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Əlavə 1 
 

Əmlak Məslələri Dövlət Komitəsi 
kollegiyasının  26 noyabr  2015-ci il 
tarixli 08 nömrəli qərarı ilə  təsdiq 

edilmişdir. 

 
 
 
   

Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin                                                
Təlim-Tədris Mərkəzində təlim-tədris fəaliyyətinin təşkili  

 
Qaydaları  

 
 

I. Ümumi müddəalar 
 

  1.1. Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Təlim-Tədris 
Mərkəzində təlim-tədris fəaliyyətinin təşkili Qaydaları (bundan sonra “Qaydalar) “Təhsil 
haqqında” və “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunlarına, 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 6 sentyabr tarixli, 163 nömrəli 
Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Əlavə təhsilin məzmunu, təşkili və əlavə təhsilin hər hansı 
istiqaməti üzrə təhsil almış şəxslərə müvafiq sənədin verilməsi Qaydası”na,  Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 19 mart tarixli 44 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Dövlət qulluqçusunun əlavə peşə təhsilinin növü, forması, müddəti və maliyyə 
təminatı Qaydaları”na, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 04 may tarixli 516 
nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət 
Komitəsi haqqında Əsasnamə”yə və digər normativ-hüquqi aktlara uyğun olaraq 
hazırlanmışdır. 

1.2. Bu Qaydalar dövlət əmlakının idarə edilməsi və özəlləşdirilməsi, torpaqların 
idarəedilməsi, istifadəsi və mühafizəsi, daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət və digər əşya 
hüquqlarının dövlət qeydiyyatı, kadastr, yerquruluşu və geodeziya fəaliyyəti, texniki 
inventarlaşdırma, mərzçəkmə və ölçmələr, daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi, 
daşınmaz əmlak obyektlərinin ünvanlarının idarə edilməsi və ünvan  reyestri, hüquq, 
informasiya texnologiyaları, insan resurslarının idarə edilməsi, idarəetmə və inzibatçılıq 
sahələrində çalışan işçilərin (dinləyicilərin) əlavə təhsil qaydasında peşə hazırlığı ilə 
əlaqədar Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin (bundan sonra 
“Komitə”) Təlim-Tədris Mərkəzində ümumi tədris metodologiyası və onun inkişaf 
etdirilməsi, tədris planının formalaşması, təlim-tədris prosesinin təşkili və idarə olunmasına 
dair kompleks məsələləri özündə əks etdirir. 

1.3. Müvafiq sahələrdə çalışan işçilərin (dinləyicilərin) əlavə təhsil qaydasında peşə 
hazırlığı ixtisasartırma kursu, ilkin hazırlıq (stajkeçmə) kursu və təkmilləşdirmə təlimi 
(treninqi) istiqamətləri üzrə həyata keçirilir.  

1.4. İxtisasartırma, ilkin hazırlıq (stajkeçmə) və təkmilləşdirmə təlimlərinin 
(treninqlərin) məqsədləri, müddətləri və tədris proqramları qüvvədə olan Azərbaycan 
Respublikası qanunvericiliyi, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin, Komitənin  
və digər aidiyyəti qurumların normativ aktları, həmçinin bu Qaydalarla müəyyən edilir.  

1.5. Komitədə peşə hazırlığının təşkili, kursların keçirilməsinə təşkilati rəhbərlik, 
nəzarət və əməli köməklik Komitənin İnsan resurslarının idarə edilməsi və dövlət qulluğu 
şöbəsi və Təlim-Tədris Mərkəzi tərəfindən (bundan sonra “Mərkəz”) həyata keçirilir. 

1.6. Komitə işçilərinin peşə hazırlığının təşkili, keçirilməsi və nəticələri üzrə uçotun 



 

2 

 

aparılması Komitə daxili avtomatlaşdırılmış informasiya sistemində elektron qaydada 
həyata keçirilir.  

1.7. Komitənin struktur bölmə və qurumları, həmçinin digər sifarişçilər təlim 
kurslarına (treninqlərə) göndərilən işçiləri (şəxsləri) yolda və təlim prosesində davranış 
qaydaları, vəzifə öhdəlikləri barədə təlimatlandırmalı və təyin olunmuş vaxtda Mərkəzdə 
tədris yerinə gəlmələrini təmin etməlidirlər.  

1.8. Üzrsüz səbəbdən tədrisdən yayınma və digər mənfi xarakterli səbəblərə görə 
Mərkəzdə kursdan xaric edilmiş işçilər barədə mövcud qanunvericiliyə uyğun tədbirlər 
görülür.  

1.9. Mərkəzdə işçilərin peşə hazırlığının illik təlim-tədris planı və təlim-tədris qrafiki 
Komitənin İnsan resurslarının idarə edilməsi və dövlət qulluğu şöbəsi və Təlim-Tədris 
Mərkəzi tərəfindən, Komitənin struktur bölmələrinin və qurumlarının əsaslandırılmış 
təklifləri və tədris-mövzu planları, təlimin forması, müddəti, keçiriləcəyi vaxt, təlimlərin 
məqsəd və xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla hazırlanır və  Komitə sədri tərəfindən hər il 
yanvar ayının 15-dək təsdiq edilir.  

Sifarişçilərin müraciəti ilə müqavilələr əsasında müvafiq istiqamətlərdə xüsusi təlim 
proqramları (kursları) tərtib edilə bilər.   

Zəruri hallarda, cari vəziyyət və dəyişən təlim ehtiyacları nəzərə alınmaqla Komitə 
daxili prosedurlara uyğun olaraq həmin plan və qrafikə dəyişikliklər edilir.    

