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“Plastik boru qaynaqçısı” ixtisası üzrә Tәhsil Proqramı (Kurikulum)
1. Tәsnifat üzrә ixtisasın şifri (kodu): 030913
2. Mәşğulluq tәsnifatında kodu: 7126
3. Milli kvalifikasiyalar sәviyyәsi: 3
4. Peşә tәhsili pillәsi: İlk peşә tәhsili
5. İxtisasın qrupu: İnşaatda sanitar-texniki sistemlәrin hissә vә qovşaqları
6. İxtisasın әhatә etdiyi sahәlәr: İnşaat, su tәsәrrüfatı, melorasiya sahәsi
7. Qәbul şәrtlәri: Әn azı ümumi orta tәhsil
8. Tәdris müddәti: Ümumi orta tәhsil bazasından: 1 il
9. Attestasiya: Tәlәbәlәrin ixtisas modulları üzrә qiymәtlәndirilmәsi “Peşә tәhsili pillәsindә
tәhsilalanların attestasiyasının aparılması Qaydası” na uyğun hәyata keçirilәcәk.

Peşәnin tәsviri, xüsusiyyәti, inkişaf perspektivlәri
Plastik boru qaynaqçısı boru istehsalında istifadә edilәn polimer materialların
xüsusiyyәrlәrini bilir, hәmin elementlәrin kәsimi vә qaynağı üçün alәt vә avadanlıqları tanıyir vә
onlardan tәyinatına görә istifadә etmәyi bacarır. Tәlәbә tәhsilini başa vurduqdan sonra tikinti,
meliorasiya vә su tәsәrrüfatı istiqamәti üzrә subbakalavr vә ya bakalavr tәhsil pillәsindә
(ümumi vә tam orta tәhsil bazasından asılı olaraq) tәhsilini davam etdirә bilәr.

Mәşğulluq imkanları
Tәcrübә vә tәlim keçmәklә tikinti, meliorasiya vә su tәsәrrüfatı müәssisәlәrindә ixtisası
üzrә rәhbәr vәzifәlәrә keçid habelә ixtisası üzrә öz sahibkarlıq işini açmaqla, özünü-mәşğulluq
üçün yaxşı imkanlar vardır.
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Peşә üzrә sәriştә sәviyyәsi:
Biliklәr
 Plastik borular haqqında
ümumi mәlumat;

Bacarıqlar
 İşin planlaşdırılması vә
tәşkilati bacarıqlar;

Müstәqillik vә mәsuliyyәt
 Plastik borular haqqında
ümumi mәlumat;

 Tәhlükәsizlik texnikası
qaydaları;

 Alәt vә avadanlıqlardan
istifadә etmәk bacarığı;

 Tәhlükәsizlik texnikası
qaydaları;

 Yanğınla mübarizә vә
yanğından mühafizә
qaydaları;

 Kәsisci, deşici
avadanlıqlarla
davranmaq bacarığı;

 Yanğınla mübarizә vә
yanğından mühafizә
qaydaları;

 İlkin tibbi yardım qaydaları;

 Müxtәlif növ qaynaq
işlәrini aparmaq
bacarığı;

 İlkin tibbi yardım
qaydaları;

 Plastik boruların qaynaq
işlәrindә istifadә olunan alәt
vә avadanlıqların iş prinsipi;
 İstilik, su vә kanalizasiya
sistemlәrin plan vә texniki
sxemlәri haqqında;
 Boruların bir birinә birlәşmә
növlәri haqqında;
 Material vә avadanlıqların
saxlanma qaydaları;
 Qaynaq işlәrinin hәyata
keçirilmәsi haqqında;
 Qaynaqların növlәri
haqqında;
 Qaynaq aparatları haqqında;
 Boruların növlәri vә birlәşmә
üsulları haqqında;
 Boru kәmәrlәrindә meydana
çıxan xarakterik nasazlıqlar
haqqında;
 Sınaq işlәrinin aparılması
qaydaları;
 Sınaq vә ölçmә
avadanlıqlarının istismarı
qaydaları;
 Tәmir işlәrini yerinә
yetirәrkәn tәhlükәsizlik

