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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. 



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

 3 

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 
qiymətləndirmə metodları və resurslarını əhatə edir. 

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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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 

Qaynaqçı və kəsici 

Peşənin qısa təsviri 

Qaynaqçı və kəsici tapşırığın texniki xüsusiyyətlərinə uyğun şəkildə alətlərdən, o cümlədən qaynaq 
tutqacından istifadə etməklə, ən əsası isə yüksək dəqiqliklə və tərtib olunmuş prosedurlara  uyğun 
qaydada  metal və ya plastik materialları bir-birinə birləşdirir, əridir və kəsir.     
 

Məşğulluq Təsnifatında (MT) peşənin kodu:  7212 (Qaynaqçı) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

ISCO 08-də işin kodu:  7212 (Welder) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

Hazırlanma tarixi: Avqust, 2011-ci il 

Təsdiq edən qurum: …… 

Təsdiq tarixi: …… 

Təklif olunan yenilənmə tarixi: Avqust, 2016-cı il 

 

A.1. İŞƏ DAİR XÜSUSİ MƏLUMAT  

A.1.1. ƏMƏK ŞƏRAİTİ 

• İş zamanı intizam qaydalarına və keyfiyyət normalarına yüksək səviyyədə riayət olunur; 

• İş bağlı və açıq yerlərdə normativ tələblərə uyğun hava şəraitində və bəzi hallarda səs-
küylü mühitdə həyata keçirilir; 

• İş vaxtı fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə olunur; 

• İş razılaşdırılmış beynəlxalq standartlara uyğun olaraq səlahiyyətli qurumlar tərəfindən 
tənzimlənir;  

• İşçilərə qaynaq etmə üzrə beynəlxalq qayda və standartlara uyğun olaraq sertifikat verilir; 

• 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. 
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A.1.3. TABEÇİLİK 

Kimə tabedir: Qaynaq üzrə inspektor və ya sahə rəisi. 

Kim ona tabedir: Köməkçi işçilər. 

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 

• Müəyyən iş təcrübəsinə və təhsilə malik olduqdan sonra vəzifə üzrə irəliləmək imkanı 
vardır.  

• Beynəlxalq tələblərə cavab verdiyi halda səriştələr universaldır. 

 

 

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

V.1. Qaynaq prosesini planlaşdırmaq: 

F.1.1. Prosedurları oxumaq və iş tapşırığını başa düşmək; 

F.1.2. İş ardıcıllığını planlaşdırmaq; 

F.1.3. İş sahəsini təhlükəsizlik prosedurlarına uyğun olaraq hazırlamaq; 

F.1.4. Verilmiş materialda gözlənilən nəticələri əldə etmək üçün müvafiq elektrodlar seçmək, 
onları birləşdirmək, qazlardan (oksi-asetilen və arqon), arqon qaynaqlama, həmçinin 
digər qaynaqlama metodlarından istifadə etmək, enerji mənbəyini yoxlamaq və 
uyğunlaşdırmaq. 

 
V.2. Qaynaq işini həyata keçirmək: 

F.2.1. Prosedurun tələbinə uyğun olaraq qaynaq alətlərindən  istifadə etməklə, iş hissələrinin 
ilkin isidilməsini həyata keçirmək; 

F.2.2. Düz, üfüqi, şaquli, 45 dərəcəlik, əngəlli və ya yuxarı mövqelərdə, güzgü ilə qaynaq işləri 
aparmaq; 

F.2.3. Əl alətlərindən və ya maşınlardan (çəkic, laqonda, barmaqdaş) istifadə etməklə, əlavə 
qaynaq hissələrini və qalıqları düzəltmək; 

F.2.4. Səyyar qaynaq avadanlıqlarını istismar etmək. 

 

V.3. Təmir işlərini həyata keçirmək: 

F.3.1. Düzgün prosedura uyğun olaraq zədələnmiş hissələri təmir etmək. 

 

A.3. SƏRİŞTƏLƏR HAQQINDA  

Fərdin qaynaqçı və kəsici peşə standartı üzrə vəzifə və fəaliyyətləri həyata keçirməsi üçün zəruri olan 
əsas səriştələr qaynaqçı və kəsici 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 qaynaqçı və kəsici 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 

Qaynaqçı və kəsici 
Qiymətləndirməyə dair qısa məlumat 

Qaynaqçı və kəsici üçün qiymətləndirmə nümunəsi qaynaq və kəsici avadanlıqlarının istismarı, habelə 
kiçik ölçülü dəzgahlara texniki xidmətin göstərilməsi ilə əlaqədar bilik və bacarıqları müəyyən edir. 
Test qazla kəsmə, elektrod vasitəsi ilə qaynaq prosesi və volfram təsirsiz qaz (TIG) prosesi kimi 
müxtəlif üsullar haqqında sualları əhatə edir. 

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:  7212 (Qaynaqçı) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

ISCO 08-də işin kodu:  7212 (Welder) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

Test versiyası: 01 

Hazırlanma tarixi: Avqust, 2011-ci il 

Təsdiq edən qurum: …… 

Təsdiq tarixi: …… 

 

B.1. FƏALİYYƏT MEYARLARI  

Bu meyarlar peşə standartındakı vəzifə və fəaliyyətlərlə birbaşa əlaqəlidir. Onlar anlaşılan dildə, sadə  
formada müəyyən edilməlidir ki, qiymətləndirmə nümunələri hazırlayanlar üçün qiymətləndirmə 
maddələrinin formalaşdırılması baxımından faydalı olsun. Birinci (V.1) və sonuncu (V.3) vəzifələrə 
uyğun gələn fəaliyyət meyarları ilə bağlı nümunə aşağıda göstərilmişdir. 

 

Fəaliyyət meyarı nümunəsi: 

V.1. Qaynaq prosesini planlaşdırmaq: 

F.1.1. Prosedurları oxumaq və iş tapşırığını başa düşmək; 

F.1.2. İş ardıcıllığını planlaşdırmaq; 

F.1.3. İş sahəsini təhlükəsizlik prosedurlarına uyğun olaraq hazırlamaq; 

F.1.4. Verilmiş materialda gözlənilən nəticələri əldə etmək üçün müvafiq elektrodlar seçmək, 
onları birləşdirmək, qazlardan (oksi-asetilen və arqon), arqon qaynaqlama, həmçinin 
digər qaynaqlama metodlarından istifadə etmək, enerji mənbəyini yoxlamaq və 
uyğunlaşdırmaq. 

. . . 

V.3. Təmir işlərini həyata keçirmək:  

F.3.1. Düzgün prosedura uyğun olaraq zədələnmiş hissələri təmir etmək. 
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B.2. QİYMƏTLƏNDİRMƏ İLƏ BAĞLI RESURSLAR  

a) Material və komponentlər: diaqramlar, 3/8’’ ölçülü sıx karbon tərkibli polad lövhələr, 6” 
ölçülü biçilmiş haşiyədən ibarət test nümunəsi, 6” 80 ölçülü karbon tərkibli polad boru 
.432” ölçülü divar, ½” ölçülü qalın aluminium  lövhələr. 

b) Alət və avadanlıqlar: fərdi mühafizə vasitələri, qazla  (alovlu) kəsmə avadanlığı, çubuqla 
qaynaq və Təsirsiz qaz mühitində volfram elektrodlarla qaynaq işləri üçün avadanlıqlar. 

c) İstehlak malları: ehtiyac yoxdur. 