 
    II.Ümumi tədris metodologiyası və onun inkişafı 
 

2.1. Təlim-tədris fəaliyyəti Komitədə insan resurslarının səmərəli idarə edilməsi və 
inkişafı ilə bağlı aşağıdakı məqsədlərə xidmət edir:  

- Komitənin strateji məqsədlərinin, əsas vəzifə və funksiyalarının işçilər tərəfindən 
düzgün və tam qavranılması, işçilərin Komitənin fəaliyyət sahələrində davamlı həyata 
keçirilən islahatlara və yeni şəraitə uyğunlaşdırılması;  

- Komitənin və onun qurumlarının dövlət əmlakının idarə edilməsi, icarə və 
özəlləşdirmə, daşınmaz əmlak/torpaq idarəçiliyi, istifadəsi və mühafizəsi, daşınmaz əmak 
hüquqlarının qeydiyyatı, daşınmaz əmlak/torpaq kadastrı, geodeziya fəaliyyəti, texniki 
inventarlaşdırma, mərzçəkmə və ölçmələr, ünvan reyestri,  hüquqi məsələlər, İnformasiya 
Texnologiyası (İT) məsələləri, idarəetmə və inzibatçılıq fəaliyyətləri, insan resurslarının 
idarə edilməsi və bu kimi sahələrdə işçilərinin müasir standartlara uyğun biliklərə və 
dünyagörüşünə yiyələnməsinin təmin edilməsi, işçilərin ümumi peşəkarlıq səviyyəsinin 
artırılması; 

- işçilərin lazımi praktiki iş qabiliyyətinə, yeni texnologiyalara və texniki vasitələrlə iş 
vərdişlərinə yiyələnməsinə, informasiyalarla işləmək, ünsiyyət qurmaq bacarığının 
formalaşmasına nail olunması;  

- Komitənin fəaliyyət istiqamətləri, o cümlədən dövlət əmlakının idarə edilməsi və 
özəlləşdirilməsi, daşınmaz əmlakın reyestri, kadastr, yerquruluşu və geodeziya fəaliyyəti, 
qiymətləndirmə, ünvan reyestr ilə bağlı yeni qəbul edilmiş normativ-hüquqi aktlar, norma 
və qaydalar barədə biliklərin verilməsi;  

- Komitə sistemində mövcud informasiya sistemləri ilə işləmək bacarığının 
formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi, fəaliyyət sahələri üzrə elektron xidmətlərin 
göstərilməsi ilə bacarıqların öyrədilməsi; 

- Komitədə dövlət qulluğuna və onun qurumlarında  işə yeni qəbul edilmiş işçilərə 
zəruri bilik və bacarıqların verilməsi;  

- işçilərin xüsusi peşə mədəniyyətinin və etik davranış qaydalarının 
mənimsənilməsi.  

2.2. Komitənin və onun qurumlarının işçi heyətinin müntəzəm olaraq tədris 
kurslarına və təlimlərə cəlb edilməsi onların potensial imkanlarını (yaradıcı düşüncə, 
müstəqil öyrənmə, yeniliklərə çevik uyğunlaşma, komanda ilə işləmə, ünsiyyətin qurulması 
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və s.) və peşəkar biliklərini qiymətləndirməyə imkan verməlidir.   
2.3. Təlim-tədris fəaliyyəti ümumi tədris metodologiyasının tətbiqi nəticəsində inkişaf 

etdirilməli, təlimlərin geniş əhatəli, davamlı və daha səmərəli olması, həmçinin Mərkəzin 
maliyyə dayanıqlılığı üçün bilavasitə Komitənin iş proseslərinə və digər sifarişçilərin 
tələblərinə uyğunlaşdırılmalıdır. Bu prosesin təşkilində aşağıdakı prinsiplər rəhbər tutulur:  

- Komitə işçilərinin təlim tələbatlarının (ehtiyaclarının) və sifarişçilərin tələblərinin 
dəqiq öyrənilməsi;  

- təlim prosesinin həmin tələbatlara (ehtiyaclara) və sifarişlərə istiqamətləndirilməsi;   
- müasir təlim metod və alətlərindən istifadə edilməsi; 
- təlimlərin açıq, şəffaf və səmərəli metodlarla keçirilməsi;   
- təlim prosesində əsas diqqətin praktiki məsələlər üzərində cəmləşdirilməsi; 
- bu sahədə beynəlxalq təcrübədən mütərəqqi nümunələrin öyrənilməsi və tətbiqi. 

 
III. Ümumi tədris planının formalaşması 

 
3.1. Ümumi tədris planının əsas məqsədi dövlət əmlakının idarə edilməsi və 

özəlləşdirilməsi, torpaqların dövlət idarəetməsi, istifadəsi və mühafizəsi, daşınmaz əmlak 
üzərində mülkiyyət və digər əşya hüquqlarının dövlət qeydiyyatı, kadastr, yerquruluşu və 
geodeziya fəaliyyəti, texniki inventarlaşdırma, mərzçəkmə və ölçmələr, daşınmaz əmlak 
obyektlərinin ünvanlarının idarə edilməsi və ünvan  reyestri, daşınmaz əmlakın 
qiymətləndirilməsi, hüquq, informasiya texnologiyaları, insan resurslarının idarə edilməsi, 
idarəetmə və inzibatçılıq sahələrində Komitə işçilərinin (dinləyicilərin) intellektual və peşə 
hazırlığı səviyyəsinin artırılması yolu ilə yüksək səmərəliliyə yönəldilməlidir. Təlim-tədris 
kursları işçilərin (dinləyicilərin) əsas iş funksiyalarına və vəzifə təlimatlarına uyğun 
olmalıdır.   

3.2. Təlimlərin təşkili zamanı Komitənin qanunla müəyyən edilmiş tapşırıq və 
vəzifələrinin səmərəli yerinə yetirilməsi, vətəndaşlara xidmət səviyyəsinin daha da 
yüksəldilməsi, Komitənin fəaliyyət göstəricilərinin davamlı yaxşılaşdırılması, digər şəxslərə 
münasibətdə onların peşəkarlığının və potensialının artırılması məqsədləri əsas amillər 
kimi nəzərə alınmalıdır.  

3.3. Komitənin ümumi təlim-tədris planı aşağıdakı elementlərdən ibarətdir: 
 - ixtisasartırma kursları, ilkin hazırlıq (stajkeçmə) kursları, qısa müddətli 

təkmilləşdirmə təlimləri (treninqlər) və digər kursların proqramı (mövzuları), saatların 
miqdarı, dinləyicilərin (iştirakçıların) sayı, tədris kurslarının və treninqlərin müddəti, 
keçirilmə vaxtı və yeri;  

- tədris kursları və treninqlərdə təhsilalma forması (əyani, distant və kombinə 
edilmiş);  

- dinləyicilərin sayı və ümumi tərkibi. 
3.4. Komitə tərəfindən təsdiq edilmiş illik ümumi təlim-tədris planına uyğun olaraq 

tədris kurslarının və təlimlərin (treninqlərin) tədris-mövzu planları Mərkəz tərəfindən işlənib 
hazırlanır və təsdiq edilir. 
 

