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1. Ümumi müddəalar 

1.1. “Dissertasiya şuralarının yaradılması və fəaliyyətinin təşkili barədə Təlimat” (bundan 

sonra - Təlimat) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 11 iyun tarixli 728 nömrəli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Elmi dərəcələr verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 4.15-ci 

bəndinə uyğun olaraq hazırlanmışdır və həmin Əsasnamənin müddəaları nəzərə alınmaqla elmi 

müəssisə və təşkilatlarda, ali təhsil müəssisələrində onların vəsatətləri əsasında fəlsəfə doktoru 

və elmlər doktoru dissertasiyalarının müdafiəsinin təşkili üçün dissertasiya şuralarının 

yaradılması və fəaliyyətinin təşkili məsələlərini tənzimləyir.  

1.2.  Dissertasiya şuralarının fəaliyyətinə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Ali Attestasiya Komissiyası (bundan sonra - Komissiya) nəzarət edir.    

 

2. Dissertasiya şuralarının yaradılması 

2.1.  Dissertasiya şuraları vahid sistem əsasında, uyğun ixtisaslar üzrə elmin, texnikanın, 

təhsilin, mədəniyyətin və incəsənətin müxtəlif sahələrində daim elmi araşdırmalar aparan, 

yüksəkixtisaslı elmi kadr potensialına malik olan mülkiyyət formasından asılı olmayaraq elmi 

müəssisə və təşkilatlarda, ali təhsil müəssisələrində onların vəsatətləri əsasında fəlsəfə doktoru 

və elmlər doktoru dissertasiyalarının müdafiəsinin təşkili üçün Komissiya tərəfindən yaradılır.  

2.2.  Dissertasiya şurasının yaradılması haqqında vəsatətdə həmin təşkilatda 

doktoranturanın olması qeyd edilir, dissertasiya şurasının yaradılmasının zəruriliyi və 



  

məqsədəuyğunluğu əsaslandırılır, dissertasiya şurasının fəaliyyəti üçün lazımi şəraitin 

yaradılmasına, dissertasiyaların müzakirəsi və müdafiəsi üçün tələb olunan vəsaitin ayrılmasına 

təminat verilir. 

2.3. Vəsatətə dissertasiya şurasının tərkibinə əvvəlcədən yazılı razılıqları alınmaqla təklif 

edilən üzvlər barədə müvafiq qaydada hazırlanan məlumat əlavə edilir (Əlavə 1.1 və Əlavə 

1.1.1).  

2.4. Dissertasiya şuralarının fəaliyyət müddətini Komissiya üç ilədək müəyyən edir.  

2.5. Dissertasiya şuraları bir neçə ixtisas üzrə (dörddən çox olmamaqla) yaradılır.   

2.6.  Dissertasiya şurasında hər bir ixtisas üzrə üzvlərin sayı bərabər və hər bir ixtisas üzrə 

beş nəfərdən az olmamalıdır.    

2.7.  Dissertasiya şurasının üzvlərinin sayı on nəfərdən az, iyirmi səkkiz nəfərdən çox 

olmamalıdır. 

2.8. Dissertasiya şuralarının tərkibinə fəal elmi və ya elmi-pedaqoji iş aparan 

yüksəkixtisaslı mütəxəssislər daxil edilirlər.  

2.9. Dissertasiya şurasının sədri – dissertasiya şurasının nəzdində fəaliyyət göstərdiyi 

elmi müəssisə və təşkilatda, ali təhsil müəssisəsində işləyən və ya dissertasiya şurasının 

nəzdində fəaliyyət göstərdiyi elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin rəhbərinin 

razılığı ilə digər elmi müəssisə və təşkilatda, ali təhsil müəssisəsində işləyən elmlər doktoru 

təyin edilir. 

2.10.  Dissertasiya şurasının elmi katibi – ixtisası dissertasiya şurasına verilmiş 

ixtisaslardan birinə uyğun olan, dissertasiya şurasının nəzdində fəaliyyət göstərdiyi elmi 

müəssisə və təşkilatda, ali təhsil müəssisəsində işləyən (əsas iş yeri) fəlsəfə və ya elmlər doktoru 

təyin olunur. Elmlər doktoru dissertasiyasının müdafiəsini keçirən dissertasiya şurasının elmi 

katibi fəlsəfə doktoru da ola bilər. 

2.11. Dissertasiya şurasının tərkibinə yüksəkixtisaslı əcnəbi mütəxəssislər də daxil edilə 

bilərlər. 

2.12. Fəlsəfə doktoru dissertasiyalarının müdafiəsi üçün yaradılmış dissertasiya şurasının 

tərkibində ixtisas üzrə azı üç elmlər doktoru, elmlər doktoru dissertasiyalarının müdafiəsi üçün 

yaradılmış dissertasiya şurasının tərkibində ixtisas üzrə azı beş elmlər doktoru olmalıdır.   

2.13.  Dissertasiya şurasının tərkibində hər bir mütəxəssis müvafiq elm sahəsində bir 

ixtisası təmsil edir.  



  

2.14. İki ixtisas üzrə elmi dərəcəsi olan mütəxəssislər hər bir ixtisas üzrə yalnız bir 

dissertasiya şurasında təmsil oluna bilər.  

2.15. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi və müxbir üzvləri müvafiq elm 

sahəsi üzrə iki ixtisası təmsil edə bilərlər. Bu zaman onlar hər bir ixtisas üzrə yalnız bir 

dissertasiya şurasında təmsil olunurlar.     

2.16. Dissertasiya şurasının tərkibində müvafiq ixtisas üzrə elmlər doktorlarının sayını 

təmin etmək mümkün olmadıqda, həmin ixtisas üzrə elmi və elmi-pedaqoji fəaliyyətə görə 

professor elmi adı almış fəlsəfə doktorları, o cümlədən mədəniyyət, incəsənət, memarlıq, hərbi, 

bədən tərbiyəsi və idman sahələrində uzun müddət qüsursuz çalışan və əhəmiyyətli nailiyyətlər 

əldə etmiş, lakin elmi dərəcəsi olmayan professor elmi adı almış elmi və elmi-pedaqoji kadrlar 

elmlər doktorlarını əvəz edə bilərlər. 

2.17. Müvafiq elm sahələri üzrə yüksəkixtisaslı elmi kadr hazırlamaq səlahiyyəti olan 

(doktoranturası olan) dörddən çox olmamaqla bir neçə elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil 

müəssisəsinin mütəxəssislərindən ibarət, onların rəhbərlərinin qarşılıqlı razılığı əsasında həmin 

elmi müəssisə və təşkilatların, ali təhsil müəssisələrinin birində birgə dissertasiya şuraları 

yaradıla bilər. 

2.18. Birgə dissertasiya şurasının yaradılması haqqında vəsatət həmin şuranın fəaliyyət 

göstərəcəyi elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin rəhbəri tərəfindən qaldırılır. 

Vəsatətə elmi müəssisə və təşkilatlar, ali təhsil müəssisələri arasında fəlsəfə doktoru və elmlər 

doktoru dissertasiyalarının müdafiəsinin təşkili üçün birgə dissertasiya şuralarının yaradılması 

məqsədi ilə qarşılıqlı razılaşmaya dair müvafiq sənəd əlavə edilir.  

2.19. Birgə dissertasiya şurasında həmin şuranın yaradılması barədə razılığa gəlmiş elmi 

müəssisə və təşkilatların, ali təhsil müəssisələrinin hər birindən mütəxəssis təmsil olunur. 

2.20. “Azərbaycan Respublikasında elmi və elmi-pedaqoji işçilərə elmi dərəcələr 

verilməsinə dair ixtisasların nomenklaturu”nda dəyişikliklər olduqda müvafiq dissertasiya 

şurasının təşkilinə Komissiya tərəfindən yenidən baxılır. 

2.21. Dissertasiya şurasının sədrinin və digər üzvlərinin dəyişdirilməsi (dəyişikliyin 

zəruriliyi əsaslandırılmaqla) həmin şuranın yaradıldığı elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil 

müəssisəsinin vəsatəti əsasında Komissiya tərəfindən həyata keçirilir. Vəsatətə dissertasiya 

şurasına daxil edilməsi təklif olunan mütəxəssislər haqqında məlumat əlavə edilir (Əlavə 1.1 

və Əlavə 1.1.1). 



  

2.22. Müvafiq ixtisas və ya ixtisaslar üzrə dissertasiyaların müdafiəsi üçün dissertasiya 

şurası olmadıqda, dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi və ya iddiaçının təhkim olunduğu elmi 

müəssisə və təşkilat, ali təhsil müəssisəsi birdəfəlik dissertasiya şurasının yaradılması üçün 

Komissiya qarşısında vəsatət qaldırır. Birdəfəlik dissertasiya şurası “Elmi dərəcələr verilməsi 

qaydası haqqında Əsasnamə”nin 4.6-cı bəndinin tələbləri nəzərə alınmaqla müvafiq elm 

sahələri üzrə fəaliyyət göstərən dissertasiya şurasının bazasında və ya ayrıca yaradılmaqla (azı 

iki ixtisas təmsil olunmalıdır), bir və ya bir neçə dissertasiyanın müdafiəsi üçün nəzərdə tutulur.     

2.23. Dissertasiyanın mövzusu iki ixtisası əhatə etdikdə və dissertasiya şurasının ikinci 

ixtisas üzrə müdafiə keçirmək hüququ olmadıqda, Komissiya müdafiənin keçirilməsi üçün 

birdəfəlik dissertasiya şurasının tərkibinə dissertasiya şurasının nəzdində fəaliyyət göstərdiyi 

təşkilatın vəsatəti əsasında tələb olunan ixtisas və uyğun mütəxəssislər daxil edir (Əlavə 1.1 və 

Əlavə 1.1.1 ilə nəzərdə tutulan məlumatlar təqdim edilməklə).  Bu zaman “Elmi dərəcələr 

verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 4.6-cı bəndinin tələbi nəzərə alınmaqla həmin 

ixtisasa yaxın olmayan ixtisaslardan biri və həmin ixtisas üzrə mütəxəssislər Komissiyanın 

qərarı ilə müvəqqəti olaraq dissertasiya şurasının tərkibindən çıxarılır.     

2.24. Elmlər doktoru dissertasiyalarının müdafiəsini keçirən dissertasiya şuraları uyğun 

ixtisaslar üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyaları da 

müdafiəyə qəbul edir.  

2.25. Dissertasiya şuraları nəzdində fəaliyyət göstərdikləri elmi müəssisə və təşkilatların, 

ali təhsil müəssisələrinin əsas möhür və blankından istifadə edirlər. 

2.26. Elmi müəssisə və təşkilatların, ali təhsil müəssisələrinin rəhbərləri dissertasiya 

şuralarının işinin təşkili və müdafiələrin keçirilməsi üçün zəruri şərait yaradılmasını təmin edir. 

2.27. Dissertasiya şuralarının fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsini (dissertasiya şurası 

üzvlərinin əməyinin ödənilməsi, antiplagiat proqramı ilə təminat, dissertasiya müdafiələrinin 

videoçəkilişi, canlı yayımının təşkili və s.) dissertasiya şurasının fəaliyyət göstərdiyi elmi 

müəssisə və təşkilat, ali təhsil müəssisəsi həyata keçirir.   

2.28. Dissertasiya şuraları Komissiyaya fəaliyyətlərinə dair müəyyən edilmiş qaydada 

tərtib edilən (Əlavə 1.2, Əlavə 1.2.1, Əlavə 1.2.2 və Əlavə 1.2.3) və özündə müvafiq 

məlumatları əks etdirən illik və yekun hesabatlar təqdim edirlər.   

 

3. Dissertasiyaların ilkin müzakirəsi və onların dissertasiya şurasına təqdim olunması 



  

3.1. Azərbaycan Respublikası Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurasının müvafiq 

elmi istiqamətlər üzrə elmi şurası tərəfindən təsdiq olunmuş mövzu üzrə dissertasiya işi “Elmi 

dərəcələr verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin fəlsəfə doktoru və ya elmlər doktoru elmi 

dərəcəsi iddiaçılarına, dissertasiyaya və avtoreferata dair tələbləri ödənildiyi halda iddiaçı 

tərəfindən işin yerinə yetirildiyi və ya iddiaçının təhkim olunduğu elmi müəssisə və təşkilata, 

ali təhsil müəssisəsinə ilkin müzakirəyə təqdim edilir.    

3.2. Elmi müəssisə və təşkilata, ali təhsil müəssisəsinə təqdim edilmiş dissertasiya işinin 

ilkin müzakirəsi iddiaçının rəsmi müraciət tarixindən etibarən üç aydan gec olmayaraq həmin 

elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin rəhbərinin yazılı razılığı ilə keçirilir.  

3.3. İlkin müzakirənin keçirilməsi üçün fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru 

dissertasiyaları üzrə azı iki rəyçinin (elmlər doktoru dissertasiyaları üzrə hər ikisi elmlər 

doktoru olmalı) olması zəruridir. Rəylərdə dissertasiyanın “Elmi dərəcələr verilməsi qaydası 

haqqında Əsasnamə”nin tələblərinə uyğun qaydada tərtibinə münasibət, mövzu və məzmunun 

iddia olunan ixtisasa uyğunluğu, dissertasiyanın hər bir struktur bölməsinin hansı problemə həsr 

olunması və dissertasiyanın mövzusu üzrə çap olunmuş elmi işlər, dissertasiya üzrə 

avtoreferatın ilkin versiyası, dissertasiya işinin müdafiəsi üçün tövsiyə edilən Dissertasiya 

şurası haqqında qeydlər əks olunur.  

3.4. Fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru dissertasiyalarının ilkin müzakirəsi zamanı 

dissertasiyanın yazıldığı ixtisas və ya ixtisaslar üzrə elmi dərəcəsi olan azı üç mütəxəssis 

(elmlər doktoru dissertasiyasının ilkin müzakirəsi zamanı azı ikisi elmlər doktoru olmalı) iştirak 

etməlidir.  

3.5. Dissertasiya işi bir neçə elmi müəssisə və təşkilatda, ali təhsil müəssisəsində  və ya 

bir elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin bir neçə bölməsində (kafedra, 

departament, mərkəz, bölmə, şöbə, laboratoriya və s.) yerinə yetirildiyi hallarda dissertasiyanın 

ilkin müzakirəsi onların hər birində və ya birgə iclaslarında keçirilməlidir. 

3.6. İddiaçıya bir aydan gec olmayaraq ilkin müzakirənin keçirildiyi iclasın geniş 

protokolu və dissertasiya haqqında rəy verilir. Protokol iclasın sədri və katibi tərəfindən 

imzalanır, onların imzası elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin elmi katibi (və ya 

elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin Elmi Şurasının katibi) tərəfindən müvafiq 

qaydada təsdiq olunur. Rəy kafedra, departament, mərkəz, bölmə, şöbə, laboratoriya iclasının 

və ya seminarın protokolundan çıxarış şəklində tərtib edilir. Protokolun və rəyin birinci 



  

səhifəsinin yuxarı sağ küncündə elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin rəhbərinin 

imzası həmin elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin əsas möhürü ilə təsdiq olunur.  

3.7. Elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin rəhbəri geniş protokol və rəyin 

keyfiyyəti, obyektivliyi və hazırlanma müddəti üçün cavabdehdir.     

3.8. Rəydə dissertasiya işində şərh olunan elmi nəticələrin alınmasında iddiaçının 

konkret şəxsi iştirakı, tədqiqat nəticələrinin dürüstlük dərəcəsi, onların elmi yeniliyi, praktiki 

və metodiki əhəmiyyəti, dissertasiyanın müvafiq ixtisasa uyğun gəlməsi, iddiaçının dərc 

olunmuş işlərində dissertasiya materiallarının əks etdirilməsi dərəcəsi göstərilməlidir.   

3.9. Dissertasiya işinin ilkin müzakirəsinin gedişinin videoçəkilişi aparılaraq elektron 

daşıyıcıda saxlanılır və dissertasiya işi Komissiyaya təqdim edildikdə iddiaçının digər 

sənədlərinə əlavə olunur.         

3.10. Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi və ya iddiaçının təhkim olunduğu elmi 

müəssisə və təşkilatda, ali təhsil müəssisəsində ilkin müzakirənin nəticəsində verilən geniş 

protokol və rəylə birlikdə dissertasiya işi, Komissiyanın müəyyən etdiyi siyahı üzrə digər 

sənədlər (Əlavə 1.5) həmin elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin vəsatəti ilə 

(iddiaçının seçimi nəzərə alınmaqla) müvafiq ixtisas üzrə fəaliyyət göstərən dissertasiya 

şuralarının hər hansı birinə müdafiə üçün təqdim edilir. 

3.11. Dissertasiya işi ilkin müzakirənin keçirildiyi tarixdən bir il müddətində müdafiənin 

təşkili üçün müvafiq dissertasiya şurasına təqdim edilməlidir. Əks halda dissertasiya işi yenidən 

ilkin müzakirədən keçirildikdən sonra müvafiq dissertasiya şurasına təqdim oluna bilər. 