 

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: 2 saat. 

İşlərin sayı: 4. 

 

İşlərin icrasını qiymətləndirmək üçün meyarlar işəgötürən tərəfindən müəyyən olunur. 

 

Əhatə olunan sahələr: 

30% Qazla (alovlu) kəsmə: 

 

Təhlükəsizlik tədbirləri, avadanlığın quraşdırılması, kəsiyin eni və uzunluğu, çəpinə kəsik, 
oyuq mərkəzinin yerləşməsi, oyuğun diametri, kəsiyin bucaq dərəcəsi, kəsik səthin 
hamarlanması, pasların təmizlənməsi və işin vaxtlı-vaxtında çatdırılması. 

35% Çubuqla qaynaq işləri:   

 

Qaynaq işlərini düzgün həyata keçirmək bacarığı; 

Seçilmiş materiallar və ya işlər üçün müvafiq qaynaq işləri təyin etmək bacarığı;  

Metal elektrodla örtülü qövslərdən istifadə bacarığı.  

35% Təsirsiz qaz mühitində volfram elektrodlarından istifadə bacarığı: 

 

Boruları qaynaq etmək bacarığı;  

Aşağı mövqelərdə qaynaq işləri aparmaq bacarığı;  

Şaquli mövqelərdə qaynaq işləri aparmaq bacarığı;  

Yuxarı mövqelərdə qaynaq işləri aparmaq bacarığı;  

Təhlükəsizlik tədbirləri, avadanlığın quraşdırılması, qaynaq yerinin görünüşü və işin 
vaxtında tamamlanması. 

 
İş nümunəsi 1: Qazla (alovlu) kəsmə.   
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Maksimum müddət: 30 dəqiqə. 

İştirakçının gördüyü işlər: sxemə əsasən iş prosesini planlaşdırır və müəyyən edilmiş ölçülərə uyğun 
şəkildə qazla kəsmə işlərini həyata keçirir. İşçi həmçinin təhlükəsizlik normalarına riayət etməli və 
təcrübəsindən yararlanmalıdır.   

 

İş nümunəsi 2: Çubuqlarla qaynaq işləri.  

Maksimum müddət: 30 dəqiqə. 

İştirakçının gördüyü işlər: 3/8 ölçülü sıx karbon tərkibli polad lövhələr, 6 ölçülü biçilmiş haşiyədən 
ibarət test nümunəsi. Test nümunələri üzərində çubuqlarla qaynaq işləri aparılacaq. Açıq deşik yerlərə 
6010 ölçülü qaynaq çubuqları, örtük keçidlərində və arakəsmələri dolduran keçidlərdə 7018 ölçülü 
qaynaq çubuqları tətbiq edilir. Sınaq vəziyyəti isə 3G şaquli meyilli olacaq.  

 

İş nümunəsi 3: Çubuqla qaynaq işləri.   

Maksimum müddət: 30 dəqiqə. 

İştirakçının gördüyü işlər: 80 ölçülü karbon tərkibli polad boru 432 ölçülü divar üzərində çubuqla 
qaynaq işləri aparılacaq. Açıq deşik yerlərə 6010 qaynaq çubuqları, örtük keçidlərində və 
arakəsmələri dolduran keçidlərdə 7018 ölçülü qaynaq çubuqları tətbiq edilir. Sınaq vəziyyəti isə 1GR 
hamar polad prokat olacaq.  

 

İş nümunəsi 4: Təsirsiz qaz mühitində volfram elektrodlarla qaynaq işləri. 

Maksimum vaxt: 30 dəqiqə.   

İştirakçının gördüyü işlər: 1/2 ölçülü qalın alüminium lövhələr, 6 ölçülü biçilmiş haşiyədən ibarət test 
nümunəsi və astar. Test nümunələri üzərində təsirsiz qaz mühitində volfram elektrodları vasitəsilə 
qaynaq işləri aparılacaq. Açıq deşiklərə, örtük keçidlərində və arakəsmələri dolduran keçidlərdə ER 
4043 ölçülü aşqar çubuqlar tətbiq edilir. Sınaq vəziyyəti 1G hamar olur. 
 

B.3.2. YAZILI QİYMƏTLƏNDİRMƏ 

İcra müddəti: 1 saat.  

Sualların sayı: 59. 

 

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

Tövsiyə olunan nisbət: 70%. 

 

Əhatə olunan vəzifələr: 

11% Təhlükəsizlik tədbirləri: 

 • Qaynaq işlərində ümumi təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət etmək;   

• Sənaye, əməyin mühafizəsinin təşkili və təhlükəsizlik standartları ilə tanışlıq;   

• Yanacaq resurslarının təhlükəsiz istifadəsinə dair məlumatlılıq;   

• Qaynaq və kəsmə işlərində ümumi təhlükəsizlik prosedurlarına dair məlumatlılıq. 

7% Qaynaq terminləri/şərti işarələri və sxemlərin oxunması: 

 • Qaynaq terminlərini/şərti işarələrini izah etmək;   

• Sxem və çertyojları   oxumaq və izah etmək.  
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9% Qazla (alovlu) kəsmə: 

 • Yanacaq avadanlıqları vasitəsi ilə metalı kəsmək və ona forma vermək;   

• Yanacaq avadanlıqlarını yığmaq və ayırmaq;   

• Sıxılmış qaz silindrlərini daşımaq və ehtiyatda saxlamaq. 

9% Qövslü kəsmə prosesi (Karbon  qövsü və Plazma qövsü): 

 • Qövslü kəsmə prosesinin prinsiplərini müəyyən etmək;   

• Qövslü kəsici avdanlıqlardan  düzgün istifadə etmək;  

• Qövslü kəsici materialların  sərfiyyatına dair məlumatlılıq;   

• Qövslü kəsici alətlər vasitəsi ilə materialları kəsmək.   

7% Metalların fiziki xüsusiyyətləri və mexaniki imkanları: 

 • Metalların fiziki xüsusiyyətlərini və formasını müəyyən etmək;   

• Emal materiallarının əvvəlcədən qızdırılması prosesini izah etmək və öncədən 
qızdırılma temperaturunu müəyyənləşdirmək. 

19% Qaynaq vasitəsi ilə quraşdırma  işləri və keyfiyyət (test etmə və qaynaq işlərinə 
nəzarət): 

 • Müxtəlif növ birləşmə formaları və qaynaq mövqelərini müəyyən etmək;   

• Oyma  qaynaq bəndləri və sarğı qaynaq bəndləri üçün materialları təmizləmək və 
hazırlamaq;   

• Qaynaqdakı qüsurları və natamamlığı müəyyən etmək;   

• Müxtəlif üsullardan istifadə etməklə, qaynaq işlərini yoxlamaq;    

• Əl alətləri və mexaniki avadanlıqların düzgün və təhlükəsiz istifadəsini həyata 
keçirmək;   

• Standart ölçmə alətlərindən istifadə etmək;   

• Qaynaq prosedurunun texniki tələbləri  (QGT) ilə tanışlıq; 

• Materialların siyahısını tərtib etmək və qiymətlərini hesablamaq.  

