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“Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2016‐cı il 14 iyun tarixli 271‐VQ nömrəli 

Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016‐cı il 9 avqust tarixli 

1009 nömrəli Fərmanının 1.3‐cü, “Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan bilik və 

bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan müəllimlərin dərs yükünün və 

əməkhaqqının artırılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015‐ci il 16 

yanvar tarixli 994 nömrəli Sərəncamının 2.3‐cü bəndlərinin və “Məktəbəqədər təhsil 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2017‐ci il 14 aprel tarixli 585‐VQ nömrəli Qanununun 

tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017‐ci il 19 iyun tarixli 1471 nömrəli 

Fərmanının 3‐cü hissəsinin icrasını təmin etmək məqsədilə “Azərbaycan Respublikası Əmək 

Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə 

məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999‐cu il 15 aprel tarixli 122 nömrəli Fərmanının 2‐ci 

hissəsinin dördüncü abzasını və “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011‐ci il 16 fevral 

tarixli 386 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin 

Sosial Müdafiəsi Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 5.10‐ cu bəndini rəhbər tutaraq 

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Kollegiyası 

http://huquqiaktlar.gov.az/StatementDetails.aspx?statementId=35592
http://huquqiaktlar.gov.az/StatementDetails.aspx?statementId=35592
http://huquqiaktlar.gov.az/StatementDetails.aspx?statementId=32151
http://huquqiaktlar.gov.az/StatementDetails.aspx?statementId=32151
http://huquqiaktlar.gov.az/StatementDetails.aspx?statementId=38257
http://huquqiaktlar.gov.az/StatementDetails.aspx?statementId=38257
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q ə r ar a  al ı r:  

 

1. “Təhsil sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif‐İxtisas Sorğu 

Kitabçası” təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

2. Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 

Kollegiyasının “Təhsil sahəsi işçilərinin qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif‐İxtisas Sorğu 

Kitabçasının (hissə 75) təsdiq edilməsi haqqında” 1997‐ci il 29 mart tarixli 16‐4/3 nömrəli 

Kollegiya qərarının 1‐ci hissəsi və Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyinin “Təhsil sahəsi işçilərinin qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif‐İxtisas 

Sorğu Kitabçasına (hissə 75) əlavələr edilməsi barədə” 1999‐cu il 28 oktyabr tarixli 22‐4 

nömrəli, “Təhsil sahəsi işçilərinin qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif‐İxtisas Sorğu Kitabçasına 

(hissə 75) dəyişikliklər edilməsi haqqında” 2004‐cü il 14 iyul tarixli 9‐6 nömrəli, “Təhsil sahəsi 

işçilərinin qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif‐İxtisas Sorğu Kitabçasına (hissə 

75) əlavələr edilməsi haqqında” 2005‐ci il 10 may tarixli 7 nömrəli, “Təhsil sahəsi işçilərinin 

qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif‐İxtisas Sorğu Kitabçasına (hissə 75) əlavələr edilməsi 

haqqında” 2006‐cı il 22 iyun tarixli 8 nömrəli, “Təhsil sahəsi işçilərinin qulluqçu vəzifələrinin 

Vahid Tarif‐İxtisas Sorğu Kitabçasına (hissə 75) əlavələr edilməsi haqqında” 2007‐ci il 10 

avqust tarixli 12‐2 nömrəli, “Təhsil sahəsi işçilərinin qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif‐ İxtisas 

Sorğu Kitabçasına (hissə 75) əlavələr edilməsi haqqında” 2009‐cu il 01 dekabr 9 nömrəli 

Kollegiya qərarları ləğv edilsin. 

3. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 

Aparatının Hüquq şöbəsinə (G.İsgəndərova) tapşırılsın ki, bu Qərarın qəbul edildiyi gündən 

3 (üç) gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil 

edilməsi üçün Ədliyyə Nazirliyinə təqdim olunmasını təmin etsin. 

