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1 . Məzun qeydiyyatı
Məzun kimi qeydiyyatdan keçmək üçün Təhsil Nazirliyinə təqdim
olunmalı sənədlər:
1. Diplomun surəti
(Rus, türk, ingilis dillərindən başqa digər dillərdə
olan sənədlər tərcümə olunmalıdır);
Qeyd: Təhsilini başa vurmuş lakin, hələ də ali
məktəb tərəfindən diplom almayan məzunlar diplom
təqdim olunanadək təhsil müəssisəsi tərəfindən
təhsil aldıqları səviyyə üzrə təhsilini uğurla başa
vurduqlarına və məzun olduqlarına dair rəsmi arayış
təqdim etməlidirlər.

2. Qiymət cədvəlinin (transkript) surəti (Rus,
türk, ingilis dillərindən başqa digər dillərdə olan
sənədlər təsdiq olunmalıdır);
Qeyd: Məzun qeydiyyatına gəldiyiniz zaman diplom
və qiymət cədvəlinin əslini də özünüzlə gətirməyiniz
xahiş olunur.

3. Məzunun anket forması
Qeyd: Təhsil Nazirliyi tərəfindən sizə təqdim edilmiş
"DP Təqaüd Kart"ını tərəfimizə təhvil verməyiniz
xahiş olunur.
Qeyd: Təhsil Nazirliyi ilə hər bir tələbə arasında
bağlanan müqavilənin 2.3.11-ci maddəsinə əsasən
tədris müddəti bitdikdən sonra 2 ay ərzində
Azərbaycan Respublikasına qayıtmaq və aldığı
ixtisas üzrə Azərbaycan Respublikasında 5 (beş) il
fasiləsiz işləmək mütləqdir.
Dövlət Proqramı ilə xaricdə təhsil almış gənclərin
diplomlarının "apostil" möhürü leqallaşması tələb
olunmur.

Məzun qeydiyyatı haqqında daha ətraflı məlumat:

http://dp.edu.az/az/content/44

2 . İş imkanları
1 . Əgər konkret bir
planınız yoxdursa
narahat olmayın

2 . İlkin addımlarla bağlı
məsləhətə ehtiyacınız varsa bizə
müraciət edin

3 . Şəbəkələşmə
imkanlarından səmərəli
istifadə etməyə çalışın

4 . Motivasiyanızı
qoruyun

5 . CV, motivasiya məktubu
və müsahibə ilə bağlı
suallar ınız varsa b izə
müraciət edin

6 . Sosial
şəbəkələrimizdə iş
elanlarımızı mütəmadi
izləyin

Karyera planlaşdırılması
İş axtarışına hardan başlayacağınıza hələ də əmin deyilsiniz?
İlkin addım kimi müvafiq müraciət formasını doldurmanız
xahiş olunur. Forma məzun olacağınız vaxta dair sizə
elektron poçt vasitəsilə ünvanlanacaqdır.
Məzunların iş gözləntilərini müəyyən etmək üçün elektron
poçt vasitəsilə göndərilən sorğuda iştirak etmələri də xahiş
olunur. Həmçinin də, Linkedin və Facebook qruplarımızı
mütəmadi izləyərək, işlə bağlı vakansiyalara nəzər sala bilər,
müvafiq suallarınızı məsul şəxslərə ünvanlaya bilərsiniz.
Əgər elektron poçt vasitəsilə aldığınız məlumat sizi qane
etmirsə, o zaman Təhsil Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən
fərdi halda müsahibəyə hazırlıq məsləhətləri və karyera ilə
bağlı digər istiqamətlər almaq məqsədi ilə 15 dəqiqəlik
konsultasiyadan yararlana bilərsiniz. Bunun üçün elektron
poçt vasitəsilə məsul şəxslərə müraciət etməyiniz xahiş
olunur. Dövlət Proqramı çərçivəsində təhsilini başa vurmuş
və Təhsil Nazirliyində məzun kimi hesabat verərək
qeydiyyatdan keçmiş tələbələr karyera imkanlarını
dəyərləndirən zaman ölkə daxilində müxtəlif qurum və
təşkilatlara təqdim olunması məqsədilə tərəfimizdən dəstək
məktubları ala bilərlər. Həmin dəstək məktubunun verilməsi
üçün Təhsil Nazirliyinə (mezun@edu.gov.az) məktubun
təqdim olunacağı şirkət, müəssisə və ya təşkilatın adını qeyd
etmək və professional CV-nizi göndərməklə müraciət edə
bilərsiniz.

Hansı i st i q a m ə t l ə r tə k lif oluna bilər?

