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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. 

 



“ISCO88/08-ə uyğun təkmilləşdirilmiş peşə standartlarının və əlaqədar təlim standartlarının hazırlanması”  

 7 

MÜNDƏRİCAT 

 

A. NÜMUNƏVİ PEŞƏ STANDARTI ........................................................................................................... 8 

A.1. İşə dair xüsusi məlumat ....................................................................................................................................................... 8 
A.1.1. Əmək şəraiti ............................................................................................................................................................................................ 8 
A.1.2. İşə qəbul tələbləri ................................................................................................................................................................................. 8 
A.1.3. Tabeçilik .................................................................................................................................................................................................... 9 
A.1.4. Peşə standartları üçün məsuliyyət və müstəqillik səviyyələri ......................................................................................... 9 
A.1.5. Karyera yüksəlişi və sərbəst məşğulluq imkanları ............................................................................................................. 10 

A.2. Əsas vəzifələrin (V) və vəzifələr daxilində fəaliyyətlərin (F) siyahısı ..............................................................10 

A.3. Səriştələr haqqında .............................................................................................................................................................11 

A.4. Qiymətləndirmələr haqqında ..........................................................................................................................................11 

B. PEŞƏ STANDARTI ÜZRƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ NÜMUNƏSİ .................................................... 12 

B.1. Fəaliyyət meyarları ..............................................................................................................................................................12 

B.2. Qiymətləndirmə ilə bağlı resurslar ...............................................................................................................................13 

B.3. Qiymətləndirmə metodları ...............................................................................................................................................13 
B.3.1. Fəaliyyətin qiymətləndirilməsi.................................................................................................................................................... 13 
B.3.2. Yazılı qiymətləndirmə ..................................................................................................................................................................... 14 

B.4. Nəticələrin qeydə alınması ...............................................................................................................................................18 

C. MÜƏSSİSƏLƏR ÜÇÜN NÜMUNƏVİ TƏLİM STANDARTI ........................................................... 19 

C.1. səriştələrin qısa təsviri .......................................................................................................................................................19 

C.2. Təlim ilə bağlı xüsusi məlumat ........................................................................................................................................22 
C.2.1. Təlimin növləri .................................................................................................................................................................................... 22 
C.2.2. Təlimin istiqaməti .............................................................................................................................................................................. 22 
C.2.3. Əvvəlki təlimin tanınması .............................................................................................................................................................. 23 

Peşə standartının hazırlanması prosesində iştirak etmiş müəssisə nümayəndələrinin 
siyahısı ........................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

ISCO88/08-ə uyğun təkmilləşdirilmiş peşə standartlarının və əlaqədar təlim 
standartlarının hazırlanması layihəsi tərəfindən prosesin əlaqələndirilməsində 
iştirak etmiş şəxslərin siyahısı ............................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

İstinadlar ....................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
 



“ISCO88/08-ə uyğun təkmilləşdirilmiş peşə standartlarının və əlaqədar təlim standartlarının hazırlanması”  

 8 

A. NÜMUNƏVİ PEŞƏ STANDARTI 

Baş menecer (restoran) 
Peşənin qısa təsviri 

Restoranın baş meneceri restoranlarda gündəlik fəaliyyətin idarə edilməsi ilə məşğul olur, ümumi 
mədəni xidməti təmin edir. Menyuların təsdiqində iştirak edir, maliyyə məsələlərini idarə edir və 
gözlənilən nəticələri ölçür. O, işçi heyətinə nəzarət edir, işə götürmə və işdən azad etmə fəaliyyətini 
həyata keçirir. Texniki xidmətə və razılaşdırılmış səviyyədə yeniləşdirmələrə görə məsuliyyət daşıyır. 
Ekoloji və gigiyenik standarlara riayət olunmasını gözləyir. Biznes planları, illik planları və inkişaf 
strategiyalarını təklif edir. 

Məşğulluq Təsnifatında (MT) peşənin kodu:  1412 (İdarəedən, restoran) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: - 

ISCO 08-də işin kodu:  1412 (General manager, restaurant) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: - 

Hazırlanma tarixi: May, 2011-ci il 

Təsdiq edən qurum: …… 

Təsdiq tarixi: …… 

Təklif olunan yenilənmə tarixi: May, 2014-cı il 

Oxşar peşəyə eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 
kollegiyasının 24-2 nömrəli 19 iyun 1998-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş Qulluqçu  vəzifələrinin 
Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçasında “Direktor-müdir, ictimai iaşə müəssəsinin” adı altında 
(Hissə: 55-2;  Bölmə: ticarət və ictimai  iaşə; peşə N: 1-4) rast gəlinir. 

 

A.1. İŞƏ DAİR XÜSUSİ MƏLUMAT 

A.1.1. ƏMƏK ŞƏRAİTİ 

 İş müdriyyətlə razılaşdırılmış qrafikdə, çox zaman axşam və həftə sonları daxil olmaqla 
həyata keçirilir; 

 Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası qaydaları Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiyası, Əmək Məcəlləsi, Texniki təhlükəsizlik haqqında Qanun və digər müvafiq 
qanunvericilik aktları ilə müəyyən olunur. 

