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1. გავრცელების სფერო 
1.1 საკონტროლო, გამზომი და საცდელი დანადგარების მართვის პროცესის პროცედურა (შემდგომში 

პროცედურა)  განსაზღვრავს შპს ბუსსს ანრიში არსებული საკონტროლო, გამზომი,  საცდელი და  

სხვა დანადგარების გამოყენების პროცესს. 

1.2 არსებული პროცედურა ვრცელდება წარმოადგენს ნორმატიულ დოკუმენტებს შპს ბუსსს ანრის იმ 

პერსონალისთვის, რომელიც დაკავებულია ტექნიკური, ტრენაჟორული (სიმულატორები) და 

კომპიუტერული ტექნიკის ექსპლუატაციით.  

1.3 არსებული პროცედურა წარმოადგენს ნორმატიულ დოკუმენტებს შპს ბუსსს ანრის მთელი 

პერსონალისთვის. 

1.4 პროცედურის  აღრიცხული ეგზემპლარები ინახება შპს ბუსსს ანრის ხარისხის განვითარების და 

უზრუნველყოფის სამსახურში; 

1.5 საჭიროებისამებრ პროცედურის  აღრიცხული ეგზემპლარების დაგზავნზს ახდენს შპს ბუსსს 

ანრის ხარისხის განვითარების და უზრუნველყოფის სამსახური. 
 

2. ნორმატიული მითითებები 

არსებული პროცედურის შემუშავებისას გათვალისწინებულია შემდეგი ნორმატიული დოკუმენტების 

მოთხოვნები: 

1. სს ISO 9001:2015 - ხარისხის მენეჯმენტის (მართვის) სისტემა. მოთხოვნები; 

2. სს ISO 9000:2015 - ხარისხის მენეჯმენტის (მართვის) სისტემა. ძირითადი დებულებები და 

ლექსიკონი; 

3. ნდ N2-020101 – შპს ,,ბუსსს ანრი“-ს ხარისხის სახელმძღვანელო; 

4. ნდ №2-0201-01- შიდა ნორმატიული დოკუმენტების შემუშავებისა და მათი მოქმედებაში 

მოყვანის პროცესის პროცედურა 

5. ნდ №2-0201-02-„დოკუმენტებისა და მონაცემების მართვის, დოკუმენტალური 

უზრუნველყოფის პროცესის პროცედურა“ 

6. საქართველოს კანონი „მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ“ 

7. საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ 

8. საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ 

9. საერთაშორისო კონვენცია „მეზღვაურთა მომზადების დიპლომირებისა და ვახტის გაწევის 

შესახებ“, ცვლილებებით   
 

3. ტერმინები, განმარტებები, შემოკლებები 
წინამდებარე პროცედურაში გამოყენებულია ტერმინები, განმარტებები და შემოკლებები, რომლებიც 

მოყვანილია ხარისხის სახელმძღვანელოში და აგრეთვე ნორმატიულ დოკუმენტებში, რომელთა 

საფუძველზეც შემუშავებულია პროცედურა. 

 

პროცესის დახასიათება 
 

პროცესი: შპს ბუსსს ანრის  საკონტროლო, გამზომი და საცდელი 

დანადგარების მართვა 

პასუხისმგებელი: სამეურნეო დარგის მენეჯერი 

შემსრულებელი: სამეურნეო დარგის მენეჯერი, კომპიუტერული დანადგარების 

ლაბორანტი 

შემოსული მონაცემები: საკონტროლო, გამზომი დანადგარების პასპორტები, მოწმობები, 

სერტიფიკატები, შემოწმების აქტები, ხელშეკრულებები 

გასული მონაცემები: ხელშეკრულებები, დამტკიცებული გეგმები დანადგარების 
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შემოწმების შესახებ, საკონტროლო, გამზომი დანადგარების 

სერტიფიკატები, ინსტრუქციების ჟურნალები, ტრენაჟორის 

გამოყენების ჟურნალები 

შედეგიანობის კრიტერიუმები: დოკუმენტის შესაბამისობა ISO 9001:2015 მოთხოვნებთან, შპს 