 

4. Dissertasiya şuralarının fəaliyyəti 

4.1.  Dissertasiya şurası dissertasiya və sənədlərin təqdim olunduğu gündən etibarən 

fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsinin təşkili haqqında qərarı dörd ay, elmlər doktoru 

dissertasiyasının müdafiəsinin təşkili haqqında qərarı altı ay müddətində qəbul edir. Təqdim 

olunmuş işlərə onların qəbul tarixinə uyğun ardıcıllıqla baxılır. 

4.2.  Dissertasiya şurasında bir ay ərzində iki fəlsəfə doktoru və bir elmlər doktoru və ya 

dörd fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsi keçirilə bilər.  

4.3.  Dissertasiya şurasında bir gün ərzində iki fəlsəfə doktoru və ya bir elmlər doktoru 

dissertasiyasının müdafiəsi keçirilə bilər. 



  

4.4.  Dissertasiya şurasında iddiaçıya dissertasiyanın müdafiəsi üçün əlverişli şərait 

yaradılmalı, ona dissertasiyasının müdafiəsinə aid dissertasiya şurasında olan məlumatlarla 

tanış olmaq imkanı verilməlidir.  

4.5.  İlkin müzakirədən sonra dissertasiyanın müdafiəsinə qədər iddiaçının elmi rəhbəri 

vəfat etdikdə və ya iddiaçının elmi rəhbəri olmaqdan imtina etdikdə iddiaçı elmi rəhbər 

olmadan dissertasiyanın müdafiəsinə buraxılır. 

4.6.  Dissertasiya şurası aşkarlıq şəraitində fəaliyyət göstərir. Dissertasiya işinə tam, 

hərtərəfli, obyektiv baxılmasını və bu iş barəsində əsaslandırılmış qərar çıxarılmasını təmin 

etmək məqsədilə dissertasiya şurası müvafiq müəssisə və təşkilatlardan dissertasiya işinə aid  

məlumatları tələb edə bilər.  

4.7.  Dissertasiya şurasının fəaliyyəti ilə əlaqədar kargüzarlıq işləri Azərbaycan dilində 

aparılır.   

4.8.  Komissiyanın müəyyən etdiyi siyahı üzrə tələb olunan sənədlər təqdim edildikdə 

(Əlavə 1.5) dissertasiya şurası dissertasiyanı müzakirə və müdafiə üçün qəbul edir və 

dissertasiyanın müdafiəyə tövsiyə edilib-edilməməsinə dair qərar qəbul edilməsi üçün 

dissertasiya şuraları nəzdində elmi seminara (bundan sonra – elmi seminar) göndərir.  

4.9. Elmi seminarın fəaliyyəti Komissiya tərəfindən təsdiq edilən “Dissertasiya şuraları 

nəzdində elmi seminarın fəaliyyətinin təşkili Qaydası” ilə tənzimlənir.  

4.10.  Dissertasiya şurası “Elmi dərəcələr verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 5.19-

cu bəndi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada elmi seminarın protokolunu qəbul etdikdən sonra rəsmi 

opponentlərin və müdafiənin keçirilməsi tarixinin müəyyən edilməsinə dair təkliflərin 

hazırlanması üçün müvafiq ixtisas üzrə üç nəfər şura üzvündən ibarət işçi komissiya yaradır.  

4.11.  Dissertasiya şurasında dissertasiya işlərinin müdafiəsi elmi seminarların protokol 

tarixlərinə uyğun növbəlilik əsasında keçirilir.     

4.12.  Elmi seminar dissertasiyanı müdafiə üçün tövsiyə etmədiyi halda, dissertasiya şurası 

müzakirə zamanı müəyyən edilmiş nöqsanların əsaslandırıldığı qərarını vəsatət qaldıran elmi 

müəssisə və təşkilata, ali təhsil müəssisəsinə göndərir və dissertasiya və sənədləri iddiaçıya 

qaytarır. 

4.13.  Elmi seminar dissertasiyanı müdafiə üçün tövsiyə etmədiyi halda, dissertasiya işinin 

müdafiəyə buraxılmaması haqqında dissertasiya şurasının qərarı qəbul edildiyi gündən bir ildən 



  

tez olmamaq şərtilə dissertasiya işi yenidən işlənməklə ilkin müzakirədən keçirilərək təkrar 

müdafiəyə təqdim edilə bilər.  

4.14. İddiaçının müəllifinə və mənbəyinə istinad vermədən digər müəlliflərin 

materiallarından istifadə etdiyi aşkar olunarsa, dissertasiya şurası, dissertasiyaya baxılma 

mərhələsindən asılı olmayaraq, həmin dissertasiya üzrə təkrar müdafiə hüququ verilmədən 

dissertasiyanın ekspertizasını dayandırır. Bu zaman iddiaçının dissertasiya işinə baxılmanı 

dayandırmaq haqqında ərizəsi qəbul olunmur, dissertasiya və avtoreferat dissertasiya şurasının 

qərarı ilə birlikdə müvafiq məktubla Komissiyaya göndərilir. 

4.15. Dissertasiya şurası işçi komissiyanın təkliflərini nəzərə alaraq müvafiq elm 

sahəsində fəal elmi tədqiqatlar aparan və elmi, elmi-pedaqoji və yaradıcılıq nailiyyətləri olan 

yüksəkixtisaslı mütəxəssislərdən - səriştəli alimlərdən rəsmi opponentləri (onların yazılı razılığı 

ilə), müdafiənin tarixini və vaxtını təyin edir.  

4.16. Fəlsəfə doktoru dissertasiyası üzrə elmi dərəcəsi olan üç rəsmi opponent (azı biri 

elmlər doktoru olmaqla) təyin edilir. Rəsmi opponentlərdən biri müdafiəni keçirən şuranın üzvü 

ola bilər. Dissertasiyanın mövzusu iki ixtisası əhatə etdikdə, ixtisaslardan biri üzrə bir (elmlər 

doktoru), digəri üzrə iki rəsmi opponent təyin olunur. 

4.17. Elmlər doktoru dissertasiyası üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi olan dörd rəsmi 

opponent təyin olunur. Rəsmi opponentlərdən ikisi müdafiəni keçirən şuranın üzvü ola bilər. 

Dissertasiyanın mövzusu iki ixtisası əhatə etdikdə hər bir ixtisas üzrə iki rəsmi opponent təyin 

olunur.   

4.18. Rəsmi opponentlər eyni təşkilatı təmsil etməməlidirlər.      

4.19. Komissiyanın Rəyasət Heyətinin sədri və üzvləri, Komissiya Aparatının 

əməkdaşları, dissertasiya şuralarının sədrləri və sədr müavinləri, elmi katibləri, iddiaçıların elmi 

rəhbərləri, elmi məsləhətçiləri, iddiaçının elmi əsərlərinin həmmüəllifləri, həmçinin 

dissertasiyanın yerinə yetirildiyi və ya iddiaçının işlədiyi kafedra, laboratoriya və ya şöbənin 

əməkdaşları, müəssisənin rəhbərləri, ekspert şuralarının sədrləri, sədr müavinləri və elmi 

dərəcələr verilməsində fəaliyyətinə bu Əsasnaməyə uyğun olaraq Komissiyanın məhdudiyyət 

qoyduğu şəxslər rəsmi opponent ola bilməzlər.      

4.20. Ekspert şuralarının üzvləri yalnız Komissiyanın razılığı ilə rəsmi opponent təyin 

oluna bilərlər.   



  

4.21. Rəsmi opponentlərin əməyi Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 

müəyyən etdiyi qaydada ödənilir.     

4.22. Rəsmi opponent dissertasiyanı və onun mövzusu üzrə dərc olunmuş elmi işləri 

araşdıraraq, dissertasiya şurasına yazılı rəy təqdim edir. Həmin rəydə mövzunun aktuallığı, 

nəticələrin yeniliyi və nəzəri-praktiki əhəmiyyəti, dissertasiyanın “Elmi dərəcələr verilməsi 

qaydası haqqında Əsasnamə”nin tələblərinə uyğunluğu öz əksini tapmalıdır.     

4.23. Rəsmi opponentlərin dissertasiya şurasının fəaliyyət göstərdiyi elmi müəssisə və 

təşkilatda, ali təhsil müəssisəsində təsdiq olunmuş yazılı rəyləri müdafiə gününə azı on gün 

qalmış dissertasiya şurasına, rəylərin surəti isə iddiaçıya təqdim edilməlidir.    

4.24. Rəsmi opponent “Elmi dərəcələr verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə” ilə 

müəyyən edilmiş tələbləri yerinə yetirmədikdə dissertasiya şurası onu dəyişə və ya həmin 

Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş tələblərə cavab vermədikdə onun yazdığı rəyi yenidən işləmək 

üçün geri qaytara bilər.     

4.25. Dissertasiya şurası iddiaçının və digər maraqlı şəxslərin əsaslandırılmış rəsmi 

müraciəti əsasında Komissiyanın razılığı ilə dissertasiyanın müdafiə tarixini və vaxtını 

dəyişdirə bilər.   

4.26. Müdafiənin yeni təyin olunmuş tarixi və vaxtı haqqında iddiaçıya məlumat verilir, 

həmin məlumat, eyni zamanda dissertasiya şurasının fəaliyyət göstərdiyi təşkilatın və 

Komissiyanın rəsmi internet saytında yerləşdirilir. 

4.27. Rəsmi opponentlər təyin edildikdən sonra dissertasiya şurası Komissiya tərəfindən 

müəyyən edilən qaydada tərtib olunan avtoreferatın (Əlavə 1.4) əlyazması hüququnda çapına 

razılıq verir və Komissiyanın müəyyən etdiyi “Dissertasiyaların avtoreferatlarının göndərilməli 

olduğu təşkilatların siyahısı”na (Əlavə 1.6) əlavə olaraq digər ünvanları müəyyən edir. 

4.28. Müdafiəsinin tarixi və vaxtı təyin olunmuş dissertasiya işinin avtoreferatı 

dissertasiyanın müdafiəsinə azı bir ay qalmış Komissiyanın müəyyən etdiyi siyahı üzrə zəruri 

ünvanlara göndərilməli və Komissiyaya elektron daşıyıcıda da təqdim edilməlidir. 

4.29. Dissertasiya şurasına təqdim olunan dissertasiya və avtoreferatın bir nüsxəsi 

müdafiə gününə azı bir ay qalmış əlyazması hüququnda saxlanılmaq üçün şuranın fəaliyyət 

göstərdiyi elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin kitabxanasına verilir, dissertasiya 

və avtoreferatların elektron versiyaları (məzmununda dövlət sirri təşkil edən məlumatlar olan 



  

dissertasiya və avtoreferat istisna olmaqla) həmin elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil 

müəssisəsinin, Komissiyanın rəsmi internet saytında yerləşdirilir.  

4.30. Zərurət yarandıqda, dissertasiya şurası müvafiq qaydada şuranın tərkibinə əlavə 

üzvlərin daxil edilməsi ilə bağlı Komissiya qarşısında vəsatət qaldırır.     

4.31. Dissertasiya şurası müdafiənin nəticəsi haqqında müsbət qərar qəbul etdikdən sonra 

iki ay müddətində iddiaçının elmi dərəcə almaq üçün Komissiyanın müəyyən etdiyi qaydada 

tərtib olunmuş sənədlərini, dissertasiyanın bir nüsxəsini və onların elektron versiyasını (Əlavə 

1.14) Komissiyaya təqdim edir.      

4.32.  Dissertasiya şurası müdafiənin nəticəsi haqqında mənfi qərar qəbul etdikdən sonra 

iki ay müddətində iddiaçının aşağıdakı sənədlərini Komissiyaya təqdim edir:  

4.32.1. Dissertasiya şurasının sədri tərəfindən imzalanmış, elmi müəssisə və təşkilatın, ali 

təhsil müəssisəsinin blankında çap olunmuş məktubu; 

4.32.2. Dissertasiya və avtoreferatın bir nüsxəsi və onların elektron versiyalarını; 

4.32.3. Dissertasiya şurasının nəzdində fəaliyyət göstərən elmi seminarın protokolu, elmi 

seminarda verilən rəylər (o cümlədən elekton daşıyıcıda) və elmi seminarın gedişinin 

videoçəkilişini; 

4.32.4. Dissertasiya şurası iclasının sədri və elmi katibi tərəfindən imzalanmış stenoqram, 

elmi rəhbərin və ya elmi məsləhətçinin, rəsmi opponentlərin rəyləri və avtoreferata verilən 

rəylər (o cümlədən elektron daşıyıcıda), müdafiənin gedişinin videoçəkilişini; 

4.32.5. Dissertasiya şurasının mənfi qərarına dair qeydiyyat vərəqini (Əlavə 1.13); 

4.32.6. Fəlsəfə doktoru və ya elmlər doktoru elmi dərəcəsi verilməsi haqqında arayışı 

(Əlavə 1.10 və Əlavə 1.10.1); 

4.32.7. İştiraketmə vərəqini (Əlavə 1.7); 

4.32.8. Hesablama komissiyasının protokolunu (Əlavə 1.9); 

4.32.9. İddiaçının şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti (əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər 

üçün pasportunun notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti); 

4.32.10. İddiaçının şəxsi məlumat vərəqi; 

4.32.11. İddiaçının əmək kitabçasının əsas iş yerində (işləməyənlər üçün dissertasiya 

işinin yerinə yetirildiyi və ya iddiaçının təhkim olunduğu elmi müəssisə və təşkilatda, ali təhsil 

müəssisəsində) təsdiq olunmuş surəti. 



  

4.33. Dissertasiya şurası müdafiənin nəticəsi haqqında mənfi qərar qəbul etdikdən sonra 

iki ay müddətində aşağıdakı sənədləri iddiaçıya qaytarır: 

4.33.1. Dissertasiya mövzusunun və ixtisasın müəyyən edilməsi və elmi rəhbərin və ya 

elmi məsləhətçinin təsdiq olunması haqqında elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil 

müəssisəsinin elmi (elmi-texniki) şurasının iclasının protokolundan çıxarışı; 

4.33.2. Dissertasiya mövzusunun və ixtisasın Azərbaycan Respublikası Elmi Tədqiqatların 

Əlaqələndirilməsi Şurasının elmi istiqamətlər üzrə elmi şurasında təsdiq edilməsi haqqında 

protokoldan çıxarışı; 

4.33.3. Fəlsəfə doktoru imtahanları üzrə onların nəticəsini özündə əks etdirən müvafiq 

sənədləri (şəhadətnamə və ya ona bərabər tutulan vəsiqələri); 

4.33.4. Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi və ya iddiaçının təhkim olunduğu elmi 

müəssisə və təşkilatda, ali təhsil müəssisəsində dissertasiya işinin ilkin müzakirəsinin 

nəticəsində verilən geniş protokol və rəy, dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi üçün verilmiş 

rəylər (o cümlədən elektron daşıyıcıda), dissertasiya işinin ilkin müzakirəsinin gedişinin 

videoçəkilişini. 

4.34. Bu Təlimatın 4.33-cü bəndində qeyd edilən sənədlər iddiaçıya şəxsən qaytarılır və 

dissertasiya şurasında müvafiq qeydlər kitabına bu barədə qeyd daxil edilir. İddiaçı imzası ilə 

həmin sənədlərin ona qaytarıldığını təsdiq edir və tarix qoyur.  

4.35. Dissertasiya şurası müdafiənin nəticəsi haqqında mənfi qərar qəbul etdikdə, 

dissertasiya işi yenidən işlənmək üçün həmin qərar qəbul edildiyi gündən bir ildən tez olmamaq 

şərtilə ilkin müzakirədən keçirilərək təkrar müdafiəyə təqdim edilə bilər.     

4.36. Təkrar müdafiə zamanı yeni rəsmi opponentlər təyin edilir. Əvvəlki müdafiə zamanı 

verilmiş bütün mənfi rəylər təkrar müdafiədə səsləndirilməlidir.       

4.37. Dissertasiya işinə baxılma prosesində hazırlanmış bütün sənədlər dissertasiya 

şurasının nəzdində fəaliyyət göstərdiyi elmi müəssisə və təşkilatda, ali təhsil müəssisəsində 

saxlanılır və tələb edildikdə təkrar müdafiə keçirilən təşkilata göndərilir.     

4.38. İddiaçının elmi dərəcə almaq üçün təqdim edilmiş sənədləri on ildən az olmayan 

müddətdə dissertasiya şurasının nəzdində fəaliyyət göstərdiyi müəssisənin və Komissiyanın 

arxivlərində saxlanılır.      

4.39. İddiaçının müəllifinə və mənbəyinə istinad vermədən digər müəlliflərin 

materiallarından istifadə etdiyi aşkar olunarsa, dissertasiya şurası, dissertasiyaya baxılma 



  

mərhələsindən asılı olmayaraq, həmin dissertasiya üzrə təkrar müdafiə hüququ verilmədən 

dissertasiyanın ekspertizasını dayandırır. Bu zaman iddiaçının dissertasiya işinə baxılmanı 

dayandırmaq haqqında ərizəsi qəbul olunmur, iclasın stenoqramı, dissertasiya və avtoreferat 

dissertasiya şurasının qərarı ilə birlikdə müvafiq məktubla Komissiyaya göndərilir. 