4. Ümumi şöbəyə (L.Abdullayeva) tapşırılsın ki, bu Qərarın Azərbaycan 

Respublikasının Təhsil Nazirliyinə çatdırılmasını təmin etsin. 

5. Bu Qərarın icrasına nəzarət nazir müavini İ. İsayevə həvalə edilsin. 

 

Kollegiyanın sədri Səlim Müslümov 
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Azərbaycan Respublikası Əmək və 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 

Kollegiyasının 20 dekabr 2017‐ci il 

tarixli 18‐1 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmişdir. 

 

Təhsil sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif‐İxtisas Sorğu Kitabçası 

Giriş 

“Təhsil sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif‐İxtisas Sorğu Kitabçası” 

(bundan sonra “Kitabça”) Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 57‐ci və 156‐cı 

maddələrinin 2‐ci hissələrinin tələblərinə uyğun olaraq hazırlanmışdır. 

Kitabçada təhsil sahəsi işçilərinin tarif‐ixtisas xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilərkən 

“Təhsil  haqqında”  və  “Elm  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunları  ilə 

müəyyən edilmiş dövlət siyasətinin əsas prinsipləri, məqsədləri və təhsilin səviyyələri, 

universitetlərdə təhsilverənlərin və təhsilalanların elmi tədqiqat prosesinə fəal cəlb edilməsi 

yolu ilə elm və təhsilin inteqrasiyası, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012‐ci il 29 

dekabr tarixli 800 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” 

İnkişaf Konsepsiyasından irəli gələn müasir təhsil sisteminin formalaşdırılması üzrə hədəflər, 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013‐cü il 24 oktyabr tarixli 13 nömrəli Sərəncamı ilə 

təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda 

nəzərdə tutulan səriştəyə əsaslanan şəxsiyyətyönlü təhsil məzmununun yaradılması, 

innovativ təlim metodları və texnologiyaları vasitəsilə təhsilin məzmununun səmərəli 

mənimsənilməsini təmin edən təhsilverənin formalaşdırılması, nəticələrə görə cavabdeh, 

şəffaf və səmərəli tənzimləmə mexanizmlərinə malik, dövlət‐ictimai xarakterli və dövlət‐

biznes partnyorluğuna əsaslanan təhsildə yeni idarəetmə sisteminin formalaşdırılması, 

müasir tələblərə cavab verən və ömür boyu təhsili təmin edən təhsil infrastrukturunun 

yaradılması, təhsilin dayanıqlı və müxtəlif mənbələrdən istifadə olunmaqla yeni 

maliyyələşdirmə mexanizminin yaradılması, dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan 

müəllimlərin bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi istiqamətlərində aparılan 

islahatlar nəzərə alınmışdır. 

Mülkiyyət və təşkilati‐hüquqi formasından asılı olmayaraq təhsil müəssisələrində 

(dövlət sifarişi ilə kadr hazırlığı aparılan dövlət ali təhsil müəssisələri istisna olmaqla) 

vəzifələrinin (rəhbərlər, mütəxəssislər) əməyinin ödəniş dərəcələri bu Kitabçaya uyğun olaraq 

müəyyən edilir. 

Dövlət sifarişi ilə kadr hazırlığı aparılan dövlət ali təhsil müəssisələrində bu Kitabçada 

nəzərədə tutulmuş müvafiq vəzifələrdə çalışan işçilərin vəzifə maaşları həmin vəzifələr üzrə 

təhsilə, elmi dərəcəyə, elmi ada, staja və müvafiq sahədə iş təcrübəsinə qoyulan ixtisas 

tələbləri nəzərə alınmaqla minimum əmək haqqından az olmamaqla ali təhsil müəssisələri 

tərəfindən sərbəst müəyyənləşdirilir. 

Kitabça təhsil sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrində çalışan işçilərin əmək 

funksiyalarının və əməyinin ödəniş dərəcələrinin müəyyən edilməsində, onların hüquq və 

vəzifələrini əks etdirən vəzifə təlimatlarının işlənilməsində, peşəkarlıq səviyyəsindən asılı 


