
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Ali Attestasiya Komissiyası 

Rəyasət Heyətinin 29 oktyabr 2019-cu il 

tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

Elmi ad verilməsinə dair Ali Attestasiya Komissiyasına təqdim edilən sənədlərin 

S İ Y A H I S I 

1. Elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin rəsmi blankında yazılmış və onun rəhbəri

tərəfindən imzalanmış elmi ad verilməsi üçün vəsatət məktubu (Əlavə 3.1); 

2. Elmi və ya elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə elmi ad verilməsinə dair elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil

müəssisəsinin elmi (elmi-texniki) şurasının iclasının protokolu əsasında yazılmış arayış (Əlavə 3.2- 

Əlavə 3.23); 

3. Elmi ad verilməsinə dair elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin elmi (elmi-texniki)

şurasında səsvermənin nəticələrini əks etdirən hesablama komissiyasının protokolunun surəti (Əlavə 

3.24); 

4. İddiaçının şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti (əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün pasportunun

notarial qaydada təsdiq olunmuş surəti); 

5. İddiaçının şəxsi məlumat vərəqi (AAK tərəfindən təsdiq olunan Forma əsasında doldurularaq əsas iş

yerində təsdiq olunmalıdır); 

6. İddiaçının əmək kitabçasının əsas iş yerində təsdiq olunmuş surəti;

7. İddiaçının fəaliyyəti haqqında vəsatət qaldıran təşkilatın rəhbəri tərəfindən imzalanmış və əsas

möhürlə təsdiqlənmiş xasiyyətnamə; 

8. Elmi və ya elmi-pedaqoji fəaliyyətini əvəzçilik qaydasında və ya saathesabı ödəniş əsasında yerinə

yetirən iddiaçılar üçün bu barədə həmin müəssisənin rəhbəri tərəfindən imzalanmış və əsas möhürlə 

təsdiqlənmiş arayış; 

9. İddiaçının elmi müəssisə və təşkilatlarda, ali təhsil müəssisələrində əvəzçilik qaydasında və ya

saathesabı ödəniş əsasında pedaqoji fəaliyyəti haqqında müvafiq əmrlərdən çıxarış(hər ay üçün 

tədris yükü göstərilmiş arayış əlavə olunmalıdır); 

10. İddiaçının ali təhsil haqqında diplomunun və ona əlavənin (xaricdə ali təhsil almış iddiaçı üçün əlavə

olaraq ali təhsil sənədinin ekvivalentliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi

tərəfindən verilmiş sənədin) notarial qaydada təsdiq olunmuş surətləri;

11. Fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru diplomlarının (xaricdə elmi dərəcə almış iddiaçı üçün əlavə olaraq

elmi dərəcə sənədinin nostrifikasiyası və ya təkrar attestasiya əsasında tanınması barədə

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən verilmiş

sənədin) surətləri;

12. Professor elmi adı iddiaçısı üçün dosent attestatının (xaricdə elmi ad almış iddiaçı üçün əlavə olaraq

elmi ad sənədinin nostrifikasiyası və ya təkrar attestasiya əsasında tanınması haqqında Azərbaycan

Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən verilmiş sənədin) surəti;
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13.  İddiaçının fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru dissertasiyalarının avtoreferatları; 

14.  İddiaçının müvafiq ixtisas üzrə təqdim  etdiyi elmi və tədris-metodiki işlərin vəsatət qaldıran elmi 

müəssisə və təşkilatda, ali təhsil müəssisəsində təsdiq olunmuş siyahısı (o cümlədən elektron 

daşıyıcıda) (Əlavə  3.26); 

15.  İddiaçının “Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin tələblərinə uyğun olaraq təqdim 

etdiyi elmi və tədris-metodiki işlərin surəti (o cümlədən elektron daşıyıcıda);  

16.  Azərbaycan Respublikasında elmi müəssisə və təşkilatlarda, ali təhsil müəssisələrində mədəniyyət, 

incəsənət, memarlıq, hərbi, bədən tərbiyəsi və idman sahələrində uzun müddət qüsursuz çalışan və 

əhəmiyyətli nailiyyətlər əldə etmiş, lakin elmi dərəcəsi olmayan elmi ad iddiaçısı üçün onun 

əhəmiyyətli nailiyyətlərini təsdiq edən sənədlərin vəsatət qaldıran elmi müəssisə və təşkilatda, ali 

təhsil müəssisəsində təsdiq olunmuş surətləri; 

17.  Monoqrafiya, dərslik, dərs vəsaiti və digər tədris-metodiki işlərin çapa tövsiyə olunmasına dair elmi 

müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin elmi (elmi-texniki) şurasının qərarının həmin elmi 

müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin əsas möhürü ilə təsdiq olunmuş  surəti; 

18.  İddiaçının Komissiyanın müəyyən etdiyi siyahı (Əlavə 3.27) üzrə kitabxanalara göndərilmiş 

monoqrafiya, dərslik və dərs vəsaitlərinin çap və ya elektron versiyalarının həmin kitabxanalar 

tərəfindən qəbul edilməsini təsdiqləyən sənəd; 

19.  İddiaçının elmi və tədris-metodiki işlərində elmi plagiatın aşkar edilməməsinə dair arayış (Əlavə 

3.28); 

20.  Həmmüəllifli monoqrafiya, dərslik, dərs vəsaiti və digər tədris-metodiki işlərdə iddiaçının şəxsi payı 

göstərilmədikdə iddiaçının həmin işlərdə şəxsi payını əks etdirən, iddiaçı və həmmüəlliflər tərəfindən 

imzalanmış, elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin əsas möhürü ilə və ya notarial 

qaydada təsdiq edilmiş arayış (hər hansı bir səbəbdən iddiaçının şəxsi payını müəyyən etmək 

mümkün olmadıqda həmin işləri çapa tövsiyə edən elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil 

müəssisəsinin əsas möhürü ilə təsdiq edilmiş iddiaçının şəxsi payını əks etdirən arayış); 

21.  İddiaçının elmi rəhbərliyi və ya elmi məsləhətçiliyi ilə ixtisas üzrə təkbaşına hazırladığı elmi dərəcə 

almış mütəxəssislərin vəsatət qaldıran elmi müəssisə və təşkilatda, ali təhsil müəssisəsində təsdiq 

edilmiş siyahısı (həmin mütəxəssislərin dissertasiyalarının avtoreferatları və diplomlarının surətləri 

əlavə olunmalıdır); 

22.  Elmi ad almaq üçün qeydiyyat vərəqi (Əlavə 3.29) 

23.  Elmi ad verilməsinə dair iddiaçının attestasiya işində olan sənədlərin siyahısı (Əlavə 3.30) 

 

 

     Qeyd: 

1. Sənədlər kağıztikilən qovluqda təqdim edilir. Kağıztikilənin iç üzünə zərf yapışdırılır. İddiaçı tərəfindən 

imzalanmış “Elmi ad almaq üçün qeydiyyat vərəqi”, avtoreferatlar, iddiaçının şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti və 

elektron versiyada tələb edilən sənədlər elektron daşıyıcıda zərfə qoyulur; 

2. Elmi və tədris-metodiki işlərin surətləri və onların elektron versiyaları ayrıca qovluqda təqdim edilir; 

3. Elmi və tədris-metodiki işlərin siyahısında dövri elmi nəşrlərin rəsmi internet saytlarının ünvanı göstərilməlidir.  



 Əlavə 3.1 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 

 sədri ____________________________ 
 (elmi dərəcəsi, elmi adı, adı, soyadı) 

Vəsatət 

________________________________________________________________________________ 
 (elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı) 

elmi (elmi-texniki) şurası  _______   _____________   ________ tarixli iclasının (_______________) qərarı əsasında 
(gün)                (ay)                    (il)    (iclas protokolunun 

  nömrəsi) 

________________________________________________________________________________ 
(iddiaçının elmi dərəcəsi, elmi adı, adı, atasının adı, soyadı) 

________________ fəaliyyətə görə ____________________________________ elm sahəsinin 
(elmi və ya elmi-pedaqoji)                                             (elm sahəsinin adı) 

___________________________________________________________________ ixtisası üzrə 
 (ixtisasın şifri və adı) 

________________________________ elmi adının verilməsi üçün vəsatət qaldırır. 
 (dosent və ya professor) 

Qoşma: İddiaçının “Elmi ad verilməsinə dair Ali Attestasiya Komissiyasına təqdim edilən 

sənədlərin siyahısı” ilə nəzərdə tutulan sənədləri. 

___________________________________  ________  ________________________ 
(elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil)  (imza)      (elmi dərəcəsi, elmi adı, adı, soyadı) 

     müəssisəsinin rəhbəri)     

Qeyd: 
1. Vəsatət elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin rəsmi blankında tərtib edilir;
2. Xətlər və xəttaltı şərhlər çap olunmur.
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Əlavə 3.2 

Dosent elmi adının elmi fəaliyyətə görə verilməsi haqqında 

A R A Y I Ş 

(“Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.1-ci bəndinin 

 tələblərinə uyğun fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi olan iddiaçılar üçün) 

İş № _______ 

_____________________________________________________________________ 
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı, vətəndaşlığı) 

__________ tarixindən __________________________________________________ 
  (gün, ay, il)                                                                     (elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin 

_____________________________________________________________________ 
 və onun struktur bölməsinin adı) 

____________________ ____________________________________ vəzifəsini tutur.  
(müsabiqə yolu ilə və ya təyinatla)                               (vəzifənin adı) 

İddiaçı ___________ tarixində  anadan olmuş,____________ ildə_________________ 
 (gün, ay, il)                                                                                     (gün, ay, il)                                (magistr və ya 

___________________ elmi ixtisas dərəcəsi, ____________ ildə _________________ 
 ona bərabər tutulan)                                                                           (gün, ay, il) 

____________________________________________________________ ixtisasında 
 (ixtisasın şifri və adı) 

__________________________ elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.    
 (elm sahəsinin adı) 

İddiaçı _____ il elmi iş stajına malikdir.  

İddiaçı _____ il bu vəzifədə qüsursuz və müvəffəqiyyətlə işləmişdir. 

İddiaçı fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsindən  sonra  müvafiq ixtisas üzrə  
elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin elmi şurasının qərarı ilə çapa 
tövsiyə edilmiş və həcmi ________________________________ işarədən ibarət

 (işarə sayı) 

_____ monoqrafiya  nəşr etdirmişdir. 
  (sayı)

İddiaçının elmi rəhbərliyi ilə ixtisas üzrə təkbaşına hazırladığı ______ mütəxəssis 
 (sayı) 

elmi dərəcə almışdır.   

İddiaçı fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsindən sonra müvafiq ixtisas üzrə 

____, o cümlədən beynəlxalq xülasələndirmə və indeksləmə sistemlərinə (bazalarına) 
 (sayı)

daxil olan dövri elmi nəşrlərdə_____ elmi məqalə dərc etdirmişdir. 
     (sayı)  

İddiaçı fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsindən sonra müvafiq ixtisas üzrə 

respublika və ya beynəlxalq miqyaslı elmi tədbirlərin (konfrans, konqres, simpozium 
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və s.) nəticələri üzrə _____  məruzə və _____ tezis, o cümlədən xaricdə_____  məruzə 
 (sayı)                                    (sayı)                                                                     (sayı) 

və ______ tezis dərc etdirmişdir.  
 (sayı) 

İddiaçıya elmi fəaliyyətə görə dosent elmi adının verilməsi üçün ___________________ 
  (elmi müəssisə 

  _____________________________________________________________________ 
və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı) 

elmi (elmi-texniki) şurasının _________ tarixli iclasında şuranın ______ nəfər üzvündən 
 (gün, ay, il)                                                                  (sayı) 

_____ nəfər üzvü iştirak etmiş, elmi adın verilməsinin lehinə _____, əleyhinə ______ 
    (sayı)                                                                                                                                       (sayı)                               ( sayı)     

səs verilmiş, ______ bülleten etibarsız sayılmışdır. 
  (sayı) 

(Hesablama komissiyasının ______________ tarixli __________ nömrəli protokolu). 
  (gün, ay, il)                                     (nömrə) 

Təqdim edilmiş sənədlərin “Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 

2.1-ci bəndinə uyğun olduğu nəzərə alınaraq 

 _____________________________________________________________________ 
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı) 

elmi fəaliyyətə görə 

___________________ elm sahəsinin  ___________________________ ixtisası üzrə 
 (elm sahəsinin adı)  (ixtisasın şifri və adı) 

dosent elmi adının verilməsi tövsiyə edilir. 

Elmi şuranın sədri    _______________   ___________________ 
     (imza)      (adı, soyadı) 

      M.Y. 

Elmi şuranın katibi    ________________  ____________________ 
     (imza)      (adı, soyadı) 

 (tarix) 

Qeyd: 
1. Arayışda tarix, ixtisasın şifri və protokol nömrəsindən başqa digər rəqəmlər sözlə yazılır.
2. Arayışda boş qalan sahələrdə tire (–) işarəsi qoyulur.



Əlavə 3.2.1 

Dosent elmi adının elmi fəaliyyətə görə verilməsi haqqında 

A R A Y I Ş 

(“Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.1-ci bəndinin 

tələblərinə uyğun elmlər doktoru elmi dərəcəsi olan iddiaçılar üçün) 

İş № _______ 

_____________________________________________________________________ 
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı, vətəndaşlığı) 

__________ tarixindən ___________________________________________________ 
  (gün, ay, il)                                                            (elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin 

_____________________________________________________________________ 
 və onun struktur bölməsinin adı) 

____________________ _____________________________________ vəzifəsini tutur. 
(müsabiqə yolu ilə və ya təyinatla)                               (vəzifənin adı) 

İddiaçı ___________ tarixində  anadan  olmuş,___________ ildə_________________ 
 (gün, ay, il)                                                                                       (gün, ay, il)                           (magistr və ya 

___________________ elmi ixtisas dərəcəsi, ____________ ildə ________________ 
 ona bərabər tutulan)                                                                         (gün, ay, il) 

____________________________________________________________ ixtisasında 
 (ixtisasın şifri və adı) 

_______________________________ elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru, ________ ildə   
 (elm sahəsinin adı)                                                                                                        (gün, ay, il)  

____________________________________________________________ ixtisasında 
(ixtisasın şifri və adı)

__________________________ elm sahəsi üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almışdır. 
 (elm sahəsinin adı) 

İddiaçı _____ il elmi iş stajına malikdir. 

İddiaçı _____ il bu vəzifədə qüsursuz və müvəffəqiyyətlə işləmişdir. 

İddiaçı fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsindən  sonra  müvafiq ixtisas üzrə  
elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin elmi şurasının qərarı ilə çapa  
tövsiyə edilmiş və həcmi ________________________________ işarədən ibarət

  (işarə sayı) 

____ monoqrafiya  nəşr etdirmişdir. 
 (sayı)

İddiaçının elmi rəhbərliyi ilə ixtisas üzrə təkbaşına hazırladığı ______ mütəxəssis 
 (sayı)

elmi dərəcə almışdır.      

İddiaçı fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsindən sonra müvafiq ixtisas üzrə 
 ____, o cümlədən beynəlxalq xülasələndirmə və indeksləmə sistemlərinə (bazalarına) 

 (sayı) 
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 daxil olan dövri elmi nəşrlərdə_____ elmi məqalə dərc etdirmişdir. 
                                                                            (sayı)  
 
İddiaçı fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsindən sonra müvafiq ixtisas üzrə 

respublika və ya beynəlxalq miqyaslı elmi tədbirlərin (konfrans, konqres, simpozium və  

s.) nəticələri üzrə _____  məruzə və _____ tezis, o cümlədən xaricdə _____  məruzə 
                                             (sayı)                                    (sayı)                                                                      (sayı) 

və _____ tezis dərc etdirmişdir.                                     
          (sayı)                                     

 
İddiaçıya elmi fəaliyyətə görə dosent elmi adının verilməsi üçün ___________________ 
                                                                                                                                                                        (elmi müəssisə  

 

   _____________________________________________________________________  
və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı) 

 
elmi (elmi-texniki) şurasının _________ tarixli iclasında şuranın ______ nəfər üzvündən 

                                                                            (gün, ay, il)                                                                   (sayı) 

  

_____ nəfər üzvü iştirak etmiş, elmi adın verilməsinin lehinə _____, əleyhinə ______ 
       (sayı)                                                                                                                                        (sayı)                               ( sayı)      

                                                                                                                                        
səs verilmiş, ______ bülleten etibarsız sayılmışdır. 
                                    (sayı)  

 

(Hesablama komissiyasının ____________ tarixli __________ nömrəli protokolu). 
                                                                                    (gün, ay, il)                                 (nömrə) 

 
 

Təqdim edilmiş sənədlərin “Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin  

2.1-ci bəndinə uyğun olduğu nəzərə alınaraq 

 _____________________________________________________________________  
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı) 

elmi fəaliyyətə görə 

___________________ elm sahəsinin  ___________________________ ixtisası üzrə                   
        (elm sahəsinin adı)                                                                              (ixtisasın şifri və adı) 

 

dosent elmi adının verilməsi tövsiyə edilir. 
 
 
 

Elmi şuranın sədri                  _______________                 ____________________ 
                                                                                      (imza)                                                              (adı, soyadı) 

                                         M.Y. 

Elmi şuranın katibi                 ________________               ____________________ 
                                                                                      (imza)                                                              (adı, soyadı) 

                                       (tarix) 
 
 
 
 
   Qeyd: 
 

1. Arayışda tarix, ixtisasın şifri və protokol nömrəsindən başqa digər rəqəmlər sözlə yazılır. 
2. Arayışda boş qalan sahələrdə tire (–) işarəsi qoyulur. 

 



Əlavə 3.3 

Dosent elmi adının elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə verilməsi haqqında 

A R A Y I Ş 

(“Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.2-ci bəndinin 
 tələblərinə uyğun fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi olan iddiaçılar üçün) 

İş № _______ 

_____________________________________________________________________ 
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı, vətəndaşlığı) 

____________ tarixindən_________________________________________________
 (gün, ay, il)                                                                           (elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin 

___________________________________________________________________________________ 
və onun struktur bölməsinin adı) 

____________________   ____________________________________vəzifəsini tutur. 
(müsabiqə yolu ilə və ya təyinatla)                                   (vəzifənin adı) 

İddiaçı ___________ tarixində  anadan  olmuş,___________ ildə_________________ 
 (gün, ay, il)                                                                                       (gün, ay, il)                               (magistr və ya 

___________________ elmi ixtisas dərəcəsi, ____________ ildə ________________ 
    ona bərabər tutulan)                                                                                 (gün, ay, il) 

____________________________________________________________ ixtisasında 
 (ixtisasın şifri və adı) 

_________________________ elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.    
 (elm sahəsinin adı) 

İddiaçı ______ il elmi-pedaqoji iş stajına malikdir.  

İddiaçı ______ il bu vəzifədə qüsursuz və müvəffəqiyyətlə işləmişdir. 

İddiaçı fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsindən  sonra müvafiq  ixtisas  üzrə,  
elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin elmi şurasının qərarı ilə tədris-
metodiki vəsait kimi çapa tövsiyə edilmiş və ümumi həcmi 
________________________________ işarədən ibarət ____ tədris-metodiki iş 

     (işarə sayı)                                                                                 (sayı) 

 təqdim etmişdir. 

