İNSAN RESURSLARI DEPARTAMENTİ

TESTLƏŞDİRMƏNİN TƏŞKİLİ ŞÖBƏSİ
“BİZ BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK”

QAROVUL RƏİSİ VƏZİFƏSİ ÜZRƏ MÖVZULAR
1. SOCAR-ın Təhlükəsizlik İdarəsinin Hərbiləşdirilmiş Mühafizə Bölmələrinin
xidmətini tənzimləyən Qaydalar Toplusu üzrə:
 Ümumi müddəalar;
 Təhlükəsizlik İdarəsinin Sifarişçi təşkilatla qarşılıqlı əlaqəsi və maddi məsuliyyəti;
 Hərbiləşdirilmiş Mühafizə Komandalarının (əlahiddə qrupların) əməkdaşlarının sosial müdafiəsi;
 Hərbiləşdirilmiş Mühafizə Komanadalarının (əlahiddə qrupların) kadrlarla komplektləşdirilməsi;
 Hərbiləşdirilmiş mühafizə xidmətinin təşkili;
 Qarovul xidməti;
 Qarovulun xidmətə hazırlanması və təlimatlandırılması
 Qarovulun dəyişdirilməsi;
 Qarovulun yoxlanılması;
 Rəislər və tabelikdə olan heyət. Onlar arasında qarşılıqlı münasibətlər;
 Qarovul rəisinin vəzifələri;
 Qarovul rəisinin köməkçisinin vəzifələri;
 Atıcının vəzifələri;
 Patrul (səyyar post);
 Şəxslərin saxlanılması və müşayiət olunması;
 Buraxılış ədədi;
 Dəyişdirici jeton;
 Buraxılış rejimi;
 Obyektdaxili rejim.
2. Makarov tapançasının (9 mm-lik) quruluşu, onunla davranış, xidmət və saxlanılması üzrə:
 Tapançanın təyinatı və döyüş xüsusiyyətləri;
 Tapançanın ümumi quruluşu və hissələrinin işi;
 Tapançanın sökülməsi və yığılması;
 Tapançanın hissə və mexanizmlərinin təyinatı və quruluşu;
 Tapançanın taktiki-texniki göstəriciləri.
3. Əməyin mühafizəsi üzrə:
 Əməyin mühafizəsi anlayışı;
 Əməyin mühafizəsinin idarə olunması;
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 Əməyin mühafizəsi vəziyyətinə nəzarət;
 İstehsalat travmaları (xəsarətləri) və peşə xəstəlikləri;
 Təhlükəli və zərərli istehsalat amilləri;
 İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin təhqiqi və uçota alınması haqqında qaydalar;
 Birliklərin, idarə və müəssisələrin vəzifəli şəxslərinin əməyin mühafizəsi üzrə qayda və
normaların pozulması hallarında məsuliyyəti;
 Fəhlə və qulluqçulara təlimatın keçirilməsinin təşkili və aparılması;
 Fəhlələrin təlimləndirilməsi və biliklərinin yoxlanılmasının təşkili;
 Əmək şəraitinin vəziyyətinə operativ nəzarət.
4. Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi üzrə:
 Əmək qanunvericiliyində işlədilən məfhumların anlayışları;
 İş vaxtının növləri və tənzimlənməsi qaydaları;

 İş vaxtının rejimi və iş vaxtından artıq vaxtda işin tənzimlənməsi qaydaları.
ƏDƏBİYYAT:
1. SOCAR-ın Təhlükəsizlik İdarəsinin Hərbiləşdirilmiş Mühafizə Bölmələrinin xidmətini
tənzimləyən Qaydalar Toplusu
2. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi. “Atıcılıq təlimatı” Atıcı silahdan atışın əsasları, 9
mm-lik Makarov tapançası, əl qumbaraları. Bakı, 2008
3. Yunis Heydər oğlu Bünyətov Əməyin mühafizəsi. Bakı, 2008
4. Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi
5. Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi
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1. Hərəkət sxemində göstərilmiş marşrut üzrə gəzərək (miniklə dövrə vurmaqla),
obyektləri və onun ayrı-ayrı sahələrini müşahidə etməklə xidməti vəzifələrini
yerinə yetirən, bir və ya biri rəhbər təyin edilmiş bir neçə atıcıdan təşkil olunmuş
post hansıdır?
A) Stasionar post
B) Patrul (səyyar post)
C) Daimi post
D) Müdafiə postu
E) Əlahiddə post
2. Əlaqədar obyektlərin mühafizə olunması üçün Təhlükəsizlik İdarəsi
tərəfindən təyin olunmuş, qarovulun (qrupun) tərkibinə daxil olmayan, bir və ya
bir neçə atıcıdan ibarət xidməti dəstə nədir?
A) Patrul (səyyar post)
B) Müşayiət postu
C) Əlahiddə post
D) Qarışıq post
E) Müvəqqəti post
3. Qarovul xidməti zamanı atıcı tərəfindən törədilən əməlin nəticəsindən asılı
olaraq məsuliyyətin müəyyən olunması nə zaman tətbiq edilir?
A) Əməlin törədilmə ağırlığından asılı olaraq dərhal
B) Bir qayda olaraq qarovulun dəyişdirilməsindən sonra
C) Bir qayda olaraq hər hansı qanun pozuntusu törədilən zaman
D) Qarovul rəisinin göstərişinə əsasən münasib bir vaxt
E) Aidiyyəti güc orqanlarından nümayəndə gələndən sonra
4. Makarov tapançasının (9 mm-lik) təyinatı nədir?
A) Hücum üçün fərdi silahdır, düşmənin uzaq məsafələrdə məhv edilməsi üçün
nəzərdə tutulub
B) Hücum və müdafiə üçün şəxsi silahdır, düşmənin hərbi texnikasının qısa
məsafələrdə məhv edilməsi üçün nəzərdə tutulub
C) Hücum üçün kütləvi silahdır, düşmənin qısa məsafələrdə məhv edilməsi üçün
nəzərdə tutulub
D) Hücum və müdafiə üçün şəxsi silahdır, düşmənin qısa məsafələrdə məhv edilməsi
üçün nəzərdə tutulub
E) Müdafiə üçün şəxsi silahdır, yaxınməsafəli döyüşlərdə düşmənin canlı qüvvəsinə
qəlpələrlə zərər vurmaq üçün nəzərdə tutulub

