დამხარისხებლები 

კოდების მიმნიჭებლები, 

კორექტორები და მონათესავე 

სფეროს კლერკები 

4413 4143 ნ კოდების მიმნიჭებლები, 

კორექტორები და მონათესავე 

პროფესიების მოსამსახურეები 
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გადამწერები და მონათესავე 

პროფესიების მუშაკები 

4414 4144 ნ გადამწერები და მონათესავე 

პროფესიების მოსამსახურეები 

საქმისმწარმოებლები და ასლის 

გადამღები კლერკები 

4415 4141 ნ ბიბლიოთეკისა და კარტოთეკის 

მოსამსახურეები 

პერსონალთან დაკავშირებული 

საკითხების კლერკები 

4416 4190 ნ ოფისის სხვა მოსამსახურეები 

ოფისის დამხმარე პერსონალი, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

4419 4190 ნ ოფისის სხვა მოსამსახურეები 

ბორტგამცილებლები და 

სტიუარდები 

5111 5111 ნ თანმხლები პერსონალი 

მოგზაურობისას, 

ბორტგამცილებლები და 

სტიუარდები 

ტრანსპორტის კონდუქტორები 5112 5112  საზოგადოებრივი ტრანსპორტის 

კონდუქტორები 

გიდები 5113 5113  გიდები 

მზარეულები 5120 5122 ნ მზარეულები 

მიმტანები 5131 5123 ნ ოფიციანტები, ბარმენები და 

მებუფეტეები 

ბარმენები 5132 5123 ნ ოფიციანტები, ბარმენები და 

მებუფეტეები 

სტილისტები 5141 5141 ნ ქალისა და მამაკაცის 

პარიკმახერები, კოსმეტოლოგები 

და მონათესავე პროფესიების 

მუშაკები 

კოსმეტოლოგები და მონათესავე 

სფეროებში დასაქმებული პირები 

5142 5141 ნ ქალისა და მამაკაცის 

პარიკმახერები, კოსმეტოლოგები 

და მონათესავე პროფესიების 

მუშაკები 

ოფისების, სასტუმროებისა და სხვა 

დაწესებულებების დალაგებისა და 

სამეურნეო საქმეების 

ზედამხედველები 

5151 5121 ნ დამხმარე პერსონალი ოჯახებში და 

ეკონომები 

ეკონომები 5152 5121 ნ დამხმარე პერსონალი ოჯახებში და 

ეკონომები 

შენობის მომვლელები 5153 9141  შენობების მეთვალყურეები 

ასტროლოგები, მკითხავები და 

მონათესავე სფეროთა 

სპეციალისტები 

5161 5151  ასტროლოგები და მონათესავე 

პროფესიების მუშაკები 

  5152  მკითხავები, ქირომანტები და 

მონათესავე პროფესიების მუშაკები 

კომპანიონები და კამერდინერები 5162 5142  კომპანიონები და მოსამსახურეები 

მეკუბოვეები და ბალზამირების 

სპეციალისტები 

5163 5143  დამკრძალავები და მებალზამეები 

ცხოველების მომთვინიერებლები 

და მომვლელები 

5164 5139 ნ ინდივიდუალური მოვლისა და 

მონათესავე სფეროების მუშაკები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  6129 ნ ბაზარზე ორიენტირებული 

მეცხოველეები და მონათესავე 

პროფესიების მუშაკები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 
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სატრანსპორტო საშუალებების 

მართვის ინსტრუქტორები 

5165 3340 ნ განათლების სფეროს სხვა 

დამხმარე პერსონალი 

პირადი მომსახურებების სფეროში 

დასაქმებული პირები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

5169 5149  ინდივიდუალური მომსახურების 

სხვა მუშაკები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

დახლისა და ბაზრის 

გამყიდველები 

5211 5230 ნ ჯიხურებისა და ბაზრების 

გამყიდველები 

საკვებით გარემოვაჭრეები 5212 9111  ქუჩაში სურსათით მოვაჭრეები 

მაღაზიების მეპატრონეები 5221 1314 ნ გენერალური მენეჯერები 

საბითუმო და საცალო ვაჭრობაში 

მაღაზიების ზედამხედველები 5222 5220 ნ მაღაზიის გამყიდველები და 

საქონლის დემონსტრატორები 

მაღაზიების კოსულტანტ-

გამყიდველები 

5223 5220 ნ მაღაზიის გამყიდველები და 

საქონლის დემონსტრატორები 

მოლარეები, საბილეთო 

სალაროების მოლარეების 

ჩათვლით 

5230 4211 ნ მოლარეები, ბილეთების 

გამყიდველების ჩათვლით 

მოდელები 5241 5210  მანეკენები და სხვა ცოცხალი 

მოდელები 

საქონლის დემონსტრატორები 5242 5220 ნ მაღაზიის გამყიდველები და 

საქონლის დემონსტრატორები 

კარდაკარ მოსიარულე 

გამყიდველები 

5243 9113 ნ კარდაკარ და ტელეფონის 

საშუალებით მოვაჭრეები 

საკონტაქტო ცენტრების 

გამყიდველები 

5244 9113 ნ კარდაკარ და ტელეფონის 

საშუალებით მოვაჭრეები 

მომსახურების პუნქტების 

პერსონალი 

5245 5220 ნ მაღაზიის გამყიდველები და 

საქონლის დემონსტრატორები 

კვების ობიექტების დახლის 

მუშაკები 

5246 5220 ნ მაღაზიის გამყიდველები და 

საქონლის დემონსტრატორები 

  5230 ნ ჯიხურებისა და ბაზრების 

გამყიდველები 

გაყიდვების სფეროს მუშაკები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

5249 5220 ნ მაღაზიის გამყიდველები და 

საქონლის დემონსტრატორები 

ბავშვის მომვლელები 5311 5131 ნ ბავშვების მომვლელები 

მასწავლებლების დამხმარეები 5312 5131 ნ ბავშვების მომვლელები 

ავადმყოფის მოვლის დამხმარე 

პერსონალი 

5321 5132 ნ პერსონალური მომვლელები 

სამედიცინო დაწესებულებებში 

ბინაზე ინდივიდუალური 

მომვლელები 

5322 5133  პერსონალური მომვლელები 

სახლში 

ავადმყოფის ინდივიდუალური 

მომვლელები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

5329 5132 ნ პერსონალური მომვლელები 

სამედიცინო დაწესებულებებში 

  5139 ნ ინდივიდუალური მოვლისა და 

მონათესავე სფეროების მუშაკები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

მეხანძრეები 5411 5161  მეხანძრეები 

პოლიციელები 5412 5162  პოლიციელები 

ციხის დარაჯები 5413 5163  ციხის მცველები 
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დარაჯები 5414 5169 ნ დაცვის სამსახურების მუშაკები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  9152 ნ შვეიცარები, დარაჯები და 

მონათესავე პროფესიების მუშები 

მოსახლეობისა და საკუთრების 

დამცველი სამსახურების მუშაკები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

5419 5169 ნ დაცვის სამსახურების მუშაკები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

მემინდვრეები და მებოსტნეები 6111 1311 ნ გენერალური მენეჯერები სოფლის 

მეურნეობაში, ნადირობაში, სატყეო 

მეურნეობასა და მეთევზეობაში 

  6111  მემინდვრეები და მებოსტნეები 

ხეხილისა და ბუჩქოვანი 

კულტურების მწარმოებლები 

6112 1311 ნ გენერალური მენეჯერები სოფლის 

მეურნეობაში, ნადირობაში, სატყეო 

მეურნეობასა და მეთევზეობაში 

  6112  ხეხილისა და კენკროვანი 

კულტურების მწარმოებლები 

მებაღეები; სანერგე მეურნეობების 

მუშაკები 

6113 1311 ნ გენერალური მენეჯერები სოფლის 

მეურნეობაში, ნადირობაში, სატყეო 

მეურნეობასა და მეთევზეობაში 

  6113 ნ მებაღეები და ნაყოფსანერგეების 

სხვა მუშაკები 

მემცენარეობის შერეული 

პროფუქციის მწარმოებლები 

6114 1311 ნ გენერალური მენეჯერები სოფლის 

მეურნეობაში, ნადირობაში, სატყეო 

მეურნეობასა და მეთევზეობაში 

  6114  შერეული სასოფლო- სამეურნეო 

პროდუქტების მწარმოებლები 

ხორცისა და რძის პროდუქტების 

მწარმოებლები 

6121 1311 ნ გენერალური მენეჯერები სოფლის 

მეურნეობაში, ნადირობაში, სატყეო 

მეურნეობასა და მეთევზეობაში 

  6121  რძისა და მეცხოველეობის 

პროდუქტების მწარმოებლები 

  6124 ნ შერეული ტიპის მეცხოველეობის 

პროდუქტების მწარმოებლები  

მეფრინველეები 6122 1311 ნ გენერალური მენეჯერები სოფლის 

მეურნეობაში, ნადირობაში, სატყეო 

მეურნეობასა და მეთევზეობაში 

  6122  მეფრინველეები 

  6124 ნ შერეული ტიპის მეცხოველეობის 

პროდუქტების მწარმოებლები  

მეფუტკრეები და მეაბრეშუმეები 6123 6123  მეფუტკრეები და მეაბრეშუმეები 

  6124 ნ შერეული ტიპის მეცხოველეობის 

პროდუქტების მწარმოებლები  

მეცხოველეები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

6129 6129 ნ ბაზარზე ორიენტირებული 

მეცხოველეები და მონათესავე 

პროფესიების მუშაკები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

მემცენარეობისა და 

მეცხოველეობის შერეული 

პროდუქციის მწარმოებლები 

6130 1311 ნ გენერალური მენეჯერები სოფლის 

მეურნეობაში, ნადირობაში, სატყეო 

მეურნეობასა და მეთევზეობაში 
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  6130  ბაზარზე ორიენტირებული 

მემცენარეობისა და 

მეცხოველეობის პროდუქტების 

მწარმოებლები  

სატყეო მეურნეობის და 

მონათესავე სფეროების მუშაკები 

6210 1311 ნ გენერალური მენეჯერები სოფლის 

მეურნეობაში, ნადირობაში, სატყეო 

მეურნეობასა და მეთევზეობაში 

  6141  მეტყევეები და ხე-ტყის 

დამამზადებლები 

  6142  ხის ნახშირის გამომწველები და 

მონათესავე პროფესიების მუშაკები 

აკვაკულტურის სფეროში 

დასაქმებული მუშაკები 

6221 1311 ნ გენერალური მენეჯერები სოფლის 

მეურნეობაში, ნადირობაში, სატყეო 

მეურნეობასა და მეთევზეობაში 

  6151  წყლის მცენარეებისა და 

ცხოველების მოშენებით 

დაკავებული მუშაკები  

შიგა და სანაპირო წყლების 

მეთევზეობის სფეროს მუშაკები 

6222 1311 ნ გენერალური მენეჯერები სოფლის 

მეურნეობაში, ნადირობაში, სატყეო 

მეურნეობასა და მეთევზეობაში 

  6152 ნ შიდა და სანაპირო წყლებში 

თევზჭერით დაკავებული მუშაკები  

ღრმა წყლების მეთევზეობის 

სფეროს მუშაკები 

6223 1311 ნ გენერალური მენეჯერები სოფლის 

მეურნეობაში, ნადირობაში, სატყეო 

მეურნეობასა და მეთევზეობაში 

  6153  ღრმა წყლებში თევზჭერით 

დაკავებული მუშაკები  

მონადირეები და ხაფანგით 

მონადირეები 

6224 6154  მონადირეები და ტრაპერები 

კვალიფიციური მუშაკები, 

რომლებიც აწარმოებენ 

მემცენარეობის პროდუქციას 

საკუთარი მოხმარებისთვის 

6310 6210 ნ საკუთარი მოთხოვნილების 

დაკმაყოფილებაზე 

ორიენტირებული სოფლის 

მეურნეობისა და მეთევზეობის 

დარგის მუშაკები 

კვალიფიციური მუშაკები, 

რომლებიც აწარმოებენ 

მეცხოველეობის პროდუქციას 

საკუთარი მოხმარებისთვის 

6320 6210 ნ საკუთარი მოთხოვნილების 

დაკმაყოფილებაზე 

ორიენტირებული სოფლის 

მეურნეობისა და მეთევზეობის 

დარგის მუშაკები 

კვალიფიციური მუშაკები, 

რომლებიც აწარმოებენ 

მემცენარეობის და მეცხოველეობის 

შერეულ პროდუქციას საკუთარი 

მოხმარებისთვის 

6330 6210 ნ საკუთარი მოთხოვნილების 

დაკმაყოფილებაზე 

ორიენტირებული სოფლის 

მეურნეობისა და მეთევზეობის 

დარგის მუშაკები 

მეთევზეები, მონადირეები, 

ხაფანგით მონადირეები და 

შემგროვებლები, რომლებიც 

აწარმოებენ პროდუქციას 

საკუთარი მოხმარებისთვის 

6340 6210 ნ საკუთარი მოთხოვნილების 

დაკმაყოფილებაზე 

ორიენტირებული სოფლის 

მეურნეობისა და მეთევზეობის 

დარგის მუშაკები 

სახლების მშენებლები 7111 7121  ტრადიციული მასალებით 

მშენებლები 
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  7129 ნ მშენებლები და მონათესავე 

პროფესიების მუშაკები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

კალატოზები და მონათესავე 

სფეროების მუშები 

7112 7122 ნ კალატოზები და ფილებზე 

მომუშავეები 

ქვის მტეხავები, ქვისმთლელები და 

ქვაზე მჭრელები 

7113 7113  ქვის მტეხავები, ქვისმთლელები და 

ქვაზე მჭრელები 

  7122 ნ კალატოზები და ფილებზე 

მომუშავეები 

ბეტონის ჩამსხმელები, ბეტონის 

მომპირკეთებლები და მონათესავე 

სფეროების მუშები 

7114 7123  ბეტონჩამსხმელი, 

ბეტონმომპირკეთებელი და 

მონათესავე პროფესიების მუშაკები  

ხუროები და დურგლები 7115 7124  ხუროები და დურგლები 

შენობის კარკასის მშენებლები და 

მონათესავე სფეროების მუშები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

7119 7129 ნ მშენებლები და მონათესავე 

პროფესიების მუშაკები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

მხურავები 7121 7131  მხურავები  

იატაკისა და ფილების დამგებები 7122 7132  იატაკისა და ფილების დამგებები  

მებათქაშეები 7123 7133  მებათქაშეები 

საიზოლაციო სამუშაოების მუშები 7124 7134  საიზოლაციო სამუშაოებზე 

დასაქმებული მუშები 

მეშუშეები 7125 7135  მეშუშეები 

ზეინკალ-სანტექნიკოსები და 

ზეინკალ-მილგამყვანები 

7126 7136  ზეინკალ-სანტექნიკოსები და 

ზეინკალ-მილგამყვანები 

ჰაერის კონდიცირების და 

სამაცივრო სისტემების 

მექანიკოსები 

7127 7233 ნ სასოფლო-სამეურნეო და 

სამრეწველო მოწყობილობების 

მექანიკოსები და ამწყობები 

მღებავები და მონათესავე 

სფეროების მუშები 

7131 7141  მღებავები და მონათესავე 

პროფესიების მუშები 

აეროგრაფით მღებავები და 

მლაქავები 

7132 7142  მლაქავები და მონათესავე 

პროფესიების მუშები 

შენობა-ნაგებობების ზედაპირის 

მწმენდელები 

7133 7143 ნ შენობება-ნაგებობების ზედაპირის 

მწმენდავები 

ლითონის მეყალიბეები და 

მეკოპეები 

7211 7211  ლითონის მეყალიბეები და 

მეკოპეები 

  8211 ნ ჩარხების ოპერატორები 

შემდუღებლები და აირით 

მჭრელები 

7212 7212  შემდუღებლები და აირით 

მჭრელები 

მვალცავები 7213 7213  მვალცავები 

კონსტრუქციული ლითონის 

დამამზადებლები და 

მემონტაჟეები 

7214 7214  კონსტრუქციული ლითონის 

დამამზადებელი მუშები და 

მემონტაჟეები 

მეტაკელაჟეები და მეკაბელე 

მრჩილავები 

7215 7215  მეტაკელაჟეები და მეკაბელე-

მრჩილავები 

მჭედლები, უროზე მჭედლები და 

სამჭედლო წნეხის მუშები 

7221 7221  მჭედლები, უროებზე და წნეხებზე 

მჭედლები 

ზეინკალ-მეიარაღეები და 

მონათესავე სფეროების მუშები 

7222 7222  ზეინკალ-მეხელსაწყოეები და 

მონათესავე პროფესიების მუშები       
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ლითონდასამუშავებელი ჩარხების 

