
 

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2018-ci il 15 mart tarixli 103 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmişdir. 

1 nömrəli əlavə1 

 

Dövlət ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində çalışan, bilik və bacarıqlarının 

diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış müəllimlərin aylıq vəzifə maaşlarının 

 

S X E M İ  

 

Sıra 

№-si 
Təhsili 

Bir stavka dərs yükü 18 saat olmaqla, aylıq vəzifə maaşı  

(manatla) 

pedaqoji 

staj 3 

ilədək 

olduqda 

pedaqoji 

staj 3 ildən 

8 ilədək 

olduqda 

pedaqoji 

staj 8 ildən 

13 ilədək 

olduqda 

pedaqoji 

staj 13 

ildən 18 

ilədək 

olduqda 

pedaqoji 

staj 18 

ildən çox 

olduqda 

1. Ali təhsilli 385 413 435 462 495 

2. 
Orta ixtisas 

təhsilli 
352 369 385 407 440 

 
Qeyd. Dövlət ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində çalışan, bilik və bacarıqlarının diaqnostik 

qiymətləndirilməsi aparılmış müəllimlərin aylıq vəzifə maaşlarına qrup rəhbərliyinə görə 50 manat əlavə 

ödənilir. 

 

 



 

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2018-ci il 15 mart tarixli 103 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmişdir. 

2 nömrəli əlavə 

 

Dövlət ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində çalışan, bilik və bacarıqlarının 

diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış baş ustaların aylıq vəzifə maaşlarının 

 

S X E M İ  

 

Sıra 

№-si 
Təhsilin pillələri və pedaqoji staja 

qoyulan tələblər 

Aylıq vəzifə 

maaşı 

(manatla) 

1. 
Orta ixtisas təhsilli, ixtisas üzrə 3 ildən 8 

ilədək əmək stajı 

363 

2. 

Ali ixtisas təhsilli, ixtisas üzrə 3 ilədək əmək 

stajı; orta ixtisas təhsilli, ixtisas üzrə 8 ildən 

13 ilədək əmək stajı 

396 

3. 

Ali ixtisas təhsilli, ixtisas üzrə 3 ildən 8 ilədək 

əmək stajı; orta ixtisas təhsilli, ixtisas üzrə 13 

ildən çox əmək stajı 

418 

4. 
Ali ixtisas təhsilli, ixtisas üzrə 8 ildən az 

olmayaraq əmək stajı 

440 

 

 



 

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2018-ci il 15 mart tarixli 103 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmişdir. 

3 nömrəli əlavə 

 

Dövlət ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində çalışan, bilik və bacarıqlarının 

diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış istehsalat təlimi ustalarının aylıq vəzifə 

maaşlarının 

 

S X E M İ  

 

Sıra 

№-si Təhsilin pillələri və pedaqoji staja qoyulan tələblər 

Aylıq vəzifə 

maaşı 

(manatla) 

1. 
Ümumi orta təhsilli, sahə üzrə 3 ildən az olmayan əmək 

stajı; orta ixtisas təhsilli, əmək stajına tələb qoyulmadan 

330 

2. 
Ali ixtisas təhsilli, əmək stajına tələb qoyulmadan; orta 

ixtisas təhsilli, ixtisas üzrə 3 ildən 8 ilədək əmək stajı 

347 

3. 
Ali ixtisas təhsilli və ixtisas üzrə 3 il əmək stajı; orta 

ixtisas təhsilli, ixtisas üzrə 8 ildən 13 ilədək əmək stajı 

363 

4. 

Ali ixtisas təhsilli, ixtisas üzrə 3 ildən 8 ilədək əmək 

stajı; orta ixtisas təhsilli, ixtisas üzrə 13 ildən 18 ilədək 

əmək stajı 

374 

5. 

Ali ixtisas təhsilli, ixtisas üzrə 8 ildən az olmayaraq 

əmək stajı və ya usta vəzifəsində 5 ildən az olmayaraq 

əmək stajı; orta ixtisas təhsilli, 18 ildən az olmayaraq 

ixtisas üzrə əmək stajı 

385 

 

 



 

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2018-ci il 15 mart tarixli 103 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmişdir. 

