İNSAN RESURSLARI DEPARTAMENTİ

TESTLƏŞDİRMƏNİN TƏŞKİLİ ŞÖBƏSİ
“BİZ BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK”

MÜHƏNDİS (XƏTTİ İSTİSMAR XİDMƏTİ) VƏZİFƏSİ ÜZRƏ MÖVZULAR
1. Azərbaycan Respublikasının Əmək məcəlləsi üzrə:
 Əməyin Mühafizəsi normaları və qaydaları tətbiq edilən iş yerləri;
 Əməyin mühafizəsinin əsas prinsipləri;
 Əməyin mühafizəsi üzrə işçilərin vəzifələri;
 Əməyin mühafizəsi şəraiti haqqında işçilərin məlumat almaq hüququ;
 Əməyin mühafizəsi qaydalarının tələblərinə uyğun olmayan fəaliyyətin qadağan edilməsi.
2. Magistral qaz kəmərlərinin istismarı üzrə:
 Magistral qaz kəmərlərinin istismarı qaydaları;
 Magistral qaz kəmərlərinin qurğu və avadanlıqları;
 Magistral qaz kəmərlərinin sertifikatlaşdırılması;
 Magistral qaz kəmərlərinin qurğu və avadanlıqlarının təmiri və texniki xidmət işləri;
 Magistral qaz kəmərlərinin diaqnostikası.
3. Qaz təchizatında mühafizə zonaları və təhlükəsizlik tədbirləri üzrə:
 Yaşayış məntəqələrində magistral qaz kəmərlərinin mühafizə zonaları;
 Kənd təsərrüfatı ərazilərində magistral qaz kəmərlərinin mühafizə zonaları;
 Magistral qaz kəmərlərinin təhlükəsizlik zonaları.
4. Qaz Paylayıcı Stansiyaların istismarı üzrə:
 Qaz Paylayıcı Stansiyaların istismarı qaydaları;
 Qaz Paylayıcı Stansiyanın qurğu və avadanlıqları;
 Qaz Paylayıcı Stansiyanın sertifikatlaşdırılması;
 Qaz Paylayıcı Stansiyanın qurğu və avadanlıqlarının təmiri və texniki xidmət işləri.
5. İşçilərin təlimatlandırılması və biliklərinin yoxlanması üzrə:
 Xüsusiyyətinə və keçirilmə vaxtına görə təlimatın növləri;
 Biliklərin yoxlanmasının növləri;
 İş növləri və peşələr üzrə əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası təlimatları.
6. Yanğın təhlükəsizliyinin əsasları üzrə:
 Yanar maddənin materialına görə yanğınsöndürmə balonlarının növlərini;
 Odlu işlərin yerinə yetirilməsi qaydası;
 Qəza zamanı odlu işlərin yerinə yetirilməsi qaydası.
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7. Sərfölçmə qurğuları üzrə:
 Təbii qazın sərfölçmə qurğuları;
 Sərfölçmə qurğularına texniki xidmət və təmir işlərinin aparılması;
 Təbii qazın sərfölçmə qurğularında istifadə edilən paramertləri;
 Sərfölçmə qurğularının iş prinsipi.
8. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin işçilərinə xüsusi geyim və digər fərdi
mühafizə vasitələrinin verilməsi normaları üzrə:
 Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin işçilərinə xüsusi geyim və digər fərdi mühafizə
vasitələrinin verilməsi normaları;

