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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. 

Dördüncü bacarıq səviyyəsi 

Dördüncü bacarıq səviyyəsinə, adətən, ixtisaslaşmış sahə üzrə geniş nəzəri 
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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). 
O, təlimin həyata keçirilməsi sahəsində (xüsusilə) ixtisaslaşmamış hər hansı 
bir şəxs (yəni ailə üzvləri, digər əlaqəli şəxslər və s.) tərəfindən 
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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 
araşdırmalar; ix) Müştəri qiymətləndirməsi (məsələn, müştəri sorğu 
formaları), ekspert və şəxsi qiymətləndirmə və s. 
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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. 

Peşələrin 
Beynəlxalq 

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

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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Standart Təsnifatı 
(ISCO)  

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 

Masajçı 
Peşənin qısa təsviri 

Masajçı yumşaq toxuma və oynaqları müalicəvi və bərpaedici (tibbi olmayan) masaj edir, əzələlərin 
boşalmasına və manipulyasiyasına yardım edən xüsusi hərəkətlər həyata keçirir. O, hərəkət və əzələ 
gücünün qiymətləndirilməsində iştirak edə, müştəri üçün terapiya planı təklif edə, həmçinin, bədənin 
fiziki vəziyyətinə dair digər məsələlər ilə  məşğul ola bilər.  

Məşğulluq Təsnifatında (MT) peşənin kodu:  3255 (Masajçı) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 3  

ISCO 08-də işin kodu:  3255 (Masseur) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 3 

Hazırlanma tarixi: Aprel, 2012-ci il 

Təsdiq edən qurum:  

Təsdiq tarixi:  

Təklif olunan yenilənmə tarixi: Aprel, 2017-ci il 
 

 

A.1. İŞƏ DAİR XÜSUSİ MƏLUMAT 

A.1.1. ƏMƏK ŞƏRAİTİ 

 İş gözəllik salonlarında, sağlamlıq spa mərkəzlərində və fitnes mərkəzlərində yerinə yetirilir. 
Həmçinin, müştərilərin evlərinə və ya iş yerlərinə gedib xidmət göstərmək mümkündür;  

 İş normal iş saatlarında həyata keçirilir;  
 İş gününün əksər hissəsi əzələ gücündən intensiv istifadə etməklə həyata keçirilir;  
 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. 

A.1.3. TABEÇİLİK 

Kimə tabedir: Müəssisə rəhbəri. 



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

 9 

Kim ona tabedir: Yardımçı işçi. 

 

A.1.4. PEŞƏ STANDARTLARI ÜÇÜN  MƏSULİYYƏT VƏ MÜSTƏQİLLİK SƏVİYYƏLƏRİ 

Səviyyələr Məsuliyyət, fəaliyyətlərin mürəkkəbliyi və müstəqillik 

Uyğun 
gələn 

səviyyə 

1 

Planlaşdırılmış qaydada birbaşanəzarət 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 yetirilməsivə 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 
zamanıelementar 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 

 

 

A.1.5. KARYERA YÜKSƏLİŞİ VƏ SƏRBƏST MƏŞĞULLUQ İMKANLARI 

 Təcrübə əldə etdikdən sonra rəhbər vəzifələrə yüksəlmək imkanı vardır;  
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 Müvafiq təlim keçdikdən sonra peşə daxilində yüksək ixtisaslaşmış vəzifələrə keçmək olar;  
 Kiçik həcmli investiya və xüsusi lisenziya əsasında özəl məşğulluq üçün əlverişli imkanlar 

vardır. 

 

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

V.1.  Masaj  strategiyasını müəyyən etmək üçün terapiya prinsiplərini seçmək: 
F.1.1.   Müştərinin qiymətləndirilməsi əsasında müvafiq masaj prinsiplərini müəyyən etmək; 
F.1.2.   Masaj prosesi ilə bağlı əks-təsirləri, mümkün ağırlaşdırma amillərini aşkar etmək və 

masaj prinsiplərinə uyğun olaraq tətbiq edilən müalicə strategiyasını dəyişmək; 
F.1.3.   Tətbiq ediləcək strategiyanı müəyyən etmək məqsədilə digər mütəxəssislər tərəfindən 

təqdim edilən masaj metodlarını, informasiyanı və məsləhəti nəzərdən keçirmək; 
F.1.4.   Müştərinin vəziyyətinə uyğun və müəyyən edilmiş masaj təcrübəsinə əsaslanan müalicə 

strategiyası seçmək; 
F.1.5.   Xüsusi müalicə metodlarını pasient ilə müzakirə etmək; 
F.1.6.   Müalicə metodunu seçən zaman müştərinin bədən quruluşunu nəzərdən keçirmək və 

istəklərini nəzərə almaq. 
 

V.2.  Masaj üsul və strategiyasını müştəri ilə müzakirə etmək: 
F.2.1.   Müştəri  üçün münasib şəkildə seansı tamamlamaq məqsədilə müvafiq vaxt ayırmaq; 
F.2.2.   Müştərinin ehtiyaclarına uyğun olaraq masaj strategiyasını müzakirə etmək; 
F.2.3.   Müştəri ilə  müalicə strategiyasını razılaşdırmaq; 
F.2.4.   Həkimlə müştərinin vəziyyəti barədə fikir ayrılıqlarını aydınlaşdırmaq; 
F.2.5.   Müştərinin vəziyyəti və masaj prosesi ilə bağlı potensial riskləri izah etmək. 