A.1.2. İŞƏ QƏBUL TƏLƏBLƏRİ 

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

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

 Zəruri səriştələr və idarəetmə sahəsində təcrübə. 
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A.1.3. TABEÇİLİK 

Kimə tabedir: Restoranın direktoru və (və ya) sahibi. 

Kim ona tabedir: Restoranın bütün işçiləri (bəzi restoranlarda baş aşpazdan başqa), o cümlədən 
potensial çoxsaylı aşpaz heyəti, ofisiant, bufetçilər, təmizlik xidməti və digər 
işçilər. 

A.1.4. PEŞƏ STANDARTLARI ÜÇÜN MƏSULİYYƏT VƏ MÜSTƏQİLLİK SƏVİYYƏLƏRİ 

Səviyyələr Məsuliyyət, fəaliyyətlərin mürəkkəbliyi və müstəqillik 

Uyğun 
gələn 

səviyyə 

1 

Planlaşdırılmış qaydada birbaşa nəzarət altında işləmək. 

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

 

2 

Nəzarət altında işləmək, kiçik səlahiyyətlərə malik olmaq. 

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

Öz fəaliyyətlərini planlaşdırmaq və nəticələri barədə hesabat vermək. 

Digər şəxslərlə əməkdaşlıq etmək və komandada işləmək. 

 

3 

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

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

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

İşçilərə rəhbərlik etmək. 

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

 

4 

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

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

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

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

Fərdlərin və qrupların peşəkar inkişafının idarə olunmasına məsuliyyət 
daşımaq. 

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

 Əlavə bacarıq və biliklərdən istifadə edərək təsərrüfat işləri və obyektlərin idarə edilməsi 
sahəsində digər vəzifələrə keçid imkanları vardır. 

 İnvestisiyalar və sahibkarlıq bacarıqları mövcud olduğu təqdirdə özünüməşğulluq 
imkanları vardır. 

 

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

V.1. Xidmətlərin planlaşdırılması: 

F.1.1. İşçi heyətinin vəzifələri və vaxt qrafikini təşkil etmək və planlaşdırmaq; 

F.1.2. Rəhbərlə və (və ya) baş aşpazla müzakirə şəraitində menyunu planlaşdırmaq və 
təqdimatını təşkil etmək; 

F.1.3. Sərinləşdirici və spirtli içkilərin siyahılarını hazırlamaq  və onlara nəzarət etmək; 

F.1.4. Gigiyena və ətraf mühitə nəzarət etmək; 

F.1.5. Marketinq, satış və rezervasyaların təşkilinə nəzarət etmək; 

F.1.6. Büdcəni planlaşdırmaq (şərt deyil); 

F.1.7. Restoranın profilini işçi heyətinə təqdim etmək. 

 

V.2. Xidmətlərin çatdırılması: 

F.2.1. Məhsulların satınalınması və istifadəsi sistemini qurmaq və ona nəzarət etmək; 
F.2.2. Mətbəxə nəzarət etmək(baş aşpazla birgə); 
F.2.3. Xidmətə nəzarət etmək; 
F.2.4. Satışın və ödənişlərin qeydiyyatına nəzarət etmək; 
F.2.5. Müştərilərə xüsusi diqqət yetirmək və ünsiyyət qurmaq; 
F.2.6. Tullantıların idarə edilməsini təşkil etmək (şərt deyil). 
 

V.3. Xidmətlərə nəzarət: 

F.3.1. Maliyyə hesabatını təqdim etmək və büdcəyə birbaşa nəzarət etmək (şərt deyil); 

F.3.2. İşçi heyətinin şəxsi gigiyenasına, əməyinin mühafizəsinə və təhlükəsizliyinə nəzarət 
etmək; 

F.3.3. Ərzaq və materialların keyfiyyətinə və uyğun şəkildə saxlanmasına nəzarət etmək;  

F.3.4. Restoranın daxili quruluşu, işıqlandırılması və səs sisteminə nəzarət etmək. Masaların 
hazırlanması, süfrə və restoranın dekorasiyasına nəzarət etmək; 

F.3.5. Xammalın istifadəsi və tullantıların idarə olunmasına nəzarət etmək; 

F.3.6. Təşviqat kampaniyalarının nəticələrini qiymətləndirmək; 

F.3.7. İşçi heyətini qiymətləndirmək; 

F.3.8. İT qeydiyyatına nəzarət etmək. 

 

V.4. Hesabat: 

F.4.1. Maliyyə və statistik hesabatları nəzərdən keçirmək, (aidiyyatlı qurumlara və 
rəhbərliyə) təqdim etmək (şərt deyil); 

F.4.2. İllik planları və strategiyaları hazırlamaq / təkliflər vermək. 
 

