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 Modulların spesifikasiyası 

Modulun adı: Ana dilində ünsiyyət 

Modulun kodu: 1 

Modulun  ümumi məqsədi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tələbə peşəkar ünsiyyəti təhlil 

etməyi, peşəkar məsələləri ilə bağlı şifahi və yazılı şəkildə ünsiyyət qurmağı və peşəyə dair 

yazılı materiallardan istifadə etməyi bacaracaqdır. 

Təlim nəticəsi 1:  Peşəkar ünsiyyəti təhlil edir. 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Gələcək iş yerində kimlərlə ünsiyyət quracağını araşdırır. 

2. Gələcək  iş yerinindən kənarda kimlərlə ünsiyyət quracağını araşdırır. 

3. Gələcək iş yerində istifadə edilən səciyyəvi ünsiyyət üsullarını təsvir edir. 

4. Gələcək iş yerində səciyyəvi ünsiyyət problemlərini qiymətləndirir. 

Təlim nəticəsi 2:  Peşə məsələləri ilə bağlı şifahi ünsiyyət qurur. 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Peşəsindəki səciyyəvi ünsiyyəti təhlil edir. 

2. Peşə məsələləri ilə bağlı şifahi təqdimat verir. 

3. Səmərəli şifahi ünsiyyəti təsvir edir. 

Təlim nəticəsi 3:  Peşə məsələləri ilə bağlı yazılı ünsiyyət qurur. 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Peşəsindəki səciyyəvi yazılı ünsiyyəti təhlil edir. 

2. Daxili ünsiyyətin yazılı nümunələrini təqdim edir. 

3. Səciyyəvi yazılı xarici ünsiyyətin nümunələrini təqdim edir. 
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Modulun adı: Xarici dildə ünsiyyət 

Modulun kodu: 2 

Modulun ümumi məqsədi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tələbə gündəlik ünsiyyət zamanı 

lazım olan sözlərdən sərbəst şəkildə istifadə etməyi bilir, özünü aydın ifadə etməyi, və eləcə də 

müxtəlif sahələrə uyğun terminologiyalar tətbiq etməyi bacarır. 

Təlim nəticəsi 1: Gündəlik məsələlər, təhsil, iş, iş yerində sağlamlıq və təhlükəsizlik 

mövzularında ünsiyyət qurmağı və özünü ifadə etməyi bacarır. 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Gündəlik həyatda öz fikirlərini sadə cümlələrlə ifadə edir. 

2. Təhsil mövzusu ətrafında olan mətnləri təhlil edir. 

3. İş həyatında istifadə olunan əsas anlayışlardan istifadə edərək öz sahəsini izah edir.   

4. İş yerində sağlamlıq və təhlükəsizlik qaydalarını xarici dildə sadalayır. 

Təlim nəticəsi 2: Gündəlik məsələlər üzrə baza səviyyəsində ünsiyyət qurmağı bacarır. 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Müxtəlif ölkələrə səyahətlə bağlı müzakirələrdə iştirak edir. 

2. Ətraf mühitlə bağlı ilkin anlayışları izah edir. 

3. Maliyyə məsələləri ilə bağlı mövzularda ünsiyyət qurur. 

Təlim nəticəsi 4:  Peşə məsələləri ilə bağlı yazılı materiallardan istifadə edir. 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Peşəkar istifadə üçün müvafiq Azərbaycan mediasını müəyyən edir. 

2. Müvafiq peşə məsələləri ilə bağlı yazılı materialları təhlil edir. 

3. Müvafiq peşə ilə bağlı materialı şifahi olaraq təqdim edir. 

4. Peşə ilə bağlı yazılı materialın təqdimatını qiymətləndirir. 
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4. Gündəlik xəbərlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparır.  

Təlim nəticəsi 3: Müasir texnologiya ilə bağlı terminləri bilir və diskusiyyalar aparmağı 

bacarır. 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Ünsiyyətin müxtəlif növlərini tətbiq edir. 

2. Müxtəlif rəqəmsal texnologiyalardan məlumat almaq üçün istifadə edir. 

3. Texnologiyanın əhəmiyyətini izah edir. 

 

Modulun adı: Hesablama əməliyyatları 

Modulun kodu: 3 

Modulun ümumi məqsədi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tələbə məsələlərin həllində 

riyazi düşüncə nümayiş etdirməyi, hesablamalar aparmağı, cədvəl və qrafiklər hazırlayıb 

istifadə etməyi, cəbr qanunlarını tətbiq etməyi və təsviri statistikadan istifadə etməyi 

bacaracaqdır. 

Təlim nəticəsi 1: Məsələlərin həllində riyazi düşüncə nümayiş etdirir. 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Riyazi məsələlərin həllini necə qavradığını izah edir. 

2. Məsələlərin həllində nə zaman riyazi üsullardan istifadə edəcəyini müəyyən edir. 

3. Riyazi qanunlardan istifadə edərək məsələlərin həlli zamanı hansı texniki vəsaitlərdən 

istifadə olunacağını tədqiq edir. 

4. Praktiki məsələlərdə riyazi termin və modellərdən istifadə etmək üçün nümunələr verir. 

Təlim nəticəsi 2: Sadə hesablamalar aparır. 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. İşdən əlavə vaxt üçün hesablanan bonusları və çıxılmaları nəzərə almaqla əmək 

haqqından xalis gəliri hesablayır. 
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2. Faizləri və yenidən ödənişləri (qaytarılmaları) bank krediti üzrə hesablayır. 

