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“Mehmanxanada tәsәrrüfat işlәri üzrә nәzarәtçi” ixtisası üzrә Tәhsil Proqramı 

(Kurikulum) 

1. Tәsnifat üzrә ixtisasın şifri (kodu): 030220 

2. Mәşğulluq tәsnifatında kodu: 5151 

3. Milli kvalifikasiyalar sәviyyәsi: 3 

4. Peşә tәhsili pillәsi: İlk peşә tәhsili 

5. İxtisasın qrupu: Mehmanxana işi 

6. İxtisasın әhatә etdiyi sahәlәr: İqtisadiyyat, xidmәt, avtomatika vә idarәetmә 

7. Qәbul şәrtlәri: Әn azı ümumi orta tәhsil 

8. Tәdris müddәti: Tam orta tәhsil bazasından 6 ay.  

9. Attestasiya: Tәlәbәlәrin qiymәtlәndirilmәsi “Peşә tәhsili pillәsindә tәhsilalanların 

attestasiyasının aparılması Qaydası”na uyğun hәyata keçirilәcәk. 
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İxtisasın tәdris planı - modulların siyahısı 

Tәhsil müddәti: 6 ay (tam orta tәhsil bazası) 
İxtisas: Mehmanxanada tәsәrrüfat işlәri üzrә nәzarәtçi 

№ Modullar/Fәnlәr 
Saatların 
miqdarı 

Kurs üzrә hәftәlik saatların 
miqdarı 

Hәftәlәr 

13 6 6 1 

1 
Şәxsi inkişaf vә karyera 
planlaşdırması 

38 2 2     

2 Ana dilindә ünsiyyәt 38 2 2     
3 Peşә etikası 38 2 2     
4 Sahibkarlıq 38 2 2     
  1-ci bölmә üzrә cәmi 152 8 8     
              
  İxtisas kursu (nәzәri) 285 15 15     

5 
İş şәraitindә әmәk, tәhlükәsizlik  
vә sağlamlıq qaydaları 

19 1 1     

6 Mehmanxana sәnayesinin tәşkili 76 4 4     

7 
Mehmanxanada digәr şöbәlәr 
arasında әmәkdaşlıq 

76 4 4     

8 
Mehmanxanada tәsәrrüfat işlәrinin 
tәşkili 

114 6 6     

              
  İstehsalat tәlimi 323 17 17     
              
  İstehsalat tәcrübәsi 240     40   
  2-ci bölmә üzrә cәmi 848 32 32 40 0 
              
  Mәslәhәt saatları 24         
              

  
Yekun: Tәlәbәlәrin mәcburi 
maksimum dәrs yükü 

1024 40 40 40 0 

 
Vaxt büdcәsi üzrә ümumi mәlumat (hәftәlәrlә) 

Tәhsil müddәti I yarım il İmtahanlar Bayram günlәri Cәmi 
6 ay 25 1 1 hәftәyәdәk 27 

Yekun 25 1 1 27 
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Modulların spesifikasiyası 

Modulun adı: Ana dilindә ünsiyyәt 
Modulun kodu: 1 
Tәlim nәticәsi 1: Peşәkar ünsiyyәti tәhlil edir. 
Tәlim nәticәsi 2: Peşә mәsәlәlәri ilә bağlı şifahi ünsiyyәt qurur. 
Tәlim nәticәsi 3: Peşә mәsәlәlәri ilә bağlı yazılı ünsiyyәt qurur. 
Tәlim nәticәsi 4: Peşә mәsәlәlәri ilә bağlı yazılı materiallardan istifadә edir. 
  
Modulun adı: Xarici dildә ünsiyyәt 
Modulun kodu: 2 
Tәlim nәticәsi 1: Gündәlik mәsәlәlәr, tәhsil, iş, iş yerindә sağlamlıq vә tәhlükәsizlik 
mövzularında ünsiyyәt qurmağı vә özünü ifadә etmәyi bacarır. 
Tәlim nәticәsi 2: Gündәlik mәsәlәlәr üzrә baza sәviyyәsindә ünsiyyәt qurmağı bacarır. 
Tәlim nәticәsi 3: Müasir texnologiya ilә bağlı terminlәri bilir vә diskusiyalar aparmağı bacarır. 
  