V.5. Tədbirlərin planlaşdırması: 

F.5.1. Əyləncə və tədbirlər hazırlamaq; 
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F.5.2. Banket və konfransları planlaşdırmaq; 

F.5.3. Sifarişçilərlə danışıqlara nəzarət etmək; 

F.5.4. Tədbirlər üzrə büdcələri hazırlamaq; 

F.5.5. Təşviqat tədbirlərinə nəzarət etmək; 

F.5.6. Əlavə personal və xidmətləri planlaşdırmaq və nəzarət etmək; 

F.5.7. Katerinqi (restorandan kənar obyektlərə xidmətlərin) təşkil etmək və marketinqi 
həyata keçirmək (bəzi restoranlarda). 

 

V.6. Müştəri profillərinin müəyyən edilməsi: 

F.6.1. Potensial müştəriləri müəyyənləşdirmək. Təqdimatlar üçün konsepsiyanı hazırlamaq; 

F.6.2. İşçi heyətini hazırlamaq; 

F.6.3. Xidmətləri uyğunlaşdırmaq və genişləndirmək. 

 

 

A.3.SƏRİŞTƏLƏR HAQQINDA 

Fərdin baş menecerpeşə standartı üzrə vəzifə və fəaliyətləri həyata keçirməsi üçün zəruri olan əsas 
səriştələrbaş menecer 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 baş menecerpeşəsi 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 

Baş menecer (restoran) 
Qiymətləndirməyə dair qısa məlumat 

Restoranın baş meneceri üçün qiymətləndirilmə nümunəsi fərdin güclü və zəif cəhətlərini müəyyən 
edir. Menecerin məhsuldarlığı işlərin idarə edilməsi, insanlarla münasibətlər, komandanın inkişaf 
etdirilməsi və problemlərin həlli kimi dörd qrup səriştədən asılıdır. 

 

Məşğulluq Təsnifatında (MT) peşənin kodu:  1412 (İdarəedən, restoran) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: - 

ISCO 08-də işin kodu:  1412 (General manager, restaurant) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: - 

Test versiyası: 01 

Hazırlanma tarixi: May, 2011-ci il 

Təsdiq edən qurum: … 

Təsdiq tarixi: … 

 

B.1. FƏALİYYƏT MEYARLARI 

Bu meyarlar peşə standartındakı vəzifə və fəaliyyətlərlə birbaşa əlaqəlidir. Onlar ölçülə bilən formada 
yazılmalıdır ki, qiymətləndirmə nümunələri hazırlayanlar üçün qiymətləndirmə maddələrinin 
formalaşdırılmasında faydalı olsun. Birinci (V.1) və sonuncu (V.6) vəzifələrə uyğun gələn fəaliyyət 
meyarları ilə bağlı nümunə aşağıda göstərilmişdir. 

 

Fəaliyyət meyarı nümunəsi: 

V.1. Xidmətlərin planlaşdırılması: 

F.1.1. İşçi heyətinin vəzifələri və vaxt qrafikini təşkil etmək və planlaşdırmaq; 

F.1.2. Rəhbərlə və (və ya) baş aşpazla müzakirə şəraitində menyunu planlaşdırmaq və 
təqdimatını təşkil etmək; 

F.1.3. Sərinləşdirici və spirtli içkilərin siyahılarını hazırlamaq  və onlara nəzarət etmək; 

F.1.4. Gigiyena və ətraf mühitə nəzarət etmək; 

F.1.5. Marketinq, satış və rezervasyaların təşkilinə nəzarət etmək; 

F.1.6. Büdcəni planlaşdırmaq (şərt deyil); 

F.1.7. Restoranın profilini işçi heyətinə təqdim etmək. 

 

. . . 

 
V.6. Müştəri profillərinin müəyyən edilməsi: 

F.6.1. Potensial müştəriləri müəyyənləşdirmək. Təqdimatlar üçün konsepsiyanı hazırlamaq; 

F.6.2. İşçi heyətini hazırlamaq; 

F.6.3. Xidmətləri uyğunlaşdırmaq və genişləndirmək. 
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B.2. QİYMƏTLƏNDİRMƏ İLƏ BAĞLI RESURSLAR  

a) Material və komponentlər: ehtiyac yoxdur. 

b) Alət və avadanlıqlar: telefon, faks, kompüter. 

c) İstehlak malları: ofis ləvazimatları. 

 

 

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: 40 dəqiqə 

İşlərin sayı: 1 

 

İşlərin icrasını qiymətləndirmək üçün meyarlar işəgötürən tərəfindən müəyyən olunur. 

 

Əhatə olunan sahələr: 

 

40% Qida mənşəli xəstəlikləri monitorinq etmək:   

 Qida mənşəli xəstəliklərin qarşısnı almaq üçün müvafiq siyasət və prosedurlar 

hazırlamaq və həyata keçirmək; 

İşçilərin təlimini əlaqələndirmək; 

İşçilər və ya müştərilər tərəfindən xüsusi ərzaq və / və ya işçilərin xəstəlikləri barədə 
məlumat verildikdə məsul qurumlar ilə əlaqə saxlamaq.  