3. Formul və reseptlər əsasında xammalın müxtəlif qarışıqlarını hesablayır. 

4. Sifarişlərlə əlaqəli tipik hesabatlar aparır. 

5. Digər tipik işlərlə bağlı hesablamaları yerinə yetirir. 

Təlim nəticəsi 3: Sadə qrafik və cədvəllər hazırlayır və məsələlərin həllində onlardan  

istifadə edir. 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Histoqramdan, nöqtəli diaqramdan, xətli qrafik və piktoqramdan alınan məlumatlardan 

istifadə edir. 

2. Nəzərdən keçirilən işdən alınan informasiyalara əsasən,  histoqramlar, nöqtəli 

diaqramlar, xətti qrafik və ya piktoqramlar qurur. 

3. Exceldən istifadə etməklə 2-ci qiymətləndirmə meyarındakı diaqramları qurur. 

Təlim nəticəsi 4: Məsələlərin həllində sadə cəbri qaydaları tətbiq edir. 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Mötərizələrdən istifadə etməklə ifadələri aydınlaşdırır və sadələşdirir. 

2. Tənliklər və riyazi ifadələrlə düzgün  manipulyasiya edir və onları sadələşdirir.  

3. Müvafiq dəyişənlərdən istifadə edərək riyazi funksiyalar qurur. 

4. İndexslər qanunu tətbiq edir. 

5. Sadə xətti funksiyaları praktiki misallarla izah edir. 

Təlim nəticəsi 5: Sadə təsviri statistikadan istifadə edir. 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Çoxluğa qarşı seçim konsepsiyanı izah edir. 

2. Mərkəzin tendensiya üzrə məlumatlarını  təsvir edir (moda, median, ədədi orta). 

3. Dispersiya ölçüləri olan məlumatları təsvir edir. 

4. Histoqram və diaqramları təsvir edir. 
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Modulun adı: İKT-dən istifadə 

Modulun kodu: 4 

Modulun ümumi məqsədi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tələbə işlə əlaqəli məlumatları 

tapmağı, qiymətləndirməyi və idarə etməyi, müxtəlif müvafiq mediadan istifadə etməklə 

peşəkarcasına əlaqə qurmağı və əməkdaşlıq etməyi, peşəkar rəqəmsal məzmun hazırlamağı, 

İT-dən təhlükəsiz şəkildə istifadə etməyi və texnologiyadan istifadə etməklə problemləri həll 

etməyi bacaracaqdır. 

Təlim nəticəsi 1: İnternetdə məlumatları tapmağı, qiymətləndirməyi və idarə etməyi 

bacarır. 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Müvafiq məlumat göstəricilərini (verilənlər), məlumat və rəqəmsal məzmunu müəyyən 

edir. 

2. Müvafiq məlumat göstəricilərinin, məlumat və rəqəmsal məzmunun keyfiyyətini 

dəyərləndirir. 

3. Rəqəmsal mühitlərdə məlumat göstəricilərini, məlumatları və rəqəmsal məzmunu idarə 

edir. 

   Təlim nəticəsi 2: Sosial media vasitələrindən istifadə edir. 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Müvafiq rəqəmsal texnologiyalar vasitəsilə peşəkarcasına işləyir. 

2. Müvafiq rəqəmsal texnologiyalardan istifadə etməklə məlumat göstəricilərini, məlumat və 

rəqəmsal məzmunu paylaşır. 

3. Rəqəmsal texnologiyalar vasitəsilə öz işlərini yerinə yetirir. 

4. Müvafiq rəqəmsal texnologiyalar vasitəsilə peşəkarcasına davranır. 

5. Peşəkar şəbəkə vasitəsilə ünsiyyət qurur. 

6. Rəqəmsal kimliyi idarə edir. 

   Təlim nəticəsi 3: Rəqəmsal məzmun hazırlayır. 
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Qiymətləndirmə meyarları 

1. Müvafiq formatlarda peşəkar rəqəmsal məzmunu hazırlayır. 

2. Yeni müvafiq məzmun hazırlanması üçün mövcud rəqəmsal məzmunu inteqrasiya 

edərək uyğunlaşdırır. 

3. Müəlliflik hüququ və lisenziyaların məlumat göstəricilərinə, məlumat və rəqəmsal 

məzmuna necə tətbiq edilməsini təsvir edir. 

Təlim nəticəsi 4: İnformasiya texnologiyalarından təhlükəsiz şəkildə istifadə etməyi 

bacarır. 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Müvafiq cihazları qoruyur. 

2. Şəxsi məlumat və məxfiliyi qoruyur. 

3. Cihazlardan istifadə edərkən sağlamlığını qoruyur. 

4. Cihazlardan istifadə edərkən ətraf mühiti qoruyur. 

 Təlim nəticəsi 5: Sadə texniki problemləri həll edir.   

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Müvafiq cihazları işlədərkən yaranmış texniki problemləri həll edir. 

2. Texnologiyalardan istifadə etməklə işlə əlaqəli müvafiq ehtiyacları müəyyən edərək, 

bunların texnoloji həlli yollarını seçir.  