ამწყობები და ოპერატორები 

7223 7223 ნ მეჩარხეები და ამწყობი 

ოპერატორები 

  8211 ნ ჩარხების ოპერატორები 

ლითონის გამპრიალებლები, 

მხეხავები და ინსტრუმენტების 

მლესავები 

7224 7224  მხეხავები, გამპრიალებლები და 

ინსტრუმენტების მლესავები 

ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებების მექანიკოსები და 

შემკეთებლები 

7231 7231 ნ ავტომობილების მექანიკოსები და 

ამწყობები 

ავიაძრავების მექანიკოსები და 

შემკეთებლები 

7232 7232  საავიაციო ძრავების მექანიკოსები 

და ამწყობები 

სასოფლო-სამეურნეო და 

სამრეწველო მანქანა-

დანადგარების მექანიკოსები და 

შემკეთებლები 

7233 7233 ნ სასოფლო-სამეურნეო და 

სამრეწველო მოწყობილობების 

მექანიკოსები და ამწყობები 

ველოსიპედების და მსგავსი 

სატრანსპორტო საშუალებების 

შემკეთებლები 

7234 7231 ნ ავტომობილების მექანიკოსები და 

ამწყობები 

პრეციზიული ინსტრუმენტების 

დამამზადებლები და 

შემკეთებლები 

7311 7311 ნ პრეციზიული ინსტრუმენტების 

დამამზადებლები და 

შემკეთებლები 

მუსიკალური ინსტრუმენტების 

დამამზადებლები და ამწყობები 

7312 7312  მუსიკალური ინსტრუმენტების 

დამამზადებლები და ამწყობები 

საიუველირო და ძვირფასი 

ლითონების ნაკეთობების 

ხელოსნები 

7313 7313  ძვირფასი ლითონებისა და 

ქვებისაგან ნაკეთობების 

დამამზადებლები 

მეთუნეები და მონათესავე 

სფეროების მუშები 

7314 7321  აბრაზიული ნაწარმის 

მეყალიბეები, მეთუნეები და 

მონათესავე პროფესიების მუშები 

შუშის დამამზადებლები, 

მჭრელები, მხეხავები და 

გამპრიალებლები 

7315 7322 ნ მემინეები, შუშის მჭრელები, 

მხეხავები და გამპრიალებლები 

პოსტერებისა და დეკორატიული 

ხატვის ოსტატები და გრავიორები 

7316 7323  მინის ამომჭრელები და 

გრავიორები 

  7324  მინაზე, კერამიკასა და სხვა მსგავს 

მასალებზე დეკორატიული ხატვის 

ოსტატები 

ხეზე, მოწნულ ნაწარმსა და სხვა 

მსგავს მასალებზე ხელით 

მომუშავე ოსტატები 

7317 7331 ნ ხეზე და სხვა მსგავს მასალებზე 

ხელით მომუშავეები 

  7424  კალათის მწვნელები, ჯაგრისების 

დამამზადებლები და მონათესავე 

პროფესიების მუშაკები  

ტექსტილზე, ტყავსა და სხვა მსგავს 

მასალებზე ხელით მომუშავე 

ოსტატები 

7318 7332  ტექსტილზე, ტყავსა და სხვა მსგავს 

მასალებზე ხელით მომუშავეები 

  7431  ბოჭკოს დამამზადებელი მუშაკები 

  7432 ნ ფეიქრები, დამრთველები და 

მონათესავე პროფესიების მუშაკები  

ხელოსნები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

7319 7223 ნ მეჩარხეები და ამწყობი 

ოპერატორები 
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  7331 ნ ხეზე და სხვა მსგავს მასალებზე 

ხელით მომუშავეები 

ბეჭდვამდელი პროცესის 

ტექნიკოსები 

7321 7341 ნ ასოთამწყობები და მონათესავე 

პროფესიების მუშაკები 

  7342  სტერეოტიპერები და 

ელექტროტიპერები 

  7343  საბეჭდი ფორმების გრავიორები და 

ამომჭმელები 

მბეჭდავები 7322 7341 ნ ასოთამწყობები და მონათესავე 

პროფესიების მუშაკები 

  7346  აბრეშუმგრაფიის, ქსილოგრაფიისა 

და ქსოვილების მეტრაფარეტეები 

  8251 ნ საბეჭდი მანქანების ოპერატორები 

ბეჭდვითი პროდუქციის საბოლოო 

დამმუშავებლები და მკინძავები 

7323 7345  მკინძავები და მონათესავე 

პროფესიების მუშაკები 

  8252 ნ საამკინძაო მანქანების 

ოპერატორები 

მშენებლობის და მონათესავე 

სფეროების ელექტრიკოსები 

7411 7137  შენობების ელექტრიკოსები და 

მონათესავე პროფესიების მუშები   

ელექტრული მოწყობილობის 

მექანიკოსები და მონტიორები 

7412 7241  ელექტრული მოწყობილობის  

მექანიკოსები და ამწყობები 

ელექტროგადამცემი ხაზების 

მემონტაჟეები და შემკეთებლები 

7413 7245 ნ ელექტროგადამცემი ხაზების 

მემონტაჟეები, შემკეთებლები და 

მეკაბელე-მრჩილავები 

ელექტრონული მოწყობილობების 

მექანიკოსები და მომსახურე 

მუშები 

7421 7242 ნ ელექტრონული მოწყობილობების  

ამწყობები 

  7243 ნ ელექტრონული მოწყობილობების   

მექანიკოსები და მომსახურე 

მუშები 

საინფორმაციო და 

კავშირგაბმულობის 

ტექნოლოგიების მემონტაჟეები და 

მომსახურე მუშები 

7422 7242 ნ ელექტრონული მოწყობილობების  

ამწყობები 

  7243 ნ ელექტრონული მოწყობილობების   

მექანიკოსები და მომსახურე 

მუშები 

  7244  ტელეგრაფისა და ტელეფონის 

მემონტაჟეები და მომსახურე 

მუშები 

  7245 ნ ელექტროგადამცემი ხაზების 

მემონტაჟეები, შემკეთებლები და 

მეკაბელე-მრჩილავები 

ხორცის, თევზისა და მსგავსი 

საკვები პროდუქტების 

გადამმუშავებლები 

7511 7411  ხორცის, თევზისა და მსგავსი 

კვების პროდუქტების 

მწარმოებელი მუშაკები 

მცხობელები, კონდიტერები და 

ტკბილეულის დამამზადებლები 

7512 7412  მცხობელები, კონდიტერები და 

ტკბილეულის დამამზადებლები 

რძის პროდუქტების 

დამამზადებლები 

7513 7413  რძის პროდუქტების 

დამამზადებლები 
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ხილის, ბოსტნეულის და მსგავსი 

პროდუქტების დამკონსერვებლები 

7514 7414  ხილის, ბოსტნეულისა და მსგავსი 

პროდუქტების დამკონსერვებლები 

საკვები პროდუქტების და 

სასმელების დეგუსტატორები და 

დამხარისხებლები 

7515 7415  კვების პროდუქტებისა და 

სასმელების დეგუსტატორები და 

დამხარისხებლები  

თამბაქოს დამამზადებლები და 

თამბაქოს პროდუქციის 

მწარმოებლები 

7516 7416  თამბაქოს დამამზადებლები და 

თამბაქოს პროდუქციის 

მწარმოებლები 

ხის პირველადი დამუშავების 

მუშები 

7521 7421  ხის დამამუშავებლები 

  8240 ნ ხის პროდუქციის დამამუშავებელი 

მანქანების ოპერატორები 

ძვირფასი ავეჯის დურგლები და 

მონათესავე სფეროების მუშები 

7522 7422  მეავეჯეები და მონათესავე 

პროფესიების მუშაკები  

ხის დასამუშავებელი ჩარხების 

გამმართველები და ოპერატორები 

7523 7423  ხის დამამუშავებელი დაზგების 

ამწყობები და ოპერატორები 

  8240 ნ ხის პროდუქციის დამამუშავებელი 

მანქანების ოპერატორები 

მამაკაცის და ქალის ტანსაცმლის 

მკერავები, მექურქეები და 

მექუდეები 

7531 7433  ქალისა და მამაკაცის ტანსაცმლის 

მკერავები და მექუდეები 

  7434  ბეწვის ტანსაცმლის 

დამამზადებელი ოსტატები და 

მონათესავე პროფესიების მუშაკები  

ტანსაცმლის და მსგავსი 

პროდუქტების მემოდელეები და 

გამომჭრელები 

7532 7435  ტექსტილის, ტყავისა და სხვა 

მსგავსი მასალებისაგან 

მრუდთარგების დამამზადებლები 

და გამომჭრელები 

მკერავები, მქარგავები და 

მონათესავე სფეროების ხელოსნები 

7533 7436  მკერავები, მქარგავები და 

მონათესავე პროფესიების მუშაკები  

ავეჯის გადამკვრელები და 

მონათესავე სფეროების ხელოსნები 

7534 7437  ავეჯის გადამკვრელები და 

მონათესავე პროფესიების მუშაკები  

ტყავის და ბეწვის 

დამმუშავებლები, მთრიმლავები 

და ჭონები 

7535 7441  ტყავისა და ბეწვის 

დამამუშავებლები და გამომყვანები 

ფეხსაცმლის მკერავები და 

მონათესავე სფეროების ხელოსნები 

7536 7442  ფეხსაცმლისა და მსგავსი ნაწარმის 

მწარმოებელი მუშები 

წყალქვეშ მომუშავე მყვინთავები 7541 6152 ნ შიდა და სანაპირო წყლებში 

თევზჭერით დაკავებული მუშაკები 

  7216  წყალქვეშ მომუშავეები 

ამფეთქებლები 7542 7112  ამფეთქებლები 

პროდუქციის დამხარისხებლები 

და შემმოწმებლები (საკვები 

პროდუქტების და სასმელების 

გარდა) 

7543 3152 ნ უსაფრთხოების, ჯანდაცვისა და 

ხარისხის ინსპექტორები 

მეფუმიგატორები, მავნებლებთან 

და სარეველებთან მებრძოლი სხვა 

მუშები 

7544 7143 ნ შენობება-ნაგებობების ზედაპირის 

მწმენდავები 
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ხელოსნები და მონათესავე 

სფეროების მუშები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

7549 7322 ნ მემინეები, შუშის მჭრელები, 

მხეხავები და გამპრიალებლები 

მაღაროსა და კარიერის მუშები 8111 7111 ნ მაღაროელები და კარიერების 

მუშები 

  8111 ნ სამთო მოწყობილობებისა და 

მანქანების ოპერატორები 

მინერალებისა და ქანების 

დასამუშავებელი დანადგარების 

ოპერატორები 

8112 8112  მადნისა და ქვის დამამუშავებელი 

დანადგარების ოპერატორები 

ჭებისა და ჭაბურღილების 

მბურღავები და მონათესავე 

სფეროთა მუშები 

8113 8113  ჭაბურღილებისა და ჭების 

მბურღავები და მონათესავე 

პროფესიების მუშაკები 

ცემენტის, ქვისა და სხვა 

მინერალური მასალისგან 

პროდუქციის დასამზადებელი 

მოწყობილობების ოპერატორები 

8114 8212  ცემენტისა და სხვა მინერალური 

მასალების დამამუშავებელი 

მანქანების ოპერატორები 

ლითონის დასამუშავებელი 

დანადგარების ოპერატორები 

8121 8121 ნ მადნისა და ლითონის ღუმელების 

ოპერატორები 

  8122 ნ მდნობელები, ჩამომსხმელები და 

მგლინავები 

  8123 ნ ლითონის თბური დამუშავების 

დანადგარების ოპერატორები 

  8124 ნ ლითონის ამდიდავები და 

ექსტრუდერები 

ლითონის გასაპრიალებელი, 

მოლითონების და დამცავი ფენის 

დასატანი მოწყობილობების 

ოპერატორები 

8122 8223 ნ გასაპრიალებელი, მეტალიზაციისა 

და ლითონზე დამცავი ფენის 

დასადები დანადგარების 

ოპერატორები 

ქიმიური ნედლეულის 

გადამუშავების დანადგარებისა და 

მოწყობილობების ოპერატორები 

8131 8151  ქიმიკატების სამსხვრევი, საფქვავი 

და შესარევი დანადგარების 

ოპერატორები 

  8152 ნ ქიმიკატების თერმული 

დამუშავების დანადგარების 

ოპერატორები 

  8153 ნ ქიმიკატების საფილტრავი 

მოწყობილობებისა და 

სეპარატორების ოპერატორები 

  8154 ნ ქიმიკატების გამოსახდელი 

მოწყობილობებისა და 

რეაქტორების ოპერატორები 

(გარდა ნავთობისა და ბუნებრივი 

აირისა) 

  8155 ნ ნავთობისა და ბუნებრივი აირის 

საწმენდი მოწყობილობების 

ოპერატორები 

  8159 ნ ქიმიური ნედლეულის 

დამამუშავებელი დანადგარების 

ოპერატორები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 



525 
 

ISCO-08 

სახელწოდება 

ISCO-08 

კოდი 

ISCO-88 

კოდი 

 ISCO-88 

სახელწოდება 

  8221 ნ ფარმაცევტული და 

პარფიუმერული პროდუქციის 

დამამუშავებელი მანქანების 

ოპერატორები 

  8222 ნ საბრძოლო და ასაფეთქებელი 

მასალების დამამუშავებელი 

მანქანების ოპერატორები 

  8229 ნ ქიმიური პროდუქციის 

დამამუშავებელი მანქანების 

ოპერატორები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

ფოტოგრაფიული პროდუქციის 

წარმოების მოწყობილობების 

ოპერატორები 

8132 7344  ფოტოგრაფები და მონათესავე 

პროფესიების მუშაკები 

  8224 ნ ფოტოგრაფიული პროდუქციის 

დამამუშავებელი მანქანების 

ოპერატორები 

რეზინის წარმოების 

მოწყობილობების ოპერატორები 

8141 8231 ნ რეზინის პროდუქციის 

დამამუშავებელი მანქანების 

ოპერატორები 

პლასტმასების წარმოების 

მოწყობილობების ოპერატორები 

8142 8232 ნ პლასტიკური პროდუქციის 

დამამუშავებელი მანქანების 

ოპერატორები 

ქაღალდის და მუყაოს ნაწარმის 

წარმოების მოწყობილობების 

ოპერატორები 

8143 8253 ნ ქაღალდის პროდუქციის 

დასამზადებელი მანქანების 

ოპერატორები 

ბოჭკოს მოსამზადებელი, სართავი 

და სახვევი მანქანების 

ოპერატორები 

8151 8261 ნ ბოჭკოს მოსამზადებელი სართავი 

და სახვევი მანქანების 

ოპერატორები 

ქსოვილის საფეიქრო და საქსოვი 

მანქანების ოპერატორები 

8152 7432 ნ ფეიქრები, დამრთველები და 

მონათესავე პროფესიების მუშაკები 

  8262 ნ საკერავი და საქსოვი მანქანების 

ოპერატორები 

საკერავი მანქანების ოპერატორები 8153 8263 ნ საკერავი მანქანების ოპერატორები 

მათეთრებელი, შესაღები და 

ქსოვილის საწმენდი მანქანების 

ოპერატორები 

8154 8264 ნ გასათეთრებელი, შესაღები და 

საწმენდი მანქანების ოპერატორები 

ბეწვისა და ტყავის 

დასამუშავებელი მანქანების 

ოპერატორები 

8155 8265 ნ ბეწვისა და ტყავის პროდუქციის 

გამოსაყვანი მანქანების 

ოპერატორები 

ფეხსაცმლისა და მსგავსი 

პროდუქციის დასამზადებელი 

მანქანების ოპერატორები 

8156 8266 ნ ფეხსაცმლისა და მსგავსი 

პროდუქციის დასამზადებელი 

მანქანების ოპერატორები 

სამრეცხაო მანქანების 

ოპერატორები 

8157 8264 ნ გასათეთრებელი, შესაღები და 

საწმენდი მანქანების ოპერატორები 

ტექსტილის, ბეწვისა და ტყავის 

პროდუქციის დასამზადებელი 

მანქანების ოპერატორები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

8159 8269 ნ ტექსტილის, ბეწვისა და ტყავის 

პროდუქციის დასამზადებელი 

მანქანების ოპერატორები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 
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საკვებისა და მსგავსი 

პროდუქტების დასამუშავებელი 

მანქანების ოპერატორები 

8160 8271 ნ ხორცისა და თევზის 

დამამუშავებელი მანქანების 

ოპერატორები 

  8272 ნ რძის პროდუქტების 

დამამუშავებელი მანქანების 

ოპერატორები 

  8273 ნ მარცვლეულისა და სანელებლების 

საფქვავი მანქანების ოპერატორები 

  8274 ნ ფქვილეული, დაღერღილი 

მარცვლეულის ნაწარმისა და 

შოკოლადის პროდუქციის 

დასამზადებელი მანქანების 

ოპერატორები 

  8275 ნ ხილის, ბოსტნეულისა და თხილის 

დამამუშავებელი მანქანების 

ოპერატორები 

  8276 ნ შაქრის დასამზადებელი მანქანების 

ოპერატორები 

  8277 ნ ჩაის, ყავისა და კაკაოს 

დასამზადებელი მანქანების 

ოპერატორები 

  8278 ნ ლუდ-სახარში, ღვინისა და სხვა 

სასმელების დასამზადებელი 

მანქანების ოპერატორები 

  8279 ნ თამბაქოს დამამუშავებელი 

მანქანების ოპერატორები 

მერქნის დასამუშავებელი და 

ქაღალდის დასამზადებელი 

მანქანების ოპერატორები 

8171 8142 ნ ქაღალდის მასის დამამზადებელი 

დანადგარების ოპერატორები 

  8143 ნ ქაღალდის დამამზადებელი 

დანადგარების ოპერატორები 

ხის დასამზადებელი 

დანადგარების ოპერატორები 

8172 8141  ხის დამამუშავებელი 

დანადგარების ოპერატორები 

შუშისა და კერამიკის 

დასამზადებელი მანქანების 

ოპერატორები 

8181 8131  მინისა და კერამიკის გამოსაწვავი 

ღუმელებისა და მსგავსი 

დანადგარების ოპერატორები 

  8139  მინის, კერამიკისა და მსგავსი 

დანადგარების ოპერატორები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

ორთქლის ძრავებისა და ქვაბების 

ოპერატორები 

8182 8162  ორთქლის ძრავებისა და ქვაბების 

ოპერატორები 

შესაფუთი, ჩამოსასხმელი და 

მარკირების მანქანების 

ოპერატორები 

8183 8290 ნ სხვა მანქანების ოპერატორები და 

ამწყობები 

სტაციონარული მანქანა-

დანადგარების ოპერატორები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

8189 8290 ნ სხვა მანქანების ოპერატორები და 

ამწყობები 

მექანიკური მოწყობილობების 

ამწყობები 

8211 8281 ნ მექანიკური მანქანების ზეინკალ-

ამწყობები 

ელექტრული და ელექტრონული 

აღჭურვილობის ამწყობები 

8212 8282 ნ ელექტრული მოწყობილობის 

ამწყობები 
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  8283 ნ ელექტრონული მოწყობილობის 

