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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 
qiymətləndirmə metodları və resurslarını əhatə edir. 

Peşə standartı üzrə qiymətlən-
dirmənin hazırlanması metodo-

logiyası / prosedurları 

 

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

Vəzifələr / fəaliyyətlər 
.  
. 
Qiymətləndirmə sxemləri 
 
 
 Peşə standartı 

Təlim standartı 
Qiymətləndirmə 
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Peşələrin Beynəlxalq 
Standart Təsnifatı 
(ISCO)  

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

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

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

 Peşələrin milli və regional təsnifatlarının hazırlanması üçün model 
rolunu oynamaq; 

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

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

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

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

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

Səriştələr həmçinin işçinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün baza rolunu 
oynayır. 

Təhsilin Beynəlxalq 
Standart Təsnifatı 
(ISCED) 

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

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

 istehsaldan ayrılmadan peşə təlimlərinin hazırlanması; 

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

 peşə təlimləri üçün təhsil standartları və kurikulumların hazırlanması. 

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

Çap maşını operatoru 
Peşənin qısa təsviri 

Çap maşını operatoru çap sənayesində istifadə edilən texniki maşınları hazırlayır və istismar edir. 
Onun əsas vəzifəsi maşınları proqramlaşdırmaq, valları quraşdırmaq, mürəkkəbi yerləşdirmək, texniki 
xidmət işlərini həyata keçirmək və maşının nəticələrini sistemli şəkildə yoxlamaqdan ibarətdir. 

Məşğulluq Təsnifatında (MT) peşənin kodu:  7322 (Çapçı) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

ISCO 08-də işin kodu:  7322 (Printer) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

Hazırlanma tarixi: Mart, 2012-ci il 

Təsdiq edən qurum:  

Təsdiq tarixi:  

Təklif olunan yenilənmə tarixi: Mart, 2017-ci il 

 

A.1. İŞƏ DAİR XÜSUSİ MƏLUMAT 

A.1.1. ƏMƏK ŞƏRAİTİ 

 Cəlb olunan çap işlərinin növündən asılı olaraq qeyri-müntəzəm iş saatları; 
 İş adətən səs-küylü mühitdə həyata keçirilir; 
 Sanitar-gigiyenik şərait və havalandırma sistemi təmin olunur; 
 Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası qaydaları Azərbaycan Respublikasının 

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

A.1.2. İŞƏ QƏBUL TƏLƏBLƏRİ 

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

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

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

Kimə tabedir: Müəssisənin rəhbəri və ya istehsal sahəsinin rəisi. 

Kim ona tabedir: Yardımçı işçi heyət. 

A.1.4. PEŞƏ STANDARTLARI ÜÇÜN MƏSULİYYƏT VƏ MÜSTƏQİLLİK SƏVİYYƏLƏRİ 

Səviyyələr Məsuliyyət, fəaliyyətlərin mürəkkəbliyi və müstəqillik 

Uyğun 
gələn 

səviyyə 

1 

Planlaşdırılmış qaydada birbaşa nəzarət altında işləmək. 

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

2 

Nəzarət altında işləmək, kiçik səlahiyyətlərə malik olmaq. 

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

Öz fəaliyyətlərini planlaşdırmaq və nəticələri barədə hesabat vermək. 

Digər şəxslərlə əməkdaşlıq etmək və komandada işləmək. 

 

3 

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

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

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

İşçilərə rəhbərlik etmək. 

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

 

4 

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

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

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

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

Fərdlərin və qrupların peşəkar inkişafının idarə olunmasına məsuliyyət 
daşımaq. 

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

 Təcrübə əldə etdikdən sonra rəhbər vəzifəyə yüksəlmək mümkündür;  
 Bu peşə üzrə daha yüksək ixtisaslı işlərə keçid imkanları mövcuddur; 

 

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

V.1.  İş tələblərini yoxlamaq: 
F.1.1.   İstehsal planı və ya müraciət əsasında iş tələblərini müəyyən etmək; 
F.1.2.   Xammalın, əlavə materialların və avadanlıqların texniki tələblərə cavab verib-

vermədiyini yoxlamaq; 
F.1.3.   Təsərrüfat işlərinin tələblərə cavab verməsini təmin etmək; 
F.1.4.   Prosedurlara uyğun olaraq istismardan əvvəl texniki yoxlama həyata keçirmək. 

 
V.2.  Prosedura uyğun olaraq çap maşınını işə salmaq: 

F.2.1.   İşə salmadan əvvəl yoxlamalar həyata keçirmək; 
F.2.2.   Çap maşınını işə salmaq. 

 
V.3.  Çapa hazırlıq prosesləri: 

F.3.1.   Çap prosesi üçün tələb olunan müxtəlif xarakterli qurğuların növlərini müəyyən etmək 
və ümumi fəaliyyət prosesinə təşəbbüs etmək; 

F.3.2.   Plyonka mexanizmləri, çap forması mexanizmləri, analoq korrekturası, rəqəmsal 
korrekturalar kimi müxtəlif qurğuları tənzimləmək və hazırlamaq. 
 

V.4.  Çap prosesləri: 
F.4.1.   Aşağıdakı çap prinsiplərini yerinə yetirmək: seçilmiş çap prosesini tətbiq edən zaman 

litoqrafiya, kontrast, fleksoqrafiya, qravüra, yapışdırma üsulu ilə çap, trafaret üsulu ilə 
çap, rəqəmsal (elektron) çap üsullarından istifadə etmək; 

F.4.2.   Müştərinin tələblərinə cavab vermək üçün münasib seçim etmək məqsədilə hər bir 
proses üçün xarakterik olan iş və məhsulların növlərini nəzərdən keçirmək; 

F.4.3.   Seçilmiş çap prosesini tətbiq edən zaman hər bir prosesin potensialını və 
məhdudiyyətlərini nəzərdən keçirmək. 
 