3. Öz rəqəmsal bacarılarındakı çatışmazlıqları müəyyən edir. 

4. Öz rəqəmsal bacarıqlarındakı çatışmazlıqları aradan qaldırmaq üçün inkişaf planını 

təqdim edir. 

 

 

Modulun adı: İş şəraitində əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası qaydaları 

Modulun kodu: 5 

Modulun  ümumi məqsədi: Bu modulu tamamladıqdan  sonra tələbə  əməyin mühafizəsinin 
ümumi məsələlərini, iş şəraitində təhlükəsizlik-texnikası  və sanitariya –gigiyena qaydalarına 
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riayət etməyi bacaracaqdır. 

Təlim nəticəsi 1: İş şəraitində əmək münasibətlərinin təşkilini bilir. 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. İş şəraitində əmək münasibətlərinin hüquqi məsələlərini sadalayır. 

2. İş şəraitində əməyin mühafizəsinin təşkilati məsələlərini sadalayır. 

3. İstehsalat zədələnmələri və peşə xəstəlikləri haqqında anlayışları izah edir. 

Təlim nəticəsi 2: İş şəraitində təhlükəsizlik texnikası qaydalarını təlimata uyğun 

olaraq tətbiq etməyi bilir. 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. İctimai iaşə müəssisələrinin sexlərində tətbiq olunan təhlükəsizlik qaydalarını izah edir. 

2. İaşə müəssisələrinin avadanlıqları ilə işləyərkən təhlükəsizlik texnikası qaydaları 

haqqında məlumat verir. 

3. Yanğından profilaktikasının əsaslarını izah edir. 

Təlim nəticəsi 3: İş şəraitində sanitariya və gigiyena qaydalarını bilir . 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Istehsal sanitariyası və gigiyenasının əsaslarını izah edir. 

2.  İstehsal binalarına olan sanitar-gigiyenik tələbləri sadalayır. 

3. İaşə müəssisələrinin avadanlıqlarına, tara və qablaşdırma materiallarına qoyulan 
sanitar-gigyenik tələbləri izah edir. 

 

 

 

Modulun adı: Peşə etikası  

Modulun kodu: 6 

Modulun  ümumi məqsədi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tələbə peşəkarlığın əsas 

prinsiplərini biləcək və vaxtdan səmərəli istifadə etməyi, qrup şəklində işləməyi və iş yerində 

mövcud davranış qaydalarını təhlil etməyi bacaracaqdır. 

Təlim nəticəsi 1: Peşəkarlıq prinsiplərini bilir. 
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Qiymətləndirmə meyarları 

1. Peşəkarlıq anlayışının nə olduğunu müəyyən edir. 

2. Peşəkarlığın əsas kriteriyaları izah edir. 

3. Peşəkar davranışın əsas meyarlarını izah edir 

4. Peşəkarlığın karyera inkişafındakı rolunu dərk edir. 

Təlim nəticəsi 2: Vaxtdan səmərəli istifadə etməyi bacarır. 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Vaxt anlayışını və onun əhəmiyyətinin nədən ibarət olduğunu sadalayır. 

2. Vaxtın idarə olunmasındakı əsas yanaşmaları təhlil edir. 

3. İdarəetmə funksiyaları və vaxtın idarə olunması arasında əlaqəni izah edir. 

4. Vaxtdan səmərəli istifadəyə mane olan əsas əngəlləri aradan qaldırma üsullarını 

sadalayır. 

5. Fərdi vaxt planlaşdırma üsullarını nümayiş etdirir. 

Təlim nəticəsi 3: Qrup daxilində səmərəli işləməyi bacarır. 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Öz peşəsi ilə bağlı qruplarda necə işlədiyini izah edir. 

2. Səciyyəvi qrup işlərində qrupdakıların rollarını təsvir edir. 

3. Qrup işində öz şəxsi rolunu təhlil edir. 

4. Öz peşəsi ilə bağlı qrup işində problemlərin nümunələrini nəzərdən keçirir. 

5. 4-cü qiymətləndirmə meyarında müəyyən edilən problemlərin həllinə necə kömək edə 

biləcəyini təsvir edir. 

Təlim nəticəsi 4: İş yerində davranış qaydalarını təhlil etməyi bacarır. 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Etik davranışın hansı mənanı ifadə etdiyini  nümayiş etdirir. 

2. İş etikası anlayışını və fərdi etik davranışların nə olduğunu izah edir. 

3. Müəssisə və təşkilatlarda gündəlik etik davranış qaydalarını sadalayır. 

4. Ətraf mühiti bir işçi kimi  necə qoruya biləcəyini təsvir edir .  
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5. Müəssisə və təşkilatlarda davranış qaydalarının idarə olunması prinsiplərini 

müəyyənləşdirir. 

 

Modulun adı: Sahibkarlıq 

Modulun kodu: 7 

Modulun ümumi məqsədi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tələbə sahibkarlıq ideyalarını 

müəyyənləşdirib qiymətləndirməyi, ideyaların həyata keçirilməsi üçün lazımi resursları 

müəyyənləşdirib toplamağı, və ideyaları  həyata keçirilməsi yollarını göstərməyi bacaracaqdır. 

Təlim nəticəsi 1: Sahibkarlıq ideyalarını, imkanlarını müəyyən etməyi və 

qiymətləndirməyi bacarır. 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Sahibkarlığın mahiyyətini izah edir. 