4 nömrəli əlavə 

 

 

Dövlət ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində çalışan, bilik və bacarıqlarının 

diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı 

rəhbərlərinin aylıq vəzifə maaşlarının 

 

S X E M İ  

 

Sıra  

№-si Təhsilin pillələri və pedaqoji staja qoyulan tələblər 

Aylıq vəzifə 

maaşı 

(manatla) 

1. Xüsusi hazırlıq keçmiş, tam orta təhsilli, pedaqoji stajı ən azı 5 ilə qədər 253 

2. 
Xüsusi hazırlıq keçmiş, tam orta təhsilli, pedaqoji stajı 5 ildən çox; orta 

ixtisas təhsilli, pedaqoji stajı 5 ilə qədər 

264 

3. 
Orta ixtisas təhsilli, pedaqoji stajı 5 ildən 10 ilədək; orta hərbi təhsilli və 

ya ali təhsilli, pedaqoji stajı hər iki halda 5 ilə qədər 

275 

4. 

Ali təhsilli, pedaqoji stajı 5 ildən çox; orta ixtisas təhsilli, pedaqoji stajı 

10 ildən çox; orta hərbi təhsilli, pedaqoji stajı 5 ildən çox; ali hərbi 

təhsilli, pedaqoji staja tələb qoyulmadan 

292 

 

 



 

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2018-ci il 15 mart tarixli 103 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmişdir. 

5 nömrəli əlavə 

 

 

Dövlət ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində çalışan, bilik və bacarıqlarının 

diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış fiziki tərbiyə rəhbərlərinin aylıq vəzifə 

maaşlarının 

 

S X E M İ  

 

Sıra  

№-si Təhsilin pillələri və pedaqoji staja qoyulan tələblər 

Aylıq vəzifə 

maaşı 

(manatla) 

1. 
Ali təhsilli, pedaqoji staja tələb qoyulmadan; orta ixtisas təhsilli, 5 ildən 

az olmayaraq pedaqoji staj 

242 

2. 
Ali təhsilli, 3 ildən az olmayaraq pedaqoji staj; orta ixtisas təhsilli, 10 

ildən az olmayaraq pedaqoji staj 

253 

3. 
Ali təhsilli, 3 ildən 8 ilədək pedaqoji staj; orta ixtisas təhsilli, idman üzrə 

fəxri adı olan; orta ixtisas təhsilli, 18 ildən az olmayaraq pedaqoji staj 

264 

4. Ali təhsilli, 8 ildən az olmayaraq pedaqoji staj 275 

 

 
 



QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI 

 

1. 15 mart 2018-ci il tarixli 103 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” 

qəzeti, 22 mart 2018-ci il, № 63) 

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI 

 
                                                 

1  15 mart 2018-ci il tarixli 103 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(“Xalq” qəzeti, 22 mart 2018-ci il, № 63) ilə 1-5 nömrəli əlavələr yeni redaksiyada təsdiq edilmişdir. 

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 

 

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2018-ci il 1 fevral tarixli 26 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmişdir. 

1 nömrəli əlavə 

 

Dövlət ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində çalışan, bilik və bacarıqlarının diaqnostik 

qiymətləndirilməsi aparılmış müəllimlərin aylıq vəzifə maaşlarının 

 

S X E M İ  

 

Təhsili 

Bir stavka dərs yükü 18 saat olmaqla, aylıq vəzifə maaşı (manatla) 

pedaqoji staj 3 

ilədək 

olduqda 

pedaqoji staj 3 

ildən 8 ilədək 

olduqda 

pedaqoji staj 8 

ildən 13 ilədək 

olduqda 

pedaqoji staj 

13 ildən 18 

ilədək 

olduqda 

pedaqoji staj 

18 ildən çox 

olduqda 

Ali təhsilli 350 375 395 420 450 

Orta ixtisas 

təhsilli 
320 335 350 370 400 

 

Qeyd. Dövlət ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində çalışan, bilik və bacarıqlarının diaqnostik 

qiymətləndirilməsi aparılmış müəllimlərin aylıq vəzifə maaşlarına qrup rəhbərliyinə görə 50 manat əlavə 

ödənilir. 

 

 

 

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2018-ci il 1 fevral tarixli 26 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmişdir. 

2 nömrəli əlavə 

 

 

Dövlət ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində çalışan, bilik və bacarıqlarının diaqnostik 

qiymətləndirilməsi aparılmış baş ustaların aylıq vəzifə maaşlarının 

 

S X E M İ  

 

Təhsilin pillələri və pedaqoji staja qoyulan tələblər 
Aylıq vəzifə maaşı 

(manatla) 

http://e-qanun.az/framework/38335
http://e-qanun.az/framework/38335


                                                                                                                                                             

Orta ixtisas təhsilli, ixtisas üzrə 3 ildən 8 ilədək əmək stajı 330 

Ali ixtisas təhsilli, ixtisas üzrə 3 ilədək əmək stajı; orta ixtisas təhsilli, ixtisas 

üzrə 8 ildən 13 ilədək əmək stajı 

360 

Ali ixtisas təhsilli, ixtisas üzrə 3 ildən 8 ilədək əmək stajı; orta ixtisas təhsilli, 

ixtisas üzrə 13 ildən çox əmək stajı 

380 

Ali ixtisas təhsilli, ixtisas üzrə 8 ildən az olmayaraq əmək stajı 400 

 

 

 

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2018-ci il 1 fevral tarixli 26 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmişdir. 

