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İSTİFADƏ OLUNAN ANLAYIŞLAR  

 

Bacarıq Verilmiş iş üzrə vəzifə və fəaliyyətləri yerinə yetirmək qabiliyyətidir. 

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

Birinci bacarıq səviyyəsi 

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

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

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

İkinci bacarıq səviyyəsi 

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

İkinci bacarıq səviyyəsi üzrə təsnifatlaşdırılan peşələrə ixtisaslı işçilər 
daxildir.  

Üçüncü bacarıq səviyyəsi 

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

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

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

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

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

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

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

Əlavə / ümumi 
səriştələr 

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

Əvvəlki təlimin 
tanınması 

 

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

Əvvəlki təlimin qiymətləndirilməsi və tanınması prosesi aşağıdakı kimidir: 

• Şəxsin nə bildiyi və nə bacardığının müəyyənləşdirilməsi; 

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

• Bu standartlara münasibətdə təlimin qiymətləndirilməsi; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Qiymətləndirmə 
metodu 

Səriştəni ölçmək üçün üsul və ya alətdir. 

Qiymətləndirmə 
paketi 

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

Qiymətləndirmə 
sxemi 

Qiymətləndirmə standartlarının vəzifələrini və onların yerinə yetirilmə 
istiqamətlərini müəyyən edir. 

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

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

edilməsi; 
• İşçi heyətinin qiymətləndirilməsi. 

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

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

 

 

Məşğulluq təsnifatı 
(MT) 

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

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

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

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

Peşə standartı üzrə 
qiymətləndirmə 
nümunəsi 

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

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

Peşə standartı üzrə qiymətlən-
dirmənin hazırlanması metodo-

logiyası / prosedurları 

 

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

Vəzifələr / fəaliyyətlər 
.  
. 
Qiymətləndirmə sxemləri 
 
 
 Peşə standartı 

Təlim standartı 
Qiymətləndirmə 
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qiymətləndirmə metodları və resurslarını əhatə edir. 

Peşələrin 
Beynəlxalq 
Standart Təsnifatı 
(ISCO)   

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

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

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

• Peşələrin milli və regional təsnifatlarının hazırlanması üçün model 
rolunu oynamaq; 

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

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

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

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

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

Səriştələr həmçinin işçinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün baza 
rolunu oynayır. 

Təhsilin Beynəlxalq 
Standart Təsnifatı 
(ISCED) 

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

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

• istehsaldan ayrılmadan peşə təlimlərinin hazırlanması; 

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

• peşə təlimləri üçün təhsil standartları və kurikulumların hazırlanması. 

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

Şüşəsalan 
Peşənin qısa təsviri 

Şüşəsalan ictimai-iaşə obyektlərinin pəncərələri, vitrinlər və ya binaların fasadları, daxili divarları, 
tavanlar və stolun üstü kimi səthlərə şüşələr yerləşdirir. Şüşəsalan əsasən iki növ şüşə işini həyata 
keçirir: birinci iş pəncərə və qapılara şüşələrin qoyulması, ikinci iş isə konstruksiyalı şüşələrin 
qurulmasıdır. Bu cür şüşələr tavanlar, divarlar, binaların fasadları və arakəsmələr üçün bəzək elementi 
kimi istifadə olunur. 

Məşğulluq Təsnifatında (MT) peşənin kodu:  7125 (Şüşəsalan, bina) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2  

ISCO 08-də işin kodu:  7125 (Glazier, building) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

Hazırlanma tarixi: Noyabr, 2012-ci il 

Təsdiq edən qurum:  

Təsdiq tarixi:  

Təklif olunan yenilənmə tarixi: Noyabr, 2017-ci il 
 

 

A.1. İŞƏ DAİR XÜSUSİ MƏLUMAT  

A.1.1. ƏMƏK ŞƏRAİTİ 

• İş tikinti sahəsində və mövcud qurğularda həyata keçirilir. Yüksəklikdə nərdivan və ya ayaqaltı 
üzərində işləmək tələb oluna bilər;  

• İti alətlər ilə və çox zaman sınmış şüşələrin içində işləmək tələb oluna bilər;  
• İş fiziki güc tələb edir. Belə ki, şüşəsalan ayaq üstündə işləyir, ağır şüşə laylarını qaldırır və 

daşıyır, bəzi hallarda isə yüksəklikdə  çalışır;  
• Şüşəsalan adətən adi iş saatlarında işləyir, lakin təcili təmir işləri və ya tikinti işlərinin 

çatdırılması üçün   həftənin bütün günləri çalışa bilər;  
• Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası qaydaları, Ətraf mühitin mühafizəsi Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiyası, Əmək Məcəlləsi, Texniki təhlükəsizlik haqqında, Ətraf mühitin 
mühafizəsi haqqında qanunlar 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. 



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

 9 

A.1.3. TABEÇİLİK 

Kimə tabedir: İş icraçısı. 

Kim ona tabedir: Yardımçı 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 

 

A.1.5. KARYERA YÜKSƏLİŞİ VƏ SƏRBƏST MƏŞĞULLUQ İMKANLARI 
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• Təcrübə əldə etdikdən sonra nəzarətçi vəzifəsinə yüksəlmək mümkündür;  
• Təlim keçdikdən sonra müvafiq peşə çərçivəsində yüksək ixtisaslı vəzifəyə keçmək 

mümkündür;  
• İnvestisiya olduğu təqdirdə və xüsusi lisenziya əsasında sərbəst məşğulluq üçün imkanlar 

vardır. 

 

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

V.1.  Texniki tələbləri müəyyən etmək: 
F.1.1.   Şüşə materialları və şüşəsalma işi ilə bağlı sifarişçinin/müəssisənin tələblərini müəyyən 

etmək, texniki məsləhətlər vermək və müzakirələr vasitəsilə təsdiq etmək; 
F.1.2.   Şüşə materialları və şüşəsalma işi ilə bağlı proseslər zamanı iş müddəti boyunca  fərdi 

mühafizə vasitələri, ayaqaltı və qaldırıcı avadanlıqların istifadəsi də daxil olmaqla 
SƏTƏM (Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühitin Mühafizəsi) tələblərinə 
riayət etmək; 

F.1.3.   Müvafiq sənədlərdən istifadə etməklə tələbləri qeydə almaq və texniki təlimatlara və 
şərtlərə uyğun olaraq təsdiq etmək. 
 

V.2.  İş ərazisini və avadanlıqları hazırlamaq: 
F.2.1.   Texniki təlimatlara əsasən şüşə materialları və şüşəsalma işi ilə bağlı əsas tələbləri, o 

cümlədən dizayndan kənarlaşmaları, yol verilən xətaları, prosesi, materialları, 
tamamlanma işlərini və miqdarını müəyyən etmək; 

F.2.2.   Prosesin hər bir mərhələsində fəaliyyət ardıcıllığını planlaşdırmaq və keyfiyyətin 
yoxlanması üçün müvafiq prosedurlara riayət etmək; 

F.2.3.   Tapşırıq üçün münasib iş yeri seçmək; 
F.2.4.   Tapşırıq üçün ilkin cizgiləri əldə etmək; 
F.2.5.   Texniki təlimatlara uyğun olaraq materialları seçmək; 
F.2.6.   Alət və avadanlıqları müəyyən etmək; 
F.2.7.   Təsir edici amilləri, onların əhəmiyyətini və son məhsula təsirini müəyyən etmək; 
F.2.8.   Şüşənin növlərini və onların tətbiqi sahəsini təyin etmək; 
F.2.9.   Şüşənin ölçüsünü, formasını, rəngini, növünü, qalınlığını, çərçivələrin yerini, quraşdırma 

prosedurunu, tələb olunan nərdivan və ayaqaltıları müəyyən etmək üçün sxemləri və 
texniki şərtləri oxumaq və şərh etmək; 

F.2.10.   İş sahəsini təmizləmək və  tullantıları atmaq; 
F.2.11.   Görüləcək işlər barədə sifarişçiyə tövsiyə vermək. 