25% Qida mənşəli xəstəlikləri aşkar etmək: 

 Ərzaq ilə bağlı ən çox yayılmış xəstəliklərin ümumi əlamətini və xüsusiyyətlərini bilmək; 

Ərzaq təhlükəsizliyi və zəruri avadanlığın düzgün istifadəsi arasında əlaqə barədə 
məlumatlı olmaq. 

35% Sağmalıq və təhlükəsizlik tədbirləri müəyyən etmək:  

 Ərzaq təhlükəsizliyi siyasətlərinə və prosedurlarına əməl olunduğunu təmin 
etməkməqsədilə gündəlik əməliyyat üzrə müntəzəm fərdi-təftişlər həyata keçirmək; 

İşçilərin xəstəlikləri barədə hesabatları saxlamaq. 

 
 

 

İş nümunəsi 1: Qida mənşəli xəstəliklərin keçməsinin qarşısını almaq.  

Maksimum müddət: 40 dəqiqə. 
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İştirakçının gördüyü işlər: Sizin işçilərdən biri xəstəliyə və ya infeksiyaya yoluxmuşdur. Qida 
mənşəli xəstəliyin keçməsinin qarşının alınmasına dair ən azı 4 metodu yazılı şəkildə təsvir edin. 

 

B.3.2. YAZILI QİYMƏTLƏNDİRMƏ 

İcra müddəti: 25 dəqiqə 

Sualların sayı: 21 

 

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

Tövsiyə olunan nisbət: 70%. 

 

Əhatə olunan sahələr: 

 

20% Ümumi biznes üzrə texniki bilik və bacarıqlar: 

 

Biznesin müxtəlif növlərini müəyyən etmək və fərqləndirmək (məsələn, korporasiya, 
məhdud məsuliyyət, tərəfdaşlıq); 

Təşkilatın biznes fəaliyyətini istiqamətləndirmək və idarə etmək üçün planlaşdırma 
alətlərindən istifadə etmək;  

Biznesin inkişafını təşviq etmək məqsədilə marketinq üsullarını tətbiq etmək;  

Biznesi effektiv şəkildə idarə etmək üçün maliyyə resurslarından istifadəni 
planlaşdırmaq və qiymətləndirmək;  

Qlobal mühitdə biznes həyata keçirmək bacarığını nümayiş etdirmək.  

18% İdarəetmə bacarığı: 

 

Problemin təhlili. Vəziyyətin mühüm elementlərini müəyyən etmək üçün müvafiq 
məlumat axtarmaq və informasiyanı təhlil etmək bacarığı; 

Mühakimə. Mövcud məlumatlar əsasında məntiqi nətcələr çıxarmaq və yüksək 
keyfiyyətli qərarlar qəbul etmək bacarığı: prioritetləri müəyyən etmək; zəruri halda 
xəbərdarlıq etmək; 

Təşkilatçılıq bacarığı və qətilik. Effektiv şəkildə planlaşdırmaq və qrafik tərtib etmək, 
müvafiq şəkildə ötürmək; qərar qəbulunun nə zaman tələb olunduğunu müəyyən 
etmək və müvafiq tədbirlər görmək bacarığı. 

13% Fərdlərarası səriştələr: 

 

Liderlik. Digərlərini motivasiya etmək və onları tapşırıqların yerinə yetirilməsi 
prosesinə cəlb etmək: ideyaların ümumi qəbul edilməsini təmin etmək. Pro-aktiv 
davranışlar istəyi; 

Həssaslıq. Müxtəlif baxışlardan ehtiyacları, narahatlıqları və problemləri dərk etmək, 
müvafiq tədbirlər görmək; digərlərinin töhfələrini qiymətləndirmək bacarığı; 

Stressə dayanıqlılıq. Təzyiq altında işləmək bacarığı.  

12% Ünsiyyət bacarığı: 

 

Şifahi ünsiyyət. Fakt və fikirlərin şifahı şəkildə aydın tərzdə ifadə etmək bacarığı; 

Yazılı ünsiyyət. Fikriləri yazılı şəkildə aydın tərzdə ifadə etmək, müxtəlif auditoriyalar 
üçün müvafiq tərzdə yazmaq bacarığı. 
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13% Digər şəxsi keyfiyyətlər: 

 

Maraq və motivasiya. Həm işdə, həm də işdən kənarda tədbirlərdə iştirak etmək və 
həyata keçirmək istəyi. İşin fərdin məmnunluğu baxımından əhəmiyyət kəsb etdiyinə 
dair dəlillər; 

Şəxsi keyfiyyətlərin inkişaf etdirilməsi istiqamətində davamlı tədbirlərə dair dəlillər. 
Özünü-qiymətləndirmə bacarığı; 

Təhsil dəyərləri. Əsaslandırılmış təhsil fəlsəfəsinə malik olmaq və nümayiş etdirmək.  

