
 

 

 

 

 

 

 

 

Ýewropa bileleşiginiň ERASMUS+ maksatnamasynyň 597985-EPP-1-2018-1-

KZ-EPPKA2-CBHE-JP belgili “Takyk ekerançylyk üçin täze we innowasion 

okuwlar” (NICOPA) atly taslamasynyň çäginde 

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň 

Serwis ofisi  

1. Başlangyç esaslary. 

Takyk ekerançylyk üçin täze we innowasion okuwlaryň serwis ofisi (PA SO) 

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň “Amaly geodeziýa” 

kafedrasynyň ýanynda döredilýär. 

2. PASO wezipeleri: 

- Takyk ölçemeleri geçirmeginde öňdebaryjy gazananlary ýaýratmak üçin 

seminarlary guramak; 

- Önümçilik kärhanalaryň işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmaga 

bolan talaplaryny öwrenmek: 

- Dürli ugurly toparlar üçin gerekli hyzmatlary işläp düzmek; 

- Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň uçurymlaryna iş 

berijileriň ünsüni çekmek; 

- Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň uçurymlarynyň 

başarnyklarynyň we hünär ukyplarynyň iş berijileriň talaplaryna 

laýyklygyny gazanmak; 

- Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň könelişen okuw 

maksatnamalary täzelemek; 

- Tejribehanada täze taslamalary amala aşyrmak; 

- Gyzyklanýan taraplar we müşderiler bilen şertnamalary baglaşmak ylmy- 

maslahat hyzmatlary, ylmy-barlag işleri şu ugur boýunça ýerine ýetirmek 

üçin, hünär derejesini ýokarlandyrmak kurslaryny geçirmek üçin, we 

bilelikde dürli taslamalary ýerine ýetirmek; 

- Takyk ölçemeler bilen baglanşykly daşary ýurt ylmy edaralary, döwlet 

guramalary, telekeçilik ulgamy bilen hyzmatdaşlygy saklamak. 



 

 

 

 

 

 

Ýewropa bileleşiginiň ERASMUS+ maksatnamasynyň 598218-EPP-1-2018-1- 

PL-EPPKA2-CBHE-JP belgili “Ulag hyzmatlarynda garaşylmadyk 

ýagdaýlary we töwekgelçilikleri dolandyrmagyň tehniki taslanmagy” 

(CRENG) atly taslamasynyň çäginde 

Türkmen döwlet binagärlik- gurluşyk institutynyň 

Serwis ofisi  

1. Başlangyç esaslary. 

Ulag hyzmatlarynda garaşylmadyk ýagdaýlary we töwekgelçilikleri 

dolandyrmagyň tehniki taslanmagy boýunça serwis ofisi (CRENG SO) 

Türkmen döwlet binagärlik - gurluşyk institutynyň “Gozgalmaýan 

emläkleriň dolandyrylyşy” kafedrasynyň ýanynda döredilýär. 

2. CRENG-SO wezipeleri: 

- Ulag-logistiki hyzmatlarynda garaşylmadyk ýagdaýlary we 

töwekgelçilikleri dolandyrmagyň ulgamynda öňdebaryjy gazananlary 

ýaýratmak üçin seminarlary guramak; 

- Önümçilik kärhanalaryň işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmaga 

bolan talaplaryny öwrenmek: 

- Dürli ugurly toparlar üçin gerekli hyzmatlary işläp düzmek; 

- Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň uçurymlaryna iş 

berijileriň ünsüni çekmek; 

- Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň uçurymlarynyň 

başarnyklarynyň we hünär ukyplarynyň iş berijileriň talaplaryna 

laýyklygyny gazanmak; 

- Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň könelişen okuw 

maksatnamalary täzelemek; 

- tejribehanada täze taslamalary amala aşyrmak; 

- Gyzyklanýan taraplar we müşderiler bilen şertnamalary baglaşmak ylmy- 

maslahat hyzmatlary, ylmy-barlag işleri şu ugur boýunça ýerine ýetirmek 

üçin, hünär derejesini ýokarlandyrmak kurslaryny geçirmek üçin, we 

bilelikde dürli taslamalary ýerine ýetirmek. 

- Ulag-logistiki hyzmatlarynda garaşylmadyk ýagdaýlary we töwekgelçilikleri 

dolandyrmagyň ulgamynda daşary ýurt ylmy edaralary, döwlet guramalary, 

telekeçilik ulgamy bilen hyzmatdaşlygy saklamak. 


