
Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin  

26 fevral 2014-cü il tarixli,  

229 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir. 

 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının  

91-ci ildönümü ilə əlaqədar Təhsil Nazirliyinin 

Fəaliyyət Planı 

Sıra № Tədbirlər İcra vaxtı İcraçılar Qeyd 

1   

Respublikanın ali təhsil müəssisələrində onların peşə-ixtisas 
istiqamətlərinə uyğun olaraq, ümummilli lider Heydər 
Əliyevin dövlət quruculuğunun, elm, təhsil və mədəniyyətin, 
iqtisadiyyatın, idmanın inkişafındakı roluna həsr olunmuş 
elmi və elmi-praktik konfransların  keçirilməsi. 

mart-aprel 
2014 

İ.Pirməmmədov 
G.Hüseynova 

 

Müvafiq ali təhsil müəssisələrinin rəhbərləri 
 

2   

Ümumtəhsil məktəblərində, ilk peşə və orta-ixtisas təhsili 
müəssisələrində Ulu öndər Heydər Əliyevin həyat və 
fəaliyyətinə həsr olunmuş seminar, dəyirmi masa və ədəbi-
bədii gecələrin təşkili. 

mart-aprel 
2014 

A.Əhmədov 
N.Məmmədov 
K.Mikayılov 

 

Rayon (şəhər) təhsil şöbələri (idarələri) 
 

İlk peşə və orta-ixtisas təhsili  
müəssisələrinin rəhbərləri 

 

3   

Ümumtəhsil məktəblərinin VIII-XI sinif şagirdləri, ilk peşə 
və orta-ixtisas təhsili müəssisələri tələbələrinin iştirakı ilə 
ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinə həsr 
edilmiş inşa yazı müsabiqəsinin keçirilməsi. 

mart-may 
2014 

A.Əhmədov  
N.Məmmədov 
K.Mikayılov 

 

Rayon (şəhər) təhsil şöbələri (idarələri) 
 

İlk peşə və orta-ixtisas təhsili  
müəssisələrinin rəhbərləri 

 

 3.1.  Müsabiqənin rayon (şəhər) mərhələsi. martın 15-dək 
Rayon (şəhər) təhsil şöbələri (idarələri) 

 

İlk peşə və orta-ixtisas təhsili  
müəssisələrinin rəhbərləri 

 

 3.2.  Müsabiqənin yekun mərhələsi. aprelin I 
yarısında Bakı 

A.Əhmədov  
N.Məmmədov  



şəhərində K.Mikayılov 

 3.3.  İnşa müsabiqəsinin yekun mərhələsi iştirakçılarının 
müəyyənləşdirilməsi. martın 25-dək 

A.Əhmədov  
N.Məmmədov 
K.Mikayılov 

 

  3.3.1. Ümumtəhsil məktəbləri üzrə - hər rayon və şəhərdən 1 (bir) 
nəfər.    

  3.3.2. Təhsil Nazirliyi nəzdindəki ümumi təhsil müəssisələrindən 
10 (on) nəfər.    

  3.3.3. İlk peşə təhsili müəssisələrindən 15 (on beş) nəfər.    

  3.3.4. Orta-ixtisas təhsili müəssisələrindən 10 (on) nəfər.    

 3.4.  İnşa müsabiqəsi yazılarının qiymətləndirilməsi 
müəyyən 
edilmiş 

müddətdə 
F.Şahbazlı  

 3.5.  Ən yaxşı inşalardan ibarət kitabın nəşr edilməsi. aprelin 
sonunadək 

F.Şahbazlı 
R.Orucov  

 3.6.  Müsabiqənin yekun tədbirinin təşkili. Müsabiqə 
iştirakçılarının təltif olunması.  mayın 10-dək 

Ə.Zeynalov 
E.Əliyev 
R.Orucov 
F.Şahbazlı 
H.Əliyev 

A.Əhmədov 
N.Məmmədov 
K.Mikayılov 

 

4.   

Ümumtəhsil məktəbi şagirdlərinin iştirakı ilə rəsm 
müsabiqəsi və sərgisinin, müxtəlif növlər üzrə idman 
yarışlarının, incəsənət təmayüllü təhsil müəssisələrində  
şagird və tələbələrin iştirakı ilə yaradıcılıq gecələrinin təşkili. 

mart-aprel 
2014 

H.Əliyev 
A.Əhmədov 

N.Məmmədov 
K.Mikayılov 

 

5.   
Respublikanın təhsil müəssisələrində 2014-cü il mayın 10-da 
ilk dərsin ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat və 
fəaliyyətinə həsr edilməsi. 

may 

G.Hüseynova  
A.Əhmədov 

N.Məmmədov 
K.Mikayılov 

 

Ümumi təhsil, ilk peşə, orta-ixtisas və ali 
təhsil müəssisələrinin rəhbərləri   

 

 