İddiaçı fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsindən sonra müvafiq ixtisas üzrə ____, 
 (sayı) 

o cümlədən beynəlxalq xülasələndirmə və indeksləmə sistemlərinə (bazalarına)
daxil olan dövri elmi nəşrlərdə______ elmi məqalə təqdim etmişdir. 

 (sayı) 

İddiaçı fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsindən sonra müvafiq ixtisas üzrə 

respublika və ya beynəlxalq miqyaslı elmi tədbirlərin (konfrans, konqres, simpozium 

və s.) nəticələri üzrə _____  məruzə və _____ tezis, o cümlədən xaricdə ______  
 (sayı)                                    (sayı)                                                                       (sayı) 

məruzə və ______ tezis dərc etdirmişdir.  
 (sayı) 
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Əlavə 3.3 

İddiaçıya elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə dosent elmi adının verilməsi üçün___________ 
                                                                                                                                             (elmi müəssisə və   

  

   _____________________________________________________________________  
təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı) 

 
elmi şurasının _________ tarixli iclasında şuranın ______ nəfər üzvündən______ nəfər 

                                           (gün, ay, il)                                                                   (sayı)                                                  (sayı) 

 

üzvü iştirak etmiş, elmi adın verilməsinin lehinə ______, əleyhinə ______ səs verilmiş, 
                                                                                                                            (sayı)                                   (sayı) 

                                                                                                                                        
______ bülleten etibarsız sayılmışdır. 
    (sayı)                                                     

 

(Hesablama komissiyasının ______________ tarixli __________ nömrəli protokolu). 
                                                                               (gün, ay, il)                                       (nömrə) 
  

 

Təqdim edilmiş sənədlərin “Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin  

2.2-ci bəndinə uyğun olduğu nəzərə alınaraq 

 _____________________________________________________________________  
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı) 

elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə 

___________________ elm sahəsinin  ___________________________ ixtisası üzrə  
       (elm sahəsinin adı)                                                                               (ixtisasın şifri və adı) 

 
dosent elmi adının verilməsi tövsiyə edilir. 

 
 
 
 

Elmi şuranın sədri                  _______________                 ___________________ 
                                                                    (imza)                                                                (adı, soyadı) 

                                         M.Y. 

Elmi şuranın katibi                 ________________               ____________________ 
                                                                    (imza)                                                                (adı, soyadı) 

                                       (tarix) 

                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qeyd: 

1. Arayışda tarix, ixtisasın şifri və protokol nömrəsindən başqa digər rəqəmlər sözlə yazılır. 
2. Arayışda boş qalan sahələrdə tire (–) işarəsi qoyulur. 



Əlavə 3.3.1 

Dosent elmi adının elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə verilməsi haqqında 

A R A Y I Ş 

(“Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.2-ci bəndinin 
 tələblərinə uyğun elmlər doktoru elmi dərəcəsi olan iddiaçılar üçün) 

İş № _______ 

_____________________________________________________________________ 
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı, vətəndaşlığı) 

_____________ tarixindən________________________________________________  
 (gün, ay, il)                                                             (elmi müəssisəsə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin 

___________________________________________________________________________________ 
və onun struktur bölməsinin adı) 

____________________   ____________________________________vəzifəsini tutur. 
(müsabiqə yolu ilə və ya təyinatla)                                   (vəzifənin adı) 

İddiaçı ___________ tarixində  anadan  olmuş,___________ ildə_________________ 
 (gün, ay, il)                                                                                        (gün, ay, il)                              (magistr və ya 

___________________ elmi ixtisas dərəcəsi, ____________ ildə ________________ 
    ona bərabər tutulan)                                                                                 (gün, ay, il) 

____________________________________________________________ ixtisasında 
 (ixtisasın şifri və adı) 

_______________________________ elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru, ________ ildə   
 (elm sahəsinin adı)                                                                                                        (gün, ay, il)  

____________________________________________________________ ixtisasında 
(ixtisasın şifri və adı)

__________________________ elm sahəsi üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almışdır. 
  (elm sahəsinin adı) 

İddiaçı ______ il elmi-pedaqoji iş stajına malikdir.  

İddiaçı ______ il bu vəzifədə qüsursuz və müvəffəqiyyətlə işləmişdir. 

İddiaçı fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsindən  sonra müvafiq  ixtisas  üzrə,  
elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin elmi şurasının qərarı ilə tədris-
metodiki vəsait kimi çapa tövsiyə edilmiş və ümumi həcmi 
________________________________ işarədən ibarət ____ tədris-metodiki iş 

     (işarə sayı)                                                                                 (sayı) 

 təqdim etmişdir. 

İddiaçı fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsindən sonra müvafiq ixtisas üzrə ____, 
 (sayı) 

o cümlədən beynəlxalq xülasələndirmə və indeksləmə sistemlərinə (bazalarına)
daxil olan dövri elmi nəşrlərdə______ elmi məqalə təqdim etmişdir. 

     (sayı) 
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İddiaçı fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsindən sonra müvafiq ixtisas üzrə 

respublika və ya beynəlxalq miqyaslı elmi tədbirlərin (konfrans, konqres, simpozium  

və s.) nəticələri üzrə _____  məruzə və _____ tezis, o cümlədən xaricdə______ 
                                                    (sayı)                                    (sayı)                                                                       (sayı) 

məruzə və ______ tezis dərc etdirmişdir.                                     
                              (sayı)                                        

 
İddiaçıya elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə dosent elmi adının verilməsi üçün___________ 
                                                                                                                                            (elmi müəssisə və  

  

   _____________________________________________________________________  
təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı) 

 
elmi şurasının _________ tarixli iclasında şuranın ______ nəfər üzvündən______ nəfər 

                                          (gün, ay, il)                                                                    (sayı)                                                (sayı) 

 

üzvü iştirak etmiş, elmi adın verilməsinin lehinə ______, əleyhinə ______ səs verilmiş, 
                                                                                                                         (sayı)                                   (sayı) 

                                                                                                                                        
______ bülleten etibarsız sayılmışdır. 
    (sayı)                                                     

 

(Hesablama komissiyasının ____________ tarixli __________ nömrəli protokolu). 
                                                                 (gün, ay, il)                                   (nömrə) 

  
 

Təqdim edilmiş sənədlərin “Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin  

2.2-ci bəndinə uyğun olduğu nəzərə alınaraq 

 _____________________________________________________________________  
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı) 

elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə 

___________________ elm sahəsinin  ___________________________ ixtisası üzrə  
       (elm sahəsinin adı)                                                                                (ixtisasın şifri və adı) 

 
dosent elmi adının verilməsi tövsiyə edilir. 

 
 

Elmi şuranın sədri                  _______________                 ___________________ 
                                                                    (imza)                                                                 (adı, soyadı) 

                                         M.Y. 

Elmi şuranın katibi                 ________________               ____________________ 
                                                                                    (imza)                                                                   (adı, soyadı) 

                                       (tarix) 

  
 
 
 
 
 
                      
   Qeyd: 
 

1. Arayışda tarix, ixtisasın şifri və protokol nömrəsindən başqa digər rəqəmlər sözlə yazılır. 
2. Arayışda boş qalan sahələrdə tire (–) işarəsi qoyulur. 

 



Əlavə 3.4 

Dosent elmi adının elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə verilməsi haqqında 

A R A Y I Ş 

(“Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.3-cü bəndinin tələblərinə uyğun 
 sənətşünaslıq və ya memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi olan iddiaçılar üçün) 

İş № _______ 

_____________________________________________________________________ 
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı, vətəndaşlığı) 

_________ tarixindən___________________________________________________
 (gün, ay, il)                                                                  (elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin 

__________________________________________________________________________________ 

 və onun struktur bölməsinin adı) 

____________________   ____________________________________vəzifəsini tutur. 
 (müsabiqə yolu ilə və ya təyinatla)                                   (vəzifənin adı) 

İddiaçı ___________ tarixində  anadan  olmuş,___________ ildə_________________ 
 (gün, ay, il)                                                                                       (gün, ay, il)                                      (magistr və ya 

___________________ elmi ixtisas dərəcəsi, ____________ ildə ________________ 
    ona bərabər tutulan)                                                                                  (gün, ay, il) 

____________________________________________________________ ixtisasında 
 (ixtisasın şifri və adı) 

__________________________ elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.    
 (elm sahəsinin adı) 

İddiaçı mədəniyyət, incəsənət və ya memarlıq sahəsində aşağıdakı əhəmiyyətli 
nailiyyətləri əldə etmişdir: 

iddiaçı ____________________________________________________ adını almışdır; 
 (xalq artisti, xalq rəssamı, əməkdar incəsənət xadimi, əməkdar artist, əməkdar 

     rəssam, əməkdar memar, əməkdar mədəniyyət işçisi) 

iddiaçı uyğun sahə üzrə__________________________________________ olmuşdur; 
(respublika və ya beynəlxalq miqyaslı müsabiqə, sərgi, festival, 

     baxış və mükafatların laureatı və ya qalibi)     

iddiaçı uyğun sahə üzrə_______________________________________ hazırlamışdır. 
(respublika və ya beynəlxalq miqyaslı müsabiqə, sərgi, festival, 

 baxış və mükafatların laureatını və ya qalibini)  

İddiaçı _____ il elmi-pedaqoji iş stajına malikdir.  

İddiaçı _____ il bu vəzifədə qüsursuz və müvəffəqiyyətlə işləmişdir. 

İddiaçı fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsindən  sonra müvafiq  ixtisas  üzrə,  
elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin elmi şurasının qərarı ilə tədris-
metodiki vəsait kimi çapa tövsiyə edilmiş və ümumi həcmi ____________________ 
________________________________ işarədən ibarət ____ tədris-metodiki iş 

     (işarə sayı)                                                                                (sayı) 

təqdim etmişdir. 
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Əlavə 3.4 

İddiaçı müvafiq sahə üzrə respublika və ya beynəlxalq miqyaslı__________________ 
                                                                                                                             (müsabiqə, sərgi, festival,  

_________________________________   olmuşdur. 
             baxış və mükafatların laureatı, qalibi, diplomantı)                           

 
İddiaçı müvafiq sahə üzrə respublika və ya beynəlxalq miqyaslı__________________ 
                                                                                                                              (müsabiqə, sərgi, festival,  

________________________________   hazırlamışdır. 
      baxış və mükafatların laureatını, qalibini, diplomantını)                 
 
İddiaçıya elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə dosent elmi adının verilməsi üçün ___________ 
                                                                                                                                               (elmi müəssisə və 

   _____________________________________________________________________  
təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı) 

 
elmi şurasının _________ tarixli iclasında şuranın ______ nəfər üzvündən______ nəfər 

                                            (gün, ay, il)                                                                   (sayı)                                                (sayı) 

 

üzvü iştirak etmiş, elmi adın verilməsinin lehinə ______, əleyhinə ______ səs verilmiş, 
                                                                                                                         (sayı)                                   (sayı) 

                                                                                                                                        
______ bülleten etibarsız sayılmışdır. 
    (sayı)                                                     

 

(Hesablama komissiyasının ____________ tarixli __________ nömrəli protokolu). 
                                                                  (gün, ay, il)                                    (nömrə) 

  
 

Təqdim edilmiş sənədlərin “Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin  

2.3-cü bəndinə uyğun olduğu nəzərə alınaraq 

 _____________________________________________________________________  
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı) 

elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə 

___________________ elm sahəsinin  ___________________________ ixtisası üzrə  
       (elm sahəsinin adı)                                                                             (ixtisasın şifri və adı) 

 
dosent elmi adının verilməsi tövsiyə edilir. 

 

Elmi şuranın sədri                  _______________                 ___________________ 
                                                                    (imza)                                                          (adı, soyadı) 

                                         M.Y. 

Elmi şuranın katibi                 ________________               ____________________ 
                                                                    (imza)                                                           (adı, soyadı) 

                                       (tarix) 

 
 
 
 
          
 
 
                  
   Qeyd: 
 

1. Arayışda tarix, ixtisasın şifri və protokol nömrəsindən başqa digər rəqəmlər sözlə yazılır. 
2. Arayışda boş qalan sahələrdə tire (–) işarəsi qoyulur. 

 



Əlavə 3.4.1 

Dosent elmi adının elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə verilməsi haqqında 

A R A Y I Ş 

(“Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.3-cü bəndinin tələblərinə 
 uyğun sənətşünaslıq və ya memarlıq üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi olan iddiaçılar üçün) 

İş № _______ 

_____________________________________________________________________ 
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı, vətəndaşlığı) 

_________tarixindən____________________________________________________
 (gün, ay, il)                                                                (elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin 

___________________________________________________________________________________ 
 və onun struktur bölməsinin adı) 

____________________   ____________________________________vəzifəsini tutur. 
  (müsabiqə yolu ilə və ya təyinatla)                                                (vəzifənin adı) 

İddiaçı ___________ tarixində  anadan  olmuş,___________ ildə_________________ 
 (gün, ay, il)                                                                                         (gün, ay, il)                               (magistr və ya 

___________________ elmi ixtisas dərəcəsi, ____________ ildə ________________ 
    ona bərabər tutulan)                                                                                   (gün, ay, il) 

____________________________________________________________ ixtisasında 
 (ixtisasın şifri və adı) 

_______________________________ elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru, ________ ildə   
 (elm sahəsinin adı)                                                                                                                (gün, ay, il)  

____________________________________________________________ ixtisasında 
 (ixtisasın şifri və adı)

__________________________ elm sahəsi üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almışdır. 
  (elm sahəsinin adı)  

İddiaçı mədəniyyət, incəsənət və ya memarlıq sahəsində aşağıdakı əhəmiyyətli 
nailiyyətləri əldə etmişdir: 

iddiaçı ____________________________________________________ adını almışdır; 
 (xalq artisti, xalq rəssamı, əməkdar incəsənət xadimi, əməkdar artist, əməkdar 

     rəssam, əməkdar memar, əməkdar mədəniyyət işçisi) 

iddiaçı uyğun sahə üzrə__________________________________________ olmuşdur; 
(respublika və ya beynəlxalq miqyaslı müsabiqə, sərgi, festival, 

     baxış və mükafatların laureatı və ya qalibi)     

iddiaçı uyğun sahə üzrə_______________________________________ hazırlamışdır. 
(respublika və ya beynəlxalq miqyaslı müsabiqə, sərgi, festival, 

 baxış və mükafatların laureatını və ya qalibini) 

İddiaçı _____ il elmi-pedaqoji iş stajına malikdir.  

İddiaçı _____ il bu vəzifədə qüsursuz və müvəffəqiyyətlə işləmişdir. 
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Əlavə 3.4.1 

 

İddiaçı fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsindən  sonra müvafiq  ixtisas  üzrə,  
elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin elmi şurasının qərarı ilə tədris-
metodiki vəsait kimi çapa tövsiyə edilmiş və ümumi həcmi __________________ 
________________________________ işarədən ibarət ____ tədris-metodiki iş 
                                      (işarə sayı)                                                                                 (sayı) 

 təqdim etmişdir. 
 
İddiaçı müvafiq sahə üzrə respublika və ya beynəlxalq miqyaslı__________________ 
                                                                                                                                 (müsabiqə, sərgi, festival,  

_________________________________  olmuşdur. 
       baxış və mükafatların laureatı, qalibi, diplomantı)                           

 
İddiaçı müvafiq sahə üzrə respublika və ya beynəlxalq miqyaslı__________________ 
                                                                                                                                 (müsabiqə, sərgi, festival,  

________________________________  hazırlamışdır. 
      baxış və mükafatların laureatını, qalibini, diplomantını)                 
 
İddiaçıya elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə dosent elmi adının verilməsi üçün ___________ 
                                                                                                                                               (elmi müəssisə və 

   _____________________________________________________________________  
təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı) 

 
elmi şurasının _________ tarixli iclasında şuranın ______ nəfər üzvündən______ nəfər 

                                            (gün, ay, il)                                                                   (sayı)                                                (sayı) 

 

üzvü iştirak etmiş, elmi adın verilməsinin lehinə ______, əleyhinə ______ səs verilmiş, 
                                                                                                                           (sayı)                                   (sayı) 

                                                                                                                                        
______ bülleten etibarsız sayılmışdır. 
    (sayı)                                                     

 

(Hesablama komissiyasının ____________ tarixli __________ nömrəli protokolu). 
                                                                  (gün, ay, il)                                    (nömrə) 

  
 

Təqdim edilmiş sənədlərin “Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin  

2.3-cü bəndinə uyğun olduğu nəzərə alınaraq 

 _____________________________________________________________________  
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı) 

elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə 

___________________ elm sahəsinin  ___________________________ ixtisası üzrə  
       (elm sahəsinin adı)                                                                             (ixtisasın şifri və adı) 

 
dosent elmi adının verilməsi tövsiyə edilir. 

 

Elmi şuranın sədri                  _______________                 ___________________ 
                                                                    (imza)                                                          (adı, soyadı) 

                                         M.Y. 

Elmi şuranın katibi                 ________________               ____________________ 
                                                                    (imza)                                                           (adı, soyadı) 

                                       (tarix) 

                           
    
Qeyd: 
 

1. Arayışda tarix, ixtisasın şifri və protokol nömrəsindən başqa digər rəqəmlər sözlə yazılır. 
2. Arayışda boş qalan sahələrdə tire (–) işarəsi qoyulur. 



Əlavə 3.5 

Dosent elmi adının elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə verilməsi haqqında 

A R A Y I Ş 

(“Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.4-cü bəndinin tələblərinə uyğun 

 milli təhlükəsizlik və hərbi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi olan iddiaçılar üçün) 

İş № _______ 

_____________________________________________________________________ 
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı, vətəndaşlığı) 

__________ tarixindən___________________________________________________ 
  (gün, ay, il)                                                                   (elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin 

_____________________________________________________________________ 
     və onun struktur bölməsinin adı) 

____________________ ____________________________________ vəzifəsini tutur. 
(müsabiqə yolu ilə və ya təyinatla)                               (vəzifənin adı) 

İddiaçı ___________ tarixində  anadan  olmuş,___________ ildə_________________ 
  (gün, ay, il)                                                                                         (gün, ay, il)                                 (magistr və ya 

___________________ elmi ixtisas dərəcəsi, ____________ ildə ________________ 
  ona bərabər tutulan)                                                                               (gün, ay, il) 

____________________________________________________________ ixtisasında 
 (ixtisasın şifri və adı) 

_________________________ elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır. 
 (elm sahəsinin adı) 

İddiaçı milli təhlükəsizlik və hərbi sahədə aşağıdakı əhəmiyyətli nailiyyətləri əldə etmişdir: 

____________________________________________________________________ 
(Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində xüsusi xidmətləri)

____________________________________________________________________ 
(zabit kadrların hazırlanmasında xüsusi xidmətləri) 

İddiaçı hərbi sahədə_____ il xidmət göstərmişdir, o cümlədən ixtisas üzrə _____ il elmi-  
pedaqoji iş stajına malikdir.  

İddiaçı _____ il bu vəzifədə qüsursuz və müvəffəqiyyətlə işləmişdir. 