IV. Komitədə işçilərin (dinləyicilərin) peşə hazırlığının təlim formaları 
 

4.1. Komitə işçilərinin (dinləyicilərin) yüksək peşə hazırlığının və əsas təlim 
tələbatlarının ödənilməsi üçün Mərkəzdə, zəruri hallarda, digər yerli və xarici tədris 
müəssisələrində bu Qaydaların 1.3-cü bəndində göstərilən əlavə təhsil istiqamətləri üzrə 
təlim-tədris kurslarının aşağIdakı kimi təşkil edilməsi nəzərdə tutulur:  
  - Komitənin əsas fəaliyyət istiqamətləri üzrə işçilər üçün ixtisasartırma kursları;  

- Komitənin fəaliyyət istiqamətləri üzrə nəzəri və praktiki biliklərin artırılmasına, 
əmlak idarəçiliyi və mülkiyyət münasibətlərinin tənzimlənməsinə, habelə bu sahədə  
aparılan islahatlara, insan resurslarının idarə olunmasına, yeni texnologiyalar və 
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innovasiyaların tətbiqinə, peşəkar bilik və vərdişlərə, digər mövzulara həsr olunmuş 
kadrların təkmilləşdirilməsi təlimləri (treninqlər);  

- Komitədə dövlət qulluğuna və qurumlarda işə yeni qəbul edilmiş işçilər, habelə 
attestasiyadan keçə bilməyən və əlavə təhsilə cəlb olunmuş şəxslər üçün əsas mövzular 
üzrə ilkin hazırlıq (stajkeçmə) kursları; 

- təlimçi qismində çıxış edən Komitənin işçiləri və kənar təlimçilər üçün təlimin 
əsasları və metodologiyası üzrə təlimlər.   

4.2. Təlim-tədris məqsədləri üçün Komitənin və onun qurumlarının işçiləri aşağıdakı 
təlim qruplarına ayrılır:  

- Komitənin və qurumların struktur bölmələrinin, ərazi bölmələrinin rəhbər vəzifəli 
şəxsləri və aparıcı mütəxəssisləri; 

- Komitənin və qurumların struktur bölmələrinin, ərazi bölmələrinin mütəxəssisləri;  
- Komitəyə işə yeni qəbul edilmiş, habelə attestasiyadan keçə bilməyən işçilər 

(stajçılar);  
- təlimçilər. 
Sərbəst müqavilələr əsasında Mərkəzdə təlim keçən şəxslər təlim kursunun 

mövzusundan asılı olaraq müvafiq qruplarda təlimlərdə iştirak edirlər. 
4.3. Komitənin fəaliyyət sahələri üzrə ixtisasartırma kursları Azərbaycan 

Respublikasının təhsil qanunvericiliyinə uyğun olaraq Komitənin işçilərinin intellektual və 
peşə hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsi, təkmilləşdirilməsi, daim dəyişən və yeni şəraitə 
uyğunlaşdırılması məqsədilə həyata keçirilir. İxtisasartırma kursları Komitənin struktur 
bölmələrinin və ərazi bölmələrinin rəhbər vəzifəli şəxsləri və aparıcı mütəxəssisləri üçün 
nəzərdə tutulur. Sifarişlər əsasında dinləyicilər üçün ixtisasartırma kursları ümumi və ya 
ayrıca qruplarda təşkil edilir.   

4.4. Aidiyyəti işçilər hər 2 ildə bir dəfə ixtisasartırma kurslarında iştirak etməlidirlər. 
Kurslar işdən tam, qismən ayrılmaqla və ya işdən ayrılmadan (distant) həyata keçirilə bilər. 
İşdən tam ayrılmaqla keçirilən ixtisasartırma kurslarının müddəti 2-3 həftə, qismən 
ayrılmaqla təşkil edilən kursların müddəti isə 1,5-2 ay nəzərdə tutulur. İşdən ayrılmadan 
(distant) təşkil edilən kursların müddəti funksional fəaliyyət istiqaməti üzrə tədris-mövzu 
planında nəzərdə tutulmuş saatların həcmindən asılı olaraq müəyyən edilir. İxtisasartırma 
kurslarında təlim müddəti 50 saatdan az olmamaq şərti ilə həyata keçirilir. 

İxtisasartırma kursunun tədris qrupları işçilərin funksional fəaliyyət istiqaməti üzrə 
qulluq (iş) sahəsi nəzərə alınmaqla, 15-20 nəfər dinləyicidən ibarət olmaqla təşkil olunur.  

4.5. İxtisasartırma kurslarının əsas tədris istiqamətləri aşağıdakılardır:  
- nəzəri biliklərin möhkəmləndirilməsi, təkmilləşdirilməsi, yeniliklərin mənimsənilməsi 

(fəaliyyət istiqamətləri ilə bağlı qanunvericiliyə dair biliklər, sahənin dərindən öyrənilməsi 
və inkişafı ilə bağlı ixtisaslaşmış mövzular);  

- praktiki biliklər, vərdiş və bacarıqların inkişafı (menecment, iş prosedurları və 
sənədlərin dövriyyəsi, informasiya texnologiyaları və elektron informasiya resursları və s.);  

- uyğunlaşdırma (bir funksional fəaliyyət istiqamətindən digər fəaliyyət istiqamətinə 
yeni təyin olunan işçilər üçün nəzərdə tutulur).  

4.6. Funksional fəaliyyət istiqamətləri və sahələri üzrə ixtisasartırma kursları üçün 
tipik tədris-mövzu planlarının strukturu aşağıdakı bölmələrdən ibarət ola bilər:  

- fəaliyyət istiqamətləri üzrə qanunvericilik;   
- funksional  fəaliyyət istiqamətləri və sahələri üzrə inzibatçılıq;  
- qaydaların, tələblərin, norma və normativlərin, tariflərin tətbiqi;  
- xüsusi mövzular  (müvafiq sahələrdə dövlətin siyasəti, aidiyyəti sahə 

qanunvericiliyi, əmlak idarəçiliyi sistemində həyata keçirilən islahatların əsas istiqamətləri, 
dövlət qulluğu keçmə və s.);  

- qiymətləndirmə.  
Hər bir kursun (proqramın) məqsədi, məzmunu, tədris olunan mövzuların saatları  

ehtiyaclardan asılı olaraq dəyişdirilə bilər. Zərurət olduqda, yuxarıda qeyd olunan 
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bölmələrə qismən dəyişiklik edilərək baza kompüter təliminə, idarəetmə bacarığına, hüquqi 
biliklərə həsr edilən mövzular əlavə edilə bilər. Lakin, bütövlükdə bu sxem mümkün qədər 
sistematik tətbiq edilməlidir.  