2. Sahibkarlıq fəaliyyəti üçün əlində olan imkanları müəyyən edir. 

3. Sahibkarlıq ideyalarını müəyyənləşdirir. 

4. Sahibkarlıq ideyasını qiymətləndirir. 

Təlim nəticəsi 2: Sadə biznes layihəsini hazırlayır. 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Biznes planın məqsəd və strukturunu izah edir. 

2. Marketinq planını hazırlayır. 

3. Satış və insan resurslarını planlaşdırır. 

4. İnvestisiya və maliyyə planını hazırlayır. 

5. Büdcəni planlaşdırır. 

6. Qeyri-müəyyənlik  və risk hallarında  necə    qərar qəbul edəcəyini  təsvir edir.  

Təlim nəticəsi 3: Sahibkarlıq ideyalarını necə həyata keçirməli olduğunu göstərir. 

Qiymətləndirmə meyarları 
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1. Yaradılan müəssisənin  hüquqi məsələlərini təsvir edir. 

2. Sahibkarlıq prosesində başqaları ilə səmərəli əməkdaşlıq üçün nə edəcəyini təsvir edir. 

3. Biznes plan hazırlanmasından sonrakı addımlarını müəyyən edir 

 

Modulun adı: Estetika və mədəni özünüifadə 

Modulun kodu: 8 

Modulun  ümumi məqsədi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tələbə Azərbaycan yazıçıları və 

rəssamlarının əsərlərini təhlil etməyi, Azərbaycan mədəniyyətini təqdim etməyi, iş şəraitində 

fikrini düzgün və mədəni tərzdə çatdırmaq üçün  maraqlı bədii ifadə  tərzi seçməyi  

bacaracaqdır. 

Təlim nəticəsi 1: Azərbaycanın mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin əsas əsərlərini 

şərh edir.  

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Azərbaycanın 3 görkəmli yazıçısının əsərlərini təhlil edir. 

2. Azərbaycan musiqi sənətinin 3 görkəmli nümayəndəsinin yaradıcılığını təhlil edir. 

3. Azərbaycanın 3 görkəmli vizual rəssamının əsərlərini təhlil edir. 

Təlim nəticəsi 2: Dünya incəsənət nümunələrini və məşhur mədəniyyət və incəsənət 

xadimlərinin əsərlərini şərh edir. 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Dünyaca məşhur 3 mədəniyyət sahəsini müəyyən edir. 

2. Mədəniyyət sahələri haqqında məlumatları təhlil edir. 

3. Seçilmiş mədəniyyət sahələrinin şifahi təqdimatını verir. 

4. Başqalarına mədəniyyət sahələrinin təqdim edilməsinə dair konstruktiv rəy verir . 

5. 3 mədəni sahənin yazılı təqdimatını hazırlayır. 

Təlim nəticəsi 3: Kreativlik və estetika anlayışlarını təhlil edərək onlardan istifadə edir. 
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Qiymətləndirmə meyarları 

1. Estetika anlayışını təhlil edir. 

2. Kreativlik anlayışını təhlil edir. 

3. Estetika anlayışından istifadə edərək kretiv ideyalar təqdim edir. 

Təlim nəticəsi 4: Etiket və nəzakət qaydalarını təhlil edərək onlardan istifadə edir.  

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Ölkəmizə xas nəzakət qaydalarını şərh edir. 

2. İş yerində etiket qaydalarını tətbiq edir. 

3. Ayrı-ayrı ölkələrdə istifadə edilən etiket və nəzakət qaydalarını təhlil edir. 

 

Modulun adı: Fiziki tərbiyə 

Modulun kodu: 9 

Modulun  ümumi məqsədi:  Bu modul tamamlandıqdan sonra tələbə tərbiyəvi prosesdə 

sağlamlığın yüksəldilməsi, peşə xəstəliklərinin qarşısının alınması, pis vərdişlər, fərdi fiziki 

inkişaf və sağlam fiziki həyat haqqında zəruri məlumatı biləcək və dövlət standartında müvafiq 

təlimlərlə nəzərdə tutulan fiziki standartları yerinə yetirmək üçün fərdi olaraq seçilmiş kompleks 

sağlamlıq və gimnastika məşğələlərini həyata keçirməyi bacaracaqdır. 

Təlim nəticəsi 1: Hərəki vərdiş və bacarıqları formalaşdıran müxtəlif statik və 

dinamik hərəkətləri sadə üsullarla icra edir. 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Hərəkətlərin sağlamlaşdırıcı və inkişafetdirici təsirini izah edir. 

2. Hərəkətlərin icra şəraiti və icra üsulunun təkmilləşdirilməsi barədə müzakirə aparır. 

3. Şəxsiyyətin hormonik inkişafını təsvir edir.  

4. Fiziki tərbiyə üzrə nəzəri bilikləri izah edir. 

Təlim nəticəsi 2:  Fiziki tərbiyə prosesində intizam və rejim qaydalarına əməl edir, 
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birgə fəaliyyət bacarıqları nümayiş etdirir. 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Aktiv hərəkətlərlə bağlı bacarıq və vərdişlərini nümayiş etdirir. 