İddiaçı fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsindən  sonra müvafiq  ixtisas  üzrə,  
elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin elmi şurasının qərarı ilə tədris-
metodiki vəsait kimi çapa tövsiyə edilmiş və ümumi həcmi ___________________ 

 (işarə sayı) 

______________________ işarədən ibarət ____ tədris-metodiki iş təqdim etmişdir. 
 (sayı) 
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Əlavə 3.5 

İddiaçı fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsindən sonra müvafiq ixtisas üzrə 
_____ elmi əsər təqdim etmişdir. 
   (sayı) 

 
 

İddiaçıya elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə dosent elmi adının verilməsi üçün ___________ 
     (elmi müəssisə  

   _____________________________________________________________________  
və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı) 

 
elmi şurasının _________ tarixli iclasında şuranın ______ nəfər üzvündən______ nəfər 

                                           (gün, ay, il)                                                                  (sayı)                                                  (sayı) 

 

üzvü iştirak etmiş, elmi adın verilməsinin lehinə ______, əleyhinə ________ səs verilmiş, 
                                                                                                                           (sayı)                                  (sayı)                                                                                                                                                             

______  bülleten etibarsız sayılmışdır. 
   (sayı)                                

 

(Hesablama komissiyasının ______________ tarixli __________ nömrəli protokolu). 
                                                                                   (gün, ay, il)                                     (nömrə) 

  
 
 

Təqdim edilmiş sənədlərin “Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin  

2.4-cü bəndinə uyğun olduğu nəzərə alınaraq 

 _____________________________________________________________________  
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı) 

elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə 

___________________ elm sahəsinin  ___________________________ ixtisası üzrə  
            (elm sahəsinin adı)                                                                                 (ixtisasın şifri və adı) 

 

dosent elmi adının verilməsi tövsiyə edilir. 
 
 
 

Elmi şuranın sədri                  _______________                 ___________________ 
                                                                                     (imza)                                                                 (adı, soyadı) 

                                         M.Y. 

Elmi şuranın katibi                 ________________               ____________________ 
                                                                                     (imza)                                                                  (adı, soyadı) 

                                       (tarix) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Qeyd: 
 

1. Arayışda tarix, ixtisasın şifri və protokol nömrəsindən başqa digər rəqəmlər sözlə yazılır. 
2. Arayışda boş qalan sahələrdə tire (–) işarəsi qoyulur. 



Əlavə 3.5.1 

Dosent elmi adının elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə verilməsi haqqında 

A R A Y I Ş 

(“Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.4-cü bəndinin tələblərinə uyğun 

 milli təhlükəsizlik və hərbi elmlər üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi olan iddiaçılar üçün) 

İş № _______ 

_____________________________________________________________________ 
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı, vətəndaşlığı) 

__________ tarixindən___________________________________________________ 
  (gün, ay, il)                                                                   (elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin 

_____________________________________________________________________ 
 və onun struktur bölməsinin adı) 

____________________ ____________________________________ vəzifəsini tutur. 
(müsabiqə yolu ilə və ya təyinatla)                               (vəzifənin adı) 

İddiaçı ___________ tarixində  anadan  olmuş,___________ ildə_________________ 
 (gün, ay, il)                                                                                      (gün, ay, il)                                   (magistr və ya 

___________________ elmi ixtisas dərəcəsi, ____________ ildə ________________ 
 ona bərabər tutulan)                                                                                  (gün, ay, il) 

____________________________________________________________ ixtisasında 
 (ixtisasın şifri və adı) 

_______________________________ elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru, ________ ildə   
 (elm sahəsinin adı)                                                                                                        (gün, ay, il)  

____________________________________________________________ ixtisasında 
 (ixtisasın şifri və adı)    

__________________________ elm sahəsi üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almışdır. 
 (elm sahəsinin adı)

İddiaçı milli təhlükəsizlik və hərbi sahədə aşağıdakı əhəmiyyətli nailiyyətləri əldə etmişdir: 

____________________________________________________________________ 
(Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində xüsusi xidmətləri)

____________________________________________________________________ 
(zabit kadrların hazırlanmasında xüsusi xidmətləri) 

İddiaçı hərbi sahədə_____ il xidmət göstərmişdir, o cümlədən ixtisas üzrə _____ il elmi-  
pedaqoji iş stajına malikdir.  

İddiaçı _____ il bu vəzifədə qüsursuz və müvəffəqiyyətlə işləmişdir. 

İddiaçı fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsindən  sonra müvafiq  ixtisas  üzrə,  
elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin elmi şurasının qərarı ilə tədris-
metodiki vəsait kimi çapa tövsiyə edilmiş və ümumi həcmi ___________________ 

 (işarə sayı) 
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Əlavə 3.5.1 

_______________________ işarədən ibarət ____ tədris-metodiki iş təqdim etmişdir.                
             (sayı) 

 
 

İddiaçı fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsindən sonra müvafiq ixtisas üzrə 
_____ elmi əsər təqdim etmişdir. 
   (sayı) 

 
 

İddiaçıya elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə dosent elmi adının verilməsi üçün ___________ 
     (elmi müəssisə  

   _____________________________________________________________________  
və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı) 

 
elmi şurasının _________ tarixli iclasında şuranın ______ nəfər üzvündən______ nəfər 

                                            (gün, ay, il)                                                                   (sayı)                                                (sayı) 

 

üzvü iştirak etmiş, elmi adın verilməsinin lehinə ______, əleyhinə ________ səs verilmiş, 
                                                                                                                           (sayı)                                   (sayı)                                                                                                                                                             

______  bülleten etibarsız sayılmışdır. 
   (sayı)                                

 

(Hesablama komissiyasının ____________ tarixli __________ nömrəli protokolu). 
                                                                                    (gün, ay, il)                                  (nömrə) 

  
 
 

Təqdim edilmiş sənədlərin “Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin  

2.4-cü bəndinə uyğun olduğu nəzərə alınaraq 

 _____________________________________________________________________  
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı) 

elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə 

___________________ elm sahəsinin  ___________________________ ixtisası üzrə  
          (elm sahəsinin adı)                                                                                 (ixtisasın şifri və adı) 

 

dosent elmi adının verilməsi tövsiyə edilir. 
 
 
 

Elmi şuranın sədri                  _______________                 ___________________ 
                                                                                     (imza)                                                                 (adı, soyadı) 

                                         M.Y. 

Elmi şuranın katibi                 ________________               ____________________ 
                                                                                     (imza)                                                                  (adı, soyadı) 

                                       (tarix) 
 

 
 
 
 

   Qeyd: 
 

1. Arayışda tarix, ixtisasın şifri və protokol nömrəsindən başqa digər rəqəmlər sözlə yazılır. 
2. Arayışda boş qalan sahələrdə tire (–) işarəsi qoyulur. 



Əlavə 3.6 

Dosent elmi adının elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə verilməsi haqqında 

A R A Y I Ş 

(“Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.5-ci bəndinin tələblərinə uyğun bədən 

 tərbiyəsi və idman sahəsində fəaliyyət göstərən, fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi olan iddiaçılar üçün) 

İş № _______ 

_____________________________________________________________________ 
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı, vətəndaşlığı) 

__________ tarixindən___________________________________________________ 
  (gün, ay, il)                                                                    (elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin və 

_____________________________________________________________________ 
 onun struktur bölməsinin adı) 

____________________ ____________________________________ vəzifəsini tutur. 
(müsabiqə yolu ilə və ya təyinatla)                               (vəzifənin adı) 

İddiaçı ___________ tarixində  anadan  olmuş,___________ ildə_________________ 
 (gün, ay, il)                                                                                      (gün, ay, il)                                     (magistr və ya 

___________________ elmi ixtisas dərəcəsi, ____________ ildə ________________ 
 ona bərabər tutulan)                                                                                    (gün, ay, il) 

_____________________________________________________________ ixtisasında       
 (ixtisasın şifri və adı) 

__________________________elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.      
 (elm sahəsinin adı) 

İddiaçı bədən tərbiyəsi və idman sahəsində aşağıdakı əhəmiyyətli nailiyyətləri əldə etmişdir: 

iddiaçı____________________________________________________ adını almışdır; 
 (əməkdar məşqçi, əməkdar idman ustası, əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi) 

iddiaçı _______________________________________________ çempionu olmuşdur; 
 (respublika və ya beynəlxalq miqyaslı yarışların) 

iddiaçı __________________________________________ çempionunu hazırlamışdır. 
 (respublika və ya beynəlxalq miqyaslı yarışların) 

İddiaçı bədən tərbiyəsi və idman sahəsində ____ il elmi-pedaqoji iş stajına malikdir.  
İddiaçı ____ il bu vəzifədə qüsursuz və müvəffəqiyyətlə işləmişdir. 

İddiaçı fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsindən  sonra müvafiq  ixtisas  üzrə,  
elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin elmi şurasının qərarı ilə tədris-
metodiki vəsait kimi çapa tövsiyə edilmiş və ümumi həcmi ___________________ 

 (işarə sayı) 

______________________ işarədən ibarət ____ tədris-metodiki iş təqdim etmişdir. 
 (sayı) 
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Əlavə 3.6 

İddiaçı müvafiq sahə üzrə respublika və ya beynəlxalq miqyaslı yarışların __________ 
                                                                                                                                                                                         (hakimi və 
_____________ olmuşdur. 
      ya çempionu)  
 
İddiaçı müvafiq sahə üzrə respublika və ya beynəlxalq miqyaslı yarışların _______  
                                                                                                                                                                                (sayı)                                                                                                                                                                                                                                                
çempionunu hazırlamışdır. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                               
İddiaçıya elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə dosent elmi adının verilməsi üçün ___________ 

     (elmi müəssisə  
 

   _____________________________________________________________________  
və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı) 

 
elmi şurasının _________ tarixli iclasında şuranın ______ nəfər üzvündən______ nəfər 

                                           (gün, ay, il)                                                                   (sayı)                                                  (sayı) 

 

üzvü iştirak etmiş, elmi adın verilməsinin lehinə ______, əleyhinə ________ səs verilmiş, 
                                                                                                                          (sayı)                                   (sayı)                                                                                                                                                             

______  bülleten etibarsız sayılmışdır. 
   (sayı)                                

 

(Hesablama komissiyasının ____________ tarixli __________ nömrəli protokolu). 
                                                                                 (gün, ay, il)                                    (nömrə) 

 

Təqdim edilmiş sənədlərin “Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin  

2.5-ci bəndinə uyğun olduğu nəzərə alınaraq 

 _____________________________________________________________________  
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı) 

elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə 

___________________ elm sahəsinin  ___________________________ ixtisası üzrə  
            (elm sahəsinin adı)                                                                             (ixtisasın şifri və adı) 

 
dosent elmi adının verilməsi tövsiyə edilir. 

 
 
 

Elmi şuranın sədri                  _______________                 ___________________ 
                                                                                        (imza)                                                             (adı, soyadı) 

                                         M.Y. 

Elmi şuranın katibi                 ________________               ____________________ 
                                                                                        (imza)                                                             (adı, soyadı) 

                                       (tarix) 
 
 
 
 
 
 
   Qeyd: 
 

1. Arayışda tarix, ixtisasın şifri və protokol nömrəsindən başqa digər rəqəmlər sözlə yazılır. 
2. Arayışda boş qalan sahələrdə tire (–) işarəsi qoyulur. 



Əlavə 3.6.1 

Dosent elmi adının elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə verilməsi haqqında 

A R A Y I Ş 

(“Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.5-ci bəndinin tələblərinə uyğun bədən  

tərbiyəsi və idman sahəsində fəaliyyət göstərən, elmlər doktoru elmi dərəcəsi olan iddiaçılar üçün) 

İş № _______ 

_____________________________________________________________________ 
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı, vətəndaşlığı) 

__________ tarixindən___________________________________________________ 
  (gün, ay, il)                                                                      (elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin və 

_____________________________________________________________________ 
 onun struktur bölməsinin adı) 

____________________ ____________________________________ vəzifəsini tutur. 
(müsabiqə yolu ilə və ya təyinatla)                               (vəzifənin adı) 

İddiaçı ___________ tarixində  anadan  olmuş,___________ ildə_________________ 
  (gün, ay, il)                                                                                       (gün, ay, il)                              (magistr və ya 

___________________ elmi ixtisas dərəcəsi, ____________ ildə ________________ 
 ona bərabər tutulan)                                                                        (gün, ay, il) 

____________________________________________________________ ixtisasında 
 (ixtisasın şifri və adı) 

_______________________________ elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru, ________ ildə   
 (elm sahəsinin adı)                                                                                                        (gün, ay, il)  

____________________________________________________________ ixtisasında 
 (ixtisasın şifri və adı)    

__________________________ elm sahəsi üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almışdır. 
 (elm sahəsinin adı)

İddiaçı bədən tərbiyəsi və idman sahəsində aşağıdakı əhəmiyyətli nailiyyətləri əldə etmişdir: 

iddiaçı_____________________________________________________adını almışdır; 
 (əməkdar məşqçi, əməkdar idman ustası, əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi) 

iddiaçı _______________________________________________ çempionu olmuşdur; 
 (respublika və ya beynəlxalq miqyaslı yarışların) 

iddiaçı __________________________________________ çempionunu hazırlamışdır. 
 (respublika və ya beynəlxalq miqyaslı yarışların) 

İddiaçı bədən tərbiyəsi və idman sahəsində ____ il elmi-pedaqoji iş stajına malikdir.  
İddiaçı ____ il bu vəzifədə qüsursuz və müvəffəqiyyətlə işləmişdir. 

İddiaçı fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsindən  sonra müvafiq  ixtisas  üzrə,  
elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin elmi şurasının qərarı ilə tədris- 
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Əlavə 3.6.1 

metodiki vəsait kimi çapa tövsiyə edilmiş və ümumi həcmi _____________________ 
                                                                                                                                                               (işarə sayı)                                                                                  
________________________ işarədən ibarət ____ tədris-metodiki iş təqdim etmişdir.  
                                                                                                                 (sayı) 

 
İddiaçı müvafiq sahə üzrə respublika və ya beynəlxalq miqyaslı yarışların __________ 
                                                                                                                                                                                         (hakimi və 
_____________ olmuşdur. 
      ya çempionu)  
 
İddiaçı müvafiq sahə üzrə respublika və ya beynəlxalq miqyaslı yarışların _______  
                                                                                                                                                                                (sayı)                                                                                                                                                                                                                                                
çempionunu hazırlamışdır. 
                                                                                                                                   

                                                                                                               
İddiaçıya elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə dosent elmi adının verilməsi üçün ___________ 

     (elmi müəssisə  

   _____________________________________________________________________  
və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı) 

 
elmi şurasının _________ tarixli iclasında şuranın ______ nəfər üzvündən______ nəfər 

                                            (gün, ay, il)                                                                   (sayı)                                                (sayı) 

 

üzvü iştirak etmiş, elmi adın verilməsinin lehinə ______, əleyhinə ________ səs verilmiş, 
                                                                                                                           (sayı)                                  (sayı)                                                                                                                                                             

______  bülleten etibarsız sayılmışdır. 
   (sayı)                                

 

(Hesablama komissiyasının ____________ tarixli __________ nömrəli protokolu). 
                                                                                 (gün, ay, il)                                   (nömrə) 

 

Təqdim edilmiş sənədlərin “Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin  

2.5-ci bəndinə uyğun olduğu nəzərə alınaraq 

 _____________________________________________________________________  
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı) 

elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə 

___________________ elm sahəsinin  ___________________________ ixtisası üzrə  
            (elm sahəsinin adı)                                                                             (ixtisasın şifri və adı) 

 
dosent elmi adının verilməsi tövsiyə edilir. 

 
 

Elmi şuranın sədri                  _______________                 ___________________ 
                                                                                        (imza)                                                             (adı, soyadı) 

                                         M.Y. 

Elmi şuranın katibi                 ________________               ____________________ 
                                                                                        (imza)                                                             (adı, soyadı) 

                                       (tarix) 
 
 
 
   Qeyd: 
 

1. Arayışda tarix, ixtisasın şifri və protokol nömrəsindən başqa digər rəqəmlər sözlə yazılır. 
2. Arayışda boş qalan sahələrdə tire (–) işarəsi qoyulur. 



Əlavə 3.7 

Dosent elmi adının elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə verilməsi haqqında 

A R A Y I Ş 

 (“Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.6-cı bəndinin tələblərinə uyğun mədəniyyət, 

incəsənət və ya memarlıq sahəsində fəaliyyət göstərən, elmi dərəcəsi olmayan iddiaçılar üçün) 

İş № _______ 

______________________________________________________________________ 
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı, vətəndaşlığı) 

__________ tarixindən ___________________________________________________ 
  (gün, ay, il)                                                                      (elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin 

_____________________________________________________________________ 
     və onun struktur bölməsinin adı) 

____________________ _____________________________________ vəzifəsini tutur. 
(müsabiqə yolu ilə və ya təyinatla)                               (vəzifənin adı) 

İddiaçı ___________ tarixində  anadan  olmuş,___________ ildə_________________ 
  (gün, ay, il)                                                                                       (gün, ay, il)                  (magistr elmi ixtisas dərəcəsi 

____________________ almışdır. 
 və ya ona bərabər tutulan ali təhsil)

İddiaçı mədəniyyət, incəsənət və ya memarlıq sahəsində aşağıdakı əhəmiyyətli 
nailiyyətləri əldə etmişdir:  

iddiaçı ____________________________________________________ adını almışdır; 
 (xalq artisti, xalq rəssamı, əməkdar incəsənət xadimi, əməkdar artist, əməkdar 

 rəssam, əməkdar memar, əməkdar mədəniyyət işçisi) 

iddiaçı uyğun sahə üzrə__________________________________________ olmuşdur; 
(respublika və ya beynəlxalq miqyaslı müsabiqə, sərgi, festival, 

     baxış və mükafatların laureatı və ya qalibi)     

iddiaçı uyğun sahə üzrə_______________________________________ hazırlamışdır. 
(respublika və ya beynəlxalq miqyaslı müsabiqə, sərgi, festival, 

     baxış və mükafatların laureatını və ya qalibini)   

İddiaçı elmi-pedaqoji fəaliyyət və ya yaradıcılıq sahəsində ______ il iş stajına, 

o cümlədən ixtisas üzrə ______ il elmi-pedaqoji iş stajına malikdir.

İddiaçı ______ il bu vəzifədə qüsursuz və müvəffəqiyyətlə işləmişdir. 

İddiaçı müvafiq ixtisas  üzrə, elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin 
elmi şurasının qərarı ilə tədris-metodiki vəsait kimi çapa tövsiyə edilmiş və ümumi 
həcmi ________________________________________ işarədən ibarət

 (işarə sayı) 

____ tədris-metodiki  iş təqdim etmişdir.
 (sayı) 

İddiaçı müvafiq sahə üzrə respublika və ya beynəlxalq miqyaslı elmi tədbirlərin       
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(konfrans, konqres, simpozium və s.) nəticələri üzrə_____ məruzə və _____ tezis,  
                                                                                                                              (sayı)                            (sayı)                                                                            
o cümlədən xaricdə ______  məruzə və______ tezis dərc etdirmişdir.                                    
                                          (sayı)                                      (sayı)                   

 
İddiaçı müvafiq ixtisas üzrə _____, onlardan həmmüəllifsiz _____ elmi əsər təqdim  
                                                                      (sayı)                                                                (sayı)                                                                                                   
etmişdir. 
 
                                                                       
İddiaçı müvafiq ixtisas üzrə yaradıcılıq fəaliyyətinin ______ əhəmiyyətli nəticəsini  
                                                                                                                               (sayı) 
təqdim etmişdir.  
 