ამწყობები 

ამწყობები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

8219 8284 ნ ლითონის, რეზინისა და 

პლასტმასის ნაწარმის ამწყობები 

  8285 ნ ხისა და მსგავსი მასალების 

ნაწარმის ამწყობები 

  8286 ნ ქაღალდის, ტექსტილისა და 

მსგავსი მასალების ნაწარმის 

ამწყობები 

  8290 ნ სხვა მანქანების ოპერატორები და 

ამწყობები 

ლოკომოტივების მემანქანეები 8311 8311  ლოკომოტივების მემანქანეები 

რკინიგზის მემუხრუჭეები, 

მეისრეები და გადამბმელები 

8312 8312  რკინიგზის მამუხრუჭებელი 

მუშები, გადამბმელები და 

მეისრეები 

მოტოციკლების მძღოლები 8321 8321  მოტოციკლების მძღოლები 

მსუბუქი ავტომობილების, ტაქსისა 

და ფურგონების მძღოლები 

8322 8322  მსუბუქი ავტომობილების, ტაქსისა 

და ფურგონების მძღოლები 

ავტობუსებისა და ტრამვაის 

მძღოლები 

8331 8323  ავტობუსისა და ტრამვაის 

მძღოლები 

სატვირთო ავტომობილების 

მძღოლები 

8332 8324  სატვირთო ავტომობილების 

მძღოლები 

სასოფლო-სამეურნეო და სატყეო 

მეურნეობების მოძრავი 

დანადგარების ოპერატორები 

8341 8331  სასოფლო და სატყეო 

მეურნეობების მოტორიზებული 

მოწყობილობების ოპერატორები 

მიწასათხრელი და მსგავსი 

მანქანების ოპერატორები 

8342 8332  მიწასათხრელი და მსგავსი 

მანქანების ოპერატორები  

ამწეების, საწეველების და მსგავსი 

მანქანების ოპერატორები 

8343 8333  ამწეების, საწეველებისა და მსგავსი 

მანქანების ოპერატორები 

ავტოსატვირთველების 

ოპერატორები 

8344 8334  ავტოსაწეველების ოპერატორები 

ხომალდების საგემბანო ეკიპაჟები 

და მონათესავე სფეროების მუშები 

8350 8340  გემების ეკიპაჟები და მონათესავე 

პროფესიების მუშაკები 

შინამოსამსახურეები და 

დამხმარეები 

9111 9131  შინამოსამსახურეები, 

დამლაგებლები და მრეცხავები 

ოფისების, სასტუმროებისა და სხვა 

დაწესებულებების დამლაგებლები 

და დამხმარეები 

9112 9132 ნ მოსამსახურეები და 

დამლაგებლები ოფისებში, 

სასტუმროებსა და სხვა 

დაწესებულებებში 

ხელით მრეცხავები და 

დამუთოებლები 

9121 9133  ხელით მრეცხავები და 

დამუთოებლები  

სატრანსპორტო საშუალებების 

მრეცხავები 

9122 9142 ნ სატრანსპორტო საშუალებების, 

ფანჯრების მრეცხავები და 

მონათესავე პროფესიების მუშები 

ფანჯრების მწმენდელები 9123 9142 ნ სატრანსპორტო საშუალებების, 

ფანჯრების მრეცხავები და 

მონათესავე პროფესიების მუშები 

დასუფთავების სფეროში 

დასაქმებული სხვა პირები 

9129 9142 ნ სატრანსპორტო საშუალებების, 

ფანჯრების მრეცხავები და 

მონათესავე პროფესიების მუშები 
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არაკვალიფიციური მუშები 

მემცენარეობაში 

9211 9211 ნ სოფლის მეურნეობის 

არაკვალიფიციური მუშები 

არაკვალიფიციური მუშები 

მეცხოველეობაში 

9212 9211 ნ სოფლის მეურნეობის 

არაკვალიფიციური მუშები 

არაკვალიფიციური მუშები 

მემცენარეობის და მეცხოველეობის 

შერეული პროდუქციის 

წარმოებაში 

9213 9211 ნ სოფლის მეურნეობის 

არაკვალიფიციური მუშები 

არაკვალიფიციური მუშები 

მებაღეობაში 

9214 6113 ნ მებაღეები და ნაყოფსანერგეების 

სხვა მუშაკები 

  9211 ნ სოფლის მეურნეობის 

არაკვალიფიციური მუშები 

არაკვალიფიციური მუშები 

მეტყევეობაში 

9215 9212  სატყეო მეურნეობის 

არაკვალიფიციური მუშები 

არაკვალიფიციური მუშები 

მეთევზეობაში, თევზჭერაში და 

ზღვის პროდუქტების წარმოებაში 

9216 9213  მეთევზეობის არაკვალიფიციური 

მუშები, მონადირეები და 

ტრაპერები  

არაკვალიფიციური მუშები სამთო-

მოპოვებით მრეწველობასა და 

კარიერების დამუშავებაში 

9311 9311  სამთომოპოვებით სამუშაოებსა და 

კარიერების დამუშავებაზე 

დაკავებული არაკვალიფიციური 

მუშები 

სამოქალაქო მშენებლობის 

არაკვალიფიციური მუშები 

9312 9312  სამშენებლო სამუშაოებზე და 

გზების, კაშხლებისა და 

ანალოგიური ნაგებობების 

შეკეთებაზე დაკავებული 

არაკვალიფიციური მუშები 

არაკვალიფიციური მუშები 

შენობების მშენებლობაში 

9313 9313  შენობების მშენებლობაზე 

დაკავებული არაკვალიფიციური 

მუშები 

ხელით მფუთავები 9321 9322 ნ ხელით მფუთავები და 

სამრეწველო სფეროს სხვა 

არაკვალიფიციური მუშები 

დამამუშავებელ მრეწველობაში 

დასაქმებული არაკვალიფიციური 

მუშები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

9329 9321 ნ არაკვალიფიციური ამწყობები 

  9322 ნ ხელით მფუთავები და 

სამრეწველო სფეროს სხვა 

არაკვალიფიციური მუშები 

ხელითა და სატერფულით 

სამართავი სატრანსპორტო 

საშუალებების მძღოლები 

9331 9331  ხელითა და პედლით სამართავი 

სატრანსპორტო საშუალებების 

მძღოლები 

საჭაპანო ტრანსპორტისა და 

მანქანების მძღოლები 

9332 9332  მეეტლეები და გამწევი ძალით 

სამართავი სატრანსპორტო 

საშუალებების მძღოლები  

მტვირთავები 9333 9333 ნ მტვირთავები 

თაროების შემავსებლები 9334 9333 ნ მტვირთავები 

სწრაფი კვების კერძების 

დამამზადებლები 

9411 5122 ნ მზარეულები 
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სამზარეულოს დამხმარეები 9412 9132 ნ მოსამსახურეები და 

დამლაგებლები ოფისებში, 

სასტუმროებსა და სხვა 

დაწესებულებებში 

ქუჩაში მომსახურების გამწევი და 

მომსახურების მონათესავე 

სფეროებში დასაქმებულები 

9510 9120  ფეხსაცმლის მწმენდავები და 

ქუჩაში სხვადასხვა მომსახურების 

გამწევი არაკვალიფიცირური 

მუშები 

გარე მოვაჭრეები (გარდა საკვები 

პროდუქტების გამყიდველებისა) 

9520 9112  ქუჩაში არასასურსათო 

პროდუქტებით მოვაჭრეები 

ნარჩენების შემგროვებლები და 

დამმუშავებლები 

9611 9161 ნ მენაგვეები 

ნარჩენების დამხარისხებლები 9612 9161 ნ მენაგვეები 

მეეზოვეები და მონათესავე 

სფეროების მუშები 

9613 9162 ნ მეეზოვეები და მსგავსი 

არაკვალიფიციური მუშები 

კურიერები და პორტიეები 9621 9151  კურიერები, პორტიეები და ბარგის 

დამტარებლები 

  9152 ნ შვეიცარები, დარაჯები და 

მონათესავე პროფესიების მუშები 

შემთხვევითი სამუშაოს 

შემსრულებლები 

9622 9162 ნ მეეზოვეები და მსგავსი 

არაკვალიფიციური მუშები 

მრიცხველების კონტროლიორები 

და სავაჭრო ავტომატებიდან 

ფულის ამკრეფები 

9623 9153  სავაჭრო ავტომატებიდან ფულის 

ამკრეფები, მრიცხველების 

კონტროლიორები და მონათესავე 

პროფესიების მუშები 

მეთულუხჩეები და მეშეშეები 9624 9162 ნ მეეზოვეები და მსგავსი 

არაკვალიფიციური მუშები 

არაკვალიფიციური მუშები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

9629 9152 ნ შვეიცარები, დარაჯები და 

მონათესავე პროფესიების მუშები 

შეიარაღებული ძალების ოფიცრები 0110 0110 ნ შეიარაღებული ძალები 

შეიარაღებული ძალების უმცროსი 

მეთაურები (სერჟანტები) 

0210 0110 ნ შეიარაღებული ძალები 

შეიარაღებული ძალების სამხედრო 

მოსამსახურეები, სხვა წოდებები 

0310 0110 ნ შეიარაღებული ძალები 
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შესაბამისობის ცხრილი: ISCO-88 ISCO-08-თან 

ამ ცხრილში მოყვანილია ISCO-88-ის ჯგუფური ერთეულების სახელწოდებები და საკლასიფიკაციო 

კოდები ISCO-08-ის მიმართ. ასო „ნ“ გამოიყენება ISCO-88-სა და ISCO-08-ის ჯგუფურ ერთეულებს 

შორის ნაწილობრივი შესაბამისობის აღსანიშნავად.  

ISCO-88 

სახელწოდება 

ISCO-88 

კოდი 

ISCO-08 

კოდი 

 ISCO-08 

სახელწოდება 

კანონმდებლები 1110 1111  კანონმდებლები 

მთავრობის მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირები 

1120 1112  ხელისუფლების მაღალი 

თანამდებობის პირები 

დასახლების ტრადიციული 

მმართველები და სოფლის თავები 

1130 1113  ტრადიციული მმართველები და 

სოფლის ტიპის დასახლებათა 

ხელმძღვანელები 

პოლიტიკური პარტიების მაღალი 

რანგის თანამდებობის პირები 

1141 1114 ნ სპეციალიზებული ორგანიზაციების 

მაღალი თანამდებობის პირები 

დამქირავებლების, მომუშავეების 

გაერთიანებებისა და სხვა 

ეკონომიკური ინტერესების მქონე 

ორგანიზაციების მაღალი რანგის 

თანამდებობის პირები 

1142 1114 ნ სპეციალიზებული ორგანიზაციების 

მაღალი თანამდებობის პირები 

ჰუმანიტარული და სხვა 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების 

მაღალი რანგის თანამდებობის 

პირები 

1143 1114 ნ სპეციალიზებული ორგანიზაციების 

მაღალი თანამდებობის პირები 

დირექტორები და მთავარი 

ხელმძღვანელი პირები 

1210 1120  მმართველი დირექტორები და 

უმაღლესი რგოლის მენეჯერები 

საწარმოო და საექსპლუატაციო 

განყოფილების მენეჯერები სოფლის 

მეურნეობაში, ნადირობაში, სატყეო 

მეურნეობასა და მეთევზეობაში 

1221 1311  სოფლის მეურნეობისა და 

მეტყევეობის სფეროში წარმოების 

მენეჯერები 

  1312  აკვაკულტურის და მეთევზეობის 

სფეროში წარმოების მენეჯერები 

საწარმოო და საექსპლუატაციო 

განყოფილების მენეჯერები 

დამამუშავებელ მრეწველობაში 

1222 1321 ნ დამამუშავებელი მრეწველობის 

მენეჯერები 

  1322 ნ სამთომოპოვებითი მრეწველობის 

მენეჯერები 

საწარმოო და საექსპლუატაციო 

განყოფილების მენეჯერები 

მშენებლობაში 

1223 1323 ნ მშენებლობის მენეჯერები 

  3123 ნ მშენებლობის ზედამხედველები 

საწარმოო და საექსპლუატაციო 

განყოფილების მენეჯერები 

საბითუმო და საცალო ვაჭრობაში 

1224 1420 ნ საცალო და საბითუმო ვაჭრობის 

მენეჯერები 

საწარმოო და საექსპლუატაციო 

განყოფილების მენეჯერები 

რესტორნებსა და სასტუმროებში 

1225 1411 ნ სასტუმროების მენეჯერები 

  1412 ნ რესტორნების მენეჯერები 
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ISCO-88 

სახელწოდება 

ISCO-88 

კოდი 

ISCO-08 

კოდი 

 ISCO-08 

სახელწოდება 

საწარმოო და საექსპლუატაციო 

განყოფილების მენეჯერები 

სატრანსპორტო, სასაწყობო 

მეურნეობებსა და 

კავშირგაბმულობაში 

1226 1324 ნ მომარაგების, დისტრიბუციისა და 

მონათესავე სფეროების მენეჯერები 

  1330 ნ ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების მომსახურებების 

მენეჯერები 

საწარმოო და საექსპლუატაციო 

განყოფილების მენეჯერები 

კომერციულ მომსახურებაში 

1227 1219 ნ კომერციული მომსახურებისა და 

ადმინისტრაციის მენეჯერები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  1346  ფინანსური და სადაზღვევო სფეროს 

სამსახურებისა და ქვედანაყოფების 

მენეჯერები 

საწარმოო და საექსპლუატაციო 

განყოფილების მენეჯერები 

კომუნალურ, პერსონალურ და 

მათთან დაკავშირებულ 

მომსახურების სფეროებში 

1228 1219 ნ კომერციული მომსახურებისა და 

ადმინისტრაციის მენეჯერები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

საწარმოო და საექსპლუატაციო  

განყოფილების მენეჯერები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

1229 1213 ნ პოლიტიკისა და დაგეგმვის 

მენეჯერები 

  1219 ნ კომერციული მომსახურებისა და 

ადმინისტრაციის მენეჯერები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  1341 ნ ბავშვის მოვლის მომსახურებების 

მენეჯერები 

  1342 ნ ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს 

სამსახურების მენეჯერები 

  1343 ნ მოხუცების მოვლის სამსახურების 

მენეჯერები 

  1344 ნ სოციალური დაცვის სამსახურების 

მენეჯერები 

  1345 ნ განათლების სფეროს სამსახურებისა 

და ქვედანაყოფების მენეჯერები 

  1349 ნ სოციალური მომსამსახურების 

სფეროს სამსახურების მენეჯერები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  1439 ნ სხვა მომსახურებების მენეჯერები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  2654 ნ კინოს, თეატრისა და მონათესავე 

სფეროთა რეჟისორები და 

პროდიუსერები 

  3435 ნ ხელოვნებისა და კულტურის სფეროს 

სხვა დამხმარე სპეციალისტები 

საფინანსო და ადმინისტრაციული 

განყოფილების მენეჯერები 

1231 1211 ნ ფინანსური მენეჯერები 

  1219 ნ კომერციული მომსახურებისა და 

ადმინისტრაციის მენეჯერები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 
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ISCO-88 

სახელწოდება 

ISCO-88 

კოდი 

ISCO-08 

კოდი 

 ISCO-08 

სახელწოდება 

კადრებისა და საწარმოო 

ურთიერთობების განყოფილების 

მენეჯერები 

1232 1212 ნ ადამიანური რესურსების მენეჯერები 

პროდუქციის გასაღებისა და 

მარკეტინგის განყოფილების 

მენეჯერები 

1233 1221 ნ გაყიდვებისა და მარკეტინგის 

მენეჯერები 

სარეკლამო და საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის განყოფილების 

მენეჯერები 

1234 1222 ნ რეკლამირებისა და საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის მენეჯერები 

მომარაგებისა და განაწილების 

განყოფილების მენეჯერები 

1235 1324 ნ მომარაგების, დისტრიბუციისა და 

მონათესავე სფეროების მენეჯერები 

კომპიუტერული მომსახურების 

განყოფილების მენეჯერები 

1236 1330 ნ ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების მომსახურებების 