 
V.3.  Masaj müalicəsi üçün hazırlıq: 

F.3.1.   Müştərinin müalicə planını əldə etmək və nəzərdən keçirmək; 
F.3.2.   Əks-təsirləri müştəriyə aydın şəkildə izah etmək və zəruri tədbirlər görmək; 
F.3.3.   Sağlamlıq ilə bağlı əks-təsirlər üzrə müştəriyə verilən məsləhətlərin taktiki olmasını və 

xüsusi tibbi şərait tələb etməməsini təmin etmək; 
F.3.4.   Dəyişdirilmiş müalicə planını dərhal müştəri ilə təsdiq etmək; 
F.3.5.   Texniki tələblərə uyğun olaraq xidmət sahəsini hazırlamaq və monitorinq etmək. 

 
V.4.  Müştərini masaj üçün hazırlamaq: 

F.4.1.   Müştəridən onun fiziki durumu və ya hansı zədənin olub-olmamasını soruşmaq  və 
müştəri barədə sağlamlıq kitabçasında qeydlər aparmaq; 

F.4.2.   Müştərinin baş, boyun və çiyin hissələrini  müayinə etmək və aşkar edilən əhəmiyyətli 
məqamları müştərinin sağlamlıq kitabçasında qeyd etmək. 
 

V.5.  Masaj texnikası tətbiq etmək: 
F.5.1.   Müştərinin istəyinə uyğun olaraq mövcud alətlər arasından zəruri masaj vasitələrini 

seçmək; 
F.5.2.   Masaj prosesinin minimum müddətini təyin etmək; 
F.5.3.   Müəyyən edilmiş vaxt qrafikinə uyğun olaraq masaj prosesinin maksimum müddətini 

təyin etmək; 
F.5.4.   Masaj prosesini müştərinin tələbinə uyğunlaşdırmaq; 
F.5.5.   Baş, boyun və çiyin hissələrini masaj etmək; 
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F.5.6.   Texniki vaxt qrafikinə uyğun olaraq masaj prosesini yekunlaşdırmaq məqsədilə müştəri 
üçün rahatlanma vaxtı ayırmaq. 
 

V.6.  Aroma-terapiya masaj növünü həyata keçirmək: 
F.6.1.   Hazırlıq və masaj prosesi zamanı enerjidən, sudan və digər resurslardan effektiv şəkildə 

istifadə etmək; 
F.6.2.   Ayrı-ayrı məhsulların xarakterik xüsusiyyətlərinə və masajın növünə uyğun olaraq 

əvvəlcədən qarışdırılmış yağları seçmək; 
F.6.3.   Əvvəlcədən qarışdırılmış yağlar ilə rəftar, onların tətbiqi və saxlanması üçün məhsulun 

texniki göstəricilərinə, müəssisənin prosedur və siyasətinə uyğun müvafiq işlər görmək 
və prosesi şərh etmək; 

F.6.4.   Ətraf mühitə mənfi təsirləri azaltmaq məqsədilə tullantıları təhlükəsiz şəkildə atmaq; 
F.6.5.   Müştərinin rahatlığı üçün masaj edilən sahələrdən başqa bədənin digər hissələrini 

mələfə ilə bürümək. 
 

V.7.  Masaja nəzarət etmək və masajdan sonra məsləhət vermək: 
F.7.1.   Müştərinin rəyini öyrənmək və prosesin nəticələrini qeyd etmək; 
F.7.2.   Növbəti  proqramı tövsiyə etmək və müştərinin ehtiyaclarına uyğun olaraq planda 

dəyişiklik etmək; 
F.7.3.   Prosesdən sonra mövcud ola bilən potensial əks-təsirlər barədə müştəriyə məlumat 

vermək; 
F.7.4.   Müştərinin ehtiyaclarına uyğun olaraq evdə yerinə yetirilməli olan qulluq barədə 

məsləhət vermək; 
F.7.5.   Razılaşdırılmış müalicə planına uyğun olaraq müştəri üçün növbəti görüş təyin etmək; 
F.7.6.   Müştərinin qeydiyyat vərəqəsində masajı qeydə almaq. 