V.5.  Konvertasiya prosesləri: 
F.5.1.   Aşağıdakı konvertasiya və tamamlama prosesləri ilə bağlı əsas xarakterik xüsusiyyətlər: 

çap prosesi barədə qərar qəbul edən zaman gilyotinləmə, hamar və dolayı kəsmə, 
komplektləşdirmə, yığma, yapışqanlı, mexaniki və termal bərkitmə məsələlərini 
nəzərdən keçirmək; 

F.5.2.   Sifarişçinin tələblərini yerinə yetirmək üçün müvafiq seçimin edildiyini təmin etmək 
məqsədilə hər bir proses üçün iş və proseslərin növlərini müəyyən etmək. 
 

V.6.  Rəng nəzəriyyəsini tətbiq etmək: 
F.6.1.   Çap prosesini məlumatlandırmaq üçün əlavə rənglər (açıq), RGB prinsiplərini dərk 

etmək və istifadə etmək; 
F.6.2.   Çap prosesini məlumatlandırmaq üçün çıxılan rənglər (piqmentlər), CMYK prinsiplərini 

dərk etmək və istifadə etmək; 
F.6.3.   RRGB və CMYK vizual rəng çeşidləri arasında əlaqəni dərk etmək və çap prosesini 

məlumatlandırmaq üçün bu biliklərdən istifadə etmək; 
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F.6.4.   Rəng və ahənglik üçün çalarlar, solğunluq və özül arasında əlaqələri bilmək və çap 
prosesi barədə qərar qəbul edən zaman bu biliklərdən istifadə etmək; 

F.6.5.   Rənglərin tutuşdurulması şərtləri və sistemlərini bilmək və çap prosesi barədə qərar 
qəbul edən zaman bu biliklərdən istifadə etmək; 

F.6.6.   Rəngləri dəyişdirərkən və yeni işə başlanılan zaman sistemdə olan rəngin texnologiya 
üsulu ilə təmizlənməsini əldə etmək. 
 

A.3.SƏRİŞTƏLƏR HAQQINDA  

Fərdin "Çap maşını operatoru" peşə standartı üzrə vəzifə və fəaliyyətləri həyata keçirməsi üçün zəruri 
olan əsas səriştələr "Çap maşını operatoru" 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 "Çap maşını operatoru" 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 

Çap maşını operatoru 
Qiymətləndirməyə dair qısa məlumat 

Çap maşını operatoru üçün qiymətləndirmə nümunəsi çap sənayesində istifadə edilən texniki 
maşınların hazırlanması və istismar edilməsi 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:  7322 (Çapçı) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

ISCO 08-də işin kodu:  7322 (Printer) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

Test versiyası: 01 

Hazırlanma tarixi: Mart, 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.6) vəzifələrə uyğun gələn 
fəaliyyət meyarları ilə bağlı nümunə aşağıda göstərilmişdir. 

 

Fəaliyyət meyarı nümunəsi: 

V.1.  İş tələblərini yoxlamaq: 
F.1.1.   İstehsal planı və ya müraciət əsasında iş tələblərini müəyyən etmək; 
F.1.2.   Xammalın, əlavə materialların və avadanlıqların texniki tələblərə cavab verib-

vermədiyini yoxlamaq; 
F.1.3.   Təsərrüfat işlərinin tələblərə cavab verməsini təmin etmək; 
F.1.4.   Prosedurlara uyğun olaraq istismardan əvvəl texniki yoxlama həyata keçirmək. 

… 

V.6.  Rəng nəzəriyyəsini tətbiq etmək: 
F.6.1.   Çap prosesini məlumatlandırmaq üçün əlavə rənglər (açıq), RGB prinsiplərini dərk 

etmək və istifadə etmək; 
F.6.2.   Çap prosesini məlumatlandırmaq üçün çıxılan rənglər (piqmentlər), CMYK prinsiplərini 

dərk etmək və istifadə etmək; 
F.6.3.   RRGB və CMYK vizual rəng çeşidləri arasında əlaqəni dərk etmək və çap prosesini 

məlumatlandırmaq üçün bu biliklərdən istifadə etmək; 
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F.6.4.   Rəng və ahənglik üçün çalarlar, solğunluq və özül arasında əlaqələri bilmək və çap 
prosesi barədə qərar qəbul edən zaman bu biliklərdən istifadə etmək; 

F.6.5.   Rənglərin tutuşdurulması şərtləri və sistemlərini bilmək və çap prosesi barədə qərar 
qəbul edən zaman bu biliklərdən istifadə etmək; 

F.6.6.   Rəngləri dəyişdirərkən və yeni işə başlanılan zaman sistemdə olan rəngin texnologiya 
üsulu ilə təmizlənməsini əldə etmək. 

 

B.2. QİYMƏTLƏNDİRMƏ İLƏ BAĞLI RESURSLAR  

a) Material və komponentlər: çap olunacaq vəsaitin göstəriciləri. 

b) Alət və avadanlıqlar: tam təchizatlı çap maşını. 

c) İstehlak malları: kağız. 

 

B.3. QİYMƏTLƏNDİRMƏ METODLARI 

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

B.3.1. FƏALİYYƏTİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ  

İcra müddəti: 1 saat 30 dəqiqə. 

İşlərin sayı: 2. 

 

İşlərin icrasını qiymətləndirmək üçün meyarlar işəgötürən tərəfindən müəyyən olunur. 

 

Əhatə olunan sahələr: 

 

20% Prosedura uyğun olaraq çap maşınını işə salmaq: 

 İşə salmadan əvvəl yoxlamalar həyata keçirmək; 

Çap maşınını işə salmaq. 

