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 3350.01 - «Daşınma proseslərinin idarə edilməsi» ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul imtahanı üçün  

 
BİLET № 3 

 
1. Sərnişin aviadaşımalarda VİP, CİP xidmətləri 
2. Beynəlxalq aviadaşımaların  inkişafına təsir  göstərən amillər. 
3. Azərbaycan Respublikasının nəqliyyat sistemi, onun inkişaf istiqamətləri və prioritetlər. 
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3350.01 - «Daşınma proseslərinin idarə edilməsi» ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul imtahanı üçün  

 
BİLET № 1 

 
1. Nəqliyyat logistikasında sərnişin daşımaları 
2. Yükdaşımaların növləri və texnoloji sxemləri. 
3. Yük daşımalarında iştirak edən tərəflər. Yükgöndərən, yükalan və onların funksiyaları.  
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3350.01 - «Daşınma proseslərinin idarə edilməsi» ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul imtahanı üçün  

 
BİLET № 2 

 
1. Avianəqliyyat istehsalatında uçuş təhlükəsizliyi. 
2. Nəqliyyat logistikasında tariflərin qurulması prinsipləri  
3. Hava daşımalarında İnterlayn müqavilə. 
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 3350.01 - «Daşınma proseslərinin idarə edilməsi» ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul imtahanı üçün 

 
BİLET № 4 

 
1. Bölüşdürücü logistika  və onunla marketinq arasında qarşılıqlı əlaqə  
2. Avtomobil nəqliyyatı, onun xüsusiyyətləri və əsas göstəriciləri. 
3. Nəqliyyat şəbəkələri. Şəbəkə qoyuluşlu nəqliyyat məsələsi. 

 
“Avianəqliyyat istehsalatı” kafedrasının müdir müavini 
 t.e.n., dosent                                                                                                                  E.M.Nəcəfov 
 
 
 

«TƏSDİQ EDİRƏM» 
Elmi işlər üzrə prorektor  

_____________A.R.Həsənov 
«____»__________2020-ci il 

 
3350.01  - «Daşınma proseslərinin idarə edilməsi» ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul imtahanı üçün 

 
BİLET № 5 

 
1. Nəqliyyat sistemlərində ehtiyatlar. 
2. Nəqliyyat sisteminin təşkili və idarə olunmasının müasir formaları – intellektual nəqliyyat 

sistemləri, onların strukturu, funksiyaları, iş texnologiyası və prinsipləri. 
3. Logistika vəzifələrinin yerinə yetirilməsi metodları və onların ümumi xarakteristikası. 
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3350.01  - «Daşınma proseslərinin idarə edilməsi» ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul imtahanı üçün 

 
BİLET № 6 

 
1. Nəqliyyat logistikasında anbarlar və onların əsas  funksiyaları. 
2. Müxtəlif nəqliyyat növlərinin effektivliyinin və rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi yolları. 
3. Nəqliyyat məsələsi üçün alqoritmin əsaslandırılması. 
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3350.01  - «Daşınma proseslərinin idarə edilməsi» ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul imtahanı üçün 

 
BİLET № 7 

 
1. Ekspeditorlar assosiasiyasının beynəlxalq federasiyası (FİATA). 
2. Dəmir yolu nəqliyyatı, onun xüsusiyyətləri və əsas göstəriciləri. 
3. Nəqliyyat məsələsinin planının optimallığı meyarı. 
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3350.01  - «Daşınma proseslərinin idarə edilməsi» ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul imtahanı üçün 

 
BİLET № 8 

 
1. Donanmanın işinin göstəricilər sistemi, kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri 
2. Avianəqliyyat məhsulun satışının avtomatlaşdırılmış, təxsisetmə sistemləri (Qabriel, Amadeus, 

Qalileo və s).. 
3. Nəqliyyat logistikasında beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri. 
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3350.01 - «Daşınma proseslərinin idarə edilməsi» ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul imtahanı üçün  

 
BİLET № 9 

 
1. Dəniz nəqliyyatı gəmilərinin təsnifatı və texniki istismar xarakteristikaları 
2. Beynəlxalq logistikasının obyektləri; Beynəlxalq logistikada qlobal nəqliyyat 

kommunikasiyaları. 
3. Nəqliyyat təminatlılığı və optimallığı göstəriciləri. 
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BİLET № 10 

 
1. Aviadaşımaların satışında tətbiq edilən sənədlər və onların statusu.  
2. Nəqliyyat növləri və onlardan səmərəli istifadə edilmə sahələri 
3. Qeyri-bircins məhsulun daşınmaları. 
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BİLET № 11 

 
1. Beynəlxalq logistikada qlobal nəqliyyat kommunikasiyaları. 
2. Təhlükəli və qiymətli yüklərin daşınması və onların yüklənmə-boşaldılma işlərinə tələblər. 
3. Ehtiyatda saxlamaqla daşınmalar 
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     3350.01  - «Daşınma proseslərinin idarə edilməsi» ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul imtahanı üçün 

 
BİLET № 12 

 
1. Hava gəmisi uçuşlarının təmin edilməsi.  
2. Nəqliyyat növlərinin seçilməsinin prinsip və metodları. 
3. İstehsal və daşınmaların planlaşdırılması. 
 

“Avianəqliyyat istehsalatı” kafedrasının müdir müavini 
 t.e.n., dosent                                                                                                                  E.M.Nəcəfov  
 