Özəl ş i r k ə t l ə r d ə ç al ı ş m a q
arzusundasınız?
Dö vl ə t q u r u m l a r ı n d a ç a l ı ş m a q
a r z u s u n d a s ı n ı z s a , hansı y ar adı c ı
t öh f ə l ə r i rəli sürə b İ l ə r s i n i z ?

Bəs al i tə hs i l m ü ə s s i s ə l ə r i n d ə
f ə a l i y y ə t gö s t ə r m ə k i s t ə r d i n i z m i ?

Təhsil Nazirliyi və dövlət sektoru

Təhsil Nazirliyi digər dövlət qurumları
ilə sıx təmasdadır. Təhsil Nazirliyi
həmin qurum və məzunlar arası vasitəçi
rolu daşımaqdadır. Həmçinin də, Dövlət
Proqramı məzunlarının dövlət qulluğuna
sadələşdirilmiş qaydada qəbulunu əldə
əsas götürərək, müraciətlərə uyğun
olaraq məzunların qurumlarda işə
götürülməsi ilə bağlı təkliflər müvafiq
dövlət strukturlarına təqdim edilir.

Təhsil Nazirliyi və özəl sektor
Təhsil Nazirliyi özəl sektor istiqamətində əməkdaşlığını davam edir.
Təhsil Nazirliyi şirkət və məzunlar arası vasitəçi rolu daşımaqdadır.
Qeyd etmək istərdik ki, "2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin
xaricdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı"nın çərçivəsində prioritet ixtisas
istiqamətlərinə uyğun iş vakansiyalarının aşkar olunmasına daha çox
önəm verilir.

Təhsil Nazirliyi və ATM-lər

Təhsil Nazirliyi ölkəmizin təhsil müəssisələri və
Dövlət Proqramı məzunları arasında vasitəçi
rolu daşımaqdadır. Məzun hesabatından sonra
namizədliyiniz avtomatik olaraq ixtisas profiliniz
üzrə ali təhsil müəssisələrinə yönləndirilir.
Aşağıda əməkdaşlıq etdiyimiz bir neçə
universitetlər qeyd olunmuşdur.

Xarici dövlətlərin ali təhsil sahəsində ixtisaslarının
tanınması və ekvivalentliyinin müəyyən
edilməsi (nostrifikasiya) qaydaları haqqında:
Bakalavriat və magistratura diplomlarının tanınması üçün hansı
sənədlər tələb olunur?
Bakalavriat:








ali təhsil haqqında sənəd (diplom) və ona aid apostilin əsli;
ali təhsil haqqında sənədə əlavə (transkript) və ona aid apostilin əsli;
ali təhsil haqqında sənəd (diplomun) və ona aid apostilin notariat qaydada
təsdiq olunmuş Azərbaycan dilinə tərcüməsi;
ali təhsil haqqında sənədə əlavə (transkript) və ona aid apostilin notariat
qaydada təsdiq olunmuş Azərbaycan dilində tərcüməsi;
şəxsiyyət vəsiqəsinin elektron surəti [skan] (xarici ölkə vətəndaşları daimi/müvəqqəti yaşama icazəsi);
ümumvətəndaş (xarici) pasportunun elektron surəti [skan] (şəkil olan və
sərhədkeçməni bildirən bütün möhürlü səhifələri);
hərbi biletin və ya hərbi xidmətin qeydiyyatı haqqında arayışın elektron surəti
[skan].

Magistratura:









ali təhsil haqqında sənəd (diplom) və ona aid apostilin əsli;
ali təhsil haqqında sənədə əlavə (transkript) və ona aid apostilin əsli;
ali təhsil haqqında sənəd (diplomun) və ona aid apostilin notariat qaydada
təsdiq olunmuş Azərbaycan dilinə tərcüməsi;
ali təhsil haqqında sənədə əlavə (transkript) və ona aid apostilin notariat
qaydada təsdiq olunmuş Azərbaycan dilində tərcüməsi;
bakalavriat səviyyəsi üzrə ali təhsil haqqında sənədin (diplom) elektron surəti
[skan];
şəxsiyyət vəsiqəsinin elektron surəti [skan] (xarici ölkə vətəndaşları daimi/müvəqqəti yaşama icazəsi);
ümumvətəndaş (xarici) pasportunun elektron surəti [skan] (şəkil olan və
sərhədkeçməni bildirən bütün möhürlü səhifələri);
hərbi biletin və ya hərbi xidmətin qeydiyyatı haqqında arayışın elektron surəti
[skan].