30% Çapa hazırlıq prosesləri: 

 Çap prosesi üçün tələb olunan müxtəlif xarakterli qurğuların növlərini müəyyən etmək 
və ümumi fəaliyyət prosesinə təşəbbüs etmək; 

Plyonka mexanizmləri, çap forması mexanizmləri, analoq korrekturası, rəqəmsal 
korrekturalar kimi müxtəlif qurğuları tənzimləmək və hazırlamaq. 

40% Çap prosesləri: 

 Aşağıdakı çap prinsiplərini yerinə yetirmək: seçilmiş çap prosesini tətbiq edən zaman 
litoqrafiya, kontrast, fleksoqrafiya, qravüra, yapışdırma üsulu ilə çap, trafaret üsulu ilə 
çap, rəqəmsal (elektron) çap üsullarından istifadə etmək; 

Müştərinin tələblərinə cavab vermək üçün münasib seçim etmək məqsədilə hər bir 
proses üçün xarakterik olan iş və məhsulların növlərini nəzərdən keçirmək; 

Seçilmiş çap prosesini tətbiq edən zaman hər bir prosesin potensialını və 
məhdudiyyətlərini nəzərdən keçirmək. 

10% Konvertasiya prosesləri: 

 Aşağıdakı konvertasiya və tamamlama prosesləri ilə bağlı əsas xarakterik xüsusiyyətlər: 
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çap prosesi barədə qərar qəbul edən zaman gilyotinləmə, hamar və dolayı kəsmə, 
komplektləşdirmə, yığma, yapışqanlı, mexaniki və termal bərkitmə məsələlərini 
nəzərdən keçirmək; 

Sifarişçinin tələblərini yerinə yetirmək üçün müvafiq seçimin edildiyini təmin etmək 
məqsədilə hər bir proses üçün iş və proseslərin növlərini müəyyən etmək. 

 

İş nümunəsi 1: Çap maşınının işə salınması. 

Maksimum müddət: 30 dəqiqə. 

İştirakçının görəcəyi işlər: Çap maşınını prosedura uyğun olaraq yoxladıqdan sonra işə salın. 
Maşındakı nasazlıqları müəyyən edin və bu haqda məlumat verin. Nasazlığın aradan qaldırılması üçün 
təkliflərinizi irəli sürün. 

 

İş nümunəsi 2: Rəngli kitabın çap edilməsi. 

Maksimum müddət: 1 saat. 

İştirakçının görəcəyi işlər: 20 səhifəlik rəngli kitab çap olunmalıdır. Kitabın səhifələrinin yüksək 
keyfiyyətli kağızdan ibarət olması müştəri tərəfindən bildirilmişdir. Verilən digər göstəriciləri nəzərə 
alaraq xammalın keyfiyyətini və çap maşınının hazırlığını monitorinq edin. 20 səhifəlik kitabın bir 
nüsxəsini çap edin. 

B.3.2. YAZILI QİYMƏTLƏNDİRMƏ 

İcra müddəti: 32 dəqiqə. 

Sualların sayı: 32. 

 

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

Tövsiyə olunan nisbət: 70%. 

 

Əhatəolunan vəzifələr: 

 

20% Prosedura uyğun olaraq çap maşınını işə salmaq 

30% Çapa hazırlıq prosesləri 

30% Çap prosesləri 

10% Konvertasiya prosesləri 

10% Rəng nəzəriyyəsi tətbiq etmək 

 

Sual nümunələri: 

 

1. Leyla rəqəmsal fotoaparatı əldə edir və ona şəkilləri yüksək keyfiyyətlə çap etməyə imkan 
verəcək çap maşını (printer) istəyir. Hansı çap maşınını məsləhət görərdiniz? 

a) Nöqtəli matrisi olan 

b) Lazerli 

c) Boyanın termik sublimasiyası olan 

d) Zərbəli 
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2. İndiki zamanda əksər çap maşınları hansı çap PORT-nu istifadə edir? 

a) Seriyalı 

b) Paralel 

c) USB 

d) FireWire 

 

3. Termal mum printerləri şəkili kağız üzərində çap etmək üçün nədən istifadə edir? 

a) Lazerdən 

b) Termaldan 

c) Əriyə bilən qoruyucudan 

d) Mumdan 

 

4. Hansı növ çap maşını orijinal ton istehsal edə bilər? 

a) Zərbəli 

b) Inkjet (şırnaqlı) 

c) Boyanın termik sublimasiyası olan 

d) Birbaşa termal 

 

5. Lazer çap maşınları haqqında verilənlərdən hansı doğrudur? 

a) Rəngli çap etmirlər 

b) Bütün lazer çap maşınları lazerdən istifadə edirlər 

c) Ötürücü koronanı pambıq tampon və ya spirt ilə təmizləmək olar 

d) Lazer çap maşını işlək formada (elektrikə taxılı) olduğu zaman toner (boya) kartrici 
dəyişmək təhlükəli ola bilər 

 

6. IEEE 1284 paralel çap kabelinin sonunda hansı konnektorlar (birləşdiricilər) yerləşir? İkisini 
seçin. 

a) DB 25 

b) DB36 

c) 25 PIN CENTRONICS 

d) 36 PIN CENTRONICS 

 

7. Çap maşınının imkanları ölçülür? 

a) Hər düymə düşən nöqtələr ilə (DPI) 

b) Hər dəqiqəyə düşən nöqtələr ilə (DPM) 

c) Hər düymə düşən kağızlar ilə (PPI) 

d) Hər dəqiqəyə düşən kağızlar ilə (PPM) 

 