4.40. Elmi müəssisə və təşkilatların rəhbərləri və onların müavinləri, ali təhsil 

müəssisələrinin rektor və prorektorları rəhbərlik etdikləri qurumların nəzdində fəaliyyət 

göstərən dissertasiya şuralarında müdafiə edə bilməzlər.         

4.41. Qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri dissertasiya 

şuralarının sədri, sədr müavinləri ola bilməzlər.      

4.42. Komissiya dissertasiya şurasında müdafiə prosedurunun pozulduğunu aşkar 

etdikdə, dissertasiya şurasının iclasına sədrlik etmiş şəxsə və dissertasiya şurasının elmi 

katibinə bu barədə rəsmi xəbərdarlıq edir. 

4.43. Komissiya dissertasiya şurasında müdafiə prosedurunun pozulduğunu aşkar etdiyi 

halda dissertasiyanın təkrar müdafiəsi Komissiyanın Rəyasət Heyətinin bu barədə qərarından 

sonra üç aydan tez olmayaraq keçirilir. 

4.44. Komissiya dissertasiya şurasında üçüncü dəfə müdafiə prosedurunun pozulduğunu 

aşkar etdikdə, dissertasiya şurasının iclasına sədrlik etmiş şəxsi və dissertasiya şurasının elmi 

katibini, üç il müddətində təkrar təyin olunmaq hüququ olmadan, dissertasiya şurasında 

vəzifələrinin icrasından kənarlaşdırır. 

4.45. Komissiya dissertasiya şurasında müdafiə olunmuş işdə müəllifinə və mənbəyinə 

istinad verilmədən digər müəlliflərin materiallarından istifadə olunduğunu aşkar etdikdə, 

dissertasiya şurasının həmin iclasına sədrlik etmiş şəxsə, dissertasiya şurasının elmi katibinə və 

dissertasiya şurasının nəzdində fəaliyyət göstərən elmi seminarın sədrinə bu barədə rəsmi 

xəbərdarlıq edir. 

4.46. Komissiya üçüncü dəfə dissertasiya şurasında müdafiə olunmuş işdə müəllifinə və 

mənbəyinə istinad verilmədən digər müəlliflərin materiallarından istifadə olunduğunu aşkar 

etdikdə, dissertasiya şurasının həmin iclasına sədrlik etmiş şəxsi, dissertasiya şurasının elmi 

katibini və dissertasiya şurasının nəzdində fəaliyyət göstərən elmi seminarın sədrini, üç il 

müddətində təkrar təyin olunmaq hüququ olmadan, dissertasiya şurasında və elmi seminarda 

vəzifələrinin icrasından kənarlaşdırır. 



  

4.47. Komissiya dissertasiya şurasında müdafiə olunmuş işdə müəllifinə və mənbəyinə 

istinad verilmədən digər müəlliflərin materiallarından istifadə edildiyini aşkar etdikdə, elmi 

rəhbərin, elmi məsləhətçinin və rəsmi opponentlərin (müsbət rəy verdikləri halda) üç il 

müddətinədək həmin vəzifələri tutmasına məhdudiyyət tətbiq edir. 

4.48. Komissiya dissertasiya şurasında müdafiə olunmuş işdə müəllifinə və mənbəyinə 

istinad verilmədən digər müəlliflərin materiallarından istifadə edildiyini aşkar etdikdə, fəlsəfə 

doktoru elmi dərəcəsinin iddiaçılarına Komissiyanın bu barədə qərarından sonra üç il, elmlər 

doktoru elmi dərəcəsinin iddiaçılarına isə beş il müddətində müdafiə etmək hüququ vermir. 

İddiaçı yenidən həmin mövzuda dissertasiya müdafiə edə bilməz. 

 

5. Dissertasiya şurasının iclasının keçirilmə proseduru 

5.1.  Dissertasiya şurasının iclası onun başlanmasından gizli səsvermənin nəticələri 

haqqında yekun rəy qəbul edilənədək üzvlərin azı üçdə iki hissəsi iclasda iştirak etdikdə 

səlahiyyətli sayılır. 

5.2.  Dissertasiya şurasının iclasının başlandığı və qurtardığı vaxt yazılmaqla müdafiədə 

iştirak edən dissertasiya şurası üzvləri (elmi dərəcəsi, elmi adı, adı, atasının adı, soyadı və 

ixtisasının şifri və adı), o cümlədən səbəb göstərilməklə iclasda iştirak etməyən dissertasiya 

şurası üzvləri (elmi dərəcəsi, elmi adı, adı, atasının adı, soyadı və ixtisasının şifri və adı) 

haqqında məlumat stenoqramda öz əksini tapmalıdır. 

5.3.  İki ixtisas üzrə yaradılmış dissertasiya şurasının iclasında müdafiə zamanı bu 

Təlimatın 5.1-ci bəndinin tələbləri nəzərə alınmaqla digər ixtisas üzrə şura üzvlərindən azı üçü 

iclasda iştirak etməlidir.   

5.4.  Dissertasiya şurasının iclasında müdafiə zamanı ixtisas üzrə elmi dərəcəsi olan azı beş 

şura üzvü iştirak etməli və fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsi zamanı onlardan azı üç 

nəfəri, elmlər doktoru dissertasiyasının müdafiəsi zamanı isə azı beş nəfəri elmlər doktoru 

olmalıdır.      

5.5.  Dissertasiyanın müdafiəsində rəsmi opponentlərin iştirakı mütləqdir.      

5.6.  Müstəsna hallarda müsbət rəy vermiş rəsmi opponentlərdən yalnız birinin müdafiədə 

iştirak etməməsinə icazə verilir. Bu halda dissertasiya şurasının iclasında həmin rəsmi 

opponentin rəyi oxunur.    



  

5.7.  Dissertasiyaya dair rəsmi opponentlərin verdikləri rəylər mənfi olduğu halda da 

dissertasiyanın müdafiəsi keçirilir.     

5.8.  Dissertasiyanın müdafiəsi bir qayda olaraq, Azərbaycan dilində keçirilir. Dissertasiya 

şurası üzvlərinin və rəsmi opponentlərin açıq səsverməsi əsasında səs çoxluğu ilə qəbul 

olunmuş qərarla dissertasiyanın müdafiəsi, sinxron tərcümə təmin edilməklə, digər dildə 

keçirilə bilər.   

5.9.  Dissertasiya müdafiələri keçirilən iclas zallarında müşahidə kameraları qurulur, 

Komissiya tərəfindən müdafiələrin gedişinin canlı olaraq izlənməsi üçün həmin nəzarət 

kameraları müdafiə başlamazdan əvvəl işçi vəziyyətə gətirilir. İclas zalının müşahidə 

kameraları ilə təchiz edilməsi dissertasiya müdafiəsinin keçirildiyi elmi müəssisə və təşkilat, 

ali təhsil müəssisəsi tərəfindən həyata keçirilir.  

5.10. Dissertasiya işinin müdafiəsi üzrə dissertasiya şurasının iclası dissertasiya şurasının 

sədri, sədr iştirak etmədikdə isə şura sədrinin müavini tərəfindən aparılır. 

5.11. Dissertasiya şurasına sədrlik edən şəxs (yaxud dissertasiya şurasının elmi katibi) 

iddiaçının müdafiə olunan dissertasiya işi üzrə elmi rəhbəri və ya elmi məsləhətçisi olduqda 

iclasın sədri (elmi katibi) vəzifəsini tuta bilməz. Dissertasiya şurasının sədri və sədr müavini bu 

vəzifəni icra edə bilmədikdə və ya iclasda iştirak etmədikdə iclasın sədri vəzifəsi dissertasiya 

şurasının fəaliyyət göstərdiyi elmi müəssisə və təşkilat, ali təhsil müəssisəsi  rəhbərinin əmri 

ilə, bir qayda olaraq, həmin elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin işçisi olan 

dissertasiya şurası üzvlərindən birinə həvalə edilir. 

5.12. Dissertasiya şurasının elmi katibi iclasda iştirak etmədikdə onun vəzifəsinin icrası 

dissertasiya şurasının fəaliyyət göstərdiyi elmi müəssisə və təşkilat, ali təhsil müəssisəsi 

rəhbərinin əmri ilə müddət göstərilməklə həmin təşkilatın işçisi olan dissertasiya şurası 

üzvlərindən birinə tapşırılır. 

5.13. Dissertasiya şurasının sədri, onun müavini və elmi katibinin hər üçü iclasda iştirak 

edə bilmədikdə dissertasiya şurasının iclası təxirə salınır və nəzdində dissertasiya şurası 

fəaliyyət göstərdiyi elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin rəhbəri bu barədə 

Komissiyaya yazılı məlumat verilir.  

5.14. Dissertasiya şuralarında dissertasiyaların müzakirəsi və müdafiəsi aşağıdakı 

ardıcıllıq təmin olunmaqla keçirilir: 



  

5.14.1. Dissertasiya şurasının iclasının açılışı zamanı sədr iştiraketmə vərəqi (Əlavə1.7) 

əsasında dissertasiya şurası üzvlərinə iclasın səlahiyyətli olduğunu elan edir;  

5.14.2. İclasın açılışından sonra sədr dissertasiya işinin müdafiəsinə dair (iddia olunan 

elmi dərəcə, elm sahəsi, ixtisasın şifri və adı, dissertasiyanın mövzusu, iddiaçı, elmi rəhbər 

(elmi məsləhətçi) və rəsmi opponentlər barədə) məlumat verir;  

5.14.3. Sədr iddiaçının təqdim etdiyi sənədlər və onların müəyyən edilmiş tələblərə 

uyğunluğu haqqında məlumat vermək üçün sözü elmi katibə verir;  

5.14.4. Dissertasiya işinin müdafiəsi başlamazdan öncə dissertasiya şurasında bu 

Təlimatın 4.9-cu bəndi ilə nəzərdə tutulan işçi komissiyanın “Elmi dərəcələr verilməsi qaydası 

haqqında Əsasnamə”nin 5.56-cı bəndinə uyğun olaraq hazırladığı yekun rəyin layihəsi 

dissertasiya şurası üzvlərinə paylanır; 

5.14.5. İddiaçı dissertasiyanın mahiyyətini və əsas müddəalarını şərh edir. Bundan sonra 

rəsmi opponentlər çıxış edir;  

5.14.6. Rəsmi opponentlərin hər birinin çıxışından sonra onların iradlarına münasibət 

bildirmək üçün iddiaçıya söz verilir; 

5.14.7. İddiaçı rəsmi opponentlərin iradlarına münasibət bildirdikdən sonra elmi katib 

dissertasiya şurası üzvlərinin razılığı ilə dissertasiya və avtoreferata dair dissertasiya şurasına 

daxil olmuş rəylərdə olan iradları qeyd etməklə onların xülasəsini verir. Bu zaman mənfi rəylər 

bütövlükdə oxunur; 

5.14.8. Rəylər oxunduqdan sonra iradlara münasibət bildirmək üçün iddiaçıya söz verilir; 

5.14.9. İddiaçı dissertasiya və avtoreferata dair dissertasiya şurasına daxil olmuş rəylərdə 

olan iradlara münasibət bildirdikdən sonra müdafiədə iştirak edən dissertasiya şurasının üzvləri 

və digər şəxslər iddiaçıya yazılı və ya şifahi suallar verirlər;  

5.14.10. İddiaçı ona verilən sualları cavablandırdıqdan sonra müzakirələr aparılır. 

Müzakirələrdə şura üzvlərinə və digər mütəxəssislərə söz verilir;  

5.14.11. Elmi rəhbər və ya elmi məsləhətçi iddiaçının ilkin çıxışından və ya 

müzakirələrdən sonra çıxış edə bilər; 

5.14.12. Müzakirənin sonunda iddiaçıya yekun söz verilir. 

5.15.  Dissertasiyanın müdafiəsi elmi müzakirə xarakteri daşımalı, yüksək tələbkarlıq, 

prinsipiallıq və elmi etikaya riayət edilməsi şəraitində keçirilməlidir. Dissertasiyada olan bütün 



  

nəticələrin, elmi və nəzəri-praktiki xarakterli təkliflərin dürüstlüyü və əsaslandırılması ilə 

əlaqədar məsələlər hərtərəfli müzakirə edilməlidir.      

5.16.  “Elmi dərəcələr verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 4.11-ci və 4.12-ci 

bəndlərinin tələbləri pozulduğu halda dissertasiya şuralarının və onların nəzdində yaradılan 

elmi seminarların sədrlərinə və üzvlərinə, elmi rəhbərlərə və ya elmi məsləhətçilərə, rəsmi 

opponentlərə Komissiya bu barədə rəsmi xəbərdarlıq edir.    

5.17. Dissertasiya şurasında dissertasiya işinin müdafiəsi zamanı dissertasiya, avtoreferat 

və digər sənədlərdə opponentlər və digər şura üzvlərinin aşkar etdikləri nöqsanların 

düzəldilməsinə yol verilmir.   

5.18. Dissertasiyanın müdafiəsi bitdikdən sonra dissertasiya şurası gizli səsvermə keçirir.   

5.19. Elmi dərəcənin verilməsinə dair gizli səsvermənin nəticəsi müsbət olduqda, 

dissertasiya şurası dissertasiya haqqında açıq səsvermə əsasında sadə səs çoxluğu ilə yekun rəy 

qəbul edir.  

5.20.  Dissertasiya şurasının yekun rəyində dissertasiyanın iddiaçı tərəfindən alınmış 

mühüm elmi nəticələri göstərilir, onların dürüstlüyü, yeniliyi, nəzəriyyə və praktika üçün 

əhəmiyyəti qiymətləndirilir, dissertasiyanın nəticələrindən istifadə edilməsi haqqında 

tövsiyələr verilir və onun “Elmi dərəcələr verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 3.1-ci və 

ya 3.2-ci bəndlərinin tələblərindən hansına uyğun olaraq qiymətləndirildiyi əks etdirilir.  

5.21.  Elmi dərəcənin verilməsinə dair gizli səsvermənin nəticəsi mənfi olduqda isə 

dissertasiya şurası yekun rəy qəbul etmir.    

5.22. Dissertasiya şurası müdafiənin nəticəsi haqqında qərar qəbul etdikdən sonra 

dissertasiya şurasının iclası bitmiş hesab edilir. 

 

6. Dissertasiyanın müdafiəsi zamanı gizli səsvermənin və hesablama komissiyasının 

işinin təşkili 

6.1.  Gizli səsvermənin keçirilməsi üçün açıq səsvermə əsasında sadə səs çoxluğu ilə 

iclasda iştirak edən dissertasiya şurası üzvlərindən üç nəfərdən az olmamaqla hesablama 

komissiyası yaradılır.       

6.2.  Dissertasiya şurasının sədri, sədr müavini, elmi katibi, iddiaçının elmi rəhbəri və ya 

elmi məsləhətçisi və rəsmi opponentlər hesablama komissiyasının tərkibinə daxil edilə 

bilməzlər. 



  

6.3.  İddiaçının yekun sözündən sonra hesablama komissiyası tərəfindən dissertasiya 

şurasının üzvlərinə iştiraketmə vərəqində imza etmək şərti ilə dissertasiya şurasının ixtisas üzrə 

üzvlərinə Əlavə 1.8, digər üzvlərinə isə Əlavə 1.8.1 ilə müəyyən edilmiş formada hazırlanmış 

bülletenlər verilir.  

6.4.  Elmlər doktoru dissertasiyalarının müdafiəsi zamanı dissertasiya şurasının üzvü olan 

fəlsəfə doktorlarına (bu Təlimatın 2.16-cı bəndi ilə nəzərdə tutulan dissertasiya şurası üzvləri 

istisna olmaqla) bülleten verilmir.  

6.5.  Paylanmamış bülletenlər səsvermədən öncə sayılır, üzərində “Paylanmamışdır” sözü 

yazılır və bu barədə qeyd hesablama komissiyasının protokoluna (Əlavə 1.9) daxil edilir. 

6.6.  Dissertasiyanın müdafiəsinin açılışına gecikmiş və ya onun başa çatmasına qədər 

iclası tərk etmiş dissertasiya şurası üzvləri yetərsay hesablanarkən nəzərə alınmır və onlar gizli 

səsvermədə iştirak etmirlər. 

6.7.  İddiaçı dissertasiya şurasının üzvü olduqda o, dissertasiyasının müdafiəsi keçirilən 

iclasda dissertasiya şurası üzvlərinin siyahısına daxil edilmir və müdafiənin yekunu üzrə gizli 

səsvermədə iştirak etmir. 

6.8.  İddiaçı gizli səsvermə başlayana qədər yazılı ərizə ilə dissertasiyaya baxılmanı 

istənilən mərhələdə dayandıra bilər.      