11% Nəzəri biliklər: 

 

Biznes mühitində oxumaq bacarığı; 

Biznes mühitində yazmaqbacarığı;  

Biznes mühitdə riyazi biliklər;  

Biznes mühitdə iqtisadi biliklər.  

13% İnformasiya Texnologiyalarının tətbiqi: 

 

Ümumi biznes funksiyalarının həyata keçirilmək məqsədilə mətn emalı və cədvəllər 
kimi proqram təminatını tətbiq etmək;   

Biznes informasiyasını izləmək və yeniləmək məqsədilə məlumat bazası kimi 
proqram təminatından istifadə etmək.  

 

Sual nümunələri: 

 

1- İşçi heyətinin davranışında dəyişikliklərə imkan verən idarəetmə planını hazırlayan zaman 
restoran meneceri hansı amilləri nəzərə almalıdır?  

a- Öz vəzifələrinin ötürülməsini 
b- Fəaliyyətin səmərəliyini 
c- Proflaktik idarəetməni 
d- Yeni ideyalara qarşı müqaviməti 

 

2- İnqrediyentlərin çıxarılması, nisbət dəyişikliyi və qiymət dəyişikliyi nə etməyi tələb edir? 
a- Büdcə seçimlərini qiymətləndirmək. 
b-  Ziyanla işləyən liderləri müəyyən etmək. 
c- Kadrların səviyyəsini yüksəltmək. 
d- Menyunu dəyişmək. 

 

3- Aşağıda sadalananların hansı müsbət münasibətin formalaşdırılması yoludur? 
a- Yerinə yetirilməli olan vəzifələri müəyyənləşdirmək və prioritetləşdirmək. 
b- Təmizliyi və peşəkar görkəmi saxlamaq. 
c- Özünü monitorinq etmək və digərlərinin rəyini öyrənmək. 
d- Bütün vəzifələr üzrə öhdəlikləri dərk etmək. 

 

4- Satışın proqnozlaşdırılması nədir? 
a- Hesablanmış büdcə. 
b- Proqnozlaşdırılmış gəlir. 
c- Gələcək bazar planı. 
d- Qiymətqoyma məqsədi. 

 

5- Strateji düşüncədə uzun müddət dedikdə təqribən hansı zaman kəsiyi nəzərdə tutulur? 
a- Bir həftədən-bir aya kimi 
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b- 1 - 12 ay 
c- 1 - 5 il 
d- 5 ildən çox 
e- Bunların heç biri 
f- Bunların hər biri 

 
 
6- Strategiya sxeminin 2, 3 və 4-cü mərhələləri hansılardır? 
a- Strategiyanın seçilməsi, strategiyanın həyata keçirilməsi, strategiyaya nəzarət 
b- Seçimlər yaratmaq, strategiya seçmək, strategiyanı həyata keçirmək  
c- Hazırlanmış strategiya, fövqəladə strategiya və realizə olunmuş strategiya  
d- Güclü və zəif cəhətlərin qiymətləndirilməsi; strateji istiqamət seçimi, strategiyanın həyata 

keçirilməsi  

 
7- Marketinq strategiyası qiyməti məhsulun dəyərinin əsası kimi nəzərdən keçirir; seçimlər 

xərclərə ciddi nəzarətə əsaslanır; inkişaf xərclərin azaldılmasına əsaslanır. 

Aşağıdakılardan hansı biri “Porter”in rəqabət qabiliyyətli strategiyasıdır? 

A. Diqqətin fərqləndirilməsi 
B. Bölgü prinsipi 
C. Xərclərə nəzarət 
D. Fərqləndirmə 
E. Xərclərin liderliyi 
 
8- Şirkət üçün ən münasib məqsəd hansıdır? 
A. Səhmdarın sərvətinin maksimum artırılması  
B. Mənfəətin maksimum artırılması  
C. Səhmdarların sayının artırılması  
D. Səhm üzrə mənfəət səviyyəsinin maksimum artırılması  
 
9- Şirkətin sərvətində pay sahibi olan bütün maraqlı tərəflər necə adlanır?  __________. 
A. Səhmdarlar 
B. Pay sahibləri 
C. Kreditorlar 

Strateji 

təhlil 

Sabitlik. Cari 
müştərilərə 

mövcud 
məhsullar 

təqdim etməyə 

davam etmək 

Məhsullar 

Yeni 
Mövcud 

Yeni 

Mövcud 

Bazarlar 
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D. Müştərilər 
 
10- Bunlardan hansı “anlayışın olmaması və yanlış kommunikasiya nəticəsində yaranan 

münaqişənin” nümunəsidir? 
A. “eqo” münaqişə 
B. münasibət münaqişəsi 
C. “psevdo” münaqişə 
D. sadə münaqişə 
 