Modulun adı: Hesablama әmәliyyatları 
Modulun kodu: 3 
Tәlim nәticәsi 1: Mәsәlәlәrin hәllindә riyazi düşüncә nümayiş etdirir. 

Tәlim nәticәsi 2: Sadә hesablamalar aparır. 
Tәlim nәticәsi 3: Sadә qrafik, cәdvәllәr hazırlayır vә mәsәlәlәrin hәllindә onlardan istifadә edir. 
Tәlim nәticәsi 4: Mәsәlәlәrin hәllindә sadә cәbri qaydaları tәtbiq edir.  
Tәlim nәticәsi 5: Sadә tәsviri statistikadan istifadә edir. 
  
Modulun adı: İnformasiya texnologiyaları 

Modulun kodu: 4 
Tәlim nәticәsi 1: İnternetdә mәlumatları tapmağı, qiymәtlәndirmәyi vә idarә etmәyi bacarır. 
Tәlim nәticәsi 2: Sosial media vasitәlәrindәn istifadә edir.  
Tәlim nәticәsi 3: Rәqәmsal mәzmun hazırlayır. 
Tәlim nәticәsi 4: İT-dan tәhlükәsiz şәkildә istifadә üsullarını tәtbiq edir. 
Tәlim nәticәsi 5: Sadә texniki problemlәri hәll edir.   
  
Modulun adı: Şәxsi inkişaf vә karyera planlaşdırması  
Modulun kodu: 5 
Tәlim nәticәsi 1: Azәrbaycan cәmiyyәtinin xüsusiyyәtlәri vә әsas qanunvericililik sәnәdlәrini 
şәrh edir. 
Tәlim nәticәsi 2:  Dövlәt vә özәl müәssisәlәrin fәrqini vә onların әsas xüsusiyyәtlәrini tәhlil 
edir. 



5 
 

Tәlim nәticәsi 3: Karyera mәqsәdlәrini müәyyәn edir vә müasir iş axtarma vә müraciәt 
üsullarından istifadә etmәyi bacarır. 
Tәlim nәticәsi 4: Әtraf mühitin mühafizәsi vә yanğınsöndürmә vasitәlәrinә dair ilkin tәdbirlәri 
tәtbiq edir. 
  
Modulun adı: Peşә etikası  
Modulun kodu: 6 
Tәlim nәticәsi 1: Peşәkarlıq prinsiplәrini bilir. 
Tәlim nәticәsi 2: Vaxtdan sәmәrәli istifadә etmәyi bacarır. 
Tәlim nәticәsi 3: Qrup daxilindә sәmәrәli işlәmәyi bacarır. 
Tәlim nәticәsi 4: İş yerindә davranış qaydalarını tәhlil etmәyi bacarır. 
  
Modulun adı: Sahibkarlıq 
Modulun kodu: 7 
Tәlim nәticәsi 1: Sahibkarlıq ideyalarını, imkanlarını müәyyәn edir vә qiymәtlәndirir.  
Tәlim nәticәsi 2: Sadә biznes layihәsini hazırlayır. 
Tәlim nәticәsi 3: Sahibkarlıq ideyalarını necә hәyata keçirmәli olduğunu göstәrir. 
  
Modulun adı: Estetika vә mәdәni özünüifadә 
Modulun kodu: 8 
Tәlim nәticәsi 1: Azәrbaycanın mәdәniyyәt vә incәsәnәt xadimlәrinin әsas әsәrlәrini şәrh edir. 
Tәlim nәticәsi 2: Dünya incәsәnәt nümunәlәrini vә mәşhur mәdәniyyәt vә incәsәnәt 
xadimlәrinin әsәrlәrini şәrh edir. 
Tәlim nәticәsi 3: Kreativlik vә estetika anlayışlarını tәhlil edәrәk onlardan istifadә edir. 
Tәlim nәticәsi 4: Etiket vә nәzakәt qaydalarını tәhlil edәrәk onlardan istifadә edir. 
 