2. Aktiv hərəkətlərin icrasında əlverişli üsullarından istifadə edir. 

3. Aktiv hərəkətlərinə nəzarət edir. 

4. Şəraitə uyğun ilkin tibbi yardım göstərir. 

5. Bərpaedici vasitələrdən səmərəli istifadə edir.  

Təlim nəticəsi 3:  İdman oyunlarını, o cümlədən milli idman oyunlarını və onların 

növlərini təqdim edir. 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Fiziki hazırlığını artırmaq üçün aktiv hərəkətlərdən və xüsusi vasitələrdən müntəzəm 

istifadə edir.  

2. Yaş qrupuna müvafiq hərəkətlərə qadir olduğunu nümayiş etdirir. 

3. Hərəkətlərin icrası zamanı əlverişli metodlar tətbiq edir.  

4. Aktiv hərəkətlərə qadir olduğunu nümayiş etdirir. 

 

Modulun adı: Çağırışaqədərki hazırlıq 

Modulun kodu: 10 

Modulun ümumi məqsədi: Bu modul tamamlandıqdan sonra tələbə dövlət təhlükəsizliyinin 

tarixi və hüquqi əsasları, sıra və intizam nizamnamələrinin ümumi müddəalarını biləcəkdir. 

Təlim nəticəsi 1: Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində istifadə olunan hərbi 

texnika və sursatlar haqqında zəruri məlumatlara malik olduğunu nümayiş etdirir. 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaradılması və inkişafı barədə məlumatları şərh edir. 

2. Vətənin müdafiəsində vətəndaş vəzifələrini sadalayır. 
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3. Hərbi nizamnamələrin yerinə yetirilmə məsuliyyətini dərk edir. 

4. Sıra və intizam nizamnamələrinin ümumi müddəalarını şərh edir. 

  Təlim nəticəsi 2: Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin nizamnamələrində 

təsbit olunmuş əsas müddəaları mənimsədiyini, tibbi yardım və mülki müdafiə 

bacarıqlarına, topoqrafik vərdişlərə yiyələndiyini nümayiş etdirir. 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Müasir ümumqoşun döyüşü haqqında məlumatları şərh edir. 

2. Müasir döyüş vasitələrini təsvir edir. 

3. Topoqrafiya üzrə bacarıqlarını nümayiş etdirir. 

4. Fövqəladə hadisələr zamanı əhalinin mühafizəsi haqqında biliklərini təsnif edir. 

5. Mühafizə vasitələrindən düzgün istifadə edir. 

6. Radiasiyaya nəzarət və kimyəvi kəşfiyyat cihazlarından istifadə edir.   

Təlim nəticəsi 3:   Mülki müdafiə, sıra təlimi və fiziki hazırlığa aid normativləri yerinə 

yetirir, onların icrası zamanı qrup və komanda tərkibində əlaqəli fəaliyyət göstərir. 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Sağlam həyat tərzi üzrə bilikləri əlaqələndirir. 

2. Sağlamlığın mühafizəsi haqqında ümumi müddəaları şərh edir. 

3. Yaralanma və bədbəxt hadisə zamanı zərərçəkənlərə ilkin tibbi yardım göstərir. 

4. Fövqəladə hadisələrdə zədələnmələrin profilaktikasını və ilkin tibbi yardım qaydalarını 

tətbiq edir. 

5. Radiasiya şüalanmaları və kimyəvi zədələnmələr zamanı ilkin tibbi yardımı yerinə yetirir. 

 

 

 

Modulun adı: Planlaşdırma və hesabatvermə 

Modulun kodu:  

Modulun  ümumi məqsədi:  



21 

 

Təlim nəticəsi 1: Öz işini planlaşdırır. 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Tapşırığa əsasən işini zamana görə  planlaşdırır; 

2. Mövcud resursları yoxlayır; 

3. Plana və mövcud resurslara uyğun olaraq özünün komanda daxilindəki vəzifələri və  fəaliyyət 
məqsədlərini müəyyən edir 

Təlim nəticəsi 2: Öz işi haqqında şifahi və yazılı hesabat verir. 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Öz fəaliyyətinin nəticələri haqqında rəhbərə düzgün şifahi hesabat verir; 

2. Müvafiq formalardan (şablonlar, sxemlərdən) istifadə etməklə öz işi haqqında düzgün yazılı hesabat verir 

Təlim nəticəsi 3: Statistik məlumatları şərh edir.  

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Tələb olunan statistik məlumatları düzgün  toplayır; 

2. Müvafiq statistik məlumatları fəaliyyət planı ilə  müqayisə edir; 

3. Plandan kənarlaşmaları izah edir. 

 

Modulun adı: Əl alətləri və mexaniki alətlərdən istifadə 

Modulun kodu:  

Modulun  ümumi məqsədi:  

Təlim nəticəsi 1: Struktur bölmədə müvafiq əl alətləri və mexaniki alətlərdən 
istifadənin vəziyyətini qiymətləndirir.  

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Alətlərin effektivliyinin təhlilini aparır; 

2. Yeni alətlərin potensial istifadəsini təcrübədə sınaqdan keçirir; 

3. Əl alətləri və mexaniki alətlərin istifadəsinin sağlamlığa potensial təhlükələrini müəyyən edir 

Təlim nəticəsi 2: Alətlərə göstərilən texniki xidməti və onların yenilənməsini 

monitorinq edir. 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Texniki xidmətin mövcud vəziyyətini qiymətləndirir; 
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2. Müvafiq texniki xidmət planı hazırlayır. 