ბუსსს ანრის პოლიტიკასა და მიზნებთან; საკონტროლო, გამზომი 

დანადგარების თავისდროული შემოწმება 

მეთოდები: ნდ № 0201-12 

 

4. საკონტროლო, გამზომი და საცდელი დანადგარების იდენტიფიკაცია, შემოწმება / 

დამოწმება, კალიბრირება და ტექნიკური მომსახურება 
4.1    შპს ბუსსს ანრიში სასწავლო, საწვრთნელი (ტრენაჟრული) მომზადებისთვის აუცილებელ პირობას 

წარმოადგენს კომპიუტერების, მოსამზადებელი პროგრამების ელექტრონული ვერსიების, 

სიმულატორების (ტრენაჟორების), ელექტრონული სახით ტესტების გამოყენება, რისთვისაც 

შექმნილია აღნიშნული აღჭურვილობის მართვის სისტემა, რომელიც ითვალისწინებს:  

1) ზემოაღნიშნული ტექ.აღჭურვილობის ყოველწლიური შემოწმების გეგმა-გრაფიკის 

შემუშავებას, დამტკიცებას და დანერგვას (იხ.დანართი 1, 2, 3, 4). 

2) შემოწმების მიზანია შპს ბუსსს ანრიში არსებული ტექნიკური აღჭურვილობის, 

სიმულატორების, დანადგარების სასწავლო პროცესში ექსპლუატაციისათვის 

ვარგისიანობის დასამტკიცებლად დამკვეთის მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. 

3) შემოწმების შედეგებს შემმოწმებლები აცნობებენ ხარისხის მართვის სამსახურს. 

შენიშვნების, შეუსაბამობების აღმოჩენის შემთხვევაში ხმ სამსახური, გენერალურ 

დირექტორთან შეთანხმებით ნერგავს მაკორექტირებელ ქმედებებს.  

4) ტრენაჯორული დანადგარების შემოწმება ხდება მათი ყოველი გამოყენების წინ, 

შემოწმებაზე პასუხისმგებელი პირის მიერ. შემმოწმებელი პირი აკეთებს  ჩანაწერებს 

შემოწმების შესახებ შესაბამის ჯურნალში (იხ.დანართი 5, 6). 

5) ყოველ დანადგარს გააჩნია გამოყენების ინსტრუქცია. სიმულატორის (ტრენაჟორის), 

საკონტროლო, გამზომი დანადგარის და კომპიუტერების გამოყენების წინ 

პედაგოგმა/ინსტრუქტორმა მსმენელს/სტუდენტს უნდა ჩაუტაროს უსაფრტხოების 

ინსტრუქტაჟი და ჩატარება აღნიშნოს შესაბამის ჟურნალში. (იხ.დანართი 7).  

6) ყოველი ახალი სიმულატორის (ტრენაჟორის), საკონტროლო, გამზომი, კომპიუტერული 

თუ სხვა ტექნიკური დანადგარების დამონტაჟებისას აუცილებლად უნდა იყოს დაცული 

ხანძრის უსაფრთხოებისა და სხვა უსაფრთხოების წესები.  

7) სასწავლებლის კუთვნილ სასწავლო გემზე „კაპიტანი ო.ჩახვაძე“ არსებული 

დანადგარების გეგმიური შემოწმების მიზნიდ გემის მეთაურთა შემადგენლობის 

წევრები შეიმუშავებენ გეგმა-გრაფიკებს (იხ.დანართი 4, 8) , რომლის ასლები ინახება 

ხარისხის სამსახურში, ხოლო ორიგინალი გემზე. 

8) გეგმა-გრაფიკებს შეიმუშავებს პასუხისმგებელი პირები და წარუდგენს გენერალურ 

დირექტორს დასამტკიცებლად. 

9) დამტკიცებული გეგმა-გრაფიკების ორიგინალები ინახება შესრულებაზე 

პასუხისმგებელი პირებთან, ხოლო ასლები ხარისხის სამსახურში, რომელიც 

აკონტროლებს გეგმიური შემოწმებების ჩატარებას. 