12% Metal elektrod vasitəsi ilə qövslü qaynaq (MEQQ): 

 • MEQQ prinsiplərinə dair məlumatlılıq;    

• MEQQ  avadanlıqlarını istismar etmək və onlara texniki nəzarət etmək;   

• MEQQ materiallarının istehlakına dair məlumatlılıq;   

• İstənilən vəziyyətdə oyma və sarğı qaynaq bəndlərini tətbiq etmək. 

13% Metalların qövslü qaz qaynağı (MQQQ) və flüsvasitəsilə qövslü qaynaq (FQQ):  

 • MQQQ və FQQ prinsiplərini izah etmək;   

• MQQQ və FQQ avadanlıqlarını istismar etmək və onlara texniki nəzarət etmək;   

• MQQQ və FQQ materiallarının istehlakına dair məlumatlılıq;   

• İstənilən vəziyyətdə qara və əlvan metalda oyma və sarğı qaynaq işlərini görmək. 

13% Volfram elektrodları vasitəsilə qaz qaynağı (VEQQ): 

 • VEQQ prinsiplərini izah etmək; 

• VEQQ avadanlıqlarını istismar etmək və onlara texniki xidmət göstərmək; 

• VEQQ materiallarının istehlakına dair məlumatlılıq;   

• İstənilən vəziyyətdə qara və əlvan metallar üzərində oyma və sarğı qaynaq işlərini 
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görmək.  

 
Sual nümunələri: 

1. Hermetik korpusların qaynağı zamanı meydana gələn təhlükəyə səbəb nə ola bilər? 
A. Açılma və ya genişlənmə 
B. Yığılma və ya sıxılma 
C. Çirklənmə 
D. Buxarlanma 
 

2. Oksiasetilen kəsiklərindən sonra əmələ gələn boşluqlar, deşiklər necə adlanır? 
A. Sürtünmə 
B. Kəsik xətti   
C. Faza dəyişməsi 
D. Yarıq 
 

3. Hansı şərait elektrod tutqacının qızmasına səbəb ola bilər? 
A. Boş birləşmə 
B. Həddən artıq uzun kabel 
C. Qeyri-kafi cərəyan axını 
D. Aşağı gərginlik 
 

4. Əlvan metal üzərində VEQQ işləri əsasən nə ilə aparılır? 
A. Birbaşa cərəyan elektrodları-pozitiv 
B. Birbaşa cərəyan elektrodları-neqativ 
C. Dəyişən cərəyan elektrodları-pozitiv 
D. Dəyişən cərəyanın yüksək tezliyi 

 
5. Metal elektrodlarla qövslü qaynaq prosesində “H2 nəzarət” nəzərdə tutulduqda elektrod 

adətən necə olmalıdır? 
A. Sellüloza 
B. Dəmir oksidi 
C. Sulfat turşusu 
D. Qələvi 
 

6. Hidrogenlə idarə olunan flüs örtüklü elektrodları necə tanımaq olar? 
A. Rənginə görə 
B. Uzunluğuna görə 
C. Ticarət markasına görə 
D. AWS / BS639 kod işarəsinə görə 
 

7. Metal elektrodla açıq tikinti sahəsində qövslü qaynaq zamanı hansı qrup qaynaqçılardan 
fasiləsiz monitorinq aparmaq tələb olunur? 
A. Beton lövhələr üzərində qaynaq işləri aparan qrup 
B. Boru qaynaqçıları qrupu 
C. Qalvanik səthlər üzərində qaynaq işi aparan qrup 
D. Texniki xidmət və təmir qaynaqçıları 
 

8. Təsirsiz qaz mühitində volfram elektrodları vasitəsi ilə qövslü qaynaq prosesi zamanı siz metal 
elektrodların, flüs qatının qaynaq naqili kimi istifadə olunduğunu görürsünüz.  Siz bu zaman 
etiraz etməlisiniz, çünki…  
A. bu, çox baha-başa gəlir. 
B. naqil daha qalın olmalıdır. 
C. qaynaqlanan metalın tərkibi uyğun olmaya bilər. 
D. naqil çox qısadır. 
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9. Açıq mühitdə işləyən zaman metal elektrodlarla qövslü qaynaqlarda məsaməlilik diqqətinizi 

çəkir. Bu zaman nəyi yoxlamalısınız? 
A. Elektrodun növünü  
B. Elektrik mühərrikinin növünü  
C. Elektrod ehtiyatını 
D. Günlük temperaturu  
 

10. Polad montaj işləri zamanı öz tərkib hissəsini dəyişir və bu zaman karbon 0,2%-dən 0,15%-ə, 
manqan isə 1,2 %-dən 0,6%ə qədər qalxır. Bu dəyişikliyin səbəbi nə ola bilər?  
A. Məsaməlilik 
B. Qaynaq olunmuş yerdə baş verən çatlama 
C. Tin bənd qaynağı üçün aparılmış alt kəsiklər 
D. Ərinmiş kütlələrdə nöqsanların olmaması 
 

11. Aşağıdakı qatışıqlardan hansı maqnit xüsusiyyətlərinə malik deyil?  
A. 4% Xrom molibden  
B. 12% Xrom 
C. Autenit paslanmayan polad  
D. 9% Nikel polad 
 

12. Autenit paslanmayan polad boru üzərində təsirsiz qaz mühitində volfram elektrodlar ilə 
qövslü qaynaq işləri aparan zaman arqon qaz yandırılır…  
A. Oksidləşmənin qarşısını almaq üçün  
B. Xırda çatlaqların qarşısını almaq üçün  
C. Məsamənin yaranmasının qarşısını almaq üçün  
D. Nüfuzetmə prosesinə nəzarət etmək üçün  
 

13. Metal elektrodlarla qövslü qaynaq edilmiş karbon tərkibli poladların yenidən qızdırılması 
hansı riskin minumuma endirilməsi üçün həyata keçirilir?  
A. Məsaməliliyin artması  
B. Metalda qaz boşluqlarının yaranması  
C. Əsas  metalda çatların yaranması 
D. Nüfuz etmənin zəifliyi  
 

14. Açıq səthlərdə metala qövslü qaynaq işləri üçün aşağıda müvafiq avadanlıqlar göstərilmişdir. 
Təhlükəsiz iş prosesi üçün onlardan hansı məqsədəyuğundur? 
A. Tək əməliyyatlı transformator 
B. Çoxəməliyyatlı transformator 
C. Birbaşa və dəyişən enerji cərəyan bloku 
D. Dizel mühərrikli motor generatoru  
 

15. Əgər calaq qaynaq bəndləri üçün flüs örtüklər üzərində qövslü qaynaq işləri həyata keçirilirsə, 
bu zaman nəyə daha çox diqqət edilməlidir? 
A. Qaynaq edilmiş haşiyələr arasındakı boşluğa 
B. Haşiyələrin əymə bucağına 
C. Əsas  səthin genişliyinə 
D. Qazla kəsməyə 
 