Təlim nəticəsi 3:  Xüsusi əl alətləri və mexaniki alətlərdən istifadə edir. 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Xüsusi alətlərdən effektiv istifadəni nümayiş etdirir (əhatə olunanlar: xüsusi alətlər – aşpaz 

bıçağı, dilim bıçağı, kommunal bıçaq,parça bıçaq növləri, ətçəkən, doğrayıcı və s.). 

 

Modulun adı: Müştəri-yönümlülük 

Modulun kodu:  

Modulun  ümumi məqsədi:  

Təlim nəticəsi 1: Komandanın mövcud müştəriyönümlülük səviyyəsini müşahidə 
edir. 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Müştəriyönümlülük üzrə əsas sahələri müəyyən edir 

2. Müştəri xidmətləri planını hazırlayır. 

3. Müştəriyünümlülük üzrə müəyyən edilmiş əsas sahələr üçün monitorinq vasitələrini 

tətbiq edir və ya hazırlayır.  

4. Monitorinq vasıtələrindən səmərəli şəkildə istifadə etməklə müvafiq sahələri 

müştəriyönümlülük üzrə monitorinq edir 

5. Monitorinqin nəticələri barədəaidiyyəti üzrə maralıtərəflərə düzgün məlumat verir. 

Təlim nəticəsi 2: Əsas müştəri xidmətini həyata keçirir. 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Müştərinin əsas ehtiyaclarını dəqiq şəkildə  müəyyən edir; 

2. Müştərinin əsas ehtiyaclarını qarşılamaq üçün  lazım olan resursları müəyyən edir; 

3. Əsas müştərilər üçün xidməti dəstəkləyir; 

4. Əsas müştəri xidmətinin effektivliyini  qiymətləndirir. 

Təlim nəticəsi 3: İşçilərə müştəriyönümlülük üzrə təlim keçir. 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Müştəri xidmətləri planını rəhbərlik və aidiyyəti işçilərə təqdim edir; 

2. İşçilərin bacarıq ehtiyaclarını müəyyən edir; 



23 

 

3. Uyğun əhatəli metodlardan istifadə etməklə işçilərin müştəriyönümlülük üzrə təlim ehtiyaclarını dəqiq 

təhlil edir; 

4. Təlim ehtiyaclarının təhlilinin nəticələrinə əsaslanan müvafiq təlim məqsədlərini hazırlayır; 

5. Təlim məqsədlərinin qarşılanmasını təmin etməklə müştəriyönümlülük üzrə effektiv təlim planları və 

materialları hazırlayır; 

6. Real həyatdan götürülmüş nümunələrdən istifadə etməklə təlim planlarını həyata keçirir; 

7. Müntəzəm qiymətləndirmə tədbirləri həyata keçirir. 

 

Modulun adı: Marketinq və satış bacarıqları  

Modulun kodu:  

Təlim nəticəsi 1: Biznesə başlamağın yollarını müəyyən edir . 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Məhsulu (xidməti) effektiv şəkildə nümayiş etdirir; 

2. Məhsulun (xidmətin) kimlərin (hansı qrup) alacağını izah edir; 

3. Müştərilərlə effektiv şəkildə necə əlaqə saxlamağın lazım olduğunu nümayiş etdirir; 

4. Müştərilərin nə üçün rəqiblərinizin deyil, sizin məhsulları (xidmətləri) alacaqlarını izah 

edir. 

  Təlim nəticəsi 2: İşə başlamaq üçün lazım olan xərcləri hesablayır 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Biznesə başlamaq üçün nələrin lazım olduğunu dəqiq şəkildə müəyyən edir; 

2. İlkin kapitalın haradan əldə edilə biləcəyini müəyyən edir. 

Təlim nəticəsi 3:   Gəlir və xərclərin uçotunu aparır 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Maliyyə uçotunun aparılmasının əhəmiyyətini izah edir; 

2. Satış və xərcləri əks etdirən kassa kitabının əhəmiyyətini izah edir; 

3. Müştərilər üçün qaimələri düzgün şəkildə hazırlayır; 

4. Maliyyə məsləhət və xidmətlərini əldə edir. 
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Təlim nəticəsi 4: Məhsulun (xidmətin) qiymətini hesablayır. 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Biznesin hansı xərclərə malik olduğunu izah edir; 

2. Məhsulun (xidmətin) qiymətinin necə hesablandığını nümayiş etdirir; 

3. Xərcləri qarşılamaq üçün tələb olunan satış həcmini hesablayır. 

 

Modulun adı: Fərdi xidmətlərin təmin edilməsi 

Modulun kodu:  

Təlim nəticəsi 1. Müştərilər üçün müsbət təəssürat yaradan fərdi amilləri qiymətləndirir 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Müştəri tələblərini aydınlaşdırır 

2. Müştərilərlə ünsiyyət zamanı müsbət təəssüratın yaradılması üçün tələb olunan fərdi 

keyfiyyət və bacarıqları nümayiş etdirir. 