 
V.3.  Şüşəsalma prosesinə hazırlıq görmək: 

F.3.1.   Konstruksiyanın ümumi davamlılığını yoxlamaq və işə hazırlamaq; 
F.3.2.   Ölçü alətlərindən istifadə etməklə divarların və tavanların düzlüyünü müəyyən etmək; 
F.3.3.   Əvəzedici şüşəni qoymazdan əvvəl sınmış hissələri kəsmək və götürmək; 
F.3.4.   Şüşələri haşiyənin, müvafiq stolun üstünə qoyaraq kəsmə xətti boyunca nazik yağ 

təbəqəsi sürtməklə və ya kəsici aləti yağlamaqla hazırlıq işlərini görmək; 
F.3.5.   Sifarişçinin, eləcə də  germetiklik və işıq buraxma səviyyəsinin tələblərinə uyğun olaraq 

şüşənin və çərçivənin növünü seçmək; 
F.3.6.   Texniki şərtlərə, şüşənin, çərçivənin növünə və izolyasiya metoduna əsasən şüşə 

bərkitmə üsulunu seçmək; 
F.3.7.   Şüşəni yerləşdirməzdən əvvəl səthi təmizləmək,  düzəltmək və ölçüləri texniki şərtlərə 

uyğun olaraq yoxlamaqla çərçivəni şüşəsalma prosesinə hazırlamaq; 
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F.3.8.   Bərkitmə və birləşdirmə materiallarını qarışdırmaq və ya lazım olan ölçüdə kəsməklə 
işə hazırlamaq. 
 

V.4.  Kəsmə prosesi üçün şüşə və şüşəsalma materiallarını hazırlamaq: 
F.4.1.   Kəsmə siyahısını, keyfiyyət standartlarını müəyyən etmək, habelə müvafiq prosedurları 

həyata keçirmək; 
F.4.2.   Kəsmək üçün alətləri, avadanlıqları və materialları seçmək və yoxlamaq; 
F.4.3.   Sifariş üzrə məlumatlardan istifadə etməklə, eləcə də növ, qalınlıq, rəng, ölçülər kimi 

amilləri nəzərə almaqla şüşə və şüşəsalma materiallarını seçmək və istifadə etməzdən 
əvvəl onların zədəli və ya qüsurlu olub-olmamasını yoxlamaq; 

F.4.4.   İşi yerinə yetirmək  üçün tələb olunan maşın, avadanlıq və alətləri müəyyən etmək; 
F.4.5.   Müvafiq kəsmə və sazlama metodları seçmək; 
F.4.6.   İş yerində olan maneələri və potensial təhlükələri aradan  qaldırmaq; 
F.4.7.   Müvafiq qayda və təlimatlara uyğun olaraq və zəruri mexaniki alətlərdən istifadə 

etməklə tətbiq ediləcək şüşə materiallarını iş sahəsinə yerləşdirmək; 
F.4.8.   Tullantıların həcmini minimum səviyyəyə endirmək üçün şüşəsalma materiallarını 

dəqiq şəkildə ölçmək. 
 

V.5.  Çərçivəyə salmaq üçün şüşə və şüşəsalma materiallarını kəsmək və emal etmək: 
F.5.1.   Alət və avadanlıqları yoxlamaq və  istismar etmək; 
F.5.2.   Sifarişə və texniki təlimatlara uyğun olaraq  tələb olunan standartları nəzərə almaqla 

şüşə və şüşəsalma materiallarını emal etmək; 
F.5.3.   İstehsalçının tələblərinə və sənaye təcrübəsinə uyğun olaraq süşə və şüşəsalma 

materiallarını və məhsullarından istifadə etmək; 
F.5.4.   İş prosesi zamanı qarşıya çıxan problemləri aradan qaldırmaq; 
F.5.5.   Texniki şərtlərə uyğun olaraq təmir və ya yenilənməsi  üçün qüsurlu şüşə məhsulları 

barədə məlumat vermək; 
F.5.6.   İşi tamamladıqdan sonra istifadə edilməyən şüşə, cilalama materiallarını və digər 

müvafiq materialları toplamaq, onların təkrar istifadə baxımından  yararlığını yoxlamaq, 
təmizləmək, təhlükəsiz və effektiv şəkildə saxlamaq; 

F.5.7.   Tullantıların idarə edilməsi prosedurlarına riayət etmək. 
 

V.6.  Şüşə və cilalama materiallarını quraşdırmaq və  bərkitmək: 
F.6.1.   İş prosedurunu müəyyən etmək məqsədilə  sahəni ölçmək; 
F.6.2.   Oyma, qumvurma və ya rəngləmə üsulları vasitəsilə şüşə üzərində nümunələr 

yaratmaq; 
F.6.3.   Şüşə və güzgü qurğularının hazırlanması zaman montaj plankaları, metal və ya taxta 

qəlbləri, rezin kipcəy, metal bərkidiciləri kəsmək və səthin üzərinə yerləşdirmək; 
F.6.4.   Alüminium və ya polad çərçivədən istifadə etməklə şüşə qurğular üçün metal çərçivə və 

qəliblər qurmaq; 
F.6.5.   Yapışdırıcılar, boltlar və ya şuruplardan istifadə etməklə şüşə və güzgüləri bərkitmək; 
F.6.6.   Sancaqlar, nöqtələr və ya preslər vasitəsilə şüşə panelləri taxta çərçivələrə və ya 

həlqələrə bərkitmək, birləşmələri bərkitmək üçün şüşələrin kənarlarına hermetik və ya 
suvaq maddələri əlavə etmək; 

F.6.7.   Şüşələri yonmaq və lazım olduğu təqdirdə kənarları cilalamaq; 
F.6.8.   Kəsmə xəttini qeyd etmək üçün şüşə üzərində sxem və ya eskizlər çəkmək ,  işarələmək; 
F.6.9.   Kəsici disklər vasitəsilə şüşədə xətt çəkmək, əl və ya dişli alətlər vasitəsilə artıq hissələri 

ayırmaq; 
F.6.10.   İstehsalçının tövsiyələrinə uyğun olaraq həlledici  və germetik maddələrdən istifadə 

etmək; 
F.6.11.   Artıq germetik maddələri götürmək; 
F.6.12.   Bərkitmə işlərindən sonra şüşə və çərçivələri təmizləmək. 
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V.7.  Texniki xidmət və təmir işlərini həyata keçirmək: 
F.7.1.   Prosesi monitorinq etmək əməliyyatları müvafiq  prosedurlar ilə müqayisə etmək; 
F.7.2.   Tamamlanmış məhsulların keyfiyyətini yoxlamaq, eləcə də təmir, təkrar emal və atılma 

ilə bağlı tələbləri müəyyən etmək; 
F.7.3.   Hər hansı kənarlaşma hallarını aşkar etmək, onların səbəbini müəyyən etmək və onları 

aradan qaldırmaq üçün müvafiq tədbirlər görmək; 
F.7.4.   Məhsulu texniki şərtlərə uyğunlaşdırmaq məqsədilə avadanlığın göstəricilərinə, 

prosesin şərtlərinə və ya xammala düzəlişlər etmək; 
F.7.5.   Avadanlığın vəziyyətini yoxlamaq və təhlükəli vəziyyətdə olduğu təqdirdə müvafiq 

tədbirlər görmək; 
F.7.6.   Avadanlıqda və ya prosesdə mümkün adi və qeyri-adi problemləri aşkar etmək; 
F.7.7.   Bu təhlükələrdən irəli gələn riskləri qiymətləndirmək və onlara nəzarət etmək üçün 

müvafiq tədbirlər görmək; 
F.7.8.   Əməliyyat zamanı yarana bilən qüsurları müəyyən etmək; 
F.7.9.   İş sahəsini təmizləmək, texniki təlimatlara uyğun olaraq mexaniki və  elektrik alətlərinə, 

avadanlıqlara texniki xidmət göstərmək. 
 