11- Münaqişələr barədə aşağıda qeyd edilən hansı fikirlər doğrudur? 
A. Narazılıqlar hər zaman münasibətlərin gərgin olduğunu göstərir  
B. Münaqişə hər zaman pisdir  
C. Münaqişədən hər zaman qaçmaq olar  
D. Münaqişə heç də hər zaman yanlış anlayışlar nəticəsində baş vermir  
 
12- Münaqişə prosesində birinci mərhələ _________________. 
A. Başlanğıc 
B. Sonrakı 
C. Orta 
D. Mənbə  
 
13- Aşağıdakı hansı halda münaqişə konstruktiv hesab olunur ? 
A. hər iki tərəf istədiyini əldə etdikdə  
B. o, bütün yeni münaqişələrin qarşısını alır  
C. o, yeni anlayışların formalaşmasına yardım edir və münasibətlərdə yeni nümunələr yaradır  
D. aydın qalib və aydın məğlub vardır  
 
14- Münaqişələri həll edən zaman “mən” ifadəsindən istifadə edilməsi sizə aşağıdakı hansı 

imkanı verir?  
A. Sizin öz fikrinizi təşviq etmək  
B. Digər şəxsləri müdafiəyə çəkməklə vəziyyəti ələ almaq  
C. Sizin düzgün olduğunuz digər şəxsin isə yanlış olduğunu bəyan etmək  
D. Öz fikir və düşüncənizə hakim olmaq  
 
15- Problemin həlli prosesinin birinci mərhələsi _____________________. 
A. Problemi təhlil etməkdir  
B. Problemi müəyyən etməkdir  
C. Məqsədləri müəyyən etməkdir 
D. Həll yolları yaratmaqdır  
 
16- Fundamental olaraq, sizin bütün ünsiyyətləriniz ____________ ilə başlayır və bitir  
A. motiv 
B. siz 
C. sizin ünsiyyətdə olduğunuz şəxs  
D. mesaj 
 
17- Hansı gender rolu həm kişi, həm də qadın keyfiyyətlərini əhatə edir? 
A. Matriarxat 
B. Mizoqiniya 
C. Hemofradizm 
D. Patriarxat 
 
18- Digər şəxs ilə nəzərdə tutulan ünsiyyət ilə bağlı xarakterizə olunan yüngül narahatlıq və ya 

qorxu necə adlanır 
A. vəsvəsə 
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B. paranoya. Bu digər şəxslər və onların motivləri barədə həddindən artıq şübhələnməkdir  
C. utancaqlıq 
D. ünsiyyət əndişəsi 
 
19- İnsanlar onların kim olduğunu qiymətləndirmək üçün aşağıdakı məfhumların hansından 

istifadə edirlər ? 
A. Özünə-təsir 
B. Özünü-dəyərləndirmə 
C. Özünü-inkar 
D. Özünə-hörmət 
 
20- Rəşad iş üçün özünün ilk müsahibəsinə getməyə hazırlaşır. Müsahibəyə getməzdən əvvəl o, 

fikrini cəmləşdirmək məqsədilə sakit bir otaqda əyləşir və bu vəzifə üçün uyğun, ağıllı və 
səriştəli olduğunu özünə xatırladır. Rəşad özünə-inam hissinin artırılması üçün hansı 
vasitədən istifadə edir? 

A. vizaullaşdırma 
B. müqayisələrdən qaçılması 
C. fokuslaşma 
D. özü-ilə söhbət 
 
21- Özümüzü kim olduğumuz düşüncəsinə uyğun olan vəziyyətlərə qoymaq meyllərini izah 

edən prinsip necə adlanır? 
A. eqoizm 
B. özünü-realizə  proqnozu 
C. seçilmiş hissiyyat 
D. seçilmiş diqqət 

 
 

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  

Baş menecer (restoran) 

Təlim standartına dair qısa məlumat 

Hazırkı təlim standartı restoranlar, kafelər, yeməkxanalar, digər iaşə müəssisələri, təlim mərkəzləri və 
institutları, təlim iştirakçıları üçün hazırlanmışdır.İşlə bağlı səriştənin nümayiş etdirilməsi üçün tələb 
olunan bilik və bacarıqların əldə edilməsinə xidmət edən təlim proqramları, kurikulumlar və təlim 
materiallarının hazırlanmasında bu standartdan təlimat kimi istifadə etmək olar. Bu standart əsasında 
hazırlanmış təlimrestoram meneceri üzrə əsas səriştələrə malik olan, mövcud bilik və bacarıqlarını 
inkişaf etdirmək,geniş profiləmalik olmaq, yaxud işdə məhsuldarlığını artırmaqistəyən şəxslər üçün də 
uyğun ola bilər. 

