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Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi 
sisteminin nomenklaturası barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinın Fərmanlan ilə təsdiq olunmuş “Döv- 
let qulluğu haqqmda” Qanunu, “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlanmn nümunəvi 
Əsasnaməsi” və həmin Əsasnaməyə edilmiş dəyişikliyi, “Təhsil Qanunu” və 
təhsillə bağlı digər normativ hüquqi sənədleri esas götürməklə, Təhsil Nazirliyi 
sisteminə daxil olan təlim - tərbiyə müəssisələrinde, idarə, müəssise və təşkilat- 
larda çalışan kadrlann seçilib yerləşdirilməsi və onlarla əmək münasibetlərinin 
yaradılması işini daha da təkmilləşdinnək ve tənzimləmək meqsedilə

ƏMR EDİRƏM:
1. Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan idarə, müəssisə və təşkilatlarda rəhbər ve 

pedaqoji kadrlann vəzifə nomenklaturası aşağıdakı kimi müeyyenleşdirilsin:
-  kollegiyada baxılan ve təsdiq edilən nomenklatur vezifələr;
-  nazirın əmri ile emək müqavilesi bağlanan və ya ləğv edilen nomenkiatur 
vezifələr;
-  uçot nomenklaturasına daxil olan vezifələr.

2. Təhsil Nazirliyinin mərkəzi aparatının ve onun sistemine daxil olan işçi- 
lerin vəzifə nomenklaturasının siyahısı (Əlavə 1) ve onlarla əm ək müna- 
sibətlerinin yaradılması ve ləğvi Qaydaları (Əlavə 2) tesdiq edilsin.

3. Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan idarə, müəssisə ve təşkilatlann rəhbər- 
lərinə tapşınlsın:
-  rehbəriik etdikləri strukturda vakant vezifələrə kadrlann işə təyini ve ya 
onlarla əmək müqaviləsinin ləğvi zamanı həmin nomenklaturanı və Qayda- 
ları əsas götürsünİer;
-  öz daxilı nomenklaturalanna yeniden baxaraq bu emrə uyğunlaşdırsınlar.

4. Təhsil Nazirliyinin 03 aprel 2000-ci il tarixli, 279 JNe-li əmri ve nomen- 
klaturada aparılmış dəyişikliklərlə bağlı digər əmrlər qüvvədən düşmüş 
hesab edilsm.

5. Ümumi şöbəyə (İ. Mirzəyev) tapşırılsın ki, əmrin əlavəlerle birlikdə çoxal- 
dıhb yerlərə çatdırılmasını təmin etsin.

6. Əmrin icrasına nəzareti öz üzərime götürürəm.
Misir Mərdanov



Ə lavə 1
Azorbaycaıı Respubllkası Təhsil Nazirliynin 

26 avqııst 2008-ci il tarixli 1019 JVs-li əm ri 
ilə təsdiq edilmişdir.

A zərbavcaıı R cspublikası Təhsil Nazirliyinin ınərkəzi ap a-  
ratına və sistem inə daxil olan işçilərin  vəzifə  nom enklatu-

rasınm siyahısı

1. rəhsil Nazirliviııin kolle{>ivasında təsdiq olunaıı ııom cn- 
klatur vozifələr:

1.1. N azirliyin m ərkəzi aparatı üzrə:
-  4 -5 -c i  təsnifat inzibati vəzifələrdə çalışan m ərkəzı aparatın 
struktur bölnıə rəhbərləri.
1.2. Ali və orta ixtisas təhsil m iiəssisələri üzrə
-  rektor;
-  orta ixtisas m əktəb lərin in  direktom .
1.3. Ünıum i təhsil üzrə:
-  Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdaıəsinin m üdiri.
1.4. T əhsil N azirliyinin sistem inə daxil olan idarə, ınüəssisə  
v ə  təşk ilatlar üzrə:
-  A zərbaycan Respublikası Təhsil Problem ləri İnstitutunun di- 
rektoru;
-  Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasaıtım ıa İnstitutunun direktoru;
-  Təhsil N azirliyinin təsisçisi olduğu pedaqoji jurnal və q əzet- 
lərin  baş redaktorları (redaktorları).