 

A.3.SƏRİŞTƏLƏR HAQQINDA  

Fərdin "Masajçı" peşə standartı üzrə vəzifə və fəaliyyətləri həyata keçirməsi üçün zəruri olan əsas 
səriştələr "Masajçı" 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 "Masajçı" 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 

Masajçı 
Qiymətləndirməyə dair qısa məlumat 

Masajçı üçün qiymətləndirmə nümunəsi yumşaq toxuma və oynaqları müalicəvi və bərpaedici masaj 
edilməsi, əzələlərin boşalmasına və manipulyasiyasına yardım edən xüsusi hərəkətlər həyata 
keçirilməsi 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:  3255 (Masajçı) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 3  

ISCO 08-də işin kodu:  3255 (Masseur) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 3 

Test versiyası: 01 

Hazırlanma tarixi: Aprel, 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.  Masaj  strategiyasını müəyyən etmək üçün terapiya prinsiplərini seçmək: 
F.1.1.   Müştərinin qiymətləndirilməsi əsasında müvafiq masaj prinsiplərini müəyyən etmək; 
F.1.2.   Masaj prosesi ilə bağlı əks-təsirləri, mümkün ağırlaşdırma amillərini aşkar etmək və 

masaj prinsiplərinə uyğun olaraq tətbiq edilən müalicə strategiyasını dəyişmək; 
F.1.3.   Tətbiq ediləcək strategiyanı müəyyən etmək məqsədilə digər mütəxəssislər tərəfindən 

təqdim edilən masaj metodlarını, informasiyanı və məsləhəti nəzərdən keçirmək; 
F.1.4.   Müştərinin vəziyyətinə uyğun və müəyyən edilmiş masaj təcrübəsinə əsaslanan müalicə 

strategiyası seçmək; 
F.1.5.   Xüsusi müalicə metodlarını pasient ilə müzakirə etmək; 
F.1.6.   Müalicə metodunu seçən zaman müştərinin bədən quruluşunu nəzərdən keçirmək və 

istəklərini nəzərə almaq. 

… 

V.7.  Masaja nəzarət etmək və masajdan sonra məsləhət vermək: 
F.7.1.   Müştərinin rəyini öyrənmək və prosesin nəticələrini qeyd etmək; 
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F.7.2.   Növbəti  proqramı tövsiyə etmək və müştərinin ehtiyaclarına uyğun olaraq planda 
dəyişiklik etmək; 

F.7.3.   Prosesdən sonra mövcud ola bilən potensial əks-təsirlər barədə müştəriyə məlumat 
vermək; 

F.7.4.   Müştərinin ehtiyaclarına uyğun olaraq evdə yerinə yetirilməli olan qulluq barədə 
məsləhət vermək; 

F.7.5.   Razılaşdırılmış müalicə planına uyğun olaraq müştəri üçün növbəti görüş təyin etmək; 
F.7.6.   Müştərinin qeydiyyat vərəqəsində masajı qeydə almaq. 

 

B.2. QİYMƏTLƏNDİRMƏ İLƏ BAĞLI RESURSLAR  

a) Material və komponentlər: vacib deyil. 

b) Alət və avadanlıqlar: vacib deyil. 

c) İstehlak malları: vacib deyil. 

 

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: 45 dəqiqə. 

İşlərin sayı: 3. 

 

İşlərin icrasını qiymətləndirmək üçün meyarlar işəgötürən tərəfindən müəyyən olunur. 

 

Əhatə olunan sahələr: 

 

10%  Masaj  strategiyasını müəyyən etmək üçün terapiya prinsiplərini seçmək: 

 Müştərinin qiymətləndirilməsi əsasında müvafiq masaj prinsiplərini müəyyən etmək; 

Masaj prosesi ilə bağlı əks-təsirləri, mümkün ağırlaşdırma amillərini aşkar etmək və masaj 
prinsiplərinə uyğun olaraq tətbiq edilən müalicə strategiyasını dəyişmək; 

Tətbiq ediləcək strategiyanı müəyyən etmək məqsədilə digər mütəxəssislər tərəfindən 
təqdim edilən masaj metodlarını, informasiyanı və məsləhəti nəzərdən keçirmək; 

Müştərinin vəziyyətinə uyğun və müəyyən edilmiş masaj təcrübəsinə əsaslanan müalicə 
strategiyası seçmək; 

Xüsusi müalicə metodlarını pasient ilə müzakirə etmək; 

Müalicə metodunu seçən zaman müştərinin bədən quruluşunu nəzərdən keçirmək. 

20%  Masaj üsul və strategiyasını müştəri ilə müzakirə etmək: 

 Müştəri  üçün münasib şəkildə seansı tamamlamaq məqsədilə müvafiq vaxt ayırmaq; 

Müştərinin ehtiyaclarına uyğun olaraq masaj strategiyasını müzakirə etmək; 

Müştəri ilə  müalicə strategiyasını razılaşdırmaq; 

Həkimlə müştərinin vəziyyəti barədə fikir ayrılıqlarını aydınlaşdırmaq; 

Müştərinin vəziyyəti və masaj prosesi ilə bağlı potensial riskləri izah etmək. 
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30%  Müştərini masaj üçün hazırlamaq: 

 Müştəridən onun fiziki durumu və ya hansı zədənin olub-olmamasını soruşmaq  və müştəri 
barədə sağlamlıq kitabçasında qeydlər aparmaq; 

Müştərinin baş, boyun və çiyin hissələrini müayinə etmək və aşkar edilən əhəmiyyətli 
məqamları müştərinin sağlamlıq kitabçasında qeyd etmək. 