10) გეგმა-გრაფიკების შესაბამისად ჩატარებული შემოწმებების შესახებ ეცნობა ხარისხის 

სამსახურს ანგარიშის ან პატაკის სახით. 

11) გეგმა-გრაფიკების შესაბამისად შემოწმებას ატარებს თვით სასწავლებელში დანიშნული 

პასუხისმგებელი, კომპეტენტური პირი ან საჭიროებისამებრ სხვა 

კომპანიიდან/ორგანიზაციიდან მოწვეული კომპეტენტური პირი. 



შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 

ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი 
 

 

საკონტროლო, გამზომი და საცდელი დანადგარების მართვის პროცესის პროცედურა 
Procedure for Management Process of Control, Measuring, Testing equipment 

 
 

 

 

ვერსია № 5      თარიღი: 28.01.2021 

კოდი: 2-0201-12 
7 - 18 

 

12) საკონტროლო-გამზომი დანადგარების შემოწმებისა და კალიბრირების შემთხვევაში 

გენერალური დირექტორის ზეპირი ან წერილობითი განკარგულებით ინიშნება კომისია 

კომპეტენტური პირების შემადგენლობით, რომლებიც შეიძლებ იყოს სასწავლებლის 

კვალიფიცირებული თანამშრომლები ან სხვა კომპანიიდან მოწვეული სპეციალისტები. 

13) საკონტროლო-გამზომი დანადგარების  შემოწმების ჩატარება დასტურდება კომისიის 

წევრების მიერ შედგენილი შემოწმების აქტით და აღინიშნება შესაბამის გეგმაში. 

14) საკონტროლო-გამზომი დანადგარების აუცილებელი შემოწმება ტარდება წელიწადში 

ერთხელ, საჭიროებისამებრ, გენერალური დირექტორის განკარგულებით შესაძლებელია 

ჩატარდეს დამატებითი შემოწმება(ები). 

15) გარჯვეულ საწვრთნელ საშუალებას (დანადგარი, მოწყობილობა, ლაბორატორია) 

ესაჭიროება დაკალიბრირება, ასეთ მიეკუთვნება გაზის ანალიზატორები. (იხ.დანართი 

9). 

16) წვრთნისა და სერტიფიცირების ცენტრში უნდა აღირიცხოს წვრთნების ჩატარებისთვის 

საჭირო  სახარჯი მასალები (გახარჯული მასალები) შესაბამის ჟურნალში.  (იხ.დანართი 

10). 
 

5. შემოწმება, კონტროლი 
1) წინამდებარე პროცედურაშ აღნიშნული პროცესების შესრულებას აკონტროლებს ხარისხის 

განვითარების და უზრუნველყოფის სამსახური.  

2) პროცედურის მოთხოვნების შესრულების არჩევითი შემოწმება ხდება შიდა და გარე აუდიტის 

დროს.  
 

6. რესურსები 
6.1 პროცედურის მოთხოვნათა განსახორციელებლად აუცილებელია შემდეგი რესურსების გამოყოფა: 

1. არსებული პროცედურის მოთხოვნათა შესასრულებლად საჭირო ნორმატიული დოკუმენტები, 

ჟურნალები, გეგმა-გრაფიკები. 

2. კვალიფიცირებული პერსონალი, რომელიც აწარმოებს შემოწმებას და საჭირო დოკუმენტების 

შევსებას. 

3. ფინანსები თანამშრომლების მუშაობის ასანაზღაურებლად და სავალდებულო სამუშაოების 

ჩასატარებლად. 
 

7. პასუხისმგებლობის გადანაწილება 
7.1   შპს ბუსსს ანრის გენერალური დირექტორი: 

1. ამტკიცებს არსებულ პროცედურას და მასში ცვლილებებს; 

2. გამოყოფს ფინანსურ, პერსონალურ  და სხვა აუცილებელ რესურსებს არსებული პროცედურის 

მოთხოვნების შესასრულებლად 

3. აფორმებ ხელშეკრულებას კომპანიებთან, რომლებიც საჭიროებისამებრ ახდენენ საკონტროლო, 

გამხომი და სხვა დანადგარების პერიოდულ შემოწმებას ვარგისიანობის დასამტკიცებლად. 

