
Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan təhsil 
müəssisələrinin maddi-texniki təchizatı haqqında 

məlumat



Təchizat prosedurunun təşkili

• Bütün təchizat prosedurlarının mərkəzləşdirilmiş şəkildə təşkili və icra olunması
• Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan bütün təhsil müəssisələrinin illik tələbatına 

uyğun olaraq malların çatdırılması, iş və xidmətlərin görülməsi.
• 2016 –cı ilin yanvar ayından regional təhsil müəssisələrinin tələbatının analizi və 

müvafiq icrasının həyata keçirilməsi.
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Təhsilin İnkişafı üzrə Dövlət Strategiyasına əsasən təhsil 
müəssisələrinin informasiya-kommunikasiya 

texnologiyaları ilə təchiz olunması

• Kompüter, noutbuk, çap qurğuları və s. üzrə təchizat
Ümumilikdə 2014-2016-cı illər üzrə - müxtəlif adda 12500 ədəd

• Elektron lövhələr  üzrə təchizat
Ümumilikdə 2014-2016-cı illər üzrə - 2750 ədəd

• Proyektorlar üzrə təchizat
Ümumilikdə 2014-2016-cı illər üzrə - 2500 ədəd
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İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları
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Təhsil müəssisələrinin laboratoriya avadanlıqları ilə təchiz 
olunması

• PHYWE alman şirkəti tərəfindən təqdim olunan laboratoriya avadanlıqları
• Globisens şirkəti tərəfindən təqdim olunan LabDisc elektron laboratoriya avadanlıqları;
• Rusiya və Türkiyə istehsalı olan standart laboratoriya avadanlıqları;
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PHYWE şirkətinin təchizatı
• Kimya kabinetləri üçün laboratoriya avadanlıqları:
2014-2016-cı illər üzrə təchiz olunan kimya laboratoriya otaqların sayı: 24
• Fizika kabinetləri üçün laboratoriya avadanlıqları:
2014-2016-cı  illər üzrə təchiz olunan fizika laboratoriya otaqların sayı: 25
• Biologiya kabinetləri üçün laboratoriya avadanlıqları:
2014-2016-cı illər üzrə təchiz olunan biologiya laboratoriya otaqların sayı: 22
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LabDisc laboratoriya avadanlıqları
• Fizika kabinetləri üçün laboratoriya avadanlıqları dəsti:
Təchiz olunan təhsil müəssisələrinin sayı: 50
• Kimya-biologiya kabinetləri üçün laboratoriya avadanlıqları dəsti:
Təchiz olunan təhsil müəssisələrinin sayı: 50
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Rusiya və Türkiyə istehsalı olan standart laboratoriya 
avadanlıqları

• 2014-2016-cı illər üzrə Kimya kabineti dəsti – 110 dəst
• 2014-2016-cı illər üzrə Fizika kabineti dəsti – 110 dəst
• 2014-2016-cı illər üzrə Biologiya kabineti dəsti – 110 dəst
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Gənclərin çağırışaqədərki hərbi hazırlıq otaqlarının 
maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi

• Ümumilikdə 2014-2016-cı illər üzrə- 100 dəst
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Linqafon kabinetlərinin təchizatı

• Ümumilikdə 2014-2015-ci illər üzrə - 100 kabinet
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Eşitmə və danışma qabiliyyətində problem olan uşaqlar 
üçün xüsusi internat məktəblərində incəsənət otaqlarının 

təchizatı 
• Ümumilikdə 2014-2016-cı illər üzrə - 14 dəst
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Əmək otaqlarının təchizatı

• Ümumilikdə 2014-2016-cı illər üzrə - 104 kabinet

12



«Sağlam təhsil - sağlam millət» layihəsi 

• Ümumilikdə 2014-2016-cı illər üzrə -67 sinif otağı
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İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin təchizatı

• Təlim məqsədilə 11 ədəd Renault Logan avtomobilinin alışı
• 21 adda 43 ədəd kənd təsərrüfatı texnikasının alışı 
• Minik və yük maşınlarının simulatorlar ilə təchizat. 2016-cı ildə başa çatdırılması 

proqnozlaşdırılır
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Digər xidmət müqavilələri haqqında məlumat

• Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan təhsil müəssisələrində printer və katriclərin 
təmiri ilə əlaqədar xidmət işləri

• "Breyn Rinq" oyunu üzrə "Bilik Kuboku”  televiziya yarışmasının, eləcədə bir sıra 
digər intellektual yarışların şagird və tələbələr arasında təşkili və keçirilməsi üzrə 
xidmət işləri

• Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan təhsil müəssisələrinə malların çatdırılması üçün 
daşınma xidmətinin təşkili üzrə xidmət işləri

• Təhsil Nazirliyi tərəfindən keçirilən müxtəlif tədbirlərin təşkili və qaliblərin 
mükafatlandırılması üzrə xidmət işləri
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