მენეჯერები 

სამეცნიერო კვლევებისა და 

დამუშავების განყოფილების 

მენეჯერები 

1237 1223 ნ კვლევებისა და დამუშავებების 

მენეჯერები 

სხვა განყოფილების მენეჯერები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

1239 1213 ნ პოლიტიკისა და დაგეგმვის 

მენეჯერები 

გენერალური მენეჯერები სოფლის 

მეურნეობაში, ნადირობაში, სატყეო 

მეურნეობასა და მეთევზეობაში 

1311 6111 ნ მემინდვრეები და მებოსტნეები 

  6112 ნ ხეხილისა და ბუჩქოვანი 

კულტურების მწარმოებლები 

  6113 ნ მებაღეები; სანერგე მეურნეობების 

მუშაკები 

  6114 ნ მემცენარეობის შერეული 

პროფუქციის მწარმოებლები 

  6121 ნ ხორცისა და რძის პროდუქტების 

მწარმოებლები 

  6122 ნ მეფრინველეები 

  6130 ნ მემცენარეობისა და მეცხოველეობის 

შერეული პროდუქციის 

მწარმოებლები 

  6210 ნ სატყეო მეურნეობის და მონათესავე 

სფეროების მუშაკები 

  6221 ნ აკვაკულტურის სფეროში 

დასაქმებული მუშაკები 

  6222 ნ შიგა და სანაპირო წყლების 

მეთევზეობის სფეროს მუშაკები 

  6223 ნ ღრმა წყლების მეთევზეობის სფეროს 

მუშაკები 

გენერალური მენეჯერები 

დამამუშავებელ მრეწველობაში 

1312 1321 ნ დამამუშავებელი მრეწველობის 

მენეჯერები 

  1322 ნ სამთომოპოვებითი მრეწველობის 

მენეჯერები 

გენერალური მენეჯერები 

მშენებლობაში 

1313 1323 ნ მშენებლობის მენეჯერები 

გენერალური მენეჯერები საბითუმო 

და საცალო ვაჭრობაში 

1314 1420 ნ საცალო და საბითუმო ვაჭრობის 

მენეჯერები 
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ISCO-88 

სახელწოდება 

ISCO-88 

კოდი 

ISCO-08 

კოდი 

 ISCO-08 

სახელწოდება 

  5221 ნ მაღაზიების მეპატრონეები 

გენერალური მენეჯერები 

რესტორნებსა და სასტუმროებში 

1315 1411 ნ სასტუმროების მენეჯერები 

  1412 ნ რესტორნების მენეჯერები 

გენერალური მენეჯერები 

სატრანსპორტო, სასაწყობო 

მეურნეობებსა და 

კავშირგაბმულობაში 

1316 1324 ნ მომარაგების, დისტრიბუციისა და 

მონათესავე სფეროების მენეჯერები 

  1330 ნ ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების მომსახურებების 

მენეჯერები 

გენერალური მენეჯერები 

კომერციულ მომსახურებებში 

1317 1211 ნ ფინანსური მენეჯერები 

  1212 ნ ადამიანური რესურსების მენეჯერები 

  1219 ნ კომერციული მომსახურებისა და 

ადმინისტრაციის მენეჯერები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  1221 ნ გაყიდვებისა და მარკეტინგის 

მენეჯერები 

  1222 ნ რეკლამირებისა და საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის მენეჯერები 

  1330 ნ ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების მომსახურებების 

მენეჯერები 

  1346  ფინანსური და სადაზღვევო სფეროს 

სამსახურებისა და ქვედანაყოფების 

მენეჯერები 

გენერალური მენეჯერები 

კომუნალურ, პერსონალურ და 

მათთან დაკავშირებული 

მომსახურების სფეროში 

1318 1219 ნ კომერციული მომსახურებისა და 

ადმინისტრაციის მენეჯერები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

გენერალური მენეჯერები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

1319 1223 ნ კვლევებისა და დამუშავებების 

მენეჯერები 

  1341 ნ ბავშვის მოვლის მომსახურებების 

მენეჯერები 

  1342 ნ ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს 

სამსახურების მენეჯერები 

  1343 ნ მოხუცების მოვლის სამსახურების 

მენეჯერები 

  1344 ნ სოციალური დაცვის სამსახურების 

მენეჯერები 

  1345 ნ განათლების სფეროს სამსახურებისა 

და ქვედანაყოფების მენეჯერები 

  1349 ნ სოციალური მომსამსახურების 

სფეროს სამსახურების მენეჯერები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  1431  სპორტული, რეკრეაციული და 

კულტურული ცენტრების მენეჯერები 

  1439 ნ სხვა მომსახურებების მენეჯერები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 
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ფიზიკოსები და ასტრონომები 2111 2111  ფიზიკოსები და ასტრონომები 

მეტეოროლოგები 2112 2112  მეტეოროლოგები 

ქიმიკოსები 2113 2113  ქიმიკოსები 

  2262 ნ ფარმაცევტები 

გეოლოგები და გეოფიზიკოსები 2114 2114  გეოლოგები და გეოფიზიკოსები 

მათემატიკოსები და მონათესავე 

პროფესიების სპეციალისტ-

პროფესიონალები 

2121 2120 ნ მათემატიკოსები, აქტუარები და 

სტატისტიკოსები 

სტატისტიკოსები 2122 2120 ნ მათემატიკოსები, აქტუარები და 

სტატისტიკოსები 

კომპიუტერული სისტემების 

დიზაინერები და ანალიტიკოსები 

2131 2511  სისტემური ანალიტიკოსები 

  2512  პროგრამისტები 

  2513 ნ Web-ის და მულტიმედიური 

პროგრამების შემუშავების  

სპეციალისტები 

  2519 ნ პროგრამული უზრუნველყოფისა და 

აპლიკაციების შემუშავების 

სპეციალისტები და ანალიტიკოსები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  2521  მონაცემთა ბაზის დიზაინერები და 

ადმინისტრატორები 

  2522  სისტემური ადმინისტრატორები 

  2523 ნ კომპიუტერული ქსელების 

სპეციალისტები 

კომპიუტერული პროგრამისტები 2132 2513 ნ Web-ის და მულტიმედიური 

პროგრამების შემუშავების  

სპეციალისტები 

  2514  აპლიკაციების პროგრამისტები 

  2519 ნ პროგრამული უზრუნველყოფისა და 

აპლიკაციების შემუშავების 

სპეციალისტები და ანალიტიკოსები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  2523 ნ კომპიუტერული ქსელების 

სპეციალისტები 

კომპიუტერის სპეციალისტ-

პროფესიონალები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

2139 2513 ნ Web-ის და მულტიმედიური 

პროგრამების შემუშავების  

სპეციალისტები 

  2519 ნ პროგრამული უზრუნველყოფისა და 

აპლიკაციების შემუშავების 

სპეციალისტები და ანალიტიკოსები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  2529  მონაცემთა ბაზებისა და ქსელების 

სპეციალისტები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

არქიტექტორები, ქალაქისა და 

სატრანსპორტო კვანძების 

დაგეგმარების სპეციალისტ-

პროფესიონალები 

2141 2161  შენობების არქიტექტორები 

  2162  ლანდშაფტის არქიტექტორები 
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  2164  ქალაქისა და სატრანსპორტო 

კვანძების მგეგმავები 

სამოქალაქო მშენებლობის 

ინჟინრები 

2142 2142  სამოქალაქო მშენებლობის ინჟინრები 

ინჟინერ-ელექტრიკოსები 2143 2151  ინჟინერ-ელექტრიკოსები 

ინჟინერ-ელექტრიკოსები და 

ტელეკომუნიკაციების ინჟინრები 

2144 2152  ელექტრონიკის ინჟინრები 

  2153  ტელეკომუნიკაციების ინჟინრები 

ინჟინერ-მექანიკოსები 2145 2144  ინჟინერ-მექანიკოსები 

ინჟინერ-ქიმიკოსები 2146 2145  ინჟინერ-ქიმიკოსები 

სამთო ინჟინრები, მეტალურგები და 

მონათესავე პროფესიების 

სპეციალისტ-პროფესიონალები 

2147 2146  სამთო ინჟინრები, მეტალურგები და 

მონათესავე სფეროების 

სპეციალისტები 

კარტოგრაფები და ტოპოგრაფები 2148 2165  გეოდეზისტები, კარტოგრაფები და 

ტოპოგრაფები 

არქიტექტორები, ინჟინრები და 

მონათესავე პროფესიების 

სპეციალისტ-პროფესიონალები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

2149 2141  მრეწველობისა და წარმოების 

ინჟინრები 

  2143  გარემოს დაცვის ინჟინრები 

  2149  ტექნიკის (ინჟინერიის) სფეროს 

სპეციალისტი-პრფესიონალები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

ბიოლოგები, ბოტანიკოსები, 

ზოოლოგები და მონათესავე 

პროფესიების სპეციალისტ-

პროფესიონალები 

2211 2131 ნ ბიოლოგები, ბოტანიკოსები, 

ზოოლოგები და მონათესავე 

სფეროების სპეციალისტი-

პროფესიონალები 

  2133  გარემოს დაცვის სპეციალისტები 

ფარმაკოლოგები, პათოლოგები და 

მონათესავე პროფესიების 

სპეციალისტ-პროფესიონალები 

2212 2131 ნ ბიოლოგები, ბოტანიკოსები, 

ზოოლოგები და მონათესავე 

სფეროების სპეციალისტი-

პროფესიონალები 

  2212  ექიმი-სპეციალისტები 

  2250 ნ ვეტერინარი ექიმები 

აგრონომები და მონათესავე 

პროფესიების სპეციალისტები 

2213 2132 ნ სოფლის მეურნეობის, მეტყევეობისა 

და მეთევზეობის სფეროთა 

სპეციალისტები (კონსულტანტები) 

ექიმები 2221 2211  ზოგადი პრაქტიკის ექიმები 

  2212  ექიმი-სპეციალისტები 

სტომატოლოგები 2222 2261  სტომატოლოგი 

ვეტერინარები 2223 2250 ნ ვეტერინარი ექიმები 

ფარმაცევტები 2224 2262 ნ ფარმაცევტები 

ჯანდაცვის სპეციალისტ-

პროფესიონალები (საექთნო 

საქმიანობის გარდა), სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

2229 2263 ნ შრომის დაცვის და გარემოს 

სამედიცინო ასპექტების 

სპეციალისტები 

  2269 ნ ჯანმრთელობის დაცვის 

სპეციალისტები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 
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საექთნო საქმიანობისა და მეანობის 

სპეციალისტ-პროფესიონალები 

2230 1342 ნ ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს 

სამსახურების მენეჯერები 

  1343 ნ მოხუცების მოვლის სამსახურების 

მენეჯერები 

  2221 ნ სპეციალისტი-პროფესიონალი 

ექთნები 

  2222 ნ სპეციალისტი-პროფესიონალი მეანები 

  3221 ნ ექთნის დამხმარე სპეციალისტები 

  3222 ნ მეანის დამხმარე სპეციალისტები 

კოლეჯის, უნივერსიტეტისა და 

უმაღლესი განათლების 

სასწავლებლების პედაგოგები 

2310 2310  უნივერსიტეტებისა და სხვა 

უმაღლესი სასწავლებლების 

მასწავლებლები 

  2320 ნ პროფესიული განათლების 

მასწავლებლები 

საშუალო განათლების პედაგოგები 2320 2320 ნ პროფესიული განათლების 

მასწავლებლები 

  2330  საშუალო სკოლის მასწავლებლები 

დაწყებითი განათლების პედაგოგები 2331 2341 ნ დაწყებითი სკოლის მასწავლებლები 

სკოლამდელი განათლების 

პედაგოგები 

2332 2342 ნ სკოლამდელი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების აღმზრდელები 

სპეციალური განათლების 

პედაგოგები 

2340 2352 ნ სპეციალური განათლების სფეროს 

მასწავლებლები 

განათლების მეთოდიკის 

სპეციალისტები 

2351 2351 ნ განათლების მეთოდების 

სპეციალისტები 

სკოლის ინსპექტორები 2352 2351 ნ განათლების მეთოდების 

სპეციალისტები 

განათლების სფეროს სხვა 

სპეციალისტ-პროფესიონალები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

2359 2353 ნ უცხო ენების კერძო მასწავლებლები 

  2354  მუსიკის კერძო მასწავლებლები 

  2355 ნ ხელოვნების კერძო მასწავლებლები 

  2356 ნ ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

მასწავლებლები 

  2359 ნ განათლების სფეროს სპეციალისტები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

ბუხჰღალტრები 2411 2411  ბუხჰალტრები 

  2412 ნ ფინანსური და საინვესტიციო 

მრჩევლები 

კადრებისა და პროფორიენტაციის 

სპეციალისტები 

2412 2263 ნ შრომის დაცვის და გარემოს 

სამედიცინო ასპექტების 

სპეციალისტები 

  2423  პერსონალისა და კარიერული 

წინსვლის პროფესიონალები 

  2424  პერსონალის მომზადებისა და 

განვითარების სპეციალისტები 

კომერციული საქმიანობის 

სპეციალისტ-პროფესიონალები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

2419 2412 ნ ფინანსური და საინვესტიციო 

მრჩევლები 

  2413  ფინანსური ანალიტიკოსები 
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  2421  მართვისა და ორგანიზაციის 

ანალიტიკოსები 

  2422  პოლიტიკის ადმინისტრირების 

პროფესიონალები 

  2431  რეკლამისა და მარკეტინგის 

სპეციალისტები 

  2432  საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

სპეციალისტები 

  3339 ნ ბიზნეს მომსახურებების აგენტები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

იურისტები 2421 2611  იურისტები 

მოსამართლეები 2422 2612  მოსამართლეები 

სამართლის სფეროს სპეციალისტ-

პროფესიონალები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

2429 2619  სამართლის სფეროს სპეციალისტები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

არქივარიუსები და მუზეუმის 

მცველები 

2431 2621  არქივარიუსები და მუზეუმის 

მცველები 

ბიბლიოთეკარები და 

ინფორმაციასთან დაკავშირებული 

მონათესავე პროფესიების 

სპეციალისტ-პროფესიონალები 

2432 2622  ბიბლიოთეკარები და მონათესავე 

საინფორმაციო სფეროთა 

სპეციალისტები 

ეკონომისტები 2441 2631  ეკონომისტები 

სოციოლოგები, ანთროპოლოგები და 

მონათესავე პროფესიების 

სპეციალისტ-პროფესიონალები 

2442 2632  სოციოლოგები, ანთროპოლოგები და 

მონათესავე სფეროთა სპეციალისტები 

ფილოსოფოსები, ისტორიკოსები და 

პოლიტოლოგები 

2443 2633  ფილოსოფოსები, ისტორიკოსები და 

პოლიტოლოგები 

ფილოლოგები, მთარგმნელები და 

თარჯიმნები 

2444 2643  მთარგმნელები, თარჯიმნები და სხვა 

ლინგვისტები 

ფსიქოლოგები 2445 2634  ფსიქოლოგები 

სოციალური მომსახურების 

სპეციალისტ-პროფესიონალები 

2446 2635  სოციალური სამუშაოებისა და 

კონსულტაციების სფეროთა 

სპეციალისტები 

მწერლები, ჟურნალისტები და სხვა 

ავტორები 

2451 2431  რეკლამისა და მარკეტინგის 

სპეციალისტები 

  2432  საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

სპეციალისტები 

  2641  მწერლები, პოეტები და სხვა 

ლიტერატორები 

  2642 ნ ჟურნალისტები 

მოქანდაკეები, მხატვრები და 

მონათესავე ხელოვანები 

2452 2166 ნ გრაფიკული და მულტიმედიის 

დიზაინერები 

  2651  მხატვრები 

კომპოზიტორები, მუსიკოსები და 

მომღერლები 

2453 2652 ნ მუსიკოსები, მომღერლები და 

კომპოზიტორები 

ქორეოგრაფები და მოცეკვავეები 2454 2653 ნ მოცეკვავეები და ქორეოგრაფები 

ფილმის, თეატრისა და მონათესავე 

სფეროების მსახიობები და 

რეჟისორები 

2455 2654 ნ კინოს, თეატრისა და მონათესავე 

სფეროთა რეჟისორები და 

პროდიუსერები 
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  2655  მსახიობები 

