İxtisasın tәdris planı - modulların siyahısı
Tәhsil müddәti: 6 ay
İxtisas: Plastik boru qaynaqçısı
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Modulların spesifikasiyası
Modulun adı: İKT-dәn istifadә
Modulun kodu: 1
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә işlә әlaqәli mәlumatları
tapmağı, qiymәtlәndirmәyi vә idarә etmәyi, müxtәlif müvafiq mediadan istifadә etmәklә
peşәkarcasına әlaqә qurmağı vә әmәkdaşlıq etmәyi, peşәkar rәqәmsal mәzmun hazırlamağı,
informasiya texnologiyalarından tәhlükәsiz şәkildә istifadә etmәyi vә texnologiyadan istifadә
etmәklә problemlәri hәll etmәyi bacaracaqdır.
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Tәlim nәticәsi 1: İnternetdә mәlumatları tapmağı, qiymәtlәndirmәyi vә idarә etmәyi
bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Müvafiq mәlumat göstәricilәrini (verilәnlәr), mәlumat vә rәqәmsal mәzmunu müәyyәn
edir.
2. Müvafiq mәlumat göstәricilәrinin, mәlumat vә rәqәmsal mәzmunun keyfiyyәtini
dәyәrlәndirir.
3. Rәqәmsal mühitlәrdә mәlumat göstәricilәrini, mәlumatları vә rәqәmsal mәzmunu idarә
edir.
Tәlim nәticәsi 2: Sosial media vasitәlәrindәn istifadә edir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Müvafiq rәqәmsal texnologiyalar vasitәsilә peşәkarcasına işlәyir.
2. Müvafiq rәqәmsal texnologiyalardan istifadә etmәklә mәlumat göstәricilәrini, mәlumat vә
rәqәmsal mәzmunu paylaşır.
3. Rәqәmsal texnologiyalar vasitәsilә öz işlәrini yerinә yetirir.
4. Müvafiq rәqәmsal texnologiyalar vasitәsilә peşәkarcasına davranır.
5. Peşәkar şәbәkә vasitәsilә ünsiyyәt qurur.
6. Rәqәmsal kimliyi idarә edir.
Tәlim nәticәsi 3: Rәqәmsal mәzmun hazırlayır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Müvafiq formatlarda peşәkar rәqәmsal mәzmunu hazırlayır.
2. Yeni müvafiq mәzmun hazırlanması üçün mövcud rәqәmsal mәzmunu inteqrasiya
edәrәk uyğunlaşdırır.
3. Müәlliflik hüququ vә lisenziyaların mәlumat göstәricilәrinә, mәlumat vә rәqәmsal
mәzmuna necә tәtbiq edilmәsini tәsvir edir.
Tәlim nәticәsi 4: İnformasiya texnologiyalarından tәhlükәsiz şәkildә istifadә üsullarını
tәtbiq edir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Müvafiq cihazları qoruyur.
2. Şәxsi mәlumat vә mәxfiliyi qoruyur.
3. Cihazlardan istifadә edәrkәn sağlamlığını qoruyur.
4. Cihazlardan istifadә edәrkәn әtraf mühiti qoruyur .
Tәlim nәticәsi 5: Sadә texniki problemlәri hәll edir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Müvafiq cihazları işlәdәrkәn yaranmış texniki problemlәri hәll edir.
2. Texnologiyalardan istifadә etmәklә işlә әlaqәli müvafiq ehtiyacları müәyyәn edәrәk,
bunların texnoloji hәlli yollarını seçir.
3. Öz rәqәmsal bacarılarındakı çatışmazlıqları müәyyәn edir.
4. Öz rәqәmsal bacarıqlarındakı çatışmazlıqları aradan qaldırmaq üçün inkişaf planını
tәqdim edir.