V.8.  Sənədləşdirmə və hesabat işlərini aparmaq: 
F.8.1.   Əmək prosesi ilə bağlı sənədləri doldurmaq; 
F.8.2.   Texniki qaydalara uyğun olaraq digər sənədləşdirmə işlərini, o cümlədən sifarişçiyə hər 

hansı bir tövsiyələr hazırlamaq; 
F.8.3.   Məsuliyyət dairəsindən kənarda baş verən problemlər barədə aidiyyatı şəxsləri 

məlumatlandırmaq; 
F.8.4.   İlkin hesabat aparmaq və nəticələr barədə məlumat vermək. 

 

A.3. SƏRİŞTƏLƏR HAQQINDA 

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

Şüşəsalan 
Qiymətləndirməyə dair qısa məlumat 

Şüşəsalan üçün qiymətləndirmə nümunəsi pəncərə, ictimai-iaşə obyektləri, vitrinlər və ya binaların 
fasadları, daxili divarları, tavanlar və stolun üstü kimi səthlərə şüşələrin yerləşdirilməsi üçün tələb 
olunan bilik və bacarıqları müəyyən edərək 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:  7125 (Şüşəsalan, bina) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2  

ISCO 08-də işin kodu:  7125 (Glazier, building) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

Test versiyası: 01 

Hazırlanma tarixi: Noyabr, 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.8) vəzifələrə uyğun gələn 
fəaliyyət meyarları ilə bağlı nümunə aşağıda göstərilmişdir. 

 

Fəaliyyət meyarı nümunəsi: 

V.1.  Texniki tələbləri müəyyən etmək: 
F.1.1.   Şüşə materialları və şüşəsalma işi ilə bağlı sifarişçinin/müəssisənin tələblərini müəyyən 

etmək, texniki məsləhətlər vermək və müzakirələr vasitəsilə təsdiq etmək; 
F.1.2.   Şüşə materialları və şüşəsalma işi ilə bağlı proseslər zamanı iş müddəti boyunca  fərdi 

mühafizə vasitələri, ayaqaltı və qaldırıcı avadanlıqların istifadəsi də daxil olmaqla 
SƏTƏM (Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühitin Mühafizəsi) tələblərinə 
riayət etmək; 

F.1.3.   Müvafiq sənədlərdən istifadə etməklə tələbləri qeydə almaq və texniki təlimatlara və 
şərtlərə uyğun olaraq təsdiq etmək. 
 

… 

V.8.  Sənədləşdirmə və hesabat işlərini aparmaq: 
F.8.1.   Əmək prosesi ilə bağlı sənədləri doldurmaq; 
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F.8.2.   Texniki qaydalara uyğun olaraq digər sənədləşdirmə işlərini, o cümlədən sifarişçiyə hər 
hansı bir tövsiyələr hazırlamaq; 

F.8.3.   Məsuliyyət dairəsindən kənarda baş verən problemlər barədə aidiyyatı şəxsləri 
məlumatlandırmaq; 

F.8.4.   İlkin hesabat aparmaq və nəticələr barədə məlumat vermək. 

 

B.2. QİYMƏTLƏNDİRMƏ İLƏ BAĞLI RESURSLAR  

a) Material və komponentlər: müvafiq ölçülü şüşə, çərçivə taxtası və s. 

b) Alət və avadanlıqlar: çəkic, kəlbətin, şüşəkəsən, vakuum yapışdırıcı, yeyə və s. 

c) İstehlak malları: mismar, yapışqan. 

 

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: 1. 

 

İşlərin icrasını qiymətləndirmək üçün meyarlar işəgötürən tərəfindən müəyyən olunur. 

 

Əhatə olunan sahələr: 

 

30%  Şüşəsalma prosesinə hazırlıq görmək: 

  Konstruksiyanın ümumi davamlılığını yoxlamaq və işə hazırlamaq; 

Ölçü alətlərindən istifadə etməklə divarların və tavanların düzlüyünü müəyyən etmək; 

Əvəzedici şüşəni qoymazdan əvvəl sınmış hissələri kəsmək və götürmək; 

Şüşələri haşiyənin, müvafiq stolun üstünə qoyaraq kəsmə xətti boyunca nazik yağ təbəqəsi 
sürtməklə və ya kəsici aləti yağlamaqla hazırlıq işlərini görmək; 

Sifarişçinin , eləcə də  germetiklik və işıq buraxma səviyyəsinin tələblərinə uyğun olaraq 
şüşənin və çərçivənin növünü seçmək; 

Texniki şərtlərə, şüşənin, çərçivənin növünə və izolyasiya metoduna əsasən şüşə bərkitmə 
üsulunu seçmək; 

Şüşəni yerləşdirməzdən əvvəl səthi təmizləmək,  düzəltmək və ölçüləri texniki şərtlərə 
uyğun olaraq yoxlamaqla çərçivəni şüşəsalma prosesinə hazırlamaq; 

Bərkitmə və birləşdirmə materiallarını qarışdırmaq və ya lazım olan ölçüdə kəsməklə işə 
hazırlamaq. 

10%  Kəsmə prosesi üçün şüşə və şüşəsalma materiallarını hazırlamaq: 

 Kəsmə siyahısını, keyfiyyət standartlarını müəyyən etmək, habelə müvafiq prosedurları 
həyata keçirmək; 

Kəsmək üçün alətləri, avadanlıqları və materialları seçmək və yoxlamaq; 

Sifariş üzrə məlumatlardan istifadə etməklə, eləcə də növ, qalınlıq, rəng, ölçülər kimi 
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amilləri nəzərə almaqla şüşə və şüşəsalma materiallarını seçmək və istifadə etməzdən 
əvvəl onların zədəli və ya qüsurlu olub-olmamasını yoxlamaq; 

İşi yerinə yetirmək  üçün tələb olunan maşın, avadanlıq və alətləri müəyyən etmək; 

Müvafiq kəsmə və sazlama metodları seçmək; 

İş yerində olan maneələri və potensial təhlükələri aradan  qaldırmaq; 

Müvafiq qayda və təlimatlara uyğun olaraq və zəruri mexaniki alətlərdən istifadə etməklə 
tətbiq ediləcək şüşə materiallarını iş sahəsinə yerləşdirmək; 

Tullantıların həcmini minimum səviyyəyə endirmək üçün şüşəsalma materiallarını dəqiq 
şəkildə ölçmək. 

30%  Çərçivəyə salmaq üçün şüşə və şüşəsalma materiallarını kəsmək və emal etmək: 

 Alət və avadanlıqları yoxlamaq və  istismar etmək; 

Sifarişə və texniki təlimatlara uyğun olaraq  tələb olunan standartları nəzərə almaqla şüşə 
və şüşəsalma materiallarını emal etmək; 

İstehsalçının tələblərinə və sənaye təcrübəsinə uyğun olaraq süşə və şüşəsalma 
materiallarını və məhsullarından istifadə etmək; 

İş prosesi zamanı qarşıya çıxan problemləri aradan qaldırmaq; 

Texniki şərtlərə uyğun olaraq təmir və ya yenilənməsi  üçün qüsurlu şüşə məhsulları 
barədə məlumat vermək; 

İşi tamamladıqdan sonra istifadə edilməyən şüşə, cilalama materiallarını və digər müvafiq 
materialları toplamaq, onların təkrar istifadə baxımından  yararlığını yoxlamaq, 
təmizləmək, təhlükəsiz və effektiv şəkildə saxlamaq; 

Tullantıların idarə edilməsi prosedurlarına riayət etmək. 

