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ELEKTRON ƏRİZƏNİN DOLDURULMASINA DAİR TƏLİMAT 

 

Bu məlumat “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə 

Dövlət Proqramı”na müraciət zamanı namizədlər tərəfindən doldurulan “Elektron ərizə” ilə 

bağlı sual doğura biləcək məqamlara aydınlıq gətirilməsi məqsədilə hazırlanmışdır. Elektron 

ərizənin doldurulması ilə bağlı video təlimatı keçiddən əldə edə bilərsiniz.  

“Elektron ərizə”ni doldurmağa başlamazdan öncə namizədlər tələb olunan sənədləri 

müvafiq qaydalara uyğun olaraq hazırlamalıdırlar. 

 

1. Elektron ərizənin doldurulması üçün “Qeydiyyat”  

1.1. Namizədlər elektron ərizənin doldurulması üçün şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsini 

və FİN kodunu istifadə edərək qeydiyyatdan keçməlidir. FİN kodu şəxsiyyət vəsiqəsinin alt 

qismində yeləşən rəqəmlər və hərflər birləşməsinin son 8 simvolunun ilk 7 simvoludur. Hər 

bir namizəd yalnız bir dəfə qeydiyyatdan keçmək haqqına sahibdir. Bu səbəbdən elektron 

poçt ünvanınızı və şifrənizi dəqiq daxil etdiyinizdən əmin olmalısınız. Elektron ərizənin 

mövcud vəziyyətinə dair yeniliklər bu ünvana göndəriləcəyindən qeydiyyat zamanı 

mütəmadi olaraq istifadə etdiyiniz elektron poçt ünvanınızı daxil etməlisiniz; 

1.2. Qeydiyyatın təsdiqlənməsi üçün namizədin elektron poçtuna məktub 

göndərilmir. Namizəd elektron poçt ünvanından və şifrədən istifadə edərək birbaşa elektron 

ərizəyə istifadəçi girişi edə bilər. 

 

2. Elektron ərizədə “Yadda Saxla” və “Məlumatları Yoxla” funksiyaları  

2.1. Namizəd elektron ərizəni doldurulan zaman mütəmadi olaraq “Yadda saxla” 

düyməsindən istifadə edərək daxil etdiyi məlumatları yaddaşa verməlidir. Eyni zamanda 

elektron ərizə sistematik olaraq məlumatları yaddaşda saxlayır; 

 

http://xaricdetehsil.edu.gov.az/index.php
http://xaricdetehsil.edu.gov.az/index.php
https://www.xtdpanket.edu.gov.az/default.aspx
http://xaricdetehsil.edu.gov.az/c-sual/video/
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2.2. Elektron ərizə tam və dəqiq şəkildə doldurulduqdan sonra namizəd “Məlumatları 

Yoxla” düyməsindən istifadə edərək daxil etdiyi məlumatlar barədə hər hansı bir 

çatışmazlığın olub-olmamasını yoxlamalıdır. Yalnız bütün məlumatlar dolğun və düzgün 

qeyd olunduğu təqdirdə ərizəni tamamlamaq və göndərmək mümkün olacaqdır; 

 

2.3. Ərizə yalnız tamamlandıqdan və məlumatlar yoxlanılaraq təsdiqlə səhifəsində 

“Təsdiqlə” düyməsini sıxdıqdan sonra göndərilmiş hesab olunur. Təsdiqlənməyən ərizələr 

nəzərdən keçirilmir; 

 

 

3. Dövlət Proqramı çərçivəsində təhsil üçün müraciət olunan universitet və 

ixtisas istiqaməti  

3.1. Namizəd təhsil aldığı və ya almaq hüququ qazandığı prioritet ixtisas istiqaməti 

haqqında daha ətraflı məlumat vermək istədiyi təqdirdə, müvafiq xanada Azərbaycan dilində 

dəqiq şəkildə ixtisasın adını qeyd edə bilər: 

Misal: 

Prioritet ixtisas 

istiqamətləri 
İxtisaslar 

İqtisadiyyat maliyyə və kredit, mühasibat uçotu, kvantitativ iqtisadiyyat və s.  

