
                     დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროფესიები: 

1. კომპიუტერული საინჟინრო 

გრაფიკის ოპერატორი 

2. შემდუღებელი 

3. მცირე ბიზნესის მწარმოებლი 

4. სოფლის მეურნეობის 

ბიზნესის მწარმოებლი  

5. ვებპროგრამისტი 

6. კომპიუტერული ქსელის 

ადმინისტრატორი 

7. მებოსტნე 

8. დურგალი 

9. ზოოტექნიკოსი (მეცხოველე) 

10. ბუღალტერი 

11. ვეტერინარიული 

მომსახურების სპეციალისტი 

(სასოფლო-სამეურნეო, 

ცხოველებისა და 

ფრინველების 

12. კომპიუტერული ქსელებისა და 

სისტემების ტექნიკოსი 

13. ინფორმაციული ტექნოლოგი 

14. ვეტერინარიული 

მომსახურების სპეციალისტი 

15. ფერმერი 

16. ელექტრიკოსი 

17. ფილამწყობი 

18. კბილის ტექნიკოსი 

19. მზარეული 

20. მეხილეობა (კაკლოვანი 

კულტურები) დუალური 

21. ფოტოგრაფი 

22. ტანსაცმლის მხატვრული 

კონსტრუირება 

23. მინის დეკორატიული 

დამუშავება 

24. მეღვინე 

25. ავტომობილის ზეინკალი 

26. ფეხსაცმლის, ტყავის ნაწარმისა 

და აქსესუარების სპეციალისტი 

27. დეკორატიული გამოყენებითი 

ქსოვილების (ქსოვილების 

მოჩითვა) სპეციალისტი 

28. მევენახე 

29. სამაცივრო მოწყობილობების 

ტექნიკოსი 

30. მებაღე (დეკორატიული 

მცენარეების) 

31. ტანსაცმლის მხატვრული 

კონსტრუირების სპეციალისტი 

32. სავალი ნაწილის ტექნიკოსი 

33. ძრავის შემკეთებელი 

34. მეხილე 

35. მცირე ბიზნესის მწარმოებელი 

36. გიდი 

37. ზეინკალ-სანტექნიკოსი 

38. ავტომობილის შემკეთებელი-

ელექტროტექნიკოსი 

39. ფეხსაცმლისა და ტყავის 

აქსესუარების სპეციალისტი 

40. დეკორატიულ-გამოყენებითი 

ქსოვილების სპეციალისტი 

41. ავეჯის კონსტრუირების 

სპეციალისტი 

42. ვიზუალური გამოსახულების 

დიზაინერი 

43. სასტუმრო საქმის 

მწარმოებელი 

44. ინტერნეტტექნოლოგი 

(ვებსპეციალისტი) 

45. კომპიუტერული საინჟინრო 

გრაფიკის (AutoCad) 

ოპერატორი 

46. კომპიუტერული ქსელებისა და 

სისტემის ტექნიკოსი 

47. ავტომობილის ზეინკლის 

მოსამზადებელი პროფესიული 

პროგრამა 
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48. ზეინკლის მოსამზადებელი 

პროფესიული პროგრამა 

49. ზეინკალ-სანტექნიკოსის 

მოსამზადებელი პროფესიული 

პროგრამა 

50. კალატოზის მოსამზადებელი 

პროგრამა 

51. მებათქაშის მოსამზადებელი 

პროფესიული პროგრამა 

52. მეფილე-მომპირკეთებლის 

მოსამზადებელი პროფესიული 

პროგრამა  

53. მღებავის მოსამზადებელი 

პროფესიული პროგრამა 

54. მემცენარეობა 

55. ვეტერინარია 

56. მეფუტკრეობა 

57. აგრარული ტექნიკის 

მექანიკოსი 

58. არქიტექტორ - ტექნიკოსი 

59. ვებ-ინტერფეისის დიზაინერი 

60. ვებ-ინტერფეისის დველოპერი 

61. მეფუტკრე 

62. ელექტრონული და ციფრული 

მოწყობილებების 

დიაგნოსტიკოს-შემკეთებელი 

63. ბუღალტერ-ტექნიკოსი 

64. ტანსაცმლის დიზაინი 

65. სამოსის დიზაინი 

66. თექის ხელოსანი 

67. თექის ოსტატი 

68. მევენახე-მეღვინე 

69. ტანსაცმლის დიზაინი  

70. მასაჟისტი 

71. ტუროპერატორი 

72. საქართველოს კულტურული 

მემკვიდრეობის გიდი 

73. სამთო გიდი 

74. ხატწერა, ქვისა და სხვა 

მასალების დეკორატიული 

დამუშავება 

75. ფოტოგრაფია 

76. ავტომობილის 

დიაგნოსტიკოსი 

77. კომპიუტერული საინჟინრო 

გრაფიკის (Auto Cad) 

ოპერატორი 

78. ტყავის გამოყვანის, ტყავის 

ნაწარმის ქიმიური წმენდისა 

და ღებვის სპეციალისტი 

79. ლითონების მხატვრული 

დამუშავების სპეციალისტი 

80. მქარგავი 

81. მქსოველი (ტრიკოტაჟის 

ნაწარმის და ა.შ.) 