30%  Şüşə və cilalama materiallarını quraşdırmaq və  bərkitmək: 

 İş prosedurunu müəyyən etmək məqsədilə  sahəni ölçmək; 

Oyma, qumvurma və ya rəngləmə üsulları vasitəsilə şüşə üzərində nümunələr yaratmaq; 

Şüşə və güzgü qurğularının hazırlanması zaman montaj plankaları, metal və ya taxta 
qəlbləri, rezin kipcəy, metal bərkidiciləri kəsmək və səthin üzərinə yerləşdirmək; 

Alüminium və ya polad çərçivədən istifadə etməklə şüşə qurğular üçün metal çərçivə və 
qəliblər qurmaq; 

Yapışdırıcılar, boltlar və ya şuruplardan istifadə etməklə şüşə və güzgüləri bərkitmək; 

Sancaqlar, nöqtələr və ya preslər vasitəsilə şüşə panelləri taxta çərçivələrə və ya həlqələrə 
bərkitmək, birləşmələri bərkitmək üçün şüşələrin kənarlarına hermetik və ya suvaq 
maddələri əlavə etmək; 

Şüşələri yonmaq və lazım olduğu təqdirdə kənarları cilalamaq; 

Kəsmə xəttini qeyd etmək üçün şüşə üzərində sxem və ya eskizlər çəkmək ,  işarələmək; 

Kəsici disklər vasitəsilə şüşədə xətt çəkmək, əl və ya dişli alətlər vasitəsilə artıq hissələri 
ayırmaq; 

İstehsalçının tövsiyələrinə uyğun olaraq həlledici  və germetik maddələrdən istifadə etmək; 

Artıq germetik maddələri götürmək; 

Bərkitmə işlərindən sonra şüşə və çərçivələri təmizləmək. 

 

İş nümunəsi 1: Şüşənin dəyişdirilməsi. 

Maksimum müddət: 45 dəqiqə. 

İştirakçının görəcəyi işlər: İştirakçı aşağıda funksiyaları yerinə yetirməklə yaşayış binasında 1200 
mm x 700 mm ölçüsündə olan pəncərə quracaqdır:  

 - Sınmış şüşələri kəsmək və çıxarmaq; 

 - Yeni şüşəni ehtiyatla müvafiq vəziyyətdə qoymaq; 

 - Suvaq, mastika və ya rezin bərkidici materiallar vasitəsilə pəncərəni möhkəmləndirmək. 
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B.3.2. YAZILI QİYMƏTLƏNDİRMƏ 

İcra müddəti: 18 dəqiqə. 

Sualların sayı: 18. 

 

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

Tövsiyə olunan nisbət: 70%. 

 

Əhatə olunan vəzifələr: 

 

10%  Texniki tələbləri müəyyən etmək 

30%  Kəsmə prosesi üçün şüşə və şüşəsalma materiallarını hazırlamaq 

30%  Çərçivəyə salmaq üçün şüşə və şüşəsalma materiallarını kəsmək və emal etmək 

20%  Şüşə və cilalama materiallarını quraşdırmaq və  bərkitmək 

10%  Texniki xidmət və təmir işlərini həyata keçirmək 

 

Sual nümunələri: 

 

1. Bir mərtəbədən digərinə qədər olan məsafəsi 4 metr olan binada ikinci mərtəbənin ortasına 
çatmaq üçün bir ədəd taxtabənd qülləsi ucaltmaq üçün neçə ədəd 1.5 metrlik çərçivələr 
lazımdır?  
a) 6 
b) 8 
c) 10 
d) 12 

 
2. Nə üçün ucyonan dəzgahda haşiyə işlərini aparan zaman sudan istifadə edilir? 

a) Yanğın təhlükəsini azaltmaq üçün  
b) Kəmərin istismar müddətini artırmaq üçün  
c) Şüşəni cızılmadan qorumaq üçün  
d) Şüşə tozunun dəzgahı zədələnməsinin qarşısını almaq üçün  

 
3. Hərəkətli şüşəli qapıda alt diyircəyi qoymaq üçün hansı prosedur yerinə yetirilir? 

a) Yuxarıdan plomblamaq, aşağı diyircəkləri tarazlamaq və bərkitmək  
b) Yuxarında plomblamaq, yuxarı diyircəkləri tarazlamaq və bərkitmək  
c) Yuxarı diyircəkləri qurmaq, aşağıdan plomblamaq, kilid mexanizmini qoymaq və 

bərkitmək 
d) Birinci yan dirəkləri qurmaq, daha sonra yuxarı diyircəkləri, aşağı diyircəkləri qurmaq və 

bərkitmək  
 

4. Avtomatik qapı çərçivəsi əyilmişdir və qapı kilid tərəfdən astanaya toxunur. Problemi həll 
etməyin ən asan yolu hansıdır?  
a) Kilid tərəfdən qapını tarazlamaq  
b) Rəzə tərəfdən qapını tarazlamaq  
c) Kilid tərəfdən çərçivəni tarazlamaq  
d) Rəzə tərəfdən çərçivəni tarazlamaq  

 
5. Qar çovğunu zamanı maili şüşə pəncərə sınmışdı və çatı çökmüşdür. Şüşəni dəyişməzdən əvvəl 

birinci atılmalı olan addım hansıdır?? 
a) Sınmış şüşəni çıxarmaq  
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b) Şüşə damın üzərində ola qarı təmizləmək  
c) Şüşə damı alt hissədən möhkəmləndirmək  
d) Şüşənin dəyişdirilməsi üçün tədbir görmək  

 
6. Yaşayış binasından alüminium kanal hərəkətli pəncərə çərçivəsinə necə yerləşdirilir? 

a) Kanalı baş hissədən şüşənin kənarına sıxmaqla  
b) Kanalı taxta çəkic vasitəsilə üst hissədən şüşəyə doğru döyəcləməklə 
c) Vinil çarx vasitəsilə kanalı şüşəyə doğru sıxmaqla  
d) Kanalı şüşənin kənarlarına möhkəmlətmək üçün polad çərçivə çəkicindən istifadə etməklə  

 
7. Yaşayış binasında ağac pəncərə çərçivəsinə şüşə salan zaman suvaq xətti harada 

yerləşməlidir? 
a) Şpunt ilə eyni səviyyədə  
b) Şpuntdan 3 mm aşağıda  
c) Şpuntdan 3 mm yuxarıda  
d) Şpuntdan 1.5 mm aşağıda  

 
8. Gizli sıxaclardan istifadə edən zaman güzgüləri quraşdıran zaman nə etmək lazımdır? 

a) Sıxacların üzərinə mastika çəkmək  
b) Vint dəliklərini doldurmaq  
c) Bir güzgü üçün üç və ya daha çox sıxacdan istifadə etmək  
d) Vintlərin üzərini maska lent ilə örtmək  

 
9. Kitdən istifadə etməklə küləkdən müdafiə şüşəsini qoyan zaman astar haraya vurulmalıdır? 

a) Qaynaq edilmiş flans üzərində  
b) Qaynaq edilmiş flans və kit üzərində  
c) Küləkdən müdafiə şüşəsinin və rezin qoruyucu üzərində  
d) Rezin qoruyucu və qaynaq edilmiş flans üzərində  

 
10. Şüşəni dəyişdikdən sonra dayandırcı planka uzun olduqda nə etmək lazımdır?  

a) Artıq hissəsini kəsmək lazımdır  
b) Artıq hissəsini üst tərəfə qatlamaq lazımdır  
c) Artıq hissəsini  alt  tərəfə qatlamaq lazımdır  
d) Artıq hissəsini götürmək üçün dayandırıcı plankanı yenidən qoymaq lazımdır  

 
11. Yükləməzdən əvvəl şüşəni taxta qutuya qoyan zaman qutu hansı vəziyyətdə olmalıdır? 

a) Döşəmənin üstündə yastı  
b) Döşəmənin üstündə perpendikulyar  
c) Şüşə topasının üzərinə sürüşməklə  
d) Möhkəm dayağın üzərinə 150 bucaq altında əyilməklə  

 
12. Şüşəni yuxarı qaldıran zaman sarğı harada yerləşməlidir? 

a) Qutunun yan tərəflərində  
b) Yan tərəflərin üstündə, çivin altında  
c) 1/3 vahid aşağıda  
d) 1/4 vahid aşağıda  

 
13. Şüşənin qoyulması üçün tələb olunan təhlükəli materiallar ilə təmasdan əvvəl nə etmək 

lazımdır?  
a) WHMIS etiketini yoxlamaq lazımdır  
b) Paketin sürüşməsini yoxlamaq lazımdır  
c) Ustanın iştirakı ilə yoxlamaq lazımdır  
d) Qoruyucu paltar geymək lazımdır  