 

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

1412 (İdarəedən, restoran) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: - 

ISCO 08-də işin kodu:  1412 (General manager, restaurant) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 
ISCED-də kodu: 

- 
34 

Milli İxtisas Çərçivəsi ilə əlaqə:  

Hazırlanma tarixi: May, 2011-ci il 

Təsdiq edən qurum: …… 

Təsdiq tarixi: …… 

Təklif olunan yenilənmə tarixi: May, 2014-cü il 

 

C.1. SƏRİŞTƏLƏRİN QISA TƏSVİRİ 

Bilik:  Restoranın profilinə uyğun mətbəxin xüsusiyyətləri 

 Milli qonaqpərvərliyin səciyyəvi cəhətləri 

 Xammal maddələrinin mənşəyi və emalı 

 İçkilərin təqdim edilməsi qaydaları 

 İşçi heyətin idarə edilməsi 

 İşçi heyəti ilə əlaqədar qanunvericilik, qaydalar və normalar, sağlamlıq və 
təhlükəsizlik 

 Büdcə və maliyyə idaəretməsi 

 Restoran standartları və normativləri 

Bacarıq:  Restoran büdcəsini, maliyyə və mühasibat hesabatlarını hazırlamaq 

 Özünəməxsusluq planı və dizayn xaraktersitikasını hazırlamaq 

 Çoxsaylı işçi heyətini təlimatlandırmaq və onlara rəhbərlik etmək 

 Xammalın keyfiyyətinin müəyyən edilməsi 

 Tullantıları azaltmaq 

 Marketinq və təşviqat planlarının həyata keçirilməsi 
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 Keyfiyyətə nəzarət xidmətləri üzrə fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi 

Yanaşma:  Heyəti təşviq etmək 

 Dəqiq və aydın ünsiyyət qurmaq 

 Azərbaycan dilində yüksək səviyyədə danışmaq və yazmaq 

 Sahibkarlıq münasibətləri və davranış qaydalarının tətbiqi 

 Standart kompüter proqramlarından istifadə sahəsində təcrübə 

Əlavə / 
ümumi 
səriştələr:  

 Xarici dillər. Rus və ingilis dilləri 

 Xarici ölkələrdə xidmət təcrübəsi 

 Elektron marketinq və satış üzrə anlayış, məlumat və kommunikasiya üçün fəal 
internet istifadəçisi 

 Konkret  nəticələrə doğru sahibkarlığın təşviqi və şəxsi təşəbbüs 

 Biznes planların, illik və strateji planların hazırlanması bacarığı 

 

Səriştələr universaldır və müvafiq dil bilikləri ilə müşayiət olunduğu təqdirdə beynəlxalq miqyasda 
oxşar funksiyalarda istifadə oluna bilər. 

 

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

 

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

V.1. Xidmətlərin planlaşdırılması: 

F.1.1. İşçi heyətinin vəzifələri və vaxt qrafikini təşkil etmək və planlaşdırmaq; 

F.1.2. Rəhbərlə və (və ya) baş aşpazla müzakirə şəraitində menyunu planlaşdırmaq və 
təqdimatını təşkil etmək; 

F.1.3. Sərinləşdirici və spirtli içkilərin siyahılarını hazırlamaq  və onlara nəzarət etmək; 

F.1.4. Gigiyena və ətraf mühitə nəzarət etmək; 

F.1.5. Marketinq, satış və rezervasyaların təşkilinə nəzarət etmək; 

F.1.6. Büdcəni planlaşdırmaq (şərt deyil); 

F.1.7. Restoranın profilini işçi heyətinə təqdim etmək. 

 

V.2. Xidmətlərin çatdırılması: 

F.2.1. Məhsulların satınalınması və istifadəsi sistemini qurmaq və ona nəzarət etmək; 
F.2.2. Mətbəxə nəzarət etmək(baş aşpazla birgə); 
F.2.3. Xidmətə nəzarət etmək; 
F.2.4. Satışın və ödənişlərin qeydiyyatına nəzarət etmək; 
F.2.5. Müştərilərə xüsusi diqqət yetirmək və ünsiyyət qurmaq; 
F.2.6. Tullantıların idarə edilməsini təşkil etmək (şərt deyil). 
 

V.3. Xidmətlərə nəzarət: 

                                                             

1Müvafiq sahə üçün olan peşə standartındakı ilə eynidir. 
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F.3.1. Maliyyə hesabatını təqdim etmək və büdcəyə birbaşa nəzarət etmək (şərt deyil); 

F.3.2. İşçi heyətinin şəxsi gigiyenasına, əməyinin mühafizəsinə və təhlükəsizliyinə nəzarət 
etmək; 

F.3.3. Ərzaq və materialların keyfiyyətinə və uyğun şəkildə saxlanmasına nəzarət etmək;  

F.3.4. Restoranın daxili quruluşu, işıqlandırılması və səs sisteminə nəzarət etmək. Masaların 
hazırlanması, süfrə və restoranın dekorasiyasına nəzarət etmək; 

F.3.5. Xammalın istifadəsi və tullantıların idarə olunmasına nəzarət etmək; 

F.3.6. Təşviqat kampaniyalarının nəticələrini qiymətləndirmək; 

F.3.7. İşçi heyətini qiymətləndirmək; 

F.3.8. İT qeydiyyatına nəzarət etmək. 