 Boruları növlәrinә vә
ölçülәrinә görә ayırmaq
bacarığı;

 Plastik boruların qaynaq
işlәrindә istifadә olunan
alәt vә avadanlıqların iş
prinsip;

 Borularda baş vermiş
nasazlıqları tәyin vә
tәmir etmәk bacarığı;

 İstilik, su vә kanalizasiya
sistemlәrin plan vә texniki
sxemlәri haqqında;

 Qaynaq alәtlәrindı baş
vermiş çatışmamazlığı
aradan qaldırmaq
bacarığı;

 Boruların bir birinә
birlәşmә növlәri
haqqında;

 Birlәşdirici armaturlarda
әmәlә gәlmiş
çatışmamazlıqları
aradan qaldırmaq vә ya
yenisi ilә әvәzlәmәk
bacarığı;
 Әmәlә gәlәn sızmaları
tәmir etmәk bacarığı;
 Tәmirdәn sonra
sistemin iş prinsipini
yoxlamaq;
 Kanalizasiya xәttini
tәmir etmәk üçün lazım
olan boru vә fasonlu
hissәlәri seçmәk
bacarığı;

 Material vә avadanlıqların
saxlanma qaydaları;
 Qaynaq işlәrinin hәyata
keçirilmәsi haqqında;
 Qaynaqların növlәri
haqqında;
 Qaynaq aparatları
haqqında;
 Boruların növlәri vә
birlәşmә üsulları
haqqında;
 Boru kәmәrlәrindә
meydana çıxan xarakterik
nasazlıqlar haqqında;
 Sınaq işlәrinin aparılması
qaydaları;
 Sınaq vә ölçmә
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qaydaları;
 Riyaziyya, fizika, mexanika
vә elektrotexnika üzrә
biliklәr.

 Kanalizasiya borularını
vә fasonlu hissәlәri
birlәşdirmәk;
 Bir neçә tapşırığı eyni
vaxtda yerinә yetirmәk
bacarığı;
 Kollektivlә ünsiyyәt
qurmaq bacarığı;
 Tәhlükәsizlik texnikası
qaydalarını hәyata
keçirmәk bacarığı.

avadanlıqlarının istismarı
qaydaları;
 Tәmir işlәrini yerinә
yetirәrkәn tәhlükәsizlik
qaydaları;
 Riyaziyya, fizika,
mexanika vә
elektrotexnika üzrә
biliklәr.

Peşә üçün spesifik tәlәblәr:
Plastik boru qaynaqçısı fiziki cәhәtdәn güclü olmalı vә yüksәk iş gәrginliyinә dözmәlidir.

İxtisası tәdris edәcәk pedaqoji heyәtә qoyulan tәlәblәr:
Peşә tәhsili müәssisәlәrinin mühәndis-pedaqoji heyәti müvafiq peşә-ixtisas sahәsi üzrә
baza tәhsili (ali, orta-ixtisas, orta) ixtisas üzrә stajı azı 3 il istehsalat vә ya pedaqoji tәcrübә,
tәdris etdiyi fәnlәrin (istehsalat tәlimi

ustalarının tәhkim olunduğu qrupun) onların baza

ixtisasına uyğunluğu, pedaqoji heyәtin tәhsilalanlar vә hәmkarları ilә ünsiyyәt qurmaq
bacarıqları, tәcrübәçi, әlaqәlәndirici, istiqamәtverici, mәslәhәtçi, tәlәbәlәrin işә tәdqiqatçı,
ixtisası üzrә dövrün tәlәbatına uyğun elmi-nәzәri biliklәri, müasir texnika, yeni istehsal vә
pedaqoji texnologiyalardan istifadә etmәk bacarığı, innovativ tәlim metodlarından, müasir
informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadә etmәk bacarığı olmalıdır.
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İxtisasın tәdris planı - modulların siyahısı
Tәhsil müddәti: 1 il (Ümumi orta tәhsil bazası)
İxtisas:Plastik boru qaynaqçısı.
№