Modulun adı: Şәxsi inkişaf vә karyera planlaşdırılması
Modulun kodu: 2
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә özünü tanımağı vә
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şәxslәrarası münasibәtlәri tәnzimlәmәyi, düşünmәyi, problemlәri hәll edәrәk qәrarları qәbul
etmәyi, karyera mәqsәdlәrini müәyyәn etmәyi vә müasir iş axtarma vә müraciәt üsullarınıdan
istifadә etmәyi bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Özünü tanımağı vә şәxslәrarası münasibәtlәri tәnzimlәmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Stresi idarә edir vә emosiyaları tәnzimlәyir.
2. Pozitiv düşünür vә özünü qiymәtlәndirir.
3. Empatiya qurur vә dinlәyir.
4. Şәxslәrarası münasibәtlәri effektiv idarә edir vә mübahisәlәri hәll edir.
Tәlim nәticәsi 2: Düşünmәyi vә problemlәri hәll edәrәk qәrarları qәbul etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Mәqsәdlәrini müәyyәnlәşdirir vә qәrarları qәbul edir.
2. Problemlәri hәll edir.
3. Tәnqidi vә yaradıcı düşünür.
4. İcra edir vә davamlılığı tәmin edir.
Tәlim nәticәsi 3: Karyera mәqsәdlәrini müәyyәn edir vә müasir iş axtarma vә müraciәt
üsullarından istifadә etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Karyera anlayışının mәnasını izah edir.
2. Karyera mәqsәdlәrinin müәyyәn edilmәsi yollarını araşdırır.
3. Müasir iş axtarma vә müraciәt üsullarından istifadә edir.
4. Peşәkar inkişafın üsul vә mәrhәlәlәrinә tәtbiq edir.

Modulun adı: Fiziki tәrbiyә
Modulun kodu: 3
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modul tamamlandıqdan sonra tәlәbә tәrbiyәvi prosesdә
sağlamlığın yüksәldilmәsi, peşә xәstәliklәrinin qarşısının alınması, pis vәrdişlәr, fәrdi fiziki
inkişaf vә sağlam fiziki hәyat haqqında zәruri mәlumatı bilәcәk vә dövlәt standartında müvafiq
tәlimlәrlә nәzәrdә tutulan fiziki standartları yerinә yetirmәk üçün fәrdi olaraq seçilmiş kompleks
sağlamlıq vә gimnastika mәşğәlәlәrini hәyata keçirmәyi bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Hәrәki vәrdiş vә bacarıqları formalaşdıran müxtәlif statik vә
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dinamik hәrәkәtlәri sadәüsullarla icra edir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
Hәrәkәtlәrin sağlamlaşdırıcı vә inkişaf etdirici tәsirini izah edir.
Hәrәkәtlәrin icra şәraiti vә icra üsulunun tәkmillәşdirilmәsi barәdә müzakirә aparır.
Şәxsiyyәtin hormonik inkişafını tәsvir edir.
Fiziki tәrbiyә üzrә nәzәri biliklәri izah edir.
Tәlim nәticәsi 2: Fiziki tәrbiyә prosesindә intizam vә rejim qaydalarına әmәl edir,
birgә fәaliyyәt bacarıqları nümayiş etdirir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
Aktiv hәrәkәtlәrlә bağlı bacarıq vә vәrdişlәrini nümayiş etdirir.
Aktiv hәrәkәtlәrin icrasında әlverişli üsullarından istifadә edir.
Aktiv hәrәkәtlәrinә nәzarәt edir.
Şәraitә uyğun ilkin tibbi yardım göstәrir.
Bәrpaedici vasitәlәrdәn sәmәrәli istifadә edir.
Tәlim nәticәsi 3: İdman oyunlarını, o cümlәdәn milli idman oyunlarını vә onların
növlәrini tәqdim edir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
Fiziki hazırlığını artırmaq üçün aktiv hәrәkәtlәrdәn vә xüsusi vasitәlәrdәn müntәzәm
istifadә edir.
Yaş qrupuna müvafiq hәrәkәtlәrә qadir olduğunu nümayiş etdirir.
