Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu
Məsələləri üzrə Komissiyanın Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə baş
məsləhətçisi Razi Məmmədovun 24 may 2019-cu il tarixdə Naxçıvan
Dövlət radiosunda verdiyi müsahibə

Sual-1
Naxçıvan Muxtar Respublikasında müəllimlərin dövlət ümumi təhsil
və ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə işə qəbulu hansı Qaydada
həyata keçirilir?
Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 14
aprel tarixli 61 nömrəli qərarı ilə «Naxçıvan Muxtar Respublikasında
müəllimlərin dövlət ümumi təhsil və ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə
işə qəbulu Qaydaları» təsdiq edilmişdir. Qaydalar “Təhsil haqqında”
Azərbaycan
Respublikasının
Qanununa,
“Naxçıvan
Muxtar
Respublikasının dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan bilik və
bacarıqlarının qiymətləndirilməsi aparılan müəllimlərin dərs yükünün və
əməkhaqqının artırılması haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin 2015-ci il 22 iyun tarixli 297-04/S nömrəli və 2017-ci il 14
sentyabr tarixli 172-05/S nömrəli sərəncamlarına uyğun olaraq
hazırlanmışdır
Müəllimlərin dövlət ümumi təhsil və ilk peşə-ixtisas təhsili
müəssisələrinə işə qəbulu Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya tərəfindən
müsabiqə yolu ilə həyata keçirilir. Müəssisələrdə digər kadrların da
(müəllim köməkçiləri, tərbiyəçilər, defektоlоqlar, lоqоpedlər, praktik
psiхоlоqlar, məktəb uşaq birliyi təşkilatı rəhbərləri, laborantlar, kitabxana
müdiri və kitabхanaçılar) işə qəbulu Komissiya tərəfindən müsabiqə
vasitəsilə aparılır. Müəssisələrdə vakant olan gənclərin çağırışaqədərki
hazırlığı üzrə rəhbər vəzifəsinə işə qəbul tabelik üzrə rayon (şəhər) Təhsil
Şöbəsi və Naxçıvan Muxtar Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə
Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin müvafiq yerli qurumu ilə razılaşdırılmaqla
Nazirlik tərəfindən həyata keçirilir. Müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsində
orta ixtisas və ali təhsil müəssisələrini pedaqoji ixtisaslar üzrə bitirmiş və
dövlət nümunəli təhsil sənədi (diplom), yaxud ali və ya orta ixtisas təhsili
müəssisəsini bitirmə haqqında sənəd almış, xarici ölkədə aldığı təhsil
sənədi qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada tanınmış Naxçıvan
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Muxtar
Respublikasında
yaşayan
vətəndaşları iştirak edə bilərlər.

Azərbaycan

Respublikasının

Müsabiqə uyğun vakansiya kvotası yarandıqda Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Təhsil Nazirliyi ilə birlikdə Komissiya tərəfindən elan
edilir. Müsabiqə haqqında elan Komissiyanın internet portalında və
muxtar respublikanın digər kütləvi informasiya vasitələrində yerləşdirilir.
Müsabiqədə iştirak etmək üçün müraciətlər müsabiqə elan edildiyi gündən
etibarən 30 gün ərzində Komissiyanın internet portalı vasitəsilə elektron
formada qəbul edilir. Müsabiqədə iştirak etmək istəyən vətəndaşlar
şəxsiyyət vəsiqəsinin, ali və ya orta ixtisas təhsili müəssisəsini bitirmə
haqqında sənədin (diplomun) surətini Komissiyaya təqdim etməlidirlər.
Həmin şəxslərin dövlət nümunəli təhsil sənədlərinin hüquqiliyinin
yoxlanılması məqsədi ilə onların siyahısı Komissiya tərəfindən
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi publik hüquqi şəxsin
Naxçıvan Muxtar Respublikası regional bölməsinə göndərilir.
2003-cü ildən sonra ali və ya orta ixtisas təhsil müəssisələrinə qəbul
olunmuş, lakin “Tələbə-məzun” dövlət elektron məlumat sistemində
diplom nömrələri aşkar olunmayan şəxslərin elektron müraciətləri
Komissiya tərəfindən ləğv olunur və bu barədə 3 (üç) iş günü müddətində
onlara rəsmi məlumat verilir. Xarici ali təhsil müəssisələrinin məzunları
təhsil sənədlərinin Azərbaycan Respublikasının ərazisində tanınması və
ekvivalentliyinə dair şəhadətnamənin əslini və notarial qaydada təsdiq
olunmuş surətini Komissiyaya təqdim etməlidirlər.