40%  Masaj texnikası tətbiq etmək: 

 Mövcud alətlər arasından zəruri masaj vasitələrini seçmək; 

Masaj prosesinin minimum müddətini təyin etmək; 

Müəyyən edilmiş vaxt qrafikinə uyğun olaraq masaj prosesinin maksimum müddətini təyin 
etmək; 

Masaj prosesini müştərinin tələbinə uyğunlaşdırmaq; 

Baş, boyun və çiyin hissələrini masaj etmək; 

Texniki vaxt qrafikinə uyğun olaraq masaj prosesini yekunlaşdırmaq məqsədilə müştəri 
üçün rahatlanma vaxtı ayırmaq. 

 

İş nümunəsi 1: Baza bilik və fundamental bacarıqlar. 

Maksimum müddət: 15 dəqiqə. 

İştirakçının görəcəyi işlər: Sığallama masaj üsulunun tətbiqini və təsirlərini izah etmək;təlimatları 
yerinə yetirmək və zərbələrin istiqamətini, hərəkətlərin səlis və bərabər tətbiqini nümayiş etdirmək. 

 

İş nümunəsi 2: Masaj texnikasının fayda və tətbiqinin başa düşülməsi. 

Maksimum müddət: 15 dəqiqə. 

İştirakçının görəcəyi işlər: Sığallama masaj üsulunun müsbət və əks təsirlərini müəyyən etmək; 
tətbiqi metodlarını və üsullarını izah etmək. Zərbələri ardıcıllıq ilə tətbiq etmək, yağlayıcı maddələri 
effektiv tətbiq etmək, toxumaları manipulyasiya etmək, bədənin hissələri arasında və zərbələri 
dəyişən zaman səlis keçid etmək. 

 

İş nümunəsi 3: Bacarıqlı fəaliyyət. 

Maksimum müddət: 15 dəqiqə. 

İştirakçının görəcəyi işlər: Zərbələri aydın şəkildə müəyyən etmək və zərbələrin təzyiqi və ya 
ritminin dəyişdirilməsi üçün mümkün əsasları  təsvir etmək. Yüksək bacarıq nümayiş etdirmək, 
zərbələri uyğunlaşdırmaq və onları  bədənin hissələri üzrə və həssas siqnallara reaksiya olaraq 
dəyişdirmək.  

 

 

B.3.2. YAZILI QİYMƏTLƏNDİRMƏ 

İcra müddəti:  28 dəqiqə. 

Sualların sayı:  28. 

 

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

Tövsiyə olunan nisbət: 70%. 

 

Əhatə olunan vəzifələr: 

20%  Masaj  strategiyasını müəyyən etmək üçün terapiya prinsiplərini seçmək 

30% Masaj müalicəsi üçün hazırlıq 

20%  Müştərini masaj üçün hazırlamaq 
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30%  Masaj texnikası tətbiq etmək 

 

Sual nümunələri: 

 

1. Hidroterapiyanın əsas əks təsirləri hansıdır? 

a) Çuxurlu sişlər 

b) Sinirin zədələnməsi 

c) Gərginlik 

d) Dartınma 

 

2. Lordoz xəstəliyindən əziyyət çəkən xəstənin hansı daxili əzələsini masaj etmək lazımdır? 

a) Diafraqma 

b) Latissimus dorsi 

c) İliopsoas 

d) Romboidlər 

 

3. Əzələ zədələnən zaman ______ qiymətləndirmək üçün aktiv sərbəst və passiv boşaltma 
hərəkətlərindən istifadə olunur. 

a) Sinergistləri 

b) Əzələlərdə ağrılarını 

c) Xəstənin  sıxılmış ağrıya dözümlüyünü 

d) Əzələlərə təsir edən triqqer zonaları 

 

4. Petrissage masaj üsulu vasitəsilə triqqer zonaları müalicə etmək və fasiyyalı məhdudiyyətləri 
yoxlamaq üçün hansı qiymətləndirmə metodlarından istifadə oluna bilər? 

a) Yüngül sığallama 

b) Dərinin yırğalanması 

c) Limfa drenajı 

d) Vibrasiya 

 

5. Xəbərdarlığın deltopectoral üçbucaq tərəfi nədən ibarətdir? 

a) Baş vena, körpücük  arteriyasi və döş siniri 

b) Baş vena və qalxanabənzər vəzi 

c) Süni müvəqqəti arteriya və üz siniri 

d) Dilate sümüyü və döş siniri 

 

6. Qəfil hərəkət nəticəsində yüngül boyun zədəsindən 6 ay sonra xəstə boyun nahiyəsində ağrılar ilə 
sizə müraciət edir. Aparılan postural müayinə nəticəsində başın sol tərəfindən yüngül maillik 
aşkar edilir.Bu məlumat əsasında hansı əzələnin gərginliyi boşaldılmalıdır? 

a) Sol SCM 

b) Sağ yuxarı trapezus 

c) Sol yuxarı trapezus 

d) İkitərəfli pilləli əzlələr 

 

7. Pektoralis minor hipertonik xarakter aldığı təqdirdə aşağıdakı əzələlərin hansı zəif və ya 
həddindən artıq gərilmiş olacaqdır? 
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a) Pektoralis major 

b) Korakobrachialis 

c) Levator scapula 

d) Rhomboid 

 

