MƏZUNUN YADDAŞ VƏRƏQİ

“2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı” çərçivəsində təhsil
müddətləri bitmiş və məzun olmuş tələbələr məzun hesabatı verməklə şəxsən qeydiyyatdan keçməlidirlər.
Məzun kimi qeydiyyatdan keçmək üçün Təhsil Nazirliyinə təqdim olunmalı sənədlər:
•

•
•
•
•

Diplomun surəti (Rus,türk,ingilis dillərindən başqa digər dillərdə olan sənədlər notarial qaydada tərcümə
təsdiq olunmalıdır);
Qeyd: Təhsilini başa vurmuş lakin, hələ də ali məktəb tərəfindən diplom almayan məzunlar diplom təqdim
olunanadək təhsil müəssisəsi tərəfindən təhsil aldıqları səviyyə üzrə təhsilini uğurla başa vurduqlarına və məzun
olduqlarına dair rəsmi arayış təqdim etməlidirlər
Qiymət cədvəlinin (transkript) surəti (Rus,türk,ingilis dillərindən başqa digər dillərdə olan sənədlər notarial
qaydada tərcümə təsdiq olunmalıdır).
Təhsil Nazirliyi tərəfindən şəxsi bank hesabınıza köçürülmüş vəsaitə dair çıxarış (2014/2015-ci tədris ili üçün
Dövlət Proqramına qəbul olanlar istisna olmaqla);
Məzunun anket
forması (nümunə forması
rəsmi internet səhifəmizdə əks olunmuşdurhttp://xaricdetehsil.edu.gov.az/c-mezunlar2/qeydiyyat3/)
Ümumvətəndaş (xarici) pasportun əsas səhifəsinin və ölkəyə son giriş-çıxış möhrü olan hissə.

Eyni zamanda müvafiq məzun qeydiyyatından keçmiş tələbəyə aşağıdakı mərhələlərdən keçmək tövsiyə
olunur:
A) Xarici ali təhsil müəssisələrindən əldə olunan diplomların müvafiq qaydalara uyğun olaraq tanınması
ilə bağlı olaraq Təhsil Nazirliyinə elektron qaydada müraciət;
• Ətraflı məlumatı http://www.nostrifikasiya.edu.az/ ünvanından əldə edə bilərsiniz.
B) Dövlət qulluğuna ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilmək üçün Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat
Nazirliyinə müraciət;
• Bunun üçün ali təhsil sənədinizin (diplom) və diplomun təsdiqi ilə bağlı müvafiq şəhadətnamənin
elektron surətini (skan) və doldurulmuş ərizə formasını İqtisadiyyat Nazirliyinin elektron ünvanına
(e-xidmet@economy.gov.az) göndərməyiniz xahiş olunur. Eyni zamanda məzun olduğunuza dair
arayışı da sənədlərin siyahısına əlavə etməlisiniz. Arayışın hazırlanması üçün məzunlarla məsul
əməkdaşa-Gülminə Məlikzadəyə (gulmina.melikzade@edu.gov.az) elektron qaydada müraciət
etməlisiniz.

QEYD: Təhsil Nazirliyi ilə hər bir tələbə arasında bağlanan müqavilənin 2.3.11-ci maddəsinə əsasən tədris müddəti
bitdikdən sonra 2 ay ərzində Azərbaycan Respublikasına qayıtmaq və aldığı ixtisas üzrə Azərbaycan
Respublikasında 5 (beş) il fasiləsiz işləmək mütləqdir.

İnternet səhifəmiz
www.xaricdetehsil.edu.gov.az

Facebook qrupumuz
www.facebook.com/groups/321567267889262/

Facebook səhifəmiz
www.facebook.com/dovletproqrami

Təhsil Nazirliyi ilə Əlaqə

Məzunlarla məsul əməkdaş:
Mütəxəssis
Gülminə MƏLİKZADƏ
Email: gulmina.melikzade@edu.gov.az
Tel/faks: 012 599-11-55 (5334)

QEYD: Dövlət Proqramı çərçivəsində məzun olmuş tələbələrlə bağlı məlumatların mütəmadi olaraq yeniləndiyini
nəzərə alaraq, məzun qeydiyyatından keçdikdən sonrakı müddətdə iş yeri və əlaqə vasitələri (elektron ünvan, mobil və
ev telefonu) ilə bağlı dəyişikliklər olduğu təqdirdə, bu barədə məzunlarla məsul əməkdaşa elektron qaydada məlumat
verilməsi xahiş olunur.

İnternet səhifəmiz
www.xaricdetehsil.edu.gov.az

Facebook qrupumuz
www.facebook.com/groups/321567267889262/

Facebook səhifəmiz
www.facebook.com/dovletproqrami