4.7. İşə yeni qəbul edilmiş işçilər, habelə attestasiyadan keçə bilməyən və əlavə 
təhsilə cəlb edilən işçilər üçün ilkin hazırlıq (stajkeçmə) kursları təhsil qanunvericiliyinə 
uyğun olaraq mütəxəssislərin ümumi peşə hazırlığı formasında həyata keçirilir. İlkin 
hazırlıq (stajkeçmə) kurslarının məqsədi Komitədə işə qəbul edilmiş və ya vəzifə 
təlimatlarına cavab verməyən işçiləri müəyyən edilmiş qaydada yeni mühitə və biliklərə 
hazırlamaq, onların peşəkar biliklərinin təkmilləşdirilməsinə, eyni zamanda onları 
Komitənin strukturu, fəaliyyətin təşkili prinsipləri ilə müvafiq sahədə nəzəri və praktiki 
işlərlə, vərdişlərlə və iş prosesləri ilə mövcud informasiya sistemlərindən və  
altsistemlərindən (modullardan) istifadə qaydaları ilə tanış etməklə ixtisaslarının 
artırılmasına nail olmaqdır.  

4.8. Yeni işə qəbul edilən stajçı əməkdaşlar və attestasiyadan keçə bilməyən işçilər 
işdən ayrılmaqla 30 (otuz) gün müddəti əhatə edən ilkin hazırlıq kursu keçməlidirlər. 
Kursun nəzəri hissəsi Mərkəzdə, təcrübə hissəsi isə işçinin işlədiyi struktur bölmədə 
səriştəli və təcrübəli əməkdaşın rəhbərliyi ilə keçirilməlidir. Kursun yekununda müvafiq 
komissiyanın iştirakı ilə kurs iştirakçılarının bilik və peşə hazırlığının səviyyəsi 
qiymətləndirilir.  

4.9. Komitənin rəhbər və mütəxəssis heyəti işçilərinin təkmilləşdirmə təlimləri insan 
resurslarının inkişafı və idarəetmənin təkmilləşdirilməsi məqsədilə Komitənin və qurumların 
struktur bölmələrinin və ərazi bölmələrinin rəhbər vəzifəli şəxsləri, mütəxəssisləri üçün 
nəzərdə tutulur. Bu təlimlərin müddəti mövzu istiqamətlərindən asılı olaraq 40 saatdan az 
olmaqla (1-5 iş gününədək) nəzərdə tutulur və yekunda imtahan keçirilmir.   

4.10. Rəhbər vəzifəli şəxslər üçün təlimlərin tipik tədris-mövzu planları spesifik 
olmalı, burada müvafiq sahədə dövlət siyasətinə və islahat tədbirlərinə, idarəçilik 
qabiliyyətinə, proqnozlaşdırmaya və təhlillərə, funksional fəaliyyət istiqamətləri üzrə işlərin 
təşkilinə, elektron idarəetmə və sənədləşdirmə təminatına, insan resurslarının idarə 
edilməsinə, kuratorluq məsələlərinə, beynəlxalq təcrübəyə və digər məsələlərə xüsusi yer 
verilməlidir.  

4.11. Bu təlimlər Komitədə iş fəaliyyəti ilə bağlı xüsusi maraq doğuran mövzulara, 
insan resurslarının idarə edilməsi və motivasiya məsələlərinə, əmlak idarəçiliyi sistemində 
aparılan islahatlara uyğunlaşma və  müstəqil öyrənmə qabiliyyətlərinin aşılanmasına, o 
cümlədən kuratorluq (himayədarlıq) qabiliyyətlərinin əldə edilməsi, həmçinin mövcud 
informasiya sistemlərində yeniliklərlə bağlı məsələlərə həsr olunur.   

4.12. Təlimçilərin treninqi Mərkəzdə təlim-tədrisi keçirən və onun keçirilməsinə 
kömək edən təlim heyətinə aid olan şəxslər üçün təşkil olunur. Təlimlərin əsas iştirakçıları 
Komitənin aparatının və struktur vahidlərinin təlim-tədris məşğələlərini keçirən məsul 
işçiləri, Mərkəzin müəllimləri və tədrisə köməkçi heyətidir. Komitənin aparatının və struktur 
bölmələrinin işçiləri arasından təlimçilərin seçilməsi meyarlarına aşağıdakılar aid edilir:   

- müvafiq sahə üzrə bilik və bacarıqlar;  
- pedaqoji fəaliyyət təcrübəsi və bacarığı;  
- komitədə müvafiq funksional sahə üzrə azı 5 il iş stajı.  

4.13. Təlimçilərin treninqinin məqsədləri aşağıdakılardır:  
- daha müasir təlim metodlarından və alətlərindən istifadənin mənimsənilməsi;  
- təlimçilərin auditoriyanı idarə etmək və müxtəlif təlim metodlarından istifadə etmək 

bacarıqlarını təkmilləşdirməklə özlərinə inamını artırmaq;  
- onlara praktiki tədris vərdişlərinin mənimsədilməsi;   

- təlimçilərin əmlak idarəçiliyi sahələrində bacarıq və biliklərinin təkmilləşdirilməsi. 
4.14. Təlimçilərin siyahısına hər il yanvarın 1-dək Komitə tərəfindən baxılır və 

zərurət yarandığı halda yenilənir. Təlimçilərin treninqi üçün hazırlanmış tədris-mövzu 
planında təlimçiyə tələblər, təlim materiallarının hazırlanması qaydaları, müasir təlim 
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metodları və alətləri, biliklərin və təlimin qiymətləndirilməsi üsulları barədə mövzulara və 
praktiki məsələlərə geniş yer verilməlidir.  

Təlimçilərin treninqi üçün təlimlərin müddəti 5 iş gününədək nəzərdə tutulur.  
 