 
İddiaçı müvafiq sahə üzrə _______________________________________ olmuşdur. 
                                                                    (respublika və ya beynəlxalq miqyaslı müsabiqə, sərgi, festival,        
                                                                           baxış və mükafatların laureatı, qalibi və ya diplomantı)  

 
İddiaçı müvafiq sahə üzrə ____________________________________ hazırlamışdır. 
                                                                   (respublika və ya beynəlxalq miqyaslı müsabiqə, sərgi, festival,        
                                                                     baxış və mükafatların laureatını, qalibini və ya diplomantını)  
 
 

İddiaçı müvafiq ixtisas üzrə  yaradıcılıq işinə dair  ______ patent təqdim etmişdir. 
                                                                                                  (sayı)                                                                                                                               
 
 
İddiaçıya elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə dosent elmi adının verilməsi üçün __________ 

   (elmi müəssisə  
 

   _____________________________________________________________________  
və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı) 

 
elmi şurasının _________ tarixli iclasında şuranın ______ nəfər üzvündən______ nəfər 

              (gün, ay, il)               (sayı)         (sayı) 

 

üzvü iştirak etmiş, elmi adın verilməsinin lehinə _____, əleyhinə ______ səs verilmiş, 
                      (sayı)                                (sayı)                                                                                                                                   

______ bülleten etibarsız sayılmışdır. 
   (sayı)  

  

(Hesablama komissiyasının _____________ tarixli __________ nömrəli protokolu). 
                                                                                 (gün, ay, il)                                    (nömrə) 
 
                  
 
 

Təqdim edilmiş sənədlərin “Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin  

2.6-cı bəndinə uyğun olduğu nəzərə alınaraq 

 _____________________________________________________________________  
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı) 

elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə 

___________________ elm sahəsinin  ___________________________ ixtisası üzrə  
              (elm sahəsinin adı)                                                                      (ixtisasın şifri və adı) 

 

dosent elmi adının verilməsi tövsiyə edilir. 
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Elmi şuranın sədri                  _______________                 ___________________ 
                                                                                      (imza)                                                              (adı, soyadı) 

                                         M.Y. 

Elmi şuranın katibi                 ________________               ____________________ 
                                                                                     (imza)                                                               (adı, soyadı) 

                                       (tarix) 
 
 
   Qeyd: 
 

1. Arayışda tarix, ixtisasın şifri və protokol nömrəsindən başqa digər rəqəmlər sözlə yazılır. 
2. Arayışda boş qalan sahələrdə tire (–) işarəsi qoyulur. 



Əlavə 3.8 

Dosent elmi adının elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə verilməsi haqqında 

A R A Y I Ş 

(“Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.7-ci bəndinin tələblərinə 

 uyğun hərbi sahədə fəaliyyət göstərən, elmi dərəcəsi olmayan iddiaçılar üçün) 

İş № _______ 

______________________________________________________________________ 
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı, vətəndaşlığı) 

__________ tarixindən ___________________________________________________ 
  (gün, ay, il)                      elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin 

______________________________________________________________________ 
və onun struktur bölməsinin adı) 

____________________ _____________________________________ vəzifəsini tutur. 
(müsabiqə yolu ilə və ya təyinatla)                               (vəzifənin adı) 

İddiaçı ___________ tarixində  anadan  olmuş,___________ ildə_________________ 
  (gün, ay, il)                                                                                       (gün, ay, il)                  (magistr elmi ixtisas dərəcəsi 

____________________ almışdır. 
 və ya ona bərabər tutulan ali təhsil)

İddiaçı hərbi sahədə aşağıdakı əhəmiyyətli nailiyyətləri əldə etmişdir: 

____________________________________________________________________ 
(Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində xüsusi xidmətləri)

____________________________________________________________________ 
(zabit kadrların hazırlanmasında xüsusi xidmətləri) 

İddiaçı hərbi sahədə ______ il xidmət  göstərmişdir, o cümlədən ixtisas üzrə ______ il 

elmi-pedaqoji iş stajına malikdir.      

İddiaçı  ______ il bu vəzifədə qüsursuz və müvəffəqiyyətlə işləmişdir.   

İddiaçı müvafiq ixtisas  üzrə, elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin 
elmi şurasının qərarı ilə tədris-metodiki vəsait kimi çapa tövsiyə edilmiş və ümumi 
həcmi ________________________________________ işarədən ibarət

 (işarə sayı) 

____ tədris-metodiki  iş təqdim etmişdir.
 (sayı) 

İddiaçı müvafiq ixtisas üzrə _______ elmi əsər təqdim etmişdir. 
  (sayı) 

İddiaçıya elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə dosent elmi adının verilməsi üçün __________ 
   (elmi müəssisə 

http://www.aak.gov.az/ea_senedler/elmi_adlar_elaveler/elave3_8.doc


Əlavə 3.8 

 

   _____________________________________________________________________  
və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı) 

 
elmi şurasının _________ tarixli iclasında şuranın ______ nəfər üzvündən______ nəfər 

              (gün, ay, il)               (sayı)         (sayı) 

 

üzvü iştirak etmiş, elmi adın verilməsinin lehinə _____, əleyhinə ______ səs verilmiş, 
                      (sayı)                               (sayı)                                                                                                                                   

______ bülleten etibarsız sayılmışdır. 
   (sayı)  

  

(Hesablama komissiyasının _____________ tarixli __________ nömrəli protokolu). 
                                                                                 (gün, ay, il)                                    (nömrə) 
 
                  
 

Təqdim edilmiş sənədlərin “Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin  

2.7-ci bəndinə uyğun olduğu nəzərə alınaraq 

 _____________________________________________________________________  
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı) 

emi-pedaqoji fəaliyyətə görə 

___________________ elm sahəsinin  ___________________________ ixtisası üzrə  
           (elm sahəsinin adı)                                                                           (ixtisasın şifri və adı) 

 

dosent elmi adının verilməsi tövsiyə edilir. 
 
 
 
 
 

Elmi şuranın sədri                  _______________                 ___________________ 
      (imza)                                                              (adı, soyadı) 

                                         M.Y. 

Elmi şuranın katibi                 _______________                ____________________ 
     (imza)                                                              (adı, soyadı) 

                                       (tarix) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Qeyd: 
 

1. Arayışda tarix, ixtisasın şifri və protokol nömrəsindən başqa digər rəqəmlər sözlə yazılır. 
2. Arayışda boş qalan sahələrdə tire (–) işarəsi qoyulur. 



Əlavə 3.9 

Dosent elmi adının elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə verilməsi haqqında 

A R A Y I Ş 

(“Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.8-ci bəndinin tələblərinə uyğun bədən 

tərbiyəsi və idman sahəsində fəaliyyət göstərən, elmi dərəcəsi olmayan iddiaçılar üçün) 

İş № _______ 

______________________________________________________________________ 
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı, vətəndaşlığı) 

__________ tarixindən ___________________________________________________ 
  (gün, ay, il)                                                                          (elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin 

______________________________________________________________________ 
və onun struktur bölməsinin adı) 

____________________ _____________________________________ vəzifəsini tutur. 
(müsabiqə yolu ilə və ya təyinatla)                               (vəzifənin adı) 

İddiaçı ___________ tarixində  anadan  olmuş,___________ ildə_________________ 
  (gün, ay, il)                                                                                      (gün, ay, il)                   (magistr elmi ixtisas dərəcəsi 

____________________ almışdır. 
 və ya ona bərabər tutulan ali təhsil)

İddiaçı bədən tərbiyəsi və idman sahəsində aşağıdakı əhəmiyyətli nailiyyətləri əldə etmişdir: 

iddiaçı____________________________________________________ adını almışdır; 
 (əməkdar məşqçi, əməkdar idman ustası, əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi) 

iddiaçı________________________________________________________ olmuşdur; 
 (respublika və ya beynəlxalq miqyaslı yarışların çempionu) 

iddiaçı_____________________________________________________ hazırlamışdır. 
(respublika və ya beynəlxalq miqyaslı yarışların çempionunu) 

İddiaçı bədən tərbiyəsi və idman sahəsində _____ il iş stajına , o cümlədən ixtisas üzrə 

_____ il elmi-pedaqoji iş stajına malikdir. 

İddiaçı ______ il bu vəzifədə qüsursuz və müvəffəqiyyətlə  işləmişdir.      

İddiaçı müvafiq ixtisas  üzrə, elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin 
elmi şurasının qərarı ilə tədris-metodiki vəsait kimi çapa tövsiyə edilmiş və ümumi 
həcmi ________________________________________ işarədən ibarət

 (işarə sayı) 

____ tədris-metodiki  iş təqdim etmişdir.
 (sayı) 

İddiaçının müvafiq sahə üzrə respublika və ya beynəlxalq miqyaslı elmi tədbirlərin
(konfrans, konqres, simpozium və s.) nəticələri üzrə_____ məruzə və _____ tezis, 

 (sayı)                            (sayı) 

o cümlədən xaricdə ______  məruzə və______ tezis dərc etdirmişdir.
 (sayı)  (sayı)
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İddiaçı müvafiq ixtisas üzrə _____, onlardan həmmüəllifsiz _____ elmi əsər təqdim  
                                                                      (sayı)                                                                (sayı)                                                                                                   
etmişdir. 
 
 
İddiaçı müvafiq sahə üzrə________________________________________ olmuşdur. 
                                                                 (respublika və ya beynəlxalq miqyaslı yarışların hakimi və ya çempionu)  
 

İddiaçı müvafiq sahə üzrə ____________________________________ hazırlamışdır. 
                                                                    (respublika və ya beynəlxalq miqyaslı yarışların çempionunu)  

 
 
İddiaçıya elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə dosent elmi adının verilməsi üçün __________ 

   (elmi müəssisə  
 

   _____________________________________________________________________  
və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı) 

 
elmi şurasının _________ tarixli iclasında şuranın ______ nəfər üzvündən______ nəfər 

              (gün, ay, il)               (sayı)         (sayı) 

 

üzvü iştirak etmiş, elmi adın verilməsinin lehinə _____, əleyhinə ______ səs verilmiş, 
                      (sayı)                               (sayı)                                                                                                                                   

______ bülleten etibarsız sayılmışdır. 
   (sayı)  

  

(Hesablama komissiyasının _____________ tarixli __________ nömrəli protokolu). 
                                                                                 (gün, ay, il)                                    (nömrə) 
 

 

Təqdim edilmiş sənədlərin “Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin  

2.8-ci bəndinə uyğun olduğu nəzərə alınaraq 

 _____________________________________________________________________  
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı) 

elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə 

___________________ elm sahəsinin  ___________________________ ixtisası üzrə  
              (elm sahəsinin adı)                                                                      (ixtisasın şifri və adı) 

 

dosent elmi adının verilməsi tövsiyə edilir. 
 
 

Elmi şuranın sədri                  _______________                 ___________________ 
      (imza)                                                  (adı, soyadı) 

                                         M.Y. 

Elmi şuranın katibi                 ________________               ____________________ 
     (imza)                                               (adı, soyadı) 

                                       (tarix) 
 
 
 
 
 
   Qeyd: 
 

1. Arayışda tarix, ixtisasın şifri və protokol nömrəsindən başqa digər rəqəmlər sözlə yazılır. 
2. Arayışda boş qalan sahələrdə tire (–) işarəsi qoyulur. 



Əlavə 3.10 

Professor elmi adının elmi fəaliyyətə görə verilməsi haqqında 

A R A Y I Ş 

(“Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 3.1-ci bəndinin tələblərinə 

uyğun elmlər doktoru elmi dərəcəsi olan, dosent elmi adı almış iddiaçılar üçün) 

İş № _______ 

_____________________________________________________________________ 
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı, vətəndaşlığı) 

__________ tarixindən __________________________________________________ 
  (gün, ay, il)                                                                         (elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin 

_____________________________________________________________________ 
 və onun struktur bölməsinin adı) 

____________________ ____________________________________ vəzifəsini tutur.  
(müsabiqə yolu ilə və ya təyinatla)                               (vəzifənin adı) 

İddiaçı ___________ tarixində  anadan  olmuş,___________ ildə_________________ 
 (gün, ay, il)                                                                                     (gün, ay, il)                             (magistr və ya 

___________________ elmi ixtisas dərəcəsi, ____________ ildə ________________ 
  ona bərabər tutulan)                                                                                (gün, ay, il) 

____________________________________________________________ ixtisasında 
(ixtisasın şifri və adı) 

____________________________________________ elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru,  
 (elm sahəsinin adı) 

________ ildə _________________________________________________________ 
 (gün, ay, il)                                                                            (ixtisasın şifri və adı) 

ixtisasında ___________________________________ elm sahəsi üzrə elmlər doktoru 
 (elm sahəsinin adı) 

elmi dərəcəsi, ___________ ildə dosent elmi adı almışdır. 
  (gün, ay, il) 

İddiaçı _____ il elmi iş stajına malikdir.  

İddiaçı elmlər doktoru elmi dərəcəsi aldıqdan sonra _____ il bu vəzifədə qüsursuz və 

müvəffəqiyyətlə işləmişdir. 

İddiaçı elmlər doktoru dissertasiyasının müdafiəsindən sonra müvafiq ixtisas üzrə elmi 
müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin elmi şurasının qərarı ilə çapa tövsiyə 
edilmiş və həcmi __________________________________________ işarədən ibarət 

  (işarə sayı) 

______ monoqrafiya  nəşr etdirmişdir.
 (sayı) 

İddiaçı elmlər doktoru dissertasiyasının müdafiəsindən sonra müvafiq ixtisas üzrə 
beynəlxalq miqyaslı elmi tədbirlərin (konfrans, konqres, simpozium və s.) nəticələri üzrə 
_____  məruzə və _____ tezis, o cümlədən xaricdə _____  məruzə və _____ tezis 
  (sayı)                                     (sayı)                                                                      (sayı)                                   (sayı) 

dərc etdirmişdir.     
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İddiaçı elmlər doktoru dissertasiyasının müdafiəsindən sonra müvafiq ixtisas üzrə  
____  , o cümlədən beynəlxalq xülasələndirmə və indeksləmə sistemlərinə 

  (sayı) 
(bazalarına) daxil olan dövri elmi nəşrlərdə____ elmi məqalə dərc etdirmişdir.                                             
                                                                                                        (sayı)  

 
İddiaçının elmi rəhbərliyi  və ya elmi məsləhətçiliyi ilə ixtisas üzrə təkbaşına hazırladığı 
_____ mütəxəssis elmi dərəcə almışdır.       
   (sayı) 
 
 

İddiaçıya elmi fəaliyyətə görə professor elmi adının verilməsi üçün _________________ 
                                                                                                                                                                            (elmi müəssisə və  

 

   _____________________________________________________________________  
təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı) 

 
elmi (elmi-texniki) şurasının _________ tarixli iclasında şuranın ______ nəfər üzvündən 

                                                                            (gün, ay, il)                                                                    (sayı) 

  

_____ nəfər üzvü iştirak etmiş, elmi adın verilməsinin lehinə _____, əleyhinə ______ 
       (sayı)                                                                                                                                        (sayı)                               ( sayı)      

                                                                                                                                        
səs verilmiş, ______ bülleten etibarsız sayılmışdır. 
                                    (sayı)  

 

(Hesablama komissiyasının _____________ tarixli __________ nömrəli protokolu). 
                                                                                  (gün, ay, il)                                     (nömrə) 

 
 

Təqdim edilmiş sənədlərin “Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin  

3.1-ci bəndinə uyğun olduğu nəzərə alınaraq 

 _____________________________________________________________________  
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı) 

elmi fəaliyyətə görə 

___________________ elm sahəsinin  ___________________________ ixtisası üzrə  
           (elm sahəsinin adı)                                                                        (ixtisasın şifri və adı) 

 

professor elmi adının verilməsi tövsiyə edilir. 
 
 
 

Elmi şuranın sədri                  _______________                 ___________________ 
                                                                                    (imza)                                                                 (adı, soyadı) 

                                         M.Y. 

Elmi şuranın katibi                 ________________               ____________________ 
                                                                                     (imza)                                                                 (adı, soyadı) 

             
 
                                (tarix) 
    
Qeyd: 
 

1. Arayışda tarix, ixtisasın şifri və protokol nömrəsindən başqa digər rəqəmlər sözlə yazılır. 
2. Arayışda boş qalan sahələrdə tire (–) işarəsi qoyulur. 



Əlavə 3.11 

Professor elmi adının elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə verilməsi haqqında 

A R A Y I Ş 

(“Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 3.2-ci bəndinin tələblərinə 

uyğun elmlər doktoru elmi dərəcəsi olan, dosent elmi adı almış iddiaçılar üçün) 

İş № _______ 

_____________________________________________________________________ 
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı, vətəndaşlığı) 

__________ tarixindən __________________________________________________ 
  (gün, ay, il)                                                            (elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin 

_____________________________________________________________________ 
 və onun struktur bölməsinin adı) 

____________________ ____________________________________ vəzifəsini tutur.  
(müsabiqə yolu ilə və ya təyinatla)                               (vəzifənin adı) 

İddiaçı ___________ tarixində  anadan  olmuş,___________ ildə_________________ 
 (gün, ay, il)                                                                                     (gün, ay, il)                             (magistr və ya 

___________________ elmi ixtisas dərəcəsi, ____________ ildə ________________ 
  ona bərabər tutulan)                                                                                (gün, ay, il) 

____________________________________________________________ ixtisasında 
(ixtisasın şifri və adı) 

____________________________________________ elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru,  
 (elm sahəsinin adı) 

________ ildə _________________________________________________________ 
 (gün, ay, il)                                                                            (ixtisasın şifri və adı) 

ixtisasında ___________________________________ elm sahəsi üzrə elmlər doktoru 
 (elm sahəsinin adı) 

elmi dərəcəsi, ___________ ildə dosent elmi adı almışdır. 
 (gün, ay, il) 

İddiaçı _____ il elmi-pedaqoji iş stajına malikdir.  

İddiaçı elmlər doktoru elmi dərəcəsi aldıqdan sonra _____ il bu vəzifədə qüsursuz və 

müvəffəqiyyətlə işləmişdir. 

İddiaçı elmlər doktoru dissertasiyasının müdafiəsindən sonra müvafiq ixtisas üzrə 
____, o cümlədən beynəlxalq xülasələndirmə və indeksləmə sistemlərinə (bazalarına) 
 (sayı) 

daxil olan dövri elmi nəşrlərdə dərc olunmuş ______ elmi məqalə təqdim etmişdir. 
   (sayı)

İddiaçının elmi rəhbərliyi və ya elmi məsləhətçiliyi ilə ixtisas üzrə təkbaşına hazırladığı
_____ mütəxəssis elmi dərəcə almışdır. 