3. Nostrifikasiya

Ətraflı məlumatla aşağıdakı keçiddə tanış ola bilərsiniz:
https://tkta.edu.az/p/nostrify-your-diploma

Doktorantura diplomlarının tanınması üçün hansı sənədlər
tələb olunur?
Doktorantura:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

İddiaçının şəxsi ərizəsi və ya iş yerindən vəsatət məktubu;
İddiaçının şəxsiyyət vəsiqəsinin (əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün
pasportun) surəti;
İddiaçının şəxsi məlumat vərəqi (işləyənlər üçün əsas iş yerində möhürlə təsdiq
olunmalıdır) (AAK tərəfindən təsdiq olunan Forma əsasında doldurulmalıdır);
İddiaçının (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün) əmək kitabçasının
əsas iş yerində təsdiq olunmuş surəti (işləməyənlər üçün isə notariat qaydasında
təsdiq edilmiş surəti);
Xarici ölkədə verilmiş və müvafiq qaydada leqallaşdırılmış (və ya apostil
olunmuş) elmi dərəcə haqqında sənəd və onun Azərbaycan dilinə tərcüməsinin
notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;
İddiaçının ali təhsil haqqında diplomunun notariat qaydasında təsdiq edilmiş
surəti. Xaricdə təhsil almış iddiaçı üçün əlavə olaraq Azərbaycan Respublikasının
Təhsil Nazirliyi tərəfindən xarici dövlətlərin ali təhsilə aid kvalifikasiyalarının
tanınmasına dair verilmiş sənədin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti
(keçmiş SSRİ-nin tərkibində olan dövlətlərin ali təhsil müəssisələri tərəfindən
1991-1992-ci tədris ili və ondan əvvəlki illərdə verilmiş təhsil sənədlərinə
münasibətdə kvalifikasiyaların tanınması tələb edilmir);
Elmlər doktoru elmi dərəcəsi iddiaçısı üçün fəlsəfə doktoru diplomunun notariat
qaydasında təsdiq edilmiş surəti. Elmi dərəcəsini xaricdə almış iddiaçı üçün əlavə
olaraq elmi dərəcə haqqında sənədin nostrifikasiyası və ya təkrar attestasiyası
əsasında tanınması barədə Komissiya tərəfindən verilmiş sənədin surəti
(01.02.1994-cü il tarixinə qədər elmi dərəcəsini keçmiş SSRİ-nin tərkibində olan
dövlətlərdə almış iddiaçılara münasibətdə elmi dərəcə haqqında sənədin
nostrifikasiyası və ya təkrar attestasiyası əsasında tanınması tələb edilmir);
Xarici ölkədə verilmiş elmi dərəcə haqqında sənədin nostrifikasiyası və ya təkrar
attestasiya əsasında tanınması üçün qeydiyyat vərəqi;
Dissertasiyanın mövzusuna dair dərc olunmuş elmi işlərin müvafiq qaydada tərtib
edilmiş siyahısı (o cümlədən elektron daşıyıcıda);
Dissertasiyanın mövzusuna dair dərc olunmuş elmi və tədris-metodiki işlərin
surətləri (o cümlədən elektron daşıyıcıda);
Dissertasiyanın orijinal versiyasının surəti – 1 nüsxə (o cümlədən elektron
daşıyıcıda);
Dissertasiyanın əsas məzmununu Azərbaycan dilində əks etdirən referat (fəlsəfə
doktoru dissertasiyası üçün otuz min işarə, elmlər doktoru dissertasiyası üçün
altmış min işarə) – 5 nüsxə (o cümlədən elektron daşıyıcıda);
İddiaçının attestasiya işində olan sənədlərin siyahısı

Ətraflı məlumatla aşağıdakı keçiddə tanış ola bilərsiniz:
http://www.aak.gov.az/single/483
Q
Qeyd: Ali təhsilin bakalavriat, əsas (baza ali) tibb və magistratura səviyyələri üzrə əldə edilmiş
xarici kvalifikasiyaların tanınması Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyi və xarici ölkələrdə
verilmiş elmi dərəcələr haqqında sənədin tanınmasını isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Ali Attestasiya Komissiyası həyata keçirilir.