8. Futbol oyunu zamanı idmançılarınızdan birinin topuğu burxulur və dartılma səsi eşidilir. Topuq 
şişmişdir və formasını dəyişmişdir.Bu nəyi bildirir? 

a) Sınığı 

b) Qıcolmanı 

c) Ağrını 

d) Spazmanı 

 

9. Qarın masajında iliopsoas sahəsinə çatmaq üçün ən rahat  yol hansıdır? 

a) Aşağı ayağı arxası üstə vəziyyətdə yuxarı qaldırmaq 

b) Arxası üstə uzanmaqla dizləri əymək və çanağı irəli rahat vəziyyətə gətirmək 

c) Arxası üstə uzanmaqla başı və qolları yuxarı qaldırmaq 

d) Üzü üstə uzanmış vəziyyətdə dizləri bükmək və budu irəli uzatmaq 

 

10. Hündürdaban ayaqqabı geyinən şəxsdə hansı əzələ qısalır? 

a) Baldırın ikibaşlı əzələləri 

b) Qabaq baldır əzələləri 

c) Barmaqların uzun ekstersoru 

d) Baş barmağın uzun ekstersoru 

 

11. Passiv hərəkət testi zamanı ayaq çevrilmiş vəziyyətdə olduqda hansı iki əzələ qiymətləndirilir? 

a) Uzun peroneal əzələ və qabaq baldır əzələsi 

b) Qabaq baldır əzələləri və arxa baldır əzələsi 

c) Uzun peroneal əzələ və barmaqların uzun ekstersoru 

d) Baş barmağın uzun ekstersoru və barmaqların uzun ekstersoru 

 

12. Xəstə boyun nahiyəsində ağrılar ilə sizə müraciət edir. Postural müayinə aparan zaman başın və 
boyunun sola tərəf meyl etdiyini, üzün sağa çevrildiyini və sol çiynin qalxdığını müəyyən 
edirsiniz.Bu patologiya necə adlanır? 

a) Əyilmiş boyun 

b) Əyriboyun 

c) Lordoz 

d) Streptodermiya 

 

13. Xəstə boyun nahiyəsinin hərəkəti zamanı ağrı və başgicəllənmə şikayəti ilə sizə müraciət edir. 
Ağrının keçən həftə kiçik MVA zamanı yarana biləcəyini ehtimal edirsiniz.ROM analizi zamanı 
əzələlərin həddindən artıq zəif olması aşkar edilir və müştəri qidanı udan zaman çətinlik çəkdiyini 
bildirir.Bu zaman nə etməlisiniz? 

a) Xəstəni boyun ağrısından müalicə etmək və xiropraktorun yanına göndərmək 

b) İlkin qiymətləndirməni dəqiq şəkildə sənədləşdirmək və xəstəni masaj müalicəsinə başlamazdan 
əvvəl həkim müayinəsinə göndərmək. 

c) Xəstəni fizio-terapevtin yanına göndərmək 
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d) Xəstəni digər MT yanına göndərmək 

 

14. Sümük iliyi boşluğunda birləşdirici toxuma necə adlanır? 

a) Sümük üstlüyü 

b) Endost 

c) Süngər sümüyü 

d) Sümük iliyi 

 

15. Onurğa sütununda neçə cüt sinir şaxələnir? 

a) 31 

b) 36 

c) 32 

d) 26 

 

16. Endokrin sistem nəyi əhatə edir? 

a) Hipofiz, adrenal, və qalxanabənzər vəziləri 

b) Limfa düyünləri və limfa damarlarını 

c) Dəri, saç və tər vəzilərini 

d) Cinsiyyət vəziləri və cinsiyyət üzvlərini 

 

17. _____ molekulu  maddələr mübadiləsi  zamanı əsas enerji mənbəyidir. 

a) Oksigen 

b) ATP 

c) Kofaktor 

d) Lisosom 

 

18. Uzunmüddətli ____ çatışmazlığı qalxanabənzər vəzin böyüməsinə və ya çəkinin itirilməsinə səbəb 
ola bilər. 

a) Sink 

b) Potassium 

c) Dəmir 

d) Yod 

 

19. Ağciyərlərə çirkli qan daşıyan damarlar necə adlanır? 

a) Ağciyər arteriyaları 

b) Ağciyər venaları 

c) Qarın aortası 

d) Aşağı boş vena 

 

20. Sağ qulaqcıqdan qan haraya axır? 

a) Sağ mədəciyə 

b) İkitaylı qapağa 

c) Üçtaylı qapağa 

d) Məməcikli qapağa 
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21. _______ qeyri-ixtiyari refleks təsiri nəticəsində  masaj qan dövranında dəyişikliyə səbəb ola bilər. 

a) Periferik sinir sisteminin 

b) Somatik sinir sisteminin 

c) Avtonom sinir sisteminin 

d) Sinergistin 

 

22. Amin turşusu… 

a) Karbon tərkiblidir. 

b) Ammonyak tərkiblidir. 

c) Oksigen yaradır. 

d) Hidrogeni azaldır. 