რელიგიის სფეროს სპეციალისტ-

პროფესიონალები 

2460 2636  რელიგიის სფეროს სპეციალისტები 

ქიმიური და ფიზიკური 

მეცნიერებების ტექნიკოსები 

3111 3111  ქიმიური და ფიზიკური 

მეცნიერებების ტექნიკოსები 

სამოქალაქო მშენებლობის 

ტექნიკოსები 

3112 3112 ნ სამოქალაქო მშენებლობის 

ტექნიკოსები 

ელექტროტექნიკოსები 3113 3113 ნ ელექტროტექნიკოსები 

ელექტრონიკისა და 

ტელეკომუნიკაციების ტექნიკოსები 

3114 3114 ნ ელექტრონიკის ტექნიკოსები 

  3522  სატელეკომუნიკაციო დანადგარების 

ტექნიკოსები 

მექანიკური მოწყობილობების 

ტექნიკოსები  

3115 3115 ნ მანქანათმშენებლობის ტექნიკოსები 

ქიმიური მანქანა-მოწყობილობების 

ტექნიკოსები  

3116 3116  ქიმიური მანქანათმშენებლობის 

ტექნიკოსები 

  3133 ნ ქიმიური გადამამუშავებელი საწარმოს 

ოპერატორები 

სამთომოპოვებითი და 

მეტალურგიული მრეწველობის 

ტექნიკოსები  

3117 3117 ნ სამთომოპოვებითი მრეწველობის და 

მეტალურგიის ტექნიკოსები 

მხაზველები 3118 3118  მხაზველები 

ფიზიკურ და ტექნიკურ 

მეცნიერებათა სპეციალისტები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

3119 3119  ფიზიკური და ტექნიკური 

მეცნიერებების ტექნიკოსები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

ასისტენტები კომპიუტერული 

მომსახურების სფეროში 

3121 3512  ინფორმაციული და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების მომხმარებლების 

მხარდაჭერის ტექნიკოსები 

  3513  კომპიუტერული ქსელებისა და 

სისტემების ტექნიკოსები 

  3514  ვებ ტექნიკოსები 

კომპიუტერული მოწყობილობის 

ოპერატორები 

3122 3511  ინფორმაციული და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების ექსპლუატაციის 

ტექნიკოსები 

სამრეწველო რობოტების 

კონტროლიორები 

3123 3139 ნ პროცესის მართვის ტექნიკოსები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

ფოტოგრაფები და გამოსახულებისა 

და ხმის ჩამწერი მოწყობილობის 

ოპერატორები 

3131 3431  ფოტოგრაფები 

  3521 ნ რადიო- და ტელემაუწყებლობის 

ტექნიკოსები 

სამაუწყებლო და 

სატელეკომუნიკაციო 

მოწყობილობის ოპერატორები 

3132 3521 ნ რადიო- და ტელემაუწყებლობის 

ტექნიკოსები 

  3522  სატელეკომუნიკაციო დანადგარების 

ტექნიკოსები 

სამედიცინო მოწყობილობის 

ოპერატორები 

3133 3211  რენტგენოლოგიისა და თერაპიული 

აღჭურვილობის ტექნიკოსები 

გემების მექანიკოსები 3141 3151  გემების მექანიკოსები 
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კაპიტნის ვახტის თანაშემწეები და 

ლოცმანები 

3142 3152  გემების კაპიტნები და ლოცმანები 

თვითმფრინავების პილოტები და 

მონათესავე პროფესიების 

სპეციალისტები 

3143 3153 ნ თვითმფრინავების პილოტები და 

მონათესავე დამხმარე სპეციალისტები 

თვითმფრინავების გადაადგილების 

კონტროლიორები 

3144 3154  საჰაერო მოძრაობის დისპეტჩერები 

თვითმფრინავების უსაფრთხო 

გადაადგილების სპეციალისტები 

3145 3155  საჰაერო მოძრაობის უსაფრთხოების 

სისტემების ელექტროტექნიკოსები 

სამშენებლო და სახანძრო 

ინსპექტორები 

3151 3112 ნ სამოქალაქო მშენებლობის 

ტექნიკოსები 

  3119 ნ ფიზიკური და ტექნიკური 

მეცნიერებების ტექნიკოსები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

უსაფრთხოების, ჯანდაცვისა და 

ხარისხის ინსპექტორები 

3152 2263 ნ შრომის დაცვის და გარემოს 

სამედიცინო ასპექტების 

სპეციალისტები 

  3113 ნ ელექტროტექნიკოსები 

  3114 ნ ელექტრონიკის ტექნიკოსები 

  3115 ნ მანქანათმშენებლობის ტექნიკოსები 

  3117 ნ სამთომოპოვებითი მრეწველობის და 

მეტალურგიის ტექნიკოსები 

  3257 ნ გარემოსა და შრომის დაცვის სფეროს 

ინსპექტორები და დამხმარეები 

  7543  პროდუქციის დამხარისხებლები და 

შემმოწმებლები (საკვები 

პროდუქტების და სასმელების გარდა) 

სიცოცხლის შემსწავლელი 

მეცნიერებების სპეციალისტები 

3211 3141  სიცოცხლის შემსწავლელი 

მეცნიერებების ტექნიკოსები 

(სამედიცინო სფეროს გარდა) 

  3212  სამედიცინო და პათოლოგიის 

ლაბორატორიის ტექნიკოსები 

აგრონომიისა და სატყეო 

მეურნეობის სპეციალისტები 

3212 3142  სოფლის მეურნეობის სფეროს 

ტექნიკოსები 

  3143  მეტყევეობის ტექნიკოსები 

სასოფლო და სატყეო მეურნეობის 

კონსულტანტები  

3213 2132 ნ სოფლის მეურნეობის, მეტყევეობისა 

და მეთევზეობის სფეროთა 

სპეციალისტები (კონსულტანტები) 

ფერშალები 3221 2240  პარამედიცინის პრაქტიკოსები 

  3253  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 

დაცვის სპეციალისტები 

  3256  სამედიცინო სფეროს დამხმარე 

პერსონალი 

სანიტრები 3222 2263 ნ შრომის დაცვის და გარემოს 

სამედიცინო ასპექტების 

სპეციალისტები 

  3257 ნ გარემოსა და შრომის დაცვის სფეროს 

ინსპექტორები და დამხმარეები 

დიეტოლოგები და რაციონალური 

კვების სპეციალისტები 

3223 2265  დიეტოლოგები და რაციონალური 

კვების სპეციალისტები 
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ოპტომეტრისტები და ოპტიკოსები  3224 2267  ოფთალმოლოგები, ოპტომეტრისტები 

და ოპტიკოსები 

  3254  ოპტიკოს-ოპტომეტრისტი 

სტომატოლოგის ასისტენტები 3225 3251  სტომატოლოგის ასისტენტები 

(კბილის ექიმები) 

ფიზიოთერაპევტები და მონათესავე 

პროფესიების დამხმარე პერსონალი 

3226 2264  ფიზიოთერაპევტები 

  2269 ნ ჯანმრთელობის დაცვის 

სპეციალისტები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

  3214 ნ კბილის და პროთეზირების 

ტექნიკოსები 

  3255  ფიზიოთერაპიის ტექნიკოსები და 

ასისტენტები 

ვეტერინარის ასისტენტები 3227 3240  ვეტერინარიის ტექნიკოსები და 

დამხმარე პერსონალი 

ფარმაცევტის ასისტენტები 3228 3213  ფარმაცევტი ტექნიკოსები და 

ასისტენტები 

თანამედროვე ჯანდაცვის სფეროს 

დამხმარე პერსონალი (საექთნო 

საქმიანობის გარდა), სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

3229 2230 ნ ტრადიციული და არატრადიციული 

მედიცინის მაღალი კვალიფიკაციის 

მკურნალები და პრაქტიკოსები 

  2266  აუდიოლოგები და მეტყველების 

სპეციალისტები 

  2267 ნ ოფთალმოლოგები, ოპტომეტრისტები 

და ოპტიკოსები 

  2269 ნ ჯანმრთელობის დაცვის 

სპეციალისტები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

  3259  ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს 

დამხმარე სპეციალისტები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

საექთნო საქმიანობის დამხმარე 

პერსონალი 

3231 3221 ნ ექთნის დამხმარე სპეციალისტები 

სამეანო საქმიანობის დამხმარე 

პერსონალი 

3232 3222 ნ მეანის დამხმარე სპეციალისტები 

ხალხური მედიცინის პრაქტიკოსები 3241 2230 ნ ტრადიციული და არატრადიციული 

მედიცინის მაღალი კვალიფიკაციის 

მკურნალები და პრაქტიკოსები 

  3230 ნ ტრადიციული და არატრადიციული 

სამედიცინო სფეროს დამხმარე 

სპეციალისტები 

არატრადიციული მედიცინის 

პრაქტიკოსები 

3242 3413 ნ რელიგიური სფეროს დამხმარე 

სპეციალისტები 

დაწყებითი განათლების დამხმარე 

პერსონალი 

3310 2341 ნ დაწყებითი სკოლის მასწავლებლები 

სკოლამდელი განათლების 

დამხმარე პერსონალი 

3320 2342 ნ სკოლამდელი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების აღმზრდელები 

სპეციალური განათლების დამხმარე 

პერსონალი 

3330 2352 ნ სპეციალური განათლების სფეროს 

მასწავლებლები 
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განათლების სფეროს სხვა დამხმარე 

პერსონალი 

3340 2353 ნ უცხო ენების კერძო მასწავლებლები 

  2355 ნ ხელოვნების კერძო მასწავლებლები 

  2356 ნ ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

მასწავლებლები 

  2359 ნ განათლების სფეროს სპეციალისტები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  3153 ნ თვითმფრინავების პილოტები და 

მონათესავე დამხმარე სპეციალისტები 

  3423 ნ ფიტნეს და სპორტული დასვენების 

ინსტრუქტორები და სპორტული 

პროგრამის ხელმძღვანელები 

  5165  სატრანსპორტო საშუალებების 

მართვის ინსტრუქტორები 

ფასიანი ქაღალდების დილერები და 

ბროკერები 

3411 2412 ნ ფინანსური და საინვესტიციო 

მრჩევლები 

  3311  ფასიანი ქაღალდების და ფინანსური 

დილერები და ბროკერები 

სადაზღვევო აგენტები 3412 3321  სადაზღვევო აგენტები 

უძრავი ქონების აგენტები 3413 3334  უძრავი ქონების აგენტები და 

საკუთრების მენეჯერები 

მოგზაურობის კონსულტანტები და 

მისი ორგანიზატორები 

3414 3339 ნ ბიზნეს მომსახურებების აგენტები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  4221 ნ სამოგზაურო ბიუროების 

თანამშრომლები 

გაყიდვების აგენტები 3415 2433  ტექნიკური და სამედიცინო 

პროდუქციის გაყიდვების 

სპეციალისტები (გარდა 

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიებისა) 

  2434  ინფორმაციული და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების გაყიდვების 

სპეციალისტები 

  3322  კომერციული გაყიდვების აგენტები 

შესყიდვების აგენტები 3416 3323  შემსყიდველები 

საქონელმცოდნეები, შეფასების 

ექსპერტები და აუქციონისტები 

3417 3315  შემფასებლები და ზარალის 

კონსულტანტები 

  3339 ნ ბიზნეს მომსახურებების აგენტები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

საფინანსო და გაყიდვების სფეროს 

დამხმარე პერსონალი, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

3419 3312  საკრედიტო და სესხის ოფიცრები 

სავაჭრო ბროკერები  3421 3324  სავაჭრო ბროკერები 

კლირინგისა და ფორვარდული 

გარიგების აგენტები  

3422 3331  კლირინგისა და ფორვარდული 

გარიგების აგენტები 

დაქირავებისა და შრომითი 

ხელშეკრულების აგენტები 

3423 3333 ნ დასაქმების აგენტები და 

კონტრაქტორები 

კომერციული მომსახურების 

აგენტები და სავაჭრო ბროკერები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

3429 3339 ნ ბიზნეს მომსახურებების აგენტები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 
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მდივან-ადმინისტრატორები და 

მონათესავე პროფესიების დამხმარე 

პერსონალი 

3431 3341 ნ ოფისის ზედამხედველები 

  3342 ნ სამართლებრივი სფეროს მდივნები 

  3343 ნ ადმინისტრაციული და 

აღმასრულებელი სფეროს მდივნები 

  3344 ნ სამედიცინო სფეროს მდივნები 

იურიდიული და მონათესავე 

სფეროების დამხმარე პერსონალი 

3432 3411  სამართლისა და მონათესავე სფეროს 

დამხმარე სპეციალისტები 

ბუხჰღალტერ-მოანგარიშეები 3433 3313 ნ საბუხჰალტრო სფეროს 

სპეციალისტები 

სტატისტიკის, მათემატიკისა და 

მონათესავე სფეროების დამხმარე 

პერსონალი 

3434 3313 ნ საბუხჰალტრო სფეროს 

სპეციალისტები 

  3314  სტატისტიკის, მათემატიკისა და 

მონათესავე სფეროების 

სპეციალისტები 

ადმინისტრაციული დამხმარე 

პერსონალი, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

3439 3332  კონფერენციებისა და სხვა 

ღონისძიებების ორგანიზატორები 

  3341 ნ ოფისის ზედამხედველები 

  3343 ნ ადმინისტრაციული და 

აღმასრულებელი სფეროს მდივნები 

  3359 ნ სახელმწიფო საქმიანობის 

სპეციალისტები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

  3433 ნ სამხატვრო გალერეების, მუზეუმებისა 

და ბიბლიოთეკების დამხმარე 

სპეციალისტები 

საბაჟო და სასაზღვრო ინსპექტორები 3441 3351  საბაჟო და სასაზღვრე ინსპექტორები 

სახელმწიფო მოსამსახურეები 

საგადასახადო და სააქციზო 

მოსაკრებლების ამოღების სფეროში 

3442 3352  სახელმწიფო მოსამსახურეები 

საგადასახადო და სააქციზო 

მოსაკრებლების სფეროებში 

სახელმწიფო მოსამსახურეები 

სოციალური და საპენსიო 

უზრუნველყოფის სფეროში 

3443 3353  სახელმწიფო მოსამსახურეები 

სოციალური უზრუნველყოფის 

სფეროში 

სახელმწიფო მოსამსახურეები 

ლიცენზირების სფეროში 

3444 3354  სახელმწიფო მოსამსახურეები 

ლიცენზირების სფეროში 

საბაჟო, საგადასახადო და მსგავსი 

სახელმწიფო საქმიანობების 

დამხმარე პერსონალი, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

3449 3359 ნ სახელმწიფო საქმიანობის 

სპეციალისტები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

პოლიციის ინსპექტორები და 

დეტექტივები 

3450 3355  პოლიციის ინსპექტორები და 

დეტექტივები 

  3411  სამართლისა და მონათესავე სფეროს 

დამხმარე სპეციალისტები 

სოციალური სამსახურის დამხმარე 

პერსონალი 

3460 3412  სოციალური სამსახურის დამხმარე 

სპეციალისტები 

დეკორატორები და კომერციული 

დიზაინერები 

3471 2163  პროდუქციისა და ტანსაცმლის 

დიზაინერები 
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  2166 ნ გრაფიკული და მულტიმედიის 

დიზაინერები 

  3432  ინტერიერის დიზაინერები და 

დეკორატორები 

  3433 ნ სამხატვრო გალერეების, მუზეუმებისა 

და ბიბლიოთეკების დამხმარე 

სპეციალისტები 

  3435 ნ ხელოვნებისა და კულტურის სფეროს 

სხვა დამხმარე სპეციალისტები 

რადიო-, ტელე- და სხვა წამყვანები 3472 2642 ნ ჟურნალისტები 

  2656  რადიოს, სატელევიზიო და სხვა მედია 

საშუალებების დიქტორები 

ქუჩის, ღამის კლუბებისა და მისთ. 