Modulun adı: Fiziki tәrbiyә 
Modulun kodu: 9 
Tәlim nәticәsi 1: Hәrәki vәrdiş vә bacarıqları formalaşdıran müxtәlif statik vә dinamik 
hәrәkәtlәri sadә üsullarla icra edir. 
Tәlim nәticәsi 2: Fiziki tәrbiyә prosesindә intizam vә rejim qaydalarına әmәl edir, birgә 
fәaliyyәt bacarıqları nümayiş etdirir. 
Tәlim nәticәsi 3: İdman oyunlarını, o cümlәdәn milli idman oyunlarını vә onların növlәrini 
tәqdim edir. 

  
Modulun adı: Çağırışaqәdәrki hazırlıq 
Modulun kodu: 10 
Tәlim nәticәsi 1: Azәrbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvәlәrindә istifadә olunan hәrbi 
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texnika vә sursatlar haqqında zәruri mәlumatlara malik olduğunu nümayiş etdirir 
Tәlim nәticәsi 2: Azәrbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvәlәrinin nizamnamәlәrindә tәsbit 
olunmuşәsas müddәaları mәnimsәdiyini, tibbi yardım vә mülki müdafiәbacarıqlarına, 
topoqrafik vәrdişlәrә yiyәlәndiyini nümayiş etdirir. 

Tәlim nәticәsi 3: Mülki müdafiә, sıra tәlimi vә fiziki hazırlığa aid normativlәri yerinә yetirir, 
onlarınicrası zamanı qrup vә komanda tәrkibindәәlaqәli fәaliyyәt göstәrir.  
Tәlim nәticәsi 4: Qeyri-müәyyәn şәrait vә hallarla әlaqәdar yaranmış vәziyyәtlәrdә problemlәri 
hәll etmәk üçün üsul vә vasitәlәrdәn istifadә edir.  
  
Modulun adı: İş şәraitindә әmәk, tәhlükәsizlik vә sağlamlıq qaydaları 
Modulun kodu: 11 
Tәlim nәticәsi 1:İş yerindә әmәl edilәcәk tәhlükәsizlik tәdbirlәrini bilir vә qaydaları tәtbiq 
etmәyi bacarır. 
Tәlim nәticәsi 2: Әmәk gigiyenası haqqında bilir.   
Tәlim nәticәsi 3: Alәtlәrlә  vә  elektrik avadanlığı ilә  işlәyәrkәn әmәk tәhlükәsizliyi tәdbirlәrini 
bilir vә tәtbiq etmәyi  bacarır. 
Tәlim nәticәsi 4:İstehsalat zәdәlәnmәlәrinin növlәrini, yaranma sәbәblәrini bilir vә müvafiq 
tәdbirlәr görmәyi bacarır. 
  
Modulun adı: Mehmanxana sәnayesinin tәşkili 
Modulun kodu: 12 
Tәlim nәticәsi 1: Mehmanxana sәnayesi haqqında ümumi informasiya verә  bilir. 
Tәlim nәticәsi 2: Lokal vә şәbәkә otellәri tanıyır. 

Tәlim nәticәsi 3: Mehmanxanaların turizmdә vә ölkә iqtisadiyyatında әhәmiyyәtini izah edir. 

  
Modulun adı: Mehmanxanada digәr şöbәlәr arasında әmәkdaşlıq 
Modulun kodu: 13 
Tәlim nәticәsi 1: Qeydiyyatçı (F&O-front office) şöbәsilә düzgün әmәkdaşlıq edә bilir. 

Tәlim nәticәsi 2: Qida vә içki (F&B-food and beverage) şöbәsilә düzgün әmәkdaşlıq edә bilir. 

Tәlim nәticәsi 3: Camaşırxana (laundry) şöbәsilә düzgün әmәkdaşlıq edә bilir. 

Tәlim nәticәsi 4: Mühafizә vә tәhlükәsizlik (security) şöbәsilә düzgün әmәkdaşlıq edә bilir. 