V. Təlim-tədris prosesinin təşkili və idarə olunması 
  

5.1. Təlim-tədrisin təşkili təlim prosesinin strukturu, dinləyicilərin seçilməsi, təlim 
materiallarının hazırlanması, dinləyicilərin müstəqil hazırlığı, təlim kurslarının keçirilməsi 
üsulu, təlim metodları və  alətləri, tədris proqramının tərtibi, maddi-texniki təchizat və digər 
zəruri vəsaitlər kimi məsələləri əhatə edir.  

5.2. İşçilərin (dinləyicilərin) peşə hazırlığının, eləcə də təlim prosesinin təşkilinə 
əməli köməklik göstərilməsi işlərinin həyata keçirilməsi Mərkəzlə birlikdə komitənin və 
qurumlarının insan resursları və peşə hazırlığına məsul olan struktur bölmələr tərəfindən 
aparılır.  

5.3. Mərkəz tərəfindən müxtəlif mövzuların tədrisi ilə əlaqədar Komitənin və onun 
qurumlarının struktur bölmələrinin təlimçi kimi təsdiq olunmuş məsul şəxsləri və kənar 
mütəxəssislər təlim prosesində iştirak etmək üçün dəvət oluna bilərlər. Digər ölkələrin 
müvafiq  qurumlarının mütərəqqi iş təcrübəsinin istifadə edilməsi və öyrənilməsi məqsədilə 
xarici mütəxəssislər cəlb edilə bilər, həmçinin işçilər (dinləyicilər) xaricdə treninqlərdə 
iştirak üçün göndərilə bilərlər.               

5.4. Təlim-tədris prosesinin təşkilinin məqsədləri aşağıdakılardır:  
- dinləyicilər  üçün müəyyən olunmuş prioritetlərə uyğun olaraq səmərəli nəticələrlə 

tədris kurslarının və təlimlərin keçirilməsi;  
- təlimlərin nəticələrinin təhlili və monitorinqi prosesi üçün məlumat əldə etməyə 

imkan verən səmərəli qiymətləndirmə sisteminin tətbiqi.  
5.5. Təlim prosesinin strukturu aşağıdakı kimidir:  
- təlim tələbatlarının (ehtiyaclarının) müəyyən edilməsi və onun təhlili; 
- tədris və tədris-mövzu planlarının tərtibi və inkişaf etdirilməsi; 
- dinləyicilərin səmərəli seçilməsi;  
- təlim materiallarının hazırlanması; 
- dinləyicilərin müstəqil hazırlığına şəraitin yaradılması; 
- kursların keçirilməsi;  
- qiymətləndirmə. 
  
5.6. Növbəti il üçün Komitə üzrə ümumi təlim ehtiyaclarının müəyyənləşdirilməsi və 

planlaşdırılması məqsədilə Komitənin struktur bölmə və qurum rəhbərləri tərəfindən hər bir 
işçinin təlim tələbatı müəyyən edilərək cari ilin dekabr ayının 1-dək Komitənin İnsan 
resurslarının idarə edilməsi və dövlət qulluğu şöbəsinə və Təlim-Tədris Mərkəzinə 
müəyyən edilmiş formada yazılı təqdim olunur. Həmin məlumatlar əsasında növbəti ilin 
yanvarın 15-dək illik təlim tələbatları (ehtiyacları) dəqiqləşdirilir və illik ümumi təlim-tədris 
planı hazırlanır.  

5.7. İşçilərinin ixtisasartırma, ilkin hazırlıq (stajkeçmə) və kadrların təkmilləşdirilməsi 
təhsili üzrə Mərkəzin göstərdiyi xidmətlərinin dəyəri əlavə təhsilin tədris-metodiki, elmi-
metodiki, informasiya-analitik və inzibati-xidmətedici təminatı ilə bağlı xərcləri nəzərə 
alınmaqla bağlanmış müqavilələr əsasında sifarişçilər tərəfindən ödənilir. 

5.8. Tədris-mövzu planları ixtisasartırma və ilkin hazırlıq (stajkeçmə) kursları, eyni 
zamanda treninqlər üçün təlim tələbatları əsasında tərtib edilir. Tədris-mövzu planında 
təlim kursunun adı, proqramın əhatə etdiyi mövzu və alt mövzuların adı, nəzəri və praktiki 
saatların miqdarı, təlimin müddəti, təlim qrupunun tərkibi, təhsilalma forması və rejimi 
göstərilir.  

5.9. Kurslara olan tələbat qiymətləndirildikdən sonra hər bir bölmə və tədris 
kateqoriyası (təlim qrupu) üzrə işçilərin sayı, bunun əsasında da bu mərhələdə kurslara 
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cəlb olunacaq dinləyicilərin sayı müəyyən edilir. Dinləyicilərin seçilməsi prosesi aşağıdakı 
kimi müəyyən edilir:  

- təlim qrupları üzrə dinləyicilərin faktiki sayının müəyyən edilməsi;  
- təlim tələbatlarının (ehtiyaclarının) qiymətləndirilməsinə və struktur bölmələrin 

təklifləri əsasında hər bir təlim qrupu üzrə iştirakçıların geniş siyahısının hazırlanması;  
- müəyyən edilmiş meyarlar üzrə Komitənin İnsan resursları və dövlət qulluğu 

şöbəsi və Təlim-Tədris Mərkəzi tərəfindən real iştirakçılar üzrə qərarın qəbul edilməsi.  
5.10. Təlim materiallarının hazırlanması təlimçilərin və dinləyici qruplarının tədris 

mövzuları üzrə məzmunlu, praktiki və hərtərəfli materiallarla təmin edilməsinə 
yönəldilməlidir. Təlim materiallarının aşağıdakı ardıcıllıqla hazırlanması nəzərdə tutulur:  

- təlim tələbatlarının qiymətləndirilməsi əsasında kursun (fənnin və ya mövzunun) 
tədris proqramının hazırlanması;  

- materialların seçilməsi və toplanması;  
- tədris zamanı materialın təqdimatı;  
- onun dinləyicilər tərəfindən qiymətləndirilməsi;  
- təlim materialına tamamlanmış forma verilməsi və daim təkmilləşdirilməsi; 
- kursun gedişində dinləyicilərin suallarına cavablardan ibarət olan praktiki əlavələrin 

hazırlanması: cədvəllər, düzgün və səhv praktikalara aid misallar.  
  5.11. Təlim dinləyicilərinin vəzifələri:  