მუსიკოსები, მომღერლები და 

მოცეკვავეები 

3473 2652 ნ მუსიკოსები, მომღერლები და 

კომპოზიტორები 

  2653 ნ მოცეკვავეები და ქორეოგრაფები 

მასხარები, ილუზიონისტები, 

აკრობატები და მონათესავე 

პროფესიების დამხმარე პერსონალი 

3474 2659  შემოქმედებითი და საშემსრულებლო 

არტისტები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

  3435 ნ ხელოვნებისა და კულტურის სფეროს 

სხვა დამხმარე სპეციალისტები 

სპორტსმენები და მონათესავე 

პროფესიების დამხმარე პერსონალი 

3475 3421  სპორტსმენები 

  3422  სპორტის მწვრთნელები, 

ინსტრუქტორები და სპორტთან 

დაკავშირებული ოფიციალური 

პირები 

  3423 ნ ფიტნეს და სპორტული დასვენების 

ინსტრუქტორები და სპორტული 

პროგრამის ხელმძღვანელები 

რელიგიის სფეროს დამხმარე 

პერსონალი 

3480 3413 ნ რელიგიური სფეროს დამხმარე 

სპეციალისტები 

სტენოგრაფისტები და მბეჭდავები 4111 3341 ნ ოფისის ზედამხედველები 

  4131 ნ მბეჭდავები და ტექსტის 

რედაქტირების მოწყობილობის 

ოპერატორები 

ტექსტების სარედაქციო 

მოწყობილობის ოპერატორები და 

სხვა მსგავსი სამუშაოების 

შემსრულებლები  

4112 3341 ნ ოფისის ზედამხედველები 

  4131 ნ მბეჭდავები და ტექსტის 

რედაქტირების მოწყობილობის 

ოპერატორები 

მონაცემთა შემყვანი ოპერატორები 4113 3341 ნ ოფისის ზედამხედველები 

  4132 ნ მონაცემთა შეყვანის კლერკები 

გამომთვლელი მანქანების 

ოპერატორები 

4114 3341 ნ ოფისის ზედამხედველები 

  4132 ნ მონაცემთა შეყვანის კლერკები 

მდივნები 4115 3341 ნ ოფისის ზედამხედველები 

  3342 ნ სამართლებრივი სფეროს მდივნები 
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  3344 ნ სამედიცინო სფეროს მდივნები 

  4120  მდივნები (ზოგადი პროფილის) 

მოსამსახურეები, დაკავებული 

ბუხჰღალტრული ოპერაციებისა და 

აღრიცხვის წარმოებით  

4121 3341 ნ ოფისის ზედამხედველები 

  4311  საბუხჰალტრო ოპერაციებისა და 

აღრიცხვის კლერკები 

  4313  სამუშაო დროის აღრიცხვის და 

შრომის ანაზღაურების გაანგარიშების 

სფეროს კლერკები 

მოსამსახურეები, დაკავებული 

სტატისტიკური და ფინანსური 

ინფორმაციის დამუშავებით 

4122 3341 ნ ოფისის ზედამხედველები 

  4312 ნ სტატისტიკის, საფინანსო და 

სადაზღვევო კლერკები 

საწყობში აღრიცხვით დაკავებული 

მოსამსახურეები 

4131 3341 ნ ოფისის ზედამხედველები 

  4321  საწყობის კლერკები 

მოსამსახურეები, დაკავებული 

პროდუქციის აღრიცხვით  

4132 3341 ნ ოფისის ზედამხედველები 

  4322  წარმოების კლერკები 

მოსამსახურეები, დაკავებული 

ტრანსპორტირების აღრიცხვით  

4133 3341 ნ ოფისის ზედამხედველები 

  4323  სატრანსპორტო გადაზიდვების 

კლერკები 

ბიბლიოთეკისა და კარტოთეკის 

მოსამსახურეები 

4141 3341 ნ ოფისის ზედამხედველები 

  4411  ბიბლიოთეკის კლერკები 

  4415  საქმისმწარმოებლები და ასლის 

გადამღები კლერკები 

ფოსტის დამტარებლები და 

დამხარისხებლები 

4142 3341 ნ ოფისის ზედამხედველები 

  4412  კურიერები და ფოსტის 

დამხარისხებლები 

კოდების მიმნიჭებლები, 

კორექტორები და მონათესავე 

პროფესიების მოსამსახურეები 

4143 3252  სამედიცინო რეგისტრატორები და 

ჯანმრთელობის დაცვის ინფორმაციის 

სპეციალისტები 

  3341 ნ ოფისის ზედამხედველები 

  4413  კოდების მიმნიჭებლები, 

კორექტორები და მონათესავე სფეროს 

კლერკები 

გადამწერები და მონათესავე 

პროფესიების მოსამსახურეები 

4144 4414  გადამწერები და მონათესავე 

პროფესიების მუშაკები 

ოფისის სხვა მოსამსახურეები 4190 3341 ნ ოფისის ზედამხედველები 

  4110  ოფისის ზოგადი პროფილის 

კლერკები 

  4227  სოციოლოგიური გამოკვლევების და 

ბაზრის კონიუნქტურის კვლევების 

ინტერვიუერები 
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  4416  პერსონალთან დაკავშირებული 

საკითხების კლერკები 

  4419  ოფისის დამხმარე პერსონალი, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

მოლარეები, ბილეთების 

გამყიდველების ჩათვლით 

4211 4211 ნ ბანკის მოლარეები და მონათესავე 

სფეროთა კლერკები 

  4212 ნ ბუკმეკერები, კრუპიეები და 

აზარტული თამაშების სფეროში 

დასაქმებული სხვა პირები 

  5230  მოლარეები, საბილეთო სლაროების 

მოლარეების ჩათვლით 

ბანკის მოლარეები და სხვა 

მოსამსახურეები  

4212 4211 ნ ბანკის მოლარეები და მონათესავე 

სფეროთა კლერკები 

ბუკმეკერები და კრუპიეები 4213 4212 ნ ბუკმეკერები, კრუპიეები და 

აზარტული თამაშების სფეროში 

დასაქმებული სხვა პირები 

ნივთების დაგირავებითა და 

ფულადი თანხების გაცემით 

დაკავებული აგენტები 

4214 4213  ნივთების დაგირავების და ფულის 

გასესხების აგენტები 

ვალების აკრეფითა და მსგავსი 

საქმიანობით დაკავებული 

მოსამსახურეები 

4215 4214  ვალის ამკრეფები და მონათესავე 

სფეროებში დასაქმებული სხვა პირები 

ტურისტული სააგენტოს 

მოსამსახურეები 

4221 4221 ნ სამოგზაურო ბიუროების 

თანამშრომლები 

მომსვლელთა მიღებითა და 

ინფორმირებით დაკავებული 

მოსამსახურეები 

4222 3341 ნ ოფისის ზედამხედველები 

  4222  საკონტაქტო ცენტრის კლერკები 

  4224  სასტუმროს მიმღების ოპერატორები 

  4225  განაცხადის ფორმებზე მომუშავე 

მუშაკები 

  4226  მიმღების ოპერატორები (ზოგადი 

პროფილის) 

  4229  კლიენტების ინფორმირებით 

დაკავებული მუშაკები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

ტელეფონის ოპერატორები 4223 3341 ნ ოფისის ზედამხედველები 

  4223  სატელეფონო კომუტატორის 

ოპერატორები 

თანმხლები პერსონალი 

მოგზაურობისას, 

ბორტგამცილებლები და 

სტიუარდები 

5111 4221 ნ სამოგზაურო ბიუროების 

თანამშრომლები 

  5111  ბორტგამცილებლები და სტიუარდები 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის 

კონდუქტორები 

5112 5112  ტრანსპორტის კონდუქტორები 

გიდები 5113 5113  გიდები 
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დამხმარე პერსონალი ოჯახებში და 

ეკონომები 

5121 5151  ოფისების, სასტუმროებისა და სხვა 

დაწესებულებების დალაგებისა და 

სამეურნეო საქმეების 

ზედამხედველები 

  5152  ეკონომები 

მზარეულები 5122 3434  შეფმზარეულები 

  5120  მზარეულები 

  9411  სწრაფი კვების კერძების 

დამამზადებლები 

ოფიციანტები, ბარმენები და 

მებუფეტეები 

5123 5131  მიმტანები 

  5132  ბარმენები 

ბავშვების მომვლელები 5131 5311  ბავშვის მომვლელები 

  5312  მასწავლებლების დამხმარეები 

პერსონალური მომვლელები 

სამედიცინო დაწესებულებებში 

5132 3258  სასწრაფო დახმარების პერსონალი 

  5321  ავადმყოფის მოვლის დამხმარე 

პერსონალი 

  5329  ავადმყოფის ინდივიდუალური 

მომვლელები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

პერსონალური მომვლელები სახლში 5133 5322  ბინაზე ინდივიდუალური 

მომვლელები 

ინდივიდუალური მოვლისა და 

მონათესავე სფეროების მუშაკები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

5139 5164  ცხოველების მომთვინიერებლები და 

მომვლელები 

  5329  ავადმყოფის ინდივიდუალური 

მომვლელები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

ქალისა და მამაკაცის პარიკმახერები, 

კოსმეტოლოგები და მონათესავე 

პროფესიების მუშაკები 

5141 5141  სტილისტები 

  5142  კოსმეტოლოგები და მონათესავე 

სფეროებში დასაქმებული პირები 

კომპანიონები და მოსამსახურეები 5142 5162  კომპანიონები და კამერდინერები 

დამკრძალავები და მებალზამეები 5143 5163  მეკუბოვეები და ბალზამირების 

სპეციალისტები 

ინდივიდუალური მომსახურების 

სხვა მუშაკები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

5149 5169  პირადი მომსახურებების სფეროში 

დასაქმებული პირები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

ასტროლოგები და მონათესავე 

პროფესიების მუშაკები 

5151 5161 ნ ასტროლოგები, მკითხავები და 

მონათესავე სფეროთა სპეციალისტები 

მკითხავები, ქირომანტები და 

მონათესავე პროფესიების მუშაკები 

5152 5161 ნ ასტროლოგები, მკითხავები და 

მონათესავე სფეროთა სპეციალისტები 

მეხანძრეები 5161 5411  მეხანძრეები 

პოლიციელები 5162 5412  პოლიციელები 

ციხის მცველები 5163 5413  ციხის დარაჯები 

დაცვის სამსახურების მუშაკები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

5169 5414 ნ დარაჯები 
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  5419  მოსახლეობისა და საკუთრების 

დამცველი სამახურების მუშაკები, 

სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

მანეკენები და სხვა ცოცხალი 

მოდელები 

5210 5241  მოდელები 

მაღაზიის გამყიდველები და 

საქონლის დემონსტრატორები 

5220 5222  მაღაზიების ზედამხედველები 

  5223  მაღაზიების კოსულტანტ-

გამყიდველები 

  5242  საქონლის დემონსტრატორები 

  5245  მომსახურების პუნქტების პერსონალი 

  5246 ნ კვების ობიექტების დახლის მუშაკები 

  5249  გაყიდვების სფეროს მუშაკები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

ჯიხურებისა და ბაზრების 

გამყიდველები 

5230 5211  დახლისა და ბაზრის გამყიდველები 

  5246 ნ კვების ობიექტიებს დახლის მუშაკები 

მემინდვრეები და მებოსტნეები 6111 6111 ნ მემინდვრეები და მებოსტნეები 

ხეხილისა და კენკროვანი 

კულტურების მწარმოებლები 

6112 6112 ნ ხეხილისა და ბუჩქოვანი 

კულტურების მწარმოებლები 

მებაღეები და ნაყოფსანერგეების 

სხვა მუშაკები 

6113 6113 ნ მებაღეები; სანერგე მეურნეობების 

მუშაკები 

  9214  არაკვალიფიციური მუშები 

მებაღეობაში 

შერეული სასოფლო- სამეურნეო 

პროდუქტების მწარმოებლები 

6114 6114 ნ მემცენარეობის შერეული 

პროფუქციის მწარმოებლები 

რძისა და მეცხოველეობის 

პროდუქტების მწარმოებლები  

6121 6121 ნ ხორცისა და რძის პროდუქტების 

მწარმოებლები 

მეფრინველეები 6122 6122 ნ მეფრინველეები 

მეფუტკრეები და მეაბრეშუმეები 6123 6123 ნ მეფუტკრეები და მეაბრეშუმეები 

შერეული ტიპის მეცხოველეობის 

პროდუქტების მწარმოებლები  

6124 6121 ნ ხორცისა და რძის პროდუქტების 

მწარმოებლები 

  6122 ნ მეფრინველეები 

  6123 ნ მეფუტკრეები და მეაბრეშუმეები 

ბაზარზე ორიენტირებული 

მეცხოველეები და მონათესავე 

პროფესიების მუშაკები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

6129 5164  ცხოველების მომთვინიერებლები და 

მომვლელები 

  6129  მეცხოველეები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

ბაზარზე ორიენტირებული 

მემცენარეობისა და მეცხოველეობის 

პროდუქტების მწარმოებლები  

6130 6130 ნ მემცენარეობისა და მეცხოველეობის 

შერეული პროდუქციის 

მწარმოებლები 

მეტყევეები და ხე-ტყის 

დამამზადებლები 
6141 6210 ნ სატყეო მეურნეობის და მონათესავე 

სფეროების მუშაკები 

ხის ნახშირის გამომწველები და 

მონათესავე პროფესიების მუშაკები 

6142 6210 ნ სატყეო მეურნეობის და მონათესავე 

სფეროების მუშაკები 

წყლის მცენარეებისა და ცხოველების 

მოშენებით დაკავებული მუშაკები  

6151 6221 ნ აკვაკულტურის სფეროში 

დასაქმებული მუშაკები 
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შიდა და სანაპირო წყლებში 

თევზჭერით დაკავებული მუშაკები  

6152 6222 ნ შიგა და სანაპირო წყლების 

მეთევზეობის სფეროს მუშაკები 

  7541 ნ წყალქვეშ მომუშავე მყვინთავები 

ღრმა წყლებში თევზჭერით 

დაკავებული მუშაკები  

6153 6223 ნ ღრმა წყლების მეთევზეობის სფეროს 

მუშაკები 

მონადირეები და ტრაპერები 6154 6224  მონადირეები და ხაფანგით 

მონადირეები 

საკუთარი მოთხოვნილების 

დაკმაყოფილებაზე 

ორიენტირებული სოფლის 

მეურნეობისა და მეთევზეობის 

დარგის მუშაკები 

6210 6310  კვალიფიციური მუშაკები, რომლებიც 

აწარმოებენ მემცენარეობის 

პროდუქციას საკუთარი 

მოხმარებისთვის 

  6320  კვალიფიციური მუშაკები, რომლებიც 

აწარმოებენ მეცხოველეობის 

პროდუქციას საკუთარი 

მოხმარებისთვის 

  6330  კვალიფიციური მუშაკები, რომლებიც 

აწარმოებენ მემცენარეობის და 

მეცხოველეობის შერეულ 

პროდუქციას საკუთარი 

მოხმარებისთვის 

  6340  მეთევზეები, მონადირეები, ხაფანგით 

მონადირეები და შემგროვებლები, 

რომლებიც აწარმოებენ პროდუქციას 

საკუთარი მოხმარებისთვის 

მაღაროელები და კარიერების 

მუშები 

7111 3121  სამთომოპოვებითი მრეწველობის 

ზედამხედველები 

  8111 ნ მაღაროსა და კარიერის მუშები 

ამფეთქებლები 7112 7542  ამფეთქებლები 

ქვის მტეხავები, ქვისმთლელები და 

ქვაზე მჭრელები 

7113 7113 ნ ქვის მტეხავები, ქვისმთლელები და 

ქვაზე მჭრელები 

ტრადიციული მასალებით 

მშენებლები 

7121 7111 ნ სახლების მშენებლები 

კალატოზები და ფილებზე 

მომუშავეები 

7122 7112  კალატოზები და მონათესავე 

სფეროების მუშები 

  7113 ნ ქვის მტეხავები, ქვისმთლელები და 

ქვაზე მჭრელები 

ბეტონჩამსხმელი, 

ბეტონმომპირკეთებელი და 

მონათესავე პროფესიების მუშაკები  

7123 7114  ბეტონის ჩამსხმელები, ბეტონის 

მომპირკეთებლები და მონათესავე 

სფეროების მუშები 

ხუროები და დურგლები 7124 7115  ხუროები და დურგლები 

მშენებლები და მონათესავე 

პროფესიების მუშაკები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

7129 3123 ნ მშენებლობის ზედამხედველები 

  7111 ნ სახლების მშენებლები 

  7119  შენობის კარკასის მშენებლები და 

მონათესავე სფეროების მუშები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

მხურავები  7131 7121  მხურავები 

იატაკისა და ფილების დამგებები  7132 7122  იატაკისა და ფილების დამგებები 
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მებათქაშეები 7133 7123  მებათქაშეები 

საიზოლაციო სამუშაოებზე 

დასაქმებული მუშები 

7134 7124  საიზოლაციო სამუშაოების მუშები 

მეშუშეები 7135 7125  მეშუშეები 

ზეინკალ-სანტექნიკოსები და 

ზეინკალ-მილგამყვანები 

7136 7126  ზეინკალ-სანტექნიკოსები და 

ზეინკალ-მილგამყვანები 

შენობების ელექტრიკოსები და 

მონათესავე პროფესიების მუშები   

7137 7411  მშენებლობის და მონათესავე 

სფეროების ელექტრიკოსები 

მღებავები და მონათესავე 

პროფესიების მუშები 

7141 7131  მღებავები და მონათესავე სფეროების 

მუშები 

მლაქავები და მონათესავე 

პროფესიების მუშები 

7142 7132  აეროგრაფით მღებავები და მლაქავები 

შენობება-ნაგებობების ზედაპირის 

მწმენდავები 

7143 7133  შენობა-ნაგებობების ზედაპირის 

მწმენდელები 

  7544  მეფუმიგატორები, მავნებლებთან და 

სარეველებთან მებრძოლი სხვა მუშები 

ლითონის მეყალიბეები და 

მეკოპეები 

7211 7211 ნ ლითონის მეყალიბეები და მეკოპეები 

შემდუღებლები და აირით 

მჭრელები 

7212 7212  შემდუღებლები და აირით მჭრელები 

მვალცავები 7213 7213  მვალცავები 

კონსტრუქციული ლითონის 

დამამზადებელი მუშები და 

მემონტაჟეები 

7214 7214  კონსტრუქციული ლითონის 

დამამზადებლები და მემონტაჟეები 

მეტაკელაჟეები და მეკაბელე-

მრჩილავები 

7215 7215  მეტაკელაჟეები და მეკაბელე 

მრჩილავები 

წყალქვეშ მომუშავეები 7216 7541 ნ წყალქვეშ მომუშავე მყვინთავები 

მჭედლები, უროებზე და წნეხებზე 

მჭედლები 

7221 7221  მჭედლები, უროზე მჭედლები და 

სამჭედლო წნეხის მუშები 

ზეინკალ-მეხელსაწყოეები და 

მონათესავე პროფესიების მუშები       

7222 7222  ზეინკალ-მეიარაღეები და მონათესავე 

სფეროების მუშები 

მეჩარხეები და ამწყობი 

ოპერატორები 

7223 7223 ნ ლითონდასამუშავებელი ჩარხების 

ამწყობები და ოპერატორები 

  7319 ნ ხელოსნები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

მხეხავები, გამპრიალებლები და 

ინსტრუმენტების მლესავები 

7224 7224  ლითონის გამპრიალებლები, 

მხეხავები და ინსტრუმენტების 

მლესავები 

ავტომობილების მექანიკოსები და 

ამწყობები 

7231 7231  ავტოსატრანსპორტო საშუალებების 

მექანიკოსები და შემკეთებლები 

  7234  ველოსიპედების და მსგავსი 

სატრანსპორტო საშუალებების 

შემკეთებლები 

საავიაციო ძრავების მექანიკოსები 

და ამწყობები 

7232 7232  ავიაძრავების მექანიკოსები და 

შემკეთებლები 

სასოფლო-სამეურნეო და 

სამრეწველო მოწყობილობების 

მექანიკოსები და ამწყობები 

7233 7127  ჰაერის კონდიცირების და სამაცივრო 

სისტემების მექანიკოსები 
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  7233  სასოფლო-სამეურნეო და სამრეწველო 