6.9.  İddiaçı dissertasiyaya baxılmanı dayandırmaq haqqında dissertasiya şurasına ərizə ilə 

müraciət etdikdə dissertasiya şurasının sədri ərizəni, dissertasiyanın və avtoreferatın bir 

nüsxəsini dissertasiya şurasında saxlamaqla, iddiaçının təqdim etdiyi digər sənədlərin ona 

qaytarılması haqqında qərar qəbul edir.      

6.10.  Gizli səsvermə iki mərhələdə keçirilir. Birinci mərhələdə dissertasiya şurasının 

iclasında müdafiənin keçirildiyi ixtisas üzrə iştirak edən dissertasiya şurası üzvləri, ikinci 

mərhələdə dissertasiya şurasının digər üzvləri səs verirlər.     

6.11. Hesablama komissiyasının üzvləri səsvermə qutusunu açır, bülletenləri sayır və 

səsvermənin nəticələrinə dair protokol (Əlavə 1.9) tərtib edirlər. 

6.12. Səs verən dissertasiya şurasının üzvü iddiaçını elmi dərəcəyə layiq bildikdə 

bülletendə “Razı deyiləm”, layiq bilmədikdə isə “Razıyam” sözlərinin üstündən xətt çəkir və 

bülleteni şəffaf səsvermə qutusuna salır.  



  

6.13. Səsvermənin nəticəsini müəyyən etmək mümkün olmadığı və ya “Razıyam” və 

“Razı deyiləm” sözlərinin hər ikisi saxlanıldığı və ya pozulduğu hallarda həmin bülleten 

etibarsız sayılır və bu barədə hesablama komissiyasının protokolunda qeyd aparılır. 

6.14. Müdafiənin keçirildiyi ixtisas üzrə şura üzvlərinin azı üçdə ikisi və dissertasiya 

şurasının digər üzvlərinin azı üçdə ikisi iddiaçıya fəlsəfə doktoru və ya elmlər doktoru elmi 

dərəcəsi verilməsinin lehinə səs verdikdə, gizli səsvermənin nəticəsi müsbət hesab edilir. 

6.15. Hesablama komissiyası protokolunda əvvəl birinci mərhələnin səsverməsinin 

nəticəsi, sonra ikinci mərhələnin səsverməsinin nəticəsi göstərilir. Protokol iclasda iştirak edən 

dissertasiya şurası üzvlərinin sadə səs çoxluğu ilə açıq səsvermə yolu ilə təsdiq edilir. 

Hesablama komissiyasının bütün bülletenləri protokola əlavə edilir.  

6.16. Hesablama komissiyasının protokolu hər hansı səbəbdən təsdiq edilmədikdə yeni 

bülletenlər hazırlanır və dissertasiya şurasında yenidən gizli səsvermə keçirilir. 

6.17. Hesablama komissiyasının protokolunun təsdiqindən sonra dissertasiya şurasının 

üzvlərinə paylanmış yekun rəyin layihəsi müzakirə olunur.  

 

7. Yekun müddəalar 

7.1. Dissertasiya şuralarının qərarlarından iddiaçılar və digər maraqlı şəxslər həmin 

qərarların qəbul edildiyi tarixdən iki ay müddətində Komissiyaya şikayət verə bilərlər. 

7.2. Fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru dissertasiyalarının müdafiəsinin təşkili üçün 

dissertasiya şuralarının yaradılması və fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı bu Təlimatla 

tənzimlənməyən digər məsələlər “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali 

Attestasiya Komissiyasının Əsasnaməsi” və “Elmi dərəcələr verilməsi qaydası haqqında 

Əsasnamə” ilə tənzimlənir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Əlavə 1.1 
 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasına      

 
 

       tərəfindən      
(elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı, ünvanı, telefonu, elektron poçtu)      

    
ixtisasında     

(ixtisasın şifri və adı)      

 

 
          ixtisasında     

(ixtisasın şifri və adı)      

     
          ixtisasında     

(ixtisasın şifri və adı)      

http://aak.gov.az/ed_senedler/dis_shur_telim_elaveler/elave1_1.doc


  

     
          ixtisasında      

(ixtisasın şifri və adı)      

 
 

      üzrə 
  

(elm sahəsi) (fəlsəfə doktoru və ya elmlər doktoru)      

 
 

 

dissertasiyalarının müdafiəsinin təşkili məqsədilə yaradılması təklif olunan 

dissertasiya şurasının üzvləri haqqında      

 
M Ə L U M A T 

 
 

Sıra 
nömrəsi     

Soyadı, adı,  

atasının adı, 

şurada vəzifəsi      

Elmi dərəcəsi, 

ixtisasının şifri və adı     

 
Elmi adı      

Şurada təmsil 

olunduğu ixtisasın   

şifri və adı      

1.     

2.     

3.     

 

 
Elmi müəssisə və təşkilatın,      

ali təhsil müəssisəsinin rəhbəri                             
(imza) (elmi dərəcəsi, elmi adı, adı, soyadı)      

 
 
 

M.Y. Tarix      
 

Qeyd:      

1. Cədvəldə siyahının əvvəlində şuranın sədri, sədr müavini və elmi katibi vəzifələrinə namizədlər, 

sonra isə əlifba sırası ilə şura üzvlüyünə digər namizədlər haqqında məlumat verilir;      

2. Cədvəlin “Elmi dərəcəsi, ixtisasının şifri və adı” və “Şurada təmsil olunduğu ixtisasın şifri və adı” 

sütunlarında ixtisasların şifrləri və adları “Azərbaycan Respublikasında elmi və elmi-pedaqoji işçilərə 

elmi dərəcələr verilməsinə dair ixtisasların nomenklaturu”na uyğun olaraq göstərilir;      

3. Məlumat elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin əsas möhürü ilə təsdiq edilir, kağız və  



elektron daşıyıcıda təqdim olunur.       

Əlavə 1.1.1 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasına      
 

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

 
      üzrə            

(elm sahəsinin adı) (fəlsəfə doktoru və ya elmlər doktoru)      

 

dissertasiyalarının müdafiəsinin təşkili məqsədilə yaradılması təklif olunan 

dissertasiya şurasının üzvləri haqqında      

 

M Ə L U M A T 

 

 

1 Adı, atasının adı, soyadı       

2 Doğulduğu tarix, vətəndaşlığı       

3 Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi və ixtisası      

(ali təhsil pilləsinin səviyyələri üzrə)      

 

4 Əsas iş yeri (müəssisə və təşkilatın adı, ünvanı), vəzifəsi      

5 Elmi dərəcəsi (fəlsəfə doktoru və ya elmlər doktoru),      

ixtisasının şifri və adı      

 

6 Elmi adı (dosent və ya professor)       

7 Şurada təmsil olunduğu ixtisasın şifri və adı       

8 Şurada təmsil olunduğu ixtisasa uyğun elmi əsərləri      

(üçdən az olmamaqla)      

 

9 Əlaqə nömrəsi və elektron poçt ünvanı       

 
 

Elmi müəssisə və təşkilatın,      

ali təhsil müəssisəsinin rəhbəri      

 
        

 
             

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

 M.Y.  Tarix      
 
 

Qeyd:      

Məlumat elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin əsas möhürü ilə təsdiq edilir, kağız və  

 
 
 
 
 

40 mm x 60 mm 
ölçüdə rəngli   

fotoşəkil      
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Əlavə 1.2 
 
 
 
 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası sədrinin      

 

                      tarixli nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş           
(gün) (ay) (il) (AAK-da dissertasiya şurasının qeydiyyat nömrəsi)      

 

Dissertasiya şurasının fəaliyyətinə dair      
(illik və ya yekun)      

 

H E S A B A T 

 
 

Hesabatda aşağıdakı məlumatlar əks olunmalıdır:      

1. Dissertasiya şurasında iclasların ümumi sayı və tarixləri;      

2. Dissertasiya şurasında müdafiələrin keçirildiyi iclasların sayı və tarixləri;      

3. Dissertasiya şurası üzvlərinin iclaslarda iştirakına dair məlumat (Əlavə 1.2.1);      

4. Hesabat ilində şurada müdafiə olunmuş dissertasiyaların mühüm elmi yenilikləri və müvafiq elmi 

nəticələrinin tətbiqinə dair təkliflər;      

5. Dissertasiya şurasında dissertasiyaların müdafiəsinin nəticələrinə görə qəbul edilmiş qərarlar 

haqqında məlumat (Əlavə 1.2.2);      

6. Fəlsəfə doktoru və ya elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilən dissertasiyalara 

baxılması haqqında məlumat (Əlavə 1.2.3).      

 
 

Qeyd:      

 
Hesabat elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin əsas möhürü ilə təsdiq edilir, kağız və elektron 

daşıyıcıda təqdim olunur.      
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Əlavə 1.2.1 
 
 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasına            
(elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı)      

 
tərəfindən üzrə dissertasiyalarının müdafiəsini təşkil edən      

(elm sahəsinin adı) (fəlsəfə doktoru və ya elmlər doktoru)      

 

       Dissertasiya şurası üzvlərinin iclaslarda iştirakına dair      
(AAK-da dissertasiya şurasının qeydiyyat nömrəsi)      

 

 
M Ə L U M A T 

 
 
 
 

Sıra 
nömrəsi   

 
Soyadı, adı, atasının adı, şurada vəzifəsi      

Şurada təmsil 
olunduğu elm sahəsi,   

ixtisasın şifri və adı      

İclasların 

ümumi sayı      

İştirak etdiyi 

iclasların sayı      

İştirak etmədiyi 

iclasların sayı      

1.      

2.      

3.      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qeyd:      

 
Dissertasiya şurasının sədri                           

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

 

Dissertasiya şurasının elmi katibi                 
(imza) (elmi dərəcəsi, elmi adı, adı, atasının adı, soyadı)      

 

 
M.Y. Tarix      

 

Məlumat elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin əsas möhürü ilə təsdiq edilir, kağız və elektron daşıyıcıda təqdim olunur.      
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Əlavə 1.2.2 
 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasına            
(elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı)      

 
tərəfindən üzrə dissertasiyalarının müdafiəsinin      

(elm sahəsinin adı) (fəlsəfə doktoru və ya elmlər doktoru)      

 

nəticələrinə görə Dissertasiya şurasında qəbul edilmiş qərarlar haqqında      
(AAK-da dissertasiya şurasının qeydiyyat nömrəsi)      

 

M Ə L U M A T 

 
  

 
 

Cəmi      

Doktorant      
Dissertant      

Əyani      Qiyabi      

Fəlsəfə  Elmlər  Fəlsəfə Elmlər  Fəlsəfə  Elmlər   

doktoru elm doktoru elmi doktoru elmi doktoru elmi doktoru elmi doktoru elmi 

dərəcəs 

verilməsi üzrə 

dərəcəsi 

verilməsi üzrə 

dərəcəsi 

verilməsi üzrə 

dərəcəsi 

verilməsi üzrə 

dərəcəsi 

verilməsi üzrə 

dərəcəsi 

verilməsi üzrə 

Müdafiənin nəticələrinə görə qəbul edilmiş    

müsbət qərarlar      

       

Müdafiənin nəticələrinə görə qəbul edilmiş     

mənfi qərarlar      

       

 

Elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin rəhbəri                           
(imza) (elmi dərəcəsi, elmi adı, adı, atasının adı, soyadı)      

Dissertasiya şurasının sədri                           
(imza) (elmi dərəcəsi, elmi adı, adı, atasının adı, soyadı)      

Dissertasiya şurasının elmi katibi                 
(imza) (elmi dərəcəsi, elmi adı, adı, atasının adı, soyadı)      

 
M.Y. Tarix      

Qeyd:      

 
Məlumat elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin əsas möhürü ilə təsdiq edilir, kağız və elektron daşıyıcıda təqdim olunur.      
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Əlavə 1.2.3 
 

     elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilən dissertasiyalara baxılması haqqında     
(fəlsəfə doktoru və ya elmlər doktoru)     

M Ə L U M A T 
 

  
İxtisasın şifri     

 
İxtisasın şifri     

 
İxtisasın şifri     

 
İxtisasın şifri     

 
İki ixtisas üzrə 

 
Cəmi     

Şuraya təqdim olunmuş 
işlərin sayı      

      

o cümlədən, əvvəlki dövrdən 
qalmış işlər    

      

Müdafiəyə qədər baxılması 
dayandırılan işlərin sayı      

      

o cümlədən, iddiaçıların 
ərizələri əsasında 
baxılmayan işlər    

      

Müdafiənin nəticələrinə görə 
müsbət qərar qəbul edilmiş  
işlərin sayı      

      

o cümlədən, digər 
təşkilatlardan daxil olan işlər  

      

Müdafiənin nəticələrinə görə 
mənfi qərar qəbul edilmiş 
işlərin sayı      

      

o cümlədən, digər 
təşkilatlardan daxil olan işlər  

      

Hesabat dövründə 
baxılmamış işlərin sayı     

      

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dissertasiya şurasının sədri              

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

 
Dissertasiya şurasının elmi katibi              

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

M.Y. Tarix     
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      Qeyd: 

 

       1.İxtisasın şifri “İxtisasın şifri” xanasında qeyd olunmalıdır; 
 

       2.Məlumat elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin əsas möhürü ilə təsdiq edilir, kağız və elektron daşıyıcıda təqdim olunur. 



Əlavə 1.3 
 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 

 

 

Əlyazması hüququnda 
 

 

 

 

 

 

 
(dissertasiyanın mövzusu)     

 
 
 
 

İxtisas:    
(ixtisasın şifri və adı)     

 

Elm sahəsi:    
(elm sahəsinin adı)     

 
 
 
 
 
 

Fəlsəfə doktoru (Elmlər doktoru) 

elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş 

DİSSERTASİYA 

 

 

 

 
İddiaçı:    

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

Elmi rəhbər 
(Elmi məsləhətçi):     

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

 
 
 
 
 

  –     
(şəhər) (il) 
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Əlavə 1.3 
 

 

 

 

Qeyd:      

1. Dissertasiyanın titul səhifəsi “Times New Roman” 14 şrifti ilə yazılır;      

2. Dissertasiyanın mövzusu, “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI” və “DİSSERTASİYA” sözləri böyük 

hərflərlə tünd qara rənglə, “Əlyazma hüququnda” sözləri kursivlə sətri hərflərlə yazılır;      

3. İxtisas və elm sahəsi “Azərbaycan Respublikasında elmi və elmi-pedaqoji işçilərə elmi dərəcələr 

verilməsinə dair ixtisasların nomenklaturu”na uyğun olaraq yazılır;      

4. Dissertasiyanın mövzusu iki ixtisası əhatə etdikdə hər iki ixtisas qeyd edilir;      

5. İddiaçının, elmi rəhbər və ya elmi məsləhətçinin adı, atasının adı, soyadı, şəhər adı və il sətri hərflərlə 

tünd qara rənglə yazılır;      

6. İddiaçının, elmi rəhbər və ya elmi məsləhətçinin imzaları üçün nəzərdə tutulan xətlər istisna olmaqla 

xətlər və xəttaltı şərhlər çap olunmur.      



Əlavə 1.3.1 
 

 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

 

На правах рукописи 
 

 

 

 

 

 

 
(тема диссертации)      

 
 
 
 

Специальность:    
(шифр и наименование специальности)      

 

Отрасль науки:    
(наименование отрасли науки)      

 
 
 
 
 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 
 

на соискание ученой степени 

доктора философии (доктора наук) 

 

 

 
Соискатель:    

(подпись) (ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество)      

Научный руководитель 
(Научный консультант):    

(подпись) (ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество)      

 
 
 
 

  –     
(город) (год) 
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Əlavə 1.3.1 
 

 

Примечание:      

1. Титульный лист диссертации пишется шрифтом «Times New Roman» 14;      

2. Тема диссертации и слова «АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА», «ДИССЕРТАЦИЯ» пишутся 

заглавными буквами, полужирным шрифтом, слова «На правах рукописи» – строчными буквами, 

курсивом;      

3. Специальность и отрасль науки указываются в соответствии с «Номенклатурой специальностей по 

присуждению ученых степеней научным и научно-педагогическим работникам»;      

4. Если тема диссертации охватывает две специальности, то указываются обе специальности;      

5. Фамилия, имя, отчество соискателя, научного руководителя или научного консультанта, название 

города и год пишутся строчными буквами, полужирным шрифтом;      

6. Линии (за исключением линий, предназначенных для подписи соискателя, научного руководителя или 

научного консультанта) и подстрочные пояснения не печатаются.      