16.  CO2 qaynaq prosesi zamanı qövsün uzunluğuna daha çox nə təsir edir?  
A. Naqilin diametri 
B. Cərəyanın geri qayıtmasını təmin edən qovuşuqlar 
C. Qazın axma dərəcəsi 
D. Haşiyələri işləmək üçün od/qızdırıcı 
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17. Qövslü qaynaqlar üçün əvvəlcədən qızdırma prosesi niyə tətbiq olunur?  
A. Yalnız qaynaqların montaj edilməsində 
B. Qaynaqların montaj edilməsi və bəndlənməsində 
C. Yalnız 25 mm qalınlığındakı qovuşuqlarda  
D. Yalnız xaçşəkilli qaynaqlarda 
 

18.  Əgər qaynaqçı lələkşəkilli nizamlayıcı iynəsi olan oksiasetilen oddan istifadə edirsə, bunun 
karbon polad üzərində təsiri necə olar? 
A. Qaynaq bəndi ağır və kövrək olar.  
B. Qaynaq metalı daha yumşaq ola bilər. 
C. Qaynaq üzərində heç bir təsiri olmaz. 
D. Qaynaqaltı kəsiklər əmələ gələr. 
 

19. Qaynaqçının hazırlıq səviyyəsinin yoxlanılması nə üçün aparılır?  
A. Qaynaqçının bacarığını üzə çıxarmaq üçün 
B. Materialların keyfiyyətini müəyyən etmək üçün  
C. Dağıdıcı təsiri olmayan test prosedurları üçün 
D. İstehsal metodlarını təyin etmək üçün 
 

20. Emal proseduru zamanı sarğı qaynaq bəndlərinin yonulması nəyə təsir edir? 
A. Termik təsir zonasında çatlara 
B. Dözümlülüyə  
C. Gərginliyə  
D. Axıcılıq həddinə  
 

21. Karbon tərkibli polad lövhə üzərində 25 mm qalınlığındakı calaq qaynaq bəndindən test 
nümunələri götürülmüşdür. Aşağıdakı qövslərdən hansı daxili sintezin mövcud olmadığını 
göstərəcək? 
A. Köndələn qövs  
B. Bəndin kənar haşiyələrinin qövsü  
C. Bəndin üst səthinin qövsü  
D. Nizamlı qövslər 
 

22. Polad materialların qaynaq edilməsi zamanı layların aralanması baş verir. Prosesdən əvvəl 
bunu nə ilə müəyyən etmək olar? 
A. Rentgen şüalarının köməyi ilə  
B. Rəngli defektosopiyanın köməyi ilə  
C. Ultrasəs yoxlanışları vasitəsilə  
D. Heç bir yoxlanış metodu ilə onu müəyyən etmək mümkün deyil  
 

23. Siz mexaniki işlənmiş birləşmələrin qövslü qaynaq prosesini müşahidə edirsiniz və onların 
kadmiumlanmasını müəyyənləşdirirsiniz.  Siz bu zaman nə etməlisiniz?  
A. Prosesə davamına icazə veririsiniz. 
B. Zərərli qazların ayrılmasında sonra prosesin davamına icazə veririsiniz.  
C. Prosesi dayandırırsınız.  
D. Qaynaqçıya süd içməyi və prosesi davam etdirməyi məsləhət bilirsiniz. 
 

24. Coul vahidi nəyi ölçür? 
A. ağırlığı 
B. sıxlığı 
C. gücü 
 

25. Nə zaman siz göstərişlər üçün yuxarı instansiyalara müraciət edirsiniz?  
A. Qaynaq prosesi zamanı çatlaqlar yarandıqda  
B. Qaynaqçı sizin göstərişlərinizi yerinə yetirmədikdə 
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C. Təlimatlar texniki şərt və ya müqavilələrdə göstərilmədikdə 
D. Yuxarıdakı bütün hallarda 
 

26. Təsirsiz qaz mühitində metal elektrodlarla qövslü qaynaq prosesi zamanı sıçrayışların 
qarşısını necə almaq olar?  
A. Avtoinduktiv nəzarəti nizamlamaqla 
B. CO2 qazından istifadə etməklə 
C. Qığılcımın gərginliyini artırmaqla 
D. Qazsız qaynaq işləri həyata keçirməklə 
 

27. Davamlılığın sınaqdan keçirilməsi testləri qaynaqları hansı üsulla yoxlayır?  
A. Dövri yükləmə ilə 
B. Sürtünmə yolu ilə yaranan gərginliklə 
C. Dinamik yükləmə ilə 
D. Statik yükləmə ilə 
 

28. Arqon +2% oksigendən hansı qaynaq işləri zamanı istifadə olunur:  
A. Yüksək karbon tərkibli metalların  
B. Austenit paslanmayan poladların  
C. Alüminiumun  
D. Martensit paslanmayan poladların  
 

29. BS 639 və BSEn 499 elektrod göstəricilərinin ilk rəqəmləri nəyi bildirir? 
A. Elastiklik və axıcılıq qabiliyyətini  
B. Bərkliyi  
C. Elektrod örtüyünü  
D. Elektrodun faydalı iş əmsalını/səmərəliliyini  
 

30. Sellüloz örtüklərdən adətən nə üçün istifadə edilir?  
A. Tərkibində hidrogenin az olmasına görə  
B. Yüksək nüfuz etmə qabiliyyətinə görə  
C. Yüksək lehimləmə gücünə görə  
D. Qaynağın yüksək davamlılığna görə  
 

31. Məsaməlilik aşağıdakı hallardan hansında daha çox yaranır?  
A. Qismən oksidləşmiş poladın yarımavtomat qövslü qaynağında 
B. Tam oksidləşmiş poladın təsirsiz qaz mühitində və metal elektrodla qövslü qaynağında 
C. Oksidləşməmiş poladın təsirsiz qaz mühitində volfram elektrodlarla qaynağında 
D. Flüslə qövşlü qaynaq zamanı polad material zədələndikdə 
 

32. Qaynaq bəndlərinin dərinliyinin eninə nisbətən ölçüsü 2:1-dən yüksək olarsa bu zaman nəyi 
müşahidə etmək mümkündür? 
A. Mərkəz xəttində çatlaqlar yarana bilər.  
B. Ərinti termik təsir zonasından (TTZ) kənara çıxa bilər.  
C. Termik təsir zonası (TTZ) dar ola bilər. 
D. Qaynaq maqnitli olmaya bilər. 
 

33. Aşğıdakı hansı bəndlərə maqit zərrəcikləri ilə yoxlama üsulu tətbiq edilmir? 
A. Az karbon tərkibli poladın calaq qaynaq bəndinə  
B. Paslanmayan poladın sarğı qaynaq bəndinə  
C. Orta karbon tərkibli poladın sarğı qaynaq bəndinə  
D. Yuxarıdakıların hamısına  
 

34. Qaynaq edilmiş bəndlərdə qövs enerjisinin sərfini artırmaqla…  
A. Bəndin gücü artır.  
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B. Bəndin davamlılığı artır. 
C. Qaynağın və TTZ-nin dənəvərliyi artır. 
D. TTZ-nin sahəsi azalır.  
 