7.2 შპს ბუსსს ანრის  ხარისხის მართვის სისტემის მენეჯერი: 

1. შიდა შემოწმების დროს ამოწმებს არსებულ პროცედურაში აღნიშნული პროცესების 

შესრულებას 

7.3  შპს ბუსსს ანრის წვრთნისა და სერტიფიცირების ხარისიხს სპეციალისტი 

1. აკონტროლებს ტექნიკის მუშა მდგომარეობაში შენარჩუნებას. 

2. აკონტროლებს წინამდებარე პროცედურით გატვალისწინებული ჟურნალების წარმოებას. 

7.4  შპს ბუსსს ანრის სხვა პასუხისმგებელი პერსონალი 

1. ასრულებს ტექნიკური დანადგარების ყოველწლიურ შემოწმებას გეგმა-გრაფიკების 

შესაბამისად. 
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2. პასუხისმგებელია  ყოველი გამოყენების წინ, ასევე გეგმა-გრაფიკის მიხედვით, შეამოწმოს 

არსებული ტექნიკა, დანადგარები და ა.შ. 

3. ჩაუტაროს სავალდებულო ინსტრუქტაჟები როგორც ახალ თანამშრომელს, ასევე მსმენელებსა 

და სტუდენტებს. 
 

8. ანგარიშის დოკუმენტები 
1. შემოწმების გეგმა-გრაფიკები 

2. ჩატარებული შემოწმების აქტები 

3. ჟურნალები 

4. ინსტრუქციები 
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დანართი 1 
 

შპს ბუსსს ანრიში არსებული ტრენაჟორული, სტენდური და კომპიუტერული დანადგარების შემოწმება 

და ტექნიკური მომსახურების გეგმა–გრაფიკის ნიმუში 
 

 

 

“ვ ა მ ტ კ ი ც ე ბ” 

შპს ბუსსს ანრის  

გენერალური დირექტორი/რექტორი 

___________________________ ა.დიასამიძე 

_______________ ___________20   წ. 
 

შპს „ბუსსს ანრი“–ში არსებული ტრენაჟორული, სტენდური და კომპიუტერული დანადგარების 

შემოწმება და ტექნიკური მომსახურების  

გეგმა–გრაფიკი 

 
CONTROL AND MAINTENANCE SCHEDULE of  

simulator (training), bench-top and computer equipments at “ ANRI” 

ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕРКИ  И  ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ  ТРЕНАЖЕРНОГО, 

ЛАБОРАТОРНОГО И  КОМПЬЮТЕРНОГО  ОБОРУДОВАНИЯ в «АНРИ» 

 

№ 
დასახელება 

Name  

Наименование  

განყოფილება, საკლასო 

ოთახი, სიმულატორი 

და სხვა (აღინიშნოს 

კერძოდ რას 

მიეკუთვნება) 

Name of Department, 

class room, simulator or 

others (where is installed 

the equipment, program 

etc) 

Отдел, класс, симулятор 

(конкретно к чему 

относится) 

ინვენტარუ

ლი/ 

იდენტიფიკ

აციური 
№ 

 

ID № 

 

ბოლო 

შემოწმების 

თარიღი და 

აქტის № 

Date and 

number of 

act of the 

last test 

Дата 

последней 

проверки и 

номер акта 

დაგეგმილი 

შემოწმების და 

ტექ.მომსახურების 

თარიღი 

Date of scheduled 

control or 

maintenance 

Дата 

запланированной 

проверки и 

тех.обслуживания 

შემოწმების 

თარიღი და 

აქტის № 

Date and 

number of act 

of the current 

test 

Дата проверки 

и номер акта 

პასუხისლგებელი 

პირის სახელი, 

გვარი, ხელმოწერა 

Name and signature 

of responsible 

person 

Фамилия, имя и 

подпись 

ответственного 

лица  

შენიშვნა 

Note 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

 

