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Bu təlimdə iştirak nə üçün lazımdır?

Sürücülər həm özlərinin, həm də digər yol istifadəçilərinin yol-hərəkəti təhlükəsizliyi ilə bağlı olan vacib 
məqamları anlayacaqlar və qəza zamanı zərərçəkmişlərə qanaxma, yanıq, sınıq, boğulma və s. kritik 
hallarda ilk olaraq necə yardım etmələri barədə nəzəri və praktik bacarıqları əldə edəcəklər.

Təlimin öyrətmə yox, istiqamətləndirmə və maarifləndirmə metodikası sürücülük vərdişlərində müsbətə 
doğru dəyişikliyə, həmçinin “ mənim başıma heç vaxt belə şey gələ bilməz ” kimi köhnə sürücülük 
stereotiplərini pozmağa nail olacaq.

Şirkət yanacaq və təmir xərclərinin azaldılmasından faydalanacaq, yol qəzalarının sayını və qəzalarla 
əlaqədar itkilərin azalmasına nail olacaq.

Sürücülər qəza şəraiti yaratmadan avtomobil idarə etməyi öyrənəcəklər, özləri və ətrafdakılar üçün 
təhlükəsizliyi təmin edə biləcəklər.

Təlim haqqında:

Təlimin nəzəri hissəsindən sonra hər bir sürücü təlimçi ilə müşayiət olunan real nəqliyyat mühitində 
praktiki sürücülük seansından keçəcək. Praktiki təlim zamanı yollarda risklər və potensial təhlükələr 
sürücü və təlimçi tərəfindən interaktiv şəkildə (şərhlər verilərək) qiymətləndiriləcək. İştirakçılar, 
simulatorda təhlükəsizlik kəmərinin işini test edəcək, hər hansı bir riskə girmədən, toqquşma və 
sürüşmənin fizioloji və psixoloji təsirlərini hiss edəcəklər.

Həmçinin, iştirakçılar “İlk yardım” praktiki təlimləri zamanı real həyatda potensial həyat xilasetmə 
bacarıqlarına, qanaxma və ağır yaralar zamanı vəziyyətin idarəolunması, kiçik yaralara tez bir zamanda
müdaxilə edilməsi və s. biliklərə yiyələnəcəklər. Təlimdən əldə olunan bilik və bacarıqlarla şirkət 
əməkdaşları hətta şəxsi həyatlarında da yol-nəqliyyat hadisələrində ehtiyacı olan insanlara kömək 
edə biləcəklər.

Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub:

• Yol-hərəkəti təhlükəsizliyi sahəsində öz professional imiclərini formalaşdırmaq istəyən şirkətlər
• Nəqliyyat təhlükəsizliyində maraqlı olan bütün səviyyələr üzrə menecerlər
• Logistika işçiləri
• Öz bacarıqlarını genişləndirmək və CV-lərini zənginləşdirmək istəyən avtomobil idarə edən şəxslər



Mühazirə I
Yol–hərəkəti təhlükəsizliyinə sistemli yanaşma

Mühazirə III
Güzgülər və onların tənzimlənməsi

Mühazirə IV
Diqqət yayındığı halda idarəetmə (Mobil 
telefonlar, içkili idarəetmə)

İlk yardım

Mühazirə IX

• Tənəffüs sistemi 
• Qan-damar sistemi
• Sinir sistemi (mərkəzi)
• Dayaq-hərəkət sistemi
• Həzm sistemi

Mühazirə X
Hadisə yerinin yoxlanılması, zərərçəkənin 
müayinəsi

Sertifikat

                 Təlimi uğurla bitirən iştirakçılar AMAK Akademiyası tərəfindən 
                 kursu tamamlama sertifikatı əldə edəcəklər.

Əlaqə:

Təlimdə iştirak etmək və işçiləriniz üçün təlimlərin keçirilməsini müzakirə etmək istəyirsinizsə,
+994 12 4375858 və ya info@amak.az elektron poçt ünvanına müraciət edə bilərsiniz.

Mühazirə V
Şəhərdaxili avtomobil idarəetməsində risklər

Mühazirə VI
Ağır tonnajlı yük avtomobilləri və Kor Zonalar 
(Blind Spots)

Mühazirə VII
Təhlükənin müəyyən olunması və tədbir 
görülməsi

Mühazirə VIII

Mühazirə XI
• Süni tənəffüs
• Suda boğulma
• Qanaxma
• Sınıqlar
• Yanıqlar
• Zəhərlənmə
• Zərərçəkmişin daşınma üsulları
• Kritik hallar, Qəfil xəstəliklər

Mühazirə II
Avtomobillərin gündəlik yoxlanılması

Təlim Proqramı

Tıxaclar zamanı ara məsafəsinin təyin edilməsi 
və kənar təhlükəli manevrlərdən qorunma 

İnsan orqanizminin sistemləri: ümumi məlumat