 
14. Təhlükəsizlik şüşəsi hansı minimum hündürlükdə tələb olunur?  
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a) 175 mm 
b) 220 mm 
c) 305 mm  
d) 350 mm 

 
15. 2438 mm x 3048 mm ölçülü şüşədən neçə ədəd 584 mm x 762 mm ölçülü hissə kəsmək olar? 

a) 14 
b) 15 
c) 16 
d) 17 

 
16. Şüşənin kənarları silikon ilə örtülməli olan zaman hansı növ kənarlar tələb olunur? 

a) İti uclu  
b) Emal edilməmiş  
c) Cilalanmış  
d) Yonulmuş 

 
17. Şüşədə naxış açmaq üçün hansı növ turşudan istifadə olunur? 

a) Turşəng  
b) Kükürd 
c) Hidroxlorid  
d) Hidrofluorik 

 
18. Üstdən bərkitmə ilə şüşələmə sistemində şüşənin ölçüsü necə müəyyən edilir? 

a) Çərçivənin ölçüsündən 5 sm az  
b) Çərçivənin ölçüsündən 5 sm az  
c) Açılma bucağı + 1.25 sm  
d) Açılma bucağı + 2 sm  

 

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  

Şüşəsalan 
Təlim standartına dair qısa məlumat 

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

7125 (Şüşəsalan, bina) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2  

ISCO 08-də işin kodu:  7125 (Glazier, building) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

Milli İxtisas Çərçivəsi ilə əlaqə:  

ISCED-də kodu:  

Hazırlanma tarixi: Noyabr, 2012-ci il 

Təsdiq edən qurum:  

Təsdiq tarixi:  

Təklif olunan yenilənmə tarixi: Noyabr, 2017-ci il 

 

C.1. SƏRİŞTƏLƏRİN QISA TƏSVİRİ 

Bilik: • Texniki istismar proseduru; 
• Şüşənin keyfiyyəti və xarakterik xüsusiyyətləri, o cümlədən  növləri, 

xassələri, təhlükələri və istismar tələbləri; 
• Şüşə və şüşəsalma sektorunda məhsullar və proseslər, eləcə də yeniliklər və 

inkişaflar; 
• İş rejimi və iş sahəsində texniki sistemlər ilə bağlı istismar tələbləri; 
• Şüşə ilə işləmək və şüşənin qurulması ilə bağlı iş yerində təhlükəsizlik 

sistemləri; 
• Məhsulun dizaynının təqdim edilməsi metodları; 
• Sxemlərin/eskizlərin hazırlanması prosesi; 
• Şüşə və şüşəsalma ilə bağlı əl və əsas mexaniki alət, material, avadanlıq, 

proses və prosedurların müəyyən edilməsi qaydaları; 
• Müvafiq alət və avadanlıqların tətbiqi və istismar qaydaları; 
• Əyilmiş şüşənin xassələri və tətbiqi qaydaları; 
• Müvafiq SƏTƏM (Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühitin 

Mühafizəsi) prosedurları; 
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• Silikon məhsulların növləri və onlardan istifadə; 
• Şüşəsalma materiallarının keyfiyyəti və xarakterik xüsusiyyətləri, o 

cümlədən təhlükələr və istismar tələbləri, şüşə materiallarının kəsilməsi 
üçün avadanlıqlar, onların funksiya və prosedurları; 

• Şüşə materiallarının kəsilməsi üçün avadanlıqları quraşdırmaq və işlətmək, 
o cümlədən məhsulda olan qüsur və nasazlıqlar barədə məlumatların 
verilməsi proseduru; 

• Şüşə materialların kəsilməsi ilə bağlı texnoloji marşrut; 
• Şüşənin tərkibi, xassələri və funksiyası; 
• Etiketlərin hazırlanması və yapışdırılması metodları; 
• Dekorativ şüşənin tətbiqi üsulu (əymə və püskürtmə üsulu); 
• Tullantıların idarə edilməsi proseduru; 
• Proses ilə bağlı tələb olunan qiymətləndirmələr və onların məqsədi; 
• Kəsişmə və uzunluq ilə bağlı sənaye standartı; 
• Şüşə, şüşəsalma materialları və digər materiallar ilə bağlı saxlama sistemləri 

və etiketləmə;  
• Texniki məlumat və informasiyanın qeydə alınması, təqdim edilməsi və 

saxlanması ilə bağlı prosedurlar; 
• Şüşə, şüşəsalma materialları və istifadə edilən digər məhsulları hesablamaq 

üçün müvafiq riyazi biliklər. 

Bacarıq: • Şüşə və şüşəsalma prosesi, sifarişlər, əsas planlar və təhlükəsizlik 
prosedurları ilə bağlı məlumatları toplamaq, təşkil etmək və başa düşmək; 

• Verilmiş tapşırıq parametrləri çərçivəsində işi planlaşdırmaq; 
• Şüşə və şüşəsalma prosesi ilə bağlı istifadə edilən alət və avadanlıqları tətbiq 

etmək; 
• Komanda daxilində işləmək; 
• Şüşə və şüşəsalma prosesi ilə bağlı qiymətləndirmələr üçün  təhlil 

bacarıqları; 
• İlkin yoxlama və təftiş metodlarından istifadə etmək; 
• Fəaliyyətin nəticələri və problemlər barədə məlumat vermək; 
• Riyazi əməliyyat və metodlardan istifadə etmək; 
• Yaxşı ünsiyyət bacarığı; 
• Məhsul və ya materialların dəyərini, əhəmiyyətini və ya keyfiyyətini 

qiymətləndirmək; 
• İş yeri daxilində və ətraf mühitdə baş verən dəyişiklikləri əhatə etmək üçün 

fəaliyyətə müvafiq düzəlişlər etmək; 
• Ayaqaltı, nərdivan, qaldırıcı mexanizm kimi avadanlıqları işlətmək, manevr 

etmək və hərəkət etmək; 
• Texniki sənədləri və məlumatları şərh etmək üçün oxumaq  və təhlil etmək  

bacarığı; 
• Şüşə, şüşəsalma materiallarında və digər məhsullarda olan qüsurları 

müəyyən etmək, proqnozlaşdırmaq və onlara cavab vermək; 
• Problemləri aşkar etmək və qiymətləndirmək; 
• Vaxtın idarə edilməsi bacarığı. 

Yanaşma: • Dəqiq iş qrafikinə uyğun olaraq effektiv şəkildə işləmək; 
• Yazılı və şifahi təlimatları başa düşmək və yerinə yetirmək; 
• İş tapşırıqlarını icra edən zaman təfərrüatlara diqqət yetirmək; 
• Etibarlı, məsuliyyətli və öhdəlikləri zamanında  yerinə yetirmək;  
• Dəyişkən iş saatlarına uyğunlaşmaq; 
• Yüksək dəqiqliklə işləmək; 
• Keyfiyyət standartlarına cavab vermək; 
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• Təhlükəsiz işləmək. 

Əlavə / 
ümumi 
səriştələr:  

• Azərbaycan dilindən başqa digər dillərdə olan təlimatları başa düşmək; 
• Texniki yenilikləri izləmək və yeni bilikləri iş prosesində tətbiq etmək; 
• İnformasiya texnologiyalarına dair biliklər. 

 

 

C.2. TƏLİM SXEMİ  

Müvafiq təlim kursunu uğurla başa vuran  “Şüşəsalan”  aşağıdakıları etməyi bacaracaqdır / 
biləcəkdir: 

 
Bölmə 1: Şüşə və şüşə işləri üzrə sifarişlər, başlıca  planlar və təhlükəsizlik prosedurları ilə bağlı 
informasiyanı seçmək, təşkil etmək və başa düşmək. 
Öyrənmə nəticələri:  

Nəticə 1 Prosesi məlumatla təmin etmək üçün  lazım  olan  informasiya növlərini 
sadalamaq və onların şüşə-salma əməliyyatlarının planlaşdırılması məqsədilə 
necə istifadə edildiyini təsvir etmək; 

Nəticə 2 Müştərilərin ehtiyaclarını və tələblərini müəyyən etmə prosesini  təsvir etmək, o 
cümlədən onlara dizayn, materiallar və xərc seçimləri ilə bağlı necə məsləhət 
verilməli olduğunu  izah etmək; 

Nəticə 3 Yekun məhsulun müvafiq xüsusi tələblərə cavab verməsini təmin etmək 
məqsədi ilə müzakirələrdən sonra müştərinin sifarişinin yazılı şəkildə necə 
təsdiq edildiyini nümayiş etdirmək, o cümlədən: 

• Xərclər; 

• Materiallar;  

• Dizayn; 

• Vaxt qrafiki (o cümlədən aralıq hesabatlıq rejimi); 

• Hesabat verilməli olan kənarlaşma çərçivəsi (xərclər, materiallar və s. ilə 
bağlı). 

