
Fənnin adı.   Avtomobil sərnişin daşımaları fənnindən imtahan sualları 

Qrup   49  və  49 A 

Şöbə:  Avtonəqliyyat. 

 

1. Sərnişin avtomobil nəqliyyatı müəssisəsinin təşkilati truktur. 

2. ANM -nin mütəxəssislərinə qoyulan tələblər. 

3. Avtobus daşımalarında dispetçerləşdirmə. 

4. Dispetçer idarəetmə sistemi. 

5.Dispetçer idarəetməsinin və rabitəsinin texniki vasitələri. 

6 Mərkəzi dispetçer stansiyasının avtobus bölməsinin texnoloji prosesi.  

.7. Mərkəzi dispetçer stansiyasının avtobus bölməsinin texnoloji prosesini 

informasiya alt sistemi. 

8. Mərkəzidispetçer stansiyasının avtobus bölməsinin texnoloji prosesini nəzarət  

alt sistemi. 

9. Mərkəzi dispetçer stansiyasının avtobus bölməsinin texnoloji prosesinin 

nzamlama  alt sistemi. 

10.Dispetçer nizamlama üsulları. 

11.avtobusların operativ intervalla yola salınması və ecikmiş vaxtın qovulması 

üsulu ilə avtobusların pozulmuş hərəkətinin nizamlanması.  

12. Dispetçer nizamlama üsulları- qisaldılmış reysə yolasalınma və dəyişdirilmiş 

marşrula yola salınması. Ilə avtobusların pozulmuş hərəkətinin nizamlanması.  

13.Sifarişlə işləyən atobusların idarə olunması. 

14. Avtomatlaşdırılmış dispetçer idarəetmə sistemi.  

15. Nəqliyyatın ntelektual idarəetmə sisteminin strukturu. 

16. Nəqliyyatın ntelektual idarəetmə sisteminin funksiyaları.  

17.Minik avtomobilləri ilə sərnişin daşımaları.   

18. nəzarət qurğusu –Taxoqraf  funksiyaları.  

19. Minik avtomobilləri ilə sərnişin daşımaların təşkili.  

20. Minik taksi avtomobillərində gedişə sərf olunan vaxt.  

21. Minik taksi avtomobilinin pullu yürüşə görə məhsuldarlığı. 

22.Minik avtomoblinin pullu dayanma vaxtına görə məhsuldarlığı. 



23. Taksomotor daşımalarının təsnifatı.  

24. Minik avtomobilləri ilə sərnişin axınının öyrənilmə üsulları. 

25. Taksometr funksiyası ,iş prinsipi və quruluşu.  

26.Əhaliyə minik avtomobilləri ilə xidmət keyfiyyəti.  

27. Taksomotor daşımalarının planlaşdırılması.  

28.Taksomotor daşımalarnda daşıma həcminin hesablanması. 

29.Taksi avtomobillərinin gündəlik ümümü yürüşü, yürüşdən istifadə əmsalı və 

pullu yürüşdn istifadə əmsalı.  

30.Taksi avtomobilinin naradda olma vaxtı.və faydalı iş vaxtından istifadə 

əmsalının hesablanması.  

31. Minik avtomobillərindən istifadə texnologiyası.  

32. Taksi avtomobillərinin xəttə iş qrafikivə sürücülərin işinintəşkil 

33. Avtomobil və digər sərnişin nəqliyyat növlərinin  işinin uzlaşdırılması. 

34. Sərnişin daşımalarında keyfiyyətin idarə olunması. 

35. Sərnişinlərə nəqliyyat xidmət keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi. 

36. Avtomobilnəqliyyatında  sərnişin daşımalarının sertifikatlaşdırılması 

37. Sərnişin daşımalarında keyfiyyət normativləri 

38. Avtomobil sərnişin nəqliyyatında tarif  sistemi 

39. Baqaj daşımaları və gediş haqqı sistemi.Bilet sistemi   

40. Minik taksi avtomobil sürücülərinə qoyulan tələblər.  
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