2. Nazirin əm ri ilə ə ın ək  ınüqviləsi bağlanan və  va ləğv  
edilən  nom enklatur vəzifələr:

2.1. N azirliyin m ərkəzi aparatı üzrə:
-  m ərkəzi aparatda 6-cı təsnifat inzibati vəzifələrdə çalışan döv- 
lə t qulluqçuları (N azirliyin m ərkəzi aparatında çalışan sektor 
m üdiri və m əsləhətç i vəzifələri);
-  xarici şagird, tə ləb ə , aspirant və sta jkeçən lərlə  iş üzrə  Şura 
K atibliyinin əm əkdaşları;
-  Təhsil sistem inin ınkişafı və proqnozlaşdırılm ası problem ləri 
üzrə  e lm i-tədq iqa t laboratoriyasının əm əkdaşları.
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2.2. A li ləh sil m üəssisələri iizrə:
- prorektorlar;
-  fılial direktoru;
-  xarici tə ləb ə lə rlə  ış üzrə dekan;
-  xarici tələbo lərin  hazırlıq fakültəsinin dekanı;
- ixtisasartırm a vo yenidənhazırlanm a fakültəsin in  dekanı;
-  ali təhsil m üəssisəsi nəzdindəki e lm i-tədqiqat institutunun 
dırektoru.
2.3. Orta ixtisas ınəktəbləri üzrə:
- tədris və  tərb iyə işləri üzrə direktor m üavinləri.
2.4. T exn ik i-p eşə  təhsili üzrə:
- texniki peşə m əktəbi və ya liseyinin direktoru;
-  tədris, istelısalat işləri üzrə direktor müavini.
2.5. Ü m um i təhsil üzrə:
-  8 -9 -c u  təsn ifa t inzibati vəz ifə  tutan yerli təhsili idarəetm ə 
orqanlarının əm əkdaşları(təhsil şöbə m üdirinin m üavini, baş 
miihasib və m əsləhətçi vəzifələri);
-  R espublika tabeli orta iim um təhsil m əktəbinin (iııternat, 
lisey, gim naziya və s.) direktoru, onların m üavinləri;
-  Respublika tabeli fıziki inkişalinda qiisııru olan uşaqlar üçün 
xüsusi m ək təb lərin  direktorları;
- Respublika tabeli m ək təbəqədər təıb iyə m iiəssisəsin in  
miidiri;
-  Respııblika tabeli m əktəbdonkənar m üəssisənin  direktoru.
2.6. A zərbavcan Respublikası idarə, m üəssisə və  təşk ila t-  

ları üzrə:
- A zərbaycan Respublikası Təhsil Problem ləri İnstitutunun 
direktor m iiavinləri;
-  Uşaq birliyi təşkilatı rəhbərləri m əktəbinin direktonı;
-  R espublika film otekasının direktoru;
-  R espublika təhsil m uzeyinin direktoru;
-  R espublika elm i-pedaqoji kitabxanasının direktoru;
-  Pedaqoji jum al və qəzetlərin  baş redaktor (redaktor) m üavin- 
ləri;
-  Əsaslı tikinti idarəsinin rəisi və baş m ühasibi;
-  Təhsil sistem inin inform asiyalaşdırılm ası idarəsin in  rəisi, 
rəis m iiavinı və  baş m ühasibi;
-  D övlət P roqram lannı idarəetm ə qunım larının rəhbəri.
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3. A x o r b a v c a n  R e sp u b lik a s ı ' lo h s i l  N a y jr iiv in in  u çot
nom cnklaturası