Tibb müalicə işi, radiologiya, anesteziologiya, ginekologiya, oftalmologiya və 

s. 
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Mühəndislik neft-qaz mühəndisliyi, dağ-mədən mühəndisliyi, kimya mühəndisliyi, 

energetika mühəndisliyi və s.  

Yüksək 

texnologiyalar 

informasiya texnologiyaları, kompüter mühəndisliyi, kompüter elmləri 

və s. 

 

3.2. Namizəd təhsil aldığı və ya almaq hüququ qazandığı universitetdə təhsilə 

başlayacağı kursu (rezidenturada il olaraq) qeyd etməlidir; 

3.3. Təhsil səviyyəsi hissəsində namizəd təhsil aldığı və ya almaq hüququ qazandığı 

səviyyəni qeyd etməlidir; 

3.4. Təhsil müddəti hissəsində namizəd təhsil aldığı və ya almaq hüququ qazandığı 

təhsil səviyyəsi üzrə ümumi və standart təhsil müddətini qeyd etməlidir; 

3.5. Dərslərin başlama və bitmə tarixləri hissəsində namizəd təhsil aldığı və ya almaq 

hüququ qazandığı universitetdə 2015/2016-cı tədris ili üzrə dərslərə başlayacağı və həmin ali 

məktəbdən məzun olacağı tarixi (gün/ay/il) qeyd etməlidir. Artıq rezidenturada təhsil alanlar 

dərslərinə başlama tarixi kimi Proqrama müraciət etdikləri günü, məzun olma tarixinə isə 

rezidenturanın başa çatacağı tarixi qeyd etməlidirlər. 

 

4. Şəxsi məlumatlar 

4.1. Namizədlər daxil etdikləri məlumatların şəxsiyyət vəsiqələrində qeyd olunan 

məlumatlara uyğun olmasına diqqət etməlidirlər. “Qeydiyyatda olduğunuz şəhər/rayon” 

bölməsində seçim edilərkən, seçilən şəhər/rayon şəxsiyyət vəsiqəsinin “Yaşayış yeri” 

bölməsində qeyd olunan şəhər/rayonla identik (eyni) olmalıdır; 

4.2. Namizədlər hərbi mükəlləfiyyətlə əlaqəli məlumatları daxil edərkən 3 seçimlə 

qarşılaşacaqlar. Hər bir halda namizədlər hərbi bilet və ya çağırışçı vərəqəsinin müvafiq 

səhifələrini ərizəyə yükləməlidir.  

4.2.1. Əgər namizəd hərbi xidmətdə olmuşdursa, o zaman “Hərbi xidmətdə olmuşam” 

bəndini seçməli və hansı tarixlər arasında hərbi xidmətdə olduğunu qeyd etməlidir; 

4.2.2. Əgər namizəd hərbi xidmətə yararsızdırsa, o zaman “Hərbi xidmətə yararsızam” 

bəndini seçməlidir və həmin namizədlərin hər hansı bir tarix daxil etməsi zəruri deyildir. 
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4.2.3. Əgər namizəd hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququna malikdirsə, o zaman 

“Hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququm var” bəndini seçməli və möhlət hüququnun 

hansı tarixlər arasında olduğunu qeyd etməlidir;. 

4.3. Namizəd elektron ərizəni dolduran zaman sağlamlıq haqqında arayışı (AZS-086 

forması) yükləməlidir. Namizəd xarici ölkədə olduğu təqdirdə, həmin ölkənin müvafiq tibb 

müəssisəsindən alınmış tibbi arayışı yükləyə bilər. Lakin, müsahibəyə dəvət olunan zaman 

AZS-086 formasını əldə etməli və həmin formanı Təhsil Nazirliyi əməkdaşlarına müsahibə 

zamanı təqdim edilməlidir. 

 

5. Namizədin akademik göstəriciləri və iş təcrübəsi  

5.1. Namizədlər malik olduqları təhsil bölməsində bitirdikləri və əldə etdikləri ən son 

təhsilləri (bakalavriat, baza ali tibb təhsili və s.) haqqında bəndi seçməlidirlər;  

5.2. Namizədlər ali təhsillərini xarici ölkələrin ali təhsil müəssisələrində aldıqları halda 

Təhsil Nazirliyi və ya aidiyyəti qurum tərəfindən diplomlarının tanınması ilə bağlı onlara 

təqdim edilmiş “Şəhadətnamə”lərin elektron surətini müvafiq qaydada yükləməlidirlər. 