82. ეროვნული სამოსის 

სპეციალისტი 

83. ტრაქტორისტ-მემანქანე 

84. ვეტერინარიული 

მომსახურების სპეციალისტი 

(წვრილცხოველთა: ძაღლი, 

კატა და სხვა; სასოფლო 

სამეურნეო ცხოველებისა და 

ფრინველების; ეგზოტიკური 

ცხოველების, ფრინველების და 

თევზების და სხვა) 

85. მღებავი 

86. კალატოზი 

87. სამკერვალო ნაწარმის 

სპეციალისტი 

88. ფეხსაცმლის და ტყავის 

აქსესუარების სპეციალისტი 

89. თაბაშირ-მუყაოს სპეციალისტი 

90. მექატრონიკა 
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91. ვეტერინარიული 

მომსახურების სპეციალისტი 

(წვრილცხოველთა: ძაღლი, 

კატა და სხვა; სასოფლო-

სამეურნეო ცხოველებისა და 

ფრინველების; ეგზოტიკური 

ცხოველების, ფრინველებისა 

და თევზების და სხვა) 

92. ქვისა და სხვა მასალების 

დეკორატიული დამუშავება 

93. ინტერნეტტექნოლოგიები (ვებ-

სპეციალისტი) 

94. ვებ ინტერფეისის დიზაინერი 

95. მასაჟისტ-რეაბილიტატორი 

96. თაბაშირმუყაოს სპეციალისტი 

97. ელექტრონული და ციფრული 

ხელსაწყოების დიაგნოსტიკოს-

შემკეთებელი 

98. დაბალი ძაბვის ელექტრიკოსი 

99. ელექტრონული და ციფრული 

მოწყობილობების 

დიაგნოსტიკოს-შემკეთებელი 

100. თაბაშირ-მუყაოს 

კონსტრუქციების მემონტაჟე 

101. ელექტროობა 

102. კონდიტერი 

103. სომელიე 

104. მემინანქრე 

105. იუველირი 

106. მეფუტკრე (დუალური) 

107. დეკორატიული 

გამოყენებითი ქსოვილების 

სპეციალისტი 

108. ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების მხარდაჭერა 

109. ინფორმაციის 

ტექნოლოგიის მხარდამჭერი 

110. ვეტერინარიული 

მომსახურების სპეციალისტი 

(წვრილ ცხოველთა: 

ძაღლი,კატა და სხვა: სასოფლო 

-სამეურნეო ცხოველებისა და 

ფრინველების: ეგზოტიკური 

ცხოველების, ფრინველების, 

თევზების და სხვა) 

111. მებათქაშე 

112. მეფილე-

მომპირკეთებელი 

113. სტილისტი (ქალი, 

მამაკაცი) 

114. თმის სტილისტი 

115. საკერავი მანქანების 

ოპერატორი 

116. ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების მხარდაჭერის 

სპეციალისტი 

117. ინფორმაციის 

ტექნოლოგია 

118. ვეტერინარიული 

მომსახურების სპეციალისტი 

(წვრილ ცხოველთა: ძალი, კატა 

და სხვა; სასოფლო-სამეურნეო 

ცხოველებისა და 

ფრინველების; ეგზოტიკური 

ცხოველების; ფრინველებისა 

და თევზების და სხვა) 

119. გიდი (გეოტურიზმის 

და ა.შ.) 

120. სამკერვალო ნაწარმის 

ხარისხის მართვის 

სპეციალისტი  

121. სამკერვალო ნაწარმის 

სპეციალისტი  

122. სტილისტი(ქალი, 

მამაკაცი) 

123. ღონისძიებათა 

მომწყობი 

124. ავტომობილის ძრავის 

შემკეთებელი 
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125. ავტომობილის სავალი 