3.1. Ali tohsil m üəssisələri üzrə:
-  tədris şöbəsinin  m üdiri;
-  aspirantura şöbəsin in  müdiri;
-  m agistratura şöbəsin in  müdiri;
-  kadrlar şöbəsinin  m üdiri;
-  xüsusi şöbənin m üdiri;
-  beynəlxalq  ə laqə  və xarici tə ləb ə lə rlə  iş üzrə şöbə m üdirləri;
-  ali m oktəblərin  nəşriyyat direktorları;
-  baş mühasib;
-  hiiquqşıinas.
3.2. Orta ixtisas m ək təb ləri üzrə:
-  təsərrü fa t işləri iizrə direktor miiavini;
-  kadr m əsə lələ rı üzrə  m ütəxəssis;
-  baş m ühasib.
3.3. Texniki peşə təhsili üzrə:
-  tərb iyə  və təsərrü fa t işləri üzrə d irektor m üavinləri;
-  baş miihasib.
3.4. İJmumi təhsil üzrə:
-  yerli təhsili idarəetm ə orqanlannın m üdiri;
-  yerli təhsili idarəetm ə orqanlarında m etodkabinetin m üdiri;
-  orta üm um təhsil m əktəbin in  direktoru;
-  m ək təbdənkənar m üəssisələrin  direktoru;
-  üm um i təhsil m əktəb in in  m üəllim i;
-  orta ixtisas və  texmki peşə təhsili m iiəssisələrinin pedaqoji 
işçiləri;
-  m ək təbdənkənar m üəssisələrin  pedaqoji işçiləri;
-  6 və daha çox qm pu olan m əktəbəqədər tərbiyə m üəssisələri- 
m n miidiri.
3.5. A zərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin tabeliyində  
olan təşkilat, idarə yə  m üəssisələr üzrə:
-  T əhsil P roblem ləri İnstitııtunun elm i katibi;
-  kadr m əsə lə lə ri üzrə  m ütəxəssislər;
-  baş m ühasiblər;
-  hüquqşünas.



Əlavə 2
Azərbaycan Respublikası Təhsil Naziriiyinin 

26 avqust 2008-ci il tarixli l019JV»-li əmri 
ilə təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi sisteminin 
nomenklaturasma daxii olan işçilərlə əm ək  

münasibətlərinin tənzimlənməsi 
Q A Y D A L A R I

I. Kollcgiyada təsdiq olunan nomenkJatur vəzifələr üzrə:
A zərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncam ı ilə təsdiq olunan 

alı m əktəb in  rektoru və T əhsil N azirliyinin m ərkəzi aparatında 4 -5 -c i 
tosnifat inzibati dövlət qulluğu vəzifə lərı istisna o lunm aqla bu nom en- 
klaturaya daxil olan digər vakant vəzifələrin  tutulm ası üçün nam izədin 
kadr sənəd lə ri və m üvafıq qaydada veriim iş təqdim at Strateji təlılil, 
p lan laşdm ua və  kadrlarm  idarəolunm ası şöbəsi tə rə fındən  kollegiyam n 
m üzakirəsinə təqdim  edilir. K ollegiyanm  m üsbət qərarı olduqda, həm in 
nam izədlə ə m ək  m üqaviləsi bağlanır.

A zərbaycan Respublkası P ıezidentinin Sərəncam ı ilə təsdiq olunan 
ali təhsil m üəssisələrinin rektoru vəzifəsinin tutulm ası zamanı P rezi- 
dentin Sərencam ı, Təhsil N azirliyinin m erkəzi aparatm da 4 -5 -c i tə s- 
nifat dövlət qulluğu vəzifə lərinə (Aparatın rəhbori, onun miiavini, şöbə 
müdiri, onun m üavini) təyinatda vəzifəyə təqdim  edilm iş nam izədin 
Prezident A paratm da m üvafıq şöbələrdən keçərkən  aldığı m üsbət rəy 
kollegiya q ə ra n  ilə təsdiqlənir. Bundan sonra işçi ilə əm ək  m üqavilesi 
bağlanır.

