AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHİYYƏ NAZİRLİYİNİN KOLLEGİYASI
QƏRAR
№ 10

Bakı şəhəri

13 iyun 2022-ci il
Xarici ölkələrdə hazırlıq alan tibb və əczaçılıq işçilərinin

bilik səviyyəsinin və peşə səriştəsinin yoxlanılması məqsədilə imtahanın
keçirilməsinə dair bəzi tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 12 yanvar tarixli, 5
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Xarici ölkələrdə hazırlıq alan tibb və əczaçılıq işçilərinin
Azərbaycan Respublikasında tibbi və əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olmağa buraxılması
Qaydası”nın dördüncü abzasına uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2006-cı il 25 may tarixli 413 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 14.5-ci bəndini və 19-cu
hissəsini rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Kollegiyası

qərara alır:
1. “Xarici ölkələrdə hazırlıq alan tibb və əczaçılıq işçilərinin bilik səviyyəsinin və
peşə səriştəsinin yoxlanılması məqsədilə imtahanın keçirilməsi qaydası” təsdiq edilsin
(əlavə olunur).
2. “İmtahanda iştirak etmək hüququ qazanmış şəxslərə verilən buraxılış
vərəqəsinin forması” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
3. İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinə (Q.Haqverdiyev) tapşırılsın ki, bu
kollegiya qərarı ilə təsdiq edilmiş qaydaya uyğun olaraq imtahanların keçirilməsi təmin
edilsin.
4. Səhiyyə Nazirliyinin Kadr məsələləri üzrə Komissiyasına tapşırılsın ki, bu
qərardan irəli gələn məsələlərin həlli təmin edilsin.

5. Səhiyyənin İnformasiyalaşdırılması Mərkəzinə (C.Əsəd-zadə) tapşırılsın ki,
Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi internet saytında namizədlərin elektron ərizələrinin qəbulu
üçün elektron xidmətin yaradılması təmin edilsin.
6. Bu Qərarın qəbul edilməsi müvəqqəti xarakterli olub, qüvvəsi xarici ölkələrdə
hazırlıq alan tibb və əczaçılıq işçilərinin rezidenturaya qəbulu ilə bağlı aidiyyəti normativ
hüquqi aktlara dəyişikliklər barədə təkliflərin qüvvəyə minməsinə qədərdir.
7. Qərarın icrasına nəzarəti öz üzərimdə saxlayıram.
Kollegiyanın sədri,
Nazir

Kollegiyanın məsul katibi

Teymur Musayev

Cahan Bilalova

Azərbaycan Respublikası
Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının
13 iyun 2022-ci il tarixli
10 nömrəli qərarına

1 nömrəli Əlavə
Xarici ölkələrdə hazırlıq alan tibb və əczaçılıq işçilərinin
bilik səviyyəsinin və peşə səriştəsinin yoxlanılması məqsədilə imtahanın
keçirilməsi
QAYDASI
I.

Ümumi müddəalar

1. Bu Qayda xarici ölkələrdə hazırlıq alan tibb və əczaçılıq işçilərinin (bundan sonranamizəd) aldıqları ali tibb təhsilinə aid kvalifikasiyalar ilə Azərbaycan Respublikasındakı
uyğun kvalifikasiyalar arasında əhəmiyyətli fərqin olduğu zaman onların Azərbaycan
Respublikasında tibb və əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olmağa buraxılması üçün bilik
səviyyəsinin və peşə səriştəsinin yoxlanılması məqsədilə imtahanın keçirilməsi qaydasını
müəyyən edir.
2. Namizədlər imtahanda diplomun etibarlılığı Səhiyyə Nazirliyinin Kadr Məsələləri
üzrə Komissiyası (bundan sonra-Komissiya) tərəfindən təsdiq edildikdən sonra iştirak edə
bilərlər.
3. İmtahanda iştirak ödənişsizdir.

II.

Ərizələrin qəbul edilməsi

4. İmtahanda iştirak etmək üçün namizəd 15 (on beş) iş günü müddətində
Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin (bundan sonra - Nazirlik) rəsmi internet
saytında “Namizədin elektron ərizəsi”ni dolduraraq təsdiq etməlidir.
5. Ərizələrin qəbulu zamanı namizədlər imtahandan keçdikdən sonra Nazirlik
tərəfindən müəyyən edilən dövlət tibb müəssisələrində 1 (bir) il müddətində əmək
fəaliyyəti ilə məşğul olacağı barədə məlumatlandırılırlar. Bu namizədlər elektron ərizəni
təsdiq etdikləri andan qeyd edilmiş öhdəliyə razılıq vermiş hesab olunurlar.
6. Komissiya sənədlərin tamlığını, düzgünlüyünü və qanunvericiliklə müəyyən
edilmiş şərtlərə uyğunluğunu yoxlayır. Natamam ərizələr qəbul edilmir və bu barədə
ərizəçiyə məlumat verilir.
III.