(sayı)

İddiaçı dosent elmi adı aldıqdan sonra müvafiq ixtisas üzrə elmi müəssisə və təşkilatın, 
ali təhsil müəssisəsinin elmi şurasının qərarı ilə tədris-metodiki vəsait kimi çapa  
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Əlavə 3.11 

tövsiyə edilmiş və ümumi həcmi _______________________________________  
                                                                                                                    (işarə sayı)                                  

işarədən ibarət ____ həmmüəllifsiz ________________ təqdim etmişdir. 
                                      (sayı)                                         (dərslik və ya dərs vəsaiti) 
 

İddiaçı elmlər doktoru dissertasiyasının müdafiəsindən sonra müvafiq ixtisas üzrə elmi 
müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin elmi şurasının qərarı ilə çapa tövsiyə 
edilmiş və həcmi ___________________________________________ işarədən ibarət  
                                                                                            (işarə sayı)                      

____ monoqrafiya nəşr etdirmişdir.      
 (sayı) 
 

İddiaçı elmlər doktoru dissertasiyasının müdafiəsindən sonra müvafiq ixtisas üzrə  
beynəlxalq miqyaslı elmi tədbirlərin (konfrans, konqres, simpozium və s.) nəticələri üzrə 
_____  məruzə və _____ tezis, o cümlədən xaricdə______  məruzə və ______ tezis 
    (sayı)                                    (sayı)                                                                     (sayı)                                       (sayı) 
                                         

dərc etdirmişdir.                                     
 
İddiaçıya elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə professor elmi adının verilməsi üçün _________ 

        (elmi müəssisə  

   _____________________________________________________________________  
və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı) 

 
elmi şurasının _________ tarixli iclasında şuranın ______ nəfər üzvündən______ nəfər 

                                            (gün, ay, il)                                                                  (sayı)                                                (sayı) 

 

üzvü iştirak etmiş, elmi adın verilməsinin lehinə _____, əleyhinə ______ səs verilmiş, 
                                                                                                                         (sayı)                               ( sayı)                                                                                                                                   

______ bülleten etibarsız sayılmışdır. 
     (sayı)  

  

(Hesablama komissiyasının _____________ tarixli __________ nömrəli protokolu). 
                                                                                 (gün, ay, il)                                    (nömrə) 

   

Təqdim edilmiş sənədlərin “Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin  

3.2-ci bəndinə uyğun olduğu nəzərə alınaraq 

 _____________________________________________________________________  
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı) 

elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə 

___________________ elm sahəsinin  ___________________________ ixtisası üzrə  
            (elm sahəsinin adı)                                                                             (ixtisasın şifri və adı) 

 
professor elmi adının verilməsi tövsiyə edilir. 

 

Elmi şuranın sədri                  _______________                 ___________________ 
                                                                                      (imza)                                                              (adı, soyadı) 

                                         M.Y. 

Elmi şuranın katibi                 ________________               ____________________ 
                                                                                      (imza)                                                              (adı, soyadı) 

  
                                      (tarix)  
 
Qeyd: 
 

1. Arayışda tarix, ixtisasın şifri və protokol nömrəsindən başqa digər rəqəmlər sözlə yazılır. 
2. Arayışda boş qalan sahələrdə tire (–) işarəsi qoyulur. 



Əlavə 3.12 

Professor elmi adının elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə verilməsi haqqında 

A R A Y I Ş 

(“Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 3.3-cü bəndinin tələblərinə uyğun  
sənətşünaslıq və ya memarlıq üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi olan, dosent elmi adı almış iddiaçılar üçün) 

İş № _______ 

_____________________________________________________________________ 
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı, vətəndaşlığı) 

_______________tarixindən______________________________________________
 (gün, ay, il)                                                                 (elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin 

___________________________________________________________________________________ 
və onun struktur bölməsinin adı) 

____________________   ____________________________________vəzifəsini tutur. 
  (müsabiqə yolu ilə və ya təyinatla)                                   (vəzifənin adı) 

İddiaçı __________ tarixində  anadan  olmuş,___________ ildə__________________ 
 (gün, ay, il)                                                                                        (gün, ay, il)                                (magistr və ya 

_____________________________________ elmi ixtisas dərəcəsi, ___________ ildə 
  ona bərabər tutulan)                                    (gün, ay, il) 

____________________________________________________________ ixtisasında 
 (ixtisasın şifri və adı) 

___________________________________________ elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru, 
 (elm sahəsinin adı) 

 _______________ ildə__________________________________________________ 
 (gün, ay, il)                                                                 (ixtisasın şifri və adı) 

 ixtisasında _________________________________ elm sahəsi üzrə elmlər doktoru 
      (elm sahəsinin adı) 

elmi dərəcəsi, ___________ ildə dosent elmi adı almışdır. 
  (gün, ay, il) 

İddiaçı mədəniyyət, incəsənət və ya memarlıq sahəsində aşağıdakı əhəmiyyətli 
nailiyyətləri əldə etmişdir: 

iddiaçı __________________________________________________ adını almışdır; 
 (xalq artisti, xalq rəssamı, əməkdar incəsənət xadimi, əməkdar artist, əməkdar 

     rəssam, əməkdar memar, əməkdar mədəniyyət işçisi) 

iddiaçı uyğun sahə üzrə________________________________________ olmuşdur; 
(respublika və ya beynəlxalq miqyaslı müsabiqə, sərgi, festival, 

 baxış və mükafatların laureatı və ya qalibi) 

iddiaçı uyğun sahə üzrə_____________________________________ hazırlamışdır. 
(respublika və ya beynəlxalq miqyaslı müsabiqə, sərgi, festival, 

 baxış və mükafatların laureatını və ya qalibini)  

İddiaçı _____ il elmi-pedaqoji iş stajına malikdir. 

İddiaçı _____ il bu vəzifədə qüsursuz və müvəffəqiyyətlə işləmişdir. 
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Əlavə 3.12 

İddiaçıya elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə professor elmi adının verilməsi üçün _________ 
                                                                                                                                                                                       (elmi müəssisə  

 

   _____________________________________________________________________  
və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı) 

 
elmi şurasının _________ tarixli iclasında şuranın ______ nəfər üzvündən______ nəfər 

                                           (gün, ay, il)                                                                   (sayı)                                                 (sayı) 

       
 

üzvü iştirak etmiş, elmi adın verilməsinin lehinə _____, əleyhinə ______ səs verilmiş, 
                                                                                                                         (sayı)                               ( sayı)      

                                                                                                                                        
______ bülleten etibarsız sayılmışdır. 
     (sayı)  

  

(Hesablama komissiyasının ______________ tarixli __________ nömrəli protokolu). 
                                                                                 (gün, ay, il)                                    (nömrə) 

 

Təqdim edilmiş sənədlərin “Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin  

3.3-cü bəndinə uyğun olduğu nəzərə alınaraq 

 _____________________________________________________________________  
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı) 

elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə 

___________________ elm sahəsinin  ___________________________ ixtisası üzrə  
          (elm sahəsinin adı)                                                                         (ixtisasın şifri və adı) 

 
professor elmi adının verilməsi tövsiyə edilir. 

 
 
 

Elmi şuranın sədri                  _______________                 ___________________ 
                                                                    (imza)                                                       (adı, soyadı) 

                                         M.Y. 

Elmi şuranın katibi                 ________________               ____________________ 
                                                                    (imza)                                                       (adı, soyadı) 

                                       (tarix) 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Qeyd: 
 

1. Arayışda tarix, ixtisasın şifri və protokol nömrəsindən başqa digər rəqəmlər sözlə yazılır. 
2. Arayışda boş qalan sahələrdə tire (–) işarəsi qoyulur. 



Əlavə 3.13 

Professor elmi adının elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə verilməsi haqqında 

A R A Y I Ş 

(“Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 3.4-cü bəndinin tələblərinə uyğun milli  

təhlükəsizlik və hərbi elmlər üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi olan, dosent elmi adı almış iddiaçılar üçün) 

İş № _______ 

_____________________________________________________________________ 
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı, vətəndaşlığı) 

__________ tarixindən __________________________________________________ 
  (gün, ay, il)                                                                    (elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin 

_____________________________________________________________________ 
 və onun struktur bölməsinin adı) 

____________________ ____________________________________ vəzifəsini tutur.  
(müsabiqə yolu ilə və ya təyinatla)                               (vəzifənin adı) 

İddiaçı __________ tarixində  anadan  olmuş,___________ ildə_________________ 
 (gün, ay, il)                                                                                (gün, ay, il)                                 (magistr və ya 

___________________________________ elmi ixtisas dərəcəsi, ___________ ildə 
     ona bərabər tutulan)                                                                                                               (gün, ay, il) 

___________________________________________________________ ixtisasında 
 (ixtisasın şifri və adı) 

__________________________________________ elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru, 
 (elm sahəsinin adı) 

 _______________ ildə ________________________________________________ 
  (gün, ay, il)                                                                                      (ixtisasın şifri və adı) 

 ixtisasında _________________________________ elm sahəsi üzrə elmlər doktoru 
 (elm sahəsinin adı) 

elmi dərəcəsi, ___________ ildə dosent elmi adı almışdır. 
 (gün, ay, il) 

İddiaçı milli təhlükəsizlik və hərbi sahədə aşağıdakı əhəmiyyətli nailiyyətləri əldə etmişdir: 

____________________________________________________________________ 
(Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində xüsusi xidmətləri)

____________________________________________________________________ 
(zabit kadrların hazırlanmasında xüsusi xidmətləri) 

İddiaçı _____ il elmi-pedaqoji iş stajına malikdir. 

İddiaçı _____ il bu vəzifədə qüsursuz və müvəffəqiyyətlə işləmişdir. 
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Əlavə 3.13 

 

İddiaçıya elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə professor elmi adının verilməsi üçün _________ 
                                                                                                                                                                                      (elmi müəssisə  
 

   _____________________________________________________________________  
və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı) 

 
elmi şurasının _________ tarixli iclasında şuranın ______ nəfər üzvündən______ nəfər 

                                            (gün, ay, il)                                                                   (sayı)                                                 (sayı) 

       
 

üzvü iştirak etmiş, elmi adın verilməsinin lehinə _____, əleyhinə ______ səs verilmiş, 
                                                                                                                         (sayı)                                (sayı)      

                                                                                                                                        
______ bülleten etibarsız sayılmışdır. 
     (sayı)  

  

(Hesablama komissiyasının _____________ tarixli __________ nömrəli protokolu). 
                                                                                 (gün, ay, il)                                    (nömrə) 

 

Təqdim edilmiş sənədlərin “Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin  

3.4-cü bəndinə uyğun olduğu nəzərə alınaraq 

 _____________________________________________________________________  
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı) 

elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə 

___________________ elm sahəsinin  ___________________________ ixtisası üzrə  
            (elm sahəsinin adı)                                                                      (ixtisasın şifri və adı) 

 
professor elmi adının verilməsi tövsiyə edilir. 

 
 
 

Elmi şuranın sədri                  _______________                 ___________________ 
                                                                                    (imza)                                                               (adı, soyadı) 

                                         M.Y. 

Elmi şuranın katibi                 ________________               ____________________ 
                                                                                    (imza)                                                                (adı, soyadı) 

                                       (tarix) 

                           
   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Qeyd: 

 

1. Arayışda tarix, ixtisasın şifri və protokol nömrəsindən başqa digər rəqəmlər sözlə yazılır. 
2. Arayışda boş qalan sahələrdə tire (–) işarəsi qoyulur. 

 



Əlavə 3.14 

Professor elmi adının elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə verilməsi haqqında 

A R A Y I Ş 

(“Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 3.5-ci bəndinin tələblərinə uyğun bədən tərbiyəsi və 

 idman sahəsində fəaliyyət göstərən, elmlər doktoru elmi dərəcəsi olan, dosent elmi adı almış iddiaçılar üçün) 

İş № _______ 

_____________________________________________________________________ 
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı, vətəndaşlığı) 

__________ tarixindən __________________________________________________ 
  (gün, ay, il)                                                            (elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin 

_____________________________________________________________________ 
və onun struktur bölməsinin adı) 

____________________ ____________________________________ vəzifəsini tutur.  
(müsabiqə yolu ilə və ya təyinatla)                               (vəzifənin adı) 

İddiaçı __________ tarixində  anadan  olmuş,__________ ildə_________________ 
 (gün, ay, il)                                                                                     (gün, ay, il)                            (magistr və ya 

___________________________________ elmi ixtisas dərəcəsi, ___________ ildə 
     ona bərabər tutulan)                                                                                                              (gün, ay, il) 

__________________________________________________________ ixtisasında 
 (ixtisasın şifri və adı) 

__________________________________________ elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru, 
 (elm sahəsinin adı) 

 _______________ ildə ________________________________________________ 
  (gün, ay, il)                                                                          (ixtisasın şifri və adı) 

 ixtisasında _________________________________ elm sahəsi üzrə elmlər doktoru 
 (elm sahəsinin adı) 

elmi dərəcəsi, ___________ ildə dosent elmi adı almışdır. 
  (gün, ay, il) 

İddiaçı bədən tərbiyəsi və idman sahəsində aşağıdakı əhəmiyyətli nailiyyətləri əldə etmişdir: 

iddiaçı_____________________________________________________adını almışdır; 
 (əməkdar məşqçi, əməkdar idman ustası, əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi) 

iddiaçı _______________________________________________ çempionu olmuşdur; 
 (respublika və ya beynəlxalq miqyaslı yarışların) 

iddiaçı __________________________________________ çempionunu hazırlamışdır. 
 (respublika və ya beynəlxalq miqyaslı yarışların) 

İddiaçı _____ il elmi-pedaqoji iş stajına malikdir.      
İddiaçı _____ il bu vəzifədə qüsursuz və müvəffəqiyyətlə işləmişdir. 

http://www.aak.gov.az/ea_senedler/elmi_adlar_elaveler/elave3_14.doc


Əlavə 3.14 

İddiaçıya elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə professor elmi adının verilməsi üçün__________ 
                                                                                                                                                                                        (elmi müəssisə  

 

   _____________________________________________________________________  
və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı) 

 
elmi şurasının _________ tarixli iclasında şuranın ______ nəfər üzvündən______ nəfər 

                                          (gün, ay, il)                                                            (sayı)                                             (sayı) 

 
 

üzvü iştirak etmiş, elmi adın verilməsinin lehinə _____, əleyhinə ______ səs verilmiş, 
                                                                                                                         (sayı)                               ( sayı)      

                                                                                                                                        
______ bülleten etibarsız sayılmışdır. 
     (sayı)  

  

(Hesablama komissiyasının ______________ tarixli __________ nömrəli protokolu). 
                                                                                 (gün, ay, il)                                    (nömrə) 

 

Təqdim edilmiş sənədlərin “Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin  

3.5-ci bəndinə uyğun olduğu nəzərə alınaraq 

 _____________________________________________________________________  
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı) 

elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə 

___________________ elm sahəsinin  ___________________________ ixtisası üzrə  
       (elm sahəsinin adı)                                                                               (ixtisasın şifri və adı) 

 
professor elmi adının verilməsi tövsiyə edilir. 

 
 
 

Elmi şuranın sədri                  _______________                 ___________________ 
                                                                                     (imza)                                                              (adı, soyadı) 

                                         M.Y. 

Elmi şuranın katibi                 ________________               ____________________ 
                                                                                      (imza)                                                              (adı, soyadı) 

                                       (tarix) 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qeyd: 
 

1. Arayışda tarix, ixtisasın şifri və protokol nömrəsindən başqa digər rəqəmlər sözlə yazılır. 
2. Arayışda boş qalan sahələrdə tire (–) işarəsi qoyulur. 

 



Əlavə 3.15 

Professor elmi adının elmi fəaliyyətə görə verilməsi haqqında 

A R A Y I Ş 

(“Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 3.6-cı bəndinin tələblərinə uyğun 

 fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi olan, dosent elmi adı almış iddiaçılar üçün) 

İş № _______ 

_____________________________________________________________________ 
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı, vətəndaşlığı) 

__________ tarixindən __________________________________________________ 
  (gün, ay, il)                                                                    (elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin 

_____________________________________________________________________ 
 və onun struktur bölməsinin adı) 

____________________ ____________________________________ vəzifəsini tutur.  
(müsabiqə yolu ilə və ya təyinatla)                               (vəzifənin adı) 

İddiaçı ___________ tarixində  anadan  olmuş,___________ ildə_________________ 
 (gün, ay, il)                                                                                      (gün, ay, il)                                   (magistr və ya 

___________________ elmi ixtisas dərəcəsi, ____________ ildə ________________ 
  ona bərabər tutulan)                                                                                  (gün, ay, il) 

____________________________________________________________ ixtisasında 
(ixtisasın şifri və adı)

____________________________________________ elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru  
 (elm sahəsinin adı) 

elmi dərəcəsi, ___________ ildə dosent elmi adı almışdır. 
   (gün, ay, il) 

İddiaçı _____ il elmi iş stajına malikdir. 

İdddiaçı dosent elmi adı aldıqdan sonra ____ il, o cümlədən ____ il bu vəzifədə 
qüsursuz və müvəffəqiyyətlə işləmişdir. 

İddiaçı müvafiq ixtisas üzrə xaricdə həmmüəllifsiz, xarici dildə, elmi müəssisə və 
təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin elmi şurasının qərarı ilə çapa tövsiyə edilmiş, 
fəlsəfə doktoru dissertasiyasını təkrarlamayan və
həcmi ____________________________________________ işarədən ibarət

 (işarə sayı) 

_____ monoqrafiya nəşr etdirmişdir. 
  (sayı)

İddiaçı dosent elmi adı aldıqdan sonra müvafiq ixtisas üzrə beynəlxalq miqyaslı elmi 
tədbirlərin (konfrans, konqres, simpozium və s.) nəticələri üzrə _____ məruzə və 

 (sayı)

_____ tezis, o cümlədən xaricdə _____  məruzə və _____ tezis dərc etdirmişdir.  
   (sayı)                                                                      (sayı)                                    (sayı) 

İddiaçı dosent elmi adı aldıqdan sonra müvafiq ixtisas üzrə ____, o cümlədən 
     (sayı) 

beynəlxalq xülasələndirmə və indeksləmə sistemlərinə (bazalarına) daxil olan dövri elmi 
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Əlavə 3.15 

nəşrlərdə______ (o cümlədən ______ həmmüəllifsiz) elmi məqalə dərc etdirmişdir. 
                          (sayı)                                         (sayı) 

 
İddiaçının elmi rəhbərliyi ilə ixtisas üzrə təkbaşına hazırladığı ______ mütəxəssis elmi         
                                                                                                                                                      (sayı) 

dərəcə almışdır.      
                                   
 

İddiaçıya elmi fəaliyyətə görə professor elmi adının verilməsi üçün _________________ 
                                                                                                                                                                           (elmi müəssisə və  

 

   _____________________________________________________________________  
təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı) 

 
elmi (elmi-texniki) şurasının _________ tarixli iclasında şuranın ______ nəfər üzvündən 

                                                                           (gün, ay, il)                                                                    (sayı) 

  

_____ nəfər üzvü iştirak etmiş, elmi adın verilməsinin lehinə _____, əleyhinə ______ 
       (sayı)                                                                                                                                        (sayı)                               ( sayı)      

                                                                                                                                        
səs verilmiş, ______ bülleten etibarsız sayılmışdır. 
                                    (sayı)  

 

(Hesablama komissiyasının ______________ tarixli __________ nömrəli protokolu). 
                                                                                  (gün, ay, il)                                     (nömrə) 

  
  
 

Təqdim edilmiş sənədlərin “Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin  

3.6-cı bəndinə uyğun olduğu nəzərə alınaraq 

 _____________________________________________________________________  
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı) 

elmi fəaliyyətə görə 

___________________ elm sahəsinin  ___________________________ ixtisası üzrə  
           (elm sahəsinin adı)                                                                          (ixtisasın şifri və adı) 

 

professor elmi adının verilməsi tövsiyə edilir. 
 
 

Elmi şuranın sədri                  _______________                 ___________________ 
                                                                                    (imza)                                                                 (adı, soyadı) 

                                         M.Y. 

Elmi şuranın katibi                 ________________               ____________________ 
                                                                                     (imza)                                                                 (adı, soyadı) 

                                    
                                     (Tarix) 
 
 
 
 
 
 
Qeyd: 
 

1. Arayışda tarix, ixtisasın şifri və protokol nömrəsindən başqa digər rəqəmlər sözlə yazılır. 
2. Arayışda boş qalan sahələrdə tire (–) işarəsi qoyulur. 



