METROLOGİYA VƏ KALİBRLƏMƏNİN
ƏSASLARI TƏLİMİ
MÜASİR DÖVRDƏ ÖLÇMƏLƏRİN ROLU ÇOX BÖYÜKDÜR. AXI İNSAN BİR ŞEYİ İDARƏ EDƏ BİLMƏK ÜÇÜN
ONU ÖLÇƏ BİLMƏLİDİR. ÖLÇMƏLƏRİN GÜNDƏLİK HƏYATIMIZIN BÜTÜN ASPEKTLƏRİNDƏ ROLU
DANILMAZDIR. BİZ DEMƏK OLAR Kİ, GÜNDƏLİK HƏYATIMIZDA RASTLAŞDIĞIMIZ HƏR BİR ŞEYİ ÖLÇÜRÜK
VƏ ÖLÇMƏLƏR BİZİM HƏYATIMIZIN AYRILMAZ BİR HİSSƏSİNƏ ÇEVRİLMİŞDIR.
Məhz bu ölçmələrin etibarlılığı həm həyatımıza, həm də həyata keçirdiyimiz sosial-iqtisadi fəaliyyətlərə təsir edir.
Metrologiya isə bu ölçmələrin dəqiq və etibarlı olması ilə yanaşı beynəlxalq standartlara uyğun aparılmasını təmin
edir. Bu zaman istifadə edilən ölçmə avadanlığından çox şey asılıdır. Bu avadanlığın təqdim etdikləri nəticələrin
etibarlı olması üçün onların vaxtlı-vaxtında kalibrlənməsinə ehtiyac vardır. Bu təlimdə iştirakçılara metrologiya və
kalibrləmə haqqında ümumi məlumat veriləcəkdir.

TƏLİMİN MƏQSƏDİ

TƏLİMİN FAYDALARI

İştirakçılara müəssisələrdə metrologiya və kalibrləmə işinin
təşkili və idarə edilməsi qaydalarının öyrədilməsi,
metrologiya üzrə yerli və beynəlxalq qanunvericilik
tələblərinin izah edilməsi.

• İstehsal müəssisələrində ölçmənin əhəmiyyəti;
• Metrologiya və kalibrasiya haqqında
məlumatlar;
• Ölçmələr ilə bağlı beynəlxalq standartların
tələbləri;
• Ölçmə vasitələrinin yoxlanılması və
kalibrlənməsi işləri;
• Yoxlamanın və kalibrlənmənin izlənilməsi
və s.

TƏLİM İŞTİRAKÇILARI
• Metrologiya, keyfiyyətin təmin edilməsi, keyfiyyətə
nəzarət, keyfiyyəti idarəetmə və qida təhlükəsizliyi
sahəsində çalışan işçilər və menecerlər;
• Laboratoriyada ölçmə vasitələri ilə işləyən mütəxəssislər;
• İstehsal sahələrində nəzarət ölçü cihazları (NÖC) üzrə
mütəxəssislər və digər maraqlı şəxslər

TƏLİMİN MÜDDƏTİ

TƏLİMƏ DAXİLDİR

TƏDRİS ÜSULLARI

Təlimin müddəti 14 saat olmaqla
canlı və ya onlayn formada keçirilir:

•
•
•
•
•
•

Təlim interaktiv formada keçiriləcək.
İştirakçıların keçirilən mövzuları
mənimsəmə səviyyəsini artırmaq
üçün iştirakçılarla təlimçi arasında
sual-cavab aparılacaqdır.

1 gün (10:00-17:00)
və ya
4 gün (19:00-21:00)

TƏLİMİN PROQRAMI

Təqdimat kitabçası
Bloknot
Qələm
Qovluq
Nahar, şirniyyat və çay
Sertifikat (İştirakçı və ya
müvəffəqiyyət)

ÖDƏNİŞ QAYDALARI
Təlimə görə ödəniş qeydiyyat zamanı həyata keçirilir. İştirakçı ödəniş
etmədiyi müddətcə təlim üçün qeydiyyatdan keçmiş hesab edilmir.
Ödəniş istərsə nağd, istərsə də köçürmə yolu aparıla bilər.

Yüklə və
çap et!

İMTİNA QAYDALARI

GÜZƏŞT İMKANLARI

Təlimə qatılmaq istəyən şəxs hər hansı bir səbəbdən dolayı
təlim xidmətindən imtina edə bilər. Ancaq o, Assosiasiyanı
bu qərarı haqqında təlimə ən azı 7 gün qalmış xəbərdar
etməlidir. Bunun müqabilində ona həyata keçirdiyi ödəniş
tam həcmdə geri qaytarılır. Qeyd edilən müddətdən gec
təlimdən imtina edən şəxslərə etdikləri ödəniş fors-major
hadisələr istisna olmaqla, geri qatarılmayacaqdır. Bunun
əvəzində iştirakçı digər tarixlərdə təşkil olunacaq eyni adlı
təlimin iştirak edə biləcəkdir.

• Assosiasiyanın üzvlərinə (üzvlük növünə uyğun
olaraq təlimin dəyərinin 15, 10 və 5%-I
həcmində);
• Ödəniş haqqını təlimin başlayacağı gündən 30
gün əvvəl həyata keçirən şəxslərə (təlimin
dəyərinin 5 %-I həcmində);
• Dörd və daha artıq şəxslə təlimə qatılanlara
(təlimin dəyərinin 5%-i həcmində);
• Tələbə və magistrlara (təlimin dəyərinin 5 %-I
həcmində).

TƏLİMİN SONUNDA
VERİLƏCƏK SƏNƏDLƏR
Təlimin sonunda iştirakçıların təlimə qatıldıqlarını təsdiq etmək
məqsədilə onlara “İştirakçı sertifikatı” veriləcəkdir.

ƏLAQƏ ÜSULLARI
Siz bizimlə aşağıda əlaqə üsullarının köməyilə əlaqə saxlayıb təlim üçün
qeydiyyatdan keçə bilərsiniz:
+994 12 480 28 47

+994 55 220 94 09

training@aqa.az

www.linkedin.com/company/azerbaycan-keyfiyyet-assosiasiyasi
www.facebook.com/KeyfiyyetAssosiasiyasi