Hәrәkәtlәrin icrası zamanı әlverişli metodlar tәtbiq edir.
Aktiv hәrәkәtlәrә qadir olduğunu nümayiş etdirir.

Modulun adı: İş şәraitindә әmәk, tәhlükәsizlik vә sağlamlıq qaydaları
Modulun kodu: 4
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә, әmәyin, әtraf mühitin
mühafizә olunma qaydalarını, istehsalat sanitariyası, әmәk gigiyenasıqaydalarını bilәcәk vә
mümkün tәhlükәlәrin qarşısını almağı bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: İş yerindә әmәl edilәcәk tәhlükәsizlik tәdbirlәrini bilir vә qaydaları
tәtbiq etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Әmәyin tәhlükәsizliyi vә әmәk fәaliyyәti ilә bağlı ümumi faktorları vә tәlimatları şәrh edir.
2. Әmәyin mühafizәsi ilә bağlı mәqsәd, norma vә standartları yerinә yetirir.
3. İş yerlәrindә әmәyin mühafizәsi vә texniki tәhlükәsiz iş üsullarına riayәt edir.
4. İstehsal sahәlәri vә istehsal meydançaları ilә bağlı tәhlükәsizlik tәlәblәrini sadalayır.
Tәlim nәticәsi 2: Alәtlәrlә işlәyәrkәn, aqreqatları sınaq edәrkәn әmәk tәhlükәsizliyi vә
iş zamanı yarana bilәcәk yanğın tәhlükәsizliyi tәdbirlәrini bilir vә tәtbiq etmәyi
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bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Elektriklә işlәyәn alәtlәrdәn istifadә zamanı әmәl edilәcәk tәhlükәsizlik tәdbirlәrini
sadalayır.
2. Elektrik maşınları quraşdırılmış otaqlarda ilkin mühafizә vasitәlәri – yanğın söndürәn vә
quru qum olan yeşikdәn istifadә qaydalarını tәsvir edir.
3. Baş verә bilәcәk yanğın tәhlükәsinin qarşını ala bilәcәk tәdbirlәri vә yanğının yayılmasına
qarşı mübarizәdә yanğın söndürmә vasitәlәrini seçir.
4. Nәrdivanların, meydançaların vә pillәkәnlәrin tәtbiqi zamanı tәhlükәsizlik tәlәblәrini
әlaqәlәndirir.
Tәlim nәticәsi 3: İstehsalat zәdәlәnmәlәrinin növlәrini, yaranma sәbәblәrini bilir vә
müvafiq tәdbirlәr görmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. İstehsalat zәdәlәnmәlәrinin növlәrini vә sәbәblәrini izah edir.
2. Zәdәlәnmә vә peşә xәstәliklәrinin әsas sәbәblәrini tәsvir edir.
3. İstehsalatda zәdәlәnmә sәbәblәrinin qarşısını almaq üçün müәyyәn tәdbirlәr görür.
4. İstehsalatda bәdbәxt hadisәlәr vә peşә xәstәliklәri nәticәsindә peşә әmәk qabiliyyәtinin
itirilmәsi hallarında icbari sığorta olunanlar vә onların iqtisadi fәaliyyәt növlәri üzrә
kateqoriya vә risk qruplarını seçir.
Tәlim nәticәsi 4: Әmәk gigiyenası haqqında bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Әmәk gigiyenası haqqında ümumi bilgilәri vә inkişafının әsas mәrhәlәlәrini izah edir.
2. Zәrәrli vә tәhlükәli faktorların tәsnifatını tәsvir edir.
3. Әmәyin gigiyenası, әmәk prosesini vә istehsalat şәraitini, onların orqanizmlә qarşılıqlı
tәsirini müәyyәn edir.
4. Әmәk prosesinin xüsusiyyәtlәrindәn vә rejimindәn asılı olan zәrәrlәri kateqoriyalara
(qruplara) bölür.
