
     Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  

     Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin  

     31 yanvar 2020-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

Xarici ölkədə verilmiş elmi ad haqqında sənədin nostrifikasiyası və ya təkrar attestasiya 

əsasında tanınması üçün Ali Attestasiya Komissiyasına təqdim edilən sənədlərin 

S İ Y A H I S I 

1. İddiaçının şəxsi ərizəsi və ya iş yerindən vəsatət məktubu;

2. İddiaçının şəxsiyyət vəsiqəsinin (əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün pasportun)

surəti;

3. İddiaçının şəxsi məlumat vərəqi (işləyənlər üçün əsas iş yerində möhürlə təsdiq olunmalıdır)

(AAK tərəfindən təsdiq olunan Forma əsasında doldurulmalıdır);

4. İddiaçının (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün) əmək kitabçasının əsas iş yerində

təsdiq olunmuş surəti (işləməyənlər üçün isə notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti);

5. Xarici ölkələrdə verilmiş və müvafiq qaydada leqallaşdırılmış (və ya apostil olunmuş) elmi ad

haqqında sənəd və onun Azərbaycan dilinə tərcüməsinin notariat qaydasında təsdiq edilmiş

surəti;

6. İddiaçının ali təhsil haqqında diplomunun (xaricdə təhsil almış iddiaçı üçün Azərbaycan

Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən verilmiş ekvivalentlik haqqında sənədin) notariat

qaydasında təsdiq edilmiş surəti;

7. İddiaçının fəlsəfə doktoru və/və ya elmlər doktoru elmi dərəcəsi diplomlarının (elmi dərəcəsini

xaricdə almış iddiaçı üçün Komissiya tərəfindən verilmiş elmi dərəcə haqqında sənədin

nostrifikasiyası və ya təkrar attestasiya əsasında tanınması haqqında sənədin) surəti;

8. 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;

9. Xarici ölkədə verilmiş elmi ad haqqında sənədin nostrifikasiyası və ya təkrar attestasiya əsasında

tanınması üçün qeydiyyat vərəqi (Əlavə 7.1 və Əlavə 7.1.1);

10. İddiaçının dərc olunmuş elmi və tədris-metodiki işlərinin müvafiq qaydada tərtib edilmiş siyahısı (o

cümlədən elektron daşıyıcıda) (Əlavə 7.2); 

11. İddiaçının dərc olunmuş elmi və tədris-metodiki işlərinin surətləri (o cümlədən elektron daşıyıcıda);

12. İddiaçının attestasiya işində olan sənədlərin siyahısı (Əlavə 7.3).



Əlavə 7.1 
Xarici ölkədə verilmiş elmi ad haqqında sənədin nostrifikasiyası və ya təkrar attestasiya 

əsasında tanınması üçün qeydiyyat vərəqi 

İddiaçının adı, atasının adı, soyadı: 

Doğulduğu tarix və cinsi: Vətəndaşlığı: 

Tanınması iddia olunan elmi ad, ixtisas şifri və adı, elm 
sahəsi: 

Tanınma üçün təqdim edilən sənədin
tarixi və qeydiyyat nömrəsi: 

Tanınması iddia olunan elmi adı vermiş xarici təşkilatın adı, yerləşdiyi ölkə və şəhər: 

Elmi adın verildiyi fəaliyyət növü:    __________________________________________ 
   elmi və ya elmi-pedaqoji

İddiaçının vəzifəsi və iş yeri: İş stajı: 
Elmi:                ___________ il 

Elmi pedaqoji:  ___________ il 

Yaradıcılıq:      ___________ il  

İxtisasın şifri və adı göstərilməklə elm sahəsi üzrə əvvəlki elmi adın verildiyi tarix və sənədin 
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)

Vəsatət qaldıran elmi müəssisə və təşkilat, ali təhsil müəssisəsinin elmi katibi:

_____________________ 
(imza)

        M.Y.      Tarix  

Aşağıdakı cədvəl AAK-da doldurulur: 