Əlavə 1.4 
 

 

 
(Avtoreferatın üz qabığının ön səhifəsində)     

 

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 

 

 
Əlyazması hüququnda 

 

 

 

 
 

(dissertasiyanın mövzusu)     

 

 

İxtisas:    
(ixtisasın şifri və adı)     

 

Elm sahəsi:    
(elm sahəsinin adı)     

 
 
 

 
İddiaçı:     

(iddiaçının adı, atasının adı və soyadı)     

 
 

 

Fəlsəfə doktoru (Elmlər doktoru) elmi dərəcəsi 

almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın 

 
AVTOREFERATI 

 

 

 
  –     
(şəhər) (il) 

 

 

 

Qeyd:     

1. Avtoreferatın üz qabığı “Times New Roman” 12 şrifti ilə yazılır;    
2. Dissertasiyanın mövzusu, “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI” və “AVTOREFERATI” sözləri böyük 

hərflərlə tünd qara rənglə, “Əlyazması hüququnda” sözləri kursivlə sətri hərflərlə yazılır;    
3. İxtisas və elm sahəsi “Azərbaycan Respublikasında elmi və elmi-pedaqoji işçilərə elmi dərəcələr 

verilməsinə dair ixtisasların nomenklaturu”na uyğun olaraq yazılır;    

4. Dissertasiyanın mövzusu iki ixtisası əhatə etdikdə hər iki ixtisas qeyd edilir;    

5. İddiaçının adı, atasının adı, soyadı, şəhər adı və il sətri hərflərlə tünd qara rənglə yazılır;    

6. Avtoreferatın üz qabığı nömrələnmir;    

7. Xətlər və xəttaltı şərhlər çap olunmur.    
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Əlavə 1.4 
 

 

  

 

(Avtoreferatın üz qabığının ikinci səhifəsində)     

 

 

Dissertasiya işi    
(elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı)     

  yerinə yetirilmişdir. 
(kafedranın, departamentin, mərkəzin, bölmənin, şöbənin, laboratoriyanın adı)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 

  nəzdində fəaliyyət 
(elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı)     

göstərən Dissertasiya şurası 
(AAK-da dissertasiya şurasının qeydiyyat nömrəsi)     

 

Dissertasiya şurasının sədri: 
 

(elmi dərəcəsi, elmi adı)     
  

    
 
 

(imza) (adı, atasının adı, soyadı)     

Dissertasiya şurasının elmi katibi: 
 

(elmi dərəcəsi, elmi adı)     
 

 

(imza) (adı, atasının adı, soyadı)     
 

Elmi seminarın sədri:    
      

(elmi dərəcəsi, elmi adı)     

                    
  

              

(imza) (adı, atasının adı, soyadı)     

Qeyd:     

 
1. Ad, ata adı, soyad sətri hərflərlə tünd qara rənglə yazılır;    

2. Dissertasiya şurasının sədrinin, elmi katibinin və elmi seminarın sədrinin imzaları üçün nəzərdə 
tutulan xətlər istisna olmaqla xətlər və xəttaltı şərhlər çap olunmur.    

Elmi rəhbər 
(Elmi məsləhətçi): 

   
(elmi dərəcəsi, elmi adı)     

        
(adı, atasının adı, soyadı)     

Rəsmi opponentlər:    
 (elmi dərəcəsi, elmi adı)     

         
(adı, atasının adı, soyadı)     

 (elmi dərəcəsi, elmi adı)     

    
  (adı, atasının adı, soyadı)      

 (elmi dərəcəsi, elmi adı)     

        
(adı, atasının adı, soyadı)     

 (elmi dərəcəsi, elmi adı)     

         
(adı, atasının adı, soyadı)     
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Əlavə 1.4 

Qeyd: 

Tarix və saat üçün nəzərdə tutulmuş xəttlər istisna olmaqla xətlər və xəttaltı şərhlər çap olunmur.     

 

 

 

(Avtoreferatın üz qabığının üçüncü səhifəsində)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertasiyanın müdafiəsi il tarixində 
(gün) (ay) (il)      

 

saat nəzdində fəaliyyət göstərən 
(elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı)     

 

  Dissertasiya şurasının iclasında keçiriləcək. 
(AAK-da dissertasiya şurasının qeydiyyat nömrəsi)     

 

Ünvan:     
(müdafiənin keçiriləcəyi ünvan)     

 
 

Dissertasiya ilə kitabxanasında tanış olmaq 
(elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı)     

mümkündür. 
 

Dissertasiya və avtoreferatınelektronversiyaları   
(elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı)     

rəsmi internet saytında yerləşdirilmişdir. 
 

Avtoreferat _ il tarixində zəruriünvanlara 
(gün) (ay) (il)     

 

göndərilmişdir. 



Əlavə 1.4 

Qeyd: 

Xətlər və xəttaltı şərhlər çap olunmur.     

 

 

 

(Avtoreferatın üz qabığının dördüncü səhifəsində)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Çapa imzalanıb:    

(gün, ay, il) 

 

Kağızın formatı:    
 

Həcm:    
(işarə sayı) 

 

Tiraj:    



Əlavə 1.4.1 

6. Обложка автореферата не нумеруется;      

7. Линии и подстрочные пояснения не печатаются.      

 

 

(На лицевой стороне обложки автореферата)      

 
 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

 
На правах рукописи 

 

 

 

 
 

(тема диссертации)      

 

 

Специальность:    
(шифр и наименование специальности)      

 

Отрасль науки:    
(наименование отрасли науки)      

 
 
 

 
Соискатель:    

(фамилия, имя, отчество соискателя)      

 
 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

доктора философии (доктора наук) 

 

 
 

  –      
(город) (год) 

 

Примечание:      

1. Обложка пишется шрифтом «Times New Roman» 12;      
2. Тема диссертации и слова «АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА», «АВТОРЕФЕРАТ» пишутся 

заглавными буквами, полужирным шрифтом, слова «На правах рукописи» – строчными буквами, 
курсивом;      

3. Специальность и отрасль науки указываются в соответствии с «Номенклатурой специальностей по 
присуждению ученых степеней научным и научно-педагогическим работникам»;      

4. Если тема диссертации охватывает две специальности, то указываются обе специальности;      
5. Фамилия, имя, отчество соискателя, название города и год пишутся строчными буквами, 

полужирным шрифтом;      
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Əlavə 1.4.1 
  

 

 

 

(На второй странице обложки автореферата)      

 

Диссертационная работа выполнена в (на)    
(название кафедры, департамента, центра, отдела, лаборатории)      

  . 
(название научного учреждения и научной  организации, высшего учебного заведения) 

 
Научный руководитель 
(Научный консультант): 

   
(ученая степень, ученое звание)      

 
 

(фамилия, имя, отчество)      

Официальные оппоненты:    
 (ученая степень, ученое звание)      

 
 

(фамилия, имя, отчество)      

 (ученая степень, ученое звание)      

 
  (фамилия, имя, отчество)        

 (ученая степень, ученое звание)      

 
  (фамилия, имя, отчество)        

 (ученая степень, науч ученое звание)      

 
  (фамилия, имя, отчество)        

 

Диссертационный совет   
(регистрационный номер диссертационного совета в ВАК-е)      

Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте Азербайджанской Республики, 

действующий на базе    
(название научного учреждения и научной организации, 

высшего учебного заведения)      
 

Председатель диссертационного совета: 
 

(ученая степень, ученое звание)      
  

    

(подпись) (фамилия, имя, отчество)      

Ученый секретарь диссертационного совета: 
 

(ученая степень, ученое звание)      
  

    

(подпись) (фамилия, имя, отчество)      

Председатель научного семинара: 
     

 

 
Примечание:      

 
    

 
 

(подпись)    

 

(ученая степень, ученое звание) 

(фамилия, имя, отчество)      

 

1. Фамилии, имена и отчества пишутся строчными буквами, полужирным шрифтом;      

2. Линии (за исключением линий, предназначенных для подписи председателя, ученогосекретаря 

диссертационного совета и председателя научного семинара) и подстрочные пояснения не 

печатаются.      
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(На третьей странице обложки автореферата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита диссертации состоится года 
(число) (месяц) (год)      

 
в на заседании Диссертационного совета   , 

(время) (регистрационный номер      

диссертационного совета в ВАК-е)      

действующего на базе     
(название научного учреждения и научной организации,  

высшего учебного заведения)      

Адрес:     
(место проведения защиты)      

 
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке    

(название научного учреждения и научной 
организации, высшего учебного заведения)      

Электронная версия диссертации и автореферата размещена на официальном сайте 
 
 

(название научного учреждения и научной организации, высшего учебного заведения)      

Автореферат разослан по 

соответствующим адресам   года. 
(число) (месяц) (год)      

 
 
 
 
 

Примечание:      

Линии (за исключением линий, предназначенных для даты и времени) и подстрочные пояснения не 

печатаются.      
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(На четвертой странице обложки автореферата)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подписано в печать:    

(число, месяц, год)     

Формат бумаги:    

Объѐм:    
(количество  знаков)     

Тираж:    
 

 

 

 

 
 

Примечание:      

Линии и подстрочные пояснения не печатаются.     



 

 

Əlavə 1.4.2 
 

 

 

 

 
REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

 
(On the first page of the abstract cover page)      

 
 
 
 
 

On the rights of the manuscript 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

ofthe dissertation for the degree of Doctor of Philosophy(Doctor of Science) 
 

 

 
(title of the dissertation) 

 

 

 

 
Speciality:    

(code and name of speciality) 

 

Field ofscience:    
(name of the field of science)      

 
 
 
 

Applicant:    
(given name, patronymic, surname)      

 
 
 

 
  –    
(city) (year) 

 
 
 
 
 

 
Notes:      
1. The cover page of the abstract should be written in 12 points Times New Roman font;      
2. Title of the dissertation, the words "REPUBLIC OF AZERBAIJAN" and "ABSTRACT" should be bold and 
capitalized, and the words "On the rights of the manuscript" should be italicized in sentence case;      

3. The speciality and the field of science should be written in accordance with the "Nomenclature for specialities 
on conferring scientific degrees on scientific and scientific-pedagogical workers in the Republic of Azerbaijan”      
4. Both specialities should be mentioned, when the subject of the dissertation covers two specialities;      
5. The applicant's name, patronymic, last name, city and year should be bold in sentence case;      
6. The cover page of the abstract is not numbered;      
7. Lines and linear comments should not be printed.      
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(On the second page of the abstract cover page)     

 

The work was performed at    

(name of scientific institution and organization, higher educational institution) 

(department, center, section, laboratory)     

Scientific supervisor (consultant):     
(academic degree, academic title)     

 

(given name, patronymic, surname)     

Official opponents:    
(academic degree, academic title) 

(given name, patronymic, surname) 

(academic degree, academic title)    

(given name, patronymic, surname) 

(academic degree, academic title) 

(given name, patronymic, surname) 

(academic degree, academic title) 

(given name, patronymic, surname)     

 
Dissertation council of Supreme Attestation Commission under the 

(registration number of the dissertation council)     

 

President ofthe Republic of Azerbaijan operating at    
(name of scientific institution and organization,     

 

higher educational institution)     

 
 
 

Chairman of the Dissertation council 
    
           

 
  

 

 
      

(signature)     

   
(academic degree, academic title)     

          
 

(given name, patronymic, surname)     

    

Scientific secretaryof the Dissertation council 
    
         

    
       

(signature)     

    
 

 

(academic degree, academic title)    

         
(given name, patronymic, surname)     

    
Chairman ofthe scientific seminar 

    

           
(signature)     

 

 

    
   

(academic degree, academic title)     

       
(given name, patronymic, surname)     

 
 
 
 

Notes:     
1. Given name, patronymic and surname should be bold in sentence case;    
2. Letters and linear comments (except lines for the signature of the chairman of the dissertation council, 
scientific secretary and chairman of the scientific seminar) should not be printed.    
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(On the third page of the abstract cover page)     

 
 
 
 
 
 

The defense will be held on at at the meeting of the 
(day) (month) (year) (time)     

 

 

Dissertation council of Supreme Attestation Commission under the 
(registration number of the dissertation council)     

 

President ofthe Republic of Azerbaijan operating at    
(name of scientific institution and organization,     

 

higher educational institution)     

 
 
 

 
Address:    

(the place of defense)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dissertation is accessible at the 

  Library 
(name of scientific institution and organization, higher educational institution)     

 
 
 

Electronic versions of dissertation and its abstract are available onthe official website ofthe 
 

(name of scientific institution and organization, higher education institution)     

 

Abstract was sent to the required addresses on    
day month year     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Note:      

Letters and linear comments (except lines for date and time) should not be printed.     



Əlavə 1.4.2 
  

 

 

(On the fourth page of the abstract cover page)      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Signed for print:     
(day, month, year)      

 

Paper format:    
 

Volume:    
(number of characters)      

 

Number of hard copies: _   
 

 

 

 

 

 

 

Note:      

Letters and linear comments should not be printed.      



 

 

Əlavə 1.5 
 
 

Elmi dərəcə iddiaçısı tərəfindən dissertasiya şurasına təqdim edilən sənədlərin 

S İ Y A H I S I 

 
1. Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi və ya iddiaçının təhkim olunduğu elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil 

müəssisəsinin rəhbərinin dissertasiya və sənədlərin dissertasiya şurasına təqdim edilməsinə dair vəsatət 

məktubu;    

2. İddiaçının ərizəsi;    

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

notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti) – 2 nüsxə;    

4. İddiaçının şəxsi məlumat vərəqi (AAK tərəfindən təsdiq olunan Forma əsasında doldurularaq işləyənlər üçün 

əsas iş yerində, işləməyənlər üçün isə dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi və ya iddiaçının təhkim olunduğu 

elmi müəssisə və təşkilatda, ali təhsil müəssisəsində təsdiq olunmalıdır);    

5. İddiaçının əmək kitabçasının əsas iş yerində (işləməyənlər üçün dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi və 

ya iddiaçının təhkim olunduğu elmi müəssisə və təşkilatda, ali təhsil müəssisəsində) təsdiq olunmuş 

surəti – 2 nüsxə;    

6. İddiaçının doktoranturaya qəbulu və ya dissertant təhkim olunması haqqında qərarın (əmrin) surəti – 2 nüsxə; 

7. Dissertasiya mövzusunun müəyyən edilməsi və elmi rəhbərin və ya elmi məsləhətçinin təsdiq olunması 

və ya onların dəyişdirilməsi haqqında elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin elmi (elmi- 

texniki) şurasının iclasının protokolundan çıxarış (müvafiq qaydada təsdiq olunmalıdır) – 2 nüsxə;    

8. Dissertasiya mövzusunun Azərbaycan Respublikası Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurasının elmi 

istiqamətlər üzrə elmi şurasında təsdiq olunması və ya dəyişdirilməsi haqqında sənədin surəti – 2 nüsxə;    

9. Fəlsəfə doktoru imtahanları üzrə onların nəticəsini özündə əks etdirən müvafiq sənədlərin vəsatət 

qaldıran elmi müəssisə və təşkilatda, ali təhsil müəssisəsində təsdiq olunmuş surətləri – 2 nüsxə;    

10. Fəlsəfə doktoru və ya elmlər doktoru elmi dərəcəsi iddiaçısının dissertasiyasının profili üzrə ali təhsili 

olmadıqda həmin elm sahəsinin ümumelmi əsaslarından əlavə imtahanın nəticəsini özündə əks etdirən 

sənədin vəsatət   qaldıran elmi müəssisə   və təşkilatda,   ali təhsil müəssisəsində təsdiq olunmuş surəti – 

2 nüsxə;    

11. Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi iddiaçısı üçün onun pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olduğu 

müvafiq təhsil müəssisəsindən pedaqoji iş stajı haqqında arayış – 2 nüsxə;    

12. Dissertasiya (cildlənməli və titul vərəqi iddiaçı, elmi rəhbər və ya elmi məsləhətçi tərəfindən 

imzalanmalıdır) – 2 nüsxə və onun “MS WORD” mətn redaktorunda elektron versiyası;    

13. Müvafiq qaydada tərtib edilmiş, ön səhifəsində iddiaçının imzası olan avtoreferatın əlyazmasının 

Azərbaycan, ingilis və rus (dissertasiya rus dilində yazıldıqda) dillərində layihələri – 2 nüsxə və onların 

“MS WORD” mətn redaktorunda elektron versiyaları;  

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

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən xarici dövlətlərin ali təhsilə aid kvalifikasiyalarını 

tanınmasına dair verilmiş sənədin) notariat qaydasında təsdiq edilmiş surətləri – 2 nüsxə; 
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15. Elmlər doktoru elmi dərəcəsi iddiaçısı üçün fəlsəfə doktoru diplomunun (elmi dərəcəsini xaricdə almış iddiaçı 

üçün əlavə olaraq elmi dərəcə haqqında sənədin nostrifikasiyası və ya təkrar attestasiya əsasında tanınması 

haqqında Komissiya tərəfindən verilmiş sənədin) surəti – 2 nüsxə;      

16. Elmi rəhbər və ya elmi məsləhətçi tərəfindən imzalanmış və onun əsas iş yerində təsdiqlənmiş rəy – 2 

nüsxə;      

17. Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi və ya iddiaçının təhkim olunduğu elmi müəssisə və təşkilatda, ali təhsil 

müəssisəsində dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi üçün mütəxəssislər tərəfindən verilmiş rəylər (imzalanmalı 

və ilkin müzakirənin keçirildiyi elmi müəssisə və təşkilatda, ali təhsil müəssisəsində təsdiqlənməlidir), 

dissertasiya işinin ilkin müzakirəsinin keçirildiyi iclasın müvafiq qaydada təsdiq olunmuş geniş protokolu və 

dissertasiya haqqında rəy, ilkin müzakirənin gedişinin videoçəkilişi (elektron daşıyıcıda) – 2 nüsxə;      

18. Dissertasiyanın mövzusuna dair dərc olunmuş elmi işlərin dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi və ya 

iddiaçının təhkim olunduğu elmi müəssisə və təşkilatda, ali təhsil müəssisəsində təsdiq olunmuş siyahısı 

(o cümlədən elektron daşıyıcıda) (Əlavə 1.15) – 2 nüsxə;      

19. Həmmüəllifli elmi 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 notariat qaydasında 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) – 2 nüsxə;      

20. Dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi nəticəsində elmi plagiatın aşkar edilməməsinə dair arayış (Əlavə 1.16);      

21. Dissertasiyanın mövzusuna dair dərc olunmuş elmi işlərin surətləri (o cümlədən elektron daşıyıcıda);      

22. Elmi dərəcə iddiaçısının dissertasiya şurasına təqdim etdiyi sənədlərin siyahısı (Əlavə 1.17).      



Əlavə 1.6 
 

 

Dissertasiyaların avtoreferatlarının göndərilməli olduğu təşkilatların 

S İ Y A H I S I 

1.  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Humanitar siyasət, 
diaspor, multikultur alizm və dini məsələləri şöbəsi    
(AZ 1066, Bakı, İstiqlaliyyət küçəsi, 19)    

2.  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası 
(AZ1001, Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küçəsi, 8)    

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

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

5.  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanası 

(AZ1143, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 129)    

6.  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi 
(AZ 7000, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76)    

7. AMEA Gəncə bölməsi    
(AZ 2000, Gəncə şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 153)    

8. AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu    
(AZ 1141, Bakı şəhəri, B. Vahabzadə küçəsi, 9A)    

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

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

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

12.M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mərkəzi Kitabxanası 

(AZ 7000, Naxçıvan şəhəri, Atatürk küçəsi, 18)    

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

14. Sumqayıt şəhəri Mərkəzi Kitabxanası    
(AZ 5000, Sumqayıt şəhəri, I mikrorayon, N.Nərimanov küçəsi, 4 3)    

15. Lənkəran şəhəri Mərkəzi Kitabxanası 
(AZ 4200, Lənkəran, Paşa Təhməzov, 14)    
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16. Mingəçevir şəhəri Mərkəzi Kitabxanası 

(AZ 4506 Mingəçevir, Nigar Rəfibəyli, 11)      
 

17. Türkiye Cumhuriyeti Milli Kütüphanesi      
Bahçelievler Mh. Wilhelm Thomsen Cd. No:4, 06490 Çankaya/Ankara      

 
18. Российская государственная библиотека      

ул. Воздвиженка, 3/5, Москва, Россия, 119019      
 

19. Национальная библиотека Белоруси      
пр-т Независимости, 116, 220114, г. Минск, Беларусь      

 
20. Vernadsky National Library of Ukraine 

Ukraine, 03039, m. Kyiv, Holosiivskyi ave., 3      

 
21. National Library of the Republic of Moldova 

Strada 31 August 1989 78A, Chișinău 2012      

 
22. Национальная библиотека Республики Казахстан 

просп. Абая 20/14, Алматы 050000, Казахстан      
 

23. Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои 
Ташкент, 100017, ул. A.Навои, 1     

 
24. Национальная библиотека Кыргызской Республики 

имени Алыкула Осмонова      
Бишкек, ул. Абдрахманова 208      

 
25. Государственная библиотека Туркмении 

г. Ашгабат, Арчабиль шаелы, 12      
 

26. Национальная библиотека Таджикистана 
Душанбе, ул. Техрон, 5      

 
27. National Library of the Republic of Georgia      

Shalva Nutsubidze Plato. 4th Mico District. 7 Painters Settlement Tbilisi, 

Georgia, 0183      
 

Qeyd:      

 
1. Avtoreferat Azərbaycan dilində yazıldıqda Siyahının 1-16-cı bəndlərində qeyd olunan ünvanlara onun 

Azərbaycan dilində, 17-27-ci bəndlərində qeyd olunan ünvanlara isə ingilis dilində nüsxələri göndərilir;      

2. Avtoreferat rus dilində yazıldıqda Siyahının 18-ci, 19-cu, 22-26-cı bəndələrində qeyd olunan ünvanlara onun 

rus dilində, 1-16-cı bəndlərində qeyd olunan ünvanlara Azərbaycan dilində və 17-ci, 20-ci, 21-ci və 27- ci 

bəndlərində qeyd olunan ünvanlara isə ingilis dilində nüsxələri göndərilir;      

3. Avtoreferat Azərbaycan dilində yazıldıqda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya 

Komissiyasına onun Azərbaycan dilində iki, ingilis dilində bir, rus dilində yazıldıqda, onun rus dilində iki, 

Azərbaycan və ingilis dillərinin hər birində bir nüsxəsi göndərilir.      



 

 

Əlavə 1.7 
 
 

 

      Dissertasiya şurasının iclasında      
(AAK-da dissertasiya şurasının qeydiyyat nömrəsi)      

 

 

İŞTİRAKETMƏ VƏRƏQİ 
 
 
 
 

(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı)      

      mövzusunda      
(dissertasiyanın mövzusu)      

 

  ixtisasında      
(ixtisasın şifri və adı)      

 

       elm sahəsi üzrə elmi dərəcəsini almaq      
(elm sahəsinin adı) (fəlsəfə doktoru və ya elmlər doktoru)      

 
üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsinin keçirildiyi tarixli iclasında      

(iclasın tarixi)      
 

( ) şura üzvlərinin iştirakı:      
(iclas protokolunun nömrəsi)      

 
 
 

 
      

Sıra 
nömrəsi  

      
Adı, atasının adı, 

soyadı      

Elmi dərəcəsi, elmi 
adı, şurada təmsil   

olunduğu ixtisasın şifri 
və adı      

      
İclasda iştirakı 

(imza)      

      
Bülleten alması 

(imza)      

1.     

2.     

3.     

 
 
 
 
 

Dissertasiya şurasının elmi katibi      

 
 
 
 
 
 
 
 

Qeyd:      

 

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

 
 

 
M.Y. Tarix      

 
 

1. Cədvəldə siyahının əvvəlində dissertasiya şurasının sədri, sədr müavini və elmi katibi, sonra isə əlifba sırası 

ilə digər üzvləri haqqında məlumat verilir;      

2. İddiaçı dissertasiya şurasının üzvü olduqda onun adı siyahıya daxil edilmir;      

3. Dissertasiyanın mövzusu iki ixtisası əhatə etdikdə hər iki ixtisas qeyd edilir;      

4. Dissertasiya şurası elmi katibinin imzası təşkilatın möhürü ilə təsdiqlənir.       
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      Dissertasiya şurasının tarixli iclasında ( _)      
(AAK-da dissertasiya şurasının (gün, ay, il) (iclas protokolunun 

qeydiyyat nömrəsi)                      nömrəsi)      

 

 
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı)      

      mövzusunda      
(dissertasiyanın mövzusu)      

 

 
  ixtisasında elm sahəsi üzrə      

(ixtisasın şifri və adı) (elm sahəsinin adı)      

 

 
       elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin      

(fəlsəfə doktoru və ya  elmlər doktoru)      

 

müdafiəsinə dair:      

 
 
 

SƏSVERMƏ BÜLLETENİ 

(ixtisas üzrə üzvlər üçün) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elmi dərəcəyə layiqdir      

Razıyam      

Razı deyiləm      

 
 
 
 

 

M.Y.      

 
 
 
 

 
Qeyd:      

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

2. Dissertasiyanın mövzusu iki ixtisası əhatə etdikdə hər iki ixtisas qeyd edilir;      

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

4. “Razıyam” və “Razı deyiləm” sözlərinin hər ikisi saxlanılmış və ya pozulmuş bülletenlər etibarsız sayılır.      
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           _ Dissertasiya şurasının            tarixli iclasında ( )   
(AAK-da dissertasiya şurasının    (gün, ay, il)                   (iclas protokolunun  

qeydiyyat nömrəsi)                                nömrəsi)      

 
 

 
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı)      

        mövzusunda      
 

(dissertasiyanın mövzusu)      

 

 

         _ ixtisasında elm sahəsi üzrə      
(ixtisasın şifri və adı) (elm sahəsinin adı)      

 

 
       elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin      

(fəlsəfə doktoru və ya  elmlər doktoru)      

 
 

müdafiəsinə dair:      

 
 

SƏSVERMƏ BÜLLETENİ 

(digər üzvlər üçün) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elmi dərəcəyə layiqdir      

Razıyam      

Razı deyiləm      

 
 
 
 
 
 

 

M.Y.      

 
 

 
Qeyd:      

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

2. Dissertasiyanın mövzusu iki ixtisası əhatə etdikdə hər iki ixtisas qeyd edilir;      

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

4. “Razıyam” və “Razı deyiləm” sözlərinin hər ikisi saxlanılmış və ya pozulmuş bülletenlər etibarsız sayılır.      
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      Dissertasiya şurasında gizli səsvermənin keçirilməsi üçün      
(AAK-da dissertasiya şurasının qeydiyyat nömrəsi)      

 
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)      

 

      mövzusunda      
(dissertasiyanın mövzusu)      

 
 

  ixtisasında elm sahəsi üzrə      
(ixtisasın şifri və adı) (elm sahəsinin adı)      

 

        elmi dərəcəsi verilməsinə dair keçirilən gizli səsvermə zamanı      
(fəlsəfə doktoru və ya elmlər doktoru)      

 
səsləri hesablamaq üçün seçilmişdir.      

 
 
Dissertasiya şurasının tərkibi nəfərdən ibarət təsdiq edilmişdir.      

(sayı)      

 
Dissertasiya şurasının tərkibinə əlavə olaraq nəfər daxil edilmişdir.      

(sayı)      

 
İclasda dissertasiya şurasının nəfər üzvü iştirak etmişdir:      

(sayı)      

 
 

– müdafiənin keçirildiyi ixtisas üzrə nəfər, (onlardan nəfər elmlər doktoru);      
(sayı) (sayı)      

 
 

– digər üzvlər nəfər.      
(sayı)      

 
 

Paylanmış bülletenlərin sayı ədəd, o cümlədən ixtisas üzrə ədəd,      
(sayı) (sayı)      
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Paylanmamış bülletenlərin sayı ədəd, o cümlədən ixtisas üzrə ədəd,      
(sayı) (sayı)      

 
Səsvermə qutusunda aşkar edilən bülletenlərin sayı ədəd, o cümlədən ixtisas üzrə ədəd.      

(sayı) (sayı)      

 
 

Birinci mərhələdə müdafiənin keçirildiyi ixtisas üzrə şura üzvlərinin gizli səsverməsinin 
nəticəsi:              

(müsbət və ya mənfi)      

 
 
 

Lehinə səs      
(sayı)      

Əleyhinə səs      
(sayı)      

 
Etibarsız hesab edilmiş bülletenlərin sayı _      

(sayı)      

 
 

İkinci mərhələdə dissertasiya şurasının digər üzvlərinin gizli səsverməsinin nəticəsi:              
(müsbət və ya mənfi)      

 

Lehinə səs      
(sayı)      

Əleyhinə səs      
(sayı)      

 
Etibarsız hesab edilmiş bülletenlərin sayı          

(sayı)      

Səsvermənin yekun nəticəsi:      
 
İddiaçı    

(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı)      

 
 

      mövzusunda      
(dissertasiyanın mövzusu)      

 
 

  ixtisasında elm sahəsi üzrə      
(ixtisasın şifri və adı) (elm sahəsinin adı)      

 
 

        elmi dərəcəsi verilməsi üçün gizli səsvermənin      
(fəlsəfə doktoru və ya  elmlər doktoru)      

 
nəticəsi hesab edilir.      

(müsbət və ya mənfi)      

 
 

Hesablama komissiyasının sədri                          

 

 
Komissiya üzvləri      

 
 
 

Qeyd:      
 

Dissertasiyanın mövzusu iki ixtisası əhatə etdikdə hər iki ixtisas qeyd edilir.      

(imza)     

    
    

       

    

    
        

(adı, atasının adı, soyadı)      

    
    

(imza)     (adı, atasının adı, soyadı)      

 
(imza)    

  
(adı, atasının adı, soyadı)      
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Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilməsi haqqında      
 

A R A Y I Ş 

 
 

İş nömrəsi              

 
 

       Dissertasiya şurasının      
(AAK-da dissertasiya şurasının qeydiyyat nömrəsi)      

 

                      il tarixli iclasında ( )      
(gün) (ay) (il) (iclas protokolunun nömrəsi)      

 
 

(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı)      

 
 

(dissertasiyanın mövzusu)      

mövzusunda yazdığı dissertasiyanın müdafiəsi əsasında      

 
 

  ixtisasında elm sahəsi üzrə      
(ixtisasın şifri və adı) (elm sahəsinin adı)      

 
fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilməsi haqqında qərar qəbul edilmişdir.      

 
 
                ildə anadan olmuşdur.      

(adı, atasının adı, soyadı, vətəndaşlığı) (il)      

 
 

               ildə bitirmişdir.      
(bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi və ixtisası) (il)      

 
(bitirdiyi doktoranturanın (adyunkturanın) fəaliyyət göstərdiyi elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı, təhsilalma forması, bitirdiyi il və ya      

  bitirmişdir.      
dissertantlıq yolu ilə təhsil  aldığı elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı, bitirdiyi il)      

 

       _ ildən indiyə qədər              
(il) (işlədiyi müəssisə və ya təşkilatın adı, onun yerləşdiyi şəhər)      

 
 

 

  işləyir.      
(vəzifəsi)      

 
Dissertasiya              

(dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin, onun struktur bölməsinin adı)      

 

yerinə yetirilmişdir.      

Elmi rəhbəri             
(elmi dərəcəsi, elmi adı, adı, atasının adı, soyadı, iş yeri, vəzifəsi)      

 
 

İddiaçının dissertasiyasının nəticələrinə dair , həmmüəllifsiz olmaqla , o cümlədən      
(sayı) (sayı)      
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beynəlxalq xülasələndirmə və indeksləmə sistemlərinə (bazalarına) daxil olan dövri elmi nəşrlərdə      

 
       məqaləsi dərc edilmişdir.      

(sayı)      

 
“Elmi dərəcələr verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.17-ci bəndi ilə nəzərdə tutulan məqalələrin adları 

və onların nəşr edildiyi mənbələr:      

 

 

 
 

Respublika və ya beynəlxalq miqyaslı elmi tədbirlərin (konfrans, konqres, simpozium və s.) nəticələri üzrə      
 
      , o cümlədən beynəlxalq elmi tədbirlərin nəticələri üzrə xaricdə məruzə və      

(sayı) (sayı)      

 
tezisi dərc edilmişdir.      

 
İddiaçının yerli patenti (o cümlədən, fəlsəfə doktoru dissertasiyasının nəticələrinə dair              

(sayı) (sayı)      
 

həmmüəllifsiz olmaqla ) və beynəlxalq patenti (o cümlədən, fəlsəfə doktoru      
(sayı) (sayı)      

 
dissertasiyasının nəticələrinə dair , həmmüəllifsiz olmaqla ) vardır.      

(sayı) (sayı)      

Rəsmi opponentlər:      
 
 

     
          

 

(adı, atasının adı, soyadı, ixtisasın şifri və adı, elmi dərəcəsi, elmi adı, iş yeri)      

 
               rəy vermişdir.      