Test imtahanının keçirilmə qrafiki Komissiyanın internet portalında
yerləşdirilir (www.dqmk.nmr.az).
Namizəd şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi təqdim etməklə, test
imtahanında iştirak edir.
Müsabiqədə hər bir namizədə ümumilikdə 80 olmaqla,
müəssisələrdə tədris olunan ixtisaslar üzrə fənn proqramlarına aid 40,
tədris metodikası və təlim strategiyalarına aid 25, informasiya və
kommunikasiya texnologiyalarına aid 15 test tapşırığı təqdim edilir.
Namizədlərə test tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi üçün 120 dəqiqə vaxt
verilir və hər bir düzgün cavab bir balla qiymətləndirilir. Səhv cavablar
düzgün cavablara təsir etmir. Vakant vəzifənin tutulması üçün müraciət
etmiş namizədlər arasında keçid balını yığmaqla ən yüksək bal toplamış
şəxs müvafiq vəzifəyə təyin olunur. Stimullaşdırıcı tədbirlər tətbiq olunan
müəssisələrə işə qəbul üçün test tapşırıqlarının 60 faizini (48 bal), digər
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müəssisələrə işə qəbul üçün test tapşırıqlarının 80 faizini (64 bal) düzgün
cavablandırmış namizədlər keçid balını toplamış hesab edilir. Müəllim
köməkçisi, tərbiyəçi, defektоlоq, lоqоped, praktik psiхоlоq, məktəb uşaq
birliyi təşkilatı rəhbəri, laborant, kitabxana müdiri, kitabхanaçı vəzifələrinə,
habelə musiqi, texnologiya, təsviri incəsənət, fiziki tərbiyə fənləri üzrə işə
qəbul üçün test tapşırıqlarının 50 faizini (40 bal) düzgün cavablandırmış
namizədlər keçid balını toplamış hesab edilir. Ali və orta ixtisas təhsilli
namizəd tərəfindən eyni bal toplanıldıqda, ali təhsilli namizədə, keçid
balını toplamış namizədlərin hamısı ali təhsilli və ya orta ixtisas təhsilli
olduqda ixtisas fənni üzrə daha çox bal toplayan namizədə üstünlük
verilir. İxtisas fənni üzrə toplanılan bal eyni olduqda pedaqoji stajı daha
çox olan, pedaqoji staj eyni olduqda isə diplom göstəriciləri daha yaxşı
olan namizədə üstünlük verilir. İmtahan başa çatan kimi namizədlərə
dərhal “Test imtahanının nəticəsi haqqında arayış” verilir və müsabiqənin
nəticələri Komissiyanın internet portalında yerləşdirilir.
Komissiya tərəfindən müsabiqədə müvəffəqiyyət qazanmış
namizədlərin siyahısı vakant vəzifələr üzrə təyinat aparılması üçün
müsabiqə başa çatdıqdan sonra 3 (üç) iş günü ərzində Nazirliyə
göndərilir.
Hər hansı bir səbəbdən göstərilən vaxtda müsabiqədə iştirak
etməyənlər üçün təkrar imtahan keçirilmir. Müsabiqə başa çatdıqdan
sonra hər hansı ixtisas üzrə boş qalan və ya yeni yaranan vakant yerlər
üçün əlavə test imtahanları keçirilir.
Bunu da nəzərinizə çatdırım ki, 13-18 may 2019-cu il tarixlərində
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət
Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın Test mərkəzində Naxçıvan Muxtar
Respublikasının dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan müəllimlərin
bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsinin aparılması üçün test
imtahanları
keçirilmişdir.
Müəssisələrdə
müəllimlərin
bilik
və
bacarıqlarının qiymətləndirilməsi, müəllimlərin bilik və bacarıq
səviyyəsinin test üsulu ilə müəyyənləşdirilib üzə çıxarılması,
qiymətləndirilmə aparılan müəllimlərin həftəlik dərs yükü normasının
optimallaşdırılmasının, aylıq vəzifə maaşlarının artırılmasının və maddi
rifahının yaxşılaşdırılmasının təmin edilməsi məqsədilə aparılmışdır.