 

23. Xarici ölkəyə uzunmüddətli səfər edən zaman masaj xidməti göstərmək istədiyiniz təqdirdə nə 
etməlisiniz? 

a) Lisenziya verilməsi ilə məşğul olan müvafiq qurum ilə əlaqə saxlamalısınız. 

b) Getdiyiniz şəhərdə masaj xidməti göstərmək üçün müvafiq lisenziyaya malik olduğunuz üçün 
xarici ölkədə bunu almağa ehtiyac yoxdur. 

c) Orada qısa müddət olacağınızı ehtimal etdiyiniz üçün icazə almağa ehtiyac yoxdur. 

d) Hər hansı qurumu xəbərdar etməyə ehtiyac yoxdur. Belə ki, siz orada yalnız müəyyən müddət 
qalacaqsınız. 

 

24. Aşağıdakılardan hansı lisenziyanın geri alınması üçün əsas yaradır? 

a) İçki düşgünü olmaq 

b) Uydurma ad altında fəaliyyət göstərmək 

c) Yalan reklam etdirmək 

d) Yuxarıdakı bütün cavablar 

 

25. Masajçıüçün aşağıdakılardan hansı  peşə etikası nümunəsi  ola bilər? 

a) Qısa dırnaq saxlamaq. 

b) Peşə üçün müvafiq paltar geymək. 

c) Xəstələrə qarşı səmimi olmaq və məxfiliyi saxlamaq 

d) İşə başlamazdan əvvəl tam fiziki müayinədən keçmək 

 

26. Masajın ilk qaydası hansıdır? 

a) Müştəri hər zaman haqlıdır. 

b) Zərər vurmaq. 

c) Masaja başlamazdan əvvəl ödənişi almaq. 

d) Heç vaxt pulsuz masaj etməmək. 

 

27. Müştərinin tibbi məlumatları, tibbi analizlər və reseptləri hansı halda verilə bilər? 

a) Müştərinin sığorta şirkəti həmin sənədlərin sürətini istədikdə 

b) Vəkil edilmiş şəxs onu faksla göndərmək istədikdə 

c) Müştəri çıxarış formasını doldurduqda 

d) Telefon vasitəsilə şifahi razılıq verildikdə 
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28. Yeni müştəri kürək nahiyəsində bir saatlıq masaj üçün sizə müraciət edir. Bu zaman nə 
etməlisiniz? 

a) Müştərinin istəyi ilə razılaşmaq, lakin digər hipertonik nahiyələri də masaj etmək. 

b) Onu bədəninin bütün hissələrini masaj edəcəyiniz barədə məlumatlandırmaq və başqa 
terapevtə müraciət etməyi məsləhət görmək. 

c) İstəyi yerinə yetirmək 

d) Bədənin bütün hissələrinin masajının üstünlükləri barədə məlumat vermək və onunla söhbət 
etmək. 

 

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 

Masajçı 
Təlim standartına dair qısa məlumat 

Hazırkı təlim standartı müəssisələr, təlim mərkəzləri və institutları, təlim iştirakçıları üçün 
hazırlanmışdır və masajçı 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:  

3255 (Masajçı) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 3  

ISCO 08-də işin kodu:  3255 (Masseur) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 3 

Milli İxtisas Çərçivəsi ilə əlaqə:  

ISCED-də kodu:  

Hazırlanma tarixi: Aprel, 2012-ci il 

Təsdiq edən qurum:  

Təsdiq tarixi:  

Təklif olunan yenilənmə tarixi: Aprel, 2017-ci il 

 

C.1. SƏRİŞTƏLƏRİN QISA TƏSVİRİ 

Bilik:  Müvafiq sağlamlıq və gigiyena norma və tələbləri; 
 Masaj üçün mümkün müsbət və mənfi göstəricilər; 
 Bədən masajı ilə bağlı texniki normalar; 
 Hər bir masaj üslubunun müştərinin ehtiyaclarına uyğunluğunu göstərən 

amillərvə onların hər birinin təsir və faydası; 
 Əzələ və sümük sistemi, o cümlədən:  

o qamət və sümüyü ilə bağlı anormallıq; 
o əzələnin yığılması və hərəkət nöqtələri; 
o bədənin masajına münasibətdə əzələ qatlarının reaksiyası və 

vəziyyəti. 
 Anatomik sistemlərin strukturu və funksiyası; 
 Masajın kateqoriyaları, hərəkət və refleks nöqtələri; 
 Yumruqla dairəvi hərəkət, ovuşdurma, döymə və vibrasiya kimi masaj 

növlərinin təsnifatı, faydası və tətbiqi; 
 Masaj xidməti ilə bağlı etik və hüquqi məsələlər; 
 Estetik aromatik müalicə prosesi ilə bağlı dəri və dəri strukturlarının 

anatomiyası və fiziologiyası, o cümlədən efir yağlarının və digər aromatik 
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müalicə materiallarının dəriyə hopması və onların nüfuzetmə qabiliyyətinə 
təsir göstərən amillər; 

 Əvvəlcədən qarışdırılmış yağların tərkibi, xüsusilə də onların dəriyə təsirləri 
və digər maddələr ilə qarşılaşdıqda və ya müxtəlif vəziyyətlərdə mümkün 
əks təsirləri; 

 Müəyyən edilmiş müalicə materiallarının, efir yağlarının və əvvəlcədən 
qarışdırılmış yağların təsirləri və faydası; 

 Müvafiq əczaçılıq. 