8. Standart paralel port üçün təxminən maksimum məlumat keçidi səviyyəsi nə qədərdir? 

a) 50Kbps 

b) 100 Kbps 

c) 150Kbps 

d) 200 Kbps 
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9. Dilarə mühasibatlıq üzrə ödənişləri dublikatları ilə çap etməlidir. Ağ rəngli nüsxə 
mühasibatlıqda qalır, çəhrayı rəngli nüsxə isə müştəriyə verilir. Hansı növ çap maşını siz 
quraşdırmalısınız? 

a) Zərbəli 

b) Inkjet (şırnaqlı) 

c) Lazerjet 

d) Termal Mum Ötürücüsü  

 

10. Aşağıdakılardan hansı çap maşını dili DEYİLDİR? 

a) ASCII 

b) Hexcode 

c) PCL 

d) Postcript 

 

11. Additiv Rəng Modeli: qırmızı, yaşıl və açıq mavi rəngin (additiv (əlavə) əsaslar) birləşdirilməsi 
ilə rənglərin hazırlandığı sistemdir. RGB video monitor additiv (əlavə) rəng modelinə əsaslanır. 

a) Doğru 

b) Yanlış 

 

12. Müəllif aləti: şəbəkədə (cədvəldə) kiçik kvadratlardan ibarət olan şəkildir. Şəbəkədə olan hər 
bir kvadrat pikseldir. 

a) Doğru 

b) Yanlış 

 

13. Aşağıdakılardan hansı biri “Rəng Kanalı”nı daha yaxşı izah edir? 

a) Müxtəlif giriş, ekran və çıxış qurğuları içərisində rənglərin uyğunlaşdırılmasında istifadə 
edilən sistem. 

b) Müxtəlif giriş, ekran və çıxış qurğuları içərisində rənglərin uyğunlaşdırılmasında istifadə 
edilən sistem. 

c) Rəng sahəsində digər rəng  kanallarından ayrılıqda redaktə edilə bilən bir rəngli şəkil; 
misal üçün, RGB şəklinin (görüntüsünün) qırmızı kanalı. 

d) Çap üçün rəng şəklinin (görüntüsünün) rəng komponentlərinə ayrılması prosesi: firuzəyi, 
macenta (al-qırmızı), sarı və qara. 

 

14. Aşağıdakılardan hansı biri "DIC"-i daha yaxşı izah edir?  

a) Ayırıcı, sınaq basma və rəngli çap üçün texniki xüsusiyyətlərin Yapon standartı 

b) Rənglər cihazın xüsusiyyətləri əvəzinə insanın vizual qavrayışı əsasındakı modeldən 
istifadə etməklə izah edilmişdir. 

c) Foto və ya çap edilmiş şəklin işığı udma keyfiyyətinin ölçülməsi. 

d) Qrafik sənəti sənayesində müəyyən standartlar üzrə sıxlığı ölçmək üçün istifadə olunan 
ortaq alət. 

 

15. Densitometr nədir?  

a) İki müxtəlif rəng və ya bir rəngin iki kölgəsi arasında hamar keçid. 

b) Qrafik sənəti sənayesində foto və ya çap edilmiş şəklin işığı udma keyfiyyətinin miqdarının 
ölçülməsi üçün istifadə edilən ortaq alət. 
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c) Qrafik sənəti sənayesində müəyyən standartlar üzrə spektral işığı ölçmək üçün istifadə 
olunan ortaq alət. 

d) Qrafik sənəti sənayesində müəyyən standartlar üzrə sıxlığı ölçmək üçün istifadə olunan 
ortaq alət. 

 

16. "Spektrofotometr"nədir? 

a) Qrafik sənəti sənayesində müəyyən standartlar üzrə spektral işığı ölçmək üçün istifadə 
olunan ortaq alət. 

b) Qrafik sənəti sənayesində müəyyən standartlar üzrə sıxlığı ölçmək üçün istifadə olunan 
ortaq alət. 

c) Rastr (qrafik) əsaslı plyonkaları çap edən alət; fotohəssas kağız və ya plyonka (film) 
üzərində rastrlı məlumatları yazan yüksək imkanlı lazer çıxışlı alət. 

d) Firuzəyi, macenta (al-qırmızı), sarı və qara mürəkkəb və tonerdən istifadə edən çap maşını. 

 

17. Aşağıdakılardan hansı "Trapping"-i (zəbt, tələlərin təşkili) daha yaxşı izah edir?  

a) Proqram tətbiqləri arasında rastr qrafik (bitmap - bit xəritəsi) şəkillərinin mübadiləsi üçün 
ümumi format. 

b) Obyektlərin ətrafında ağ kənarların olmaması üçün bəzi obyektlərin sizin proqram 
tətbiqində göstərdiyinizdən bir az böyük və ya kiçik ölçüdə çap edilməsi texnikası. 

c) Çap cihazının Çap Serverinə və çap cihazına yüklənilən seçimlərin müəyyən etmə qaydası. 
Çap maşınının drayverini istifadə edərək, istifadəçi Çap Serverinə tapşırıq verir və Çap 
Serveri çap maşınının drayverini yüklənilən seçimlər əsasında yeniləyir. 

d) İnsan gözü ilə görülə bilən işıq mənbəyi tərəfindən yayılan elektromaqnit şüalanma 
dalğası. 