 

V.4. Hesabat: 

F.4.1. Maliyyə və statistik hesabatları nəzərdən keçirmək, (aidiyyatlı qurumlara və rəhbərliyə) 
təqdim etmək (şərt deyil); 

F.4.2. İllik planları və strategiyaları hazırlamaq / təkliflər vermək. 
 

V.5. Tədbirlərin planlaşdırması: 

F.5.1. Əyləncə və tədbirlər hazırlamaq; 

F.5.2. Banket və konfransları planlaşdırmaq; 

F.5.3. Sifarişçilərlə danışıqlara nəzarət etmək; 

F.5.4. Tədbirlər üzrə büdcələri hazırlamaq; 

F.5.5. Təşviqat tədbirlərinə nəzarət etmək; 

F.5.6. Əlavə personal və xidmətləri planlaşdırmaq və nəzarət etmək; 

F.5.7. Katerinqi (restorandan kənar obyektlərə xidmətlərin) təşkil etmək və marketinqi həyata 

keçirmək (bəzi restoranlarda). 

 

V.6. Müştəri profillərinin müəyyən edilməsi: 

F.6.1. Potensial müştəriləri müəyyənləşdirmək. Təqdimatlar üçün konsepsiyanı hazırlamaq; 

F.6.2. İşçi heyətini hazırlamaq; 

F.6.3. Xidmətləri uyğunlaşdırmaq və genişləndirmək. 
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C.2. TƏLİM İLƏ BAĞLI XÜSUSİ MƏLUMAT 

C.2.1. TƏLİMİN NÖVLƏRİ 

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

Formal təlim 

Tövsiyə olunan formal təlim Uyğun gələn 
təlim növü 

Qeydlər 

Tam  orta təhsil2   

Texniki peşə təhsili və ya 
akkreditasiyadan keçmiş təlim 
müəssisəsində təlim 

  

Orta ixtisas təhsili   

Ali təhsil  Təlim iaşə və qonaqpərvərlik, iqtisadiyyat, 
satış və marketinq sahələrində keçirilə bilər. 

Müəssisələrdə istehsalatdan ayrılmadan 
aparılan peşə təlimi Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyinin təsdiq etdiyi xüsusi 
qaydalara əsasən müraciət əsasında həyata 
keçirilə bilər. Həmçinin ümumi təhsil verildiyi 
halda müəssisələr Təhsil Nazirliyinin 
qaydalarına da riayət etməlidirlər. 

Əldə edilən səriştələr milli ixtisas çərçivəsində 
istifadə oluna bilər. 

Digər:   

 

Qeyri-formal təlim tələb olunan bilik, bacarıq və yanaşmanın genişləndirilməsinə şərait yarada bilər. 

 

Qeyri-formal təlim 

Təlim həmçinin müəssisələrdə istehsalatdan ayrılmadan aparıla bilər, yalnız bu halda bir sahədən 
digərinə rəsmi keçid imkanları verilmir. 

İdarəetmə və qabaqcıl planlaşdırma bacarıqları davamlı peşə kursları ilə tamamlanan təcrübə 
əsasında əldə edilə bilər. 

 

C.2.2. TƏLİMİN İSTİQAMƏTİ 

Normal ilkin təlim istiqaməti ümumi orta təhsili bitirdikdən sonra ali peşə təhsili almaq və razılıq 
əsasında böyük bir iaşə müəssisəsi və ya oteldə təcrübə keçməkdir.  

Bəzi hallarda bu təlimə digər sektor və profillərdən üfuqi keçid imkanları mövcuddur. 

                                                             

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



“ISCO88/08-ə uyğun təkmilləşdirilmiş peşə standartlarının və əlaqədar təlim standartlarının hazırlanması”  

 23 

Müvafiq sahədə (idarəetmə, iqtisadiyyat) işçi heyətinin idarə olunması və marketinq xidməti 
sahəsində ali təhsil haqqındasənədi (diplom) və restoranda bütün funksiyalar üzrə ən azı 6 ay 
təcrübəsi olan və xüsusi təlim vasitəsi ilə səriştələrini artıran şəxslər üçün alternativ iş istiqamətləri 
mövcuddur.  

 

C.2.3. ƏVVƏLKİ TƏLİMİN TANINMASI3 

Gələcəkdə xidmət sektoru müəssisəsində ən azı iki il intensiv təcrübəsi olan şəxs səriştələrin 
yoxlanması üçün mürəciət edə və müvafiq olaraq təhsil haqqında sənəd əldə edə bilər, 
yaxudsəriştələrin artırılması üçün təhsil sisteminə cəlb olunmaq məqsədilə qiymətləndirilə 
bilər.Əvvəlki təlimin tanınması Təhsil, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliklərinin qaydalarına 
uyğun olaraq həyata keçirilə bilər. 
   

 

                                                             

3Azərbaycanda səriştələrin tanınması üçün qiymətləndirmə sistemi hazırda mövcud deyildir. 