მფ–02-№141-08-27.08.12 



შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 

ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი 
 

 

საკონტროლო, გამზომი და საცდელი დანადგარების მართვის პროცესის პროცედურა 
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ვერსია № 5      თარიღი: 28.01.2021 

კოდი: 2-0201-12 
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დანართი 2 

 
შპს ბუსსს ანრიში არსებული საკონტროლო-გამზომი დანადგარების შემოწმების გეგმა–გრაფიკის 

ნიმუში 

                 

                  “ვ ა მ ტ კ ი ც ე ბ” 

შპს ბუსსს ანრის  

გენერალური დირექტორი/რექტორი 

___________________________ ა.დიასამიძე 

_________ __________________ 201  წ. 

 
შპს ბუსსს ანრიში არსებული საკონტროლო-გამზომი დანადგარების შემოწმების  

გეგმა–გრაფიკი 

 

TEST SCHEDULE of 

control equipment at BHMES ANRI 
 

ПЛАН-ГРАФИК 

ПРОВЕРКИ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
 

 

 

 

№ 

საკონტროლო–

გამზომი დანადგარის 

დასახელება 

ინვენტარ-

ლი/ 

იდენტიფიკაც 
№ 

სიზუსტის 

კლასი 

გაზომვის 

საზღვარი 

წინა შემოწმების 

თარიღი და 

აქტის ნომერი 

მიმდინარე 

შემოწმების 

თარიღი და აქტის 

ნომერი 

შემმოწმებელის 

სახელი, გავრი, 

ხელმოწერა 

შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1         

2         

3         

4         

5         

6         

 

 

მფ–02-№142-08-27.08.12 

მფ–02-№142-08-27.08.12 



შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 

ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი 
 

 

საკონტროლო, გამზომი და საცდელი დანადგარების მართვის პროცესის პროცედურა 
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ვერსია № 5      თარიღი: 28.01.2021 

კოდი: 2-0201-12 
11 - 18 

 

დანართი 3 

 
                   შპს ბუსსს ანრიში არსებული კომპიუტერული სასწავლო პროგრამების და საგამოცდო 

ტესტების შემოწმების გეგმა–გრაფიკის ნიმუში 
 

 

 

                  “ვ ა მ ტ კ ი ც ე ბ” 

შპს ბუსსს ანრის  

გენერალური დირექტორი/რექტორი 

___________________________ ა.დიასამიძე 

_________ __________________ 201 წ. 

 
შპს ბუსსს ანრიში არსებული კომპიუტერული სასწავლო პროგრამების და საგამოცდო ტესტების 

შემოწმების გეგმა–გრაფიკი 
 

TEST SCHEDULE of 

computer training programs and examination tests  

ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕРКИ  КОМПЬЮТЕРНЫХ  ПРОГРАММ  ОБУЧЕНИЯ  И ТЕСТИРОВАНИЯ  

 

 

№ 

კომპიუტერული 

პროგრამების და 

ტესტების დასახელება 

ინვენტარული/ 

იდენტიფიკაც. 
№ 

წინა შემოწმების 

თარიღი და აქტის 

ნომერი 

დაგეგმილი შემოწმების 

თარიღი  

მიმდინარე 

შემოწმების 

თარიღი და აქტის 

ნომერი 

შემოწმების 

ხელმზღვანელის 

სახელი, გვარი და 

ხელმოწერა   

1 2 3 4 5 6 7 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

მფ–02-№143-08-27.08.12 



შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 

ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი 
 

 

საკონტროლო, გამზომი და საცდელი დანადგარების მართვის პროცესის პროცედურა 
Procedure for Management Process of Control, Measuring, Testing equipment 

 
 

 

 

ვერსია № 5      თარიღი: 28.01.2021 

კოდი: 2-0201-12 
12 - 18 

 