 

18. SWOP, Veb Ofis Profilini simulyasiya edir (modelləşdirir). 

a) Doğru 

b) Yanlış 

 

19. Foto vizuallaşdırma şəkillərdə əlaqəni saxlayan boya vizuallaşdırılmasıdır. 

a) Doğru 

b) Yanlış 

 

20. Aşağıdakılardan hansı biri "QuickDraw"-nu daha yaxşı izah edir?  

a) Mac OS komputerlərində olan qrafika və displey (təsvir) texnologiyası. 

b) Antropomorf şablon (Anthropomorphic horse) və Quick Draw McGraw Show –nun əsas 
protoqonist və başlıq xarakteri. 

c) Nöqtə şəbəkəsini (cədvəlini) istifadə edən səhifənin və ya şəklin elektron təmsilçisi piksel 
adlanır. 

d) Bitmap (bit xəritə) şəkildə bir düymə düşən piksellərin sayı (ppi) və ya alətin göstərə 
bildiyi hər düymə düşən nöqtələrin sayı (dpi). 
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21. RGB additiv (əlavə) əsaslar adlandırılan qırmızı, yaşıl və açıq mavi rəngin birləşdirilməsi ilə 
rəngləri hazırlayan əlavə rəng modelidir. 

a) Doğru 

b) Yanlış 

 

22. Hissəciyin ölçüsü (Grain) ilə müqayisədə onun istiqamətində istifadə olunan kağızın sağ küncü. 
Həmçinin hissəciyin ölçüsü (grain) içərisində və çarpaz hissəcik adlandırılır.  

a) asitsiz kağız 

b) additiv (əlavə) rəng 

c) hissəciyin ölçüsünə (grain) qarşı 

 

23. Çap və ya qrafiki şəkil xidmət bürosuna, separatora (ayırıcıya) və ya çap maşınına verildikdən 
sonra müştəri tərəfindən edilən hər hansı bir dəyişiklik. Dəyişiklik surətdə, texniki 
xüsusiyyətlərdə və ya hər ikisində ola bilər. 

a) AA 

b) asetat 

c) direktiv 

 

24. Çap maşınının aşağısını qorumaq və yaxşılaşdırmaq üçün su əsasında boyama (örtmə) və çap 
maşını tərəfindən mürəkkəb kimi tətbiq edilən nədir? 

a) Sulu boyama (örtmə) 

b) Neqativ baza 

c) Tozların qarışmasına qarşı (anti-ofset) 

 

25. Kəsimdən sonra səhifənin və ya kağızın ucuna qədər uzanan çap necə adlanır? 

a) Xarablama 

b) Kənarlaşma 

c) Bloklama 

 

26. Səhifənin nömrəsi çap edilməmişdir. (Kitab aləmində boş səhifədə səhifənin nömrəsi ənənəvi 
olaraq qeyd edilmir.) 

a) Boş folio 

b) Karton 

c) Boş səhifə 

 

27. Bu, adətən yazı, çap və fotosurətçıxarma üçün istifadə edilən kağız kateqoriyasına aiddir. 
Həmçinin, ticarət vekseli, əlaqə kağızı, yazışma kağızı və yazı kağızı adlandırılır. 

a) yüksək keyfiyyətli kağız 

b) böyük kağız 

c) bristol stock (rəngli yapışqanlı kağız) 

 

28. Ofset çapda istehsalın çap mərhələsində təkrar qeydiyyat problemi nə adlanır? 

a) sıçrama 

b) blok 

c) dövrə 
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29. İstifadə olunan çap prosesinin texniki tələblərinə uyğun olaraq təkrar istehsalı (bərpası) üçün 
tam hazırlanmış mexaniki qurğular, şəkillər və incəsənət. Həmçinin, tamamlanmış incəsənət və 
yenidən istehsal surəti adlandırılır. 

a) foto istehsal edən orijinal maket 

b) mexaniki şəkildə foto istehsal edən orijinal maket 

c) foto istehsal edən orijinal maketin növü 

 

30. Şəkilləri bir səhifədən digər səhifəyə yazı və ya çap təzyiqi ilə ötürməyə imkan verən kimyəvi 
maddələr ilə örtülü kağız necə adlanır? 

a) təzyiq kağızı 

b) kimyəvi kağız 

c) NCR kağızı 

 

31. Müştəri tərəfindən təsdiq olunmuş, çap edilmiş, tamamlanmış və düzgün tikilmiş formada 
yoxlanılmış nəşr nümunəsi necə adlanır? 

a) təsdiq olunmuş surət 

b) təcili surət 

c) ehtiyat surəti 

 

32. Arzu olunan rəngləri əldə etmək üçün çap işinin əsas rəngləri arasında əlaqələri tənzimləmək 
necə adlanır? 

a) kor-koranə düzəliş 

b) əlavə rəng ilə həll olunma 

c) rəngin düzəlişi 

 

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  

Çap maşını operatoru 
Təlim standartına dair qısa məlumat 

Hazırkı təlim standartı müəssisələr, təlim mərkəzləri və institutları, təlim iştirakçıları üçün 
hazırlanmışdır və çap maşını operatoru 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:  

7322 (Çapçı) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

ISCO 08-də işin kodu:  7322 (Printer) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

Milli İxtisas Çərçivəsi ilə əlaqə:  

ISCED-də kodu:  

Hazırlanma tarixi: Mart, 2012-ci il 

Təsdiq edən qurum:  

Təsdiq tarixi:  

Təklif olunan yenilənmə tarixi: Mart, 2017-ci il 

 

C.1. SƏRİŞTƏLƏRİN QISA TƏSVİRİ 

Bilik:  Maşınların istismarı, o cümlədən təmizlik işlərinə başlamazdan əvvəl 
maşının təhlükəsiz şəkildə söndürülməsi ilə bağlı SƏTƏM   (Sağlamlıq, 
Əməyin təhlükəziliyi və Ətraf Mühitin mühafizəsi) normaları;  