ნაწილის ტექნიკოსი 

126. სამკერვალო ნაწარმის 

ხარისხის მართვის 

სპეციალისტი 

127. კომპიუტერული 

ქსელებისა და სისტემების 

ადმინისტრატორი 

128. ვებ ინტერფეისის 

დეველოპერი 

129. მეფილე- 

მომპირკეთებელი 

130. კომპიუტერული 

ქსელების და სისტემების 

ტექნიკოსი 

131. ვეტერინარიული 

მომსახურების სპეციალისტი 

(წვრილ ცხოველთა: ძაღლი, 

კატა და სხვა; სასოფლო-

სამეურნეო ცხოველებისა და 

ფრინველების; ეგზოტიკური 

ცხოველების, ფრინველებისა 

და თევზების და სხვა) 

132. მხატვარ-

შემსრულებელი 

133. კერამიკული ნაწარმის 

სპეციალისტი 

134. საქართველოს 

კულტურულ-

მემკვიდრეობითი გიდი 

135. მევენახეობა-

მეღვინეობა 

136. მეცხოველეობა 

(მესაქონლეობა) 

137. მევენახე- მეღვინე 

138. სატყეო საქმე 

139. მეხილეობა (კურკოვანი 

კულტურები)(დუალური) 

140. მევენახეობა-

მეღვინეობა  

141. ტოპოგრაფი 

142. მძიმე სამშენებლო 

ტექნიკის ოპერატორი 

(ავტოგრეიდერი, 

სატვირთველი და 

ჰიდრავლიკური ექსკავატორი)  

143. სამაცივრე 

მოწყობილობების ტექნიკოსი 

144. მძიმე სამშენებლო 

ტექნიკის (ავტოგრეიდერი, 

სატვირთველი და 

ჰიდრავლიკური ექსკავატორი) 

ოპერატორი 

145. ვეტერინარიული 

მომსახურების 

სპეციალისტი(წვრილ 

ცხოველთა: ძაღლი,კატა და 

სხვა: სასოფლო -სამეურნეო 

ცხოველებისა და 

ფრინველების: ეგზოტიკური 

ცხოველების, ფრინველების, 

თევზების და სხვა) 

146. მცენარეების 

დამამზადებელი 

(სამკურნალო, არომატული) 

147. სტილისტ-პარიკმახერი 

(ქალი, მამაკაცი) 

148. მეცხოველეობა 

(მესაქონლეობა) დუალური 

149. მეთევზეობა 

150. კომპიუტერული 

ქსელები და სისტემები 

151. საგამომცემლო საქმის 

ტექნიკური დიზაინერი 

152. სამგანზომილებიანი 

გრაფიკის სპეციალისტი 

(გენერალისტი) 

153. კომპიუტერული 

გრაფიკოსი 

154. შემდუღებელი 

(ელექტრორკალური) 

155. ავტომობილის 

შემკეთებელი ელექტრო-

ტექნიკოსი 



                     დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროფესიები: 

156. საკერავი მანქანების 

მექანიკოსი 

157. ტუროპერატორი (აგრო- 

ეკო- და ა. შ. ტუროპერატორი) 

158. ინტერნეტტექნოლოგი 

(ვებ-სპეციალისტი) 

159. საკერავი  მანქანის  

ოპერატორი 

160. ავტომობილის   

დიაგნოსტიკოსი 

161. სამკერვალო ნაწარმის   

სპეციალისტი 

162. მცირე   ბიზნესის   

მწარმოებელი 

163. ტანსაცმლის  

მხატვრული კონსტრუირების 

სპეციალისტი 

164. ინფორმაციული  

ტექნოლოგი 

165. ავტომობილის  

დიაგნოსტიკოსი 

166. ვებ პროგრამისტი 

167. კომპიუტრული ქსელის 

ადმინისტრატორი 

168. სამთო გამყოლი 

169. საფეხმავლო გამყოლი 

170. მეხილეობა (კურკოვანი 

კულტურები/თესლოვანი 

კულტურები) 

171. ტრაქორისტ-მემანქანე 

172. ხის მხატვრული 

დამუშავების სპეციალისტი 

173. კორესპონდენტი 

174. ტუროპერატორი (აგრო-

.ეკო- და ა.შ. ტუროპერატორი) 

175. ვებსპეციალისტი 

176. მძერწავი(არქიტექტურ

ული დეტალების) 

177. ვენტილაციისა და 

კონდიცირების სისტემის 

მემონტაჟე 

178. ვეტერინარიული 

მომსახურების სპეციალისტი 

(წვრილ ცხოველთა: ძაღლი, 

კატა და სხვა; სასოფლო - 

სამეურნეო ცხოველებისა და 

ფრინველების; ეგზოტიკური 

ცხოველების, ფრინველებისა 

და თევზების და სხვა) 

179. მონტაჟის რეჟისორი 

(მემონტაჟე, აუდიო-

ვიზუალური გამოსახულების 

სპეციალისტი) 

180. საკერავი მანქანის 

ოპერატორი 

 


