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«Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı 

üzrə Dövlət Strategiyası»

«Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan bilik və bacarıqlarının  

diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan müəllimlərin dərs yükünün və 

əməkhaqqının artırılması haqqında»  Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 16.01.2015-ci il tarixli, 994 nömrəli Sərəncamı

Ümumi təhsil müəssisələrində işləyən 

müəllimlərin bilik və bacarıqlarının diaqnostik 

qiymətləndirilməsinin aparılması Qaydaları

Hüquqi baza
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Bakı şəhərində keçirilən diaqnostik 

qiymətləndirilmə

İyul 2015

29-31 oktyabr 2016-cı il
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Diaqnostik qiymətləndirilmənin məqsədi

Müəllimlərin bilik və bacarıq səviyyəsinin test üsulu ilə 

müəyyənləşdirilib üzə çıxarılması

Bilik və bacarıqların diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan 

müəllimlərin həftəlik dərs yükü normasının 

optimallaşdırılması, aylıq vəzifə maaşlarının artırılması və 

maddi rifahının yaxşılaşdırılmasının təmin edilməsi

Nəticələrdən asılı olaraq müəllimlərin inkişafyönümlü 

təlimlərə cəlb edilməsi
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Diaqnostik qiymətləndirilməyə cəlb olunan 

müəllimlər

Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil 

olan ümumi təhsil 

müəssisələrində və xüsusi tipli 

ümumi təhsil müəssisələrində 

əsas iş yeri olaraq əmək 

müqaviləsi əsasında işləyən 

müəllimlər, müəllim-

defektoloqlar və gənclərin 

çağırışaqədərki hazırlıq 

rəhbərləri
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Diaqnostik qiymətləndirilmənin

formatı və məzmunu

Diaqnostik qiymətləndirilmə proqram təminatı tətbiq edilməklə elektron 

formatda keçirilmişdir. Müəllimlərə ixtisasları üzrə 40, metodika və təlim 

strategiyalarına aid 20 sual təqdim edilmişdir. Sualların cavabllandırılması 

üçün 90 dəqiqə vaxt ayrılmışdır.

İxtisas

40
Metodika

20
60 sual
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Diaqnostik qiymətləndirilmənin

əhatə dairəsi

Regionlarda ilk dəfə olaraq 

Gəncə, Sumqayıt, Şirvan

şəhərlərinin, Abşeron, Cəlilabad, 

Hacıqabul, Xaçmaz, İmişli, 

Qubadlı, Masallı, Saatlı, Sabirabad

rayonlarının dövlət ümumi təhsil

müəssisələrində çalışan 26.000-ə 

yaxın müəllimin bilik və

bacarıqlarının diaqnostik

qiymətləndirilməsi keçirilmişdir.
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28-29 noyabr 2015-ci il tarixdə

2336 müəllimdən 2302 nəfər (98.54%) 

iştirak edib

2302 nəfərdən 1351 nəfər(58.69%) 70-

100 % nəticə

3 nəfər (0,13%) 10 % aşağı nəticə

6 nəfər 100% nəticə

Xaçmaz rayonunda keçirilən diaqnostik 

qiymətləndirilmə

9



4-6 dekabr 2015-ci il tarixində 4933 
müəllim

Masallı rayonu 2422 müəllimdən 
964 nəfər 70-100 faiz, 2 nəfər 10 

faizdən aşağı, 4 nəfər 100% nəticə

Cəlilabad rayonu  2511 müəllimdən 
960 nəfər 70-100 faiz, 7 nəfər 10 

faizdən aşağı, 1 nəfər 100% nəticə

Masallı və Cəlilabad rayonlarında keçirilən diaqnostik 

qiymətləndirilmə
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9-13 dekabr 2015-ci il tarixlərində  

6429 müəllim iştirak etmişdir.

Şirvan şəhəri 910 müəllimdən 373 nəfəri 

70-100%, 2 nəfər 10% aşağı, 1 nəfər 100% 

nəticə 

Hacıqabul rayonu 845 müəllimdən 320 

nəfər 70-100%, 1 nəfər 10% aşağı nəticə

Sabirabad rayonu 2318 müəllimdən 590 

nəfər 70-100%, 6 nəfər 10% aşağı nəticə

Saatlı rayonu 1062 müəllimdən  255 nəfər 

70-100%, 3 nəfər 10% aşağı nəticə

İmişli rayonu 1294 müəllimdən 475 nəfər 

70-100%,  2 nəfər 10% aşağı nəticə və 1 

nəfər 100 % nəticə

Şirvan şəhəri, Hacıqabul, Sabirabad, Saatlı, İmişli rayonlarında 

keçirilən diaqnostik qiymətləndirilmə
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16-20 dekabr 2015-ci il, Sumqayıt Olimpiya 

İdman Kompleksi, 8420 müəllim Sumqayıt şəhəri 3994 müəllimdən 1905 nəfər 70-100%,  

1 nəfər 10 % aşağı nəticə, 12 nəfər 100 % nəticə

Abşeron rayonu 3674 müəllimdən 1333 nəfər 70-100%, 

3 nəfər 10% aşağı, 1 nəfər 100 % nəticə

Qubadlı rayonu 752 müəllimdən 206 nəfər 70-100%, 1 

nəfər 10 % aşağı nəticə

Sumqayıt şəhəri, Abşeron, Qubadlı rayonlarında keçirilən 

diaqnostik qiymətləndirilmə
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24-26 dekabr 2015-ci il, 3609 

müəllim

3609 müəllimdən 1131 nəfər 70-

100% nəticə

3 nəfər 10 % aşağı nəticə

2 nəfər 100 % nəticə

Gəncə şəhərində keçirilən diaqnostik 

qiymətləndirilmə
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12 bölgə, 25989 müəllimdən 25693-ü (98,86%) imtahanlarda iştirak 

etmişdir. 

25693 müəllimdən 28 nəfəri 100% nəticə göstərmişdir.

262 nəfər 10 faizdən aşağı nəticə toplamış, diaqnostik 

qiymətləndirmədən keçməmiş hesab olunmuşdur.

Diaqnostik qiymətləndirilmənin nəticəsi
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