Namizədlər diplomların tanınması ilə bağlı ətraflı məlumatı Təhsil Nazirliyini 

nostrifikasiya.edu.az internet səhifəsindən əldə edə bilərlər; 

 

6. Namizədin tövsiyə məktubları  

Namizədlər tövsiyə məktublarını istəkləri üzrə iş yerlərindən və (və yaxud) təhsil 

aldıqları/məzun olduqları təhsil müəssisələrindən ala bilərlər. Məktublar imza və möhürlə 

təqdim olunmalıdır. 

 

7. İnşa  

İnşa 4000 simvola (təxminən 400 söz) qədər olmalı və sual dəqiq və düzgün şəkildə 

cavablandırılmalıdır. İnşa sizə müsahibədən öncə özünüzü müsbət yöndə təqdim etmə 

fürsəti verir. 

8. Namizədin ərizəsinin təsdiqlənməsi  

Namizədlər məlumatların yoxlanılması düyməsini sıxdıqdan sonra hər hansı bir 

çatışmazlıq qeydə alınmadığı təqdirdə onlara ərizənin göndərilməsi üçün 2 seçim (Təsdiqlə, 

https://nostrifikasiya.edu.az/frontend/
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İmtina) təqdim olunacaqdır. Təsdiqlə düyməsini sıxdıqdan sonra ərizəniz göndəriləcək və 

ona dəyişiklik etmək imkanınız olmayacaqdır. Ərizəyə hər hansı bir dəyişiklik istənildiyi 

təqdirdə “İmtina” düyməsini sıxaraq bunu etmək mümkündür, əks təqdirdə natamam 

sənədlər qəbul edilməyəcəkdir. 

 

9. Namizədin ərizəsinin izlənməsi  

Namizəd ərizəni göndərdikdən sonra onun elektron poçtuna ərizəsinin statusu 

haqqında məktub göndəriləcək və bu andan etibarən o ərizəsinin statusu barəsində 

məlumatlandırılacaqdır. Namizədin elektron poçtuna status dəyişiklikləri ilə bağlı məktub 

daxil olmadığı təqdirdə “SPAM” qovluğu yoxlanılmalıdır.  

Eyni zamanda, namizədlər istifadəçi girişi edərək sistemə daxil olmaqla 

müraciətlərinin hansı mərhələdə olduğu barədə məlumatı əldə edə bilərlər. 

 

10. Ərizənizin mövcud vəziyyəti  

Ərizəniz tamamlanmışdır:  

Elektron ərizədə tələb olunan bölmələr tam şəkildə doldurulmuş və sənədlər 

təsdiqlənmək üçün göndərilmişdir.  

Ərizəniz qəbul edilmişdir:  

Namizədin təsdiqlədiyi elektron ərizə Təhsil Nazirliyinin məsul əməkdaşları tərəfindən 

yoxlanıldıqdan sonra onun müraciəti qəbul edilmişdir. 

 

Ərizəniz düzgün tərtib olunmaması səbəbindən qəbul edilməmişdir:  

Namizədin göndərdiyi elektron ərizə Təhsil Nazirliyinin məsul əməkdaşları tərəfindən 

yoxlanılmış və düzgün tərtib olunmaması və ya müsabiqə üzrə tələb olunan sənədlərə uyğun 

olmaması səbəbindən qəbul edilməmişdir.  

Siz müsahibəyə dəvət olunmusunuz:  

Namizədin elektron müraciəti qəbul edildikdən sonra sənədləri araşdırılmış və o, 

müvafiq komissiya üzvlərinin iştirakı ilə keçiriləcək müsahibəyə dəvət olunmuşdur. 

Müsahibənin tarixi və saatı barədə məlumat “İzləmə” sistemində öz əksini tapacaqdır. 