K ollegiya iclasları arasm dakı dövrdə həm ın nom enklaturaya daxil 
olan v əz ifə lə rin  tutulm ası və ya əm ək  m ünasibətlərin in  ləğvi (xitam ı) 
ilə bağlı m əsə lə lə rə  növbəti kollegiya iclasında bax ıh r və m ünasibət 
bildirilir.

K adr m əsə lə lə ri iio bağlı əm ək  m üqaviləsi bağlandıqdan sonra 
əm riə rəsm iləşdirilir.
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2. Naziritı əm ri ilə əm ək müqaviləsi bağlanan və ya ləğv olunan 
vəzifə noınenklaturası üzrə:

Bu nom enklaturaya daxil olan 6 (N azirliyin m ərkəzi aparatında 
sektor m üdiri və m əsləhətçi vəzifələri), 8 (yerli təhsili idarəetm ə 
orqanlarında m üdir m üavini vəzifəsi) və 9 -cu  (yerli təhsili idaraetm ə 
orqanlarında baş m ühasib və m əsləhətç i vəzifə ləri) təsnifat inzibati 
vəzifə lərə  A zərbaycan Respublikasınm  Prezidenti yam nda Dövlət 
Q ulluğu M əsələ lo ri üzrə  K om issiyanın keçirdiyi m üsabiqə və ya m ü- 
sah ibədən  m üvəffəq iyyətlə  keçm iş nam izəd lər toyin ed ilə  bilərlər. 
K om issiya tərəfındən  şəxsi işləri T əhsil N azirliyinə göndərilm iınş 
hənıin  nam izodlərlo  (və ya nam izədlə) nazirlikdə yaradılm ış m üsa- 
lıibə kom issiyasm da söhbot aparıldıqdan və m üsbət rəy  olduqdan 
sonra onlar vakant vəzifəyə təyin edilərək əm ək  m üqaviləsi bağlanıhr. 
T əhsil N azirliy ində m üsahibədən  k eçm əyən  nam izədlərin  şəxsi işləri 
adlarınm  ehtiyat kadrlar siyahısına salım nası iiçün yenidən  A zərbay- 
can R espublikasım n Prezidenti yanında D övlət Q ulluğu M əsəlo ləri 
üzrə  K om issiyaya qaytarılır.

Bu nom enklaturaya daxil otan d igər vakant vəzifə lərə  nam izədin 
(nam izədlərin) təyin i m əsələsinə baxılm ası üçiin nazir ınüavini, nazir- 
liyin aıdiyyəti şöbə rəhbərlərinin b irgə təqdim atı (struktur bölmə 
birbaşa nazirin kurasiyasında olduğu halda təqdim at aidiyyəti şöbə 
m üdirləri tərəfindən  hazırlanır) və ona qoşulan şəxsi iş tə ləb  olunur. 
Belə ki, aidiyyeti struktur bölm ələrlə birgə Strateji təhlil, planlaşdm na 
və kadrlarm  idarəolunm ası şöbosində nam izədin (nam izədlərin) təqdim  
olunduğu vəzifoyə ixtisas vo keyfıyyət göstoricilərinin uyğuniuğu 
m üəyyənləşdirilir, kurator nazir m üavininin, yazılı rəyinə uyğun birgə 
təqdim at hazırlanır. Biitün sənədlər Strateji təhlil, planlaşdırm a və 
kadrların idaraolunm ası şöbəsi tərəfm don nazira toqdim edilir. Nazirin 
yazılı m üsbət rəyi nam izədlə omok m üqaviləsi bağlam aq və m üvafıq 
əm r hazırlam aq üçün əsas olur. Təqdim ata m ənfı rəy olduqda əsaslan- 
dırılm ış m üvafiq m əktub  hazırlanaraq yerə  göndərilir.