 Müvafiq avadanlıqların və komponentlərin iş prinsipləri;  
 İstehsal prosesinin ardıcıllığı və tələb olunan materiallar;  
 Nəzarət panelləri üzrə yoxlama prosesinin səbəbləri və texniki təlimatlara 

uyğun gəlməyən hesabat oxunuşu;  
 Təsdiq olunmuş təhlükələrə nəzarət və təhlükəsizlik prosedurları;  
 Materialların, avadanlıqların istismarı zamanı və təmizlik işlərini həyata 

keçirən zaman fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə;  
 Məhsul və materiallar ilə ehtiyatlı davranış qaydaları;  
 İstifadə edilən xammalda və avadanlıqlarda baş verən dəyişikliklərin 

məhsulun keyfiyyətinə təsiri;  
 Avadanlıqların, materialların, proseslərin və prosedurların düzgün şəkildə 

seçilməsi və istifadəsi;  
 Məhsulun keyfiyyətinə və ya istehsalın nəticələrinə təsir göstərə bilən 

amillər;  
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 İcazəsiz və ya qəza söndürmə prosesinin təhlükəsizlik və istehsal tələbləri;  
 Nəzarət-ölçü alət və vasitələrindən istifadə qaydaları. 

Bacarıq:  Planlaşdırma bacarıqları;  
 Təşkil etmə bacarığı;  
 Rəng, çap və kağız prosesləri üzrə effektiv idarəetməni təmin etmək 

məqsədilə icra prosesi zamanı qrup halında çalışmaq;  
 Müxtəlif işlər üçün plyonka mexanizmləri, qravüra mexanizmləri, analoq 

korrekturası və rəqəmsal korrektura kimi fərqli texnologiyalardan istifadə. 

Yanaşma:  Vaxt qrafiki üzrə dəqiq işləmək;  
 Detallara nəzarət;  
 Dəqiq iş qrafikinə uyğun olaraq səmərəli və operativ şəkildə çalışmaq. 

Əlavə / 
ümumi 
səriştələr:  

 Xarici dil bilikləri;  
 İT proqramlaşdırması və standart proqramların idarə edilməsi. 

 

C.2. TƏLİM SXEMİ  

Müvafiq təlim kursunu uğurla başa vuran “Çap maşını operatoru” aşağıdakıları 
bacaracaqdır/biləcəkdir: 

 

Bölmə 1: İşi effektiv planlaşdırmaq və istehsala hazırlamaq. 

Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1. Vəzifə təlimatlarının/istehsal planlarının əldə edilməsi prosesini, onların şərh 
edilməsini və lazım gəldiyi təqdirdə əlavə məlumatların əldə edilməsi üçün hara 
müraciət edilməli olduğunu izah etmək; 

Nəticə 2. Müəssisənin aşağıdakılarılarla bağlı siyasətini izah etmək: 

 Vaxt cədvəli; 

 Uçot və hesabatlıq; 

 Məhsulun etiketlənməsi; 

 Xəta və istehsal prosesinin dayanması barədə məlumatın verilməsi. 

Nəticə 3. İş sahəsinin təhlükəsiz olmasını və aşağıdakılar daxil olmaqla əməliyyatların səlis 
şəkildə həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədilə həyata keçirilən yoxlamaları 
sadalamaq və planlaşdırmaq:  

 Materialların qəbulu və kənarlaşdırılması;  

 Maneələrin və təhlükələrin iş sahəsindən kənarlaşdırılması; 

 Düzgün avadanlıq və materialların olması və müvafiq şəkildə təşkili.  

 

Bölmə 2: Çap əməliyyatının başladılması, idarəsi, sonlandırılması və onlara texniki nəzarət üçün 
avadanlıq və materialları təşkil etmək. 

Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1. Çap əməliyyatları zamanı tətbiq edilməli olan Fərdi Mühafizə Vasitələrini (FMV) 
sadalamaq, təhlükəsizlik qayda və prosedurlarına riayət etməyin vacibliyini izah 
etmək; 
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Nəticə 2. Vəzifə təlimatlarını/istehsal planını yerinə yetirmək üçün düzgün kəmiyyətdə və 
tələb olunan növ və keyfiyyətdə materialların müəyyənləşdirilməsi və əldə edilməsi 
qaydalarını, eləcə də materiallara və fəhlələrə dəyə biləcək zərərin azaldılması üçün 
onların təhlükəsiz daşınması və idarə olunması üsullarını göstərmək; 

Nəticə 3.  Müəssisə tələblərinə uyğun olaraq çap əməliyyatının təhlükəsiz və effektiv 
başladılması və optimal əməliyyat sürətinin əldə edilməsi qaydalarını nümayiş 
etdirmək; 

Nəticə 4. Vəzifə təlimatları/istehsal planı ilə müəyyənləşdirilən nəticələrin müvafiq keyfiyyət 
standartları ilə uyğunluğunun yoxlanılması prosesini təsvir etmək və uyğunsuzluq 
halında həyata keçirilməli olan düzəlişləri sadalamaq. 

Nəticə 5. İstehsal edilən məhsulun təsdiq nümunəsinin əldə edilməsi prosesini, bunun 
vacibliyini və nümunənin qeyd edilməsi və sənədləşdirilməsi prosesini izah etmək; 

Nəticə 6. Minimum dayanma vaxtı ilə tələb olunan keyfiyyət standartlarının müvafiq qaydada 
saxlanmasını təmin etməklə çap maşınının optimal sürətdə işə salınması və prosesə 
texniki nəzarət qaydalarını nümayiş etdirmək; 

Nəticə 7. İstehsal müddətində materialların aşağıdakı amillər üzrə keyfiyyət yoxlamaları ilə 
bağlı tələblərini izah etmək; 

 Yoxlamaların tezlikləri; 

 Yoxlamaların növləri; 

 Keyfiyyət nəzarəti üçün istifadə olunan vəsait və cihazlar; 

 Yoxlamaların həyata keçirilmə şərtləri; 

 Qəbul edilə bilən fərqlilik/xətalar. 