- öz peşə və hüquqi biliklərini, işgüzar keyfiyyətlərini təkmilləşdirmək;  
- tədris-mövzu planlarında nəzərdə tutulmuş bütün təlim proqramını yerinə yetirmək; 
- təlimlərdə fasiləsiz iştirak etmək, üzürsüz səbəblərdən təlimləri buraxmamaq;  
- Mərkəzdə daxili intizam və etik davranış qaydalarının tələblərinə riayət etmək;  
- qanunvericiliyə uyğun olaraq digər vəzifələri həyata keçirmək.  
5.12. Təlim dinləyicilərinin hüquqları:  
- ixtisasına uyğun olaraq nəzəri və praktik əhəmiyyət kəsb edən problemlər üzrə 

məsləhətlər almaq;  
- auditoriyalardan, kitabxanadan, oxu zalından, kompüter mərkəzindən və digər 

köməkçi tədris vasitələrindən istifadə etmək;  
- fəaliyyət istiqamətinə uyğun olaraq qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər 

hüquqlardan istifadə etmək.  
  5.13. Dinləyicilərin müstəqil hazırlığı biliklərin əldə edilməsi daha çox hər bir şəxsin 
işə fəal yanaşmasından və peşəyə sadiqliyindən asılıdır. Dinləyicilərin müstəqil öyrənmə 
qabiliyyətinin gücləndirilməsi aşağıdakı məqsədlərə istiqamətlənir:  

- özünühazırlıq prosesini stimullaşdırmaq;  
- müstəqil öyrənmə üsullarını aşılamaq;  
- bilik səviyyəsinin artımını təmin edən struktur yanaşmanı yaratmaq;  
- tədris kursunda yaradılan imkanlardan maksimum səmərəli istfadə etmək.  

 
Dinləyicilərə müstəqil hazırlıq üçün ayrı-ayrı konkret halların təhlili və tədris 

materialları kimi lazım olan məlumatlar təqdim olunmalıdır. Belə yanaşma daha geniş bilik 
bazası yaratmağa və təlimçilərdən dinləyicilərə səmərəsiz məlumatlar axınının 
məhdudlaşdırılmasına imkan yaradacaqdır. Tədris kurslarının mərkəzində təfsilatlı 
müzakirələr və kollektiv iş durmalıdır.  

5.14. Təlimlər tədris proqramlarının məzmunu ilə işçilərin funksional fəaliyyət 
istiqamətləri arasında mümkün qədər daha çox uyğunluğun əldə edilməsinə 
yönəldilməlidir. Buna əsasən aşağıdakı qaydada nail olunacaqdır:  

- dinləyicilərin səmərəli seçilməsi və müvafiq kursun formalaşdırılması;  
- təlim tələbatlarına əsasən dinləyicilərin qruplaşdırılması;  
- təlim zamanı bilik mübadiləsi və bu biliklərin sonrakı tətbiqində bir-birinə kömək 

göstərmək məqsədilə dinləyicilərin seçilməsi;  
- təlim kursunun başlanğıc mərhələsində dinləyicilərin zəif cəhətlərinin və daha çox 
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diqqət yetirilməli olan məsələlərin dəqiqləşdirilməsi;  
- təlim prosesində konkret halların və praktiki misalların təhlili, müxtəlif interaktiv 

təlim üsullarının tətbiq edilməsi;  
- kursların sonunda onun səmərəliliyinin monitorinq əsasında qiymətləndirilməsi.  
Təlim prosesinin bu şəkildə təşkili dinləyicilərin təlim tələbatlarının, tədris kurslarının 

məzmununun və istifadə olunan metodikanın optimal uyğunluğunu təmin edəcəkdir.  
Tədris proqramı dinləyicilərin praktiki tələbatına uyğunlaşdırılmalıdır. Bu, əsasən 

dinləyicilərin diqqətlə seçilməsi, onların tələbatlarının müəyyən edilməsi yolu ilə və əsas 
etibarilə praktiki fəaliyyətlə bağlı olan tədris kurslarının ümumi tədris planının strukturuna 
daxil edilməsi yolu ilə əldə edilməlidir.  

5.15. Tədris prosesi aşağıdakı təhsilalma formalarından istifadə edilməklə təşkil 
edilə bilər:  

- əyani;  
- distant (tədris prоsesinin informasiya-kommunikasiya texnologiyaları əsasında 

təşkil оlunduğu təhsilalma fоrması);  
- kombinə edilmiş (əyani və distant təhsilin birgə tətbiqi).  
5.16. Tədris kursları əyani təhsilalma formasında işdən tam ayrılmaqla, distant 

formada işdən ayrılmadan, kombinə edilmiş təhsilalma formasında isə işdən qismən 
ayrılmaqla təşkil olunur.  

5.17. Distant təhsilin elektron tədris-metodiki kompleksinin strukturu təsdiq edilmiş 
tədris-mövzu planına uyğun olmalıdır.  Elektron tədris-metodiki kompleksinin strukturuna 
daxildir:  

- kursun (fənnin) tədris proqramı; 
- kursun (fənnin)  modulları;   
- kurs (fənn) üzrə elektron dərs vəsaitləri (mühazirələrin elektron konspekti);  
- onlayn rejimində elektron praktikum (vebinar, videokonfrans, çat) və ya offlayn (e-

mail, forum, elektron iş dəftəri, interaktiv elektron tapşırıqlar);  
- biliklərin yoxlanılması üçün elektron testləşdirmə;   
- əsas və əlavə ədəbiyyat siyahısı; 
 - digər informativ təlim materialları.  
5.18. Distant təhsilalma formasının tətbiqi zamanı tədris-mövzu planlarına uyğun 

hazırlanmış təlim materialları informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə 
etməklə bilavasitə dinləyicilərə göndərilir (elektron materiallar, müəllimlərin elektron 
mühazirələri, elektron dərslik, kitablar, disklər, audio və video kasetlər).   

Distant (məsafədən) təhsilin keçirilməsi üçün audio və video konfranslardan, audio 
və video tədris-informasiya materiallarından və digər informasiya-kommunikasiya 
texnologiyalarından istifadə edilə bilər.   