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

AAK Rəyasət Heyəti və ya Kollegiyasının qərarı: 

___________________   ________________ 
 (tarix)                                               (protokol nömrəsi)

 Şəhadətnamənin nömrəsi: 

Qeyd: 
1. Qeydiyyat vərəqi elmi müəssisə və təşkilat, ali təhsil müəssisəsi tərəfindən doldurulur. Elmi katibin

imzası həmin elmi müəssisə və təşkilat, ali təhsil müəssisəsinin əsas möhürü ilə təsdiq edilir;
2. Qeydiyyat vərəqi kağız və elektron daşıyıcıda təqdim olunur.

http://aak.gov.az/xedea_senedler/elaveler/elave7_1.doc


Əlavə 7.1.1 
Xarici ölkədə verilmiş elmi ad haqqında sənədin nostrifikasiyası və ya təkrar attestasiya 

əsasında tanınması üçün qeydiyyat vərəqi 

İddiaçının adı, atasının adı, soyadı: 

Doğulduğu tarix və cinsi: Vətəndaşlığı: 

Tanınması iddia olunan elmi ad, ixtisas şifri və adı, elm 
sahəsi: 

Tanınma üçün təqdim edilən sənədin
tarixi və qeydiyyat nömrəsi: 

Tanınması iddia olunan elmi adı vermiş xarici təşkilatın adı, yerləşdiyi ölkə və şəhər: 

Elmi adın verildiyi fəaliyyət növü:    __________________________________________ 
   elmi və ya elmi-pedaqoji

İddiaçının vəzifəsi və iş yeri: İş stajı: 
Elmi:                ___________ il 

Elmi pedaqoji:  ___________ il 

Yaradıcılıq:      ___________ il  

İxtisasın şifri və adı göstərilməklə elm sahəsi üzrə əvvəlki elmi adın verildiyi tarix və sənədin 
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)

İddiaçı: 

_____________________ 
(imza)

             Tarix  

Aşağıdakı cədvəl AAK-da doldurulur: 

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

AAK Rəyasət Heyəti və ya Kollegiyasının qərarı: 

___________________   ________________ 
 (tarix)                                               (protokol nömrəsi)

 Şəhadətnamənin nömrəsi: 

Qeyd: 
1. Qeydiyyat vərəqi iddiaçı tərəfindən doldurulur;
2. Qeydiyyat vərəqi kağız və elektron daşıyıcıda təqdim olunur.

http://aak.gov.az/xedea_senedler/elaveler/elave7_1_1.doc


Əlavə 7.2 

__________________________________________________________________________ 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) 

Qeyd: 
“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.).

http://aak.gov.az/xedea_senedler/elaveler/elave7_2.doc


Əlavə 7.3 

___________________________________________________________ xarici ölkədə verilmiş elmi ad haqqında sənədin  
  (iddiaçının adı, atasının adı, soyadı)

nostrifikasiyası və ya təkrar attestasiya əsasında tanınmasına dair attestasiya işində 

olan sənədlərin

S İ Y A H I S I 

Sıra 
nömrəsi Sənədin adı Vərəqlərin sayı Sənədlərin başlanğıc 

səhifəsi 

1.
2.
3.

İddiaçı    _______________  _________________________________________________
           (imza)                                        (adı, atasının adı, soyadı) 

Tarix 

Sənədlərin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Ali Attestasiya Komissiyasına göndərildiyi tarix _____ ____________  ___________ 

(gün)                 (ay)                           (il) 

Qeyd: 

Siyahıdakı sənədlər “Xarici ölkədə verilmiş elmi ad haqqında sənədin nostrifikasiyası və ya təkrar attestasiya əsasında 
tanınması üçün Ali Attestasiya Komissiyasına təqdim edilən sənədlərin Siyahısı”na uyğun ardıcıllıqla sıralanır və vərəqlərin 
üz səhifələri qələmlə nömrələnir. 

http://aak.gov.az/xedea_senedler/elaveler/elave7_3.doc


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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