Modullar/Fәnlәr

Saatların
miqdarı

Kurs üzrә hәftәlik saatların miqdarı
Hәftәlәr
15
5
7
8
1
2

1

Ana dilindә ünsiyyәt

30

2

Xarici dildә ünsiyyәt

30

2

3

Hesablama әmәliyyatları

30

2

4

İnformasiya texnologiyaları

30

2

5

Peşә etikası

30

1

3

6

Sahibkarlıq

30

1

3

20

1

1

20

1

1

7

Şәxsi inkişaf vә karyera
planlaşdırması

8

Estetika vә mәdәni
özünüifadә

9

Fiziki tәrbiyә

40

2

2

10

Çağırışaqәdәrki hazırlıq

40

2

2

1-ci bölmә üzrә cәmi

300

16

12

İxtisas kursu nәzәri
İş şәraitindә әmәk,
tәhlükәsizlik
vә sağlamlıq qaydaları

300

14

18

40

2

2

2

Sxem,çertyoj vәqrafiki işlәr

40

2

2

3

Plastik boruların montaja
hazırlanması
Polipropilen boruların
qaynağı
Polietilen boruların qaynağı
texnologiyası

60

3

3

80

4

4

80

4

4

İstehsalat tәlimi

372

6

6

1

4
5

36
5

İstehsalat tәcrübәsi

355

Mәslәhәt saatları

27

Yekun: Tәlәbәlәrin
mәcburi maksimum dәrs
yükü

1354

40

36

36

36

40

35

35

Vaxt büdcәsi üzrә ümumi mәlumat (hәftәlәrlә)
Tәhsil

Dövlәt buraxılış

Bayram

imtahanı

günlәri

21

1

2

40

21

1

2

40

I yarım il

Qış tәtili

II yarım il

1 il

15

1

Yekun

15

1

müddәti

Cәmi
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Modulların spesifikasiyası
Modulun adı: Ana dilindә ünsiyyәt
Modulun kodu: 1
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә peşәkar ünsiyyәti tәhlil
etmәyi, peşәkar mәsәlәlәri ilә bağlı şifahi vә yazılı şәkildә ünsiyyәt qurmağı vә peşәyә dair
yazılı materiallardan istifadә etmәyi bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Peşәkar ünsiyyәti tәhlil edir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Gәlәcәk iş yerindә kimlәrlә ünsiyyәt quracağını araşdırır.
2. Gәlәcәk iş yerinindәn kәnarda kimlәrlә ünsiyyәt quracağını araşdırır.
3. Gәlәcәk iş yerindә istifadә edilәn sәciyyәvi ünsiyyәt üsullarını tәsvir edir.
4. Gәlәcәk iş yerindә sәciyyәvi ünsiyyәt problemlәrini qiymәtlәndirir.
Tәlim nәticәsi 2: Peşә mәsәlәlәri ilә bağlı şifahi ünsiyyәt qurur.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Peşәsindәki sәciyyәvi ünsiyyәti tәhlil edir.
2. Peşә mәsәlәlәri ilә bağlı şifahi tәqdimat verir.
3. Sәmәrәli şifahi ünsiyyәti tәsvir edir.
Tәlim nәticәsi 3: Peşә mәsәlәlәri ilә bağlı yazılı ünsiyyәt qurur.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Peşәsindәki sәciyyәvi yazılı ünsiyyәti tәhlil edir.
2. Daxili ünsiyyәtin yazılı nümunәlәrini tәqdim edir.
3. Sәciyyәvi yazılı xarici ünsiyyәtin nümunәlәrini tәqdim edir.
Tәlim nәticәsi 4: Peşә mәsәlәlәri ilә bağlı yazılı materiallardan istifadә edir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Peşәkar istifadә üçün müvafiq Azәrbaycan mediasını müәyyәn edir.
2. Müvafiq peşә mәsәlәlәri ilә bağlı yazılı materialları tәhlil edir.
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3. Müvafiq peşә ilә bağlı materialı şifahi olaraq tәqdim edir.
4. Peşә ilә bağlı yazılı materialın tәqdimatını qiymәtlәndirir.