3 nömrəli əlavə 

 

 

Dövlət ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində çalışan, bilik və bacarıqlarının diaqnostik 

qiymətləndirilməsi aparılmış istehsalat təlimi ustalarının aylıq vəzifə maaşlarının 

 

S X E M İ  

 

Təhsilin pillələri və pedaqoji staja qoyulan tələblər 
Aylıq vəzifə maaşı 

(manatla) 

Ümumi orta təhsilli, sahə üzrə 3 ildən az olmayan əmək stajı; orta ixtisas 

təhsilli, əmək stajına tələb qoyulmadan 

300 

Ali ixtisas təhsilli, əmək stajına tələb qoyulmadan; orta ixtisas təhsilli, ixtisas 

üzrə 3 ildən 8 ilədək əmək stajı 

315 

Ali ixtisas təhsilli və ixtisas üzrə 3 il əmək stajı; orta ixtisas təhsilli, ixtisas üzrə 

8 ildən 13 ilədək əmək stajı 

330 

Ali ixtisas təhsilli, ixtisas üzrə 3 ildən 8 ilədək əmək stajı; orta ixtisas təhsilli, 

ixtisas üzrə 13 ildən 18 ilədək əmək stajı 

340 

Ali ixtisas təhsilli, ixtisas üzrə 8 ildən az olmayaraq əmək stajı və ya usta 

vəzifəsində 5 ildən az olmayaraq əmək stajı; orta ixtisas təhsilli, 18 ildən az 

olmayaraq ixtisas üzrə əmək stajı 

350 

 

 

 

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2018-ci il 1 fevral tarixli 26 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmişdir. 

4 nömrəli əlavə 

 

 

Dövlət ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində çalışan, bilik və bacarıqlarının diaqnostik 

qiymətləndirilməsi aparılmış gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı rəhbərlərinin aylıq vəzifə 

maaşlarının 

 

S X E M İ  

 



                                                                                                                                                             

Təhsilin pillələri və pedaqoji staja qoyulan tələblər 
Aylıq vəzifə maaşı 

(manatla) 

Xüsusi hazırlıq keçmiş, tam orta təhsilli, pedaqoji stajı ən azı 5 ilə qədər 230 

Xüsusi hazırlıq keçmiş, tam orta təhsilli, pedaqoji stajı 5 ildən çox; orta ixtisas 

təhsilli, pedaqoji stajı 5 ilə qədər 

240 

Orta ixtisas təhsilli, pedaqoji stajı 5 ildən 10 ilədək; orta hərbi təhsilli və ya ali 

təhsilli, pedaqoji stajı hər iki halda 5 ilə qədər 

250 

Ali təhsilli, pedaqoji stajı 5 ildən çox; orta ixtisas təhsilli, pedaqoji stajı 10 ildən 

çox; orta hərbi təhsilli, pedaqoji stajı 5 ildən çox; ali hərbi təhsilli, pedaqoji 

staja tələb qoyulmadan 

265 

 

 

 

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2018-ci il 1 fevral tarixli 26 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmişdir. 

5 nömrəli əlavə 

 

 

Dövlət ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində çalışan, bilik və bacarıqlarının diaqnostik 

qiymətləndirilməsi aparılmış fiziki tərbiyə rəhbərlərinin aylıq vəzifə maaşlarının 

 

S X E M İ  

 

Təhsilin pillələri və pedaqoji staja qoyulan tələblər 
Aylıq vəzifə maaşı 

(manatla) 

Ali təhsilli, pedaqoji staja tələb qoyulmadan; orta ixtisas təhsilli, 5 ildən az 

olmayaraq pedaqoji staj 

220 

Ali təhsilli, 3 ildən az olmayaraq pedaqoji staj; orta ixtisas təhsilli, 10 ildən az 

olmayaraq pedaqoji staj 

230 

Ali təhsilli, 3 ildən 8 ilədək pedaqoji staj; orta ixtisas təhsilli, idman üzrə fəxri 

adı olan; orta ixtisas təhsilli, 18 ildən az olmayaraq pedaqoji staj 

240 

Ali təhsilli, 8 ildən az olmayaraq pedaqoji staj 250 

 

 


