
Diaqnostik qiymətləndirilmədən keçən müəllimlərin 

əməkhaqlarında artım və onun 

hesablanması qaydası
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Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan bilik və bacarıqlarının diaqnostik 

qiymətləndirilməsi aparılan müəllimlərin aylıq vəzifə maaşlarının sxemi 

Göstəricilər
Aylıq vəzifə maaşı

(1 stavka dərs yükü 

18 saat olmaqla)

Ali təhsilli müəllimlər

İş stajı 3 ildən az olanlar 350

İş stajı 3 ildən 8 ilədək olanlar 375

İş stajı 8 ildən 13 ilədək olanlar 395

İş stajı 13 ildən 18 ilədək olanlar 420

İş stajı 18 il və daha çox olanlar 450

Orta ixtisas təhsilli müəllimlər

İş stajı 3 ildən az olanlar 320

İş stajı 3 ildən 8 ilədək olanlar 335

İş stajı 8 ildən 13 ilədək olanlar 350

İş stajı 13 ildən 18 ilədək olanlar 370

İş stajı 18 il və daha çox olanlar 385



Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan bilik və bacaıqlarının 

diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan müəllimlərin aylıq vəzifə 

maaşlarının artımı

Göstəricilər

Artımdan əvvəlki vəzifə 

maaşı (1 stavka dərs yükü 

12 saat olmaqla)

Artımdan sonrakı  vəzifə 

maaşı (1 stavka dərs yükü 

18 saat olmaqla)

Ali təhsilli müəllimlər

İş stajı 3 ildən az olanlar 172 350

İş stajı 3 ildən 8 ilədək olanlar 179 375

İş stajı 8 ildən 13 ilədək olanlar 187 395

İş stajı 13 ildən 18 ilədək olanlar 196 420

İş stajı 18 il və daha çox olanlar 210 450
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Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalişan bilik və bacariqlarinin diaqnostik 

qiymətləndirilməsi aparilan müəllimlərin ayliq vəzifə maaşina əlavələr

4

Sinif 

rəhbərliyinə 

görə (manatla)

Ümumtəhsil internat 

məktəblərində, lisey 

və gimnaziyalarda (o 

cümlədən, ümumi 

təhsil 

müəssisələrinin lisey 

siniflərində) tədris 

edilən dərs saatına 

görə (faizlə) 

Elmi dərəcəsi olan və 

ixtisası üzrə fənn tədris 

edənlərə; Azərbaycan 

Respublikasının fəxri 

adlarına layiq görülmüş 

şəxslərə; ümumi təhsil 

müəssisələrində istifadə 

edilən dərslik və ya 

müəllim üçün metodik 

vəsaitlərin müəlliflərinə 

(manatla)

Bədən tərbiyəsi üzrə şagirdlərlə 

sinifdənkənar işlərin aparılmasına 

görə* (manatla)

siniflərin 

sayı 10-dan 

19-a qədər 

olduqda

siniflərin 

sayı 20-dən 

29-a qədər 

olduqda

siniflərin 

sayı 30 və 

daha çox 

olduqda

40 15 45 55 110 165



Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalişan bilik və bacariqlarinin diaqnostik 

qiymətləndirilməsi aparilan, gənclərin çağirişaqədərki hazirliği rəhbərlərinin 

ayliq vəzifə maaşlarinin sxemi
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Təhsilin pillələri və pedaqoji staja qoyulan tələblər

Aylıq

vəzifə

maaşı

(manatla)

xüsusi hazırlıq keçmiş, tam orta təhsilli, pedaqoji stajı ən azı 5 ilə qədər 230

xüsusi hazırlıq keçmiş, tam orta təhsilli, pedaqoji stajı 5 ildən çox; orta ixtisas 

təhsilli, pedaqoji stajı 5 ilə qədər

240

orta ixtisas təhsilli, pedaqoji stajı 5 ildən 10 ilədək; orta hərbi təhsilli və ya ali 

təhsilli, pedaqoji stajı hər iki halda 5 ilə qədər

250

ali təhsilli, pedaqoji stajı 5 ildən çox; orta ixtisas təhsilli, pedaqoji stajı 10 ildən 

çox; orta hərbi təhsilli, pedaqoji stajı 5 ildən artıq; ali hərbi təhsilli, pedaqoji 

staja tələb qoyulmadan

265



ƏMƏKHAQQININ HESABLANMASI BARƏDƏ

MƏLUMAT

MISAL 1.

Müəllim diaqnostik qiymətləndirmədən keçib, ali təhsillidir, 19 il pedaqoji stajı və 16 saat dərs yükü var. 

Diaqnostik qiymətləndirmədən keçmiş ali təhsilli, 19 il pedaqoji stajı olan müəllimin  aylıq vəzifə maaşı 450 

manat təşkil edir.

Həftəlik 1 stavka dərs yükü 18 saat olduğu üçün 450 manat bölünür 18 saata  tapılır 1 

saatın məbləği 

450/18 = 25 manat.

Müəllimin həftəlik 16 saat dərs yükü olduğu üçün 16 saat vurulur 1 saatın məbləğinə 

tapılır müəllimin aylıq əməkhaqqı.

16 saat * 25 manat = 400 manat.

Müəllimin aylıq əməkhaqqı 400 manat təşkil edir.

6



Müəllimlərinin bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi 

aparılan dövlət ümumi təhsil müəssisələrinin direktorlarının və 

direktor müavinlərinin aylıq vəzifə maaşı
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Vəzifənin adı Aylıq vəzifə maaşı

Direktor 486 manat

Direktor müavinləri 435 manat