Modulun adı: Şәxsi inkişaf vә karyera planlaşdırılması
Modulun kodu: 2
Modulun

ümumi

mәqsәdi:

Bu

modulu

tamamladıqdan

sonra

tәlәbә

Azәrbaycan

qanunvericiliyi barәdә ümumi anlayışları bilәcәk, dövlәt vә özәl müәsissәlәri fәrqlәndirmәyi,
müasir iş axtarma üsullarından istifadә etmәyi vә әtraf mühitin mühafizәsi üçün ilkin tәdbirlәri
hәyata keçirmәyi bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Azәrbaycan cәmiyyәtinin xüsusiyyәtlәri vә әsas qanunvercililik
sәnәdlәrini şәrh edir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Azәrbaycan vәtәndaşı kimi özünә müvafiq olan qanunları nәzәrdәn keçirir.
2. Azәrbaycan vәtәndaşı kimi hüquqlarını tәhlil edir.
3. Azәrbaycanda bir işçi kimi öz peşәsi üçün müvafiq olan qanunları nәzәrdәn keçirir.
4. Azәrbaycanlı işçi kimi hüquqlarını tәhlil edir.
Tәlim nәticәsi 2: Dövlәt vә özәl müәssisәlәrin fәrqini vә onların әsas xüsusiyyәtlәrini
tәhlil edir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Müәssisә anlayışının mәnasını izah edir.
2. Dövlәt müәssisәlәrinin әsas xarakterik xüsusiyyәtlәrini tәhlil edir.
3. Özәl müәssisәlәrin әsas xarakterik xüsusiyyәtlәrini tәhlil edir.
4. Dövlәt vә özәl müәssisәlәrini fәrqlәndirәn әsas xüsusiyyәtlәri ayırd edir.
Tәlim nәticәsi 3: Karyera mәqsәdlәrini müәyyәn edir vә müasir iş axtarma vә müraciәt
üsullarınıdan 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.
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4. Peşәkar inkişafın üsul vә mәrhәlәlәrinә tәtbiq edir.
Tәlim nәticәsi 4: Әtraf mühitin mühafizәsi vә yanğınsöndürmә vasitәlәrinә dair ilkin
tәdbirlәri tәtbiq edir.
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: Peşә etikası
Modulun kodu: 3
Modulun

ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә peşәkarlığın әsas

prinsiplәrini bilәcәk vә vaxtdan sәmәrәli istifadә etmәyi, qrup şәklindә işlәmәyi vә iş yerindә
mövcud davranış qaydalarını tәhlil etmәyi bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Peşәkarlıq prinsiplәrini bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1.

Peşәkarlıq anlayışının nә olduğunu müәyyәn edir.

2.

Peşәkarlığın әsas kriteriyaları izah edir.

3.

Peşәkar davranışın әsas meyarlarını izah edir.

4.

Peşәkarlığın karyera inkişafındakı rolunu dәrk edir.
Tәlim nәticәsi 2: Vaxtdan sәmәrәli istifadә etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları

1.

Vaxt anlayışını vә onun әhәmiyyәtinin nәdәn ibarәt olduğunu sadalayır.

2.

Vaxtın idarә olunmasındakı әsas yanaşmaları tәhlil edir.

3.

İdarәetmә funksiyaları vә vaxtın idarә olunması arasında әlaqәni izah edir.

4.

Vaxtdan sәmәrәli istifadәyә mane olan әsas әngәllәri aradan qaldırma üsullarını

sadalayır.
5.