 Normaların tətbiqi qaydaları.
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mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi, Bakı, 2007. Azərbaycan Əməyin Mühafizəsi və
Təhlükəsizlik Texnikası Elmi-Tədqiqat İnstitutu
6. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti Normaları 2.9-2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Səhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 02.03.09 tarixli 17 №-li əmri
7. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti Normaları 2.13-1. Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Səhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 02.03.09. tarixli 17 №-li əmri
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9. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. Soraq kitabı. II cild, 2011
10. Neft emalı və neft-kimya sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013. Azərbaycan
Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən
Nəzarəti Dövlət Agentliyi və Azərbaycan Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası ElmiTədqiqat İnstitutu
11. Qaz təchizatında mühafizə zonaları və təhlükəsizlik tədbirləri Qaydaları. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Bakı şəhəri, 21 iyun 1999-cu il tarixli 103 №-li qərarı
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1. Qaz kəmərlərinin pasport nüsxələrinə hansı məlumatlar əlavə edilməlidir?
A) Qaz kəmərlərinin pasport nüsxələrinə boru kəmərlərinin hissələri, boruların
poladının növü və çeşidi daxil edilməlidir
B) Qaz kəmərlərinin pasport nüsxələrinə boruların poladının növü və çeşidi əlavə
edilməlidir
C) Qaz kəmərlərinin pasport nüsxələrinə boru kəmərlərinin hissələri, boruların
poladının növü və çeşidi, həmçinin digər qurğuların göstərildiyi icra sxemi əlavə
edilməlidir
D) Qaz kəmərlərinin pasport nüsxələrinə boru kəmərlərinin hissələri, boruların
poladının növц və çeşidi, quraşdırılmış bağlayıcı, tənzimləyici və digər qurğuların
göstərildiyi icra sxemi əlavə edilməlidir
E) Qaz kəmərlərinin pasport nüsxələrinə boru kəmərlərinin hissələri, boruların
poladının növü və çeşidi, tənzimləyici qurğuların göstərildiyi icra sxemi əlavə
edilməlidir
2. Magistral qaz kəmərinin хətti hissəsində aparılan işlərə rəhbərliyi kim еdir?
A) Magistral qaz kəmərinin хətti hissəsində aparılan işlərə rəhbərliyi Texniki şöbənin
rəisi edir
B) Magistral qaz kəmərinin хətti hissəsində aparılan işlərə rəhbərliyi Qəza-bərpa
xidmətinin rəisi edir
C) Magistral qaz kəmərinin хətti hissəsində aparılan işlərə rəhbərliyi Əməyin
mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası üzrə mühəndis edir
D) Magistral qaz kəmərinin хətti hissəsində aparılan işlərə rəhbərliyi ХİХ-nin (Xətti
istismar xidməti) rəisi еdir
E) Magistral qaz kəmərinin хətti hissəsində aparılan işlərə rəhbərliyi İdarə rəisi edir
3. Magistral qaz kəmərinin yerüstü keçidlərində müayinə ildə neçə dəfə aparılır?
A) Magistral qaz kəmərinin yerüstü keçidlərində müayinə ildə 1 dəfə aparılır
B) Magistral qaz kəmərinin yerüstü keçidlərində müayinə ildə 3 dəfə aparılır
C) Magistral qaz kəmərinin yerüstü keçidlərində müayinə ildə 12 dəfə aparılır
D) Magistral qaz kəmərinin yerüstü keçidlərində müayinə ildə 4 dəfə aparılır
E) Magistral qaz kəmərinin yerüstü keçidlərində müayinə ildə 2 dəfə aparılır
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4. Magistral qaz kəmərlərinin qaz ölçmə stansiyaları nə üçün nəzərdə tutulur?
A) Magistral qaz kəmərlərinin qaz ölçmə stansiyaları qazın nəqli və paylanması
obyektlərində yalnız qaz sərfinin keyfiyyət göstəricilərinin ölçülməsi üçün nəzərdə
tutulur
B) Magistral qaz kəmərlərinin qaz ölçmə stansiyaları qazın nəqli və paylanması
obyektlərində yalnız qaz sərfinin ölçülməsi üçün nəzərdə tutulur
C) Magistral qaz kəmərlərinin qaz ölçmə stansiyaları qazın nəqli və paylanması
obyektlərində qaz sərfinin və keyfiyyət göstəricilərinin ölçülməsi üçün nəzərdə tutulur
D) Magistral qaz kəmərlərinin qaz ölçmə stansiyaları qazın nəqli və paylanması
obyektlərində yalnız qaz sərfinin, keyfiyyət göstəricilərinin və odorantın ölçülməsi
üçün nəzərdə tutulur
E) Magistral qaz kəmərlərinin qaz ölçmə stansiyaları qazın nəqli və paylanması
obyektlərində yalnız qaz sərfinin və odorantın ölçülməsi üçün nəzərdə tutulur
5. Qaz paylayıcı stansiyanın (QPS) işi hansı müddətdən bir və nə üçün
dayandırılmalıdır?
A) Qaz paylayıcı stansiyanın (QPS) işi 5 ildə 1 dəfə yalnız təmir-profilaktika işlərinin
yerinə yetirilməsi üçün dayandırılmalıdır.
B) Qaz paylayıcı stansiyanın (QPS) işi ildə 5 dəfə yalnız sazlama-yoxlama işlərinin
yerinə yetirilməsi üçün dayandırılmalıdır.
C) Qaz paylayıcı stansiyanın (QPS) işi 3 ildə 1 dəfə təmir-profilaktika işlərinin yerinə
yetirilməsi üçün dayandırılmalıdır.
D) Qaz paylayıcı stansiyanın (QPS) işi ildə 1 dəfə təmir-profilaktika və sazlamayoxlama işlərinin yerinə yetirilməsi üçün dayandırılmalıdır.
E) Qaz paylayıcı stansiyanın (QPS) işi 3 ildə 1 dəfə sazlama-yoxlama işlərinin yerinə
yetirilməsi üçün dayandırılmalıdır.