Nəticə 4 Müştəriləri onların layihələri üzrə görülən işlər barədə məlumatlandırmaq üçün 
istifadə edilən metodları ümumiləşdirmək, onları vaxt qrafikinə və ya layihənin 
hər hansı digər elementlərinə edilən  razılaşdırılmış  kənarlaşma çərçivəsini 
keçən dəyişiklər barədə mümkün qədər tez bir zamanda məlumatlandırmağın 
əhəmiyyətini izah etmək; 

Nəticə 5 İş fəaliyyətini planlaşdırmaq üçün tələb edilən minimum informasiyanı 
sadalamaq, o cümlədən: 

• Dizayn; 

• İmkan verilən kənarlaşma çərçivəsi; 

• Materiallar; 

• Məkan; 

• Tamamlama. 

Nəticə 6 Ən azı üç müxtəlif iş üçün şüşələr və şüşə məhsulları üzrə qiymətləndirmənin və 
şifahi hesabatlıq rejiminin necə təmin edildiyini, o cümlədən işin texniki 
şərtlərinə uyğun olaraq aşağıdakıları göstərmək: 
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• Keyfiyyət; 

• Dəyər; 

• Məqsədə ümumi uyğunluq.  

Nəticə 7 Şüşələr və şüşə məhsulları üzrə tələbləri qiymətləndirən zaman, o cümlədən 
aşağıdakılar ilə bağlı yerinə yetirilməli olan SƏTƏM (Sağlamlıq, Əməyin 
Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühitin Mühafizəsi) təlimatları və qaydalarını 
sadalamaq: 

• Fərdi mühafizə vasitələri; 

• Qaldırıcı qurğular; 

• Yüksəklikdə işləmək üçün istifadə edilməli olan avadanlıqlar. 

Nəticə 8 Təmin edilən informasiyanın yoxlanılması prosesini izah etmək və hər hansı 
anormal hadisələrin baş verdiyi təqdirdə və ya müəyyən izahlar tələb 
olunduqda hara müraciət edilməli olduğunu izah etmək. 

 

Bölmə 2: Qrup halında effektiv işləmək. 
Öyrənmə nəticələri: 
Nəticə 1 İşin effektivliyini təmin etmək məqsədi ilə həmkarlarla bölüşmək lazım olan 

informasiyanı sadalamaq və bunu etməyin əhəmiyyətini izah etmək;  
Nəticə 2 Həmkarlar ilə ünsiyyət qurmağın ən münasib yollarını təsvir etmək və aşağıdakı 

metodlardan istifadə etməklə bölüşməsinə ehtiyac olan  informasiya növünə 
dair ən azı (hər metod üzrə) bir nümunə göstərmək: 

• Üzbəüz  dialoqlar; 

• Şirkət sistemləri (məsələn, intranet); 

• Yazılı qeydlər; 

• Sxemlər / eskizlər; 

• Telefon (səsli və ya mətn); 

• E-poçt; 

• İnternet. 

Nəticə 3 Həmkarların sorğularına operativ şəkildə cavab verməyin əhəmiyyətini izah 
etmək və aşağıdakı sorğuların edildiyi, müvafiq tədbirlərin görülməli olduğu 
vəziyyətləri təsvir edərək onlara cavab verməməyin nəticələrini diqqətə 
çatdırmaq: 

• İnformasiya; 

• Fiziki yardım; 

• Məsləhət. 

Nəticə 4 Həmkarlar ilə məqbul işgüzar münasibətlərin qurulmasının əhəmiyyətini izah 
etmək və bunun işin effektivliyini təmin edən prosedurların həyata 
keçirilməsinə necə təsir etdiyini izah etmək. 

 

Bölmə 3: Yoxlamadan əvvəl və yoxlama zamanı istifadə edilən üsulları tətbiq etmək. 
Öyrənmə nəticələri: 
Nəticə 1 İş sahəsinin hazırlanması prosesini təsvir etmək və aşağıdakılar ilə bağlı 

üslubları və onların əhəmiyyətini izah etmək;  

• İş sahəsinin işarələnməsi və digər ərazilərdən ayrılması; 

• Tullantılar vasitəsilə zədələnə bilən sahələrin qorunması; 

• Həssas əşyaların götürülməsi. 

Nəticə 2 Şüşəsalmadan əvvəl strukturu necə hazırlamağı və açılışı necə etməyi nümayiş 
etdirmək: 
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• Strukturun şüşə-salma əməliyyatının təhlükəsiz şəkildə aparılması üçün 
müvafiq olduğunu yoxlamaq; 

• Divar və tavanların şaquliliyini yoxlamaq və ölçmə əməliyyatının dəqiq 
aparılmasını təmin etmək; 

• Şüşənin qalıq hissəsini götürmək və təhlükəsiz şəkildə atmaq; 

• Səthi təmizləmək və hazırlamaq. 

Nəticə 3 Aşağıdakılara istinad etməklə iş prosedurlarının necə planlaşdırıldığını izah 
etmək: 

• Hazırlıq üçün sxem; 

• İstifadə ediləcək material, alət və avadanlıqlar; 

• Çertyoj və ya texniki şərtlər; 

• Digər təsir edə bilən amillər, məsələn, iş şəraiti və məkan. 

 
Bölmə 4: İşin nəticələri və problemlər barədə hesabat vermək. 
Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1 İşin nəticələri barədə hesabatın verilməsi prosesini təsvir etmək, o cümlədən: 

• Texniki sənədləşdirmə işlərinin aparılması; 

• Təhlükəsizlik normalarına uyğun olaraq müştəri üçün məsləhətləri əhatə 
edən sənədləri tamamlamaq; 

• Çatdırma nəticələri barədə ilkin hesabat hazırlamaq. 

Nəticə 2 Şüşə ustasının səlahiyyəti çərçivəsinə daxil olmayan problemləri və onlar 
barədə məlumat verilməli olan şəxsləri sadalamaq.  

 

Bölmə 5: İş yeri kontekstində və ətraf mühitdə baş vermiş dəyişikləri nəzərə almaq üçün fəaliyyətə 
müvafiq düzəlişlər etməklə şüşəni salmaq. 
Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1 Texniki şərtlər və müştərinin sifarişi əsasında şüşə, çərçivə və bərkitmə 
metodlarının necə seçildiyini izah etmək; 

Nəticə 2 Şüşə və digər materialları quraşdırma prosesi üçün necə hazır vəziyyətə 
gətirilməli olduğunu nümayiş etdirmək, o cümlədən: 

• Şüşənin növündən və texniki şərtlərdən asılı olaraq kəsici alətlər seçmək; 

• Müvafiq olduğu təqdirdə şüşənin kəsilən kənarlarına yağ sürtmək və ya 
zəruri kəsici alətlərdən istifadə etmək; 

• Şüşə materialları dəqiq şəkildə ölçmək; 

• Şüşə və müvafiq materialları tələb olunan texniki şərtlərə uyğun olaraq 
təhlükəsiz şəkildə emal etmək; 

• Şüşə və şüşə materialları ilə təmasda olan zaman  SƏTƏM (Sağlamlıq, 
Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf mühitin  Mühafizəsi)  tələblərinə riayət 
etmək; 

• İstifadə edilməyən materialları çeşidləmək, tullantıları atmaq və ya 
müvafiq qaydada saxlamaq, təkrar istifadə edilə bilənləri işarələmək. 

