
                                                     Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin  
                                                      19 noyabr 2012-ci il tarixli, 2076 nömrəli 

                                                            əmri ilə təsdiq edilmişdir. 
 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi sistemində fəaliyyət göstərən  
idman (şahmat) məktəbləri arasında keçirilən «İlin ən yaxşı idmançısı» 

nominasiyası üzrə  məlumat 
Forması 

 
1. İdmançının soyadı, adı və atasının adı: ______ 

2. Təvəllüdü ____ 

3. Hansı idman növü üzrə neçənci ildən məşğul olur: _____ 

4. Milli yığma komandanın üzvüdürmü: _______ 

5. Hazırkı məşqçinin soyadı, adı və atasının adı: _____ 

6. Mənsub olduğu təşkilatın adı: ____ 

7. İdmançının “Təhsil” RİM-nin birincilik və çempionatlarında, respublika 
birincilik və çempionatlarında, respublika kuboku və turnirlərində, “A” 
kateqoriyalı və digər beynəlxalq turnirlərdə, Avropa və Dünya kuboku 
yarışlarında, Avropa, Dünya birinciliyi və çempionatlarında, Yay Olimpiya 
Oyunlarında nəticələri: _______ 

İdmançının ünvanı: ______ 
 
 
 
________ rayon (şəhər) 
 
Təhsil şöbəsinin müdiri:     ______/_______ 
“___” ______ 20___-ci il 
 
M.Y. 
 
___ rayon (şəhər)UGİM-nin 
 
(İOEUGİM) direktoru:   ______/_______  
 
 “___” _____ 20___-ci il 
 
 
M.Y. 
 
 
 
 
 
 

 



Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin  
                                                      19 noyabr 2012-ci il tarixli, 2076 nömrəli 

                                                            əmri ilə təsdiq edilmişdir. 
 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi sistemində fəaliyyət göstərən 
 idman (şahmat) məktəbləri arasında keçirilən «İlin ən yaxşı məşqçi-müəllimi» 

nominasiyası üzrə  məlumat 
Forması 

1. Məşqçi-müəllimin soyadı: ___ 

2. Təvəllüdü: __ 

3. Təhsili (bitirdiyi təhsil müəssisəsi) : ___ 

4. İxtisası: __ 

5. Ümumi iş stajı: __ 

6. Axırıncı iş yerindəki stajı: __ 

7. İdman növü: __ 

8. İdman dərəcəsi: __ 

9. Məşqçilik kateqoriyası: __ 

10. Fəxri adı: __   

11. Onun yetirmələrinin “Təhsil” RİM-nin birincilik və çempionatlarında, 
respublika birincilik və çempionatlarında, respublika kuboku və turnirlərində, 
“A” kateqoriyalı və digər beynəlxalq turnirlərdə, Avropa və Dünya kuboku 
yarışlarında, Avropa, Dünya birinciliyi və çempionatlarında, Yay Olimpiya 
Oyunlarında nəticələri: __ 

Məşqçi-müəllimin ünvanı və telefonu: __ 
 
 
__________________ rayon (şəhər) 
 
Təhsil şöbəsinin müdiri      _______/_______ 
 
“___”_____ 20___-ci il 
 
M.Y. 
 
____rayon (şəhər) UGİM-nin 
 
(İOEUGİM) direktoru   ________/________  
 
“___”_____20___-ci il 
 
 
M.Y. 

 



Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin  
                                                      19 noyabr 2012-ci il tarixli, 2076 nömrəli 

                                                            əmri ilə təsdiq edilmişdir. 
 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi sistemində fəaliyyət göstərən idman 
(şahmat) məktəbləri arasında keçirilən “İlin ən yaxşı idman (şahmat) məktəbi 

(İOEUGİ(Ş)M)” nominasiyası üzrə qoyulan tələblər haqqında məlumat 
Forması 

1. Məktəbin adı: ____ 
2. Məktəbin ünvanı: ____ 
3. Məktəbin özünəməxsus idman qurğuları: ____ 
4. İdman bölmələri: _____ 
5. İdman qruplarının (İHQ, TMQ, İTQ VƏ YİUQ göstərməklə) sayı: ___ 
6. Məşğul olanların sayı:_____ 
7. O cümlədən, qızların sayı: ____ 
8. Yeni tədris ilində məktəbə qəbul olunan şagirdlərin sayı: ______  
9. 2011-2012-ci tədris ilində məktəbi bitirənlərin sayı:_____ 

10. Təkrar tədris ilində saxlanılan qrupların sayı: ____ 
11. İşçilərin sayı: ___ 
12. Məşqçi-müəllimlərin sayı: _____ 
13. Saathesabı işləyən məşqçilərin sayı: _____ 
14. İxtisaslı kadrların sayı: ____ 
15. 2011-2012-ci tədris ilində hazırlanmış ictimai təlimatçıların və idman 

hakimlərinin sayı: ____ 
16. ____ ildə keçirilən kütləvi idman tədbirlərinin sayı: ____ 
17.  İdman növləri üzrə yığma komandalara (yeniyetmələr, gənclər və milli) cəlb 

edilən idmançıların sayı:_____ 
18. ______ildə hazırlanmış yüksək dərəcəli (I, İUN, İU) idmançıların sayı:_____ 
19. ______ildə məktəb tərəfindən təşkil olunmuş Respublika səviyyəli yarışların 

(turnir, birincilik, çempionatların  zona və final yarışları) sayı:______ 
20.  “Təhsil” RİM-nin birincilik və çempionatlarında, respublika birincilik və 

çempionatlarında, respublika kuboku və turnirlərində, “A” kateqoriyalı və digər 
beynəlxalq turnirlərdə, Avropa və Dünya kuboku yarışlarında, Avropa, Dünya 
birinciliyi və çempionatlarında, Yay Olimpiya Oyunlarında əldə olunan 
nəticələr: _____ 

Qeyd: 16, 17, 18, 19 və 20-ci bəndlər üzrə göstərilən məlumatları təsdiq edən sənədlər 
təqdim edilmədikdə nəticələr qiymətləndirilmir. 

          - məktəbin nəticələri göstərilərkən idman növü üzrə keçirilən yarışın adı, keçirildiyi tarix, 
yer, idmançının soyadı, adı və atasının adı tam yazılmalıdır. 

 ________ rayon (şəhər) 
Təhsil şöbəsinin müdiri           ____/____ 
“___”____ 20___-ci il 
M.Y. 
_____ rayon (şəhər) UGİM-nin 
(İOEUGİM) direktoru   ____/____  
 
“___”___ 20___-ci il 
M.Y. 