Bacarıq:  Müsbət və mənfi təsirləri müəyyən etmək və reaksiya vermək; 
 Müştərinin vəziyyətini müəyyən etmək və plana müvafiq dəyişiklik etmək; 
 Müalicə planına uyğun olaraq müəyyən edilmiş masaj hərəkətləri və 

texnikası tətbiq etmək; 
 Müştərinin ehtiyaclarına uyğun olaraq prosedur qaydalarına əsasən müalicə 

məhsullarından istifadə etmək; 
 Funksiya və texniki tələblərə uyğun dil və riyazi biliklər; 
 Məsləhət və müalicə prosesi boyunca zamanı idarə etmək; 
 Müvafiq müalicə planlarını oxumaq, şərh etmək və düzəlişlər etmək; 
 Avadanlıq və texnikadan effektiv və təhlükəsiz şəkildə istifadə etmək və 

texniki məlumatlara çıxış imkanı əldə etmək; 
 Tələb olunan məlumatları əldə etmək və ötürmək üçün kommunikasiya 

bacarığı nümayiş etdirmək; 
 Əl ilə işləmək bacarığı. 

Yanaşma:  Dəqiq iş qrafikinə uyğun olaraq məsuliyyətli və etibarlı fəaliyyət; 
 Xoş və mədəni rəftar; 
 Müştərinin şəxsi məsələlərinə hörmətlə yanaşmaq; 
 Yazılı və şifahi təlimatları başa düşmək və onlara riayət etmək; 
 Təfərrüatlara diqqət yetirmək; 
 Dəyişkən iş saatları. 

Əlavə / 
ümumi 
səriştələr:  

 Xarici dillərdə olan təlimat kitabçalarını başa düşmək; 
 Müvafiq sahə üzrə yenilikləri izləmək və yeni bilikləri təcrübədə tətbiq 

etmək. 

 

Peşə standartına uyğun olaraq,bu peşə üzrə təcrübi və nəzəri təlim keçən masajçıyuxarıda göstərilən 
səriştələri qazanmaqla, aşağıdakı vəzifə və fəaliyyətləri yerinə yetirə bilər: 

 

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

V.1.  Masaj  strategiyasını müəyyən etmək üçün terapiya prinsiplərini seçmək: 
F.1.1.   Müştərinin qiymətləndirilməsi əsasında müvafiq masaj prinsiplərini müəyyən etmək; 
F.1.2.   Masaj prosesi ilə bağlı əks-təsirləri, mümkün ağırlaşdırma amillərini aşkar etmək və 

masaj prinsiplərinə uyğun olaraq tətbiq edilən müalicə strategiyasını dəyişmək; 
F.1.3.   Tətbiq ediləcək strategiyanı müəyyən etmək məqsədilə digər mütəxəssislər tərəfindən 

təqdim edilən masaj metodlarını, informasiyanı və məsləhəti nəzərdən keçirmək; 

                                                             

1Müvafiq sahə üçün olan peşə standartındakı ilə eynidir. 
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F.1.4.   Müştərinin vəziyyətinə uyğun və müəyyən edilmiş masaj təcrübəsinə əsaslanan müalicə 
strategiyası seçmək; 

F.1.5.   Xüsusi müalicə metodlarını pasient ilə müzakirə etmək; 
F.1.6.   Müalicə metodunu seçən zaman müştərinin bədən quruluşunu nəzərdən keçirmək və 

istəklərini nəzərə almaq. 
 

V.2.  Masaj üsul və strategiyasını müştəri ilə müzakirə etmək: 
F.2.1.   Müştəri  üçün münasib şəkildə seansı tamamlamaq məqsədilə müvafiq vaxt ayırmaq; 
F.2.2.   Müştərinin ehtiyaclarına uyğun olaraq masaj strategiyasını müzakirə etmək; 
F.2.3.   Müştəri ilə  müalicə strategiyasını razılaşdırmaq; 
F.2.4.   Həkimlə müştərinin vəziyyəti barədə fikir ayrılıqlarını aydınlaşdırmaq; 
F.2.5.   Müştərinin vəziyyəti və masaj prosesi ilə bağlı potensial riskləri izah etmək. 

 
V.3.  Masaj müalicəsi üçün hazırlıq: 

F.3.1.   Müştərinin müalicə planını əldə etmək və nəzərdən keçirmək; 
F.3.2.   Əks-təsirləri müştəriyə aydın şəkildə izah etmək və zəruri tədbirlər görmək; 
F.3.3.   Sağlamlıq ilə bağlı əks-təsirlər üzrə müştəriyə verilən məsləhətlərin taktiki olmasını və 

xüsusi tibbi şərait tələb etməməsini təmin etmək; 
F.3.4.   Dəyişdirilmiş müalicə planını dərhal müştəri ilə təsdiq etmək; 
F.3.5.   Texniki tələblərə uyğun olaraq xidmət sahəsini hazırlamaq və monitorinq etmək. 