Nəticə 3 Şüşə və şüşə materialların texniki şərtlərə necə uyğunlaşdırılmalı olduğunu 
göstərmək, o cümlədən: 

• Kəsmək üçün şüşə üzərində sxem və ya nümunələr ölçmək,  işarələmək; 

• Həkk etmə, qum şırnağı   və ya çəkmək vasitəsi ilə şüşə üzərində nümunə 
yaratmaq;  

• Aşağıdakıları kəsmək və yapışdırmaq: 
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o quraşdırılan zolaqlar; 

o metal və ya taxta qəliblər; 

o rezin araqatlar; 

o metal sıxaclar. 

• Alüminium və ya polad strukturlardan istifadə etməklə metal çərçivələr 
və qəlibləri  quraşdırmaq; 

• Yapışqan, bolt və ya vintlərdən istifadə edərək şüşə və ya güzgüləri 
bərkitmək; 

• Şüşə qatını ağac çərçivəyə salmaq. 

• Şüşəni cilalamaq və kənar hissələri hamarlaşdırmaq;  

• Quraşdırma işlərindən sonra şüşəni və çərçivəni təmizləmək. 

Nəticə 4 Şüşə üzərində təmir və texniki xidmət işlərinin necə aparılmalı olduğunu 
göstərmək. 

 
Bölmə 6: Giriş avadanlıqlarından təhlükəsiz şəkildə istifadə etmək. 
Öyrənmə nəticələri: 
Nəticə 1 Yüksəklikdə işləyən  zaman  müxtəlif növ giriş avadanlıqlarını və  istifadə edilən 

işçi platformalarını  sadalamaq; 

Nəticə 2 Düzgün giriş avadanlıqlarından  təhlükəsiz şəkildə necə istifadə edildiyini 
nümayiş etdirmək: 

• Düzgün giriş avadanlıqlarını sadalamaq; 

• Giriş avadanlığının istismara yararlı olmasını yoxlamaq; 

• Giriş avadanlığını istifadə üçün hazırlamaq və onun təhlükəsizliyini 
yoxlamaq; 

• Giriş avadanlığını düzgün şəkildə yerləşdirmək; 

• Giriş avadanlıqlarını müntəzəm olaraq yoxlamaq. 

 
Bölmə 7 Şüşə, şüşə məhsulları və istehlak materiallarında olan qüsurları müəyyən etmək, ehtimal 
etmək və müvafiq tədbirlər görmək. 
Öyrənmə nəticələri: 
Nəticə 1 Xarakterik xüsusiyyətlərin, əlamətlərin və digər şərtlərin quraşdırma işlərinə 

necə təsir göstərdiyini izah etmək; 

Nəticə 2 Quraşdırma və təlim işlərini həyata keçirən zaman baş verə bilən qüsurları və 
onların əlamətlərini sadalamaq və onlara qarşı hansı tədbirlərin görülməli 
olduğunu 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.  Texniki tələbləri müəyyən etmək: 
F.1.1.   Şüşə materialları və şüşəsalma işi ilə bağlı sifarişçinin/müəssisənin tələblərini müəyyən 

etmək, texniki məsləhətlər vermək və müzakirələr vasitəsilə təsdiq etmək; 
F.1.2.   Şüşə materialları və şüşəsalma işi ilə bağlı proseslər zamanı iş müddəti boyunca  fərdi 

mühafizə vasitələri, ayaqaltı və qaldırıcı avadanlıqların istifadəsi də daxil olmaqla 

                                                             

1 Müvafiq sahə üçün olan peşə standartındakı ilə eynidir. 
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SƏTƏM (Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühitin Mühafizəsi) tələblərinə 
riayət etmək; 

F.1.3.   Müvafiq sənədlərdən istifadə etməklə tələbləri qeydə almaq və texniki təlimatlara və 
şərtlərə uyğun olaraq təsdiq etmək. 
 

V.2.  İş ərazisini və avadanlıqları hazırlıq: 
F.2.1.   Texniki təlimatlara əsasən şüşə materialları və şüşəsalma işi ilə bağlı əsas tələbləri, o 

cümlədən dizayndan kənarlaşmaları, yol verilən xətaları, prosesi, materialları, 
tamamlanma işlərini və miqdarını müəyyən etmək; 

F.2.2.   Prosesin hər bir mərhələsində fəaliyyət ardıcıllığını planlaşdırmaq və keyfiyyətin 
yoxlanması üçün müvafiq prosedurlara riayət etmək; 

F.2.3.   Tapşırıq üçün münasib iş yeri seçmək; 
F.2.4.   Tapşırıq üçün ilkin cizgiləri əldə etmək; 
F.2.5.   Texniki təlimatlara uyğun olaraq materialları seçmək; 
F.2.6.   Alət və avadanlıqları müəyyən etmək; 
F.2.7.   Təsir edici amilləri, onların əhəmiyyətini və son məhsula təsirini müəyyən etmək; 
F.2.8.   Şüşənin növlərini və onların tətbiqi sahəsini təyin etmək; 
F.2.9.   Şüşənin ölçüsünü, formasını, rəngini, növünü, qalınlığını, çərçivələrin yerini, quraşdırma 

prosedurunu, tələb olunan nərdivan və ayaqaltıları müəyyən etmək üçün sxemləri və 
texniki şərtləri oxumaq və şərh etmək; 

F.2.10.   İş sahəsini təmizləmək və  tullantıları atmaq; 
F.2.11.   Görüləcək işlər barədə sifarişçiyə tövsiyə vermək. 

 
V.3.  Şüşəsalma prosesinə hazırlıq görmək: 

F.3.1.   Konstruksiyanın ümumi davamlılığını yoxlamaq və işə hazırlamaq; 
F.3.2.   Ölçü alətlərindən istifadə etməklə divarların və tavanların düzlüyünü müəyyən etmək; 
F.3.3.   Əvəzedici şüşəni qoymazdan əvvəl sınmış hissələri kəsmək və götürmək; 
F.3.4.   Şüşələri haşiyənin, müvafiq stolun üstünə qoyaraq kəsmə xətti boyunca nazik yağ 

təbəqəsi sürtməklə və ya kəsici aləti yağlamaqla hazırlıq işlərini görmək; 
F.3.5.   Sifarişçinin, eləcə də germetiklik və işıq buraxma səviyyəsinin tələblərinə uyğun olaraq 

şüşənin və çərçivənin növünü seçmək; 
F.3.6.   Texniki şərtlərə, şüşənin, çərçivənin növünə və izolyasiya metoduna əsasən şüşə 

bərkitmə üsulunu seçmək; 
F.3.7.   Şüşəni yerləşdirməzdən əvvəl səthi təmizləmək,  düzəltmək və ölçüləri texniki şərtlərə 

uyğun olaraq yoxlamaqla çərçivəni şüşəsalma prosesinə hazırlamaq; 
F.3.8.   Bərkitmə və birləşdirmə materiallarını qarışdırmaq və ya lazım olan ölçüdə kəsməklə 

işə hazırlamaq. 
 

V.4.  Kəsmə prosesi üçün şüşə və şüşəsalma materiallarını hazırlamaq: 
F.4.1.   Kəsmə siyahısını, keyfiyyət standartlarını müəyyən etmək, habelə müvafiq prosedurları 

həyata keçirmək; 
F.4.2.   Kəsmək üçün alətləri, avadanlıqları və materialları seçmək və yoxlamaq; 
F.4.3.   Sifariş üzrə məlumatlardan istifadə etməklə, eləcə də növ, qalınlıq, rəng, ölçülər kimi 

amilləri nəzərə almaqla şüşə və şüşəsalma materiallarını seçmək və istifadə etməzdən 
əvvəl onların zədəli və ya qüsurlu olub-olmamasını yoxlamaq; 

F.4.4.   İşi yerinə yetirmək  üçün tələb olunan maşın, avadanlıq və alətləri müəyyən etmək; 
F.4.5.   Müvafiq kəsmə və sazlama metodları seçmək; 
F.4.6.   İş yerində olan maneələri və potensial təhlükələri aradan  qaldırmaq; 
F.4.7.   Müvafiq qayda və təlimatlara uyğun olaraq və zəruri mexaniki alətlərdən istifadə 

etməklə tətbiq ediləcək şüşə materiallarını iş sahəsinə yerləşdirmək; 
F.4.8.   Tullantıların həcmini minimum səviyyəyə endirmək üçün şüşəsalma materiallarını 

dəqiq şəkildə ölçmək. 
 