Əlavə 3.16 

Professor elmi adının elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə verilməsi haqqında 

A R A Y I Ş 

(“Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 3.7-ci bəndinin tələblərinə 

 uyğun fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi olan, dosent elmi adı almış iddiaçılar üçün) 

İş № _______ 

_____________________________________________________________________ 
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı, vətəndaşlığı) 

__________ tarixindən __________________________________________________ 
  (gün, ay, il)                                                                        (elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin 

_____________________________________________________________________ 
və onun struktur bölməsinin adı) 

____________________ ____________________________________ vəzifəsini tutur.  
(müsabiqə yolu ilə və ya təyinatla)                               (vəzifənin adı) 

İddiaçı ___________ tarixində  anadan  olmuş,___________ ildə_________________ 
 (gün, ay, il)                                                                                       (gün, ay, il)                              (magistr və ya 

___________________ elmi ixtisas dərəcəsi, ____________ ildə ________________ 
  ona bərabər tutulan)                                                                               (gün, ay, il) 

____________________________________________________________ ixtisasında 
(ixtisasın şifri və adı) 

____________________________________________ elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru  
 (elm sahəsinin adı) 

elmi dərəcəsi, ___________ ildə dosent elmi adı almışdır. 
  (gün, ay, il) 

İddiaçı _____ il elmi-pedaqoji iş stajına malikdir.  

İdddiaçı dosent elmi adı aldıqdan sonra ____ il, o cümlədən ____ il bu vəzifədə 
qüsursuz və müvəffəqiyyətlə işləmişdir. 

İddiaçı müvafiq ixtisas üzrə xaricdə həmmüəllifsiz, xarici dildə, elmi müəssisə və 
təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin elmi şurasının qərarı ilə çapa tövsiyə edilmiş, fəlsəfə 
doktoru dissertasiyasını təkrarlamayan və həcmi_______________________________  

 (işarə sayı) 

işarədən ibarət ____ monoqrafiya nəşr etdirmişdir. 
 (sayı)    

İddiaçı dosent elmi adı aldıqdan sonra müvafiq ixtisas üzrə elmi müəssisə və təşkilatın, 
ali təhsil müəssisəsinin elmi şurasının qərarı ilə tədris-metodiki vəsait kimi çapa 
tövsiyə edilmiş və ümumi həcmi _____________________________________ 

 (işarə sayı) 

işarədən ibarət ____ həmmüəllifsiz ________________ təqdim etmişdir. 
 (sayı)                                         (dərslik və ya dərs vəsaiti)

İddiaçı müvafiq ixtisas üzrə beynəlxalq miqyaslı elmi tədbirlərin (konfrans, konqres, 
simpozium və s.) nəticələri üzrə_____  məruzə və _____ tezis, o cümlədən 

 (sayı)                                    (sayı) 
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xaricdə ______  məruzə və ______ tezis dərc etdirmişdir.                                     
                        (sayı)                                      (sayı)                               

İddiaçı dosent elmi adı aldıqdan sonra müvafiq ixtisas üzrə _____ , o cümlədən 
                                                                                                                                                 (sayı) 
beynəlxalq xülasələndirmə və indeksləmə sistemlərinə (bazalarına) daxil olan 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

dövri elmi nəşrlərdə dərc edilmiş ______  (o cümlədən _____ həmmüəllifsiz) 
                                                                                    (sayı)                                          (sayı) 

elmi məqalə təqdim etmişdir. 
 
İddiaçının dosent elmi adı aldıqdan sonra elmi rəhbərliyi ilə ixtisas üzrə təkbaşına 
hazırladığı ____ mütəxəssis elmi dərəcə almışdır.                                                                                           
                   (sayı)                                                                                                           

 
İddiaçıya elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə professor elmi adının verilməsi üçün _________ 
                                                                                                                                                                                       (elmi müəssisə  

 

   _____________________________________________________________________  
və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı) 

 
elmi şurasının _________ tarixli iclasında şuranın ______ nəfər üzvündən______ nəfər 

                                             (gün, ay, il)                                                                   (sayı)                                                (sayı) 

 
 

üzvü iştirak etmiş, elmi adın verilməsinin lehinə _____, əleyhinə ______ səs verilmiş, 
                                                                                                                         (sayı)                               ( sayı)      

                                                                                                                                        
______ bülleten etibarsız sayılmışdır. 
     (sayı)  

  

(Hesablama komissiyasının ______________ tarixli __________ nömrəli protokolu). 
                                                                                 (gün, ay, il)                                    (nömrə) 

   
 

Təqdim edilmiş sənədlərin “Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin  

3.7-ci bəndinə uyğun olduğu nəzərə alınaraq 

 _____________________________________________________________________  
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı) 

elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə 

___________________ elm sahəsinin  ___________________________ ixtisası üzrə  
            (elm sahəsinin adı)                                                                         (ixtisasın şifri və adı) 

 
professor elmi adının verilməsi tövsiyə edilir. 

 
 
 

Elmi şuranın sədri                  _______________                 ___________________ 
                                                                                       (imza)                                                             (adı, soyadı) 

                                         M.Y. 

Elmi şuranın katibi                 ________________               ____________________ 
                                                                                        (imza)                                                             (adı, soyadı) 

                                       (tarix)      
   Qeyd: 
 

1. Arayışda tarix, ixtisasın şifri və protokol nömrəsindən başqa digər rəqəmlər sözlə yazılır. 
2. Arayışda boş qalan sahələrdə tire (–) işarəsi qoyulur. 



Əlavə 3.17 

Professor elmi adının elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə verilməsi haqqında 

A R A Y I Ş 

(“Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 3.8-ci bəndinin tələblərinə 
 uyğun fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi olan, dosent elmi adı almış iddiaçılar üçün) 

İş № _______ 

_____________________________________________________________________ 
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı, vətəndaşlığı) 

__________ tarixindən __________________________________________________ 
  (gün, ay, il)                                                                         (elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin 

_____________________________________________________________________ 
 və onun struktur bölməsinin adı) 

____________________ ____________________________________ vəzifəsini tutur.  
(müsabiqə yolu ilə və ya təyinatla)                               (vəzifənin adı) 

İddiaçı ___________ tarixində  anadan  olmuş,___________ ildə_________________ 
 (gün, ay, il)                                                                                     (gün, ay, il)                             (magistr və ya 

___________________ elmi ixtisas dərəcəsi, ____________ ildə ________________ 
 ona bərabər tutulan)                                                                                (gün, ay, il) 

____________________________________________________________ ixtisasında 
(ixtisasın şifri və adı) 

____________________________________________ elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru  
 (elm sahəsinin adı) 

elmi dərəcəsi, ___________ ildə dosent elmi adı almışdır. 
 (gün, ay, il) 

İddiaçı______ il elmi-pedaqoji  iş stajına  malikdir.     

İddiaçı______ il bu vəzifədə qüsursuz və müvəffəqiyyətlə işləmişdir. 

İddiaçı müvafiq ixtisas üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasını təkrarlamayan, elmi 
müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin elmi şurasının qərarı ilə çapa tövsiyə 
edilmiş və həcmi _________________________________________________işarədən  

 (işarə sayı) 

ibarət ____ monoqrafiya nəşr etdirmişdir. 
 (sayı)       

İddiaçı dosent elmi adı aldıqdan sonra müvafiq ixtisas üzrə elmi müəssisə və təşkilatın, 
ali təhsil müəssisəsinin elmi şurasının qərarı ilə tədris-metodiki vəsait kimi çapa 
tövsiyə edilmiş və ümumi həcmi _______________________________________ 

 (işarə sayı) 

işarədən ibarət ____ həmmüəllifsiz ________________ təqdim etmişdir. 
 (sayı)                                         (dərslik və ya dərs vəsaiti)

İddiaçının elmi rəhbərliyi ilə ixtisas üzrə təkbaşına hazırladığı ____ mütəxəssis elmi 
(sayı) 

dərəcə almışdır. 
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İddiaçı dosent elmi aldıqdan sonra dövrü elmi nəşrlərdə____ məqalə dərc  
                                                                                                           (sayı) 

etdirmişdir.  
 
İddiaçı dosent elmi aldıqdan sonra müvafiq ixtisas üzrə beynəlxalq miqyaslı elmi 
tədbirlərin (konfrans, konqres, simpozium və s.) nəticələri üzrə ______ məruzə və 
                                                                                                                                                           (sayı)                                         

_____ tezis, o cümlədən xaricdə _______ məruzə və______ tezis dərc etdirmişdir 
   (sayı)                                                                        (sayı)                                        (sayı)                                                            

 
                                                                                                             
İddiaçıya elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə professor elmi adının verilməsi üçün _________ 
                                                                                                                                                                                      (elmi müəssisə  
 

   _____________________________________________________________________  
və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı) 

 
elmi şurasının _________ tarixli iclasında şuranın ______ nəfər üzvündən______ nəfər 

                                           (gün, ay, il)                                                                     (sayı)                                               (sayı) 

 

üzvü iştirak etmiş, elmi adın verilməsinin lehinə _____, əleyhinə ______ səs verilmiş, 
                                                                                                                         (sayı)                               ( sayı)                                                                                                                                   

______ bülleten etibarsız sayılmışdır. 
    (sayı)  

  

(Hesablama komissiyasının ______________ tarixli __________ nömrəli protokolu). 
                                                                                 (gün, ay, il)                                    (nömrə) 

 

Təqdim edilmiş sənədlərin “Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin  

3.8-ci bəndinə uyğun olduğu nəzərə alınaraq 

 _____________________________________________________________________  
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı) 

elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə 

___________________ elm sahəsinin  ___________________________ ixtisası üzrə  
             (elm sahəsinin adı)                                                                              (ixtisasın şifri və adı) 

 
professor elmi adının verilməsi tövsiyə edilir. 

 
 
 

Elmi şuranın sədri                  _______________                 ___________________ 
                                                                                     (imza)                                                                (adı, soyadı) 

                                         M.Y. 

Elmi şuranın katibi                 ________________               ____________________ 
                                                                                      (imza)                                                               (adı, soyadı) 

                                       (tarix)   

                           
 

Qeyd: 
 

1. Arayışda tarix, ixtisasın şifri və protokol nömrəsindən başqa digər rəqəmlər sözlə yazılır. 
2. Arayışda boş qalan sahələrdə tire (–) işarəsi qoyulur. 



Əlavə 3.18 

Professor elmi adının elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə verilməsi haqqında 

A R A Y I Ş 

(“Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 3.9-cu bəndinin tələblərinə uyğun sənətşünaslıq 
və ya memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi olan, dosent elmi adı almış iddiaçılar üçün) 

İş № _______ 

_____________________________________________________________________ 
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı, vətəndaşlığı) 

__________ tarixindən __________________________________________________ 
  (gün, ay, il)                                                                      (elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin 

_____________________________________________________________________ 
 və onun struktur bölməsinin adı) 

____________________ ____________________________________ vəzifəsini tutur.  
(müsabiqə yolu ilə və ya təyinatla)                               (vəzifənin adı) 

İddiaçı ___________ tarixində  anadan  olmuş,___________ ildə_________________ 
 (gün, ay, il)                                                                                     (gün, ay, il)                             (magistr və ya 

___________________ elmi ixtisas dərəcəsi, ____________ ildə ________________ 
 ona bərabər tutulan)                                                                                (gün, ay, il) 

____________________________________________________________ ixtisasında 
(ixtisasın şifri və adı)

____________________________________________ elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru  
 (elm sahəsinin adı) 

elmi dərəcəsi, ___________ ildə dosent elmi adı almışdır. 
 (gün, ay, il) 

İddiaçı mədəniyyət, incəsənət və ya memarlıq sahəsində aşağıdakı əhəmiyyətli 
nailiyyətləri əldə etmişdir: 

iddiaçı ____________________________________________________ adını almışdır; 
 (xalq artisti, xalq rəssamı, əməkdar incəsənət xadimi, əməkdar artist, əməkdar 

     rəssam, əməkdar memar, əməkdar mədəniyyət işçisi) 

iddiaçı uyğun sahə üzrə__________________________________________ olmuşdur; 
(respublika və ya beynəlxalq miqyaslı müsabiqə, sərgi, festival, 

 baxış və mükafatların laureatı və ya qalibi) 

iddiaçı uyğun sahə üzrə_______________________________________ hazırlamışdır. 
(respublika və ya beynəlxalq miqyaslı müsabiqə, sərgi, festival, 

 baxış və mükafatların laureatını və ya qalibini)  

İddiaçı elmi-pedaqoji fəaliyyət və ya yaradıcılıq sahəsində _____ il iş stajına, o cümlədən 

ixtisas üzrə _____ il elmi-pedaqoji iş stajına malikdir. 

İddiaçı dosent elmi adı aldıqdan sonra _____ il, o cümlədən ____ il bu vəzifədə qüsursuz 

və müvəffəqiyyətlə işləmişdir. 
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İddiaçı dosent elmi adı aldıqdan  sonra müvafiq  ixtisas  üzrə elmi müəssisə və 
təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin elmi şurasının qərarı ilə tədris-metodiki vəsait kimi 
çapa tövsiyə edilmiş və ümumi həcmi ______________________________________ 
                                                                                                                                         (işarə sayı)                                   

işarədən ibarət ____ tədris-metodiki iş təqdim etmişdir. 
                                      (sayı) 

 
İddiaçı dosent elmi aldıqdan sonra müvafiq sahə üzrə beynəlxalq miqyaslı elmi 
tədbirlərin (konfrans, konqres, simpozium və s.) nəticələri üzrə ______ məruzə və 
                          (sayı)     
_____ tezis, o cümlədən xaricdə _______ məruzə və ______ tezis dərc etdirmişdir.         
   (sayı)                                      (sayı)                                      (sayı)                                         

 
                        

 
İddiaçı dosent elmi adı aldıqdan sonra müvafiq ixtisas üzrə  _____________________ 
                                                                                                                                                          (yaradıcılıq fəaliyyətinin  

________________ təqdim etmişdir.                                                                                             

   əhəmiyyətli nəticəsini) 
                                                                                                                                                                

 
İddiaçı dosent elmi adı aldıqdan sonra respublika və ya beynəlxalq miqyaslı 
 
______________________________________________________ olmuşdur. 
              (müsabiqə, sərgi, festival baxış və mükafatların laureatı, qalibi, diplomantı)                           

 
İddiaçı dosent elmi adı aldıqdan sonra respublika və ya beynəlxalq miqyaslı 
 
__________________________________________________ hazırlamışdır. 
         (müsabiqə, sərgi, festival baxış və mükafatların laureatını, qalibini, diplomantını)  

 
İddiaçının dosent elmi adı aldıqdan sonra elmi rəhbərliyi ilə ixtisas üzrə təkbaşına 
hazırladığı____ mütəxəssis elmi dərəcə almışdır. 
                           (sayı) 
                                                                                                                                                    

    

İddiaçı dosent elmi adı aldıqdan sonra ixtisas üzrə yaradıcılıq işinə dair ____ patent  
                                                                                                                                                                            (sayı) 
təqdim etmişdir. 
                                                                  
  

                  

                                                                                                             
İddiaçıya elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə professor elmi adının verilməsi üçün _________ 
                                                                                                                                                                                      (elmi müəssisə  
 

   _____________________________________________________________________  
və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı) 

 
elmi şurasının _________ tarixli iclasında şuranın ______ nəfər üzvündən______ nəfər 

                                          (gün, ay, il)                                                                     (sayı)                                               (sayı) 

 

üzvü iştirak etmiş, elmi adın verilməsinin lehinə _____, əleyhinə ______ səs verilmiş, 
                                                                                                                         (sayı)                               ( sayı)                                                                                                                                   

______ bülleten etibarsız sayılmışdır. 
    (sayı)  

  

(Hesablama komissiyasının ______________ tarixli __________ nömrəli protokolu). 
                                                                                 (gün, ay, il)                                    (nömrə) 

 



Əlavə 3.18 

Təqdim edilmiş sənədlərin “Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin  

3.9-cu bəndinə uyğun olduğu nəzərə alınaraq 

 _____________________________________________________________________  
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı) 

elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə 

___________________ elm sahəsinin  ___________________________ ixtisası üzrə  
            (elm sahəsinin adı)                                                                                 (ixtisasın şifri və adı) 

 
professor elmi adının verilməsi tövsiyə edilir. 

 
 
 

Elmi şuranın sədri                  _______________                 ___________________ 
                                                                                      (imza)                                                              (adı, soyadı) 

                                         M.Y. 

Elmi şuranın katibi                 ________________               ____________________ 
                                                                                       (imza)                                                              (adı, soyadı) 

                                       (tarix) 

         
 
 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qeyd: 
 

1. Arayışda tarix, ixtisasın şifri və protokol nömrəsindən başqa digər rəqəmlər sözlə yazılır. 
2. Arayışda boş qalan sahələrdə tire (–) işarəsi qoyulur. 



Əlavə 3.19 

Professor elmi adının elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə verilməsi haqqında 

A R A Y I Ş 

(“Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 3.10-cu bəndinin tələblərinə uyğun milli təhlükəsizlik 

və hərbi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi olan, dosent elmi adı almış iddiaçılar üçün) 

İş № _______ 

_____________________________________________________________________ 
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı, vətəndaşlığı) 

__________ tarixindən __________________________________________________ 
  (gün, ay, il)                                                            (elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin 

_____________________________________________________________________ 
və onun struktur bölməsinin adı) 

____________________ ____________________________________ vəzifəsini tutur.  
(müsabiqə yolu ilə və ya təyinatla)                               (vəzifənin adı) 

İddiaçı ___________ tarixində  anadan  olmuş,___________ ildə_________________ 
     (gün, ay, il)                                                                                       (gün, ay, il)                         (magistr və ya  

___________________ elmi ixtisas dərəcəsi, ____________ ildə ________________ 
 ona bərabər tutulan)                                                                                  (gün, ay, il)  

____________________________________________________________ ixtisasında 
(ixtisasın şifri və adı) 

____________________________________________ elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru  
 (elm sahəsinin adı) 

elmi dərəcəsi, ___________ ildə dosent elmi adı almışdır. 
 (gün, ay, il) 

 İddiaçı milli təhlükəsizlik və hərbi sahədə aşağıdakı əhəmiyyətli nailiyyətləri əldə etmişdir: 

1. ___________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________

İddiaçı hərbi sahədə_____il xidmət göstərmişdir, o cümlədən ____il ixtisası üzrə elmi- 
pedaqoji iş stajına malikdir. 

İddiaçı dosent elmi adı aldıqdan sonra ____ il, o cümlədən ____ il bu vəzifədə qüsursuz 
və müvəffəqiyyətlə işləmişdir. 