დანართი 4 

 
სასწავლო გემი „კაპიტანი ო.ჩახვაძე“–ის მექანიზმებისა და დანადგარების 

შემოწმების გეგმა გრაფიკის ნიმუში 

 

 

მფ–02-№144-08-27.08.12 

შპს ბუსსს ანრის  

გენერალური დირექტორი/რექტორი 

___________________________ ა.დიასამიძე 

_________ __________________ 201  წ. 
 

სასწავლო გემი „კაპიტანი ო.ჩახვაძე“–ის მექანიზმებისა და დანადგარების 

შემოწმების გეგმა გრაფიკი 

 
 

№ დასახელება 

ი
ან

ვ.
 

თ
ებ

. 

მა
რ

ტ
. 

აპ
რ

. 

მა
ი

სი
 

ი
ვნ

. 

ი
ვლ

. 

აგ
ვ.

 

სე
ქტ

. 

ო
ქტ

. 

ნო
ემ

. 

დ
ეკ

. 

შე
ნი

შვ
ნა

 

1. მთავარი ძრავა 64CH 103/22  

 

            

შეზეთვის სისტემის 

შემოწმება 

 

 

            

საწვავის სისტემის 

შემოწმება 

 

 

            

გაციების სისტემის 

შემოწმება 

 

 

            

2. დამხმარე ძრავა 42 8,5/11  

 

            

შეზეთვის სისტემა  

 

            

გაციების სისტემა  

 

            

გასაშვები სისტემა  

 

            



შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 

ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი 
 

 

საკონტროლო, გამზომი და საცდელი დანადგარების მართვის პროცესის პროცედურა 
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ვერსია № 5      თარიღი: 28.01.2021 

კოდი: 2-0201-12 
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დანართი 5 

ტრენაჟორის გამოყენების აღრიცხვის ჟურნალის ნიმუში 
 

                     “ვ ა მ ტ კ ი ც ე ბ” 

შპს ბუსსს ანრის  

გენერალური დირექტორი 

 

___________________________ ა.დიასამიძე 

__________ _________________ 201 წ. 

M T
C

 
 

საქმე №  

ტრენაჟორის გამოყენების აღრიცხვის  

ჟ  უ  რ  ნ  ა  ლ  ი  

 

კურსის დასახელება 

 

მფ–02-№071-08-03.01.12 

 
 

№ ტრენაჟორის 

(დანადგარის, ტექნიკის) 

დასახელება  

Наименование тренажера  

The Training Apparatus 

name 

თარიღი  

Дата  
Date  

ჩართვის 

დრო  

Время 

включения  

Inclusion 

Time 

გამორთვის 

დრო  

Время 

выключения  

Switch  time 

პასუხიმგებელი პირი 

(პედაგოგი) სახელი, 

გავრი 

Имя, фамилия 

ответственного лица 

Name, surname of the 

responsible person 

პასუხიომგებელი 

პირის ხელმოწერა 

Роспись 

ответственного лица 

List of the responsible 

person 

შენიშვნა 

Примечание  
Note  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 

 

 

 



შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 

ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი 
 

 

საკონტროლო, გამზომი და საცდელი დანადგარების მართვის პროცესის პროცედურა 
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ვერსია № 5      თარიღი: 28.01.2021 

კოდი: 2-0201-12 
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                 დანართი 6 
 

ტრენაჟორული დანადაგრების გამოყენების წინ შემოწმების ჟურნალის ნიმუში 

 

 

                     “ვ ა მ ტ კ ი ც ე ბ” 

შპს ბუსსს ანრის  

გენერალური დირექტორი 

___________________________ ა.დიასამიძე 

_________ _________________ 201  წ. 

 

 

ტრენაჟორული დანადაგრების (კომპიუტერების) გამოყენების წინ  

შემოწმების  ჟ  უ  რ  ნ  ა  ლ  ი  

 

კურსის დასახელება 

 

 

მფ–02-№072-03.01.12 

   

№ 

ტრენაჟორის (დანადგარის, 

ტექნიკის) 