მანქანა-დანადგარების მექანიკოსები 

და შემკეთებლები 

ელექტრული მოწყობილობის  

მექანიკოსები და ამწყობები 

7241 7412  ელექტრული მოწყობილობის 

მექანიკოსები და მონტიორები 

ელექტრონული მოწყობილობების  

ამწყობები 

7242 7421 ნ ელექტრონული მოწყობილობების 

მექანიკოსები და მომსახურე მუშები 

  7422 ნ საინფორმაციო და კავშირგაბმულობის 

ტექნოლოგიების მემონტაჟეები და 

მომსახურე მუშები 

ელექტრონული მოწყობილობების   

მექანიკოსები და მომსახურე მუშები 

7243 7421 ნ ელექტრონული მოწყობილობების 

მექანიკოსები და მომსახურე მუშები 

  7422 ნ საინფორმაციო და კავშირგაბმულობის 

ტექნოლოგიების მემონტაჟეები და 

მომსახურე მუშები 

ტელეგრაფისა და ტელეფონის 

მემონტაჟეები და მომსახურე მუშები 

7244 7422 ნ საინფორმაციო და კავშირგაბმულობის 

ტექნოლოგიების მემონტაჟეები და 

მომსახურე მუშები 

ელექტროგადამცემი ხაზების 

მემონტაჟეები, შემკეთებლები და 

მეკაბელე-მრჩილავები 

7245 7413  ელექტროგადამცემი ხაზების 

მემონტაჟეები და შემკეთებლები 

  7422 ნ საინფორმაციო და კავშირგაბმულობის 

ტექნოლოგიების მემონტაჟეები და 

მომსახურე მუშები 

პრეციზიული ინსტრუმენტების 

დამამზადებლები და შემკეთებლები 

7311 3214 ნ კბილის და პროთეზირების 

ტექნიკოსები 

  7311  პრეციზიული ინსტრუმენტების 

დამამზადებლები და შემკეთებლები 

მუსიკალური ინსტრუმენტების 

დამამზადებლები და ამწყობები 

7312 7312  მუსიკალური ინსტრუმენტების 

დამამზადებლები და ამწყობები 

ძვირფასი ლითონებისა და 

ქვებისაგან ნაკეთობების 

დამამზადებლები 

7313 7313  საიუველირო და ძვირფასი 

ლითონების ნაკეთობების ხელოსნები 

აბრაზიული ნაწარმის მეყალიბეები, 

მეთუნეები და მონათესავე 

პროფესიების მუშები 

7321 7314  მეთუნეები და მონათესავე სფეროების 

მუშები 

მემინეები, შუშის მჭრელები, 

მხეხავები და გამპრიალებლები 

7322 7315  შუშის დამამზადებლები, მჭრელები, 

მხეხავები და გამპრიალებლები 

  7549  ხელოსნები და მონათესავე სფეროების 

მუშები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

მინის ამომჭრელები და გრავიორები 7323 7316 ნ პოსტერებისა და დეკორატიული 

ხატვის ოსტატები და გრავიორები 

მინაზე, კერამიკასა და სხვა მსგავს 

მასალებზე დეკორატიული ხატვის 

ოსტატები 

7324 7316 ნ პოსტერებისა და დეკორატიული 

ხატვის ოსტატები და გრავიორები 

ხეზე და სხვა მსგავს მასალებზე 

ხელით მომუშავეები 

7331 7317 ნ ხეზე, მოწნულ ნაწარმსა და სხვა 

მსგავს მასალებზე ხელით მომუშავე 

ოსტატები 

  7319 ნ ხელოსნები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 
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ტექსტილზე, ტყავსა და სხვა მსგავს 

მასალებზე ხელით მომუშავეები 

7332 7318 ნ ტექსტილზე, ტყავსა და სხვა მსგავს 

მასალებზე ხელით მომუშავე 

ოსტატები 

ასოთამწყობები და მონათესავე 

პროფესიების მუშაკები  

7341 7321 ნ ბეჭდვამდელი პროცესის ტექნიკოსები 

  7322 ნ მბეჭდავები 

სტერეოტიპერები და 

ელექტროტიპერები 

7342 7321 ნ ბეჭდვამდელი პროცესის ტექნიკოსები 

საბეჭდი ფორმების გრავიორები და 

ამომჭმელები 

7343 7321 ნ ბეჭდვამდელი პროცესის ტექნიკოსები 

ფოტოგრაფები და მონათესავე 

პროფესიების მუშაკები  

7344 8132 ნ ფოტოგრაფიული პროდუქციის 

წარმოების მოწყობილობების 

ოპერატორები 

მკინძავები და მონათესავე 

პროფესიების მუშაკები  

7345 7323 ნ ბეჭდვითი პროდუქციის საბოლოო 

დამმუშავებლები და მკინძავები 

აბრეშუმგრაფიის, ქსილოგრაფიისა 

და ქსოვილების მეტრაფარეტეები 

7346 7322 ნ მბეჭდავები 

ხორცის, თევზისა და მსგავსი კვების 

პროდუქტების მწარმოებელი 

მუშაკები 

7411 7511  ხორცის, თევზისა და მსგავსი საკვები 

პროდუქტების გადამმუშავებლები 

მცხობელები, კონდიტერები და 

ტკბილეულის დამამზადებლები 

7412 7512  მცხობელები, კონდიტერები და 

ტკბილეულის დამამზადებლები 

რძის პროდუქტების 

დამამზადებლები 

7413 7513  რძის პროდუქტების დამამზადებლები 

ხილის, ბოსტნეულისა და მსგავსი 

პროდუქტების დამკონსერვებლები 

7414 7514  ხილის, ბოსტნეულის და მსგავსი 

პროდუქტების დამკონსერვებლები 

კვების პროდუქტებისა და 

სასმელების დეგუსტატორები და 

დამხარისხებლები  

7415 7515  საკვები პროდუქტების და სასმელების 

დეგუსტატორები და 

დამხარისხებლები 

თამბაქოს დამამზადებლები და 

თამბაქოს პროდუქციის 

მწარმოებლები 

7416 7516  თამბაქოს დამამზადებლები და 

თამბაქოს პროდუქციის 

მწარმოებლები 

ხის დამამუშავებლები 7421 7521 ნ ხის პირველადი დამუშავების მუშები 

მეავეჯეები და მონათესავე 

პროფესიების მუშაკები  

7422 7522  ძვირფასი ავეჯის დურგლები და 

მონათესავე სფეროების მუშები 

ხის დამამუშავებელი დაზგების 

ამწყობები და ოპერატორები 

7423 7523 ნ ხის დასამუშავებელი ჩარხების 

გამმართველები და ოპერატორები 

კალათის მწვნელები, ჯაგრისების 

დამამზადებლები და მონათესავე 

პროფესიების მუშაკები  

7424 7317 ნ ხეზე, მოწნულ ნაწარმსა და სხვა 

მსგავს მასალებზე ხელით მომუშავე 

ოსტატები 

ბოჭკოს დამამზადებელი მუშაკები  7431 7318 ნ ტექსტილზე, ტყავსა და სხვა მსგავს 

მასალებზე ხელით მომუშავე 

ოსტატები 

ფეიქრები, დამრთველები და 

მონათესავე პროფესიების მუშაკები  

7432 7318 ნ ტექსტილზე, ტყავსა და სხვა მსგავს 

მასალებზე ხელით მომუშავე 

ოსტატები 

  8152 ნ ქსოვილის საფეიქრო და საქსოვი 

მანქანების ოპერატორები 

ქალისა და მამაკაცის ტანსაცმლის 

მკერავები და მექუდეები 

7433 7531 ნ მამაკაცის და ქალის ტანსაცმლის 

მკერავები, მექურქეები და მექუდეები 
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ბეწვის ტანსაცმლის დამამზადებელი 

ოსტატები და მონათესავე 

პროფესიების მუშაკები  

7434 7531 ნ მამაკაცის და ქალის ტანსაცმლის 

მკერავები, მექურქეები და მექუდეები 

ტექსტილის, ტყავისა და სხვა 

მსგავსი მასალებისაგან 

მრუდთარგების დამამზადებლები 

და გამომჭრელები 

7435 7532  ტანსაცმლის და მსგავსი 

პროდუქტების მემოდელეები და 

გამომჭრელები 

მკერავები, მქარგავები და 

მონათესავე პროფესიების მუშაკები  

7436 7533  მკერავები, მქარგავები და მონათესავე 

სფეროების ხელოსნები 

ავეჯის გადამკვრელები და 

მონათესავე პროფესიების მუშაკები  

7437 7534  ავეჯის გადამკვრელები და 

მონათესავე სფეროების ხელოსნები 

ტყავისა და ბეწვის 

დამამუშავებლები და გამომყვანები 

7441 7535  ტყავის და ბეწვის დამმუშავებლები, 

მთრიმლავები და ჭონები 

ფეხსაცმლისა და მსგავსი ნაწარმის 

მწარმოებელი მუშები 

7442 7536  ფეხსაცმლის მკერავები და მონათესავე 

სფეროების ხელოსნები 

სამთო მოწყობილობებისა და 

მანქანების ოპერატორები 

8111 3121  სამთომოპოვებითი მრეწველობის 

ზედამხედველები 

  8111 ნ მაღაროსა და კარიერის მუშები 

მადნისა და ქვის დამამუშავებელი 

დანადგარების ოპერატორები 

8112 8112  მინერალებისა და ქანების 

დასამუშავებელი დანადგარების 

ოპერატორები 

ჭაბურღილებისა და ჭების 

მბურღავები და მონათესავე 

პროფესიების მუშაკები 

8113 8113  ჭებისა და ჭაბურღილების 

მბურღავები და მონათესავე სფეროთა 

მუშები 

მადნისა და ლითონის ღუმელების 

ოპერატორები 

8121 3135 ნ ლითონის წარმოების პროცესების 

ოპერატორები 

  8121 ნ ლითონის დასამუშავებელი 

დანადგარების ოპერატორები 

მდნობელები, ჩამომსხმელები და 

მგლინავები 

8122 3135 ნ ლითონის წარმოების პროცესების 

ოპერატორები 

  8121 ნ ლითონის დასამუშავებელი 

დანადგარების ოპერატორები 

ლითონის თბური დამუშავების 

დანადგარების ოპერატორები 

8123 3135 ნ ლითონის წარმოების პროცესების 

ოპერატორები 

  8121 ნ ლითონის დასამუშავებელი 

დანადგარების ოპერატორები 

ლითონის ამდიდავები და 

ექსტრუდერები 

8124 3135 ნ ლითონის წარმოების პროცესების 

ოპერატორები 

  8121 ნ ლითონის დასამუშავებელი 

დანადგარების ოპერატორები 

მინისა და კერამიკის გამოსაწვავი 

ღუმელებისა და მსგავსი 

დანადგარების ოპერატორები 

8131 8181 ნ შუშისა და კერამიკის დასამზადებელი 

მანქანების ოპერატორები 

მინის, კერამიკისა და მსგავსი 

დანადგარების ოპერატორები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

8139 8181 ნ შუშისა და კერამიკის დასამზადებელი 

მანქანების ოპერატორები 

ხის დამამუშავებელი დანადგარების 

ოპერატორები 

8141 8172  ხის დასამზადებელი დანადგარების 

ოპერატორები 

ქაღალდის მასის დამამზადებელი 

დანადგარების ოპერატორები 

8142 3139 ნ პროცესის მართვის ტექნიკოსები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 



553 
 

ISCO-88 

სახელწოდება 

ISCO-88 

კოდი 

ISCO-08 

კოდი 

 ISCO-08 

სახელწოდება 

  8171 ნ მერქნის დასამუშავებელი და 

ქაღალდის დასამზადებელი 

მანქანების ოპერატორები 

ქაღალდის დამამზადებელი 

დანადგარების ოპერატორები 

8143 3139 ნ პროცესის მართვის ტექნიკოსები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  8171 ნ მერქნის დასამუშავებელი და 

ქაღალდის დასამზადებელი 

მანქანების ოპერატორები 

ქიმიკატების სამსხვრევი, საფქვავი 

და შესარევი დანადგარების 

ოპერატორები 

8151 8131 ნ ქიმიური ნედლეულის გადამუშავების 

დანადგარებისა და მოწყობილობების 

ოპერატორები 

ქიმიკატების თერმული 

დამუშავების დანადგარების 

ოპერატორები 

8152 3133 ნ ქიმიური გადამამუშავებელი საწარმოს 

ოპერატორები 

  8131 ნ ქიმიური ნედლეულის გადამუშავების 

დანადგარებისა და მოწყობილობების 

ოპერატორები 

ქიმიკატების საფილტრავი 

მოწყობილობებისა და 

სეპარატორების ოპერატორები 

8153 3133 ნ ქიმიური გადამამუშავებელი საწარმოს 

ოპერატორები 

  8131 ნ ქიმიური ნედლეულის გადამუშავების 

დანადგარებისა და მოწყობილობების 

ოპერატორები 

ქიმიკატების გამოსახდელი 

მოწყობილობებისა და რეაქტორების 

ოპერატორები (გარდა ნავთობისა და 

ბუნებრივი აირისა) 

8154 3133 ნ ქიმიური გადამამუშავებელი საწარმოს 

ოპერატორები 

  8131 ნ ქიმიური ნედლეულის გადამუშავების 

დანადგარებისა და მოწყობილობების 

ოპერატორები 

ნავთობისა და ბუნებრივი აირის 

საწმენდი მოწყობილობების 

ოპერატორები 

8155 3134  ნავთობისა და ბუნებრივი აირის 

გამწმენდი საწარმოს ოპერატორები 

  8131 ნ ქიმიური ნედლეულის გადამუშავების 

დანადგარებისა და მოწყობილობების 

ოპერატორები 

ქიმიური ნედლეულის 

დამამუშავებელი დანადგარების 

ოპერატორები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

8159 3133 ნ ქიმიური გადამამუშავებელი საწარმოს 

ოპერატორები 

  8131 ნ ქიმიური ნედლეულის გადამუშავების 

დანადგარებისა და მოწყობილობების 

ოპერატორები 

ენერგიის მწარმოებელი 

დანადგარების ოპერატორები 

8161 3131  ელექტროსადგურების ოპერატორები 

ორთქლის ძრავებისა და ქვაბების 

ოპერატორები 

8162 8182  ორთქლის ძრავებისა და ქვაბების 

ოპერატორები 

მაღალტემპერატურული 

ღუმელების, წყლის 

დამამუშავებელი მსგავსი 

მოწყობილობების ოპერატორები 

8163 3132  ნაგავსაწვავი და წყლის გამწმენდი 

ქარხნების ოპერატორები 
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ავტომატიზირებული საამწყობო 

ხაზების ოპერატორები 

8171 3122 ნ დამამუშავებელი მრეწველობის 

ზედამხედველები 

  3139 ნ პროცესის მართვის ტექნიკოსები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

სამრეწველო რობოტების 

ოპერატორები 

8172 3122 ნ დამამუშავებელი მრეწველობის 

ზედამხედველები 

  3139 ნ პროცესის მართვის ტექნიკოსები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

ჩარხების ოპერატორები 8211 3122 ნ დამამუშავებელი მრეწველობის 

ზედამხედველები 

  7211 ნ ლითონის მეყალიბეები და მეკოპეები 

  7223 ნ ლითონდასამუშავებელი ჩარხების 

ამწყობები და ოპერატორები 

ცემენტისა და სხვა მინერალური 

მასალების დამამუშავებელი 

მანქანების ოპერატორები 

8212 8114  ცემენტის, ქვისა და სხვა მინერალური 

მასალისგან პროდუქციის 

დასამზადებელი მოწყობილობების 

ოპერატორები 

ფარმაცევტული და პარფიუმერული 

პროდუქციის დამამუშავებელი 

მანქანების ოპერატორები 

8221 3122 ნ დამამუშავებელი მრეწველობის 

ზედამხედველები 

  8131 ნ ქიმიური ნედლეულის გადამუშავების 

დანადგარებისა და მოწყობილობების 

ოპერატორები 

საბრძოლო და ასაფეთქებელი 

მასალების დამამუშავებელი 

მანქანების ოპერატორები 

8222 3122 ნ დამამუშავებელი მრეწველობის 

ზედამხედველები 

  8131 ნ ქიმიური ნედლეულის გადამუშავების 

დანადგარებისა და მოწყობილობების 

ოპერატორები 

გასაპრიალებელი, მეტალიზაციისა 

და ლითონზე დამცავი ფენის 

დასადები დანადგარების 

ოპერატორები 

8223 3122 ნ დამამუშავებელი მრეწველობის 

ზედამხედველები 

  8122  ლითონის გასაპრიალებელი, 

მოლითონების და დამცავი ფენის 

დასატანი მოწყობილობების 

ოპერატორები 

ფოტოგრაფიული პროდუქციის 

დამამუშავებელი მანქანების 

ოპერატორები 

8224 3122 ნ დამამუშავებელი მრეწველობის 

ზედამხედველები 

  8132 ნ ფოტოგრაფიული პროდუქციის 

წარმოების მოწყობილობების 

ოპერატორები 

ქიმიური პროდუქციის 

დამამუშავებელი მანქანების 

ოპერატორები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი   

8229 3122 ნ დამამუშავებელი მრეწველობის 

ზედამხედველები 

  8131 ნ ქიმიური ნედლეულის გადამუშავების 

დანადგარებისა და მოწყობილობების 

ოპერატორები 
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რეზინის პროდუქციის 