Modulun adı: Mehmanxanada tәsәrrüfat işlәrinin tәşkili 
Modulun kodu: 14 
Tәlim nәticәsi 1: Mehmanxanada tәsәrrüfat işlәri ilә bağlı ümumi informasiya verә bilir. 
Tәlim nәticәsi 2: Otel nömrәlәrinә görә mәsuliyyәt daşıyır, tәmizlik işlәrini yerinә yetirir. 
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Tәlim nәticәsi 3: Ümumi istifadә üçün nәzәrdә tutulmuş ictimai sahәlәrin yığışdırılması, 
tәmizlәnmәsi işinin tәşkilini bilir vә tәtbiq etmәyi bacarır. 
Tәlim nәticәsi 4: Müxtәlif kimyәvi maddәlәrdәn, mayelәrdәn, avadanlıqlardan istifadә 
qaydalarını bilir vә tәtbiq etmәyi bacarır. 
 
 
Modulun adı: İstehsalat tәlimi 

Modulun kodu: 15 

Tәlim nәticәsi 1: Tәsәrrüfat işçisi işi düzgün vә tәhlükәsiz yerinә yetirmәk üçün lazım olan 
bütün tәlimatlarla tanış olur vә vәzifә öhdәliklәrini icra etmәyi bacarır. 

Tәlim nәticәsi 2: Tәsәrrüfat şöbәsi vә  mehmanxananın digәr şöbәlәri (FO-front office- ön 
büro, F&B- food and beverage- yemәklәr vә içkilәr, laundry- çamaşırxana, security- 
tәhlükәsizlik)  arasında olan әmәkdaşlığı normativ sәnәdlәrә uyğun olaraq hәyata keçirmәyi 
bacarır.  

Tәlim nәticәsi 3: Bütün sanitar-gigiyenik qaydalara әmәl etmәklә mehmanxanada ümumi 
istifadә üçün nәzәrdә tutulmuş ictimai sahәlәrin vә otel nömrәlәrinin yüksәk sәviyyәdә 
yığışdırılmasını vә tәmizliyini hәyata keçirmәyi bacarır. 

Tәlim nәticәsi 4: Tәsәrrüfat işçisi bütün növ tәmizlik işlәrini aparmaq üçün lazım olan normativ 
vaxtı bilir vә işә başlamazdan әvvәl tәmizlik işlәrinin hәyata keçirilmәsi üçün tәlәb olunan 
xüsusi geyimlәr (rezin önlük, rezin vә ya kapron әlcәklәr, baş örtüyü, maska vә s.) ilә özünü 
tәmin etmәyi bilir. 

Tәlim nәticәsi 5: Mehmanxananın hәyәtyanı sahәsinin tәmizlәnmәsini hәyata keçirmәk  üçün 
nәzәrdә tutulmuş yeni texnologiyaya әsaslanan avadanlıqlardan istifadә etmәyi bacarır. 

Tәlim nәticәsi 6: Kimyәvi maddәlәr, mayelәr vә avadanlıqları üzәrindәki tәlimatlara әsasәn  
müәyyәnlәşdirmәyi vә tәhlükәsizlik texnikası qaydalarına uyğun olaraq istifadә etmәyi bilir.  

 
Modulun adı: İstehsalat tәcrübәsi (İş yerindә öyrәnmә) 
Modulun kodu: 16 

Tәlim nәticәsi 1: Tәsәrrüfat işçisinin funksiya vә vәzifә öhdәliklәrini icra edir. 
Tәlim nәticәsi 2: Mehmanxanada digәr şöbәlәr arasında әmәkdaşlıq (F&O-front office, F&B- 

food and beverage, laundry, security) etmәyi bacarır. 
Tәlim nәticәsi 3: Mehmanxanada tәsәrrüfat işlәrini, otel nömrәlәri, ictimai sahәlәrin 

tәmizlәnmәsini yerinә yetirir. 
Tәlim nәticәsi 4: Müxtәlif kimyәvi maddәlәrdәn, mayelәrdәn, avadanlıqlardan istifadә 
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qaydalarını bilir vә tәtbiq edir. 
 