Наименование тренажера  

The Training Apparatus name 

ინვენტარის  № 

Инвентарный № 

Inventory № 

შემოწმების ჩატარების 

თარიღი და გამოვლენილი 

შეუსაბამობა 

Дата проверки и выявленные 

несоответствия   

Date of check and the revealed 

discrepancies 

შეუსაბამობის 

აღმოფხვრა  

Устранение 

несоответствия  

Discrepancy 

Elimination 

პასუხ. პირის 

ხელმოწერა და 

თარიღი 

Дата и роспись 

ответственного 

лица   

Date and list of the 

responsible person 

1 2 3 4 5 6 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     



შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 

ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი 
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კოდი: 2-0201-12 
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დანართი 7 
 

ტექნიკური უსაფრთხოების ინსტრუქტაჟის ჟურნალის ნიმუში 

 

 

                     “ვ ა მ ტ კ ი ც ე ბ” 

შპს ბუსსს ანრის  

გენერალური დირექტორი 

___________________________ ა.დიასამიძე 

_________ _________________ 201  წ. 

 

 

 

ტექნიკური უსაფრთხოების ინსტრუქტაჟის 

ჟ  უ  რ  ნ  ა  ლ  ი 

 

კურსის დასახელება 

 

მფ–02-№073-03.01.12 

 

№ 

ინსტრუქტირებადი პირის 

სახელი, გვარი 

Фамилия, имя 

инструктируемого  

Surname, name of the 

instructed  

ინსტრუქტირებადი 

პირის თანამდებობა 

(სპეციალობა) 

Должность 

инструктируемого  

Post of the instructed 

ინსტრუქტაჟი: 

Инструктаж.  Instructing 

- ტექ. უსაფრთხ. /Тех. 

Безоп. /Safety precautions 

- გარემოს დაცვა/ Охр. 

Труда./Labor safety  

- ლაბორატორია 

/Лаборат. laboratory 

ინსტრუქციის 

ჩამტარებელი პირის 

თანამდებობა,  სახ., 

გვ. 

Ф.И. и должность 

инструктирующего   

Surname the Name 

and a post of the 

instructing 

ხელმოწერა , თარუღი 

Подпись. Дата 

 The signature, Date 

ინსტრუქტირებადი 

პირი 

Инструктирующий  
Instruct 

ინსტრუქციის 

ჩამტარებელი 

პირი 

Инструктируемы  

Instructing  

1 2 3 4 6 7 8 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      



შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 

ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი 
 

 

საკონტროლო, გამზომი და საცდელი დანადგარების მართვის პროცესის პროცედურა 
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დანართი 8 
 

საკონტროლო-გამზომი დანადგარების შემოწმებისა და კალიბრირების 

გეგმა–გრაფიკის ნიმუში 

 

 
შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო  

სასწავლებელი ანრის  

გენერალური დირექტორი/რექტორი 

___________________________ ა.დიასამიძე 

_________   ________________ 2015 წ. 
 

შპს ბუსსს ანრის სასწავლო გემი „კაპიტანი ო.ჩახვაძე“-ზე 

არსებული საკონტროლო-გამზომი დანადგარების შემოწმებისა და კალიბრირების 

გეგმა–გრაფიკი 
 

SCHEDULE of  testing and calibration of   

control and measuring equipment at m/v “Capt. O.Chakhvadze” 

ПЛАН-ГРАФИК 

 ПРОВЕРКИ  И  КАЛИБРОВКИ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ на Учебном 

Судне  «Капитан О.Чахвадзе» 

 