Ə m ək m üqaviləsi bağlanaraq, əm ək  m ünasibətlərinin rəsm iləşd iril- 
m əsi üçün verilən ə m r kurator nazir m üavini, aidiyyəti struktur bölm ə 
rəhbərləri və hüquqşünasla razılaşdınlır.

Bu nom enklaturaya daxil olan vəz ifəd ə  işləyən  kadrla ə m ə k  m üqa- 
v iləsin in  ləğvi ə m ə k  qanunvericiliyinin tə ləb lə rin ə  uyğun həyata 
keçirilir.
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3. Uçot nomenklaturasma daxil olan vəzifələr üzrə:
Bu nom enklaturaya daxil olan vəzifəyə nam izədlorlə əm ək  m üqa- 

viləsinin bağlanm ası və ya om ok m iinasibətlərinin ləğvi yerli təhsili 
idarəetm o orqanlan və təhsil m üəssisələrinin işəgötürəninin əm ri ilə 
hoyata keçirilir. Bu halda nam izədin təqdim  olunduğu vəzifəyə m üva- 
fıqliyi ə w ə lc ə d ə n  Nazirliyin Strateji təhlil, planlaşdırm a və kadrların 
idarəolunm ası şöbəsində aidiyyəti struktur bö lm ələrlə  birgə öyrənilir 
və kurator nazir m üavininin adından hazırlanm ış təqdim ata (stm ktur 
bölnrə birbaşa nazirin kurasiyasında olduğu halda təqdim at aidiyyəti 
şöbo m üdirləri tərəfındən hazırlanır) m üsbət rəy  olduqdan sonra nazi- 
rin imzası ilə işəgötürənə m əktub göndərilir.

Bu nom enklaturaya daxil olan yerli təhsili idarəetm ə orqanm m  
m üdiri v əz ifə s in ə  nam izəd yerli icra hakim iyyəti orqanı tərəfındon  
veriiir. Y uxanda qeyd olunan prosedur qaydalar gözlənilm əklə nam i- 
zədin v əz ifəy ə  təyiııino m üsbət rəy  olarsa, y erə  nazirin im zası ilə 
m əktub  gönderilir. T əhsil şöbə müdiri v ezifəsinə  nam izədin  təyini 
icra hak im iyyəti tərofındon əm rləşdirilir.

R azılıq  və ya əsaslandırılm ış monfı rəy m oktublarm ın bir nüsxəsi, 
eləcə d ə  do ldum lm uş T -2  form ası Strateji təh lil, p lanlaşdırm a və 
kadrların  idarəolunm ası şöbəsində saxlanılır. Z ə m rə t olan hallarda 
isə n am izəd  təy in  olunm azdan evvəl nazirliyə d əv ə t edilir.

Bütiin nom enklatura üzrə kadr m əsələləri ilə bağlı sənəd ləşıuələr 
Strateji təhlil, planlaşdırm a və kadrların idarəolunm ası şöbəsi tə rə fın - 
dən aparıltr. N om enklatura ilo bağlı kadr sənədlori Naziıiiyin Strateji 
təhlil, p lanlaşdım ra və kadrların idarəolunm ası şöbəsindo saxlanılır.

N om enklaturaya bu və ya d igər dəyişiklik  nazirin  m üvafıq əm rilə  
aparılır.

B ütün hallarda intizam tənbehi vennək  səlah iyyəti olan vəzifəli 
şəx s lə r Ə rnək  M əcəlləsin in  188-ci m addəsi ilə m üəyyənləşd irilir. 
Ə m ək  M əcə lləs in in  186-cı m addəsinin 2 -c i h issəsində  n əzərd ə  
tutulan in tizam  tonbehinin verilm əsi barədə  olan əm rlə r həm in no- 
m enklaturaya uyğun yalm z əm ək  m üqaviləsini bağlam aq və ya ləğv 
etm ək səlah iyyo tində olan işəgötürən tərəfındon  verilir.
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