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

 26 

V.5.  Çərçivəyə salmaq üçün şüşə və şüşəsalma materiallarını kəsmək və emal etmək: 
F.5.1.   Alət və avadanlıqları yoxlamaq və  istismar etmək; 
F.5.2.   Sifarişə və texniki təlimatlara uyğun olaraq  tələb olunan standartları nəzərə almaqla 

şüşə və şüşəsalma materiallarını emal etmək; 
F.5.3.   İstehsalçının tələblərinə və sənaye təcrübəsinə uyğun olaraq süşə və şüşəsalma 

materiallarını və məhsullarından istifadə etmək; 
F.5.4.   İş prosesi zamanı qarşıya çıxan problemləri aradan qaldırmaq; 
F.5.5.   Texniki şərtlərə uyğun olaraq təmir və ya yenilənməsi  üçün qüsurlu şüşə məhsulları 

barədə məlumat vermək; 
F.5.6.   İşi tamamladıqdan sonra istifadə edilməyən şüşə, cilalama materiallarını və digər 

müvafiq materialları toplamaq, onların təkrar istifadə baxımından  yararlığını yoxlamaq, 
təmizləmək, təhlükəsiz və effektiv şəkildə saxlamaq; 

F.5.7.   Tullantıların idarə edilməsi prosedurlarına riayət etmək. 
 

V.6.  Şüşə və cilalama materiallarını quraşdırmaq və  bərkitmək: 
F.6.1.   İş prosedurunu müəyyən etmək məqsədilə  sahəni ölçmək; 
F.6.2.   Oyma, qumvurma və ya rəngləmə üsulları vasitəsilə şüşə üzərində nümunələr 

yaratmaq; 
F.6.3.   Şüşə və güzgü qurğularının hazırlanması zaman montaj plankaları, metal və ya taxta 

qəlbləri, rezin kipcəy, metal bərkidiciləri kəsmək və səthin üzərinə yerləşdirmək; 
F.6.4.   Alüminium və ya polad çərçivədən istifadə etməklə şüşə qurğular üçün metal çərçivə və 

qəliblər qurmaq; 
F.6.5.   Yapışdırıcılar, boltlar və ya şuruplardan istifadə etməklə şüşə və güzgüləri bərkitmək; 
F.6.6.   Sancaqlar, nöqtələr və ya preslər vasitəsilə şüşə panelləri taxta çərçivələrə və ya 

həlqələrə bərkitmək, birləşmələri bərkitmək üçün şüşələrin kənarlarına hermetik və ya 
suvaq maddələri əlavə etmək; 

F.6.7.   Şüşələri yonmaq və lazım olduğu təqdirdə kənarları cilalamaq; 
F.6.8.   Kəsmə xəttini qeyd etmək üçün şüşə üzərində sxem və ya eskizlər çəkmək ,  işarələmək; 
F.6.9.   Kəsici disklər vasitəsilə şüşədə xətt çəkmək, əl və ya dişli alətlər vasitəsilə artıq hissələri 

ayırmaq; 
F.6.10.   İstehsalçının tövsiyələrinə uyğun olaraq həlledici  və germetik maddələrdən istifadə 

etmək; 
F.6.11.   Artıq germetik maddələri götürmək; 
F.6.12.   Bərkitmə işlərindən sonra şüşə və çərçivələri təmizləmək. 

 
V.7.  Texniki xidmət və təmir işlərini həyata keçirmək: 

F.7.1.   Prosesi monitorinq etmək əməliyyatları müvafiq  prosedurlar ilə müqayisə etmək; 
F.7.2.   Tamamlanmış məhsulların keyfiyyətini yoxlamaq, eləcə də təmir, təkrar emal və atılma 

ilə bağlı tələbləri müəyyən etmək; 
F.7.3.   Hər hansı kənarlaşma hallarını aşkar etmək, onların səbəbini müəyyən etmək və onları 

aradan qaldırmaq üçün müvafiq tədbirlər görmək; 
F.7.4.   Məhsulu texniki şərtlərə uyğunlaşdırmaq məqsədilə avadanlığın göstəricilərinə, 

prosesin şərtlərinə və ya xammala düzəlişlər etmək; 
F.7.5.   Avadanlığın vəziyyətini yoxlamaq və təhlükəli vəziyyətdə olduğu təqdirdə müvafiq 

tədbirlər görmək; 
F.7.6.   Avadanlıqda və ya prosesdə mümkün adi və qeyri-adi problemləri aşkar etmək; 
F.7.7.   Bu təhlükələrdən irəli gələn riskləri qiymətləndirmək və onlara nəzarət etmək üçün 

müvafiq tədbirlər görmək; 
F.7.8.   Əməliyyat zamanı yarana bilən qüsurları müəyyən etmək; 
F.7.9.   İş sahəsini təmizləmək, texniki təlimatlara uyğun olaraq mexaniki və  elektrik alətlərinə, 

avadanlıqlara texniki xidmət göstərmək. 
 

V.8.  Sənədləşdirmə və hesabat işlərini aparmaq: 



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

 27 

F.8.1.   Əmək prosesi ilə bağlı sənədləri doldurmaq; 
F.8.2.   Texniki qaydalara uyğun olaraq digər sənədləşdirmə işlərini, o cümlədən sifarişçiyə hər 

hansı bir tövsiyələr hazırlamaq; 
F.8.3.   Məsuliyyət dairəsindən kənarda baş verən problemlər barədə aidiyyatı şəxsləri 

məlumatlandırmaq; 
F.8.4.   İlkin hesabat aparmaq və nəticələr barədə məlumat vermək. 

 

C.3. TƏLİM İLƏ BAĞLI XÜSUSİ MƏLUMAT  

C.3.1. TƏLİMİN NÖVLƏRİ 

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

Formal təlim 

Tövsiyə olunan formal təlim Uyğun gələn 
təlim növü 

Qeydlər 

Tam orta təhsil2   

Texniki peşə təhsili və ya 
akkreditasiyadan keçmiş təlim 
müəssisəsində təlim 

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

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

Orta ixtisas təhsili   

Ali təhsil   

Digər:   

Qeyri-formal və (və ya) informal təlim tələb olunan səriştələrin genişləndirilməsinə şərait yarada 
bilər. Bir çox hallarda şüşəsalan zəruri səriştələri yalnız qeyri-formal və (və ya) informal təlim vasitəsi 
ilə əldə edə bilər. 

Qeyri-formal təlim 

Təcrübə göstərir ki, qeyri-formal təlimin ən yaxşı yolu iş yerində usta yanında öyrənməkdir. Bu zaman 
praktiki təlim iş yerində aparılır, təlim mərkəzlərində, yaxud bilavasitə ixtisaslaşmış təlimatçı və ya 
usta tərəfindən keçirilən təlimlə əlaqələndirilir.  

                                                             

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

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

C.3.2. TƏLİMİN İSTİQAMƏTİ 

Normal təlim istiqaməti orta məktəbi bitirdikdən sonra ilkin peşə təhsili və təliminin əldə 
edilməsindən və müəssisələrdə keçirilmiş təcrübədən ibarətdir. Bəzən peşə sahibləri orta ixtisas 
təhsili və ya ali təhsil pilləsində təhsilini davam etdirə və sonra əmək bazarına daxil ola bilər. Eyni 
zamanda, təlim istiqamətləri yuxarıda göstərildiyi kimi, bütün mərhələlərdə qeyri-formal və ya 
informal təlimi də əhatə edə bilər. 

C.3.3. ƏVVƏLKİ TƏLİMİN TANINMASI 

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

  