(müsbət və ya mənfi)      

 
(adı, atasının adı, soyadı, ixtisasın şifri və adı, elmi dərəcəsi, elmi adı, iş yeri)      

               rəy vermişdir.      
(müsbət və ya mənfi)      

 
(adı, atasının adı, soyadı, ixtisasın şifri və adı, elmi dərəcəsi, elmi adı, iş yeri)      

               rəy vermişdir.      
(müsbət və ya mənfi)      

 
Dissertasiya və avtoreferata dair dissertasiya şurasına təqdim olunmuş rəylər 

(tənqidi qeydlər göstərilməklə rəylərin xülasəsi verilir):      

 
(adı, atasının adı, soyadı, ixtisasın şifri və adı, elmi dərəcəsi, elmi adı, iş yeri) 

(adı, atasının adı, soyadı, ixtisasın şifri və adı, elmi dərəcəsi, elmi adı, iş yeri)  

(adı, atasının adı, soyadı, ixtisasın şifri və adı, elmi dərəcəsi, elmi adı, iş yeri)      

İşin nəticələrindən istifadə edilmişdir:              
(işin nəticələrindən istifadə etmiş təşkilatların adları və ünvanları)      
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Müzakirədə iştirak etdilər:      

 
Dissertasiya şurasının üzvləri:               

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

 
 

Digər şəxslər:              
(elmi dərəcəsi, elmi adı, adı, atasının adı, soyadı)      

 
 

Birinci mərhələdə müdafiənin keçirildiyi ixtisas üzrə şura üzvlərinin gizli səsverməsinin nəticəsi:              
(müsbət və ya mənfi) 

Lehinə səs      
(sayı)      

Əleyhinə səs      
(sayı)      

Etibarsız hesab edilmiş bülletenlərin sayı          
(sayı)      

 
 

İkinci mərhələdə dissertasiya şurasının digər üzvlərinin gizli səsverməsinin nəticəsi:              
(müsbət və ya mənfi)      

Lehinə səs      
(sayı)      

Əleyhinə səs      
(sayı)      

Etibarsız hesab edilmiş bülletenlərin sayı          
(sayı)      

 
 

Səsvermənin yekun nəticəsi:      

 

  ixtisasında      
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı) (ixtisasın şifri və adı)      

 

       elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilməsi üçün      
(elm sahəsinin adı)      

 
 

gizli səsvermənin nəticəsi hesab edilmişdir.      
(müsbət və ya mənfi)      

 

 
Səsvermənin nəticəsi müsbət olduğu halda “Elmi dərəcələr verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 5.55- 

ci bəndinə uyğun olaraq dissertasiya şurasının qəbul etdiyi yekun rəy əlavə olunur.      

 

 
Dissertasiya şurasının sədri                            

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

Dissertasiya şurasının elmi katibi                      
(imza) (elmi dərəcəsi, elmi adı, adı, atasının adı, soyadı)      

 
 

M.Y. Tarix      

 
 

Qeyd:      

Dissertasiyanın mövzusu iki ixtisası əhatə etdikdə hər iki ixtisas qeyd edilir.      
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Elmlər doktoru elmi dərəcəsi verilməsi haqqında      
 

A R A Y I Ş 

 

İş nömrəsi              

 
 

       Dissertasiya şurasının      
(AAK-da dissertasiya şurasının qeydiyyat nömrəsi)      

 

                      il tarixli iclasında ( )      
(gün) (ay) (il) (iclas protokolunun nömrəsi)      

 
 
 

(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı)      

 
 

(dissertasiyanın mövzusu)      

mövzusunda yazdığı dissertasiyanın müdafiəsi əsasında      
 

  ixtisasında elm sahəsi üzrə      
(ixtisasın şifri və adı) (elm sahəsinin adı)      

 
elmlər doktoru elmi dərəcəsi verilməsi haqqında qərar qəbul edilmişdir.      

 
                ildə anadan olmuşdur.      

(adı, atasının adı, soyadı, vətəndaşlığı) (il)      

 
              il tarixində ixtisasında      

(gün) (ay) (il) (ixtisasın şifri və adı)      
 

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

 

 
(bitirdiyi doktoranturanın (adyunkturanın) fəaliyyət göstərdiyi elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı, təhsilalma forması, bitirdiyi il və ya      

  bitirmişdir.      
dissertantlıq yolu ilə  təhsil aldığı elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı, bitirdiyi il)      

 

       ildən indiyə qədər              
(il) (işlədiyi müəssisə və ya təşkilatın adı, onun yerləşdiyi şəhər)      

 
 

 

  işləyir.      
(vəzifəsi)      

 
Dissertasiya              

(dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin, onun struktur bölməsinin adı)      

 

yerinə yetirilmişdir.      

Elmi məsləhətçisi              
(elmi dərəcəsi, elmi adı, adı, atasının adı, soyadı, iş yeri, vəzifəsi)      

 

İddiaçının dissertasiyasının nəticələrinə dair , həmmüəllifsiz olmaqla , o cümlədən      
(sayı) (sayı)      

beynəlxalq xülasələndirmə və indeksləmə sistemlərinə (bazalarına) daxil olan dövri elmi nəşrlərdə      
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       məqaləsi dərc edilmişdir.      
(sayı)      

 
“Elmi dərəcələr verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.18-ci bəndi ilə nəzərdə tutulan məqalələrin adları 

və onların nəşr edildiyi mənbələr:      

 

 

 
 

Respublika və ya beynəlxalq miqyaslı elmi tədbirlərin (konfrans, konqres, simpozium və s.) nəticələri üzrə      

 
      , o cümlədən beynəlxalq elmi tədbirlərin nəticələri üzrə xaricdə məruzə və      

(sayı) (sayı)      

 
tezisi dərc edilmişdir.      

 
İddiaçının yerli patenti (o cümlədən, fəlsəfə doktoru dissertasiyasının nəticələrinə dair              

(sayı) (sayı)      
 

həmmüəllifsiz olmaqla ) və beynəlxalq patenti (o cümlədən, fəlsəfə doktoru      
(sayı) (sayı)      

 
dissertasiyasının nəticələrinə dair , həmmüəllifsiz olmaqla ) vardır.      

(sayı) (sayı)      

Rəsmi opponentlər:      
 
 

     
        

(adı, atasının adı, soyadı, ixtisasın şifri və adı, elmi dərəcəsi, elmi adı, iş yeri)      
 

               rəy vermişdir.      
(müsbət və ya mənfi)      

 
(adı, atasının adı, soyadı, ixtisasın şifri və adı, elmi dərəcəsi, elmi adı, iş yeri)      

               rəy vermişdir.      
(müsbət və ya mənfi)      

 
(adı, atasının adı, soyadı, ixtisasın şifri və adı, elmi dərəcəsi, elmi adı, iş yeri)      

               rəy vermişdir.      
(müsbət və ya mənfi)      

 
(adı, atasının adı, soyadı, ixtisasın şifri və adı, elmi dərəcəsi, elmi adı, iş yeri)      

               rəy vermişdir.      
(müsbət və ya mənfi)      

 
Dissertasiya və avtoreferata dair dissertasiya şurasına təqdim olunmuş rəylər 

(tənqidi qeydlər göstərilməklə rəylərin xülasəsi verilir):      

(adı, atasının adı, soyadı, ixtisas şifri və adı, elmi dərəcəsi, elmi adı, iş yeri) 

(adı, atasının adı, soyadı, ixtisas şifri və adı, elmi dərəcəsi, elmi adı, iş yeri)      

 
       _             

 
  

(adı, atasının adı, soyadı, ixtisas şifri və adı, elmi dərəcəsi, elmi adı, iş yeri)      
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Əlavə 1.10.1 
 

 

 

İşin nəticələrindən istifadə edilmişdir:              
    

 
 

(işin nəticələrindən istifadə etmiş təşkilatların adları və ünvanları)      

 

Müzakirədə iştirak etdilər:      

 
Dissertasiya şurasının üzvləri:               

(elmi dərəcələri, adı, atasının adı, soyadları)      

 
 

Digər şəxslər:              
(elmi dərəcələri, adı, atasının adı, soyadları)      

 
 

Birinci mərhələdə müdafiənin keçirildiyi ixtisas üzrə şura üzvlərinin gizli səsverməsinin nəticəsi:            
(müsbət və ya mənfi) 

Lehinə səs      
(sayı)      

Əleyhinə səs      
(sayı)      

Etibarsız hesab edilmiş bülletenlərin sayı          
(sayı)      

 
 

İkinci mərhələdə dissertasiya şurasının digər üzvlərinin gizli səsverməsinin nəticəsi:              
(müsbət və ya mənfi)      

Lehinə səs      
(sayı)      

Əleyhinə səs      
(sayı)      

Etibarsız hesab edilmiş bülletenlərin sayı          
(sayı)      

 

Səsvermənin yekun nəticəsi:      

  ixtisasında      
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı) (ixtisasın şifri və adı)      

 

       elm sahəsi üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi verilməsi üçün      
(elm sahəsinin adı)      

 
 

gizli səsvermənin nəticəsi hesab edilmişdir.      
(müsbət və ya mənfi)      

 
Səsvermənin nəticəsi müsbət olduğu halda “Elmi dərəcələr verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 5.55- 

ci bəndinə uyğun olaraq dissertasiya şurasının qəbul etdiyi yekun rəy əlavə olunur.      

 
Dissertasiya şurasının sədri                            

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

Dissertasiya şurasının elmi katibi                      
(imza) (elmi dərəcəsi, elmi adı, adı, atasının adı, soyadı)      

 
 

M.Y. Tarix      
Qeyd:      

 
Dissertasiyanın mövzusu iki ixtisası əhatə etdikdə hər iki ixtisas qeyd edilir.      



 

 

Əlavə 1.11 

 
Elmi dərəcə almaq üçün qeydiyyat vərəqi 

 

      Dissertasiya şurası      
(AAK-da dissertasiya şurasının qeydiyyat nömrəsi)      

 

İddiaçının adı, atasının adı, soyadı:      İmza:      

Doğulduğu tarix:      Cinsi:      Vətəndaşlığı:      

Dissertasiyanın mövzusu:      

Tabeçiliyi göstərilməklə dissertasiya 
şurasının nəzdində fəaliyyət göstərdiyi elmi 
müəssisə və təşkilatın, ali təhsil 
müəssisəsinin adı:      

Müdafiənin keçirildiyi tarix:      

İddia olunan elmi dərəcə, ixtisasın şifri və 
adı, elm sahəsi:      

İxtisasın şifri və adı göstərilməklə elm sahəsi üzrə 
əvvəlki elmi dərəcənin verildiyi tarix və diplomun 
nömrəsi:      

Dissertasiya şurasının elmi 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)      

Diplomun nömrəsi:      

 

 

Qeyd:      

1. Elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin əsas möhürü ilə təsdiq edilir, kağız və 

elektron daşıyıcıda təqdim olunur;      

2. Dissertasiyanın mövzusu iki ixtisası əhatə etdikdə hər iki ixtisas qeyd edilir.      
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Əlavə 1.12 
 

 

DİSSERTASİYANIN QEYDİYYAT VƏRƏQİ 

 
 

 
İddiaçının adı, atasının adı, soyadı      

Azərbaycan 

dilində      

 

ingilis dilində  

rus dilində*  

Doğulduğu tarix, cinsi       

Vətəndaşlığı       

 

 
Dissertasiyanın mövzusu:      

Azərbaycan 

dilində      

 

ingilis dilində  

rus dilində*  

Dissertasiyanın yazıldığı dil       

 

 
Elm sahəsi      

Azərbaycan 

dilində      

 

ingilis dilində  

rus dilində*  

 

 
İxtisasın şifri və adı      

Azərbaycan 

dilində      

 

ingilis dilində  

rus dilində*  

İddia olunan elmi dərəcə       

Dissertasiya şurasının fəaliyyət göstərdiyi elmi      

müəssisə və təşkilat, ali təhsil müəssisəsi      

 

Müdafiənin keçirildiyi tarix       

Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi elmi      

müəssisə və təşkilat, ali təhsil müəssisəsi      
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Əlavə 1.12 
 

 

 

Elmi rəhbər və ya elmi məsləhətçinin elmi      

dərəcəsi, elmi adı, adı, atasının adı, soyadı      

 

 
Dissertasiya və avtoreferata dair açar sözlər- 

azı 5 söz      

Azərbaycan 

dilində 

 

ingilis dilində  

rus dilində*  

Əvvəlki elmi dərəcənin verildiyi tarix, elm      

sahəsi, ixtisasın şifri və adı      

 

Rəsmi opponentlər:      

Adı, atasının adı, soyadı      Elmi dərəcəsi      Elmi adı      
İxtisasının şifri  

və adı      
İş yeri      

     

     

     

     

 

 
(AAK-da dissertasiya şurasının qeydiyyat nömrəsi)      

Dissertasiya şurasının sədri                           
(imza) (elmi dərəcəsi, elmi adı, adı, atasının adı, soyadı)      

 

Dissertasiya şurasının elmi katibi                      
(imza) (elmi dərəcəsi, elmi adı, adı, atasının adı, soyadı)      

 

 

M.Y. Tarix      

 
 

Qeyd:      

1. (*) işarəsi ilə qeyd olunmuş xanalar rus dilində yazılmış dissertasiyalar üçün doldurulur;      

2. Dissertasiyanın mövzusu iki ixtisası əhatə etdikdə hər iki ixtisas qeyd edilir;      

3. Elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin əsas möhürü ilə təsdiq edilir, kağız və elektron daşıyıcıda təqdim olunur.      



Əlavə 1.12.1 
 

 

İddiaçı    
(adı, atasının adı, soyadı)      

 
 
 

(dissertasiyanın mövzusu)      

 
mövzusunda təqdim etdiyi      

 

Dissertasiyanın xülasəsi 
 
 

 

1 Tədqiqatın obyekti      
 

 

2 Tədqiqatın məqsədi      
 

 
3 Tədqiqat üsulları      

 

 
4 Mühüm elmi nəticələr      

 

 

5 Elmi yenilik      
 

 
6 Nəzəri və praktiki əhəmiyyəti    

 

 
7 Elmi nəticələrin tətbiq sahələri  

 

 
 

(AAK-da dissertasiya şurasının qeydiyyat nömrəsi)      

Dissertasiya şurasının sədri                            
(imza) (elmi dərəcəsi, elmi adı, adı, atasının adı, soyadı)      

 

Dissertasiya şurasının elmi katibi                      
(imza) (elmi dərəcəsi, elmi adı, adı, atasının adı, soyadı)      

 

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

 
 

M.Y. Tarix      

 
 

 
Qeyd:      

1. “Times New Roman” 12 şrifti ilə bir sətirarası intervalla iki min işarədən çox olmamaqla yazılır, kağız və 

elektron daşıyıcıda təqdim olunur;      

2. Elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin əsas möhürü ilə təsdiq edilir, kağız və elektron daşıyıcıda 

təqdim olunur.      
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Əlavə 1.13 
 

 

       Dissertasiya şurasının mənfi qərarına dair      
(AAK-da dissertasiya şurasının qeydiyyat nömrəsi)      

 
QEYDİYYAT VƏRƏQİ 

 
 

İddiaçının adı, atasının adı, soyadı:      Dissertasiyanın mövzusu:      

İddia olunan elmi dərəcə, ixtisasın şifri və adı, 

elm sahəsi:      

Əvvəlki elmi dərəcə, ixtisasın şifri və adı, elm 

sahəsi:      

Tabeçiliyi göstərilməklə dissertasiya şurasının 

nəzdində fəaliyyət göstərdiyi elmi müəssisə və 

təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı:      

Müdafiənin keçirildiyi tarix:      

Tabeçiliyi göstərilməklə dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil 

müəssisəsinin adı:      

Dissertasiya işinin ilkin müzakirəsinin keçirildiyi elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil 

müəssisəsinin adı:      

Elmi rəhbərin və ya elmi məsləhətçinin elmi dərəcəsi, elmi adı, adı, atasının adı, soyadı:      

Elmi seminarın sədrinin elmi dərəcəsi, elmi adı, adı, atasının adı, soyadı:      

Rəsmi opponentin elmi dərəcəsi, elmi adı, adı, atasının adı, soyadı:      rəy  
(müsbət / mənfi)      

Rəsmi opponentin elmi dərəcəsi, elmi adı, adı, atasının adı, soyadı:      rəy  
(müsbət / mənfi)      

Rəsmi opponentin elmi dərəcəsi, elmi adı, adı, atasının adı, soyadı:      rəy  
(müsbət / mənfi)      

Rəsmi opponentin elmi dərəcəsi, elmi adı, adı, atasının adı, soyadı:      rəy 
(müsbət / mənfi)      

 
 

 

 
Gizli səsvermənin 

nəticələri      

Lehinə      Əleyhinə      
Etibarsız sayılmış  

bülletenlər      

İxtisas 
üzrə 

üzvlər  

digər 
üzvlər     

İxtisas 
üzrə 

üzvlər  

digər 
üzvlər     

İxtisas 
üzrə      

digər      
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Əlavə 1.13 
 

 

 

Dissertasiya şurasının sədrinin elmi dərəcəsi, elmi adı, adı,      

atasının adı, soyadı:      

 

İmza    

Dissertasiya şurasının elmi katibinin elmi dərəcəsi, elmi adı, adı,      

atasının adı, soyadı:      
İmza    

AAK-da şöbənin adı:      

 
 
 

M.Y. Tarix      

 
 
 
 

Qeyd:      

1. Dissertasiyanın mövzusu iki ixtisası əhatə etdikdə hər iki ixtisas qeyd edilir;      

2. Elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin əsas möhürü ilə təsdiq edilir, kağız və elektron 

daşıyıcıda təqdim olunur.      