35. Flüslə qövslü qaynaq zamanı güclü flüs ərintisinə nə səbəb ola bilər? 
A. Qövsün gəringiliyinin artırılması  
B. Qövsün gərginliyinin azaldılması 
C. Hərəkət sürətinin artırılması 
D. Qaynaq naqilinin ötürücülük sürətinin artırılması 
 

36. BS 499 hissə 2, aşağıdakılardan hansı bu şərti qaynaq işarəsi üçün xasdır? 
A. Bəndin bu və ya oxla göstərilən hissəsi baza xəttinin üstündədir. 
B. Bəndin bu və ya oxla göstərilən hissəsi baza xəttindən aşağıdadır. 
C. Bəndin bu və ya oxla göstərilən hissəsi baza xəttinin mərkəzindədir. 
D. Yuxarıdakıların hamısı. 
 

37. Sintez zamanı daxili qüsurların mövcud olmadığını hansı üsulla müəyyən etmək olar?  
A. Kapilyar defektoskopiya  
B. Zərbəyə davamlılıq testi  
C. Köndələn bükük testi  
D. Möhkəmlilik testi  
 

38. Aşağıdakı polad metallarından hansı daha ağırdır?  
A. Martensit  
B. Austenit  
C. Ferritik  
D. Hamısı eyni ağırlıqdadır. 
 

39. Keyfiyyətin artım göstəricilərinin (KAG) rentgendən nəyi qiymətləndirilməsi üçün istifadə 
olunur? 
A. Təsvir keyfiyyəti  
B. Poladın növü 
C. Qrafikin intensivliyi 
D. Aparılan qaynaq işinin növü 
 

40. Təsirsiz qaz mühitində və metal elektrodla qövslü qaynaq edilmiş polad metallarda hansı qazın 
istifadəsi zamanı zəif nüfuzetmə müşahidə olunur?  
A. Arqon + 20% CO2  
B. CO2  
C. Qarışıqsız arqon  
D. Arqon + 5% CO2  
 

41. Açağıdakı polad metallarının hansında qaynaq prosesindən sonra H2 ilə induksiya olunmuş 
qaynaq metalında çatlaqlar müəyyən edilir? 
A. Tərkibində karbonun miqdarı az olan polad 
B. Zəif aşkarlanmış polad 
C. Austenit paslanmayan polad 
D. 1% Nikel poladı 
 

42. Silikon maddə elektrod örtüyünə hansı məqsədlə tətbiq olunur? 
A. Sürüşkən maddə kimi  
B. Şlak qəlibləyicisi kimi 
C. Oksidant kimi  
D. Rəngverici maddə kimi 
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43. Yağsızlaşdıran maddələri qaynaq prosesindən əvvəl metalların tərkibindən nə üçün ayırırlar?  
A. Qövs gərginliyini artırmaq üçün  
B. Zərərli tüstünü buraxmaq üçün  
C. Qaynağın sürətini azaltmaq üçün  
D. Bənd qüsurlarını azaltmaq üçün  
 

44. Aşağıdakı proseslərdən hansında sintez zamanı daha az qüsurlar müşahidə olunur?  
A. Təsirsiz qaz mühitində metal elektrodlarla impulslu qövslü qaynaq 
B. Cərəyan keçiriciliyi olan metalın elektrodla qövslü qaynağı 
C. Dövri qısaqapanmalarla müşahidə olunan metal elektrodla qövslü qaynaq 
D. Flüslü qövslər 
 

45.  Dövri qısaqpanmalarla müşahidə olunan metal elektrodla qövslü qaynaq zamanı induktiv 
nəzarətin nizamlanması nəyə nəzarət edir?  
A. İmpulsların tezliyinə 
B. Qazın axma sürətinə 
C. Sıçrama dərəcəsinə 
D. Qövs gərginliyinə 
 

46. Aşağıdakılardan hansı flüslə qövslü qaynaq zamanı yoxlanış nöqtəsi hesab olunur? 
A. Flüs qovşağının ölçüsü  
B. Qazın növü  
C. Volframın həcmi  
D. Qazın axma sürəti 
 

47. İstilik keçidi niyə belə adlanır? 
A. Yüksək cərəyana tətbiq edildiyi üçün  
B. Özül isti olarkən tətbiq olunduğu  üçün  
C. Kövrəkliyə səbəb olduğu üçün  
D. Özülə istilik verdiyi üçün  
 

48. Aşağıdakılardan hansı təsirsiz qaz deyil? 
A. Arqon  
B. Ksenon  
C. Karbon dioksid  
D. Helium  
 

49. Qaynaq qövsü nə üçün haşiyəyə alınır?  
A. Hidrogeni ayırmaq üçün  
B. Qaynağın soyuma tempini zəiflətmək üçün  
C. Qaz mühitini kənarlaşdırmaq üçün  
D. Maksimum istiliyin daxil olmasını təmin etmək üçün  
 

50. Hansı qaynaq prosesi daimi deyil?  
A.  Flüslə qövslü qaynaq 
B. Təsirsiz qaz mühitində volfram elektrodla qövslü qaynaq 
C. Təsirsiz qaz mühitində və metal elektrodla qövslü qaynaq 
D. Yarımavtomat qövslü qaynaq  
 

51. Qaynağınla bağlı TTZ-si:  
A. Özül lövhənin ərinmiş hissəsidir. 
B. Mikrostruktur dəyişiliyə məruz qalan qaynaqətrafı sahədir. 
C. Mikrostruktur dəyişikliyə məruz qalan qaynaq sahəsi və özüldür.  
D. Aşağı elastik, dartınma gücünə malik olan qaynaq sahəsidir. 
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52. Qaynaq zonasında çatlaq:  
A. təmir olunandır.  
B. adətən kəsiklər və yenidən qaynaq nəticəsində yaranır. 
C. 2mm-dək uzunluğa malik olur. 
D. göstəricilərin tələbinə uyğun olaraq təmir edilə və kəsik olan hissələr götürülə bilər. 
 

53. Özül bəndinin qaynağı zamanı aşağı enerji gücü zəif olduğu halda bu, nə ilə nəticələnə bilər?  
A. Nüfuz etmənin zəfiliyi 
B. Birləşmənin zəfiliyi  
C. Elektrodun donması 
D. Yuxarıdakıların hamısı. 
 

54. Qaynaq işindən öncə qızdırma prosesi: 
A. Fasiləsiz həyata keçirilməlidir. 
B. Qaynaq prosesindən sonra yenidən qızdırılma işləri həyata keçirildikdə buna ehtiyac 

yoxdur. 
C. Daim qazlı alovdan istifadə etməklə həyata keçirilir. 
D. Yuxarıdakılardan hamısı. 
E. Heç biri. 
 

55. Su sızması hansı halda baş verir?  
A. Birləşmənin zəifliyi  
B. Aşağı cərəyan şiddəti 
C. Daxili kəsiklər  
D. Hidro krekinq prosesi  
 

56. Tərkibində karbonun xüsusi çəkisi yüksək olan polad soyudulduqda nə baş verir?  
A. Döyülə bilən olur. 
B. Ağırlığı artır. 
C. Elastik olur. 
D. Plastikliyi artır. 
 