 
 5.19.Təlim metodları və üsulları aşağıdakı amillər əsas götürülməklə seçilməlidir:  
- kursların ilkin məqsədləri və gözlənilən nəticələr;  
- tədris olunan mövzunun məzmunu;  
- təlim vasitələri və əlavə avadanlıqlar;  
- dinləyicilərin əsas xüsusiyyətləri;  
- konkret metodun və üsulun tətbiqi imkanları;  
- əldə oluna bilən materialın strukturu.  

 
Göstərilən amillər nəzərə alınmaqla aşağıda göstərilən və digər təlim metodlarından 

istifadə oluna bilər:  
- mühazirələr - təlimçilər tərəfindən mövzunun müxtəlif formalarda təfsilatı ilə təqdim 

edilməsidir.  
- seminarlar - mövzuların mühüm aspektlərinin təhlilidir;  
- ixtisaslaşdırılmış məşğələlər - təlimçinin rəhbərliyi altında problemlərin həlli və ya 

http://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektron_d%C9%99rslik&action=edit&redlink=1
http://az.wikipedia.org/wiki/Kitab
http://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Disk&action=edit&redlink=1
http://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Audio-video_kaset&action=edit&redlink=1
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tapşırıqların yerinə yetirilməsidir;  
 - ayrı-ayrı halların təhlili - bu fəaliyyət daxilində dinləyicilər fərdi qaydada işləyirlər. 

Onlar yerinə yetirməli olduqları tapşırıqlara uyğun məlumatları alırlar. Onlardan malik 
olduqları biliklərin kombinasiya edilməsi və əldə olan vasitələrdən istifadə edilməsi 
gözlənilir;  

- məsləhətlər – hər bir dinləyiciyə onun fərdi təlim tələbatına uyğun olaraq 
məsləhətlərin verilməsidir.  

Dinləyicilərin fəal iştirakını sürətləndirən və stimullaşdıran aşağıdakı köməkçi təlim 
üsullarından istifadəyə də geniş yer verilməlidir:  

- kiçik qruplarda (komandada) iş - səlahiyyətlərin və məsuliyyətin bölüşdürülməsi 
yolu ilə komanda üzvlərinin fərdi işlərinin nəticələrinin yaradıcılıqla ümumiləşdirilməsi və 
liderin rəhbərliyi altında dinləyici qruplarının ümumi məsələlərinin həllinə yönəldilmiş birgə 
fəaliyyətdir. Qrup halında işləmək dinləyicilər arasında razılaşdırılmış qarşılıqlı əlaqəni, 
məsuliyyəti və əməkdaşlığı stimullaşdırır;   

- işgüzar oyunlar -  mütəxəssisin gələcək professional fəaliyyətinin sosial və konkret 
məzmununun canlandırılması formasıdır. Rollar - müxtəlif iş yerlərində mütəxəssislərin 
funksiyalarının yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar dinləyicilərin professional fəaliyyətinin rollarla 
təqdim edilməsidir. Dinləyicilər qruplara bölünür, onlara mövzu verilir və situasiyanı rollar 
üzrə oynamaq xahiş olunur. Bu, onları real iş şəraitində oxşar situasiyalara hazırlaşdırır;  

- tənqidi düşüncənin inkişafı – yeni ideyaların irəli sürülməsi və yeni imkanların 
aşkara çıxarılması qabiliyyətini formalaşdıran və dinləyicilərdə məntiqə,  refleksion 
düşüncəyə istiqamətləndirilmiş təlim üsuludur;  

- konkret halların təhlili – peşəkar fəaliyyət sahəsində mövcud olan problemli 
halların təhlili və daha yaxşı həll yolları olan variantların axtarılmasıdır. Dinləyicilərə 
situasiyanın təfsilatlı və faktiki təhlili verilir. Onlar sonra kritik vəziyyəti nəzərdən keçirir, 
müsbət potensial praktikanı və problemləri aşkar edir və başqalarının təcrübəsini öyrənir;  

- məşq oyunları - dinləyicilərə (tək və ya qrup halında) xüsusi modelləşdirilmiş 
tapşırıqların həll edilməsi imkanı verilir ki, onlar təhlil vasitəsilə mövzunu daha yaxşı dərk 
etsinlər;  

- kollektiv müzakirə: -  “beyin hücumu”,  dinləyicilərə problem təqdim olunur və xahiş 
edilir ki, onlar çox qısa müddət ərzində bu problemə mümkun qədər çox həll edilmə yolları 
ilə yanaşsınlar. İdeyaların toplanması, onların qruplaşdırılması və kateqoriyalar üzrə 
bölünməsi problemin daha da yaxşı anlaşılmasına aparır və əməkdaşlıq (kollektiv iş) 
hissini gücləndirir;  

- mövzuların qabaqcadan öyrənilməsi – auditoriya məşğələsində tədris ediləcək 
yeni materialların dinləyicilər tərəfindən qabaqcadan öyrənilməsidir.  

- təcrübə əsasında öyrənmə - şəxsi təcrübə əsasında dinləyicinin dərk etmə 
fəaliyyətinin aktivləşdirilməsidir.  

Qeyd olunan təlim metodları və üsulları tədris kurslarında istifadə edilməli və onların 
hər biri dinləyici qruplarına fərdi olaraq uyğunlaşdırılmalıdır.  

 
 VI. Dinləyicilərin bilik səviyyəsinin qiymətləndirilməsi 

  
6.1. Təlimlərin nəticəsində dinləyicilərin bilik, bacarıq və peşə vərdişlərinin 

səviyyəsini müəyyən etmək üçün müasir qiymətləndirmə metodlarından, o cümlədən test 
imtahanından istifadə edilir.   

Qiymətləndirmə test üsulu ilə elektron qaydada aparılır, test sualları tədris prosesi 
zamanı tədris edilən mövzular əsasında tərtib edilir. Testlər tədris prosesinə cəlb edilmiş 
təlimçilər tərəfindən tərtib edilir. Tərtib edilmiş testlər elektron bazaya daxil edilməzdən 
əvvəl yoxlanılır.  

6.2. Təlim-tədris kursu başa çatdıqda tərkibi Komitənin sədri tərəfindən təsdiq 
olunan İmtahan Komissiyası tərəfindən təlimdə iştirak etmiş işçilərin (dinləyicilərin) peşə 
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hazırlığının və bilik səviyyəsinin imtahan formasında son qiymətləndirilməsi aparılır. 
Komissiyanın tərkibi azı üç nəfərdən ibarət olmaqla müəyyən edilir və Mərkəzin direktoru 
komissiyanın sədri təyin edilir. 