 
V.4.  Müştərini masaj üçün hazırlamaq: 

F.4.1.   Müştəridən onun fiziki durumu və ya hansı zədənin olub-olmamasını soruşmaq  və 
müştəri barədə sağlamlıq kitabçasında qeydlər aparmaq; 

F.4.2.   Müştərinin baş, boyun və çiyin hissələrini müayinə etmək və aşkar edilən əhəmiyyətli 
məqamları müştərinin sağlamlıq kitabçasında qeyd etmək. 
 

V.5.  Masaj texnikası tətbiq etmək: 
F.5.1.   Müştərinin istəyinə uyğun olaraq mövcud alətlər arasından zəruri masaj vasitələrini 

seçmək; 
F.5.2.   Masaj prosesinin minimum müddətini təyin etmək; 
F.5.3.   Müəyyən edilmiş vaxt qrafikinə uyğun olaraq masaj prosesinin maksimum müddətini 

təyin etmək; 
F.5.4.   Masaj prosesini müştərinin tələbinə uyğunlaşdırmaq; 
F.5.5.   Baş, boyun və çiyin hissələrini masaj etmək; 
F.5.6.   Texniki vaxt qrafikinə uyğun olaraq masaj prosesini yekunlaşdırmaq məqsədilə müştəri 

üçün rahatlanma vaxtı ayırmaq. 
 

V.6.  Aroma-terapiya masaj növünü həyata keçirmək: 
F.6.1.   Hazırlıq və masaj prosesi zamanı enerjidən, sudan və digər resurslardan effektiv şəkildə 

istifadə etmək; 
F.6.2.   Ayrı-ayrı məhsulların xarakterik xüsusiyyətlərinə və masajın növünə uyğun olaraq 

əvvəlcədən qarışdırılmış yağları seçmək; 
F.6.3.   Əvvəlcədən qarışdırılmış yağlar ilə rəftar, onların tətbiqi və saxlanması üçün məhsulun 

texniki göstəricilərinə, müəssisənin prosedur və siyasətinə uyğun müvafiq işlər görmək 
və prosesi şərh etmək; 

F.6.4.   Ətraf mühitə mənfi təsirləri azaltmaq məqsədilə tullantıları təhlükəsiz şəkildə atmaq; 
F.6.5.   Müştərinin rahatlığı üçün masaj edilən sahələrdən başqa bədənin digər hissələrini 

mələfə ilə bürümək. 
 

V.7.  Masaja nəzarət etmək və masajdan sonra məsləhət vermək: 
F.7.1.   Müştərinin rəyini öyrənmək və prosesin nəticələrini qeyd etmək; 
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F.7.2.   Növbəti  proqramı tövsiyə etmək və müştərinin ehtiyaclarına uyğun olaraq planda 
dəyişiklik etmək; 

F.7.3.   Prosesdən sonra mövcud ola bilən potensial əks-təsirlər barədə müştəriyə məlumat 
vermək; 

F.7.4.   Müştərinin ehtiyaclarına uyğun olaraq evdə yerinə yetirilməli olan qulluq barədə 
məsləhət vermək; 

F.7.5.   Razılaşdırılmış müalicə planına uyğun olaraq müştəri üçün növbəti görüş təyin etmək; 
F.7.6.   Müştərinin qeydiyyat vərəqəsində masajı qeydə almaq. 
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C.2. TƏLİM İLƏ BAĞLI XÜSUSİ MƏLUMAT 

C.2.1. 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 

  

Orta ixtisas təhsili  İlkin təhsil orta ixtisas təhsili (və ya ali təhsil) 
müəssisələrində həyata keçirilə bilər. Təlim 
otel, sağlamlıq mərkəzi, fitnes mərkəzi, 
gözəllik salonu və ya SPA salonda keçilən 
təcrübə ilə müşayiət olunmalıdır. 

Ali təhsil   

Digər:   

Qeyri-formal və (və ya) informal təlim tələb olunan səriştələrin genişləndirilməsinə şərait yarada 
bilər.Bəzən masajçı 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. 
Qeyri-formal təlimin ən yaxşı yolu iş yerində öyrənməkdir.  

İnformal təlim 

İnformal təlim 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.2.2. TƏLİMİN İSTİQAMƏTİ 

Normal təlim istiqaməti orta məktəbdən sonra orta ixtisas təhsili müəssisəsində keçirilmiş təlimdən 
ibarətdir. Masajçının təlim istiqamətləri yuxarıda göstərildiyi kimi, qeyri-formal və ya informal 
təlimdən də ibarət ola bilər.  

                                                             

2Ümumi orta təhsil ölkə vətəndaşları üçün icbari xarakter daşıdığından cədvəldə əks olunmayıb. 
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C.2.3. ƏVVƏLKİ TƏLİMİN TANINMASI3 

Gələcəkdə masaj sahəsində ən azı iki il təcrübəsi olanlar səriştələrin yoxlanması üçün imtahana 
müraciət edə və yalnız imtahanı keçdikdən sonra səriştələrin tanınması haqqında rəsmi sənəd əldə 
edə bilər.  

 

                                                             

3Azərbaycanda səriştələrin tanınması üçün qiymətləndirmə sistemi hazırda mövcud deyildir. 