57. Təsirsiz qaz mühitində volfram elektrodlarla qövslü qaynaq prosesinda hansı elektroddan 
istifadə edilir?  
A. Sellüloz  
B. Əriməyən  
C. Əriyən    
D. Heç biri  
 

58. Qaynaq özülündə sorucu cihazın digər adı nədir?  
A. Batıq sahə  
B. Qabarıq sahə  
C. LORP  
D. Özül kəsikləri  
 

59.  Çoxkeçiricili yarımavtomat qövs qaynağının üstünlüyü nədədir? 

A. Yüksək davamlılıq gücündə 

B. Yüksək elastiklik dərəcəsində 
C. İri fraksiya strukturunda 
D. Xırda fraksiya strukturunda 
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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 

Qaynaqçı və kəsici 
Təlim standartına dair qısa məlumat 

Hazırkı təlim standartı qaynaqçı və kəsici peşəsi ilə məşğul olan müəssisələr, təlim mərkəzləri və 
institutları, təlim iştirakçıları üçün hazırlanmışdır. 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 qaynaqçı və kəsici peşəsi üzrə əsas səriştələrə malik olan, mövcud səriştələrini 
inkişaf etdirmək, geniş profilə malik olmaq, yaxud işdə məhsuldarlığını artırmaq istəyən şəxslər üçün 
də uyğun ola bilər. 

 

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

7212 (Qaynaqçı) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

ISCO 08-də işin kodu:  7212 (Welder) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

Milli İxtisas Çərçivəsi ilə əlaqə: …… 

ISCED-də kodu: 52 

Hazırlanma tarixi: Avqust, 2011-ci il 

Təsdiq edən qurum: …… 

Təsdiq tarixi: …… 

Təklif olunan yenilənmə tarixi: Avqust, 2016-cı il 

 

C.1. SƏRİŞTƏLƏRİN QISA TƏSVİRİ 

Bilik: • Müxtəlif qaynaq alətləri üçün sahə təhlükəsizlik prosedurları 

• Hesablama və dəyərləndirmə işləri üçün sadə riyazi biliklər 

• Alətlər və avadanlıqlar, eləcə də onların funksiyaları barədə ümumi mexaniki 
biliklər 

• Elektronika və elektrik avadanlıqları barədə ilkin biliklər 

• Geniş tətbiq olunan xammalın xüsusiyyətləri 

• Ölçü alətlərinin fəaliyyəti 

• Şifahi və yazılı Azərbaycan dili 

• İlk yardım və yanğına qarşı mübarizə qaydaları 

• Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik tədbirləri  

Bacarıq: • Qaynaq alət və avadanlıqlarını işə salmaq və istismar etmək 

• Verilmiş metodlara uyğun olaraq qaynaq alətləri və maşınlarının funksionallıq 
testlərini təmin etmək, quraşdırmaq və sökmək 

• Tələb olunan texniki xüsusiyyətlərə uyğun olaraq əl ilə qaynaq işləri aparmaq 

• Mövcud təlimatlara uyğun olaraq alət və avadanlıqları təmizləmək və onlara 
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texniki xidmət göstərmək 

• Qaynaq alət və avadanlıqlarında baş verən xırda nasazlıqları aradan qaldırmaq 

• Qrup daxilində səmərəli işləmək 

Yanaşma: • Yüksək keyfiyyət normalarına riayət etmək 

• İşdə fərdi intizam qaydalarına yüksək dərəcədə əməl etmək 

• İş yeri ilə bağlı sahələrdə aydın ünsiyyət qurmaq 

Əlavə / 
ümumi 
səriştələr:  

• Xarici dildə olan təlimat və standartları oxumaq 

• Qaynaq aparatlarını işə uyğun tənzimləmək 

• İş təcrübəsi 

 

C.2. TƏLİM SXEMİ  

Müvafiq təlim kursunu uğurla başa vuran “Qaynaqçı və kəsici” aşağıdakıları etməyi 
bacaracaqdır / biləcəkdir: 

 

Bölmə 1: Qaynaq aparatını və alətləri işə salmaq və istismar etmək. 

Öyrənmə nəticələri: 
Nəticə 1 Müvafiq olduğu təqdirdə, çertyojlar və / və ya iş tapşırığı əsasında aşağıdakı 

tələbləri müəyyən etmək: 

• İstifadə ediləcək qaynaq texnikası; 

• Tələb edilən material və komponentlər; 

• Ölçülər; 

• Məqbul kənarlaşma səviyyəsi; 

• Keyfiyyət standartı; 

• Müştəri tələbləri; 

• Vaxt qrafiki; 

• Səth quruluşu tələbləri; 

• Hissələri yeri / mövqeyi; 

• Tələb olunan proses və ya davranışlar; 

• Sökmə / yığma ardıcıllığı; 

• Yoxlama / test tələbləri; 

• Tələb olunan saylar/ həcmlər; 

• Qaynağın növü və ölçüsü; 

• Səth üzrə tələb olunan tamamlanma işləri; 

Nəticə 2 Qaynaq işlərinin həyata keçirilməsinə hazırlıq prosesini təsvir etmək, o cümlədən: 

• Hansı alət və avadanlıqlar tələb olunur və onları haradan əldə etmək olar; 

• Elektrik enerjisi, su, qaz və hava təchizatı kimi kommunal  xidmətlərin 
təminatının təfərrüatları; 

• Ehtiyat və fövqəladə hallar üçün yardımçı sistemlərin yerləşməsi; 

• Təzyiq, axın, cərəyan, gərginlik, sürət və s. kimi şəbəkə xüsusiyyətləri; 

• Hansı fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə etmək lazımdır və onları haradan 
əldə etmək mümkündür. 
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Nəticə 3 Əmək fəaliyyətinin ardıcıllığını göstərən plan hazırlamaq; 

Nəticə 4 Qaynaq birləşmələrinin texniki tələblərə cavab verməsini təmin etmək məqsədilə 
təmizləmə, sumbata kağızı vasitəsilə sürtmə və doldurma əməliyyatları vasitəsilə 
materialın necə hazırlanmalı olduğunu nümayiş etdirmək; 

Nəticə 5 Metal qövs qaynağı prosesini, o cümlədən əritmə qaynağının əsas prinsiplərini, 
sabit və dəyişən cərəyan mənbələrini, yardımçı avadanlıqları, avadanlıqlara 
texniki xidməti, istifadə ediləcək istehlak mallarını, cərəyan çərçivəsini və s. təsvir 
etmək; 

Nəticə 6 Aşağıdakı vəziyyətlərdə materialları həm üst-üstə, həm də baş-başa 
birləşdirməklə metal qövs qaynağından necə istifadə edildiyini göstərmək: 

• Yastı; 

• Şaquli; 

• Üfüqi; 

• Şaquli yuxarı istiqamətdə; 

• Şaquli aşağı istiqamətdə; 

Bu zaman, aşağıda elektrod növlərinin ən azı ikisindən istifadə etmək: 

• Rutil; 

• Baza; 

• Nikel xəlitəsi;  

• Sellüloz; 

• Paslanmayan polad. 

Nəticə etibarı ilə, iş planında göstərilən məqbul kənarlaşamalar çərçivəsində tələb 
olunan ölçü dəqiqliyinə uyğun aşağıdakı material formasında birləşmələr hasil 
etmək: 

• Təbəqə; 

• Bölmə; 

• Boru / turba. 