Nəticə 8. Çap maşınlarının təhlükəsiz və effektiv dayandırılması, o cümlədən hər hansı 
qablaşdırılmış tullantının kənarlaşdırılması qaydalarını.göstərmək; 

Nəticə 9. Qəzaların qarşısını almaq və avadanlığın növbəti çap əməliyyatına hazır olması üçün 
müvafiq tədbirlər görməklə çap maşınının təhlükəsiz şəkildə təmizlənməsi 
qaydalarını nümayiş etdirmək; 

Nəticə 10. Müvafiq göstəricilərə, istehsalçının təlimatlarına və təşkilati prosedurlara uyğun 
olaraq təmiz iş sahəsi təmin etməklə, tullantıları müvafiq qaydada kənarlaşdırmaqla 
və əməliyyatçının vəzifələrindən kənar amillər barədə aidiyyəti şəxsləri 
məlumatlandırmaqla təhlükəsiz və effektiv texniki nəzarət işlərinin həyata 
keçirilməsi qaydalarını nümayiş etdirmək; 

Nəticə 11. Çap əməliyyatları üzrə hesabat və qeydiyyat prosesini, bunun vacibliyini və belə 
edilmədikdə mümkün təsirləri izah etmək. 

 

Bölmə 3: Rəng, çap və kağız prosesləri üzrə effektiv idarəetməni təmin etmək məqsədilə icra prosesi 
zamanı qrup halında çalışmaq. 

Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1. Rəng, çap və kağız prosesləri üzrə effektiv idarəetməni təmin etmək üçün həmkarlarla 
bölüşülməli olan məlumatları sadalamaq və bunun vacibliyini izah etmək; 

Nəticə 2. Həmkarlarla ünsiyyətin ən uyğun yollarını təsvir etmək və aşağıdakı metodlardan 
istifadə edərək bölüşülməli olan məlumat növünə ən azı bir misal gətirmək: 

 Üz-üzə söhbət; 

 Şirkət sistemi (məsələn, daxili şəbəkə); 

 Yazılı qeydlər; 

 Təsvirlər / eskizlər; 

 Telefon (səsli yaxud mətn); 

 E-poçt; 

 İnternet. 
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Nəticə 3. Həmkarların tələblərinin dərhal cavablandırılmasının vacibliyini, aşağıdakı tələblərin 
yarandığı vəziyyəti, bu zaman atılan addımları və tələblərin cavablandırılmamasının 
təsirlərini izah etmək: 

 Məlumat; 

 Fiziki yardım; 

 Məsləhət. 

Nəticə 4. Həmkarlarla yaxşı iş əlaqələrinin inkişaf etdiriliməsinin vacibliyini və bunun rəng, çap 
və kağız prosesləri üzrə effektiv idarəetməni təmin edən prosedurların həyata 
keçirilməsində təsirlərini izah etmək. 

 

Bölmə 4: Müxtəlif işlər üçün plyonka mexanizmləri, qravüra mexanizmləri, analoq korrekturası və 
rəqəmsal korrektura kimi fərqli texnologiyalardan istifadə etmək.  

Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1. Çap prosesinə başlamazdan əvvəl plyonka mexanizmləri, qravüra mexanizmləri, 
analoq korrekturası və rəqəmsal korrektura da daxil olmaqla müxtəlif hasilat 
cihazlarının nizamlanması və prosesə hazırlanması qaydalarını göstərmək; 

Nəticə 2. Aşağıdakı çap proseslərindən istifadə etməklə keyfiyyətli çap materiallarının istehsalı 
qaydalarını göstərmək: 

 Litoqrafiya; 

 Relyef çapı; 

 Flexography; 

 Qravür çapı; 

 Klaviatura çapı; 

 Ekran çapı; 

 Rəqəmsal/elektronik çap. 

Nəticə 3. Aşağıdakı proseslərdən istifadə etməklə çap materiallarının çevrilməsi və hazır 
edilməsi qaydalarını göstərmək: 

 Kağız kəsmə; 

 Planşet və rotasiya kəsmə; 

 Tutuşdurulma; 

 Qatlanma; 

 Yapışma; 

 Mexaniki və termik bəndləmə. 

Nəticə 4. Tələb olunan keyfiyyətdə çap materiallarının istehsalı üçün aşağıdakı amillər daxil 
olmaqla rəng nəzəriyyəsinin istifadəsi qaydalarını göstərmək: 

 Parlaq rənglər; RGB 

 Tutqun rənglər(boya); CMYK 

 Rəng və ton düzəlişi üçün çalar, ağartma və tündləşdirmə; 

 Rəng eyniləşdirmə şərtləri və sistemləri. 

 

Yuxarıdakı sahələr üzrə təlim keçmiş şəxs aşağıdakı vəzifə və fəaliyyətləri yerinə yetirə bilər: 
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Əsas vəzifələrin (V) və vəzifələr daxilində fəaliyyətlərin (F) siyahısı1 

V.1.  İş tələblərini yoxlamaq: 
F.1.1.   İstehsal planı və ya müraciət əsasında iş tələblərini müəyyən etmək; 
F.1.2.   Xammalın, əlavə materialların və avadanlıqların texniki tələblərə cavab verib-

vermədiyini yoxlamaq; 
F.1.3.   Təsərrüfat işlərinin tələblərə cavab verməsini təmin etmək; 
F.1.4.   Prosedurlara uyğun olaraq istismardan əvvəl texniki yoxlama həyata keçirmək. 

 
V.2.  Prosedura uyğun olaraq çap maşınını işə salmaq: 

F.2.1.   İşə salmadan əvvəl yoxlamalar həyata keçirmək; 
F.2.2.   Çap maşınını işə salmaq. 