Tәlim nәticәsi 5: İstehsalat sәs-küylәrinin vә titrәyişlәrin insan orqanizminә tәsirini
bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
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1. İstehsalat sәs-küylәrinin tәsnifatını şәrh edir.
2. İşçilәrin orqanizminә sәs-küylәrin tәsirini izah edir.
3. Sәs-küylәrin insan orqanizminә xoşagәlmәz tәsirinin profilaktikasını tәsvir edir.
4. Müxtәlif güclü vә tezlikli sәslәrin nizamsız (xaotik) birlәşmәsindәn sәs-küy (gurultu)
yaranmasını müәyyәn edir.
Tәlim nәticәsi 6: Әtraf mühitin mühafizәsi vә yanğınsöndürmә vasitәlәrinә dair ilkin
tәdbirlәri bilir vә hәyata keçirmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Ekoloji qanunları tәsvir edir.
2. Ekoloji şәraitin yaxşılaşdırılmasına yardımçı olan üsulları sadalayır.
3. Müәssisәdә olan yanğınsöndürmә vasitәlәrindәn düzgün istifadә edir.
4. Yanğın baş verәrkәn yanğın tәhlükәsizliyinin әsas vә fәrdi ehtiyat tәdbirlәri ilә otaqlardan
çıxma qaydalarını uyğunlaşdırır.
5. İşlәri başa çatdırdıqdan sonra әtraf mühitin qorunması naminә әrazini tәmizlәyir.

Modulun adı: Sxem, çertyoj vә qrafiki işlәrlәrlә görülәn işlәr
Modulun kodu: 5
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә çertyojun qaydaya
salınma üsulları, hәndәsi qurmalar, texniki rәsmin xüsusiyyәtlәri, naturadan çertyojun
rәnglәnmә prosesi, kәsik vә kәsimlәr haqqında bilәcәk vә onları tәtbiq etmәyi bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Çertyojların tәrtib edilmәsi qaydalarını vә hәndәsi qurmaları bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Çertyojların formatlarını, әsas yazı vә çertyojların miqyaslarını, xәtlәrin növlәrini
sadalayır.
2. Çertyojlarda şriftlәrin, yazıların vә ölçülәrin qoyulmasını tәsvir edir.
3. Parçaların, bucaqların, çevrәlәrin bölünmәsini, qövsün radiusunun tapılmasını, müxtәlif
qovuşmaların vә lekal әyrisinin qurulmasını göstәrir.
Tәlim nәticәsi 2: Çertyojlarda görünüşlәri, kәsik vә kәsimlәri bilir, onları ayırd
etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Çertyojlarda görünüşlәrin növlәrini vә onların hәr birinin ötürdüyü mәlumatları ayırd edir.
2. Әşyanın daxili quruluşunu aşkar edәn kәsimlәr haqqında mәlumat verir.
3. Kәsimlәrin tәtbiq sahәlәrini, işarә olunmasını, onların növlәrini ayırd edir.
4. Kәsiklәrdә vә kәsimlәrdә materialların qrafiki işarәlәrini qoyur.
Tәlim nәticәsi 3: Aksonometrik proyeksiyaların mahiyyәtini bilir, sadә fiqurların
aksonometrik proyeksiyalarını qurmağı bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
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1. Proyeksiyalama metodlarını, perspektiv, aksonometrik tәsvirin vә çertyojun mahiyyәtini
izah edir.
2. Yastı fiqurların (düzbucaqlı, altıbucaqlı, çevrә) aksonometrik proyeksiyalarını qurur.
3. Cismin aksonometrik proyeksiyalarının qurulmasını tәsvir edir.
Tәlim nәticәsi 4: Naturadan vә çertyojdan detalı çәkmәyi bacarır, onlarda işıq-kölgә
vә kölgәlәrin ştrixlәnmәsini, tuş vә müxtәlif boyalarla rәnglәnmәsini bilir
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Texniki rәsmin xüsusiyyәtlәrini izah edәrәk müstәvi fiqurları (üçbucaq, kvadrat,
düzbucaq, altıbucaqlı, dairә) çәkir.