Nəticə 7 MIG, MAG və ya boruşəkilli elektrodla elektron-qövs qaynağı proseslərini, o 
cümlədən əritmə qaynağının əsas prinsiplərini, cərəyan mənbələrini, yardımçı 
avadanlıqları, gərginlik çərçivəsini, avadanlıqlara texniki xidməti, qaz 
silindrlərindən düzgün istifadəni və s. təsvir etmək; 

Nəticə 8 Aşağıdakı vəziyyətlərdə həm üst-üstə, həm də baş-başa birləşmələr vasitəsilə MIG, 
MAG və ya boruşəkilli elektrodla elektron-qövs qaynağı proseslərində istifadə 
etməklə qaynağın necə aparılmalı olduğunu göstərmək: 

• Yastı; 

• Şaquli; 

• Üfüqi; 

• Şaquli yuxarı istiqamətdə; 

• Şaquli aşağı istiqamətdə; 

Nəticə etibarı ilə, iş planından göstərilən məqbul kənarlaşamalar çərçivəsində 
tələb olunan ölçü dəqiqliyinə uyğun aşağıdakı material formasında 
birləşmələr hasil etmək: 

• Təbəqə; 

• Bölmə; 

• Boru / turba; 

• Lövhə (<3mm). 

Nəticə 9 TIG və ya Plazma-qövs qaynağı prosesini, o cümlədən əritmə qaynağı prosesinin 
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əsas prinsiplərini, cərəyan mənbələrini, yardımçı avadanlıqları, gərginlik 
çərçivəsini, qövs sistemini, avadanlıqlara qulluq və texniki xidmətin 
göstərilməsini və s. təsvir etmək; 

Nəticə 10 Aşağıdakı vəziyyətlərdə aşqar məftili olmadan üst-üstə və baş-başa qaynaq 
metodlarından istifadə etməklə TIG və ya Plazma-qövs qaynağı prosesinin necə 
həyata keçirildiyini göstərmək: 

• Yastı; 

• Şaquli; 

• Üfüqi; 

• Şaquli yuxarı istiqamətdə; 

• Şaquli aşağı istiqamətdə.   

Nəticə etibarı ilə, iş planında göstərilən məqbul kənarlaşamalar çərçivəsində tələb 
olunan ölçü dəqiqliyinə uyğun aşağıdakı material formasında birləşmələr hasil 
etmək: 

• Təbəqə; 

• Bölmə; 

• Boru / turba; 

• Lövhə (<3mm).  

Nəticə 11 Qaz qaynağı prosesini, o cümlədən oksigen / yanacaq qaz qaynağının və aidiyyəti 
avadanlıqların prinsiplərini izah etmək; 

Nəticə 12 Oksigen / yanacaq qaz qaynağı metodundan istifadə etməklə qaynaq işinin necə 
aparılmalı olduğunu göstərmək və aşağıdakılar vasitəsilə avadanlıqların necə 
hazırlanmalı olduğunu nümayiş etdirmək: 

• Tənzimləyicilərin, şlanqların və klapanların etibarlı şəkildə birləşdirilməsini 
və sızma hallarının olmamasını yoxlamaq; 

• Məşələ düzgün qaz başlığının əlavə edilməsini yoxlamaq / təmin etmək; 

• Geri qayıdan alovun qarşısını alan sistemin düzgün yerləşdirilməsini 
yoxlamaq; 

• Müvafiq qaz təzyiqi qurmaq; 

• Qaynaq alovunun yandırılması, sazlanması və söndürülməsi üçün düzgün 
prosedurlardan istifadə etmək; 

• Qaz silindrləri ilə davranan və onları saxlayan zaman düzgün və təhlükəsiz 
prosedurlardan istifadə etmək. 

Bu zaman, aşqar naqili olmadan üst-üstə və baş-başa metodlarla qaynaq aparmaq: 

• Yastı; 

• Şaquli; 

• Üfüqi; 

• Şaquli yuxarı istiqamətdə; 

• Şaquli aşağı istiqamətdə.   

Nəticə etibarı ilə, iş planında göstərilən məqbul kənarlaşamalar çərçivəsində tələb 
olunan ölçü dəqiqliyinə uyğun aşağıdakı material formasında birləşmələr hasil 
etmək: 

• Təbəqə; 

• Bölmə; 

• Boru / turba;  

• Lövhə (<3mm).   

Nəticə 13 Qaynaq prosesi yekunlaşdıqdan sonra alət və avadanlıqların təhlükəsiz şəkildə 
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necə söndürülməli olduğunu göstərmək; 
Nəticə 14 Artıq və tullantı materiallarla necə davranılmalı olduğunu izah etmək və bunun 

operativ şəkildə edilməsinin əhəmiyyətini qeyd etmək; 
 
Bölmə 3: Funksional testlər aparmaq, verilmiş metodlara uyğun olaraq müxtəlif qaynaq alət və 
avadanlıqlarını yığmaq və sökmək. 

Öyrənmə nəticələri: 
Nəticə 1 Əsas qaynaq alət və avadanlıqları üzərində aparılan funksional testləri təsvir 

etmək, onların hansı tezliklə həyata keçirilməli olduğunu qeyd etmək və 
nəticələrin qeydiyyatı metodunu göstərmək; 

Nəticə 2 Qaynaq alət və avadanlıqlarının test edilməsi, yığılması və sökülməsi 
metodologiyasının haradan əldə edilə bildiyini göstərmək və müvafiq 
prosedurlara riayət etməyin əhəmiyyətini izah etmək; 

Nəticə 3 Ən azı iki müxtəlif qaynaq alət və ya avadanlıqların necə yığılmalı və sökülməli 
olduğunu nümayiş etdirmək. 

 

Bölmə 4: Təlimatlara uyğun olaraq alət və avadanlıqları təmizləmək və texniki xidmət göstərmək. 
Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1 Müvafiq material və məhsullardan istifadə etməklə və müvafiq texniki şərtlərə 
uyğun olaraq yaranmış tullantıları atmaqla növbəti istehsal mərhələsinə hazır 
olması məqsədilə alət və avadanlıqların mövcud tələblər əsasında necə 
təmizlənməli olduğunu nümayiş etdirmək; 

Nəticə 2 Müvafiq texniki şərtlərə, istehsalçının təlimatlarına və təşkilatın prosedurlarına 
uyğun olaraq alət və avadanlıqlara təhlükəsiz və effektiv şəkildə texniki xidmətin 
necə göstərilməli olduğunu nümayiş etdirmək. 

 
Bölmə 5: Müxtəlif metodlardan istifadə etməklə qaynaq edilmiş hissələrin keyfiyyətini yoxlamaq. 

Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1 Qaynaq edilmiş hissələrin yoxlanılması ilə bağlı müxtəlif metodları sadalamaq və 
hər bir metodun güclü və zəif cəhətlərini göstərmək; 

Nəticə 2 Aşağıdakılarla bağlı keyfiyyət yoxlamasını təsvir etmək: 

• Qaynaq cizgisi; 

• Kəsilmə; 

• Stop-start; 

• Nüfuzetmə; 

• Səth qüsurları; 

• Çatlar; 

• Birləşmədə boşluqlar; 

• Əhatə; 

• Məsaməlik. 