№ 

დანადგარის 

დასახელება  

Name  

Наименование 

оборудования 

ბოლო 

შემოწმების 

თარიღი  

Date of Last test  

Дата последней 

проверки  

შემმოწმებელი 

ორგანიზაცია/ 

პირი  

Name of 

Organization/ 

Respons.person 

Лицо/ 

организации, 

которая провела 

проверку  

ბოლო შემოწმების 

დამადასტურებელ

ი სერტიფიკატის / 

აქტის № 

number of 

certificate/act  

номер 

сертификата/акта 

დაგეგმილი 

შემოწმების 

თარიღი 

Date of scheduled 

testing 

Дата 

запланированной 

проверки  

ფაქტიურად 

ჩატარებული 

შემოწმების 

თარიღი და 

სერტიფიკატის / 

აქტის № 

Date and number of 

act of the current 

test 

Дата фактической 

проверки и номер 

сертификата /акта 

პასუხისლგებელ

ი პირის სახელი, 

გვარი, 

ხელმოწერა 

Name and 

signature of 

responsible 

person 

Фамилия, имя и 

подпись 

ответственного 

лица  

შენიშვნ

ა 

Note 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

 
 

სასწავლო გემი „კაპიტანი ო.ჩახვაძე“-ის კაპიტანი __________________ 

 

წვრთნისა და სერტიფიცირების ცენტრის ხმს სპეციალისტი __________________ 

მფ–02-№173-08-17.04.15 



შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 

ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი 
 

 

საკონტროლო, გამზომი და საცდელი დანადგარების მართვის პროცესის პროცედურა 
Procedure for Management Process of Control, Measuring, Testing equipment 

 
 

 

 

ვერსია № 5      თარიღი: 28.01.2021 

კოდი: 2-0201-12 
17 - 18 

 

დანართი 9 

 

გაზის ანალიზატორების დაკალიბრებისთვის სახარჯო მასალის  

აღრიცხვს ჟურნალის ნიმუში 

 
 

                          “ვ ა მ ტ კ ი ც ე ბ” 

შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო  

სასწავლებელი ანრის  გენერალური დირექტორი 

___________________________ ა.დიასამიძე 

______________   __________.20___1 წ. 
 

მფ–02-№170-08-17.06.19 

 

 

№ 

კალიბრირების 

თარიღი 

Date of 

calibration 

Дата проведения 

калибровки 

კალიბრირების 

დრო 

Time of 

calibration 

Время 

проведения 

калибровки 

კალიბრირების 

შედეგი 

Results of  

calibration 

Результаты 

калибровки 

გახარჯული 

მასალის 

რაოდენობა 

Quantity of 

used materials 

Количество 

используемого 

материала 

კალიბრირების 

შემსრულებელი პირის 

სახელი, გვარი და 

ხელმოწერა 

Name and signature of 

performer 

Фамилия, имя   и 

подпись, проводящего 

калибровку 

 

შენიშვნა 

Note 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

მფ–02-№173-08-17.04.15 



შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 

ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი 
 

 

საკონტროლო, გამზომი და საცდელი დანადგარების მართვის პროცესის პროცედურა 
Procedure for Management Process of Control, Measuring, Testing equipment 

 
 

 

 

ვერსია № 5      თარიღი: 28.01.2021 

კოდი: 2-0201-12 
18 - 18 

 

დანართი 10 

 

სახარჯი მასალის (გახარჯული მასალების) აღრიცხვის ჟურნალის ნიმუში 
 
შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო  

სასწავლებელი ანრის  

გენერალური დირექტორი/რექტორი 

___________________________ ა.დიასამიძე 

_________   ________________ 201_____ წ. 
 

 
მფ–02-№168-08-28.01.21 

   

№ 

წვრთნის 

ჩატარების 

თარიღი 

Date of 

Training 

Дата 

проведения 

тренинга 

გახარჯული 

მასალის 

დასახელება 

Name of used 

materials 

Количество 

используемого 

материала 

გახარჯული 

მასალის 

რაოდენობა 

Quantity of 

used materials 

Количество 

используемого 

материала 

შედეგი 

Results 

Результаты 

ხარჯი 

Expense 

Расход 

 

შემსრულებელი 

პირის სახელი, 

გვარი და 

ხელმოწერა 

Name and signature 

of performer 

Фамилия, имя  и 

подпись 

исполнителя 

 

შენიშვნა 

Note 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 
      

 
  

   
  

        

        

        

        

        

  