4. Dövlət qulluğu
DP (dövlət proqramı) məzunu yeni qaydalara əsasən müvafiq vakant yerləri necə izləməlidir?
Dövlət proqramı çərçivəsində xaricdə təhsil almış şəxslər vakant vəzifələr barədə məlumatları birbaşa dövlət
orqanına müraciət etməklə, yaxud vakant vəzifənin müsahibəyə çıxarılması barədə Dövlət İmtahan Mərkəzinin
internet portalında (http://eservices.dim.gov.az/dqq), dövlət qulluğu vəzifəsinin aid olduğu dövlət orqanının
internet saytında və digər kütləvi informasiya vasitələrində verilən elandan əldə edə bilər.
DP məzunu dövlət orqanına müraciət zamanı hansı sənədləri təqdim etməlidir, hansı prosedurları keçməlidir ?
Həmin şəxslər müsabiqənin test imtahanından uğur qazanmış şəxslərin müsahibə mərhələsində iştirak etmək
üçün tələb olunan sənədləri təqdim etməlidirlər, yəni:
• şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti (notarial təsdiqlənmiş);
• kadrlar uçotunun şəxsi vərəqəsi;
• ali təhsil haqqında sənədin surəti (xaricdə aldığı təhsilə dair diplom);
• Xarici dövlətin ali təhsil sahəsində ixtisaslarının tanınması və ekvivalentliyin müəyyən edilməsini təsdiq edən
müvafiq sənədlər;
• “2007-2015-ci illər Azərbaycan gəclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı” çərçivəsində təhsil
almasını təsdiq edən müvafiq sənəd ( arayış, müqavilə);
• əmək kitabçasının surəti (olduğu təqdirdə);
• rəngli fotoşəkil 2 ədəd (ölçüsü 4 x 6).
Sənədlər təqdim edildikdən sonra həmin şəxs 5 iş günü müddətində dövlət orqanının rəhbərinə təqdim olunur.
Dövlət orqanının rəhbəri həmin şəxsi stajçı kimi qulluğa qəbul etməli və vakant dövlət qulluğu vəzifəsinə təyin
etməlidir. Həmin şəxsin stajçı kimi qulluğu, habelə onun sınaq müddəti ərzində qulluq keçməsi və daimi dövlət
qulluğuna qəbul edilməsi ilə bağlı məsələlər “Dövlət qulluğu haqqında” Qanunun 28.7-ci maddəsi ilə
tənzimlənir.
Dövlət qulluğuna qəbul qaydaları ilə bağlı daha ətraflı məlumat
almaq üçün Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan
Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz.
DİM-in Hüquqi təminat və insan resursları
şöbəsi/baş məsləhətçisi Könül Səlimova
(əlaqə nömrələri: 465 87 93/97 (daxili: 130)
Ünvan: AZ1138, Bakı şəhəri, Yasamal rayonu,
Mikayıl Müşfiq küçəsi, 1M
E-mail: info@dim.gov.az
Veb sayt: www.dim.gov.az

Uğurlarınızı bizimlə
bölüşün
" 2007 - 2015 - ci i l lərdə Az ə rbayc an g əncl ər i ni n
xarici ölk ələrdə təhsili üzrə Dövlət P roqra mı”
t əq a üd çü l ər i təh sil aldıq ları ali m ək təb l ər də
yüks ək akademi k gö s tə ri ci l ər n ü mayiş e td ir m ək l ə
yana şı, eyni za man da A zə rb ay c an tarixi və
m ə d ə n i y y ə ti n i n təb l iğ i n də , Dağlıq Qara ba ğ
m ü na q iş əs i və ö lk əmiz üçün digər əh ə m iy y ə tl i
mövzul ar ətr afın da dünya i c ti m a i y y ə ti n i n
m ə l u m a tl a n d ır ıl m a s ın d a mühüm rol oyn ay ır l ar .
Təhsil Nazirliyi Dövlət P roqramı ç ərç iv əs i nd ə
təhsil alan və məzun olmuş təq a ü dç ül ər i n
uğ ur l ar ın ın və m üv ə ffə q iyy ə t hek ay əl ər i ni n
ic ti ma i yy ə t ə ç atdı rı lm as ı üçün yeni " Aylıq İcmal”
la yi h əs in i təqdim edir.
Rüblük icmalın növbəti bur a xı l ı ş l a r ı nda öz
uğ u rl ar ın ız ı , n a i l i y yə t l ə r i ni z i görmək
i s t ə yi r s i n i z s ə , m üvafiq m əl umatl ar ı bizimlə
pa yl a ş m a ğ ı n ı z ı (mezun @ edu. gov. az) tövsi yə
edirik.

Əlaqə
Nərmin Abdurəhmanova
Beynəlxalq Əməkdaşlıq Şöbəsi
narmin.abdurahmanova@edu.gov.az

T.+994 12 599 11 55 (5260)

Günel Orucova
Beynəlxalq Əməkdaşlıq Şöbəsi
Gunel.Orucova@edu.gov.az

T.+994 12 599 11 55 (5198)

DP Məzunlar Şəbəkəsi / State Program Alumni Network
(https://www.facebook.com/groups/320993411679996 )

Dövlət Proqramı çərçivəsində xaricdə təhsil alan
Azərbaycanlı Gənclər Qrupu
(https://www.facebook.com/groups/321567267889262 )
Dövlət Proqramı Məzunlar Şəbəkəsi / State Program Alumni
Network
(https://www.linkedin.com/groups/8533392 )