დამამუშავებელი მანქანების 

ოპერატორები 

8231 3122 ნ დამამუშავებელი მრეწველობის 

ზედამხედველები 

  8141  რეზინის წარმოების მოწყობილობების 

ოპერატორები 

პლასტიკური პროდუქციის 

დამამუშავებელი მანქანების 

ოპერატორები 

8232 3122 ნ დამამუშავებელი მრეწველობის 

ზედამხედველები 

  8142  პლასტმასების წარმოების 

მოწყობილობების ოპერატორები 

ხის პროდუქციის დამამუშავებელი 

მანქანების ოპერატორები 

8240 3122 ნ დამამუშავებელი მრეწველობის 

ზედამხედველები 

  7521 ნ ხის პირველადი დამუშავების მუშები 

  7523 ნ ხის დასამუშავებელი ჩარხების 

გამმართველები და ოპერატორები 

საბეჭდი მანქანების ოპერატორები 8251 3122 ნ დამამუშავებელი მრეწველობის 

ზედამხედველები 

  7322 ნ მბეჭდავები 

საამკინძაო მანქანების ოპერატორები 8252 3122 ნ დამამუშავებელი მრეწველობის 

ზედამხედველები 

  7323 ნ ბეჭდვითი პროდუქციის საბოლოო 

დამმუშავებლები და მკინძავები 

ქაღალდის პროდუქციის 

დასამზადებელი მანქანების 

ოპერატორები 

8253 3122 ნ დამამუშავებელი მრეწველობის 

ზედამხედველები 

  8143  ქაღალდის და მუყაოს ნაწარმის 

წარმოების მოწყობილობების 

ოპერატორები 

ბოჭკოს მოსამზადებელი სართავი 

და სახვევი მანქანების ოპერატორები 

8261 3122 ნ დამამუშავებელი მრეწველობის 

ზედამხედველები 

  8151  ბოჭკოს მოსამზადებელი, სართავი და 

სახვევი მანქანების ოპერატორები 

საკერავი და საქსოვი მანქანების 

ოპერატორები 

8262 3122 ნ დამამუშავებელი მრეწველობის 

ზედამხედველები 

  8152 ნ ქსოვილის საფეიქრო და საქსოვი 

მანქანების ოპერატორები 

საკერავი მანქანების ოპერატორები 8263 3122 ნ დამამუშავებელი მრეწველობის 

ზედამხედველები 

  8153  საკერავი მანქანების ოპერატორები 

გასათეთრებელი, შესაღები და 

საწმენდი მანქანების ოპერატორები 

8264 3122 ნ დამამუშავებელი მრეწველობის 

ზედამხედველები 

  8154  მათეთრებელი, შესაღები და 

ქსოვილის საწმენდი მანქანების 

ოპერატორები 

  8157  სამრეცხაო მანქანების ოპერატორები 

ბეწვისა და ტყავის პროდუქციის 

გამოსაყვანი მანქანების 

ოპერატორები 

8265 3122 ნ დამამუშავებელი მრეწველობის 

ზედამხედველები 

  8155  ბეწვისა და ტყავის დასამუშავებელი 

მანქანების ოპერატორები 
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ფეხსაცმლისა და მსგავსი 

პროდუქციის დასამზადებელი 

მანქანების ოპერატორები 

8266 3122 ნ დამამუშავებელი მრეწველობის 

ზედამხედველები 

  8156  ფეხსაცმლისა და მსგავსი 

პროდუქციის დასამზადებელი 

მანქანების ოპერატორები 

ტექსტილის, ბეწვისა და ტყავის 

პროდუქციის დასამზადებელი 

მანქანების ოპერატორები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი  

8269 3122 ნ დამამუშავებელი მრეწველობის 

ზედამხედველები 

  8159  ტექსტილის, ბეწვისა და ტყავის 

პროდუქციის დასამზადებელი 

მანქანების ოპერატორები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

ხორცისა და თევზის 

დამამუშავებელი მანქანების 

ოპერატორები 

8271 3122 ნ დამამუშავებელი მრეწველობის 

ზედამხედველები 

  8160 ნ საკვებისა და მსგავსი პროდუქტების 

დასამუშავებელი მანქანების 

ოპერატორები 

რძის პროდუქტების 

დამამუშავებელი მანქანების 

ოპერატორები 

8272 3122 ნ დამამუშავებელი მრეწველობის 

ზედამხედველები 

  8160 ნ საკვებისა და მსგავსი პროდუქტების 

დასამუშავებელი მანქანების 

ოპერატორები 

მარცვლეულისა და სანელებლების 

საფქვავი მანქანების ოპერატორები 

8273 3122 ნ დამამუშავებელი მრეწველობის 

ზედამხედველები 

  8160 ნ საკვებისა და მსგავსი პროდუქტების 

დასამუშავებელი მანქანების 

ოპერატორები 

ფქვილეული, დაღერღილი 

მარცვლეულის ნაწარმისა და 

შოკოლადის პროდუქციის 

დასამზადებელი მანქანების 

ოპერატორები 

8274 3122 ნ დამამუშავებელი მრეწველობის 

ზედამხედველები 

  8160 ნ საკვებისა და მსგავსი პროდუქტების 

დასამუშავებელი მანქანების 

ოპერატორები 

ხილის, ბოსტნეულისა და თხილის 

დამამუშავებელი მანქანების 

ოპერატორები 

8275 3122 ნ დამამუშავებელი მრეწველობის 

ზედამხედველები 

  8160 ნ საკვებისა და მსგავსი პროდუქტების 

დასამუშავებელი მანქანების 

ოპერატორები 

შაქრის დასამზადებელი მანქანების 

ოპერატორები 

8276 3122 ნ დამამუშავებელი მრეწველობის 

ზედამხედველები 

  8160 ნ საკვებისა და მსგავსი პროდუქტების 

დასამუშავებელი მანქანების 

ოპერატორები 
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ჩაის, ყავისა და კაკაოს 

დასამზადებელი მანქანების 

ოპერატორები 

8277 3122 ნ დამამუშავებელი მრეწველობის 

ზედამხედველები 

  8160 ნ საკვებისა და მსგავსი პროდუქტების 

დასამუშავებელი მანქანების 

ოპერატორები 

ლუდ-სახარში, ღვინისა და სხვა 

სასმელების დასამზადებელი 

მანქანების ოპერატორები 

8278 3122 ნ დამამუშავებელი მრეწველობის 

ზედამხედველები 

  8160 ნ საკვებისა და მსგავსი პროდუქტების 

დასამუშავებელი მანქანების 

ოპერატორები 

თამბაქოს დამამუშავებელი 

მანქანების ოპერატორები 

8279 3122 ნ დამამუშავებელი მრეწველობის 

ზედამხედველები 

  8160 ნ საკვებისა და მსგავსი პროდუქტების 

დასამუშავებელი მანქანების 

ოპერატორები 

მექანიკური მანქანების ზეინკალ-

ამწყობები 

8281 3122 ნ დამამუშავებელი მრეწველობის 

ზედამხედველები 

  8211  მექანიკური მოწყობილობების 

ამწყობები 

ელექტრული მოწყობილობის 

ამწყობები 

8282 3122 ნ დამამუშავებელი მრეწველობის 

ზედამხედველები 

  8212 ნ ელექტრული და ელექტრონული 

აღჭურვილობის ამწყობები 

ელექტრონული მოწყობილობის 

ამწყობები 

8283 3122 ნ დამამუშავებელი მრეწველობის 

ზედამხედველები 

  8212 ნ ელექტრული და ელექტრონული 

აღჭურვილობის ამწყობები 

ლითონის, რეზინისა და პლასტმასის 

ნაწარმის ამწყობები 

8284 3122 ნ დამამუშავებელი მრეწველობის 

ზედამხედველები 

  8219 ნ ამწყობები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

ხისა და მსგავსი მასალების ნაწარმის 

ამწყობები 

8285 3122 ნ დამამუშავებელი მრეწველობის 

ზედამხედველები 

  8219 ნ ამწყობები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

ქაღალდის, ტექსტილისა და მსგავსი 

მასალების ნაწარმის ამწყობები 

8286 3122 ნ დამამუშავებელი მრეწველობის 

ზედამხედველები 

  8219 ნ ამწყობები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

სხვა მანქანების ოპერატორები და 

ამწყობები 

8290 3122 ნ დამამუშავებელი მრეწველობის 

ზედამხედველები 

  8183  შესაფუთი, ჩამოსასხმელი და 

მარკირების მანქანების ოპერატორები 

  8189  სტაციონარული მანქანა-

დანადგარების ოპერატორები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

  8219 ნ ამწყობები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 
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ლოკომოტივების მემანქანეები 8311 8311  ლოკომოტივების მემანქანეები 

რკინიგზის მამუხრუჭებელი მუშები, 

გადამბმელები და მეისრეები 

8312 8312  რკინიგზის მემუხრუჭეები, მეისრეები 

და გადამბმელები 

მოტოციკლების მძღოლები 8321 8321  მოტოციკლების მძღოლები 

მსუბუქი ავტომობილების, ტაქსისა 

და ფურგონების მძღოლები 

8322 8322  მსუბუქი ავტომობილების, ტაქსისა და 

ფურგონების მძღოლები 

ავტობუსისა და ტრამვაის მძღოლები 8323 8331  ავტობუსებისა და ტრამვაის 

მძღოლები 

სატვირთო ავტომობილების 

მძღოლები 

8324 8332  სატვირთო ავტომობილების 

მძღოლები 

სასოფლო და სატყეო მეურნეობების 

მოტორიზებული მოწყობილობების 

ოპერატორები 

8331 8341  სასოფლო-სამეურნეო და სატყეო 

მეურნეობების მოძრავი 

დანადგარების ოპერატორები 

მიწასათხრელი და მსგავსი 

მანქანების ოპერატორები  

8332 8342  მიწასათხრელი და მსგავსი მანქანების 

ოპერატორები 

ამწეების, საწეველებისა და მსგავსი 

მანქანების ოპერატორები 

8333 8343  ამწეების, საწეველების და მსგავსი 

მანქანების ოპერატორები 

ავტოსაწეველების ოპერატორები 8334 8344  ავტოსატვირთველების ოპერატორები 

გემების ეკიპაჟები და მონათესავე 

პროფესიების მუშაკები 

8340 8350  ხომალდების საგემბანო ეკიპაჟები და 

მონათესავე სფეროების მუშები 

ქუჩაში სურსათით მოვაჭრეები 9111 5212  საკვებით გარემოვაჭრეები 

ქუჩაში არასასურსათო 

პროდუქტებით მოვაჭრეები 

9112 9520  გარე მოვაჭრეები (გარდა საკვები 

პროდუქტების გამყიდველებისა) 

კარდაკარ და ტელეფონის 

საშუალებით მოვაჭრეები 

9113 5243  კარდაკარ მოსიარულე გამყიდველები 

  5244  საკონტაქტო ცენტრების 

გამყიდველები 

ფეხსაცმლის მწმენდავები და ქუჩაში 

სხვადასხვა მომსახურების გამწევი 

არაკვალიფიცირური მუშები 

9120 9510  ქუჩაში მომსახურების გამწევი და 

მომსახურების მონათესავე სფეროებში 

დასაქმებულები 

შინამოსამსახურეები, 

დამლაგებლები და მრეცხავები 

9131 9111  შინამოსამსახურეები და დამხმარეები 

მოსამსახურეები და დამლაგებლები 

ოფისებში, სასტუმროებსა და სხვა 

დაწესებულებებში 

9132 9112  ოფისების, სასტუმროებისა და სხვა 

დაწესებულებების დამლაგებლები და 

დამხმარეები 

  9412  სამზარეულოს დამხმარეები 

ხელით მრეცხავები და 

დამუთოებლები  

9133 9121  ხელით მრეცხავები და 

დამუთოებლები 

შენობების მეთვალყურეები 9141 5153  შენობის მომვლელები 

სატრანსპორტო საშუალებების, 

ფანჯრების მრეცხავები და 

მონათესავე პროფესიების მუშები 

9142 9122  სატრანსპორტო საშუალებების 

მრეცხავები 

  9123  ფანჯრების მწმენდელები 

  9129  დასუფთავების სფეროში 

დასაქმებული სხვა პირები 

კურიერები, პორტიეები და ბარგის 

დამტარებლები 

9151 9621 ნ კურიერები და პორტიეები 

შვეიცარები, დარაჯები და 

მონათესავე პროფესიების მუშები 

9152 5414 ნ დარაჯები 
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  9621 ნ კურიერები და პორტიეები 

  9629  არაკვალიფიციური მუშები, სხვა 

დაჯგუფებებში ჩაურთველი 

სავაჭრო ავტომატებიდან ფულის 

ამკრეფები, მრიცხველების 

კონტროლიორები და მონათესავე 

პროფესიების მუშები 

9153 9623  მრიცხველების კონტროლიორები და 

სავაჭრო ავტომატებიდან ფულის 

ამკრეფები 

მენაგვეები 9161 9611  ნარჩენების შემგროვებლები და 

დამმუშავებლები 

  9612  ნარჩენების დამხარისხებლები 

მეეზოვეები და მსგავსი 

არაკვალიფიციური მუშები 

9162 9613  მეეზოვეები და მონათესავე 

სფეროების მუშები 

  9622  შემთხვევითი სამუშაოს 

შემსრულებლები 

  9624  მეთულუხჩეები და მეშეშეები 

სოფლის მეურნეობის 

არაკვალიფიციური მუშები 

9211 9211  არაკვალიფიციური მუშები 

მემცენარეობაში 

  9212  არაკვალიფიციური მუშები 

მეცხოველეობაში 

  9213  არაკვალიფიციური მუშები 

მემცენარეობის და მეცხოველეობის 

შერეული პროდუქციის წარმოებაში 

  9214  არაკვალიფიციური მუშები 

მებაღეობაში 

სატყეო მეურნეობის 

არაკვალიფიციური მუშები 

9212 9215  არაკვალიფიციური მუშები 

მეტყევეობაში 

მეთევზეობის არაკვალიფიციური 

მუშები, მონადირეები და ტრაპერები  

9213 9216  არაკვალიფიციური მუშები 

მეთევზეობაში, თევზჭერაში და ზღვის 

პროდუქტების წარმოებაში 

სამთომოპოვებით სამუშაოებსა და 

კარიერების დამუშავებაზე 

დაკავებული არაკვალიფიციური 

მუშები 

9311 9311  არაკვალიფიციური მუშები სამთო-

მოპოვებით მრეწველობასა და 

კარიერების დამუშავებაში 

სამშენებლო სამუშაოებზე და 

გზების, კაშხლებისა და 

ანალოგიური ნაგებობების 

შეკეთებაზე დაკავებული 

არაკვალიფიციური მუშები 

9312 9312  სამოქალაქო მშენებლობის 

არაკვალიფიციური მუშები 

შენობების მშენებლობაზე 

დაკავებული არაკვალიფიციური 

მუშები 

9313 9313  არაკვალიფიციური მუშები შენობების 

მშენებლობაში 

არაკვალიფიციური ამწყობები 9321 9329 ნ დამამუშავებელ მრეწველობაში 

დასაქმებული არაკვალიფიციური 

მუშები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

ხელით მფუთავები და სამრეწველო 

სფეროს სხვა არაკვალიფიციური 

მუშები 

9322 9321  ხელით მფუთავები 
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  9329 ნ დამამუშავებელ მრეწველობაში 

დასაქმებული არაკვალიფიციური 

მუშები, სხვა დაჯგუფებებში 

ჩაურთველი 

ხელითა და პედლით სამართავი 

სატრანსპორტო საშუალებების 

მძღოლები 

9331 9331  ხელითა და სატერფულით სამართავი 

სატრანსპორტო საშუალებების 

მძღოლები 

მეეტლეები და გამწევი ძალით 

სამართავი სატრანსპორტო 

საშუალებების მძღოლები  

9332 9332  საჭაპანო ტრანსპორტისა და 

მანქანების მძღოლები 

მტვირთავები 9333 9333  მტვირთავები 

  9334  თაროების შემავსებლები 

შეიარაღებული ძალები 0110 0110  შეიარაღებული ძალების ოფიცრები 

  0210  შეიარაღებული ძალების უმცროსი 

მეთაურები (სერჟანტები) 

  0310  შეიარაღებული ძალების სამხედრო 

მოსამსახურეები, სხვა წოდებები 
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