 
V.3.  Çapa hazırlıq prosesləri: 

F.3.1.   Çap prosesi üçün tələb olunan müxtəlif xarakterli qurğuların növlərini müəyyən etmək 
və ümumi fəaliyyət prosesinə təşəbbüs etmək; 

F.3.2.   Plyonka mexanizmləri, çap forması mexanizmləri, analoq korrekturası, rəqəmsal 
korrekturalar kimi müxtəlif qurğuları tənzimləmək və hazırlamaq. 
 

V.4.  Çap prosesləri: 
F.4.1.   Aşağıdakı çap prinsiplərini yerinə yetirmək: seçilmiş çap prosesini tətbiq edən zaman 

litoqrafiya, kontrast, fleksoqrafiya, qravüra, yapışdırma üsulu ilə çap, trafaret üsulu ilə 
çap, rəqəmsal (elektron) çap üsullarından istifadə etmək; 

F.4.2.   Müştərinin tələblərinə cavab vermək üçün münasib seçim etmək məqsədilə hər bir 
proses üçün xarakterik olan iş və məhsulların növlərini nəzərdən keçirmək; 

F.4.3.   Seçilmiş çap prosesini tətbiq edən zaman hər bir prosesin potensialını və 
məhdudiyyətlərini nəzərdən keçirmək. 
 

V.5.  Konvertasiya prosesləri: 
F.5.1.   Aşağıdakı konvertasiya və tamamlama prosesləri ilə bağlı əsas xarakterik xüsusiyyətlər: 

çap prosesi barədə qərar qəbul edən zaman gilyotinləmə, hamar və dolayı kəsmə, 
komplektləşdirmə, yığma, yapışqanlı, mexaniki və termal bərkitmə məsələlərini 
nəzərdən keçirmək; 

F.5.2.   Sifarişçinin tələblərini yerinə yetirmək üçün müvafiq seçimin edildiyini təmin etmək 
məqsədilə hər bir proses üçün iş və proseslərin növlərini müəyyən etmək. 
 

V.6.  Rəng nəzəriyyəsini tətbiq etmək: 
F.6.1.   Çap prosesini məlumatlandırmaq üçün əlavə rənglər (açıq), RGB prinsiplərini dərk 

etmək və istifadə etmək; 
F.6.2.   Çap prosesini məlumatlandırmaq üçün çıxılan rənglər (piqmentlər), CMYK prinsiplərini 

dərk etmək və istifadə etmək; 
F.6.3.   RRGB və CMYK vizual rəng çeşidləri arasında əlaqəni dərk etmək və çap prosesini 

məlumatlandırmaq üçün bu biliklərdən istifadə etmək; 
F.6.4.   Rəng və ahənglik üçün çalarlar, solğunluq və özül arasında əlaqələri bilmək və çap 

prosesi barədə qərar qəbul edən zaman bu biliklərdən istifadə etmək; 
F.6.5.   Rənglərin tutuşdurulması şərtləri və sistemlərini bilmək və çap prosesi barədə qərar 

qəbul edən zaman bu biliklərdən istifadə etmək; 
F.6.6.   Rəngləri dəyişdirərkən və yeni işə başlanılan zaman sistemdə olan rəngin texnologiya 

üsulu ilə təmizlənməsini əldə etmək. 

                                                             

1Müvafiq sahə üçün olan peşə standartındakı ilə eynidir. 
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C.3. TƏLİM İLƏ BAĞLI XÜSUSİ MƏLUMAT 

C.3.1. TƏLİMİN NÖVLƏRİ 

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

Formal təlim 

Tövsiyə olunan formal təlim Uyğun gələn 
təlim növü 

Qeydlər 

Tam orta təhsil2   

Texniki peşə təhsili və ya 
akkreditasiyadan keçmiş təlim 
müəssisəsində təlim 

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

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

Orta ixtisas təhsili   

Ali təhsil   

Digər:   

Qeyri-formal təlim tələb olunan səriştələrin əldə edilməsinə şərait yaradır. 

Qeyri-formal təlim 

Qeyri-formal təlimin ən yaxşı yolu iş yerində təlimatçı yanında öyrənməkdir. Bu, təlim mərkəzində 
keçirilən qısamüddətli kurslar və ya avadanlığı təchiz edən müəssisələrin ixtisaslı mütəxəssi 
tərəfindən keçirilən birbaşa təlimlə əlaqələndirilə bilər. 

İnformal təlim 

İnformal təlim nəzəri bilikləri genişləndirə bilər, lakin səriştələrin tanınması haqqında rəsmi sənədi 
təmin etmir. 

  

                                                             

2Ümumi orta təhsil ölkə vətəndaşları üçün icbari xarakter daşıdığından cədvəldə əks olunmayıb. 
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C.3.2. TƏLİMİN İSTİQAMƏTİ 

Normal ilkin təlim istiqaməti ümumi orta təhsili bitirdikdən sonra ilkin peşə təhsili almaq və çap işləri 
üzrə fəaliyyət göstərən müəssisədə təlim və təcrübə keçməkdir. 

C.3.3. ƏVVƏLKİ TƏLİMİN TANINMASI3 

Gələcəkdə çap maşınlarının idarə edilməsi sahəsində ən azı iki iliş təcrübəsi olan şəxs səriştələrin 
yoxlanması üçün imtahana mürəciət edə və yalnız imtahanı keçdikdən sonra səriştələrin tanınması 
haqqında rəsmi sənəd əldə edə bilər. 

                                                             

3Azərbaycanda səriştələrin tanınması üçün qiymətləndirmə sistemi hazırda mövcud deyildir. 