Bununla bağlı elekron poçtun mütəmadi yoxlanılması tövsiyə edilir. 
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Namizədliyiniz müsbət qiymətləndirilmişdir:  

Namizədlə keçirilmiş müsahibə müsbət qiymətləndirilmiş və onun namizədliyi ən 

yaxında zamanda Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Təhsil üzrə Komissiyaya 

təqdim olunacaqdır.  

Namizədliyiniz mənfi qiymətləndirilmişdir:  

Namizədlə keçirilmiş müsahibə mənfi qiymətləndirilmiş və onun müsabiqədəki 

iştirakı davam etməyəcəkdir.  

Sənədləriniz Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Təhsil üzrə 

Komissiyaya göndərilmişdir:  

Namizədin adının da yer aldığı müvafiq siyahı təsdiqlənmək məqsədi ilə Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti yanında Təhsil üzrə Komissiya təqdim edilmişdir. 

 

Təhsil üzrə Komissiya namizədliyinizi tövsiyə etmişdir (müqavilə imzalamaq 

üçün Təhsil Nazirliyinə dəvət olunursunuz):  

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Təhsil üzrə Komissiya tərəfindən 

namizədin adının təsdiqlənməsi ilə bağlı Təhsil Nazirliyinə müvafiq məktub daxil olmuş və o, 

Dövlət Proqramı təqaüdçüsü adını qazanmışdır. Onunla müvafiq müqavilə bağlandıqdan 

sonra təhsilinin maliyyələşdirilməsinə başlanılacaqdır. 

Təhsil üzrə Komissiya namizədliyinizi tövsiyə etməmişdir:  

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Təhsil üzrə Komissiya tərəfindən 

namizədin Dövlət Proqramı çərçivəsində təhsil alması tövsiyə olunmamışdır. 

11. Təhsil Nazirliyi ilə əlaqə və Texniki dəstək  

 Dövlət Proqramı çərçivəsində təhsil almaq istədiyiniz təhsil səviyyələri üzrə tələb 

olunan sənədlər və digər məlumatlarla aşağıdakı keçid vasitəsilə tanış ola bilərsiniz.  

http://xaricdetehsil.edu.gov.az/c-namizedler/namized/  

 Dövlət Proqramının internet səhifəsində yerləşdirilmiş “tez-tez verilən suallar” 

bölməsi sizlərin bugünədək Təhsil Nazirliyinə ünvanlandığınız çoxsaylı müraciətlər 

əsasında hazırlanmışdır. Müraciətinizin cavabını daha operativ şəkildə oradan 

aşağıdakı keçid vasitəsilə əldə edə bilərsiniz.  

http://xaricdetehsil.edu.gov.az/c-elanlar/details/165  
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 Eyni zamanda, suallarınızın cavabını “facebook” səhifəmizə müraciət etməklə də əldə 

edə bilərsiniz.  

https://www.facebook.com/dovletproqrami 

 Göstərilən mənbələrdə də suallarınıza cavab tapmadığınız təqdirdə Təhsil Nazirliyinin 

Telefon Məlumat Mərkəzi ilə 146 nömrəsi ilə əlaqə saxlamağınızı tövsiyə edirik. 

 Eyni zamanda, Dövlət Proqramı üzrə ölkələrə uyğun olaraq aidiyyati əməkdaşlarla (iş 

günləri 16:00-18:00 aralığında) aşağıdakı keçiddə göstərilən vasitələrlə əlaqə saxlaya 

bilərsiniz. 

http://xaricdetehsil.edu.gov.az/c-elaqe/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/dovletproqrami
http://xaricdetehsil.edu.gov.az/c-elaqe/
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12. Nümunəvi sənədlər 

Qəbul sənədi 
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Dil sertifikatı 
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TQDK balına dair arayış əlavə olunmalıdır 

 

Ümumvətəndaş pasportu 
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Diplom 
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Diplomun əlavəsi 
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Məzun olduğunuza dair arayış 
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Hazırda təhsil aldığınıza dair arayış 
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Tövsiyə məktubu 
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Hərbi bilet və ya hərbi xidmətdən möhlət hüququ haqqında sənəd 

Hərbi xidmətdə olmusunuzsa 
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Hərbi xidmətdən möhlət hüququnuz varsa 
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Sağlamlıq haqqında arayış 

 

 