2. Hәndәsi fiqurların (kub, prizma, piramida, silindr, konus, kürә) qurulması ardıcıllığını izah
edir.
Modulun adı: Plastik boruların montaja hazırlaması
Modulun kodu: 6
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә, plastik boruların
xüsusiyyәtlәrini, onların növlәrini bilәcәk vә tәyinatına uyğun olaraq istifadә etmәyi
bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Polipropilen boruların çeşidlәrini bilir vә onları quraşdırılma
vәziyyәtinә gәtirmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Soyuq su sistemlәrinin qurulması üçün istifadә olunan polipropilen boruları göstәrir.
2. İsti su vә istilik tәchizatı sistemlәri üçün istifadә olunan polipropilen boruları ayırır.
3. Polipropilen boruların diametrinә uyğun fitinqlәrini seçir vә montaj vәziyyәtinә gәtirir.
4. Sәnaye vә mәişәt çirkab sularının axıdılması üçün qırçınlı (koruge) polipropilen boruları
seçir.
Tәlim nәticәsi 2: Metalloplastik boruların tәyinatını bilir, onları quruluşuna, texniki
xüsusiyyәtlәrinә görә ayırmağı bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Metalloplastik boruları quruluşuna görә bir-birindәn ayırır.
2. Metalloplastik boruların texniki xüsusiyyәtlәrini sadalayır.
3. Metalloplastik boruların birlәşdirici hissәlәrini tanıyır.
4. Metalloplastik boruların qururaşdırılma ardıcıllığını göstәrir.
Tәlim nәticәsi 3: Polietilen boruların texniki xüsusiyyәtlәrini bilir vә onları tәyinatına
uyğun istifadә etmәyi bacarır.
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Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Polietilen boruların xassәlәrini izah edir.
2. Polietilen boruların markalarını oxuyur.
3. Polietilen boruları növlәrinә görә ayırır.
4. SDR kәmiyyәtinә görә polietilen boruların texniki xüsusiyyәtlәrini müәyyәn edir.

Modulun adı: Polipropilen boruların qaynağı
Modulun kodu: 7
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә layihәsi verilmiş boru
kәmәrinin cizgisini oxumağı, qaynaq avadanlıqlarını, onların quruluşunu billәcәk vә
polipropilen boruların qaynaq işini hәyata keçirmәyi bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Boru kәmәrinin sxeminin mahiyyәtini bilir vә layihә cizgilәrini oxumağı
bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Boru xәttinin şaxәlәnmә vә dönmә bucaqlarını tәyin edir.
2. Keçid ölçülәrini müәyyәnlәşdirir.
3. Su tәchizatı sisteminin layihәsini oxuyur.
4. İstilik tәchizatı sisteminin eskizlәrini tәsvir edir.
Tәlim nәticәsi 2: Kiçik diametrli boruları qaynaq etmәk üçün lazım olan alәt vә
avadanlıqların quruluşunu bilir vә onları tәyinatına görә tәtbiq etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Qaynaq üçün lazım olan ölçü alәtlәrini tәtbiq edir.
2. Kәsici alәtlәrlә işlәmәyi nümayış etdirir.
3. Qaynaq ütülәrinin iş prinsipi sadalayır.
4. Qaynaq ütülәrini işә hazır vәziyyәtә gәtirir.
Tәlim nәticәsi 3: Mufta qaynağının hәyata keçirilmә ardıcıllığını bilir vә polietilen
boruların mufta qaynağının yerinә yetirilmәsini bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Polipropilen boruların mufta qaynağının texnologiyasını tәsvir edir.
2. Mufta qaynağının tәdbiq sahәlәrini sadalayır.
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3. Qaynaq ardıcıllığını şәrh edir.
4. Tәhlükәsizlik qaydalarına riayәt etmәklә, әl qaynağı alәti ilә boruları qaynaq etmәyi
nümayiş etdirir.