İddiaçı dosent elmi adı aldıqdan  sonra müvafiq  ixtisas  üzrə elmi müəssisə və 
təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin elmi şurasının qərarı ilə tədris-metodiki vəsait kimi 
çapa tövsiyə edilmiş və ümumi həcmi ______________________________________ 

 (işarə sayı) 

işarədən ibarət ____ tədris-metodiki iş təqdim etmişdir. 
 (sayı) 
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Əlavə 3.19 

İddiaçının dosent elmi adı aldıqdan sonra elmi rəhbərliyi ilə ixtisas üzrə təkbaşına 
hazırladığı____ mütəxəssis elmi dərəcə almışdır. 
                           (sayı) 
                                                                                                                                                    

    

İddiaçı dosent elmi adı aldıqdan sonra müvafiq ixtisas üzrə ____ elmi əsər təqdim  
                                                                                                                   (sayı) 

etmişdir. 
                                                                                                   
   
 

İddiaçıya elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə professor elmi adının verilməsi üçün ________ 
                                                                                                                                                                                     (elmi müəssisə  

 

   _____________________________________________________________________  
və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı) 

 
elmi şurasının _________ tarixli iclasında şuranın ______ nəfər üzvündən______ nəfər 

                                             (gün, ay, il)                                                                  (sayı)                                                 (sayı) 

 
 

üzvü iştirak etmiş, elmi adın verilməsinin lehinə _____, əleyhinə ______ səs verilmiş, 
                                                                                                                         (sayı)                               ( sayı)      

                                                                                                                                        
______ bülleten etibarsız sayılmışdır. 
     (sayı)  

  

(Hesablama komissiyasının ____________ tarixli __________ nömrəli protokolu). 
                                                                                 (gün, ay, il)                                    (nömrə) 

   

  

Təqdim edilmiş sənədlərin “Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin  

3.10-cu bəndinə uyğun olduğu nəzərə alınaraq 

 _____________________________________________________________________  
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı) 

elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə 

___________________ elm sahəsinin  ___________________________ ixtisası üzrə              
          (elm sahəsinin adı)                                                                             (ixtisasın şifri və adı) 

 
professor elmi adının verilməsi tövsiyə edilir. 

 
 
 

Elmi şuranın sədri                  _______________                 ___________________ 
                                                                                     (imza)                                                             (adı, soyadı) 

                                         M.Y. 

Elmi şuranın katibi                 ________________               ____________________ 
                                                                                    (imza)                                                              (adı, soyadı) 

                                       (tarix) 
 
 
                                 
Qeyd: 
 

1. Arayışda tarix, ixtisasın şifri və protokol nömrəsindən başqa digər rəqəmlər sözlə yazılır. 
2. Arayışda boş qalan sahələrdə tire (–) işarəsi qoyulur. 



Əlavə 3.20 

Professor elmi adının elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə verilməsi haqqında 

A R A Y I Ş 

(“Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 3.11-ci bəndinin tələblərinə uyğun bədən tərbiyəsi və 

idman sahəsində fəaliyyət göstərən, fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi olan, dosent elmi adı almış iddiaçılar üçün) 

İş № _______ 

_____________________________________________________________________ 
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı, vətəndaşlığı) 

__________ tarixindən __________________________________________________ 
  (gün, ay, il)                                                                       (elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin 

_____________________________________________________________________ 
 və onun struktur bölməsinin adı) 

____________________ ____________________________________ vəzifəsini tutur.  
(müsabiqə yolu ilə və ya təyinatla)                                               (vəzifənin adı) 

İddiaçı ___________ tarixində  anadan  olmuş,___________ ildə_________________ 
 (gün, ay, il)                                                                                       (gün, ay, il)                              (magistr və ya 

___________________ elmi ixtisas dərəcəsi, ____________ ildə ________________ 
  ona bərabər tutulan)                                                                               (gün, ay, il) 

____________________________________________________________ ixtisasında 
(ixtisasın şifri və adı) 

____________________________________________ elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru  
 (elm sahəsinin adı) 

elmi dərəcəsi, ___________ ildə dosent elmi adı almışdır. 
  (gün, ay, il) 

İddiaçı bədən tərbiyəsi və idman sahəsində aşağıdakı əhəmiyyətli nailiyyətləri əldə etmişdir: 

iddiaçı_____________________________________________________adını almışdır; 
 (əməkdar məşqçi, əməkdar idman ustası, əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi) 

iddiaçı _______________________________________________ çempionu olmuşdur; 
 (respublika və ya beynəlxalq miqyaslı yarışların) 

iddiaçı __________________________________________ çempionunu hazırlamışdır. 
 (respublika və ya beynəlxalq miqyaslı yarışların) 

İddiaçı bədən tərbiyəsi və idman sahəsində _____ il iş stajına, o cümlədən ixtisas 
üzrə _____ il elmi-pedaqoji iş stajına malikdir. 

İddiaçı dosent elmi aldıqdan sonra _____ il, o cümlədən _____ il bu vəzifədə qüsursuz 

və müvəffəqiyyətlə işləmişdir.      

İddiaçı dosent elmi adı aldıqdan sonra müvafiq  ixtisas  üzrə  elmi müəssisə və 
təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin elmi şurasının qərarı ilə tədris-metodiki vəsait kimi 
çapa tövsiyə edilmiş və ümumi həcmi _____________________________________ 

  (işarə sayı) 

işarədən ibarət ____ tədris-metodiki iş təqdim etmişdir. 
 (sayı) 
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Əlavə 3.20 

 
İddiaçı dosent elmi adı aldıqdan  sonra müvafiq sahə üzrə  beynəlxalq miqyaslı elmi  
tədbirlərin (konfrans, konqres, simpozium və s.) nəticələri üzrə _____  məruzə və 
                   (sayı) 
_____ tezis, o cümlədən xaricdə ______  məruzə və _____ tezis dərc etdirmişdir. 
  (sayı)                                                                        (sayı)                                      (sayı)                                   

   

İddiaçı dosent elmi adı aldıqdan sonra müvafiq ixtisas üzrə____ elmi əsər təqdim   
                                                                                                                                              (sayı)                          

etmişdir. 
 
İddiaçı dosent elmi adı aldıqdan sonra müvafiq sahə üzrə respublika və ya beynəlxalq 
miqyaslı yarışların___________________ olmuşdur. 
                                                     (hakimi və ya çempionu)                          
İddiaçı dosent elmi adı aldıqdan sonra respublika və ya beynəlxalq miqyaslı yarışların 
______ çempionunu hazırlamışdır. 
      (sayı)                                                                                                                                                  
 
 

İddiaçıya elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə professor elmi adının verilməsi üçün__________ 
                                                                                                                                                (elmi müəssisə  
 

   _____________________________________________________________________  
və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı) 

 
elmi şurasının _________ tarixli iclasında şuranın ______ nəfər üzvündən______ nəfər 

                                            (gün, ay, il)                                                                   (sayı)                                               (sayı) 

 
 

üzvü iştirak etmiş, elmi adın verilməsinin lehinə _____, əleyhinə ______ səs verilmiş, 
                                                                                                                         (sayı)                               ( sayı)      

                                                                                                                                        
______ bülleten etibarsız sayılmışdır. 
     (sayı)  

  

(Hesablama komissiyasının ______________ tarixli __________ nömrəli protokolu). 
                                                                                 (gün, ay, il)                                    (nömrə) 

   

Təqdim edilmiş sənədlərin “Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin  

3.11-ci bəndinə uyğun olduğu nəzərə alınaraq 

 _____________________________________________________________________  
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı) 

elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə 

___________________ elm sahəsinin  ___________________________ ixtisası üzrə  
            (elm sahəsinin adı)                                                                                 (ixtisasın şifri və adı) 

 
professor elmi adının verilməsi tövsiyə edilir. 

 

Elmi şuranın sədri                  _______________                 ___________________ 
                                                                                        (imza)                                                           (adı, soyadı) 

                                         M.Y. 

Elmi şuranın katibi                 ________________               ____________________ 
                                                                                      (imza)                                                              (adı, soyadı) 

                                       (tarix) 
Qeyd: 
 

1. Arayışda tarix, ixtisasın şifri və protokol nömrəsindən başqa digər rəqəmlər sözlə yazılır. 
2. Arayışda boş qalan sahələrdə tire (–) işarəsi qoyulur. 



Əlavə 3.21 

Professor elmi adının elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə verilməsi haqqında 

A R A Y I Ş 

 (“Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 3.12-ci bəndinin tələblərinə uyğun mədəniyyət, incəsənət 

və ya memarlıq sahəsində fəaliyyət göstərən, elmi dərəcəsi olmayan, dosent elmi adı almış iddiaçılar üçün) 

İş № _______ 

_____________________________________________________________________ 
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı, vətəndaşlığı) 

__________ tarixindən ___________________________________________________ 
  (gün, ay, il)                                                                        (elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin 

_____________________________________________________________________ 
və onun struktur bölməsinin adı) 

____________________ _____________________________________ vəzifəsini tutur. 
(müsabiqə yolu ilə və ya təyinatla)                               (vəzifənin adı) 

İddiaçı ___________ tarixində  anadan  olmuş, _______ildə dosent elmi adı almışdır. 
 (gün, ay, il) 

İddiaçı mədəniyyət, incəsənət və ya memarlıq sahəsində aşağıdakı əhəmiyyətli 
nailiyyətləri əldə etmişdir:  

İddiaçı ____________________________________________________adını almışdır. 
 (xalq artisti, xalq rəssamı, əməkdar incəsənət xadimi, əməkdar memar) 

İddiaçı elmi-pedaqoji fəaliyyət və ya yaradıcılıq sahəsində ______ il iş stajına, 

o cümlədən ixtisas üzrə ______ il elmi-pedaqoji iş stajına malikdir.

İddiaçı dosent elmi adı aldıqdan sonra ______ il, o cümlədən əsas iş yerində 

______ il bu vəzifədə qüsursuz və müvəffəqiyyətlə işləmişdir. 

İddiaçı dosent elmi adı aldıqdan sonra müvafiq ixtisas üzrə, elmi müəssisə və təşkilatın, 
ali təhsil müəssisəsinin elmi şurasının qərarı ilə tədris-metodiki vəsait kimi çapa tövsiyə 
edilmiş və ümumi həcmi ___________________________________ işarədən ibarət 

 (işarə sayı) 

____ tədris-metodiki  iş təqdim etmişdir.
 (sayı) 

İddiaçı dosent elmi adı aldıqdan sonra müvafiq sahə üzrə beynəlxalq miqyaslı elmi 
tədbirlərin (konfrans, konqres, simpozium və s.) nəticələri üzrə_____ məruzə və _____ 

 (sayı)                          (sayı)

tezis, o cümlədən xaricdə _____  məruzə və_____ tezis dərc etdirmişdir.  
 (sayı)                                    (sayı) 

İddiaçı dosent elmi adı aldıqdan sonra müvafiq ixtisas üzrə _____, 
 (sayı)      
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Əlavə 3.21 

onlardan həmmüəllifsiz _____ elmi əsər təqdim etmişdir. 
                                        (sayı)                                                 
 
İddiaçı dosent elmi adı aldıqdan sonra müvafiq ixtisas üzrə yaradıcılıq fəaliyyətinin 
 
 ______ əhəmiyyətli nəticəsini təqdim etmişdir.  
     (sayı) 
                                                                                                                                 
 
İddiaçı dosent elmi adı aldıqdan sonra  ____ dəfə _____________________________  
                                                                                                (sayı)                    (respublika və ya beynəlxalq miqyaslı müsabiqə,  
 

_____________________________________ olmuşdur. 
   sərgi, festival, baxış və mükafatların laureatı, qalibi, diplomantı) 

 
 
İddiaçı dosent elmi adı aldıqdan sonra ____ nəfər ____________________________  
                                                                                              (sayı)                    (respublika və ya beynəlxalq miqyaslı müsabiqə,  
                                                                                                                     

_______________________________________ hazırlamışdır. 
  sərgi, festival, baxış və mükafatların laureatını, qalibini, diplomantını) 
 

 
İddiaçı dosent elmi adı aldıqdan sonra ixtisas üzrə yaradıcılıq işinə dair  _____ patent  
                                                                                                                                                                               (sayı) 
təqdim etmişdir. 
                                                                                                                                                                                                                       
  
İddiaçıya elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə professor elmi adının verilməsi üçün _________ 

       (elmi müəssisə  
 

   _____________________________________________________________________  
və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı) 

 
elmi şurasının _________ tarixli iclasında şuranın ______ nəfər üzvündən______ nəfər 

              (gün, ay, il)                (sayı)         (sayı) 

 

üzvü iştirak etmiş, elmi adın verilməsinin lehinə _____, əleyhinə ______ səs verilmiş, 
                      (sayı)                               (sayı)                                                                                                                                   

______ bülleten etibarsız sayılmışdır. 
   (sayı)  

  

(Hesablama komissiyasının ____________ tarixli _________ nömrəli protokolu). 
                                                                                  (gün, ay, il)                                  (nömrə) 
 
                  

Təqdim edilmiş sənədlərin “Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin  

3.12-ci bəndinə uyğun olduğu nəzərə alınaraq 

 _____________________________________________________________________  
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı) 

elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə 

___________________ elm sahəsinin  ___________________________ ixtisası üzrə  
              (elm sahəsinin adı)                                                                      (ixtisasın şifri və adı) 

 

professor elmi adının verilməsi tövsiyə edilir. 
 
 
 



Əlavə 3.21 

Elmi şuranın sədri                  _______________                 ___________________ 
                                                                                      (imza)                                                              (adı, soyadı) 

                                         M.Y. 

Elmi şuranın katibi                 ________________               ____________________ 
                                                                                     (imza)                                                               (adı, soyadı) 

                                       (tarix) 
 
 
   Qeyd: 
 

1. Arayışda tarix, ixtisasın şifri və protokol nömrəsindən başqa digər rəqəmlər sözlə yazılır. 
2. Arayışda boş qalan sahələrdə tire (–) işarəsi qoyulur. 

 



Əlavə 3.22 

Professor elmi adının elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə verilməsi haqqında 

A R A Y I Ş 

 (“Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 3.13-cü bəndinin tələblərinə uyğun hərbi 

sahədə fəaliyyət göstərən, elmi dərəcəsi olmayan, dosent elmi adı almış iddiaçılar üçün) 

İş № _______ 

_____________________________________________________________________ 
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı, vətəndaşlığı) 

__________ tarixindən ___________________________________________________ 
  (gün, ay, il)                                                                       (elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin 

_____________________________________________________________________ 
və onun struktur bölməsinin adı) 

____________________ _____________________________________ vəzifəsini tutur. 
(müsabiqə yolu ilə və ya təyinatla)                               (vəzifənin adı) 

İddiaçı ___________ tarixində  anadan  olmuş, _______ildə dosent elmi adı almışdır. 
 (gün, ay, il) 

İddiaçı hərbi sahədə aşağıdakı əhəmiyyətli nailiyyətləri əldə etmişdir: 

_____________________________________________________________________ 
 (Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində xüsusi xidmətləri) 

_____________________________________________________________________ 
 (zabit kadrların hazırlanmasında xüsusi xidmətləri) 

İddiaçı hərbi sahədə ______ il xidmət  göstərmişdir, o cümlədən ixtisas üzrə ______ il 

elmi-pedaqoji iş stajına malikdir.      

İddiaçı dosent elmi adı aldıqdan sonra ______ il, o cümlədən______ il bu vəzifədə 

qüsursuz və müvəffəqiyyətlə işləmişdir. 

İddiaçı dosent elmi adı aldıqdan sonra müvafiq ixtisas üzrə, elmi müəssisə və təşkilatın, 
ali təhsil müəssisəsinin elmi şurasının qərarı ilə tədris-metodiki vəsait kimi çapa tövsiyə 
edilmiş və ümumi həcmi ___________________________________ işarədən ibarət 

 (işarə sayı) 

____ tədris-metodiki  iş təqdim etmişdir.
 (sayı) 

İddiaçı dosent elmi adı aldıqdan sonra müvafiq ixtisas üzrə _____, 
 (sayı)     

onlardan həmmüəllifsiz _____ elmi əsər təqdim etmişdir. 
(sayı)     
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Əlavə 3.22 

İddiaçıya elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə professor elmi adının verilməsi üçün _________ 
       (elmi müəssisə  

 

   _____________________________________________________________________  
və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı) 

 
elmi şurasının _________ tarixli iclasında şuranın ______ nəfər üzvündən______ nəfər 

              (gün, ay, il)                (sayı)         (sayı) 

 

üzvü iştirak etmiş, elmi adın verilməsinin lehinə _____, əleyhinə _____ səs verilmiş, 
                      (sayı)                               (sayı)                                                                                                                                   

______ bülleten etibarsız sayılmışdır. 
   (sayı)  

  

(Hesablama komissiyasının ____________ tarixli _________ nömrəli protokolu). 
                                                                                  (gün, ay, il)                                  (nömrə) 
 

 
 
 

Təqdim edilmiş sənədlərin “Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin  

3.13-cü bəndinə uyğun olduğu nəzərə alınaraq 

 _____________________________________________________________________  
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı) 

elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə 

___________________ elm sahəsinin  ___________________________ ixtisası üzrə  
              (elm sahəsinin adı)                                                                      (ixtisasın şifri və adı) 

 

professor elmi adının verilməsi tövsiyə edilir. 
 
 
 
 
 

Elmi şuranın sədri                  _______________                 ___________________ 
                                                                                      (imza)                                                              (adı, soyadı) 

                                         M.Y. 

Elmi şuranın katibi                 ________________               ____________________ 
                                                                                     (imza)                                                               (adı, soyadı) 

                                       (tarix) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Qeyd: 
 

1. Arayışda tarix, ixtisasın şifri və protokol nömrəsindən başqa digər rəqəmlər sözlə yazılır. 
2. Arayışda boş qalan sahələrdə tire (–) işarəsi qoyulur. 

 
 
 



Əlavə 3.23 

Professor elmi adının elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə verilməsi haqqında 

A R A Y I Ş 

 (“Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 3.14-cü bəndinin tələblərinə uyğun bədən tərbiyəsi 

və idman sahəsində fəaliyyət göstərən, elmi dərəcəsi olmayan, dosent elmi adı almış iddiaçılar üçün) 

İş № _______ 

_____________________________________________________________________ 
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı, vətəndaşlığı) 

__________ tarixindən ___________________________________________________ 
  (gün, ay, il)                                                                              (elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin 

_____________________________________________________________________ 
və onun struktur bölməsinin adı) 

____________________ _____________________________________ vəzifəsini tutur. 
(müsabiqə yolu ilə və ya təyinatla)                               (vəzifənin adı) 

İddiaçı ___________ tarixində  anadan  olmuş, _______ ildə dosent elmi adı almışdır. 
 (gün, ay, il) 

İddiaçı bədən tərbiyəsi və idman sahəsində aşağıdakı əhəmiyyətli nailiyyətləri əldə 
etmişdir:  

İddiaçı____________________________________________________ adını almışdır. 
  (əməkdar məşqçi, əməkdar idman ustası, əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi) 

İddiaçı bədən tərbiyəsi və idman sahəsində _____ il iş stajına, o cümlədən ixtisas üzrə 

_____ il elmi-pedaqoji iş stajına malikdir. 

İddiaçı dosent elmi adı aldıqdan sonra ______ il, o cümlədən ______ il bu vəzifədə 

qüsursuz və müvəffəqiyyətlə işləmişdir.      