İmtahanın təşkili və keçirilməsi

7. İmtahan ərizə qəbulunun başa çatdığı gündən 1(bir) ay gec olmamaq şərtilə Bakı
şəhərində keçirilir və namizədə əvvəlcədən imtahanın yeri və tarixi barədə şəxsi kabinet
vasitəsilə məlumat göndərilir.
8. Namizədin yalnız ixtisas üzrə biliyi qiymətləndirilir. Namizədə ixtisasına bilavasitə
aid olmayan sualların verilməsi, habelə onun siyasi baxışlarına və etiqadına görə
qiymətləndirilməsi yolverilməzdir.

9. İmtahana buraxılan namizədə imtahana buraxılış vərəqəsi və yaddaş kitabçası
verilir. İmtahana buraxılış vərəqəsinə imtahanda iştirak edən şəxsin fotoşəkli yapışdırılır
və orada şəxsi eyniləşdirmə kodu, ad, soyad, ata adı, şəxsiyyət vəsiqəsinin seriyası və
nömrəi, imtahan keçirilən ünvan, tarix, vaxt, auditoriyanın nömrəsi göstərilir.
10.
İmtahana gələn namizəd buraxılış vərəqəsini və şəxsiyyət vəsiqəsini özü ilə
gətirməlidir. Göstərilən sənədlərin biri olmadıqda, həmin şəxs imtahana buraxılmır.
11.
Namizəd imtahanın keçirilmə qaydalarını pozduqda imtahanın rəhbəri və
nəzarətçi tərəfindən bu barədə akt tərtib edilir və həmin şəxs imtahandan kənarlaşdırılır.
Müvafiq pozuntular imtahan başa çatdıqdan sonra aşkar edilərsə, həmin şəxsin imtahan
nəticələri Komissiya tərəfindən ləğv edilir.
12.
İmtahan sualları iki hissəyə (test və klinik tapşırıq) bölünür və üç
mürəkkəblik dərəcəsi üzrə tərtib edilir. Hazırlanmış suallar toplusunda sualların sayı
imtahanda istifadə ediləcək sualların sayından azı 10 (on) dəfə çox olmalıdır.
13.
İmtahan suallarının məxfiliyinin gözlənilməsi İctimai Səhiyyə və İslahatlar
Mərkəzi (bundan sonra - Mərkəz) tərəfindən təmin olunur.
14.
Test hissəsi informasiya texnologiyaları və xüsusi optik cihazlar vasitəsilə
oxunan və 100 (yüz) sualdan ibarət olan sual vərəqəsində qeyd olunur.
15.
Klinik tapşırıq hissəsi peşə bacarıqlarını müəyyən edən 10 (on) klinik
tapşırıqdan ibarət olur və sual vərəqəsində qeyd olunur.
16.
İmtahan sualları bilavasitə imtahan başlamazdan əvvəl aşkarlıq şəraitində
ümumi suallar toplusundan seçilir və 4 (dörd) müxtəlif variantda hazırlanır. Seçilmiş
suallar sual kitabçası şəklində mətbəə üsulu ilə imtahanda iştirak edənlərin sayına uyğun
olaraq çoxaldılır və imtahan verənlərə paylanılması üçün imtahan rəhbərinə verilir.
17.
İmtahan rəhbəri nəzarətçi və müşahidəçi ilə birlikdə cavab kartları zərfinin
möhürünü açır, şəxsi eyniləşdirmə kodu ilə şifrələnmiş cavab kartlarını sual kitabçalarına
uyğun olaraq ayırır. Cavab kartları imtahan verənlərə paylanılır və onların doldurulması
qaydaları izah edilir. Daha sonra sual kitabçaları paylanılır.
18.
İmtahan üç saat müddətində keçirilir. İmtahan zamanı fasilə verilmir.
19.
Əlilliyi olan şəxslərin iştirakının təmin edilməsi üçün Mərkəz tərəfindən
əlverişli şərait yaradılır. I dərəcə gözdən əlilliyi olan namizədlərə fərdi nəzarətçi təyin edilir
və onlar üçün imtahanın davametmə müddəti 30 dəqiqə artırılır.
20.
İmtahanın başlanma vaxtı sual kitabçalarının paylanılıb qurtardığı andan
hesablanır. İmtahan bir neçə auditoriyada keçirildikdə hər auditoriyada imtahanın
başlanma vaxtı həmin auditoriyada sual kitabçası paylanılıb qurtardığı andan hesablanır.
21.
İmtahan suallarının test hissəsi üzrə cavab kartında düzgün cavabın
yerləşdiyi hərfli dairə qara və ya tünd göy rəngdə yazan diyircəkli qələmlə doldurulmalıdır.
Korlanmış cavab kartı dəyişdirilmir. Bir suala aid olan bir neçə dairə qaralanarsa, həmin
cavab etibarsız sayılır və ümumi nəticəyə hesablanmır. İmtahan suallarının klinik tapşırıq
hissəsi üzrə cavab kartında 10 klinik tapşırığın sualları ardıcıl olaraq qara və ya tünd göy
rəngdə yazan diyircəkli qələmlə cavablandırılmalıdır. Cavab kartı onu doldurmuş şəxs
tərəfindən imzalanır.
22.
İmtahanın başa çatması barədə protokol tərtib edilir. Protokol nəzarətçilər
və imtahan verən iki nəfər tərəfindən imzalanır. Protokol və cavab kartları zərfə qoyulur,
möhürlənir, imtahan rəhbərinə verilir. İmtahan rəhbəri möhürlənmiş zərfi Komissiyaya
təqdim edir.
23.
İnformasiya texnologiyaları tətbiq etməklə cavab kartları yoxlanılır.
Cavabların yoxlanılmasının bütün mərhələlərində imtahanda iştirak edən şəxsə dair
məlumatların məxfiliyi təmin edilməlidir.
24.
İmtahan suallarının test hissəsi üzrə hər bir suala düzgün cavab bir balla
qiymətləndirilir (cəmi 100 (yüz) mümkün bal). Səhv cavablar və ya sualın cavabsız
qoyulması sıfır bala bərabər tutulur və düzgün cavablara təsir göstərmir.