Müəssisələrin rəhbərləri tərəfindən müəllimlər arasında dərs yükünün
bölüşdürülməsi və onların karyera inkişafı zamanı qiymətləndirilmənin
nəticələri nəzərə alınacaq, qiymətləndirilməsi aparılan müəllimlərin aylıq
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əməkhaqqı həftəlik dərs yükünə müvafiq olaraq artırılacaqdır. Test
imtahanlarında iştirak etmək üçün 120 nəfər sənəd təqdim etmiş,
onlardan 109-u test imtahanında iştirak etmiş və 85 müəllim keçid balını
toplamışdır. Test imtahanında iştirakçılara müəssisələrdə tədris olunan
ixtisaslar üzrə fənn proqramlarına uyğun 40, metodika və təlim
strategiyaları üzrə 25, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları üzrə
15 test tapşırığı olmaqla 80 sual təqdim edilmiş, sualları cavablandırmaq
üçün iştirakçılara 120 dəqiqə vaxt verilmişdir. Test tapşırıqlarının ən azı
30 faizini (24 bal) düzgün cavablandırmış şəxslər bilik və bacarıqlarının
qiymətləndirilməsi aparılan müəllimlər hesab olunurlar. Qiymətləndirilməsi
aparılan müəllimlərin test imtahanları elektron proqram təminatı vasitəsilə
keçirilmiş,
bununla da test suallarını cavablandırarkən iştirakçılar
seçdikləri cavabları imtahan vaxtı ərzində dəyişmək, monitorda imtahanın
vaxtını izləmək və elektron kalkulyatordan istifadə etməklə geniş
imkanlardan yararlana biliblər. Test imtahanında obyektivliyin və
şəffaflığın tam təmin edilməsi məqsədilə imtahanın videoçəkilişi
aparılmışdır. Test imtahanı bitdikdən dərhal sonra iştirakçılara test
imtahanının nəticəsinə dair arayış təqdim edilmişdir. Test imtahanlarının
nəticələri Komissiyanın rəsmi internet portalında (www.dqmk.nmr.az)
yerləşdirilmişdir.
Sual-2
Komissiyada hansı hazırlıq kursları davam etdirilir?
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2017-ci il 07 iyul
tarixli Fərmanı ilə təsdiq olunmuş Komissiyanın Yeni əsasnaməsində
təsbit olunmuş hüquqlardan biri də hazırlıq kurslarının təşkil olunmasıdır.
Belə ki, Komissiya tərəfindən müxtəlif istiqamətlərdə-dövlət qulluğuna,
dövlət qulluğunun xüsusi növünə aid olan orqanlara və dövlət ümumitəhsil
müəssisələrinə işə qəbul ilə əlaqədar hazırlıq kursları təşkil edilmiş,
vətəndaşların bilik səviyyəsinin yoxlanılması üçün ödənişli əsaslarla sınaq
imtahanları keçirilmişdir.
Hal-hazırda dövlət qulluğu, vergi eləcə də müəllimlərin işə qəbulu
üçün təşkil edilmiş hazırlıq kurslarımız davam etməkdədir.
Sual-3
Komissiya tərəfindən ilk startap layihəsinin-“Vətəndaşların dövlət
qulluğuna qəbulunun stimullaşdırılması” layihəsinin təqdimatı
olmuşdur. Bu lalayihənin məqsədi nələrdən ibarətdir?
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“Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq
təşkilatlara hamiliyə verilməsi haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin 2015-ci il 27 iyul tarixli Sərəncamı ilə Naxçıvan Dövlət
Universitetinin Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi ixtisası Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə
Komissiyaya hamiliyə verilmişdir. Sərəncamla hami təşkilatlar və təhsil
müəssisələri arasında əlaqə genişlənmiş, qarşılıqlı əməkdaşlıq insan
kapitalının inkişafına, iqtisadi cəhətdən dayanıqlı əmək bazarının
yaradılmasına xidmət etmişdir.
