
Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin                         

24.05.2016-cı il tarixli,  351 nömrəli 

əmri ilə təsdiq edilmişdir. 

 
2016-2017-ci dərs ilində tam orta təhsilin təmayüllər üzrə 

təşkil olunduğu müəssisələr şəbəkəsinə daxil edilmiş məktəblər 
 

Nazirliyin birbaşa tabeliyindəki müəssisələr üzrə:  
İ.Hacıyev adına “Tərəqqi” texniki-humanitar liseyi  
 

Bakı şəhəri üzrə: 
19, 26, 45, 46, 80, 95, 106, 113, 114, 115, 116, 124, 164, 167, 187, 193, 225, 244,  270,  

271, 276, 280, 281, 288,  295 nömrəli tam orta.  
 

Gəncə şəhəri üzrə: 
1, 2, 17,  21, 27, 44 nömrəli tam orta. 
 

Sumqayıt şəhəri üzrə: 
5, 12, 13, 35 nömrəli tam orta 
 

Mingəçevir şəhəri üzrə: 
1, 4, 10, 16 nömrəli tam orta 
 

Şirvan şəhəri üzrə: 
10, 11, 20 nömrəli tam orta 
 

Abşeron rayonu üzrə: 
Xırdalan şəhər 1 nömrəli tam orta, Xırdalan şəhər 2 nömrəli tam orta, Saray qəsəbə 3 

nömrəli tam orta. 
 

Quba rayonu üzrə: 
Şəhər 1 nömrəli tam orta, şəhər 3 nömrəli tam orta, şəhər 6 nömrəli tam orta. 

 

Bərdə rayonu üzrə: 
Şəhər 3 nömrəli tam orta, şəhər 8 nömrəli tam orta. 
 

Tovuz rayonu üzrə: 
Şəhər 1 nömrəli tam orta, S.İsgəndərov adına Əyyublu kənd tam orta, Qovlar qəsəbə tam 

orta. 



Lənkəran rayonu üzrə: 
Şəhər 7 nömrəli tam orta, şəhər 10 nömrəli tam orta, Liman şəhər 1 nömrəli tam orta. 

 

İsmayıllı rayonu üzrə: 
Şəhər 1 nömrəli tam orta, şəhər 5 nömrəli tam orta. 

 

Şəki rayonu üzrə: 
Şəhər 5 nömrəli tam orta, şəhər 10 nömrəli tam orta, şəhər 11 nömrəli tam orta. 

 

Ağcabədi rayonu üzrə: 
Şəhər 2 nömrəli tam orta, şəhər 11 nömrəli tam orta. 

 

Yevlax rayonu üzrə: 
Şəhər 2 nömrəli tam orta, şəhər 4 nömrəli tam orta, şəhər 5 nömrəli tam orta. 

 

Xaçmaz rayonu üzrə: 
Şəhər 2 nömrəli tam orta, şəhər 6 nömrəli tam orta, Xudat şəhər 3 nömrəli tam orta. 

 

Samux rayonu üzrə: 
İnstitut qəsəbə tam orta. 

 

Neftçala rayonu üzrə: 
Şəhər 1 nömrəli tam orta, şəhər 4 nömrəli tam orta, Aşağı Surra kənd tam orta. 

 

Zaqatala rayonu üzrə: 
Şəhər 1 nömrəli tam orta, şəhər 3 nömrəli tam orta. 
 

Cəlilabad rayonu üzrə: 
Şəhər 2 nömrəli tam orta, şəhər 3 nömrəli tam orta, şəhər 7 nömrəli tam orta, Göytəpə 

şəhər 3 nömrəli tam orta. 
 

Şamaxı rayonu üzrə: 
Şəhər 1 nömrəli tam orta, şəhər 9 nömrəli tam orta. 

 

Siyəzən rayonu üzrə: 
Şəhər 1 nömrəli tam orta, şəhər 2 nömrəli tam orta. 

 



Şabran rayonu üzrə: 
Şəhər 1 nömrəli tam orta, şəhər 3 nömrəli tam orta. 

 

Qusar rayonu üzrə: 
Şəhər 1 nömrəli tam orta. 

 

Qəbələ rayonu üzrə: 
Vəndam qəsəbə 1 nömrəli tam orta. 

 

Balakən rayonu üzrə: 
Şəhər 1 nömrəli tam orta. 

 

Salyan rayonu üzrə: 
Şəhər 2 nömrəli tam orta, şəhər 4 nömrəli tam orta, Arbatan kənd tam orta. 

 
Masallı rayonu üzrə: 
Şəhər 1 nömrəli tam orta, şəhər 3 nömrəli tam orta. 

 
Biləsuvar rayonu üzrə: 
Şəhər 1 nömrəli tam orta, şəhər 2 nömrəli tam orta, şəhər 4 nömrəli tam orta. 

 

Sabirabad rayonu üzrə: 
Şəhər 1 nömrəli tam orta, şəhər 5 nömrəli tam orta. 

 

Saatlı rayonu üzrə: 
Şəhər 1 nömrəli tam orta, şəhər 2 nömrəli tam orta. 

 
Kürdəmir rayonu üzrə: 
Şəhər 1 nömrəli tam orta, şəhər 6 nömrəli tam orta. 

 

Göyçay rayonu üzrə: 
Şəhər 1 nömrəli tam orta, şəhər 3 nömrəli tam orta, şəhər 7 nömrəli tam orta. 

 

Zərdab rayonu üzrə: 
Şəhər 3 nömrəli tam orta. 

 



Beyləqan rayonu üzrə: 
Şəhər 1 nömrəli tam orta. 

 

Ağdaş rayonu üzrə: 
Şəhər 2 nömrəli tam orta, M.İsayev adına tam orta. 

 
Goranboy rayonu üzrə: 
Şəhər 1 nömrəli tam orta, şəhər 2 nömrəli tam orta. 
 
Goygöl rayonu üzrə: 
Şəhər 3 nömrəli tam orta. 
 

Tərtər rayonu üzrə: 
Şəhər 1 nömrəli tam orta. 

 

Şəmkir rayonu üzrə: 
Şəhər Ə.Cavad adına tam orta, şəhər Nizami adına tam orta, Kür qəsəbə 2 nömrəli tam 

orta, Düyərli kənd 2 nömrəli tam orta, Şiştəpə kənd tam orta, Sabirkənd kənd tam orta 

 
Qazax rayonu üzrə: 
Şəhər Ə.Əfəndiyev adına 1 nömrəli tam orta. 
 

Ağstafa rayonu üzrə: 
Şəhər 1 nörəli tam orta, şəhər 2 nömrəli tam orta, Dağkəsəmən kənd 1 nömrəli tam orta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