Təlim nəticəsi 2: Xidmət göstərir 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Müvafiq xidməti təsvir edir; 

2. Müştərinin ehtiyaclarının necə proqnozlaşdırılmalı olduğunu nümayiş etdirir 

3. Müvafiq fəaliyyət üçün müştəri xidməti tələblərini müəyyən edir; 

4. Xidmətlərdən imtina edilməsi üsullarına uyğun olaraq müvafiq xidmətlərin təmin 

edilməsini nümayiş etdirir; 

5. Müştərinin gözləntilərini necə qarşılamaq lazım olduğunu nümayiş etdirir. 

Təlim nəticəsi 3. Müştəri narazılığı ilə məşğul olur 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Müştərinin narazılığına necə reaksiya verilməli və bu barədə rəhbər şəxsə necə 

məlumat verilməli olduğunu nümayiş etdirir; 

2. Müştərinin narazılığı ilə effektiv şəkildə məşğul olmağın əhəmiyyəti və bunu edə 
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bilmədikdə meydana çıxan fəsadları izah edir. 

 

Modulun adı: Satışın təşkil edilməsi 

Modulun kodu:  

Təlim nəticəsi 1. Satışdan əvvəl malları/məhsulları satışa hazırlayır. 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Satış sahəsindəki çatışmayan məhsulları dəqiq şəkildə müəyyən edir; 

2. Təlimatlara əsasən rəfləri çatışmayan məhsullarla doldurur; 

3. Malların ardıcıl nümayişini satış qaydalarına uyğun təşkil edir; 

4. Satışa çıxarılan və sərgilənən malların xarici görünüşü və son istifadə tarixlərini FIFO 

müvafiq qaydada yoxlayır; 

5. Yeni 3 məhsulun kəmiyyət və keyfiyyətini izah edir; 

6. Verilən 3 məhsulun çeşidi, eləcə də xüsusi reklam və satış kampaniyaları üçün onların 

üstünlüklərini izah edir. 

Təlim nəticəsi 2: Satışdan sonrakı xidmətləri yerinə yetirir. 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Satış sahəsinə əsasən stokun vəziyyəti, məhsulların mövcudluğu, defekt 

mallar/məhsullar və tullantılar kimi satış büdcəsinə təsir edən amilləri izləyir; 

2. Satış sonrası xidmət prosesi ilə əlaqədar bildirilən dəyişiklikləri tətbiq edir; 

3. Məhsulla əlaqəli xidmət, geri qaytarma, dəyişiklik və bənzər məsələlər barəsində əldə 

edilmiş məlumatları rəhbərliyə bildirmək; 

4. Sifariş üçün stokda/anbarda mövcud olmayan məhsulların siyahısını dəqiq şəkildə 

hazırlayır 

 

Modulun adı: Satışın həyata keçirilməsi. 

Modulun kodu: 
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Təlim nəticəsi 1. Satış əməliyyatını həyata keçirir 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Məhsulları müştəriyə təqdim edir və alış ilə müştərinin ehtiyacları arasında əlaqələri 

müvafiq qaydada təyin edir; 

2. Müştərini ehtiyaclarına uyğun müvafiq qaydada məhsula yönəldir; 

3. Satışa qoyulan məhsul haqqında məlumatları (məhsul tətbiqi, yoxlama, təqdimat, 

dadma) satış texnikasına uyğun müştəriyə çatdırır; 

4. Müştərini satılan məhsulu toplamaq üçün zəruri əməliyyatlara (kassaya) müvafiq 

qaydada yönləndirir 

5. Qarışıq çeşiddə olan malların texniki təfərrüatı barədə dəqiq məlumat verir; 

6. Satılmış məhsulun çatdırılması üçün lazımi prosedurları dəqiq şəkildə həyata keçirir; 

7. Müəssisənin tələblərinə uyğun olaraq nağd və elektron şəkildə, eləcə də kredit kartları 

vasitəsilə ödənişlərin edilməsinə yardım edir. 

Təlim nəticəsi 2. Müştəriyə məlumat verir. 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Müştəriyə endirim, kampaniya və oxşar dəyişikliklər barədə müvafiq qaydada məlumat 

verir; 

2. Müştərinin almaq istədiyi məhsulun son satış miqdarı, çatdırma, ödəmə və zəmanət 

şərtləri və s. haqqında məlumat verir; 

3. Satış imkanlarını artıran müvafiq məhsul və ya xidmətləri dialoq vasitəsi ilə müəyyən 

edir. 

 

Modulun adı: Satışın artırılması 

Modulun kodu:  

Təlim nəticəsi 1. Müştəri ehtiyaclarını müəyyən edir 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Dinləmə və sual-cavab metodlarından istifadə etməklə müştəri ehtiyaclarını müəyyən 
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edir; 

2. Dialoqa uyğun məhsul, xidmət və məlumat təmin etməklə müştəri ehtiyaclarına müvafiq 

qaydada cavab verir; 

3. Satış imkanlarını artıran müvafiq məhsul və ya xidmətləri dialoq vasitəsi ilə müəyyən 

edir. 