25.
Klinik tapşırıq hissəsi üzrə hər klinik tapşırığın hər bir sualına düzgün cavab
1 (bir) balla qiymətləndirilir və sonra hər bir tapşırıq üzrə verilən ballar toplanılır (cəmi 50
(əlli) mümkün bal).
26.
Qiymətləndirmənin nəticələri üzrə balların hesablanması avtomatlaşdırılmış
rejimdə informasiya texnologiyaları vasitəsilə həyata keçirilir.
27.
Cavab kartlarının yoxlanılması başa çatdıqdan sonra imtahanın nəticələri
cavab kartları ilə birlikdə Komissiyaya təqdim edilir.
28.
Komissiya imtahanın nəticələrini imtahan keçirilən tarixdə bəyan edir.
29.
İmtahan suallarının test hissəsi üzrə 70 (yetmiş) və daha çox, klinik tapşırıq
hissəsi üzrə isə 35 (otuz beş) və daha çox bal toplamış şəxslər imtahandan keçmiş hesab
olunurlar.
30.
İmtahanda iştirak etmiş hər bir şəxsə onun tələbi ilə imtahanın nəticəsi üzrə
arayış verilir.
31.
İmtahanının nəticələrindən narazı qalan imtahan iştirakçısı bu barədə
nəticənin ona elan olunduğu vaxtdan 5 (beş) iş günü müddətində mübahisəyə aydınlıq
gətirilməsi üçün Komissiyaya müraciət edə bilər. Müraciət ərizəçinin iştirakı ilə araşdırılır.
32.
Cavab kartı düzgün qiymətləndirildikdə, ərizəçiyə Komissiya tərəfindən
əsaslandırılmış rəsmi cavab verilir. Balların düzgün hesablanmadığı aşkar edildikdə,
yenidən hesablanma aparılır.
33.
Komissiya imtahanla bağlı sənədlərin 3 (üç) il müddətində saxlanılmasını
təmin edir.

IV.

Yekun müddəalar

34.
İmtahandan keçmiş şəxslərin peşə səriştəsinin yoxlanılması məqsədilə 6
(altı) ay müddətində Nazirlik göndəriş əsasında onları Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət
Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda kurslara cəlb edir. Qeyd edilən müddət bitdikdən
sonra namizədlər yenidən imtahandan keçdikdən sonra kursları bitirmək haqqında
sertifikat ala bilərlər.
35.
Sertifikat alan şəxslərə Komissiyanın qərarı əsasında Nazirlik tərəfindən
Azərbaycan Respublikasında tibb və əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olmağa buraxılma
barədə şəhadətnamə verilir.

Azərbaycan Respublikası
Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının
13 iyun 2022-ci il tarixli
10 nömrəli qərarına
2 nömrəli Əlavə

İmtahanda iştirak etmək hüququ qazanmış şəxslərə verilən
buraxılış vərəqəsinin forması

İMTAHANA BURAXILIŞ VƏRƏQƏSİ
Fotoşəkil
Ad, soyad, ata adı
Şəxsiyyət vəsiqəsinin seriyası və
nömrəsi
Şəxsi eyniləşdirmə kodu
Ünvan

Bakı şəh., Şərifzadə küç., 196

Mərtəbə
Zal
Sıra
Yer
İmtahan _________________ tarixində saat ____:______ başlayır.
Cavab kartını və sual kitabçasını təhvil
alan nəzarətçinin imzası
İmtahanın keçiriləcəyi ünvana 1 saat əvvəl gəlmək lazımdır.
Verilmə tarixi:

