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İSTİFADƏ OLUNAN ANLAYIŞLAR 

 

Bacarıq Verilmiş iş üzrə vəzifə və fəaliyyətləri yerinə yetirmək qabiliyyətidir. 

Bacarıq səviyyəsi Həyata keçirilən fəaliyyətlərin əhatəliliyi və mürəkkəbliyi ilə müəyyən 
olunur, burada fəaliyyətlərin mürəkkəbliyi əhatə üzərində üstünlüyə 
malikdir. Hər bir bacarıq səviyyəsi üzrə müvafiq bilik səviyyəsi tələb olunur. 
ISCO-da, eləcə də Məşğulluq Təsnifatında aşağıdakı dörd geniş bacarıq 
səviyyəsi müəyyən edilir: 

Birinci bacarıq səviyyəsi 

Birinci bacarıq səviyyəsi üzrə peşələr sadə və dövri fiziki fəaliyyətlərin 
yerinə yetirilməsini zəruri edir. Bundan əlavə, birinci bacarıq səviyyəsində 
bir çox peşələr fiziki güc və dözümlülük tələb etdiyi halda, əksəriyyətində 
sadə yazıb-oxuma və rəqəmlərlə işləmə bacarığı tələb olunur. Bu bacarıqlara 
ehtiyac duyulduğu halda belə, onlar işin əsas hissəsini təşkil etmir.  

Birinci bacarıq səviyyəsinə daxil olan bəzi peşələrdə səriştəli fəaliyyət üçün 
ibtidai təhsili və ya əsas təhsilin birinci mərhələsini başa vurmaq (ISCED 
üzrə 1-ci səviyyə) tələb oluna bilər. Bəzi işlər üçün isə iş yerlərində 
qısamüddətli təlimlər tələb oluna bilər. 

Birinci bacarıq səviyyəsi üzrə təsnifatlaşdırılan peşələr ixtisası olmayan işçi 
qüvvəsini əhatə edir.  

İkinci bacarıq səviyyəsi 

İkinci bacarıq səviyyəsi üzrə bütün peşələrdə səriştəli fəaliyyət üçün tələb 
olunan bilik və bacarıqlar, adətən, ümumi orta təhsilin birinci mərhələsini 
başa vurmaqla (ISCED üzrə 2-ci səviyyə) əldə olunur. Bəzi peşələrdə ümumi 
orta təhsilin ikinci mərhələsini bitirmək zəruri hesab olunur (ISCED üzrə 3-
cü səviyyə) ki, bura ixtisaslaşmış peşə təhsili və iş yerlərində həyata keçirilən 
təlim də daxil ola bilər. Müəyyən peşələr ümumi orta təhsili bitirdikdən 
sonra ilk peşə-iхtisas təhsili almağı (ISCED üzrə 4-cü səviyyə) tələb edir. Bəzi 
hallarda isə iş təcrübəsi və iş yerlərində həyata keçirilən təlim formal təhsili 
əvəz edə bilər. 

İkinci bacarıq səviyyəsi üzrə təsnifatlaşdırılan peşələrə ixtisaslı işçilər 
daxildir.  

Üçüncü bacarıq səviyyəsi 

Üçüncü bacarıq səviyyəsindəki peşələr, adətən, ixtisaslaşmış sahə üzrə geniş 
praktiki, texniki və metodoloji biliklər tələb edən mürəkkəb texniki və 
praktiki fəaliyyətlərin yerinə yetirilməsini əhatə edir. Bu bacarıq səviyyəsi 
üzrə peşələr, ümumiyyətlə, yüksək səviyyədə yazıb-oxuma və rəqəmlərlə 
işləmə bacarığı, eləcə də inkişaf etmiş ünsiyyət bacarığı tələb edir. 

Üçüncü bacarıq səviyyəsi üzrə tələb olunan bilik və bacarıqlar, adətən, 
ümumi orta təhsil bazasına əsaslanan təhsil müsəssisələrində 1-3 illik təhsil 
vasitəsi ilə əldə olunur (ISCED üzrə 5b səviyyəsi). Azərbaycanda bu bacarıq 
səviyyəsinə uyğun təhsil adətən orta ixtisas təhsili müəssisələrində 
(kolleclər) verilir. Bəzi hallarda müvafiq sahə üzrə geniş iş təcrübəsi və iş 
yerlərində həyata keçirilən uzunmüddətli təlim formal təhsili əvəz edə bilər. 

Üçüncü bacarıq səviyyəsi üzrə təsnifatlaşdırılan peşələr əsasən texniki 
işçiləri əhatə edir. 
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Dördüncü bacarıq səviyyəsi 

Dördüncü bacarıq səviyyəsinə, adətən, ixtisaslaşmış sahə üzrə geniş nəzəri 
və praktiki biliklər əsasında mürəkkəb problemlərin həlli və qərarların qəbul 
edilməsini tələb edən fəaliyyətlərin yerinə yetirilməsi daxildir. Bu bacarıq 
səviyyəsi üzrə peşələr, ümumiyyətlə, yüksək səviyyədə yazıb-oxuma və 
rəqəmlərlə işləmə bacarığı, eləcə də təkmilləşmiş ünsiyyət bacarığı tələb 
edir. 

Dördüncü bacarıq səviyyəsi üzrə tələb olunan bilik və bacarıqlar, adətən, ali 
təhsil müəssisələrində birinci və ya daha yüksək elmi dərəcənin verilməsi ilə 
yekunlaşan 3-6 illik təhsil vasitəsi ilə əldə olunur (ISCED üzrə 5a səviyyəsi və 
ya daha yüksək səviyyə). Bu bacarıq səvviyyəsi üçün Azərbaycanda adətən 
bakalavriat və daha yüksək təhsil pillələri uyğun gəlir. 

Dördüncü bacarıq səviyyəsi üzrə təsnifatlaşdırılan peşələrə menecerlər, 
mühəndislər, müəllimlər, həkimlər və s. daxildir ki, bunlar çox vaxt 
peşəkarlar adlandırılır. 

Bilik Təhsil və ya təcrübə vasitəsilə əldə edilən məlumat və faktlar toplusunu 
əhatə edir. 

Əlavə / ümumi 
səriştələr 

Müvafiq əmək fəaliyyətini həyata keçirə bilmək üçün tələb olunan səriştələrə 
əlavə olaraq, arzuolunan faydalı səriştələri əhatə edir. Buraya əmək 
fəaliyyətini təkmilləşdirə bilən, bir çox peşələr üçün ümumi olan və 
gələcəkdə tələb olunacaq səriştələr daxildir. Bunlar işçilərin fəaliyyətinin 
qiymətləndirilməsi üçün əsas kimi çıxış etmir. 

Əvvəlki təlimin 
tanınması 

 

Harada və necə təhsil almasından asılı olmayaraq, qeydə alınmış ixtisaslar və 
vahid standartlar baxımından insanların əvvəlki təliminin tanınması 
prosesidir. İnsanlar təhsil müəssisəsində formal təlim keçmələrindən və ya 
qeyri-formal təlim əldə etmələrindən asılı olmayaraq, öyrənmə prosesini heç 
vaxt dayandırmırlar. 

Əvvəlki təlimin qiymətləndirilməsi və tanınması prosesi aşağıdakı kimidir: 

 Şəxsin nə bildiyi və nə bacardığının müəyyənləşdirilməsi; 

 Şəxsin bilik və bacarıqlarının xüsusi standartlar, səriştələrin 
qiymətləndirilməsi üzrə əlaqəli meyarlar ilə müqayisə edilməsi; 

 Bu standartlara münasibətdə təlimin qiymətləndirilməsi; 

 Şəxsin formal, qeyri-formal və informal təlimlər vasitəsilə keçmişdə 
topladığı bacarıq, bilik və təcrübənin tanınması. 

Fəaliyyət Fərdin vəzifələrinin bir hissəsi olan iş və ya məsuliyyəti əks etdirir. Buna 
görə də vəzifə bir sıra fəaliyyətlərə bölünür. 

Formal təlim Azərbaycan Respublikasının təhsil və təlim müəssisələrində həyata keçirilir, 
dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə nəticələnir. Təhsil müəssisələrində 
formal təlimlər dövlət təhsil standartlarına uyğun olaraq aparılır. Əldə edilən 
səriştələr testlər vasitəsilə yoxlanır və dövlət təhsil sənədi verilir. 

İnformal təlim Özünütəlim yоlu ilə bilik və bacarıqlara yiyələnmənin fоrmasıdır. Təhsil və 
təlim müəssisələrindən kənarda həyata keçirilir və təbii olaraq gündəlik 
həyatımızda müşahidə olunur. Formal və qeyri-formal təlimdən fərqli olaraq, 
informal təlim çox vaxt qeyri-ixtiyari baş verir və beləliklə, hətta fərdlərin 
özləri də səriştələrinin artırılmasında onun rolunu hiss etməyə bilər 
(məsələn, kütləvi informasiya vasitələrindən, ictimaiyyət arasında gündəlik 
qarşılıqlı əlaqələrdən və ümumi münasibətlərdən məlumatın əldə edilməsi). 
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O, təlimin həyata keçirilməsi sahəsində (xüsusilə) ixtisaslaşmamış hər hansı 
bir şəxs (yəni ailə üzvləri, digər əlaqəli şəxslər və s.) tərəfindən 
istiqamətləndirildiyi halda, məqsədli xarakter daşıya bilər. İnformal təlim 
ölkə səviyyəsində qəbul edilən diplom və sertifikatların verilməsi ilə 
nəticələnmir. 

İş Fərdin işəgötürən üçün və ya sərbəst məşğulluq şəraitində həyata keçirdiyi 
vəzifə və ya fəaliyyətlərin toplusudur (ISCO-08 -ə uyğun olaraq). 

İşə yanaşma Müəyyən ideya, obyekt, şəxs və ya vəziyyətə müsbət və ya mənfi münasibəti 
əks etdirir. 

Yanaşma fərdin fəaliyyət seçimini, çətinlik, həvəsləndirmə və mükafatlara 
(hamısı birlikdə stimul adlanır) cavab reaksiyasını müəyyən edir. Bu 
baxımdan yanaşma iş üçün xeyli vacibdir.  

Yanaşmanın 4 əsas komponenti var: (1) Emosional: hiss və həyəcan; 
(2) İdrak: məntiqlə həyata keçirilən inam və fikirlər; (3) İradi: fəaliyyət 
meylləri; (4) Qiymət: stimullara mənfi və ya müsbət münasibət. 

Qeyri-formal təlim Təhsil sistemi ilə paralel şəkildə aparılır və dövlət təhsil sənədinin verilməsi 
ilə müşayiət оlunmur. Qeyri-formal təlimlər iş yerlərində və ya formal təlim 
sistemlərinə yardım üçün yaradılmış təşkilat və ya mərkəzlərdə, 
dərnəklərdə, fərdi məşğələlərdə, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları və 
qruplarında həyata keçirilə bilər. 

Qiymətləndirmə 
metodu 

Səriştəni ölçmək üçün üsul və ya alətdir. 

Qiymətləndirmə 
paketi 

Fəaliyyət meyarı da daxil olmaqla fərdin səriştələrinin qiymətləndirilməli 
olduğu müxtəlif qiymətləndirmə metodlarıdır. 

Qiymətləndirmə 
sxemi 

Qiymətləndirmə standartlarının vəzifələrini və onların yerinə yetirilmə 
istiqamətlərini müəyyən edir. 

Peşə standartları üzrə qiymətləndirmənin məqsədi fərdin müvafiq peşə 
standartını fəaliyyətlər, vəzifələr və ya tapşırıqlar üzrə həyata keçirə 
bilməsini müəyyən etməkdir. Sözügedən tapşırıqlar, peşə standartında 
müəyyən edilən texniki bacarıqları, planlaşdırma və problemləri həlletmə 
biliklərini, gözlənilməz vəziyyətlərdə hərəkət etmək bacarığını, digər şəxslər 
ilə işləmək bacarığını və ünsiyyət bacarıqlarını əhatə etməlidir.  

Peşə standartları üzrə qiymətləndirmənin məqsədlərinə, digər məsələlərlə 
yanaşı, aşağıdakılar daxildir: 
 İşəgötürmə; 
 Karyera yüksəlişi; 
 Bilik və bacarıqlarda olan boşluqların və təlim ehtiyaclarının müəyyən 

edilməsi; 
 İşçi heyətinin qiymətləndirilməsi. 

Qiymətləndirməni planlaşdıran zaman onun xarakterik cəhətlərinə xüsusi 
diqqət yetirmək lazımdır: qiymətləndirmə hansı interval çərçivəsində həyata 
keçirilməlidir, hansı hədəflər müəyyən edilməlidir, hansı qiymətləndirmə 
metodları daha məqsədəuyğundur. Qiymətləndirmə sxemi aşağıdakı 
qiymətləndirmə metodlarından 2 və ya 3-nü əhatə etməlidir: i) Əmək 
fəaliyyətinin müşahidə edilməsi; ii) İşin nəticəsinin qiymətləndirilməsi; 
iii) Simulyasiya; iv) Suallar (şifahi və ya yazılı); v) Layihə işi; vi) Portfel 
əsasında qiymətləndirmə; vii) Dinləmə qiymətləndirməsi; viii) Fərdi 
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araşdırmalar; ix) Müştəri qiymətləndirməsi (məsələn, müştəri sorğu 
formaları), ekspert və şəxsi qiymətləndirmə və s. 

Peşə standartı və peşə standartı üzrə qiymətləndirmə arasındakı əlaqə 
aşağıdakı sxemdə göstərilmişdir. 

 

 

Məşğulluq təsnifatı 
(MT) 

Ölkədə əmək bazarının inkişafına, beynəlxalq təcrübədə qəbul edilmiş uçot 
və statistikaya uyğun olaraq ISCO-08 təsnifatından istifadə edilməklə, onun 
genişləndirilməsi əsasında 2010-cu ildə hazırlanmışdır. Onun strukturu 
ISCO-08 təsnifatının strukturu ilə eynidir. MT Standartlaşdırma, Metrologiya 
və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin 20 Dekabr 2010-cu il 180 saylı qərarı ilə 
təsdiq edilmiş və AZT041-2010 nömrəsi ilə dövlət qeydiyyatına alınmışdır. 

Peşə Yüksək oxşarlıq dərəcəsinə malik əsas vəzifə və fəaliyyətlərdən ibarət olan 
işlərin məcmusudur. Şəxsin hər hansı bir peşə ilə bağlılığı onun hazırda 
tutduğu vəzifə, əlavə və ya əvvəlki işləri vasitəsi ilə müəyyən olunur.  

Peşə standartı Konkret peşə sahələrində işçilərin yerinə yetirdikləri əmək funksiyalarına 
qoyulan ümumi tələbləri sistemli şəkildə əks etdirən normativ sənəddir. O, 
müvafiq səriştələr çərçivəsində işçinin bilik, bacarıq və vərdişləri nəzərə 
alınmaqla, onun əmək funksiyalarını yerinə yetirməsinə imkan verəcək 
konkret vəzifə öhdəliklərinin və fəaliyyətlərin siyahısını özündə ehtiva edir. 
Peşə standartı işdəki rolu təyin etməyə, işçinin fəaliyyətini 
qiymətləndirməyə, eləcə də, təkmilləşmə, peşə yüksəlişi üçün yollar 
müəyyən etməyə və hazırlamağa kömək edə bilər.  

Peşə standartları ISCO-ya və Məşğulluq təsnifatına uyğun olaraq 
təsnifatlaşdırılır. 

Peşə standartı üzrə 
qiymətləndirmə 
nümunəsi 

Qiymətləndirmə hər hansı bir sahədə səriştənin aşkar edilməsi məqsədilə 
fərdin fəaliyyətinin aydın şəkildə müəyyən edilmiş standartlar ilə 
müqayisədə ədalətli və dəqiq şəkildə ölçülməsinə imkan verən prosesdir. İş 
yerinin qiymətləndirilməsi prosesi iş yeri ilə bağlı gündəlik fəaliyyətin tərkib 
hissəsini təşkil edir. Qiymətləndirmə zamanı əldə edilən nəticələr fərdlərə öz 
işlərini necə yerinə yetirdiyini öyrənməyə imkan verir. Bu, biliklərin, 
bacarıqların, yanaşma və davranışın inkişaf etdirilməsində, beləliklə, 
səriştənin nümayiş etdirilməsində onlara yardım edir. 

Peşə standartı üzrə qiymətləndirmə nümunəsi qiymətləndirmə sxemi, 
fəaliyyət meyarları, qiymətləndirməni həyata keçirmək üçün zəruri 

Peşə standartı üzrə qiymətlən-
dirmənin hazırlanması metodo-

logiyası / prosedurları 

 

Fəaliyyət meyarı 
. 
. 
Qiymətləndirmə proqramı 
(metodlar, şərtlər və s.) 
 
 
 
 
 
 

Vəzifələr / fəaliyyətlər 
.  
. 
Qiymətləndirmə sxemləri 
 
 
 Peşə standartı 

Təlim standartı 
Qiymətləndirmə 
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qiymətləndirmə metodları və resurslarını əhatə edir. 

Peşələrin 
Beynəlxalq 
Standart Təsnifatı 
(ISCO)  

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının (BƏT) məsul olduğu əsas beynəlxalq 
təsnifatlardan biri olmaqla, beynəlxalq iqtisadi və sosial təsnifat qrupuna 
daxildir. 

ISCO iş prosesində qarşıya qoyulan vəzifə və fəaliyyətlərə müvafiq şəkildə 
müəyyən edilmiş qruplara uyğun olaraq işlərin təşkilində vasitə rolunu 
oynayır. Onun əsas vəzifələri aşağıdakıları təmin etməkdən ibarətdir:  

 Peşələrə dair statistik və inzibati məlumatların beynəlxalq hesabatını, 
müqayisəsini və mübadiləsini həyata keçirmək üçün baza rolunu 
oynamaq; 

 Peşələrin milli və regional təsnifatlarının hazırlanması üçün model 
rolunu oynamaq; 

 Bilavasitə özlərinin milli təsnifatını hazırlamayan ölkələrdə tətbiq oluna 
biləcək sistem rolunu oynamaq. 

O, statistik və müştəri yönümlü proqramlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
Müştəri yönümlü proqramlara iş axtaranların iş yerlərinə yönəldilməsi, 
ölkələr arasında işçilərin qısa və uzunmüddətli miqrasiyasının idarə 
edilməsi, peşə təlimi proqramları və təlimatlarının hazırlanması daxildir. 

ISCO-nun ilk versiyası 1957-ci ildə qəbul edilmiş, daha sonra isə ISCO-68, 
ISCO-88 və hazırkı ISCO-08 versiyaları hazırlanmışdır. 

Səriştə Müvafiq əmək fəaliyyətini həyata keçirə bilmək üçün lazımi səviyyədə bilik, 
bacarıq, yanaşma və davranışa malik olmaqdır. 

İş kontekstində istifadə olunan “Səriştə” anlayışı iş yerində tətbiq olunan 
bacarıqları əks etdirir. Səriştə şəxs nəyi bilir (bilik), nəyi bacarır (bacarıq), 
nəyi etmək istəyir (yanaşma) və bunu necə edir (davranış) məhfumlarının 
birləşməsinin nəticəsidir. Beləliklə, səriştə işi yerinə yetirmək üçün lazım 
olan texniki peşə elementləri, ümumi şəxsi xüsusiyyətlər və istəklərin 
birləşməsidir. 

Səriştələr həmçinin işçinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün baza 
rolunu oynayır. 

Təhsilin Beynəlxalq 
Standart Təsnifatı 
(ISCED) 

1970-ci illərin əvvəllərində UNESCO tərəfindən həm ayrı-ayrı ölkələrdə, həm 
də beynəlxalq səviyyədə təhsilə dair statistik məlumatların əldə olunması, 
toplanması və təqdim olunmasına xidmət edən bir vasitə kimi 
hazırlanmışdır. ISCED 1975-ci ildə Cenevrədə keçirilən Təhsilə dair 
Beynəlxalq Konfransda qəbul edilmiş və daha sonra 1978-ci ildə Parisdə 
keçirilən UNESCO-nun Ümumi Konfransında qüvvəyə minmişdir. Hazırda 
istifadə edilən təsnifat ISCED 2011-dir. 

Təlim standartı İş yerində vəzifə və fəaliyyətlərin yerinə yetirilməsi üçün zəruri səriştələri 
(bilik, bacarıq və yanaşmaları, həmçinin əlavə ümumi səriştələri) təsvir edir. 
Bu səbəbdən, onlar fəaliyyət meyarları hesab edilir və aşağıdakı hallarda 
istifadə olunur: 

 istehsaldan ayrılmadan peşə təlimlərinin hazırlanması; 

 istifadəyə yararlı səriştələrin inkişaf etdirilməsi və təmin olunması üçün 
təlim institutları ilə müəssisələr arasında əlaqə; 

 peşə təlimləri üçün təhsil standartları və kurikulumların hazırlanması. 

Vəzifə İşin icrası üçün zəruri olan fəaliyyətləri əhatə edir. 
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A. NÜMUNƏVİ PEŞƏ STANDARTI 

Təmirçi-çilingər 
Peşənin qısa təsviri 

Təmirçi-çilingər istehsal maşınlarını təmir edir, sınaqdan keçirir, quraşdırır, təmirə və əvəzlənməyə 
ehtiyacı olan yerləri müəyyənləşdirir, avadanlığın, qurğunun və digər elektro-mexaniki maşınların 
düzgün istifadə olunması üçün lazımi məlumatları təmin edir. O, eyni zamanda mexaniki mühəndislik 
sektorunda, mexatronik sisemlərin istismarı, alqı-satqısı ilə məşğul olan böyük müəssisələrdə 
mürəkkəb maşınlara, qurğulara və sistemlərə qulluq edir. 

Məşğulluq Təsnifatında (MT) peşənin kodu:  7412 (Təmirçi, elektrik avadanlığı) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2  

ISCO 08-də işin kodu:  7412 (Repairer, electrical equipment) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

Hazırlanma tarixi: May, 2012-ci il 

Təsdiq edən qurum:  

Təsdiq tarixi:  

Təklif olunan yenilənmə tarixi: May, 2017-ci il 

 

A.1. İŞƏ DAİR XÜSUSİ MƏLUMAT 

A.1.1. ƏMƏK ŞƏRAİTİ 

 Adətən emalatxanalarda, qurğular yığılan ərazilərdə, sənaye istehsalı və sınaqla əlaqəli 
ərazilərdə çalışırlar;  

 Texniki standartlara, ölçü standartlarına (BS Beyenəlxalq standartlar), beynəlxalq 
avadanlıqların təhlükəsizlik və ətraf mühit standartlarına uyğun olaraq işləyirlər;  

 Zəruri halda avadanlıqların yerində təmirini həyata keçirirlər;  
 Texnologiyanın sürətli inkişafı ilə əlaqədar bu sahədə çalışan işçilər davamlı olaraq öz 

bacarıqlarını iş yerində və ondan kənarda artırırlar; 
 Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası qaydaları Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyası, Əmək Məcəlləsi, Texniki təhlükəsizlik haqqında Qanun və digər müvafiq 
qanunvericilik aktları ilə müəyyən olunur. 

A.1.2. İŞƏ QƏBUL TƏLƏBLƏRİ 

 Əmək münasibətləri Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Əmək Məcəlləsi və digər 
normativ-hüquqi aktlarla tənzimlənir; 

 İşə qəbul olunarkən sağlamlıq haqqında tibbi arayış, sonradan vaxtaşırı icbari tibbi 
müayinədən keçmək haqqında tibbi arayış (Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 
qərarı və Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin müvafiq əmrləri ilə nəzərdə 
tutulduğu hallarda) təqdim olunur; 

 Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası qaydaları ilə təlimatlandırmalar və fərdi 
mühafizə vasitələri ilə təminat məcburi xarakter daşıyır. 
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A.1.3. TABEÇİLİK 

Kimə tabedir: Sahə rəhbəri. 

Kim ona tabedir: Yoxdur. 

A.1.4. PEŞƏ STANDARTLARI ÜÇÜN MƏSULİYYƏT VƏ MÜSTƏQİLLİK SƏVİYYƏLƏRİ 

Səviyyələr Məsuliyyət, fəaliyyətlərin mürəkkəbliyi və müstəqillik 

Uyğun 
gələn 

səviyyə 

1 

Planlaşdırılmış qaydada birbaşa nəzarət altında işləmək. 

İş təkrarlanan xarakterə malikdir və mürəkkəb olmayan bir neçə funksiyanı 
əhatə edir.  

2 

Nəzarət altında işləmək, kiçik səlahiyyətlərə malik olmaq. 

Təcrübə tələb edən fəaliyyətlərin yerinə yetirilməsi və əlaqələndirilməsi üçün 
məsuliyyət daşımaq. 

Öz fəaliyyətlərini planlaşdırmaq və nəticələri barədə hesabat vermək. 

Digər şəxslərlə əməkdaşlıq etmək və komandada işləmək. 

 

3 

Əvvəlcədən məlum olan vəzifə və fəaliyyətlər çərçivəsində müstəqil 
idarəetmə və komandanın idarə edilməsini həyata keçirmək (eyni zamanda 
həm idarəetmə, həm də istehsal subyekti kimi çıxış etmək). 

İşə yanaşmasını dəyişən şəraitə uyğunlaşdırmaq və dövri problemlərin həlli 
zamanı elementar nəzəriyyələrdən istifadə etmək. 

Digər şəxslərin gündəlik işinə nəzarət etmək, əmək fəaliyyətinin 
qiymətləndirilməsi üçün məsuliyyət daşımaq və işin təkmilləşdirilməsi ilə 
bağlı təkliflər vermək. 

İşçilərə rəhbərlik etmək. 

Mürəkkəb fəaliyyətləri əlaqələndirmək və yerinə yetirmək. Ümumi 
təcrübədən istifadə etməklə xüsusi yeni fəaliyyətlər müəyyən etmək. 

 

4 

Yeni və çox vaxt yaradıcı metodlar tələb edən məsələlərlə məşğul olmaq. 
Mürəkkəb məsələlərin həllində geniş təcrübədən istifadə etmək. 

Gözlənilməz dəyişiklik olduğu halda əmək fəaliyyətinə rəhbərlik və nəzarəti 
həyata keçirmək. 

Özü və başqaları üçün fəaliyyət meyarları hazırlamaq, onları nəzərdən 
keçirmək və təkmilləşdirmək. 

Gözlənilən və ya gözlənilməz iş rejimi şəraitində qərarların qəbul edilməsinə 
məsuliyyət daşımaq. 

Fərdlərin və qrupların peşəkar inkişafının idarə olunmasına məsuliyyət 
daşımaq. 

Fəaliyyətləri müşahidə etmək, qiymətləndirmək, müvafiq hesabatlar 
hazırlamaq və dəyişikliklər təklif etmək. 
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A.1.5. KARYERA YÜKSƏLİŞİ VƏ SƏRBƏST MƏŞĞULLUQ İMKANLARI 

 Müvafiq təcrübə qazanmaqla usta vəzifəsinə yüksəlmək mümkündür;  
 Təlimlər əsasında bu sahədə yüksək ixtisaslaşmış vəzifəyə yüksəlmək mümkündür. 

 

A.2. ƏSAS VƏZİFƏLƏRİN (V) VƏ VƏZİFƏLƏR DAXİLİNDƏ 
FƏALİYYƏTLƏRİN (F) SİYAHISI 

V.1.  Plan və işə hazırlıq: 
F.1.1.   İşin tələbatlarını iş qaydalarına və ya ekvivalentlərinə uyğun olaraq müəyyənləşdirmək, 

müvafiq tərəflərlə və ya sahə təftişçisi ilə plana uyğun təsdiq etmək; 
F.1.2.   SƏTƏM (Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühitin mühafizəsi) standartlarına, 

qanunla müəyyənləşdirilmiş tələblərə, istismar qaydalarına, müəssisənin 
prosedurlarına riayət etmək; 

F.1.3.   İş planına əməl etmək məqsədi ilə işin spesifikasiyasına uyğun ehtiyatları 
müəyyənləşdirmək, əldə etmək və yoxlamaq; 

F.1.4.   Müvafiq təfsilatlı planlar, cizgilər və mətnləri iş planına uyğun seçmək və şərh etmək; 
F.1.5.   Materialların/komponentlərin düzgün ölçüsü, növü və sayını müəyyənləşdirmək, əldə 

etmək və onların işin xüsusiyyətlərinə uyğunluğunu yoxlamaq; 
F.1.6.   Ardıcıllıq və prioritetlər də daxil olmaqla işi detallı şəkildə planlaşdırmaq, müvafiq 

olduğu təqdirdə sistem və ərazi tələblərinə uyğun olaraq istehsal təhlükəsizliyini və 
istehsal gücünü saxlamağı nəzərə almaq; 

F.1.7.   Təcrid olunmaq ehtiyacı yarandığı hallar da daxil olmaqla, koordinasiya məsələlərini işə 
aid olan, işin təsir göstərdiyi və iş üçün lazım olan şəxslərlə aydınlaşdırmaq; 

F.1.8.   İş planına və iş yeri qaydalarına uyğun olaraq potensial təhlükələri müəyyənləşdirmək, 
qabaqlayıcı və ya nəzarət tədbirləri görmək; 

F.1.9.   İş ərazisini işin tələblərinə və iş yeri qaydalarına uyğun olaraq hazırlamaq. 
 

V.2.  Nöqsanları müəyyən etmək: 
F.2.1.   Nasazlıqların səbəbini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə avadanlıqları və ölçü vasitələrini 

yoxlamaq; 
F.2.2.   İş planına uyğun şəkildə avadanlıqların funksionallığını müvafiq mənbələrlə 

məsləhətləşməklə öyrənmək; 
F.2.3.   Diaqnostika üsullarında qeyd edilən əlamətləri və nasazlıqları təsdiqləmək üçün iş 

planına uyğun şəkildə nasazlıq göstəriciləri və müvafiq texniki informasiyalardan 
istifadə etmək. İzolyasiyaların lazım olan yerlərdə olduğunu iş yeri tələblərinə görə 
təsdiqləmək; 

F.2.4.   Müəssisə və peşə tələblərinə uyğun şəkildə nöqsanların araşdırılmasını əlaqəli və ya 
müvafiq şəxsləri cəlb etməklə aparmaq; 

F.2.5.   Nöqsanların tapılması məqsədi ilə avadanlığın hissələrini, bərkitmələri və dəstəkləyici 
təmirləri iş planına uyğun şəkildə yoxlamaq; 

F.2.6.   Sınaq və ölçmə alətlərini istehsalçı təlimatlarına və iş tələblərinə uyğun şəkildə istifadə 
etmək. 
 

V.3.  Qüsurun səbəbini müəyyənləşdirmək: 
F.3.1.   İş planına uyğun şəkildə nasaz avadanlıqla bağlı mümkün qədər daha detallı məlumat 

almaq məqsədi ilə bütün müvafiq işçi heyəti ilə məsləhətləşmək; 
F.3.2.   İş planına uyğun şəkildə nasazlıq göstəricilərinə aid məlumatlardan və təmir 

qeydlərindən düzgün istifadə etmək; 



“ISCO 88/08-ə uyğun təkmilləşdirilmiş peşə standartlarının və əlaqədar təlim standartlarının hazırlanması”  

 11 

F.3.3.   Baş vermiş nasazlığın xüsusiyyəti və səbəbi barədə hadisənin təhlilindən iş planına 
uyğun şəkildə dəqiq nəticəyə gəlmək. 
 

V.4.  Təmir etmək və ya düzəltmək: 
F.4.1.   İş planına uyğun şəkildə müvafiq təmir prosedurlarını digər işə cəlb olunanlar ilə və ya 

işlə əlaqəli şəxslərin iştirakı ilə həyata keçirmək; 
F.4.2.   Təlimat kitabçasına və naqil diaqramlarına istinad edərək təmir ilə bağlı ehtiyac 

duyulan məlumatları əldə etmək; 
F.4.3.   Ehtiyac olduğu təqdirdə müəssisənin yoxlama və əsaslı təmir ilə bağlı tələblərinə uyğun 

olaraq müvafiq işçi heyəti ilə məsləhətləşmək; 
F.4.4.   Təmir və əvəzləmə prosesini müəssisə tələblərinə, istehsalçının təlimatlarına və SƏTƏM 

(Sağlamlıq, Əməyin təhlükəziliyi və Ətraf Mühitin mühafizəsi) prosedurlarına uyğun 
olaraq həyata keçirmək; 

F.4.5.   Qüsurlu, köhnəlmiş, zədələnmiş və ya təhlükəli hissələri iş cədvəlinə uyğun şəkildə 
əvəzləmək, təmir etmək və ya bərkitmək; 

F.4.6.   Avadanlığın hissələrini təmizləmək və yağlamaq; 
F.4.7.   İş cədvəlinə uyğun son yoxlamanı aparmaq və işi lazımi qaydada təhvil vermək. 

 
V.5.  Mexaniki komponentlər və ya hissələri yaxşı vəziyyətdə saxlamaq və/və ya təmir etmək: 

F.5.1.   Hissələrin sökülməsi və yararlılığının qiymətləndirilməsi məqsədi ilə texniki xidmət və 
ya təmir tələblərini müvafiq qulluq sənədlərinə uyğun şəkildə müəyyənləşdirmək; 

F.5.2.   Xüsusi təmirə ehtiyacı olan hissələr üçün etiketləmə və təmir instruksiyalarını müəyyən 
etmək; 

F.5.3.   Tələb olunan spesifikasiyaya uyğun olaraq istismar qaydaları kitabçasında göstərilən 
qaydada komponentləri və ya hissələri saxlamaq, təmir etmək və ya dəyişmək; 

F.5.4.   Mexaniki hissələri nəzərdə tutulmuş ehtiyatla və müvafiq texniki xidmət sənədlərinə 
uyğun şəkildə birləşdirmək; 

F.5.5.   Mexaniki hissələri, istismar təyinatı üzrə, işlək olması üçün tələb olunan qaydada 
uyğunlaşdırmaq; 

F.5.6.   Sazlığı dəqiqləşdirmək məqsədi ilə lazım olduqda yoxlama cihazlarından və 
avadanlıqlarından istifadə etmək; 

F.5.7.   Sazlanmış/təmir edilmiş və ya dəyişdirilmiş komponetləri nəzərdə tutulmuş 
prosedurlara uyğun olaraq etiketləmək, möhürləmək və paketləmək; 

F.5.8.   Tələb olunan texniki xidmət sənədləşməsini və prosesini standart müəssisə 
prosedurlarına uyğun yekunlaşdırmaq. 
 

V.6.  Cihazları yoxlamaq və sazlamaq: 
F.6.1.   Avadanlıqların düzgün işlədiyinə əmin olmaq məqsədi ilə son təmizləmə, yağlama və 

bərkitmə işləri aparmaq; 
F.6.2.   Avadanlıqları kənar təsirlərdən qorumaq üçün təhlükəsiz yerdə saxlamaq; 
F.6.3.   Təmir işlərinin protokollaşdırılmasını düzgün şəkildə yekunlaşdırmaq və avadanlığa 

gələcəkdə ediləcək qulluq tələblərini müəyyənləşdirmələri üçün müvafiq işçi heyətinə 
istifadə məqsədi ilə göndərmək. 
 

V.7.  İşi tamamlamaq: 
F.7.1.   Ərazi və müəssisə tələblərinə uyğun şəkildə işi tamamlamaq, əlaqədar işçiləri bu barədə 

məlumatlandırmaq; 
F.7.2.   İş sahəsini ərazi və müəssisə prosedurlarına uyğun şəkildə tullantılardan təmizləmək, 

təhlükəsiz iş şəraitini təmin etmək; 
F.7.3.   Qurğular, alətlər və avadanlıqları ərazi və müəssisə prosedurlarına uyğun şəkildə 

saxlamaq və yerləşdirmək; 
F.7.4.   Avadanlıqların lazımi qaydada işləməsini müəyyənləşdirmək məqsədilə yoxlamaq. 
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A.3.SƏRİŞTƏLƏR HAQQINDA  

Fərdin "Təmirçi-çilingər" peşə standartı üzrə vəzifə və fəaliyyətləri həyata keçirməsi üçün zəruri olan 
əsas səriştələr "Təmirçi-çilingər" peşəsi üzrə müvafiq təlim standartında göstərilmişdir (formal, qeyri-
formal və informal təlimlər vasitəsilə əldə olunan bilik, bacarıq, yanaşma və davranış). 

 

A.4. QİYMƏTLƏNDİRMƏLƏR HAQQINDA  

Bu peşədə fərdin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi prosesi "Təmirçi-çilingər" peşəsi üzrə müvafiq peşə 
standartının qiymətləndirilməsində öz əksini tapır. Fərdin sistemli qiymətləndirilmələr vasitəsilə 
qiymətləndirilməsi işəgötürənə müxtəlif məqsədlər (yəni işəgötürmə, karyerada irəli çəkmə, heyətin 
qiymətləndirilməsi, təlim ehtiyaclarının qiymətləndirilməsi) baxımından faydalı ola bilər. 
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B. PEŞƏ STANDARTI ÜZRƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ NÜMUNƏSİ 

Təmirçi-çilingər 
Qiymətləndirməyə dair qısa məlumat 

Təmirçi-çilingər üçün qiymətləndirmə nümunəsi istehsal maşınlarının təmir edilməsi, sınaqdan 
keçirilməsi, quraşdırılması, təmirə və əvəzlənməyə ehtiyacı olan yerlərin müəyyənləşdirilməsi, 
avadanlığın, qurğunun və digər elektro-mexaniki maşınların düzgün istifadə olunması üçün lazımi 
məlumatların təmin edilməsini həyata keçirmək üçün tələb olunan bilik və bacarıqları müəyyən edir 
və qiymətləndirir. 

Hazırkı peşə üçün tövsiyə edilən qiymətləndirmə metodları aşağıdakılardır: (i) fəaliyyətin 
qiymətləndirilməsi və (ii) yazılı testlər. Sözügedən peşə üçün qiymətləndirmə proqramının nümunəsi 
aşağıda verilmişdir. 

Məşğulluq Təsnifatında (MT) peşənin kodu:  7412 (Təmirçi, elektrik avadanlığı) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2  

ISCO 08-də işin kodu:  7412 (Repairer, electrical equipment) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

Test versiyası: 01 

Hazırlanma tarixi: May, 2012-ci il 

Təsdiq edən qurum:  

Təsdiq tarixi:  

 

B.1. FƏALİYYƏT MEYARLARI  

Bu meyarlar peşə standartındakı vəzifə və fəaliyyətlərlə birbaşa əlaqəlidir. Onlar ölçülə bilən formada 
müəyyən edilməlidir ki, qiymətləndirmə nümunələri hazırlayanlar üçün qiymətləndirmə maddələrinin 
formalaşdırılması baxımından faydalı olsun. Birinci (V.1) və sonuncu (V.7) vəzifələrə uyğun gələn 
fəaliyyət meyarları ilə bağlı nümunə aşağıda göstərilmişdir. 

 

Fəaliyyət meyarı nümunəsi: 

V.1.  Plan və işə hazırlıq: 
F.1.1.   İşin tələbatlarını iş qaydalarına və ya ekvivalentlərinə uyğun olaraq müəyyənləşdirmək, 

müvafiq tərəflərlə və ya sahə təftişçisi ilə plana uyğun təsdiq etmək; 
F.1.2.   SƏTƏM (Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühitin mühafizəsi) standartlarına, 

qanunla müəyyənləşdirilmiş tələblərə, istismar qaydalarına, müəssisənin 
prosedurlarına riayət etmək; 

F.1.3.   İş planına əməl etmək məqsədi ilə işin spesifikasiyasına uyğun ehtiyatları 
müəyyənləşdirmək, əldə etmək və yoxlamaq; 

F.1.4.   Müvafiq təfsilatlı planlar, cizgilər və mətnləri iş planına uyğun seçmək və şərh etmək; 
F.1.5.   Materialların/komponentlərin düzgün ölçüsü, növü və sayını müəyyənləşdirmək, əldə 

etmək və onların işin xüsusiyyətlərinə uyğunluğunu yoxlamaq; 
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F.1.6.   Ardıcıllıq və prioritetlər də daxil olmaqla işi detallı şəkildə planlaşdırmaq, müvafiq 
olduğu təqdirdə sistem və ərazi tələblərinə uyğun olaraq istehsal təhlükəsizliyini və 
istehsal gücünü saxlamağı nəzərə almaq; 

F.1.7.   Təcrid olunmaq ehtiyacı yarandığı hallar da daxil olmaqla, koordinasiya məsələlərini işə 
aid olan, işin təsir göstərdiyi və iş üçün lazım olan şəxslərlə aydınlaşdırmaq; 

F.1.8.   İş planına və iş yeri qaydalarına uyğun olaraq potensial təhlükələri müəyyənləşdirmək, 
qabaqlayıcı və ya nəzarət tədbirləri görmək; 

F.1.9.   İş ərazisini işin tələblərinə və iş yeri qaydalarına uyğun olaraq hazırlamaq. 

… 

V.7.  İşi tamamlamaq: 
F.7.1.   Ərazi və müəssisə tələblərinə uyğun şəkildə işi tamamlamaq, əlaqədar işçiləri bu barədə 

məlumatlandırmaq; 
F.7.2.   İş sahəsini ərazi və müəssisə prosedurlarına uyğun şəkildə tullantılardan təmizləmək, 

təhlükəsiz iş şəraitini təmin etmək; 
F.7.3.   Qurğular, alətlər və avadanlıqları ərazi və müəssisə prosedurlarına uyğun şəkildə 

saxlamaq və yerləşdirmək; 
F.7.4.   Avadanlıqların lazımi qaydada işləməsini müəyyənləşdirmək məqsədilə yoxlamaq. 

 

B.2. QİYMƏTLƏNDİRMƏ İLƏ BAĞLI RESURSLAR  

a) Material və komponentlər: fərdi mühafizə vasitələri. 

b) Alət və avadanlıqlar: müvafiq istehsalat dəzgahı. 

c) İstehlak malları: istehsalat dəzgahının texniki göstəriciləri. 

 

B.3. QİYMƏTLƏNDİRMƏ METODLARI 

Fərdin səriştəsini qiymətləndirmək məqsədilə aşağıdakı iki metoddan istifadə olunur: (i) fəaliyyətin 
qiymətləndirilməsi və (ii) yazılı test. 

B.3.1. FƏALİYYƏTİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ  

İcra müddəti: 1 saat 30 dəqiqə. 

İşlərin sayı: 2. 

 

İşlərin icrasını qiymətləndirmək üçün meyarlar işəgötürən tərəfindən müəyyən olunur. 

 

Əhatə olunan sahələr: 

 

30% Nöqsanları müəyyən etmək: 

 Nasazlıqların səbəbini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə avadanlıqları və ölçü vasitələrini 
yoxlamaq; 

İş planına uyğun şəkildə avadanlıqların funksionallığını müvafiq mənbələrlə 
məsləhətləşməklə öyrənmək; 

Diaqnostika üsullarında qeyd edilən əlamətləri və nasazlıqları təsdiqləmək üçün iş 
planına uyğun şəkildə nasazlıq göstəriciləri və müvafiq texniki informasiyalardan 
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istifadə etmək. İzolyasiyaların lazım olan yerlərdə olduğunu iş yeri tələblərinə görə 
təsdiqləmək; 

Müəssisə və peşə tələblərinə uyğun şəkildə nöqsanların araşdırılmasını əlaqəli və ya 
müvafiq şəxsləri cəlb etməklə aparmaq; 

Nöqsanların tapılması məqsədi ilə avadanlığın hissələrini, bərkitmələri və dəstəkləyici 
təmirləri iş planına uyğun şəkildə yoxlamaq; 

Sınaq və ölçmə alətlərini istehsalçı təlimatlarına və iş tələblərinə uyğun şəkildə istifadə 
etmək. 

20% Qüsurun səbəbini müəyyənləşdirmək: 

 İş planına uyğun şəkildə nasaz avadanlıqla bağlı mümkün qədər daha detallı məlumat 
almaq məqsədi ilə bütün müvafiq işçi heyəti ilə məsləhətləşmək; 

İş planına uyğun şəkildə nasazlıq göstəricilərinə aid məlumatlardan və təmir 
qeydlərindən düzgün istifadə etmək; 

Baş vermiş nasazlığın xüsusiyyəti və səbəbi barədə hadisənin təhlilindən iş planına 
uyğun şəkildə dəqiq nəticəyə gəlmək. 

30% Təmir etmək və ya düzəltmək: 

 İş planına uyğun şəkildə müvafiq təmir prosedurlarını digər işə cəlb olunanlar ilə və ya 
işlə əlaqəli şəxslərin iştirakı ilə həyata keçirmək; 

Təlimat kitabçasına və naqil diaqramlarına istinad edərək təmir ilə bağlı ehtiyac duyulan 
məlumatları əldə etmək; 

Ehtiyac olduğu təqdirdə müəssisənin yoxlama və əsaslı təmir ilə bağlı tələblərinə uyğun 
olaraq müvafiq işçi heyəti ilə məsləhətləşmək; 

Təmir və əvəzləmə prosesini müəssisə tələblərinə, istehsalçının təlimatlarına və SƏTƏM 
(Sağlamlıq, Əməyin təhlükəziliyi və Ətraf Mühitin mühafizəsi) prosedurlarına uyğun 
olaraq həyata keçirmək; 

Qüsurlu, köhnəlmiş, zədələnmiş və ya təhlükəli hissələri iş cədvəlinə uyğun şəkildə 
əvəzləmək, təmir etmək və ya bərkitmək; 

Avadanlığın hissələrini təmizləmək və yağlamaq; 

İş cədvəlinə uyğun son yoxlamanı aparmaq və işi lazımi qaydada təhvil vermək. 

20% Mexaniki komponentlər və ya hissələri yaxşı vəziyyətdə saxlamaq və/və ya təmir etmək: 

 Hissələrin sökülməsi və yararlılığının qiymətləndirilməsi məqsədi ilə texniki xidmət və 
ya təmir tələblərini müvafiq qulluq sənədlərinə uyğun şəkildə müəyyənləşdirmək; 

Xüsusi təmirə ehtiyacı olan hissələr üçün etiketləmə və təmir instruksiyalarını müəyyən 
etmək; 

Tələb olunan spesifikasiyaya uyğun olaraq istismar qaydaları kitabçasında göstərilən 
qaydada komponentləri və ya hissələri saxlamaq, təmir etmək və ya dəyişmək; 

Mexaniki hissələri nəzərdə tutulmuş ehtiyatla və müvafiq texniki xidmət sənədlərinə 
uyğun şəkildə birləşdirmək; 

Mexaniki hissələri, istismar təyinatı üzrə, işlək olması üçün tələb olunan qaydada 
uyğunlaşdırmaq; 

Sazlığı dəqiqləşdirmək məqsədi ilə lazım olduqda yoxlama cihazlarından və 
avadanlıqlarından istifadə etmək; 

Sazlanmış/təmir edilmiş və ya dəyişdirilmiş komponetləri nəzərdə tutulmuş 
prosedurlara uyğun olaraq etiketləmək, möhürləmək və paketləmək; 

Tələb olunan texniki xidmət sənədləşməsini və prosesini standart müəssisə 
prosedurlarına uyğun yekunlaşdırmaq. 

 

İş nümunəsi 1: Nasazlığın müəyyən olunması və təmiri. 

Maksimum müddət: 1 saat. 
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İştirakçının görəcəyi işlər: Prosedur qaydalara və təhlükəsizlik tələblərinə əməl edərək verilmiş 
istehsalat dəzgahındakı nasazlığı müəyyən edin. Nasazlığın müəyyən olunması üçün dəzgahın texniki 
göstəricilərindən istifadə edin. Hər bir addımınızı izah edin. Müəyyən olunmuş nasazlığı aradan 
qaldırmaq üçün tələb olunan alət və avadanlıqları müəyyən edin və nasazlığı aradan qaldırın. 

 

İş nümunəsi 2: CNC dəzgahının quraşdırılması. 

Maksimum müddət: 30 dəqiqə. 

İştirakçının görəcəyi işlər: Fabrikin qapalı ərazisində CNC dəzgahının quraşdırılması üçün tələb 
olunan göstəriciləri, alət və avadanlıqları müəyyən edin və bu haqda məlumat verin.  

B.3.2. YAZILI QİYMƏTLƏNDİRMƏ 

İcra müddəti:  33 dəqiqə. 

Sualların sayı:  33. 

 

Yazılı qiymətləndirməni keçmək üçün tələb olunan düzgün cavabların sayı işəgötürən tərəfindən 
müəyyən olunur. 

Tövsiyə olunan nisbət: 70%. 

 

Əhatəolunan vəzifələr: 

 

40% Nöqsanları müəyyən etmək 

20% Qüsurun səbəbini müəyyənləşdirmək 

20% Təmir etmək və ya düzəltmək 

20% Mexaniki komponentlər və ya hissələri yaxşı vəziyyətdə saxlamaq və/və ya təmir etmək 

 

Sual nümunələri: 

 

1. Aşağıdakılardan hansı elektrik cərəyanı normasının vahididir? 

a) gərginlik 

b) Kulon 

c) Vatt 

d) Amper  

 

2. Elektrik transformatorunun funksiyası nədir? 

a) gərginliyin artırılması və ya azaldılması 

b) elektrik dövrəsinin açılması və bağlanması 

c) cərəyandan maksimum qorunmanın təmin olunması 

d) dəyişən cərəyanın daimi cərəyana çevrilməsi 

 

3. Elektrik mühərriki söndürüldükdə, onun sürəti həndəsi silsilə ilə azalır. Mühərrikin ilkin sürəti bir 
dəqiqədə 1,000 dövriyyədən ibarətdir.Onun sürəti hər dörd saniyədən bir yarıyadək azalır. 
Mühərrik söndükdən nə qədər sonra sürət bir dəqiqədə 31.25 dövriyyəyə qədər azalır? 

a) 12 saniyə 

b) 16 saniyə 

c) 20 saniyə 

d) 24 saniyə 
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4. “Bərk” metal dedikdə nə nəzərdə tutulur? 

a) əzilməyə davamlıdır 

b) plastik şəkildə şəklini dəyişmir, lakin sıxıldıqda hissələrə parçalanır 

c) alətləri dərhal kütləşdirir 

d) sınmaya davamlıdır və ya mexaniki şok qüvvələr vasitəsi ilə şəklini dəyişir 

 

5. “Ağır” metal dedikdə nə nəzərdə tutulur? 

a) metal çökdürülməyə, hopmaya və ya dartılmaya davamlıdır 

b) özlülük kimi eyni cəhət 

c) metal daha çox döyülməyə qabildir 

d) metal plastik şəkildə şəklini dəyişə bilər 

 

6. İstənilən metal üçün kritik temperatur hansı hesab olunur? 

a) metalın faza dəyişikliyinə uğraması 

b) metalın öz maqnit xüsusiyyətlərini itirməsindən aşağı 

c) metalın plastik şəkildə şəklini dəyişməməsi, lakin dağılmasından aşağı 

d) metalın əriməsindən yuxarı 

 

7. Aşağıdakılardan hansı yüksək elastik gücə, yüksək sıxıcılıq qüvvəsinə və tökmə yolu ilə 
yaradılacaq məhsul üçün istifadədə minimal dartılmaya malik olan ən yaxşı mühəndislik plastik 
kütləsi (plastmassa) hesab olunur?  

a) polikarbonat 

b) polistirol 

c) fenol 

d) epoksid 

 

8. Oyuqları işləmək üçün hansı alətdən istifadə olunur? 

a) Konusşəkilli zenker 
B. Silindrik zenker 
C. Stolüstü tərəzi 

 

9. Boltun baş hissəsinə uyğun gələn kvadratformalı oyulmuş dəlik yaratmaq üçün hansı alətdən 
istifadə olunur? 

a) Konusşəkilli zenker 

b) Silindrik zenker 

c) Stolüstü tərəzi 
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10. Aşağıdakı kənar mikromterin göstəricisi neçədir? 

 
a) 0.244 

b) 0.231 

c) 0.256 

 

11. Aşağıdakı kənar mikromterin göstəricisi neçədir? 

 
a) 0.430 

b) 0.455 

c) 0.405 

 

12. Məmulatı kənarları boyunca kəsən tokar emalı nə adlanır? 

a) Eşmə 

b) Hamarlama 

c) Yonma 

 

13. Məmulatı kənar diametr boyunca kəsən tokar emalı nə adlanır?  

a) Eşmə 

b) Hamarlama 

c) Yonma 

 

14. Tokar dəzgahında hissə üzərində konus və ya künc kəsmək üçün bir üsul da ______________dan 
istifadə etməkdir. 

a) Kəsici val 

b) Ön dayaq 

c) Ana qaykanın tutacağı 

 

15. Tutacaqlar üzərində daha yaxşı tutmanı təmin edən brilyantşəkilli səth nə ilə əldə ilə edilir? 

a) Ayırıcı tiyə 

b) Deşik genəldən alət 
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c) Diyirlətmə aləti 

 

16. Dəlikaçanın sıxacı, fırlanan mərkəzlər digər konusvari sonluqlu alətlər ____________da/də saxlanılır. 

a) ön dayaq 

b) arxa dayaq 

c) kəsicinin tutqacı 

 

17. Frezer dəzgahında istifadə edilən bu adi kəsmə alətini tapın. 

 
a) İndeksasiya edilə bilən bərk ərintili kəsici plastinalı frezer 

b) İkidişli frezer 

c) Dörddişli frezer 

 

18. Frezer dəzgahında məngənəni quraşdırdıqdan sonra məngənin arxa qısqacı________dan istifadə 
edərək masa ilə eyni vəziyyətə gətirilməlidir. 

a) indikator 

b) künc (kənar) tapan 

c) elektron ştangen pərgar (kronsirkul) 

 

19. Şaquli frezer dəzgahı üç cür hərəkət edir: Şaquli (yuxarı və aşağı) , uzununa (sola və sağa) və 
kəsmə (öndən arxaya). 

Hər oxu təsvir etmək üçün onlar X, Y, və Z hərfləri ilə adlandırılır. 

Hansı hərf masanın sol və sağ hərəkətinə verilmişdir? 

a) X oxu 

b) Y oxu 

c) Z oxu 

 

20. Aşağıda verilmiş aləti tapın. 

 
a) Daxili mikrometr 

b) Dərinlik mikrometri (dərinlik ölçən) 

c) İndikator mikrometri 
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21. Frezer dəzgahında oyuqların dəqiq yerləşməsi kənar hissənin harada olduğunu müəyyən etmək 
üçün _____________ istifadə etməklə edilə bilər. 

a) kombinə edilmiş (xətkeşli) günyə 

b) künc (kənar) axtaran 

c) elektron ştrangen pərgar (kronsirkul) 

 

22.  Aliminiumu dələn zaman yüksək sürətli 1/2" diametrli polad burğu hansı sürətlə (dövr/dəq) 
fırlanmalıdır. Aşağıdakı formuldan istifadə et. 

Dövr/dəq = Kəsmə sürəti x 4 / Burğunun və ya frezer başlığının diametri 

Məlum olan məlumatlar: 

Aluminium üçün kəsmə sürəti = 400 

Burğunun diametri = 1/2" (.500) 

a) 400 dövr/dəq 

b) 1600 dövr/dəq 

c) 3200 dövr/dəq 

 

23. 2 düym diametrli az karbonlu polad məmulatı karbidli (bərk ərintili) kəsici ilə deşmək üçün tokar 
dəzgahı hansı sürətə (dövr/dəq) qurulmalıdır? 

DÖVR/DƏQ = Kəsmə sürəti x 4 / Məmulatın diametri. 

Məlum olan məlumat: 

Karbid (bərk ərintili) alətlə az karbonlu poladı kəsmə sürəti = 350 

a) 700 dövr/dəq 

b) 350 dövr/dəq 

c) 1400 dövr/dəq 

 

24. Maşının hissələrini ayırmaq aşağıdakı hansı zədəyə səbəb ola bilər? 

a) Əl və barmaqların amputasiyası 

b) Belin gərilməsi  

c) Dəri səpməsi (zədələnməsi) 

 

25. Ətrafa yonqar (kəpək) buraxan və ya qığılcım saçan maşınlar göz zədələnməsinə səbəb ola bilər. 

a) Doğru 

b) Yalnış 

 

26. Kəsmə nöqtəsi maşının aşağıdakı hissəsidir: 

a) maşını yandırır və söndürür 

b) öz prosesi ilə material üzərində iş həyata keçirir  

c) Operatorun əli ilə əlaqədə olur 

 

27. Bütün maşın qoruyucu qurğuları tənzimlənməyəndir. 

a) Doğru 

b) Yalnış 

 

28. Bəzi maşınların qoruyucu qurğuları elə cihazlardır ki, bədənin bir hissəsinin çox yaxınlaşmasına 
reaksiya verir və cərəyanı söndürür. 

a) Doğru 
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b) Yalnış 

 

29. Əgər maşının qoruyucu qurğusu sizin istədiyiniz kimi sürətli işləməyinizin qarşısını alırsa, siz onu 
kənarlaşdıra və ya söndürə bilərsiz. 

a) Doğru 

b) Yalnış 

 

30. Maşının qoruyucu qurğusu yoxdursa, siz: 

a) Dərhal bunu məruzə etməlisiz 

b) İşi bitirdikdən sonra bunu məruzə etməlisiz 

c) Özünüzü qorumaq üçün müvəqqəti qoruyucu düzəltməlisiz 

 

31. Müdafiə gözlükləri geymək nəyə qarşı ən vacib müdafiə vasitəsidir?  

a) Qəfləti gələn maşınlara 

b) Maşın tiyələrinə 

c) Uçan yonqarlara (kəpəklərə) və ya qığılcımlara 

 

32. Məmulatları maşınlara yerləşdirmək üçün təkanvericilərdən istifadə etmək ən təhlükəsiz yoldur. 

a) Doğru 

b) Yalnış 

 

33. Maşınların qoruyucu qurğuları ____________tərəfindən yaradılmış təhlükəsizlik qaydaları ilə tələb 
edilir: 

a) Ətraf Mühitin Müdafiəsi  

b) Həmkarlar İttifaqları 

c) Əməyin Mühafizəsi 

 

B.4. NƏTİCƏLƏRİN QEYDƏ ALINMASI 

Hər bir iştirakçı üçün fərdi hesabatlar hazırlanmalı və fəaliyyətin qiymətləndirilməsi, eləcə də yazılı 
qiymətləndirmə üzrə toplanan balların hesabatı onlara təqdim edilməlidir. Qiymətləndirmə bir nəfər 
üçün bir dəfədən artıq istifadə edildiyi təqdirdə hesabatda qiymətləndirmədən əvvəlki və sonrakı 
ballar arasındakı faiz dəyişikliyi də əks olunmalıdır. 

“Peşə standartları üzrə qiymətləndirmənin hazırlanması prosedurları” adlı sənəddə qiymətləndirmə 
üzrə geniş nəzəri və praktiki məlumatlar verilmişdir. 
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C. MÜƏSSİSƏLƏR ÜÇÜN NÜMUNƏVİ TƏLİM STANDARTI 

Təmirçi-çilingər 
Təlim standartına dair qısa məlumat 

Hazırkı təlim standartı müəssisələr, təlim mərkəzləri və institutları, təlim iştirakçıları üçün 
hazırlanmışdır və təmirçi-çilingər üçün tələb olunan səriştələri əks etdirir. İşlə bağlı səriştənin 
nümayiş etdirilməsi üçün tələb olunan bilik və bacarıqların əldə edilməsinə xidmət edən təlim 
proqramları, kurikulumlar və təlim materiallarının hazırlanmasında bu standartdan təlimat kimi 
istifadə etmək olar. Bu standart əsasında hazırlanmış təlim digər peşələr üzrə səriştələrə malik olan, 
mövcud səriştələrini inkişaf etdirmək, mövcud iş yerində digər vəzifələri icra edə bilmək, yaxud digər 
müəssisədə və ya digər peşə üzrə iş tapmaq üçün yeni ümumi səriştələr əldə etmək istəyən şəxslər 
üçün də uyğun ola bilər. 

Məşğulluq Təsnifatında (MT) (bu təlimin müvafiq 
olduğu) peşənin kodu:  

7412 (Təmirçi, elektrik avadanlığı) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2  

ISCO 08-də işin kodu:  7412 (Repairer, electrical equipment) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

Milli İxtisas Çərçivəsi ilə əlaqə:  

ISCED-də kodu:  

Hazırlanma tarixi: May, 2012-ci il 

Təsdiq edən qurum:  

Təsdiq tarixi:  

Təklif olunan yenilənmə tarixi: May, 2017-ci il 

 

C.1. SƏRİŞTƏLƏRİN QISA TƏSVİRİ 

Bilik:   Avadanlıq və alətlər barədə onların dizaynı, istifadə qaydaları, təmiri və 
qulluğu da daxil olmaqla biliklərə malik olmaq;  

  Avadanlıqların yaxşı saxlanması məqsədi ilə istifadə olunan alətlərin növləri, 
xüsusiyyətləri və funksiyaları barədə məlumatlı olmaq;  

  Quraşdırma və təmirdə istifadə olunan alətlər;  
  SƏTƏM (Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühit mühafizəsi) 

standartları;  
  Qanunla müəyyən edilmiş müvafiq tələblər və praktika qaydaları;  
  Avadanlıqların iş prinsipi;  
  Əlaqəli plan, cizgi və mətnlər barədə məlumatlı olmaq;  
  Müəssisə daxilində bölmələr arasındakı əlaqəni bilmək;  
  Səlahiyyət limitini və həll edə bilmədiyi problem yarandığı təqdirdə 

müraciət etməli olduğu şəxsi bilmək;  
  Qüsurları tapmaq və avadanlıqlara qulluq etməklə bağlı lazım olan cizgilərin, 

dövriyyə diaqramlarının, spesifikasiyalarının, istehsalçının təlimatlarının və 
digər texniki sənədlərin haradan əldə olunacağını və necə şərh ediləcəyini 



“ISCO 88/08-ə uyğun təkmilləşdirilmiş peşə standartlarının və əlaqədar təlim standartlarının hazırlanması”  

 23 

bilmək;  
  İstehsal maşınlarının vizual yoxlanması və təmizlənməsi üçün istifadə 

olunan metodları bilmək;  
  Nöqsanların araşdırılması və ya avadanlıqlara qulluq edilməsi fəaliyyətində 

izlənilməli olan prosedurlar; 
  Avadanlıqlara, cihazlara qulluq və təmirlə bağlı öhdəlik və tələbləri bilmək;  
  Müvafiq qulluq təlimatlarını, standartları və spesifikasiyaları bilmək; 
  Sənədləşmə qaydalarına bələd olmaq. 

Bacarıq:   Mexaniki sistemlərin quruşdırılmasını və ya təmirini hazırlamaq və 
planlaşdırmaq;  

  Xarab olmuş və ya sıradan çıxmış hissələri müəyyənləşdirmək və əvəz 
etmək;  

  Hissələri dəyişdirmək, təmir etmək və yoxlamaq üçün ən effektiv və sərfəli 
seçimləri müəyyənləşdirmək;  

  Əsas mexaniki qüsurları tapmaq və diaqnostika yoxlamalarını aparmaq;  
  İş tələblərini və xüsusiyyətlərini təsdiqləmək üçün ideya və məlumat 

mübadiləsi aparmaq, iş yeri nəzarətçisi, digər işçilər və müştərilərlə işin 
koordinasiyanı təmin etmək, işin nəticələri və problemlər ilə bağlı məruzə 
etmək;  

  Alətləri və müvafiq cihazları istifadə etmək;  
  Sınaq və ölçmə alətlərindən istifadə etmək;  
  SƏTƏM (Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəziliyi və Ətraf Mühitin mühafizəsi) 

standartlarını tətbiq etmək;  
  Qüsurları tapmaq və diaqnostika üsullarını tətbiq etmək;  
  Komanda daxilində işləmək bacarığı;  
  İş prosedurlarını təhlükəsiz həyata keçirmək və iş yeri təhlükəsizliyini təmin 

etmək;  
  Hissələri lazımi qaydada sınaqdan keçirmək və düzəltmək;  
  Kompüter bacarığı;  
  Elektronika, elektrik və mexanika sahəsində əsas bacarıqlara sahib olmaq və 

reallıqda onların qarşılıqlı əlaqəsini bilmək;  
  Yanğınla mübarizə apara bilmək;  
  İlk yardımın həyata keçirilməsini bacarmaq; 
 Problemləri həll etmək bacarığı; 
 Vaxtı idarə etmək bacarığı. 

Yanaşma:  Dəqiq cədvəl əsasında səmərəli işləmək;  
 Texniki və mühəndislik fəaliyyətinə meylli olmaq. 

Əlavə / 
ümumi 
səriştələr:  

 Sistem və alətlərin təkmilləşməsi ilə bağlı yeniliklərlə maraqlanmaq;  
 İngilis və rus dilləri kimi xarici dillərdən istifadə etmək. 

 

  



“ISCO 88/08-ə uyğun təkmilləşdirilmiş peşə standartlarının və əlaqədar təlim standartlarının hazırlanması”  

 24 

C.2. TƏLİM SXEMİ  

Müvafiq təlim kursunu uğurla başa vuran “Təmirçi çilingər”  aşağıdakıları bacaracaqdır / 
biləcəkdir: 

 

Bölmə 1: Mexaniki sistemlərin quruşdırılmasını və ya təmirini hazırlamaq və planlaşdırmaq 

Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1 İş planına əməl etmək məqsədi ilə işin spesifikasiyasına uyğun ehtiyatların 
müəyyənləşdirilməsi, əldə edilməsi və yoxlanmasını nümayiş etdirmək 

Nəticə 2 Müvafiq təfsilatlı planlar, cizgilər və mətnləri iş planına uyğun seçmək və şərh 
etmək 

Nəticə 3 İş ərazisini işin tələblərinə və iş yeri qaydalarına uyğun olaraq hazırlanmasını 
nümayiş etdirmək 

Nəticə 4 İş planına və iş yeri qaydalarına uyğun olaraq potensial təhlükələri, qabaqlayıcı 
və ya nəzarət tədbirlərini izah etmək 

Nəticə 5 İş sahəsinin üfüqi və şaquli səthlərdə təyin edilməsini nümayiş etdirmək 

Nəticə 6 Pəstahın nişanlama üçün quraşdırılmasını nümayiş etdirmək 

  

Bölmə 2: Hissələri yoxlamaq, dəyişdirmək və təmir etmək  

Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1 Təmir ilə bağlı müvafiq qulluq təlimatlarını, standartları və spesifikasiyaları izah 
etmək 

Nəticə 2 Nasazlıqların səbəbini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə avadanlıqların və ölçü 
vasitələrinin yoxlanmasını nümayiş etdirmək 

Nəticə 3 Nöqsanların tapılması məqsədi ilə avadanlığın hissələrini, bərkitmələri və 
dəstəkləyici təmirləri iş planına uyğun şəkildə yoxlanmasını göstərmək 

Nəticə 4 İş planına uyğun şəkildə nasazlıq göstəricilərinə aid məlumatlardan və təmir 
qeydlərindən istifadəni göstərmək 

Nəticə 5 Baş vermiş nasazlığın xüsusiyyəti və səbəbi barədə hadisənin təhlilindən iş 
planına uyğun şəkildə alınan nəticəni təsvir etmək 

Nəticə 6 Təlimat kitabçasına və naqil diaqramlarına istinad edərək təmir ilə bağlı ehtiyac 
duyulan məlumatları əldə olunmasını izah etmək 

Nəticə 7 Qüsurlu, köhnəlmiş, zədələnmiş və ya təhlükəli hissələri iş cədvəlinə uyğun 
şəkildə əvəzləməsi, təmiri və ya bərkidilməsini nümayiş etdirmək 

Nəticə 8 Avadanlığın hissələrinin təmizləməsi və yağlanmasını göstərmək 

Nəticə 9 Xüsusi təmirə ehtiyacı olan hissələr üçün etiketləmə və təmir instruksiyalarını 
müəyyən etmək 

Nəticə 10 Mexaniki hissələri nəzərdə tutulmuş ehtiyatla və müvafiq texniki xidmət 
sənədlərinə uyğun şəkildə birləşdirilməsini göstərmək 

Nəticə 11 Sazlanmış/təmir edilmiş və ya dəyişdirilmiş komponentləri nəzərdə tutulmuş 
prosedurlara uyğun olaraq etiketləmək, möhürləmək və paketləmək 

Nəticə 12 Təmir işlərinin protokollaşdırılmasını izah etmək 

Nəticə 13 Bir-birinə paralel və perpendikulyar kontur xətlərin pərgarın, xətkeşin, bucağın  

köməyi ilə çəkilməsini nümayiş etdirmək 

Nəticə 14 Şablona və nümunəyə görə detalın konturlarının nişanlanmasını göstərmək 

Nəticə 15 

 

Müxtəlif formalı metalların çilingər məngənələrində, əymə tərtibatlarında, üç 
rolikli dəzgahda çertyojun göstəricilərinə və təhlükəsizlik texnikası qaydalarının 
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tələblərinə uyğun əyilməsini nümayiş etdirmək 

Nəticə 16 Qalınlığı 1,5 mm olan metal təbəqəsinin çertyojda göstərilən tələblərə uyğun əl 
qayçılarında kəsilməsini nümayiş etdirmək 

Nəticə 17 Əməyin təhlükəsizlik texnikası qaydalarına əməl etməklə, çertyojun 
göstəricilərinə və tələblərinə uyğun olaraq zolaq təbəqə, yumru mil metalların 
əllə və əl preslərinin köməyi ilə düzəldilməsi və hamarlanmasını nümayiş 
etdirmək 

Nəticə 18 Çertyojun göstəricisinə və tələbata uyğun olaraq bir detalın başqa detala 
birləşdirilməsi  məqsədi ilə uyğunlaşdırılmasını göstərmək 

Nəticə 19 Çertyojun tələbinə uyğun olaraq boltlarda, sancaqlarda və çubuqlarda paftalar və 
yivaçanlar vasitəsilə xarici yivlərin açılmasını nümayiş etdirmək 

Nəticə 20 Pərçimləmədə xarab olmanın (defekt) səbəbinin və növünü izah etmək 

Nəticə 21 Təhlükəsizlik texnikası qaydalarına və çertyojun tələblərinə uyğun metal 
məmulatların səthlərinin qalaylanmasını nümayiş etdirmək 

Nəticə 22 Təhlükəsizlik texnikası qaydalarına əməl etməklə, çertyojun tələblərinə uyğun 
metal və qeyri-metal materiallardan olan detalların yapışdırılmasını göstərmək 

Nəticə 23 Metal ölçü vasitələri, lekal və yoxlayıcı xətkeşlər, bucaqlar, həmçinin də şuplarla 
ölçü texnikasının qaydalarına əməl edərək ölçülərin yerinə yetirilməsini nümayiş 
etdirmək 

 

Bölmə 3: Alətləri və müvafiq cihazları istifadə etmək 

Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1 Avadanlıq və alətlərin istifadə qaydaları, təmiri və qulluq qaydalarını izah etmək 

Nəticə 2 Sınaq və ölçmə alətlərinin istehsalçı təlimatlarına və iş tələblərinə uyğun şəkildə 
istifadəsini nümayiş etdirmək 

Nəticə 3 

 

Sazlığı dəqiqləşdirmək məqsədi ilə lazım olduqda yoxlama cihazlarından və 
avadanlıqlarından istifadəni göstərmək 

Nəticə 4 Avadanlıqların düzgün işlədiyinə əmin olmaq məqsədi ilə son təmizləmə, yağlama 
və bərkitmə işlərini nümayiş etdirmək 

Nəticə 5 Avadanlıqları kənar təsirlərdən qorumaq üçün təhlükəsiz yerdə saxlanmasını 
nümayiş etdirmək 

 

Bölmə 4: İş prosedurlarını təhlükəsiz həyata keçirmək və iş yerinin təhlükəsizliyini təmin etmək 

Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1 Təmir və əvəzləmə prosesini müəssisə tələblərinə, istehsalçının təlimatlarına və 
SƏTƏM (Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəziliyi və Ətraf Mühitin mühafizəsi) 
prosedurlarına uyğun olaraq həyata keçirilməsini nümayiş etdirmək 

Nəticə 2 

 

 

Nəticə 3 

Əməyin elmi təşkilinin tələblərinə və təhlükəsizlik texnikası qaydalarına əsasən iş 
dəzgahında alətlərin, pəstahların, materialların ardıcıl yerləşdirilməsini 
göstərmək 

İşi yerinə yetirərkən təhlükəsizlik texnikası qaydalarına əməl olunmasını izah 
etmək 

 

Yuxarıdakı sahələr üzrə təlim keçmiş şəxs aşağıdakı vəzifə və fəaliyyətləri yerinə yetirə bilər: 

 



“ISCO 88/08-ə uyğun təkmilləşdirilmiş peşə standartlarının və əlaqədar təlim standartlarının hazırlanması”  

 26 

Əsas vəzifələrin (V) və vəzifələr daxilində fəaliyyətlərin (F) siyahısı1 

V.1.  Plan və işə hazırlıq: 
F.1.1.   İşin tələbatlarını iş qaydalarına və ya ekvivalentlərinə uyğun olaraq müəyyənləşdirmək, 

müvafiq tərəflərlə və ya sahə təftişçisi ilə plana uyğun təsdiq etmək; 
F.1.2.   SƏTƏM (Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühitin mühafizəsi) standartlarına, 

qanunla müəyyənləşdirilmiş tələblərə, istismar qaydalarına, müəssisənin 
prosedurlarına riayət etmək; 

F.1.3.   İş planına əməl etmək məqsədi ilə işin spesifikasiyasına uyğun ehtiyatları 
müəyyənləşdirmək, əldə etmək və yoxlamaq; 

F.1.4.   Müvafiq təfsilatlı planlar, cizgilər və mətnləri iş planına uyğun seçmək və şərh etmək; 
F.1.5.   Materialların/komponentlərin düzgün ölçüsü, növü və sayını müəyyənləşdirmək, əldə 

etmək və onların işin xüsusiyyətlərinə uyğunluğunu yoxlamaq; 
F.1.6.   Ardıcıllıq və prioritetlər də daxil olmaqla işi detallı şəkildə planlaşdırmaq, müvafiq 

olduğu təqdirdə sistem və ərazi tələblərinə uyğun olaraq istehsal təhlükəsizliyini və 
istehsal gücünü saxlamağı nəzərə almaq; 

F.1.7.   Təcrid olunmaq ehtiyacı yarandığı hallar da daxil olmaqla, koordinasiya məsələlərini işə 
aid olan, işin təsir göstərdiyi və iş üçün lazım olan şəxslərlə aydınlaşdırmaq; 

F.1.8.   İş planına və iş yeri qaydalarına uyğun olaraq potensial təhlükələri müəyyənləşdirmək, 
qabaqlayıcı və ya nəzarət tədbirləri görmək; 

F.1.9.   İş ərazisini işin tələblərinə və iş yeri qaydalarına uyğun olaraq hazırlamaq. 
 

V.2.  Nöqsanları müəyyən etmək: 
F.2.1.   Nasazlıqların səbəbini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə avadanlıqları və ölçü vasitələrini 

yoxlamaq; 
F.2.2.   İş planına uyğun şəkildə avadanlıqların funksionallığını müvafiq mənbələrlə 

məsləhətləşməklə öyrənmək; 
F.2.3.   Diaqnostika üsullarında qeyd edilən əlamətləri və nasazlıqları təsdiqləmək üçün iş 

planına uyğun şəkildə nasazlıq göstəriciləri və müvafiq texniki informasiyalardan 
istifadə etmək. İzolyasiyaların lazım olan yerlərdə olduğunu iş yeri tələblərinə görə 
təsdiqləmək; 

F.2.4.   Müəssisə və peşə tələblərinə uyğun şəkildə nöqsanların araşdırılmasını əlaqəli və ya 
müvafiq şəxsləri cəlb etməklə aparmaq; 

F.2.5.   Nöqsanların tapılması məqsədi ilə avadanlığın hissələrini, bərkitmələri və dəstəkləyici 
təmirləri iş planına uyğun şəkildə yoxlamaq; 

F.2.6.   Sınaq və ölçmə alətlərini istehsalçı təlimatlarına və iş tələblərinə uyğun şəkildə istifadə 
etmək. 
 

V.3.  Qüsurun səbəbini müəyyənləşdirmək: 
F.3.1.   İş planına uyğun şəkildə nasaz avadanlıqla bağlı mümkün qədər daha detallı məlumat 

almaq məqsədi ilə bütün müvafiq işçi heyəti ilə məsləhətləşmək; 
F.3.2.   İş planına uyğun şəkildə nasazlıq göstəricilərinə aid məlumatlardan və təmir 

qeydlərindən düzgün istifadə etmək; 
F.3.3.   Baş vermiş nasazlığın xüsusiyyəti və səbəbi barədə hadisənin təhlilindən iş planına 

uyğun şəkildə dəqiq nəticəyə gəlmək. 
 

V.4.  Təmir etmək və ya düzəltmək: 
F.4.1.   İş planına uyğun şəkildə müvafiq təmir prosedurlarını digər işə cəlb olunanlar ilə və ya 

işlə əlaqəli şəxslərin iştirakı ilə həyata keçirmək; 

                                                             

1Müvafiq sahə üçün olan peşə standartındakı ilə eynidir. 
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F.4.2.   Təlimat kitabçasına və naqil diaqramlarına istinad edərək təmir ilə bağlı ehtiyac 
duyulan məlumatları əldə etmək; 

F.4.3.   Ehtiyac olduğu təqdirdə müəssisənin yoxlama və əsaslı təmir ilə bağlı tələblərinə uyğun 
olaraq müvafiq işçi heyəti ilə məsləhətləşmək; 

F.4.4.   Təmir və əvəzləmə prosesini müəssisə tələblərinə, istehsalçının təlimatlarına və SƏTƏM 
(Sağlamlıq, Əməyin təhlükəziliyi və Ətraf Mühitin mühafizəsi) prosedurlarına uyğun 
olaraq həyata keçirmək; 

F.4.5.   Qüsurlu, köhnəlmiş, zədələnmiş və ya təhlükəli hissələri iş cədvəlinə uyğun şəkildə 
əvəzləmək, təmir etmək və ya bərkitmək; 

F.4.6.   Avadanlığın hissələrini təmizləmək və yağlamaq; 
F.4.7.   İş cədvəlinə uyğun son yoxlamanı aparmaq və işi lazımi qaydada təhvil vermək. 

 
V.5.  Mexaniki komponentlər və ya hissələri yaxşı vəziyyətdə saxlamaq və/və ya təmir etmək: 

F.5.1.   Hissələrin sökülməsi və yararlılığının qiymətləndirilməsi məqsədi ilə texniki xidmət və 
ya təmir tələblərini müvafiq qulluq sənədlərinə uyğun şəkildə müəyyənləşdirmək; 

F.5.2.   Xüsusi təmirə ehtiyacı olan hissələr üçün etiketləmə və təmir instruksiyalarını müəyyən 
etmək; 

F.5.3.   Tələb olunan spesifikasiyaya uyğun olaraq istismar qaydaları kitabçasında göstərilən 
qaydada komponentləri və ya hissələri saxlamaq, təmir etmək və ya dəyişmək; 

F.5.4.   Mexaniki hissələri nəzərdə tutulmuş ehtiyatla və müvafiq texniki xidmət sənədlərinə 
uyğun şəkildə birləşdirmək; 

F.5.5.   Mexaniki hissələri, istismar təyinatı üzrə, işlək olması üçün tələb olunan qaydada 
uyğunlaşdırmaq; 

F.5.6.   Sazlığı dəqiqləşdirmək məqsədi ilə lazım olduqda yoxlama cihazlarından və 
avadanlıqlarından istifadə etmək; 

F.5.7.   Sazlanmış/təmir edilmiş və ya dəyişdirilmiş komponetləri nəzərdə tutulmuş 
prosedurlara uyğun olaraq etiketləmək, möhürləmək və paketləmək; 

F.5.8.   Tələb olunan texniki xidmət sənədləşməsini və prosesini standart müəssisə 
prosedurlarına uyğun yekunlaşdırmaq. 
 

V.6.  Cihazları yoxlamaq və sazlamaq: 
F.6.1.   Avadanlıqların düzgün işlədiyinə əmin olmaq məqsədi ilə son təmizləmə, yağlama və 

bərkitmə işləri aparmaq; 
F.6.2.   Avadanlıqları kənar təsirlərdən qorumaq üçün təhlükəsiz yerdə saxlamaq; 
F.6.3.   Təmir işlərinin protokollaşdırılmasını düzgün şəkildə yekunlaşdırmaq və avadanlığa 

gələcəkdə ediləcək qulluq tələblərini müəyyənləşdirmələri üçün müvafiq işçi heyətinə 
istifadə məqsədi ilə göndərmək. 
 

V.7.  İşi tamamlamaq: 
F.7.1.   Ərazi və müəssisə tələblərinə uyğun şəkildə işi tamamlamaq, əlaqədar işçiləri bu barədə 

məlumatlandırmaq; 
F.7.2.   İş sahəsini ərazi və müəssisə prosedurlarına uyğun şəkildə tullantılardan təmizləmək, 

təhlükəsiz iş şəraitini təmin etmək; 
F.7.3.   Qurğular, alətlər və avadanlıqları ərazi və müəssisə prosedurlarına uyğun şəkildə 

saxlamaq və yerləşdirmək; 
F.7.4.   Avadanlıqların lazımi qaydada işləməsini müəyyənləşdirmək məqsədilə yoxlamaq. 
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C.3. TƏLİM İLƏ BAĞLI XÜSUSİ MƏLUMAT 

C.3.1. TƏLİMİN NÖVLƏRİ 

Bu peşə üçün zəruri səriştələr aşağıda göstərilən təlim metodları vasitəsilə əldə edilə bilər: 

Formal təlim 

Tövsiyə olunan formal təlim Uyğun gələn 
təlim növü 

Qeydlər 

Tam orta təhsil2   

Texniki peşə təhsili və ya 
akkreditasiyadan keçmiş təlim 
müəssisəsində təlim 

 İlkin təlim akkreditasiyadan keçmiş peşə 
məktəbləri və sertifikatlaşdırılmış 
müəssisələr tərəfindən təşkil olunur. Bu təlim 
praktikadan qazanılan geniş təcrübə ilə 
əlaqələndirilməlidir. 

Yalnız praktiki təlim keçirildiyi hallarda 
səriştələrin tanınması haqqında sənəd əldə 
etmək üçün işçinin əlavə nəzəri təlim keçməsi 
və qiymətləndirilməsinə ehtiyac var. 

Təlim institutlarında konkret müəssisənin 
istifadə etmədiyi yeni texnologiyalar üzrə 
keçirilən təlim iş yerində həyata keçirilən 
təlimi tamamlamalıdır. 

Mümkün olduğu zaman ali peşə təhsili 
almaq da əlavə üstünlüklər verir. 

Orta ixtisas təhsili   

Ali təhsil   

Digər:   

Qeyri-formal və (və ya) informal təlim tələb olunan səriştələrin genişləndirilməsinə şərait yarada 
bilər. Bəzən təmirçi-çilingər zəruri səriştələri yalnız qeyri-formal və (və ya) informal təlim vasitəsi ilə 
əldə edə bilər. 

Qeyri-formal təlim 

İş yerində, təlim mərkəzində və ya bilavasitə ixtisaslaşmış təlimatçı tərəfindən keçirilən təlimdir. 
Təcrübə göstərir ki, qeyri-formal təlimin ən yaxşı yolu iş yerində təlimatçı yanında öyrənməkdir.  

  

                                                             

2Ümumi orta təhsil ölkə vətəndaşları üçün icbari xarakter daşıdığından cədvəldə əks olunmayıb. 
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İnformal təlim 

İnformal təlim, ənənəvi olaraq, ailə daxilində, kütləvi informasiya vasitələri və sosial şəbəkələr vasitəsi 
ilə baş verir. O, tələb olunan nəzəri və təcrübi bilikləri verə bilər, lakin fərdi yoxlamadan başqa, digər 
qaydada müşahidə edilməsi demək olar ki, mümkün deyil və ölçülməsi çətindir. 

C.3.2. TƏLİMİN İSTİQAMƏTİ 

Normal ilkin təlim istiqaməti ümumi orta təhsili bitirdikdən sonra ilkin peşə təhsili almaq və hər hansı 
müəssisədə təcrübə keçməkdir. Bəzi çilingərlər əmək fəaliyyətinə başlamazdan əvvəl orta ixtisas 
təhsili və ya ali təhsil alır. Onların təlim istiqamətləri yuxarıda göstərildiyi kimi, qeyri-formal təlimdən 
də ibarət ola bilər.  

C.3.3. ƏVVƏLKİ TƏLİMİN TANINMASI3 

Gələcəkdə təmirçi-çilingər kimi ən azı iki il iş təcrübəsi olan şəxs səriştələrin yoxlanması üçün 
imtahana mürəciət edə və yalnız imtahanı keçdikdən sonra səriştələrin tanınması haqqında rəsmi 
sənəd əldə edə bilər. 

                                                             

3Azərbaycanda səriştələrin tanınması üçün qiymətləndirmə sistemi hazırda mövcud deyildir. 