Fәrdi vaxt planlaşdırma üsullarını nümayiş etdirir.
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Tәlim nәticәsi 3: Qrup daxilindә sәmәrәli işlәmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1.

Öz peşәsi ilә bağlı qruplarda necә işlәdiyini izah edir.

2.

Sәciyyәvi qrup işlәrindә qrupdakıların rollarını tәsvir edir.

3.

Qrup işindә öz şәxsi rolunu tәhlil edir.

4.

Öz peşәsi ilә bağlı qrup işindә problemlәrin nümunәlәrini nәzәrdәn keçirir.

5.

4-cü qiymәtlәndirmә meyarında müәyyәn edilәn problemlәrin hәllinә necә kömәk edә

bilәcәyini tәsvir edir.
Tәlim nәticәsi 4: İş yerindә davranış qaydalarını tәhlil etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1.

Etik davranışın hansı mәnanı ifadә etdiyini nümayiş etdirir.

2.

İş etikası anlayışını vә fәrdi etik davranışların nә olduğunu izah edir.

3.

Müәssisә vә tәşkilatlarda gündәlik etik davranış qaydalarını sadalayır.

4.

Әtraf mühiti bir işçi kimi necә qoruya bilәcәyini tәsvir edir.

5.

Müәssisә vә tәşkilatlarda davranış qaydalarının idarә olunması prinsiplәrini

müәyyәnlәşdirir.
Modulun adı: Sahibkarlıq
Modulun kodu: 4
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә sahibkarlıq ideyalarını
müәyyәnlәşdirib qiymәtlәndirmәyi, ideyaların hәyata keçirilmәsi üçün lazımi resursları
müәyyәnlәşdirib toplamağı vә ideyaları hәyata keçirilmәsi yollarını göstәrmәyi bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Sahibkarlıq ideyalarını, imkanlarını müәyyәn etmәyi vә
qiymәtlәndirmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Sahibkarlığın mahiyyәtini izah edir.
2. Sahibkarlıq fәaliyyәti üçün әlindә olan imkanları müәyyәn edir.
3. Sahibkarlıq ideyalarını müәyyәnlәşdirir.
4. Sahibkarlıq ideyasını qiymәtlәndirir.
Tәlim nәticәsi 2: Sadә biznes layihәsini hazırlayır.
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Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Biznes planın mәqsәd vә strukturunu izah edir.
2. Marketinq planını hazırlayır.
3. Satış vә insan resurslarını planlaşdırır.
4. İnvestisiya vә maliyyә planını hazırlayır.
5. Büdcәni planlaşdırır.
6. Qeyri-müәyyәnlik vә risk hallarında necә

qәrar qәbul edәcәyini tәsvir edir.

Tәlim nәticәsi 3: Sahibkarlıq ideyaları necә hәyata keçirmәli olduğunu göstәrir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Yaradılan müәssisәnin hüquqi mәsәlәlәrini tәsvir edir.
2. Sahibkarlıq prosesindә başqaları ilә sәmәrәli әmәkdaşlıq üçün nә edәcәyini tәsvir
edir.
3. Biznes plan hazırlanmasından sonrakı addımlarını müәyyәn edir

Modulun adı: İş şәraitindә әmәk, tәhlükәsizlik vә sağlamlıq qaydaları
Modulun kodu: 5
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
bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
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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
1. İstehsalat sәs-küylәrinin tәsnifatını şәrh edir.
2. İşçilәrin orqanizminә sәs-küylәrin tәsirini izah edir.
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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: 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.
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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.
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.
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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.
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
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1. Elektrofuzion qaynağın ümumi xarakteristikasını şәrh edir.
2. Elektrofuzion qaynağın tәdbiq sahәlәrini sadalayır.
3. Qaynaq ardıcıllığını izah edir.
4. Elektrofuzion qaynağını hәyata keçirir.
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.
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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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