6.3. İmtahan testinin nəticəsindən asılı olaraq qiymətləndirmə və ona uyğun peşə 
hazırlığı səviyyəsi barədə rəy (tövsiyə) verilməsi aşağıdakı kimi aparılır: 

  
 

Test imtahanı üzrə müəyyən 
edilmiş bal (faizlə) 

 

İmtahan qiyməti İmtahan nəticəsində yekun 
rəy (tövsiyə) 

90-100 Əla Yüksəkdir 

75-90-dək Yaxşı Qənaətbəxşdir 

51-75-dək Kafi Təkmilləşdirilməlidir 

0-51-dək Qeyri-kafi Qeyri-qənaətbəxşdir 

 
6.4. İmtahanın nəticələri barədə Mərkəz tərəfindən aidiyyəti struktur bölmələrə 

məlumat  verilir. Eyni zamanda işçinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üzrə bilik meyarının 
müəyyən edilməsi üçün imtahanın nəticələri Komitənin elektron məlumat bazasında 
saxlanılır.  

6.5. Tədris və tədris-mövzu planlarının tələblərinə uyğun olaraq İxtisasartırma  və 
ilkin hazırlıq (stajkeçmə) kurslarını müvəffəqiyyətlə bitirmiş işçilərə (dinləyicilərə) Komitə 
tərəfindən müəyyən edilmiş vahid formalı sertikatlar verilir (Əlavə 1, Əlavə 2). 

Təkmilləşdirmə təlimi keçmış işçilərə (dinləyicilərə) isə müvafiq formada arayış 
verilir (Əlavə 3).  
 
 

VII.Monitorinq və təlimin qiymtələndirilməsi 
 

7.1. Təlim prosesinin səmərəli təşkili və keyfiyyətə nəzarətin təmin edilməsi 
məqsədi ilə təlim-tədris proqramlarının həyata keçirilməsi, onların nəticələri üzrə mütəmadi 
olaraq monitorinqlər keçirilir və qiymətləndirilir. Bu məqsədlə müasir keyfiyyətə nəzarət, 
qiymətləndirmə və monitorinq metodlarından istifadə edilir.  

7.2. Hər bir təlim kursu bitdikdən sonra monitorinq edilməklə təlimin 
qiymətləndirilməsi aparılır. Təlimin həm dinləyicilər, həm də dinləyicilərin təlimdən sonra 
fəaliyyət göstərdiyi iş yerində birbaşa rəhbəri tərəfindən qiymətləndirilməsi vacibdir. 
Təlimin bütövlükdə və onun ayrı-ayrı göstəricilərinin, elementlərinin qiymətləndirilməsi 
üçün müasir metodlardan və beynəlxalq təcrübədən istifadə olunur.  

7.3. Qiymətləndirmənin nəticələrinin təhlili əsasında növbəti təlim kurslarının 
məzmununda, təşkili və keçirilməsi formalarında təkmilləşdirmələr aparılır. 

Komitədə və onun qurumlarında, həmçinin digər sifarişçilərin kadr potensialının 
gücləndirilməsi, keyfiyyət tərkibinin yaxşılaşdırılması və kadr ehtiyatlarının yaradılması 
məqsədi ilə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada ölkədaxili və beynəlxalq layihələr, 
habelə qrant layihələri həyata keçirilir.  
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Əlavə 1 

 
(dövlət gerbinin təsviri) 

 
 

Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi  
Təlim-Tədris Mərkəzi 

 
 

İxtisasın artırılması barədə   
 

SERTİFİKAT 
 
Bu Sertikat verilir_________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
(dinləyicinin adi, soyadi, atasinin adı, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin nömrəsi, verildiyi 
tarixi, verən orqannın adı) 
 
həqiqətən    _________201_-ci il tarixdən _________201_-ci il tarixədək olan dövrdə   
 
____________________________________________________________________  
(əlavə təhsil proqramının adı, tədris saatlarının miqdarı) 
 
ixtisasartırma kursunu bitirmiş və İmtahan Komissiyasının yekun qərarı ilə  müvəffəq 
qiymət almışdır. 
 

 
Qeydiyyat nömrəsi   ___________ 
Qeydiyyat tarixi       ___________ 
 
 
 
Direktor  _________ 
Katib       _________ 
 
M.Y.  
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Əlavə 2 

 
(dövlət gerbinin təsviri) 

 
 

Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi  
Təlim-Tədris Mərkəzi 

 
 

İlkin hazırlıq (stajkeçmə) barədə   
 

SERTİFİKAT 
 
Bu Sertikat verilir_________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
(dinləyicinin adi, soyadi, atasinin adı, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin nömrəsi, verildiyi 
tarixi, verən orqannın adı) 
 
həqiqətən    _________201_-ci il tarixdən _________201_-ci il tarixədək olan dövrdə   
 
____________________________________________________________________  
(əlavə təhsil proqramının adı, tədris saatlarının miqdarı) 
 
ilkin hazırlıq (stajkeçmə)  kursunu bitirmiş və İmtahan Komissiyasının yekun qərarı ilə  
müvəffəq qiymət almışdır. 
 
 

Qeydiyyat nömrəsi   ___________ 
Qeydiyyat tarixi       ___________ 
 
 
 
Direktor  _________ 
Katib       _________ 
 
M.Y.  
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Əlavə 3 

 
Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi  

Təlim-Tədris Mərkəzi 
 
 

Təkmilləşdirilmə təhsili barədə   
 

ARAYIŞ 
 
Bu arayış verilir_______________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
(dinləyicinin adi, soyadi, atasinin adı, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin nömrəsi, verildiyi 
tarixi, verən orqannın adı) 
 
həqiqətən    _________201_-ci il tarixdən _________201_-ci il tarixədək olan dövrdə   
 
____________________________________________________________________  

(əlavə təhsil proqramının adı, tədris saatlarının miqdarı) 
 
kadrların təkmilləşdirilməsi kursu üzrə təlim keçmişdir. 
 
 

Qeydiyyat nömrəsi   ___________ 
Qeydiyyat tarixi       ___________ 
 
 
 
Direktor _______________________ 
 
M.Y.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