Təlim nəticəsi 2. Məhsul (xidmət) çeşidlərini araşdırır 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Hər hansı üç məhsul və (və ya) xidmətin xüsusiyyətləri və faydalarını müəyyən edir; 

2. Seçilmiş məhsul və ya xidmətləri tamamlayan, yaxud onları əvəz edən digər üç məhsul 

və ya xidmətin xüsusiyyətləri və faydalarını müəyyən edir; 

3. Tez satılan malların siyahısını müvafiq qaydada tərtib edir. 

Təlim nəticəsi 3: Satışı artıran üsullardan istifadə edir 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Satışın artırılması məqsədilə müştəriləri müvafiq qaydada məlumatlandırır (miqyas: 

əyani nümayiş, kataloqlar, təşviqat materialları, statistika və istinadlar, qiymətlər, 

çatdırma vaxtı və xərclər, ödəniş şərtləri və satışdan sonrakı xidmətlər); 

2. Satışın həcmini artırmaq üçün yardımçı elementlərdən necə istifadə etmək lazım 

olduğunu izah edir; 

3. Rəf düzülüşü zamanı bir-biri ilə sinerji (uyğunluq) təşkil edən 3 məhsulu təsvir edir; 

4. Sadiq müştəri portfeli yaratmaq üçün onlara müvafiq qaydada xüsusi satış 

kampaniyaları təklif edir. 

 

Modulun adı: Kassa əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi. 

Modulun kodu:  

Təlim nəticəsi 1. Kassanı satışa hazırlayır 
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Qiymətləndirmə meyarları 

1. Avadanlıqların (skan aparatı, printer, monitor, yeriyən bant, detektor) funksiyalarını 

müvafiq qaydada izah edir; 

2. POS terminalın iş funksiyasını izah edir; 

3. İş prosesi zamanı kassaya lazım olan dəftərxana ləvazimatlarını (qələm, stepler, 

kalkulyator, qəbz, qaimə-faktura, möhür və nəğd satış forması) təsvir edir; 

4. Kassa və POS terminal cihazına termal/rulon kağızı müvafiq qaydada yerləşdirir. 

Təlim nəticəsi 2. Əməliyyatları aparır. 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Malların kassa aparatında oxunmasını (qiymət və miqdarın düzgünlüyünü təmin 

etmək) nümayiş etdirir; 

2. Satışı nağd şəkildə müvafiq qaydada həyata keçirir; 

3. Məbləğin müəssisəyə aid olan müştərinin endirim (bonus) kartına köçürülməsini 

nümayiş etdirir. 

4. Satışı nağdsız şəkildə müvafiq qaydada həyata keçirir 

5. Geri qaytarma əməliyyatını nümayiş etdirir; 

6. Geri qaytarılan malların ödənişlərinin geri qaytarılma prosesini müvafiq qaydada təsvir 

edir; 

7. Məhsulların zərər görməyəcək şəkildə paketlənməsini nümayiş etdirir. 

 

 

Modulun adı: Pul hesabatlarının aparılması. 

Modulun kodu:  

Təlim nəticəsi 1. İşə başlayarkən avansı təhvil alır. 
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Qiymətləndirmə meyarları 

1. Avans məbləği üzrə saya uyğun pul vahidlərini dəqiq şəkildə təhvil alır; 

2. Pul vahidlərini müvafiq qaydada kassa qutusuna yerləşdirir; 

3. Avans formunun (blankının) müvafiq şəxslərin imzası ilə təsdiqlənmə qaydalarını izah 

edir. 

 

Təlim nəticəsi 2. Növbə sonunda avans və satış məbləğini təhvil verir. 

Qiymətləndirmə meyarları 

1. Avans və satış məbləğini dəqiq şəkildə sayır və saya uyğun pul vahidlərini (əskinas və 

qəpik) blanka qeyd edir; 

2. Avans və satış məbləği sənədlərinin (blanklarının) müvafiq şəxslərin imzası ilə 

təsdiqlənmə qaydalarını izah edir 

3. Nağdsız əməliyyat çekləri ilə POS-terminaldan çıxan toplam Z hesabatını müvafiq 

qaydada tutuşdurur. 

 

 

Modulun adı: İstehsalat təlimi  

Modulun kodu: 18 

Təlim nəticəsi 1: Ticarət  müəssisələrinin iş prinsiplərini bilir 

Təlim nəticəsi 2: Ərzaq mallarını təsnifatına görə qruplaşdırır. 

Təlim nəticəsi 3: Qeyri ərzaq mallarını təsnifatına görə qruplaşdırır. 

Təlim nəticəsi 4: Qeyri ərzaq mallarının satışı üzrə mağazanın şöbələrində iş qaydalarını bilir 

Təlim nəticəsi 5 Müxtəlif növ nəzarət kassa aparatlarının iş prinsiplərini bilir. 
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Modulun adı: İstehsalat təcrübəsi  

Modulun kodu: 19 

Təlim nəticəsi 1: İş yerində əməl ediləcək təhlükəsizlik tədbirlərini bilir və qaydaları tətbiq 

etməyi bacarır. 

Təlim nəticəsi 2: İş yerində sanitariya və gigiyena qaydalarına əməl edir. 

Təlim nəticəsi 3: Ərzaq və qeyri ərzaq mallarını təsnifatına görə qruplaşdırır. 

Təlim nəticəsi 4: Ticarət müəssisələrində məhsulların reklamını və satışını təşkil edir. 

Təlim nəticəsi 5: Ticarət müəssisələrində uçot və hesabat qaydalarını təşkil edir. 

Təlim nəticəsi 6: Müxtəlif növ nəzarət kassa aparatlarında işləyir. 

 