Nəticə 3 Ən azı iki yoxlama metodunu nümayiş etdirmək və nəticələri dəqiq şəkildə qeydə 
almaq. 

 

Bölmə 6: Qrup halında effektiv şəkildə işləmək. 

Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1 Effektiv istehsal prosesini təmin etmək məqsədilə həmkarlarla paylaşmalı olan 
informasiyanı sadalamaq və onun əhəmiyyətini qeyd etmək: 

Həmkarlar ilə ünsiyyətin ən münasib yollarını təsvir etmək və aşağıdakı 
metodlardan istifadə etməklə paylanmalı olan informasiya növlərinə dair ən azı 
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bir nümunə göstərmək: 

• üzbəüz müsahibələr; 

• müəssisə sistemləri (məsələn, intranet); 

• yazılı qeydlər; 

• eskizlər / sxemlər; 

• telefon (səsli və ya mətn); 

• e-poçt; 

• internet. 

Nəticə 2 Həmkarların sorğularına operativ şəkildə cavab verməyin əhəmiyyətini izah 
etmək və aşağıdakı sorğuların edildiyi, müvafiq tədbirlərin görüldüyü vəziyyətləri 
və cavab verməməyin hansı nəticələr verə biləcəyini təsvir etmək: 

• informasiya 

• fiziki yardım  

• məsləhət 

Nəticə 3 Həmkarlarla yaxşı işçi münasibətlərin yaradılmasının əhəmiyyətini və bunun 
effektiv istehsal prosesini təmin edən prosedurların həyata keçirilməsinə necə 
təsir etdiyini izah etmək. 

 
Bölmə 7: İstehsal nəticələri barədə dəqiq məlumat vermək. 

Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1 Toplanmalı olan istehsal və test məlumatlarını və onların istehsal prosesinin hansı 
müddətində əldə edilməli olduğunu sadalamaq: 

Nəticə 2 İstehsal hesabatının, o cümlədən istehsal və test məlumatlarının və müvafiq 
olduğu təqdirdə istehsal prosesinin təkmilləşdirilməsi üçün tövsiyələrin necə 
hazırlanmalı olduğunu nümayiş etdirmək. 

 

Bölmə 8: Qaynaq alət və avadanlıqlarında mövcud olan nasazlıqları aşkar etmək və aradan qaldırmaq. 

Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1 Qaynaq alət və avadanlıqlarında mövcud olan əsas nasazlıqları sadalamaq və 
müvafiq funksiyaların baş verdiyinə dəlalət edən göstəriciləri sadalamaq; 

Nəticə 2 Əsas nasazlıqların necə aradan qaldırıla bildiyini, o cümlədən bu məqsədlə hansı 
alət və materiallardan istifadə ediləcəyini izah etmək. 

 

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

 

Əsas vəzifələrin (V) və vəzifələr daxilində fəaliyyətlərin (F) siyahısı 1 

V.1. Qaynaq prosesini planlaşdırmaq: 

F.1.1. Prosedurları oxumaq və iş tapşırığını başa düşmək; 

F.1.2. İş ardıcıllığını planlaşdırmaq; 

F.1.3. İş sahəsini təhlükəsizlik prosedurlarına uyğun olaraq hazırlamaq; 

F.1.4. Verilmiş materialda gözlənilən nəticələri əldə etmək üçün müvafiq elektrodlar seçmək, 
onları birləşdirmək, qazlardan (oksi-asetilen və arqon), arqon qaynaqlama həmçinin 

                                                             

1 Müvafiq sahə üçün olan peşə standartındakı ilə eynidir. 



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

 29 

digər qaynaqlama metodlarından istifadə etmək, enerji mənbəyini yoxlamaq və 
uyğunlaşdırmaq. 

 
V.2. Qaynaq işini həyata keçirmək: 

F.2.1. Prosedurun tələbinə uyğun olaraq, qaynaq alətlərindən  istifadə etməklə, iş hissələrini 
ilkin isitmək; 

F.2.2. Düz, üfüqi, şaquli, 45 dərəcəlik, əngəlli və ya yuxarı mövqelərdə, güzgü ilə qaynaq işləri 
aparmaq; 

F.2.3. Əl alətlərindən və ya maşınlardan (çəkic, laqonda, barmaqdaş) istifadə etməklə, əlavə 
qaynaq hissələrini və qalıqları düzəltmək; 

F.2.4. Səyyar qaynaq avadanlıqlarını istismar etmək. 

 

V.3. Təmir işlərini həyata keçirmək: 

F.3.1. Düzgün prosedura uyğun olaraq zədələnmiş hissələri təmir etmək. 

 

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 var3. 

Orta ixtisas təhsili   

Ali təhsil   

Digər:   

 

Qeyri-formal və (və ya) informal təlim tələb olunan bilik, bacarıq və yanaşmanın genişləndirilməsinə 
şərait yarada bilər. Bəzən qaynaqçı və kəsicilər zəruri səriştələrə yalnız qeyri-formal və (və ya) 
informal təlim vasitəsi ilə nail ola bilər. 

                                                             

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

3 Azərbaycanda səriştələrin tanınması üçün qiymətləndirmə sistemi hazırda mövcud deyildir. 
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Qeyri-formal təlim 

Qeyri-formal təlimin ən yaxşı yolu iş yerində usta yanında öyrənməkdir. İş yerində, təlim mərkəzində 
və ya bilavasitə ixtisaslaşmış təlimatçı və ya usta tərəfindən keçirilən təlimdir. 

İnformal təlim 

İnformal təlim, ənənəvi olaraq, ailə sexlərində yer alır, tələb olunan nəzəri və təcrübi bilikləri verir, 
yalnız formal olaraq qəbul olunan təhsil haqqında sənədi təmin etmir. 

C.3.2. TƏLİMİN İSTİQAMƏTİ 

Normal ilkin təlim istiqaməti ümumi orta təhsili bitirdikdən sonra metal işlərində və ya tikinti və 
inşaat sahəsində peşə təhsili almaq və razılıq əsasında müəssisədə təcrübə keçməkdir. Buna 
baxmayaraq, qaynaqçı və kəsicilərin təlim istiqamətləri yuxarıda göstərildiyi kimi qeyri-formal və ya 
informal təlimdən də ibarət ola bilər. 

C.3.3. ƏVVƏLKİ TƏLİMİN TANINMASI 

Gələcəkdə qaynaq sahəsində ən azı iki il intensiv iş təcrübəsi olanlar bacarıqlarını yoxlamaq üçün 
müraciət edərək imtahandan keçdikdən sonra onlara formal ixtisas verilə bilər.  

Peşəkar istiqamətlərini dəyişmək istəyən tələbələr təhsildə oxşaqlıqlar qəbul edildiyi halda, praktiki 
bacarıqların keçidinə nail ola bilər. Ümumi təhsil və ya alternativ peşə təhsilindən əldə edilən ümumi 
səriştələrin yeni peşələrdə qəbul edilməsi və optimal halda ümumi təhsili tamamilə əvəzləməsi 
mümkündür .   

 


