
Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsi 

 

Haqqında 

 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsi  

universitetdə təhsil alan tələbələrin sosial,iqtisadi hüquqlarını və mənafelərini 

müdafiə etmək məqsədilə 1923-cü ildə könüllüluk əsasında yaradılmış, 

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə nazirliyində dövlət qeydiyyatından keçmiş 

qeyri-siyasi ictimai təşkilatdır.Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsi öz fəaliyyətini 

Ulu öndər Heydər Əliyevin 24 fevral 1994-cü il tarixli 792 nömrəli Həmkarlar 

İttifaqları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu, Azərbaycan 

Respublikası Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqının Nizamnaməsi əsasında 

təşkil edir. 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsi 

5 filial,8 fakültə və digər struktur bölmələr daxil olmaqla 8657 ittifaq üzvünü öz 

sıralarında birləşdirir. Təşkilatın 19 nəfərdən ibarət Məclis üzvü, 11 nəfərdən 

ibarət Rəyasət heyəti, 7 adda 25 nəfərdən ibarət komissiyası fəaliyyət göstərir. 

İttifaqın məqsədi ali təhsilin müəsisəsində təhsil alan tələbələrin hərtərəfli 

inkişafına dəstək göstərmək, tələbələrin maraqlarını təmsil və müdafiə etmək, 

respublikanın ictimai-siyasi, mədəni və sosial-iqtisadi həyatında onların fəal 

iştirakını təmin etməkdir. 

Təşkilat eyni zamanda həssas ailələrin üzvü olan, eyni zamanda maddi dəstəyə 

ehtiyacı olan  tələbələrə maddi və mənəvi yardımlar edərək onların bütün 

ehtiyaclarının qarşılanması istiqamətində aktiv fəaliyyət göstərir. 

Son beş il ərzində  təşkilat tərəfindən ADPU da 117 nəfər tələbəyə 8190 manat 

mükafat verilmiş, 493 nəfərə  24650 manat həcmində maddi yardım göstərilmiş, 

Tələbə Gənclərin təhsillərində stimul yaratmaq məqsədilə 50 tələbəyə Həmkarlar 

təşkilatının adlı təqaüdü layihəsinə əsasən 15000 manat vəsait verilmişdir.Hər 

gün 70 nəfər Sosial-iqtisadi vəziyyəti ağır olan tələbəni isti nahar yeməyi ilə 

təmin edilməsi, eyni zamanda  60 nəfər tələbənin gediş- gəliş nəqliyyat 

xərclərinin ödənilməsi istiqamətində əməli tədbirlər həyata keçirilməkdədir. 

Tələbələrin asudə vaxtlarının səmərəli təşkili məqsədi ilə  müxtəlif teatr 

tamaşalarına biletlərlə təmin edilməsi,  yay aylarında respublikanın səfalı 

guşələrinə gəzintilər təşkil olunması, hər il 31 dekabr Dünya azərbaycanlılarının 

həmrəyliyi günü və yeni il münasibəti ilə müxtəlif tədbirlərin həyata keçirilməsi, 



“Məzun günü” , “Novruz şənliyi”, Ümümimilli lider H.Əliyevin doğum günü 

münasibətilə bəddi-yaradıcılıq festivalının təşkili,müxtəlif məzmunlu intellektual 

yarışların,müsabiqələrin keçirilməsi təşkilatın bu sahədə ənəvi hal almış fəaliyyət 

istiqamətini təşkil edir. 

 

Təşkilata 2003-cü ildən ADPU-nun Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinə Dosent 

Vurğun Rəhim oğlu Məmmədov rəhbərlik edir.  

Təşkilatı-kütləvi işlər komisiyasının sədri Riyaziyyat fakültəsinin IV kurs 

tələbəsi , Qurbanova Cəmilə Bəhmən qızı , Mədəni-kütləvi və idman 

komisiyasının sədri Kimya və Biologiya fakültəsinin IV kurs tələbəsi Əsgərov 

Kərim Habil oğludur. 

 

Əlaqə 

Strukturun yerləşdiyi inzibati bina: ADPU Əsas tədris binası, otaq 260 

E-poçt: thik@adpu.edu.az    

Tel: (012) 498 09 63 
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Əməkdaşları 

 

 

 

№ Adı, soyadı, ata adı Vəzifəsi 

1. Vurğun Məmmədov Rəhim Sədr 

2. Cəmilə Qurbanova Bəhmən Sədr müavini. Təşkilati-kütləvi işlər 

komisiyasının sədri 

3. Kərim Əsgərov Habil Sədr müavini. Mədəni-kütləvi və idman 

komisiyasının sədri 

4. İlahə Vəliyeva Əli İnsan resursları departamentinin sədri 

4. 

 

Aytəkin Abdullayeva Aydın II korpus sədri 

5. 

 

Şəhla Qarayeva III korpus sədri 

6. Sevinc Ağayeva Elşən Riyaziyyat fakültə təşkilatının sədri 

7. Altunay İskəndərli Əhsən Sabah qrupları mərkəzi təşkilatının sədri 

8. Səma Möhbalıyeva Bəxtiyar  Fizika fakültə təşkilatının sədri 

9. Lamiyə Quliyeva Seymur Tarix və coğrafiya fakültə təşkilatının ədri 

10. Nigar Nəbiyeva Vüqar İncəsənət və fiziki tərbiyə fakültə 

təşkilatının sədri 

11. Zəhra Əliyeva Şahin Kimya və biologiya fakültə təşkilatının 

sədri 

12. Səbinə Tağıyeva Elçin İbtidai təhsil fakültə təşkilatının sədri 

13.  Aytac Muradlı Mahir Filologiya fakültə təşkilatının sədri 

14. Gülbəniz Süleymanova Anar Məktəbəqədər təhsil fakültə təşkilatının 

sədri 

15. Kamilova Zərifə Mətləb Bioklubun sədri 

16. Nərmin Musayeva Musa Məntiq və əyləncə klubunun sədri 

17. Məhəmməd Məlikov Namiq Tarix klubunun sədri 

18. Fidan Adışlı Eşqin  Gənc yazarlar klubunun sədri 

19. Səkinə Vəliyeva Xaqani Gənc intellektlər oyun klubunun sədri 

20. Şəms Məhərrəmova Vüqar Qızıl əllər klubunun sədri 

21. Fatimə Cəbrayılova Rəfad İdman klubunun sədri 



 