İddiaçı dosent elmi adı aldıqdan sonra müvafiq ixtisas üzrə, elmi müəssisə və təşkilatın, 
ali təhsil müəssisəsinin elmi şurasının qərarı ilə tədris-metodiki vəsait kimi çapa tövsiyə 
edilmiş və ümumi həcmi ___________________________________ işarədən ibarət 

 (işarə sayı) 

____ tədris-metodiki  iş təqdim etmişdir.
 (sayı) 

İddiaçının dosent elmi adı aldıqdan sonra, müvafiq sahə üzrə beynəlxalq miqyaslı elmi 
tədbirlərin (konfrans, konqres, simpozium və s.) nəticələri üzrə_____ məruzə və _____ 

 (sayı)                           (sayı)

tezis, o cümlədən xaricdə ______  məruzə və______ tezis dərc etdirmişdir.  
 (sayı)                                      (sayı) 

İddiaçı dosent elmi adı aldıqdan sonra müvafiq ixtisas üzrə _____, 
 (sayı)     
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Əlavə 3.23 

onlardan həmmüəllifsiz _____ elmi əsər təqdim etmişdir. 
                                       (sayı)                                                 
                                                                                               
 
İddiaçı dosent elmi adı aldıqdan sonra  ____ dəfə _____________________________  
                                                                                                (sayı)                              (respublika və ya beynəlxalq miqyaslı 

_____________________ olmuşdur. 
   yarışların hakimi və ya çempionu)  

 
İddiaçı dosent elmi adı aldıqdan sonra ____ nəfər ____________________________  
                                                                                              (sayı)                                 (respublika və ya beynəlxalq miqyaslı 
                                                                                                                     

_______________ hazırlamışdır. 
   yarışların çempionunu) 

 
                                                                                  
İddiaçıya elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə professor elmi adının verilməsi üçün _________ 

       (elmi müəssisə  
 

   _____________________________________________________________________  
və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı) 

 
elmi şurasının _________ tarixli iclasında şuranın ______ nəfər üzvündən______ nəfər 

              (gün, ay, il)                (sayı)         (sayı) 

 

üzvü iştirak etmiş, elmi adın verilməsinin lehinə _____, əleyhinə ______ səs verilmiş, 
                      (sayı)                               (sayı)                                                                                                                                   

______ bülleten etibarsız sayılmışdır. 
   (sayı)  

  

(Hesablama komissiyasının ____________ tarixli _________ nömrəli protokolu). 
                                                                                  (gün, ay, il)                                  (nömrə) 
 

 

Təqdim edilmiş sənədlərin “Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin  

3.14-cü bəndinə uyğun olduğu nəzərə alınaraq 

 _____________________________________________________________________  
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı) 

elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə 

___________________ elm sahəsinin  ___________________________ ixtisası üzrə  
              (elm sahəsinin adı)                                                                      (ixtisasın şifri və adı) 

 

professor elmi adının verilməsi tövsiyə edilir. 
 
 

Elmi şuranın sədri                  _______________                 ___________________ 
                                                                                      (imza)                                                              (adı, soyadı) 

                                         M.Y. 

Elmi şuranın katibi                 ________________               ____________________ 
                                                                                     (imza)                                                               (adı, soyadı) 

                                       (tarix) 
 
 
 
 
   Qeyd: 
 

1. Arayışda tarix, ixtisasın şifri və protokol nömrəsindən başqa digər rəqəmlər sözlə yazılır. 
2. Arayışda boş qalan sahələrdə tire (–) işarəsi qoyulur. 



Əlavə 3.24 

_________________________________________________________________________________________________________________
(elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı) 

Elmi (elmi-texniki) şurasında  gizli səsvermənin keçirilməsi üçün yaradılmış hesablama 

komissiyasının__________________________ tarixli 
 (gün, ay, il) 

PROTOKOLU № _____ 

Hesablama komissiyasının tərkibi: 

1. ______________________________________________________________________________________________________________

(adı, atasının adı, soyadı) 

2. ______________________________________________________________________________________________________________

(adı, atasının adı, soyadı) 

3. ______________________________________________________________________________________________________________

(adı, atasının adı, soyadı) 

Hesablama komissiyası ______________________________________________________________________________________ 
 (iddiaçının adı, atasının adı, soyadı) 

__________________________________fəaliyyətə görə_______________________________________________elm sahəsinin
 (elm və ya elmi-pedaqoji)                                                                                 (elm sahəsinin adı) 

___________________________________________ixtisası üzrə ___________________  elmi adının verilməsinə dair keçirilən 
 (ixtisasın şifri və adı)                                                   (dosent və ya professor)

gizli səsvermə zamanı səsləri hesablamaq üçün seçilmişdir.

Elmi (elmi-texniki) şuranın tərkibi _______ nəfərdən ibarət təsdiq edilmişdir. 
     (sayı)     

İclasda elmi (elmi-texniki) şura üzvü _______ nəfər iştirak etmişdir. 
 (sayı) 

Paylanmış bülletenlərin sayı _______ ədəd, 
 (sayı) 

Paylanmamış bülletenlərin sayı _______ ədəd, 
 (sayı) 

Səsvermə qutusunda aşkar edilən bülletenlərin sayı _______ ədəd. 
 (sayı) 

Elmi (elmi-texniki) şura üzvlərinin gizli səsverməsinin nəticəsi: 

Lehinə ________________ səs 
 (sayı)

Əleyhinə ______________ səs 
 (sayı)
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Əlavə 3.24 

 

2 
 

Etibarsız hesab edilmiş bülletenlərin sayı ____________________________ 
                                                                                                                   (sayı) 
 

İddiaçı _________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                           (iddiaçının adı, atasının adı, soyadı) 
 

__________________________________fəaliyyətə görə_______________________________________________elm sahəsinin  

               (elm və ya elmi-pedaqoji)                                                                                 (elm sahəsinin adı)                                                                                                                                   
 

                  

___________________________________________ixtisası üzrə _________________________  elmi adının verilməsi üçün gizli  
                         (ixtisasın şifri və adı)                                                             (dosent və ya professor) 
 

səsvermənin nəticəsi____________________ hesab edilir. 
                                                 (müsbət və ya mənfi) 

               
Hesablama komissiyasının sədri    ___________________  ______________________________________________________ 
                                                                                              (imza)                                                (adı, atasının adı, soyadı) 

 

Komissiya üzvləri                           ____________________  _____________________________________________________ 
                       (imza)                                                 (adı, atasının adı, soyadı) 
 
 

                                                            ____________________  ____________________________________________________ 
                       (imza)                                                 (adı, atasının adı, soyadı) 

 



Əlavə 3.25 

___________________________________________________________________________
(elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı)

Elmi (elmi-texniki) şurasının ________________  tarixli iclasında (_______________) 
 (gün, ay, il)   (iclas protokolunun 

 nömrəsi) 

____________________________________________________________________________ 
     (iddiaçının adı, atasının adı, soyadı) 

_________________________________________________________________ elm sahəsinin
 (elm sahəsinin adı) 

__________________________________________________________________ ixtisası üzrə
 (ixtisasın şifri və adı) 

_________________________________________________________________fəaliyyətə görə
 (elmi və ya elmi-pedaqoji) 

_____________________________________________ elmi adının verilməsinin müzakirəsinə dair:
  (dosent və ya professor) 

SƏSVERMƏ  BÜLLETENİ 

Elmi adın verilməsi tövsiyə edilsin 

“Razıyam” 

“Razı deyiləm” 

M.Y. 

Qeyd: 

1. Bülleten imzalanmır və elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin möhürü ilə təsdiqlənir;

2. Razı olduqda “Razı deyiləm”, razı olmadıqda isə “Razıyam” sözlərinin üstündən xətt çəkilir;

3. “Razıyam” və “Razı deyiləm” sözlərinin hər ikisi saxlanılmış və ya pozulmuş bülletenlər etibarsız sayılır.
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Əlavə 3.26 

__________________________________________________________________________ dərc olunmuş elmi və tədris-metodiki işlərinin 
 (iddiaçının elmi dərəcəsi, elmi adı, adı, atasının adı, soyadı) 

S İ Y A H I S I 

Sıra 
nömrəsi İşin tam adı 

İşin növü 

(elmi və tədris-

metodiki işlər) 

İşin çap və ya 

dərc olunduğu 

nəşrin adı, yeri 
Elmi nəşrin tarixi 

Elmi nəşrin 
nömrəsi 

İşin həcmi 

(işarə sayı) və 

səhifəsi 

Həmmüəllif 

Elmi nəşrin daxil 

olduğu beynəlxalq 

xülasələndirmə və 

indeksləmə 

sistemlərinin adı 

(internetdəki 

mənbənin linki 

göstərilməklə) 

1 

2 

3 

Müəllif _____________________  _____________________________________________________________

     (imza)      (adı, atasının adı, soyadı) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(elmi müəssisə və təşkliatın, ali təhsil müəssisəsinin adı) 

Elmi (elmi-texniki) şuranın katibi    ________________   ________________________________________________________

 (imza)  (elmi dərəcəsi, elmi adı, adı, atasının adı, soyadı) 

Qeyd: 

1. Elmi müəssisə və təşkliatın, ali təhsil müəssisəsinin elmi (elmi-texniki) şurasının elmi katibi tərəfindən tarix göstərilməklə siyahının hər bir səhifəsi yoxlanılır,

imzalanır və təşkilatın müvafiq möhürü ilə təsdiq edilir;

2. “İşin növü” sütunundakı məlumatlar xronoloji qaydada aşağıdakı ardıcıllıq gözlənilməklə tərtib edilir:

a) elmi işlər (elmi məqalə, konfrans materialı, tezis, monoqrafiya, kitab, patent və s.);

b) tədris-metodiki işlər (dərslik, dərs vəsaiti, metodik vəsait, proqram və s.).
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Əlavə 3.27

Elmi ad iddiaçısının monoqrafiya, dərslik və dərs vəsaitlərinin çap və ya elektron 

versiyalarının göndərilməli olduğu kitabxanaların 

S İ Y A H I S I 

1. Azərbaycan Milli Kitabxanası
(AZ1000, Bakı şəhəri, Xaqani küçəsi, 57)

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Kitabxanası
(AZ1005, Bakı şəhəri, Nizami küçəsi, 58)

3. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanası
(AZ1143, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 129)

4. M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mərkəzi Kitabxanası
(AZ 7000, Naxçıvan şəhəri, Atatürk küçəsi, 18)

5. Gəncə şəhəri Mərkəzi Kitabxanası
(AZ 2000, Gəncə şəhəri, Nizami küçəsi, 81)

6. Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyinin Respublika Elmi-Texniki
Kitabxanası – texnika elmləri üzrə işlər üçün
(AZ 1078, Bakı şəhəri, Mərdanov qardaşları küçəsi, 124)

7. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Respublika Elmi Kənd Təsərrüfatı
Kitabxanası – aqrar elmlər üzrə işlər üçün
(AZ 1141, Bakı şəhəri, Şəfaət Mehdiyev küçəsi, 93)

8. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Dövlət Elmi-Tibbi Kitabxanası –
tibb elmləri üzrə işlər üçün
(AZ 1122, Bakı şəhəri, Həsən bəy Zərdabi küçəsi, 297)
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Əlavə 3.28 

Elmi ad iddiaçısının elmi və tədris-metodiki işlərində elmi plagiatın aşkar 

edilməməsinə dair 

 Arayış 

İddiaçı __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                              

 (iddiaçının adı, atasının adı, soyadı) 

____________________________________________________________________  fəaliyyətə görə _____________________________ 
     (elmi və ya elmi-pedaqoji) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ elm 
sahəsinin 

  (elm sahəsinin adı) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ixtisası üzrə 
 (ixtisasın şifri və adı) 

_________________________________________elmi adını almaq üçün təqdim etdiyi elmi və tədris-metodiki 
işlərində 
      

(dosent və ya professor)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

tərəfindən 
     (elmi müəssisə və təşkilat, ali təhsil müəssisəsinin adı) 

müəllifinə və mənbəyinə istinad vermədən digər müəlliflərin materiallarından istifadə 

edildiyi aşkar olunmamışdır. 

Elmi müəssisə və təşkilatın,  
ali təhsil müəssisəsinin rəhbəri _______________    _______________________________________________

     (imza)                           (elmi dərəcəsi, elmi adı, adı, atasının adı, soyadı)  

Elmi (elmi-texniki) şuranın 
katibi     ______________  _______________________________________________

     (imza)   (elmi dərəcəsi, elmi adı, adı, atasının adı, soyadı) 

 M.Y.  Tarix 

Qeyd: 
Xətlər və xəttaltı şərhlər çap olunmur. 
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Əlavə 3.29 

Elmi ad almaq üçün qeydiyyat vərəqi 

_______________________________________________________________________________________________
(elmi müəssisə və təşkilat, ali təhsil müəssisəsinin adı)

İddiaçının adı, atasının adı, soyadı: İmza: 

Doğulduğu tarix: Cinsi: Vətəndaşlığı: 

İddiaçının vəzifəsi, iş yeri və vəzifəyə seçildiyi və ya təyin olunduğu 

tarix: 

İş stajı: 

Elmi:                _____ il 

Elmi pedaqoji: _____ il 

Yaradıcılıq:      _____ il 

Elmi adın verildiyi fəaliyyət növü:    ____________________________________ 
  (elmi və ya elmi-pedaqoji) 

İddia olunan elmi ad, ixtisas şifri və adı, elm 
sahəsi: 

Elmi (elmi-texniki) şuranın elmi adın verilməsi 
haqqında qərarının tarixi və protokol nömrəsi: 

İxtisasın şifri və adı göstərilməklə elm sahəsi 
üzrə əvvəlki elmi adın verildiyi tarix və 
attestatın nömrəsi: 

Elmi dərəcəsi 
 Fəsəfə doktoru:___________________________

   (ixtisasın şifri və adı, elm sahəsi) 

_______________________________________ 
   (diplomun nömrəsi, verildiyi tarix) 

 Elmlər doktoru:___________________________ 
   (ixtisasın şifri və adı, elm sahəsi) 

_______________________________________ 
   (diplomun nömrəsi, verildiyi tarix) 

Elmi (elmi-texniki)  
şuranın katibinin elmi dərəcəsi, elmi adı, adı, atasının adı, soyadı: İmza 

 M.Y.  Tarix 

AAK-da doldurulur: 

 Attestasiya işinin AAK-a daxil olduğu tarix:   Attestasiya işinin nömrəsi: 

AAK Rəyasət Heyəti və ya Kollegiyasının qərarı:  

______________________   ______________________ 
   (tarix)                                                          (protokol nömrəsi)

 Attestatın nömrəsi: 

Qeyd: 
1. Elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin əsas möhürü ilə təsdiq edilir, kağız və elektron daşıyıcıda
təqdim olunur; 
2. Xarici ölkədə verilmiş elmi dərəcə və elmi ad haqqında məlumatlar onların Azərbaycan Respublikasında
tanınması barədə sənədə əsasən doldurulur. 
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Əlavə 3.30 

___________________________________________________________ elmi ad verilməsinə dair attestasiya işində 
 (iddiaçının adı, atasının adı, soyadı) 

olan sənədlərin

S İ Y A H I S I 

Sıra 
nömrəsi Sənədin adı Vərəqlərin sayı Sənədlərin başlanğıc 

səhifəsi 

1. 

2. 

3. 

Elmi (elmi-texniki) şuranın katibi   _____________     _______________________________________________

 (imza)   (elmi dərəcəsi, elmi adı, adı, atasının adı, soyadı) 

 M.Y.  Tarix 

Sənədlərin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Ali Attestasiya Komissiyasına göndərildiyi tarix _____ ____________  ___________ 

 (gün)                 (ay)                           (il) 

Qeyd: 
Siyahıdakı sənədlər “Elmi ad verilməsinə dair Ali Attestasiya Komissiyasına təqdim edilən sənədlərin siyahısı”na 

uyğun ardıcıllıqla sıralanır və vərəqlərin üz səhifələri qələmlə nömrələnir. 
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Ali Attestasiya Komissiyası 

Rəyasət Heyətinin 29 oktyabr 2019-cu 
 il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

              İDDİAÇININ ŞƏXSİ MƏLUMAT VƏRƏQİ 

   Soyadınız _____________________________________________ 

   Adınız     ______________________________________________ 

   Atanızın adı ___________________________________________ 

Vətəndaşlığınız 
(dəyişmisinizsə, nə vaxt) 

   Ali təhsiliniz  
Təhsil dövrü 

Ali təhsil müəssisəsinin adı, 
fakültə 

daxil 
olduğunuz 

tarix 

bitirdiyiniz 
tarix 

Təhsil haqqında 
sənəd üzrə 

ixtisasınız və 
peşəniz 

Təhsil haqqında 
sənədin nömrəsi, 

verildiyi tarix  
(gün, ay, il) 

Əlavə təhsiliniz (ixtisasartırma, təkmilləşdirmə və s. kurslarda iştirak)  
Təhsil dövrü 

Təhsil müəssisəsinin adı daxil 
olduğunuz 

tarix 

bitirdiyiniz 
tarix 

Təhsil 
proqramının adı 

(istiqaməti) 

Müvafiq təhsil 
sənədlərinin (diplom, 
sertifikat,arayış və s.) 
nömrəsi, verildiyi tarix 

(gün, ay, il) 

Elmi dərəcəniz və elmi adınız  
Elmi dərəcə, elmi ad  

(fəlsəfə doktoru, elmlər 
doktoru, dosent, professor) 

Diplomun, 
attestatın  nömrəsi 

Verildiyi tarix  
Harada və kim 

tərəfindən 
verilmişdir 

Dillər 
Bilmə dərəcəsi 

(zəif, yaxşı,  
sərbəst) 

Hansı xarici dilləri bilirsiniz  
və nə dərəcədə  

Əvvəlki soyadınınız 
(dəyişmisinizsə, nə vaxt) 
Doğulduğunuz tarix (gün, ay, 
il) və yer (ölkə, şəhər, rayon, 
qəsəbə, kənd) 
Cinsiniz  

Ağ fonda 
rəngli 

fotoşəkil 

(40 mm x 60 mm) 



Əmək fəaliyyətinə başladığınız vaxtdan (hərbi xidmət və əvəzçilik üzrə iş də daxil 
olmaqla)  iş yeriniz 

Tarix (gün, ay, il) 

daxil 
olduğunuz 

çıxdığınız 

İş yeriniz  
(nazirliyin, idarənin, müəssisənin, 
təşkilatın adını işlədiyiniz dövrdə 

olduğu kimi göstərməklə) 

Vəzifəniz 



Ailə vəziyyətiniz_____________________________________________________________  

Yaxın qohumlarınız (atanız, ananız, qardaşlarınız, bacılarınız, arvadınız (əriniz), uşaqlarınız) 
haqqında məlumat 

Qohumluq 
dərəcəsi 

Soyadı, adı, atasının adı İş yeri və vəzifəsi 



Əmək (peşə) fəaliyyəti ilə bağlı konfrans, seminar və s. tədbirlərdə iştirakınız ________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Dövlət təltifləriniz və mükafatlarınız, fəxri adlarınız (nə vaxt və nə ilə təltif edilmisiniz) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Hərbi xidmətə münasibətiniz, hərbi rütbəniz və verildiyi tarix (gün, ay, il) ____________ 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmisinizsə, nə vaxt və hansı əmələ görə______________  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Əlavə etmək istədiyiniz məlumat ______________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Şəxsiyyət vəsiqənizin seriyası, nömrəsi________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Qeydiyyatda olduğunuz ünvan və ev telefonunuz ________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

Faktiki yaşadığınız ünvan və ev telefonunuz ____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

İş tel.:____________________________ Mob.tel.:_________________________________  

Elektron poçt ünvanınız______________________________________________________  

___________________ 20___ il  __________________________ 
 tarix  imza 

Qeyd:  
 İddiaçı məlumatları düzgün doldurmalı və sonrakı bütün dəyişikliklər haqqında dissertasiya şurasına 
(sənədləri Ali Attestasiya Komissiyasında olduqda Komissiyaya) məlumat verməlidir.  
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