Modulun adı: Polietilen boru qaynağının texnologiyası
Modulun kodu: 8
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә uc-uca, elektrofuzion
qaynaq üsullarının texnoloğiyasını bilәcәk vә qaynaq etmәyi bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Böyük diametrli boruları qaynaq etmәk üçün lazım olan alәt vә
avadanlıqlar haqqında bilir vә onlarla işlәmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Mәrkәzlәşdiricinin iş prinsipi haqqında danışır.
2. Qızdırıcı güzgünün temperaturunu tәnzimlәyir.
3. Elektrik rәndәsinin iş prinsipini göstәrir.
4. Sıxıcı qurğu vasitәsilә boruları bir-birinә sixmağı tәsvir edir.
Tәlim nәticәsi 2: Polietilen boruların uc-uca qaynaq texnologiyasını bilir vә onunla
qaynaq etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Uc-uca qaynaq texnologiyasını sadalayır.
2. Uc-uca qaynağın tәtbiq sahәlәrini izah edir.
3. Qaynaq aqreqatı vasitәsilә qaynaq prosesini hәyata keçirir.
4. Uc-uca qaynaq zamanı tәhlükәsizlik qaydalarını şәrh edir.
Tәlim nәticәsi 3: Elektrofuzion qaynağı prosesinin ardıcıllığını bilir vә onu hәyata
keçirmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Elektrofuzion qaynağın ümumi xarakteristikasını şәrh edir.
2. Elektrofuzion qaynağın tәdbiq sahәlәrini sadalayır.
3. Qaynaq ardıcıllığını izah edir.
4. Elektrofuzion qaynağını hәyata keçirir.
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Moduıun adı: İstehsalat tәlimi
Modulun kodu: 9
Tәlim nәticәsi 1: Polipropilen, metalloplastik , polietilen boruların vә onlara aid
fitinqlәrin çeşidlәrini bilir vә onları quraşdırılma vәziyyәtinә gәtirmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Soyuq su sistemlәrinin, İsti su vә istilik tәchizatı sistemlәri üçün istifadә olunan plastik
boruları ayırır markalarını vә texniki xüsusiyyәtlәrini sadalayır.
2. Polipropilen metalloplastik , polietilen boruların diametrinә uyğun fitinqlәrini seçir vә
montaj vәziyyәtinә gәtirir.
3. Sәnaye vә mәişәt çirkab sularının axıdılması üçün qırçınlı (koruge) polipropilen boruları
seçir.
Tәlim nәticәsi 2: Boru kәmәrinin sxeminin layihә cizgilәrini oxumağı, kiçik diametrli
boruları qaynaq etmәk üçün lazım olan alәt vә avadanlıqların tәyinatına görә tәtbiq
etmәyi vә polietilen boruların mufta qaynağının hәyata keçirilmә ardıcıllığını
bilirvәqaynağının yerinә yetirilmәsini bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. İstilik tәchizatı sisteminin eskizlәrini tәsvir edir.
2. Qaynaq üçün lazım olan ölçü alәtlәrini tәtbiq edir
3.Qaynaq ütülәrini işә hazır vәziyyәtә gәtirir
4. Polipropilen boruların mufta qaynağının bacarır.
5.Tәhlükәsizlik qaydalarına riayәt edir.
Tәlim nәticәsi 3: Böyük diametrli polietilen boruları qaynaq etmәk üçün lazım olan
alәt vә avadanlıqlar haqqında bilir vә onlarla işlәmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Qızdırıcı güzgünün temperaturunu tәnzimlәyir.
2. Elektrik rәndәsinin iş prinsipini göstәrir.
3. Polietilen boruların uc-uca qaynaq texnologiyasını bilir vә onunla qaynaq etmәyi bacarır.
4. Elektrofuzion qaynağı prosesinin ardıcıllığını bilir vә onu hәyata keçirmәyi bacarır.
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