Elə bu məqsədlə 30 aprel 2019-cu il tarixdə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə
Komissiya tərəfindən Naxçıvan Dövlət Universitetində Dövlət və bələdiyyə
idarəetməsi ixtisasının tələbələri ilə birgə həyata keçiriləcək ilk startap
layihəsinin-“Vətəndaşların dövlət qulluğuna qəbulunun stimullaşdırılması”
layihəsinin təqdimatı keçirilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən “Ali və
orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara
hamiliyə verilməsina dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi
haqqında” 2019-cu il 3 aprel tarixli Sərəncamı imzalanmışdır. Bu
sərəncamla “İdeyadan başlanğıca” devizi altında hamiliyə verilən təhsil
müəssisələrinin hami təşkilatlarla birgə innovasiyaya və dayanıqlı inkişafa
əsaslanan, yaradıcı düşüncəni və elmi-texniki tərəqqini əks etdirən yeni
layihələrin (startapların) həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Sərəncamın icrasının təmin edilməsi, tələbələrlə birgə startapların
hazırlanması və həyata keçirilməsi eləcə də sosial xidmətlərin
göstərilməsi ilə bağlı Komissiyada “İnnovasiya və Startapların
Dəstəklənməsi Mərkəzi” yaradılmışdır. Mərkəz “Vətəndaşların dövlət
qulluğuna qəbulunun stimullaşdırılması” layihəsini hazırlamışdır.
Layihənin əsas məqsədi rayonlarda yaşayan, elektron xidmətlərdən
istifadə etməkdə çətinlik çəkən vətəndaşlara yaşadıqları yerlərdə “səyyari
dövlət qulluğu xidməti”nin göstərilməsidir.
Xüsusu qeyd etmək lazımdır ki, Komissiya üçün yeni internet
portalının və proqram təminatının istifadəyə verilməsi vətəndaşların dövlət
qulluğuna qəbul ilə əlaqədar
müraciət etmək imkanlarının
asanlaşdırılmasına, yaranan vaxt və maliyyə itkisinin qarşısının
alınmasına, əlavə sənəd təqdim etmədən “şəxsi kabinet” vasitəsilə
internet üzərindən qeydiyyatdan keçməklə test və müsahibə
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mərhələlərində iştirakına imkan yaradır. Müsabiqələrdə iştirak etmək üçün
namizədlər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müvafiq sənədlərin skan
edilmiş surətlərini istənilən vaxt “şəxsi kabinet”ə yükləyə bilirlər. Lakin bəzi
namizədlər müsabiqələrdə iştirak etmək üçün müraciət edərkən
çətinliklərlə üzləşirlər. Belə ki, onlar, informasiya-kommunikasiya
texnologiyalarından istifadə bacarıqlarının olmaması və internetin
imkanlarından faydalana bilməmələri səbəbindən bəzi hallarda
qeydiyyatdan keçə bilmir və müsabiqələrdə iştiraklarının təmin olunması
üçün rayonlardan gələrək Komissiyaya şəxsən müraciət edirlər. Bu
çatışmazlıqların aradan qaldırlması üçün sözügedən layihənin irəli
sürülməsi nəzərdə tutulur. Layihənin həyata keçirilməsi zamanı
Komissiyanın əməkdaşları ilə Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi ixtisasının
tələbələri qarşılıqlı və birgə fəaliyyət göstərəcəkdir. Tələbələr içərisindən
seçilmiş könüllülərə Komissiyanın əməkdaşları tərəfindən əvvəlcədən
təlim keçiriləcək, imtahanda təqdim edilən sənədlər, onların
düzgünlüyünün yoxlanılması, Komissiyanın proqram təminatından istifadə
və qeydiyyatdan keçmə qaydaları izah ediləcəkdir. Təlim tamamlandıqdan
sonra Komissiyanın əməkdaşları həmin tələbələrlə birlikdə əvvəlcədən
müəyyən olunmuş günlərdə rayonlara gedərək müsabiqələrdə iştirak
üçün qeydiyyatdan keçməkdə çətinlik çəkən vətəndaşlara səyyari xidmət
göstərəcəklər. Səyyari xidmətin qrafiki Komissiyanın internet portalında öz
əksini tapacaqdır. “Vətəndaşların dövlət qulluğuna qəbulunun
stimullaşdırılması” layihəsində iştirak edən könüllülərə Sertifikatlar və
hədiyyələr də təqdim olunacaqdır. Həmin tədbirdə Komissiya tərəfindən
mobil tətbiqin (applikasiyanın) hazırlanması üçün tələbələrarası müsabiqə
elan edilmişdir. Ən yaxşı dizayn və interfeysə malik olan layihə qəbul
ediləcək və mükafatlandırılacaqdır. Mobil applikasiya elə hazırlanmalıdır
ki, Komissiyanın fəaliyyəti, dövlət qulluğuna dair qanunvericilik, test və
müsahibə proqramları, müsabiqə elanları və digər məlumatlar orda öz
əksini tapa bilsin.