Əlavə 1.14 
 

 

Elmi dərəcə verilməsi üçün dissertasiya şurası tərəfindən Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasına təqdim edilən sənədlərin 

S İ Y A H I S I 

1. Elmi dərəcə verilməsi üçün elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin blankında yazılmış və 

dissertasiya şurasının sədri tərəfindən imzalanmış vəsatət məktubu; 

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

notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti); 

3. İddiaçının şəxsi məlumat vərəqi (AAK tərəfindən təsdiq olunan Forma əsasında doldurularaq işləyənlər 

üçün əsas iş yerində, işləməyənlər üçün isə dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi və ya iddiaçının təhkim 

olunduğu elmi müəssisə və təşkilatda, ali təhsil müəssisəsində təsdiq olunmalıdır); 

4. İddiaçının əmək kitabçasının əsas iş yerində (işləməyənlər üçün işinin yerinə yetirildiyi və ya iddiaçının 

təhkim olunduğu elmi müəssisə və təşkilatda, ali təhsil müəssisəsində) təsdiq olunmuş surəti; 

5. İddiaçının doktoranturaya qəbulu və ya dissertant təhkim olunması haqqında qərarın (əmrin) surəti; 

6. Dissertasiya mövzusunun müəyyən edilməsi və elmi rəhbərin və ya elmi məsləhətçinin təsdiq olunması 

və ya onların dəyişdirilməsi haqqında elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin elmi (elmi-

texniki) şurasının iclasının protokolundan çıxarış (müvafiq qaydada təsdiq olunmalıdır); 

7. Dissertasiya mövzusunun Azərbaycan Respublikası Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurasının 

elmi istiqamətlər üzrə elmi şurasında təsdiq olunması və ya dəyişdirilməsi haqqında sənədin surəti; 

8. Fəlsəfə doktoru imtahanları üzrə onların nəticəsini özündə əks etdirən müvafiq sənədlərin vəsatət 

qaldıran elmi müəssisə və təşkilatda, ali təhsil müəssisəsində təsdiq olunmuş surətləri;  

9. Fəlsəfə doktoru və ya elmlər doktoru elmi dərəcəsi iddiaçısının dissertasiyasının profili üzrə ali təhsili 

olmadıqda həmin elm sahəsinin ümumelmi əsaslarından əlavə imtahanın nəticəsini özündə əks etdirən 

sənədin vəsatət qaldıran elmi müəssisə və təşkilatda, ali təhsil müəssisəsində təsdiq edilmiş surəti; 

10. Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi iddiaçısı üçün onun pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olduğu 

müvafiq təhsil müəssisəsindən pedaqoji iş stajı haqqında arayış; 

11. Dissertasiya işinin cildlənmiş, müdafiənin keçirildiyi elmi müəssisə və təşkilatda, ali təhsil 

müəssisəsində tikilmiş və möhürlə təsdiq edilmiş nüsxəsi və onun “MS WORD” mətn redaktorunda 

elektron versiyası; 

12. Avtoreferat (Əlavə 1.4) – Azərbaycan dilində 10 nüsxə (1 nüsxə sənədlərə tikilməlidir), ingilis dilində 5 

nüsxə, rus dilində (avtoreferat rus dilində yazıldıqda) 5 nüsxə və onların “MS WORD” mətn 

redaktorunda elektron versiyaları; 

12-1. Elmlər doktoru elmi dərəcəsi iddiaçısı üçün fəlsəfə doktoru dissertasiyasının cildlənmiş nüsxəsi, 

avtoreferatı və “MS WORD” mətn redaktorunda elektron versiyası; 

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

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən xarici dövlətlərin ali təhsilə aid 

kvalifikasiyalarının tanınmasına dair verilmiş sənədin) notariat qaydasında təsdiq edilmiş surətləri; 

14. Elmlər doktoru elmi dərəcəsi iddiaçısı üçün fəlsəfə doktoru diplomunun (elmi dərəcəsini xaricdə almış 

iddiaçı üçün əlavə olaraq elmi dərəcə sənədinin nostrifikasiyası və ya təkrar attestasiya əsasında 

tanınması haqqında Komissiya tərəfindən verilmiş sənədin) surəti;  

15. Elmi rəhbər və ya elmi məsləhətçi tərəfindən imzalanmış və onun əsas iş yerində təsdiqlənmiş rəy;  



Əlavə 1.14 
 

 

16. Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi və ya iddiaçının təhkim olunduğu elmi müəssisə və təşkilatda, ali 

təhsil müəssisəsində dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi üçün mütəxəssislər tərəfindən verilmiş rəylər 

(imzalanmalı və ilkin müzakirənin keçirildiyi elmi müəssisə və təşkilatda, ali təhsil müəssisəsində 

təsdiqlənməlidir), dissertasiya işinin ilkin müzakirəsinin keçirildiyi iclasın müvafiq qaydada təsdiq 

olunmuş geniş protokolu və dissertasiya haqqında rəy, ilkin müzakirənin gedişinin videoçəkilişi 

(elektron daşıyıcıda); 

17. Dissertasiya şurasının nəzdində fəaliyyət göstərən elmi seminarın protokolu, elmi seminarda verilən 

rəylər (imzalanmalı və dissertasiya şurasının fəaliyyət göstərdiyi elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil 

müəssisəsinin elmi katibi tərəfindən müvafiq qaydada təsdiq olunmalıdır) və elmi seminarın gedişinin 

videoçəkilişi (o cümlədən elektron daşıyıcıda); 

18. Dissertasiyanın avtoreferatının AAK-ın müəyyən etdiyi siyahı üzrə zəruri ünvanlara (Əlavə 1.6) 

göndərildiyini təsdiq edən sənəd;  

19. Dissertasiya şurasının sədri və elmi katibi tərəfindən imzalanmış iclasın stenoqramı, rəsmi 

opponentlərin rəyləri (imzalanmalı və dissertasiya şurasının fəaliyyət göstərdiyi elmi müəssisə və 

təşkilatda, ali təhsil müəssisəsində təsdiqlənməlidir) və avtoreferata verilən rəylər;  

20. Rəsmi opponentlərin iş yerindən arayış; 

21. Dissertasiya şurasının iclasında iştiraketmə vərəqi (Əlavə 1.7);  

22. Dissertasiya şurasında gizli səsvermənin keçirilməsi üçün yaradılmış hesablama komissiyası 

protokolunun surəti (Əlavə  1.9); 

23. Dissertasiya müdafiəsinin gedişinin videoçəkilişi (elektron daşıyıcıda);  

24. Fəlsəfə doktoru və ya elmlər doktoru elmi dərəcəsi verilməsi haqqında arayış (Əlavə 1.10 və Əlavə 

1.10.1) (o cümlədən elektron daşıyıcıda);  

25. Elmi dərəcə almaq üçün qeydiyyat vərəqi (Əlavə 1.11); 

26. Dissertasiyanın qeydiyyat vərəqi (Əlavə 1.12) və dissertasiyanın xülasəsi (Əlavə 1.12.1) 

27. Dissertasiyanın mövzusuna dair dərc olunmuş elmi işlərin dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi və ya 

iddiaçının təhkim olunduğu elmi müəssisə və təşkilatda, ali təhsil müəssisəsində təsdiq olunmuş 

siyahısı (o cümlədən elektron daşıyıcıda) (Əlavə 1.15); 

28. Dissertasiyanın mövzusuna dair dərc olunmuş elmi işlərin surətləri (o cümlədən elektron daşıyıcıda);  

29. Həmmüəllifli elmi 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 notariat qaydasında 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); 

30. Dissertasiya işində elmi plagiatın aşkar edilməməsinə dair arayış (Əlavə 1.16.1);  

 

 

 

 

 

 



Əlavə 1.14 
 

 

 

 

 

 

 

31. Elmi dərəcə verilməsi üçün iddiaçının attestasiya işində olan sənədlərin siyahısı (Əlavə 1.17.1). 

     

Qeyd: 

1. Stenoqramda iclasın başlandığı və qurtardığı vaxt yazılmaqla müdafiədə iştirak edən dissertasiya şurası 

üzvləri (elmi dərəcəsi, elmi adı, adı, atasının adı, soyadı və ixtisasının adı və şifri) və səbəb 

göstərilməklə iclasda iştirak etməyən şura üzvləri (elmi dərəcəsi, elmi adı, adı, atasının adı, soyadı və 

ixtisasının adı və şifri) haqqında məlumat öz əksini tapmalıdır; 

2. Elmi seminarın protokolu iclasın sədri və katibi tərəfindən imzalanır, onların imzası təşkilatın elmi katibi 

tərəfindən müvafiq qaydada təsdiq olunur; 

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

imzalanmış “Elmi dərəcə almaq üçün qeydiyyat vərəqi”, “Dissertasiyanın qeydiyyat vərəqi”, müvafiq 

sayda avtoreferat, iddiaçının şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti və elektron versiyada tələb edilən sənədlər 

elektron daşıyıcıda zərfə qoyulur; 

4. Dissertasiya mövzusuna dair dərc olunmuş məqalələr, konfrans materialları və onların elektron surətləri 

(mündəricat daxil olmaqla), monoqrafiya və kitablar ayrıca qovluqda təqdim edilir; 

5. Elmi işlərin siyahısında dövri elmi nəşrlərin rəsmi internet saytlarının ünvanı göstərilməlidir. 



 

 

Əlavə 1.15 
 
 

       dərc olunmuş elmi işlərinin      
(iddiaçının elmi dərəcəsi, elmi adı, adı, atasının adı, soyadı)      

 

S İ Y A H I S I 

 
 

 
Sıra 

nömrə 
s 

 
 
 

İşin tam adı      

 
 
 

İşin növü     

 

 
İşin çap və ya dərc 

olunduğu nəşrin   

adı, yeri      

 
 

 
Elmi nəşrin 

tarixi      

 
 
 

Elmi 
nəşrin 
nömrəsi 

 
 

İşin həcm 

(işarə sayı) 

və səhifəsi   

 
 
 

Həmmüəlliflər    

Elmi nəşrin daxil 

olduğu beynəlxal 

xülasələndirmə v 

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 sonda təşkilatın müvafiq möhürü ilə təsdiq edilir;   

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

- elmi məqalə, konfrans materialı, tezis, monoqrafiya, kitab, patent və s.      

http://aak.gov.az/ed_senedler/dis_shur_telim_elaveler/elave1_15.doc


Əlavə 1.16 

    
    
    
    
    
    

    

 

 

Dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi nəticəsində elmi plagiatın 

aşkar edilməməsinə dair 

 

Arayış 
 
 

İddiaçı 
təqdim      

      tərəfindən      

 
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı)      

edilən            
(dissertasiyanın mövzusu)      

      

mövzusundakı              
(ixtisasın şifri və adı)      

ixtisasında      

 

 

      elm sahəsi üzrə      
(elm sahəsinin adı)      

      elmi dərəcəsini almaq 
üçün      

 

  

müzakirədən        

(fəlsəfə doktoru və ya elmlər doktoru)      

 
 

(elmi müəssisə və təşkilat, ali təhsil müəssisəsinin adı)      

ilkin      

 
 
 

keçirilmiş dissertasiya işində müəllifinə və mənbəyinə istinad vermədən digər 

müəlliflərin materiallarından istifadə aşkar olunmamışdır.      

 
 
 

 
Elmi müəssisə və təşkilatın,      
ali təhsil müəssisəsinin rəhbəri                        

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

Elmi (elmi-texniki) şuranın 
katibi      

 
 
 
 
 
 

Qeyd:      

Xətlər və xəttaltı şərhlər çap olunmur.      

http://aak.gov.az/ed_senedler/dis_shur_telim_elaveler/elave1_16.doc


Əlavə 1.16 

    
    
    
    
    
    

    

 

 

 

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

 

 
M.Y.
 Tari
x      

http://aak.gov.az/ed_senedler/dis_shur_telim_elaveler/elave1_16.doc


Əlavə 1.16.1 

    
    
    
    
    
    

    

 

 

Dissertasiya işində elmi plagiatın aşkar edilməməsinə dair 

 
 

Arayış 

 
 

İddiaçı tərəfindən təqdim      
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı)      

edilən            
(dissertasiyanın mövzusu)      

mövzusundakı ixtisasında      
(ixtisasın şifri və adı)      

      elm sahəsi üzrə      
(elm sahəsinin adı)      

      elmi dərəcəsini almaq üçün      
(fəlsəfə doktoru və ya elmlər doktoru)      

      dissertasiya şurasında      
(AAK-da dissertasiya  şurasının qeydiyyat nömrəsi)      

müdafiə edilmiş dissertasiya işində müəllifinə və mənbəyinə istinad vermədən digər 

müəlliflərin materiallarından istifadə aşkar olunmamışdır.      

 
 
 

 
Dissertasiya şurasının sədri                        

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

Dissertasiya şurasının elmi katibi                          
(imza) (elmi dərəcəsi, elmi adı, adı, atasının adı, soyadı)      

Elmi seminarın sədri:                           
(imza) (elmi dərəcəsi, elmi adı, adı, atasının adı, soyadı)      

 
 
 
 

 
M.Y. Tarix      

 

 
Qeyd:      
Xətlər və xəttaltı şərhlər çap olunmur.      

http://aak.gov.az/ed_senedler/dis_shur_telim_elaveler/elave1_16_1.doc


Əlavə 1.17 

  

 

 

      dissertasiya şurasına təqdim etdiyi      
(adı, atasının adı, soyadı)      

sənədlərin      

 
 
 
 

S İ Y A H I S I 
 

Sıra 
nömrəsi  

 

Sənədin adı      
 

Vərəqlərin sayı      
Sənədin başlanğıc 

səhifəsi      

1.    

2.    

3.    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qeyd:      

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

 
 
 

Tarix:      

 
 

Siyahıdakı sənədlər “Elmi dərəcə iddiaçısı tərəfindən dissertasiya şurasına təqdim edilən sənədlərin 

siyahısı”na uyğun (Əlavə 1.5) ardıcıllıqla sıralanır və vərəqlərin üz səhifələri qələmlə nömrələnir.      

http://aak.gov.az/ed_senedler/dis_shur_telim_elaveler/elave1_17.doc


Əlavə 1.17.1 
  

  

 

 

       elmi dərəcə verilməsi üçün attestasiya      
(adı, atasının adı, soyadı)      

 
işində olan sənədlərin      

 
 
 
 
 
 
 

S İ Y A H I S I 
 

Sıra 
nömrəsi  

 

Sənədin adı      
 

Vərəqlərin sayı      
Sənədin başlanğıc  

səhifəsi      

1.    

2.    

3.    

 
 
 
 
 

 
(AAK-da dissertasiya şurasının qeydiyyat nömrəsi)      

 

Dissertasiya şurasının elmi 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 dərəcə verilməsi üçün dissertasiya şurası tərəfindən Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasına təqdim edilən sənədlərin siyahısı”na 

uyğun (Əlavə 1.14) ardıcıllıqla sıra   lanır və vərəqlərin üz səhifələri qələmlə nömrələnir.   

http://aak.gov.az/ed_senedler/dis_shur_telim_elaveler/elave1_17_1.doc


 

 

İDDİAÇININ ŞƏXSİ MƏLUMAT VƏRƏQİ 

Soyadınız _ 

Adınız   _     

Atanızın adı Ağ fonda 
rəngli 

fotoşəkil 

(40 mm x 60 mm) 

Vətəndaşlığınız 
(dəyişmisinizsə, nə vaxt) 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Ali Attestasiya Komissiyası 
Rəyasət Heyətinin 29 oktyabr 2019-cu il  

tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.     
 
 
 
 
 
 
 

 
Əvvəlki soyadınınız 
(dəyişmisinizsə, nə vaxt) 

 

Doğulduğunuz tarix (gün, ay, 
il) və yer (ölkə, şəhər, rayon, 
qəsəbə, kənd) 

 

Cinsiniz  

 
 
 
 

Ali təhsiliniz 

Ali təhsil müəssisəsinin adı, 

fakültə 

Təhsil dövrü Təhsil haqqında 
sənəd üzrə 

ixtisasınız və 
peşəniz 

Təhsil haqqında 

sənədin nömrəsi, 

verildiyi tarix 

(gün, ay, il) 

daxil 
olduğunuz 

tarix 

bitirdiyiniz 
tarix 

     

     

     

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

 
Təhsil müəssisəsinin adı 

Təhsil dövrü Təhsil 

proqramının adı 
(istiqaməti) 

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

(gün, ay, il) 

daxil 
olduğunuz 

tarix 

bitirdiyiniz 
tarix 

     

     

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 

    

    

 

 
Hansı xarici dilləri bilirsiniz 

və nə dərəcədə 

Dillər 
Bilmə dərəcəsi 

(zəif, yaxşı, 
sərbəst)     

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

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

iş yeriniz 
 

Tarix (gün, ay, il) İş yeriniz 

(nazirliyin, idarənin, müəssisənin, 
təşkilatın adını işlədiyiniz dövrdə 

olduğu kimi göstərməklə) 

 

Vəzifəniz 
daxil 

olduğunuz 
çıxdığınız 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



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: 

İddiaç ı   məlumatları   düzgün   do ldurmalı   və   so nrakı   bütün   dəyişikliklər   haqqında   dissertasiya  şurasına (sənədləri 

Ali Attestasiya Komissiyasında olduqda Komissiyaya) məlumat verməlidir.     


