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III.Tövsiyyə olunan dərslik,dərs vəsaiti və metodik vəsaitlər: 

Əsas ədəbiyyat: 
1.A.Ə.Paşayev, K.B.Ağayev Azərbaycan Respublikasının Dövlət arxivlərinin əsas iş 
qaydaları,Çaşıoğlu 2012 
2.Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi haqqında əsasnamə Bakı 2003 
3.Milli Arxiv Fondu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu Bakı-1999 
4.Azərbaycan Respublikasının dövlət arxivlərijfiiö əsas iş qaydaları Bakı-2011 

5.Dövlət arxivlərinin oxu zallarında sənədlərdən istifadə qaydası 2015 

6.İ.H.Səfərova “Arxivşünaslıq” dərslik Bakı-2015 

Əlavə ədəbiyyat: 
1.A.Axundov. “Dilçiliyə giriş Maarif 1996 

2.A.Şükürov.Fəlsəfə,Bakı-1997 

3.E.Musayev. “Kargüzarlıq işini təşkili”. Bakı-2013 

İnternet resursları: 
1. www.milli arxiv/qov/az 

2.www.aamh/az/alakbarli/indeks 

3.www/audiovisual.az 

4.www/history.az/pd fphgp?item 

 

IV.Fənnin təsviri: 
 

     “Arxiv işinin təşkili və metodikası” fənni: 

Azərbaycan Respublikası Dövlət orqalarmda arxiv işinin təşkili modellərini;  

Əsas şöbələri, bölmələri və onların fəaliyyət sahələrini; 

Kadr potensialını; 

Sənədləşmə işlərini; 

Baş Arxiv İdarəsi və Milli Arxiv idarəsinin fəaliyyət dairəsini; 

Arxiv fondunun mərkəzləşdirilmiş dövlət uçotunun aparılmasını, onun tərkibi və məzmunu 

haqqında məlumatların hazırlanmasını əhatə edir. 

 

V.Fənnin məqsədi 

 

   “Arxiv işinin təşkili və metodikası” fənninin tədrisində əsas məqsəd çoxsaylı informasiya 

mənbəyi olan bir məkanda arxivə daha çox ehtiyac olmasıdır. Arxivə daxil olan sənədlərin 

saxlanması və bərpa olunmasını; 

İdarənin işini koordinasiya etməyi; 

Müşavirələrin, işgüzar görüşlərin, prezentasiyaların təşkili və keçirilməsini; İdarənin rəhbəri və 

digər əməkdaşların işgüzar səfərlərini təşkil edir. 

 

VI. Davamiyyətə verilən tələblər: 
 

Dərsdə davamiyyətə görə verilən maksimum bal 10 baldır. Balın miqdarı əsasən: tələbə 
semestr ərzində fənn üzrə bütün dərslərdə iştirak etdiyi halda ona 10 bal verilir; semestr 
ərzində fənnin tədrisinə ayrılan saatların hər buraxılan 10%- nə I bal çıxılır; Fənn üzrə 
semestr ərzində buraxılmış auditoriya saatlarının ümumi sayı normativ sənədlərdə 
müəyyən olunmuş həddən yuxarı (25%-dən çox) olduğu halda tələbə həmin fənnən 
imtahana buraxılmır və onun həmin fənn üzrə akademik borcu qalır və sonradan onun 
haqqında müvafiq qərar qəbul edilir. 
 
                                             

http://www.milli/
http://www.aamh/az/alakbarli/indeks


                                                 VII. Qiymətləndirmə: 

 
Tələbələrin biliyi 100 ballı sistemlə qiymətləndirilir. Bundan 50 balı tələbə semestr 
ərzində, 50 balı isə imtahanda toplayır. Semestr ərzində toplanan 50 bala aşağıdakılar 
aiddir: 10 bal sərbəst işlərin tərtib olunmasına görə, 10 bal seminar və laboratoriya 
dərslərində fəaliyyətinə görə, 20 bal kollekviumlara görə, 10 bal dərslərə davamiyyətinə 
görə. 
İmtahanda qazanılan balların maksimum miqdarı 50-dir. 
İmtahan biletinə bir qayda olaraq fənni əhatə edən 5 suaI daxil edilir. 
Qiymət meyarları aşağıdakılardır: 
-10 bal- tələbə keçilmiş material dərindən başa düşür, cavabı dəqiq və hərtərəflidir. 
-9 bal-tələbə keçilmiş material tam başa düşür, cavabı dəqiqdir və mövzunun mətnini 
tam aça bilir. 
-8 bal-tələbə cavabında ümumi xarakterli bəzi qüsurlara yol verir; 
-7 bal- tələbə keçilmiş material başa düşür, lakin nəzəri cəhətdən bəzi məsələləri 
əsaslandıra bilmir; 
-6 bal- tələbənin cavabı əsasən düzgündür. 
- 5bal-tələbənin cavabında çatışmazlıqlar var, mövzunu tam əhatə edə bilmir. 
 -4bal- tələbənin cavabı qismən doğrudur, lakin mövzunu izah edərkən bəzi səhvlərə yol 
verir; 
- 3 bal- tələbənin mövzudan xəbərivar, lakin fikrini əsaslandıra bilmir; 
-1-2 bal- tələbənin mövzudan qismən xəbəri var. 
- 0 bal- suala cavab yoxdur. 
Tələbənin imtahanda topladığı balın miqdarı 17-dən az olmamalıdır. Əks təqdirdə 
tələbənin imtahan göstəriciləri semester ərzində tədris fəaliyyəti nəticəsində topladığı 
bala əlavə olunmur. 
Semestr nəticəsinə görə yekun qiymətləndirmə (imtahan və imtahana qədərki 
ballar əsasında) 
91-100 bal- əla (A) 
81 -90 bal-çox yaxşı (B) 
71-80 bal- yaxşı (C) 
61-70 bal- kafi (D) 
51 -60 bal -qənaətbəxş (E) 
51 -baldan aşağı- qeyri-kafı (F) 

VIII.Davranış qaydalarının pozulması: 

 Tələbə Kollecin daxili nizam-intizam qaydalarını pozduqda əsasnamədə nəzərdə 
tutulan qaydada tədbir görüləcək. 

 

IX.Təqvim mövzu planı: Mühazirə 60 saat, seminar 30 saat.Cəmi 90. 

№ Keçirilən mühazirə,seminar mövzularının məzmunu 
 

Müh Sem Tarix 

1. Mövzu №1. Tədqiqat üsulunun mahiyyəti və  xarakteri  

Plan: 

1.Tədqiqatın üsulunun mahiyyəti 

2.Tədqiqatın xarakteri və tipləri 

3.Tədqiqat mövzusunun seçilməsi və onun aktuallığının 

əsaslandırılması 

 

2   

2. Mövzu №2. Tədqiqatın əsas metodları  

Plan: 

1.Məlumatların tapılması üsulları 

2 2  



2.Tədqiqat üsullarının xüsusiyyətləri 

3.İlkin məlumatların tipləri 

 

3. Mövzu №3. Elmi tədqiqat üsulları  

Plan: 
1. Elmi fəaliyyətin mahiyyəti  

2.Elmi məlumatın növləri  

3. Elmi tədqiqat modeli 

4.Elmi tədqiqat prosesi 

 

2   

4. Mövzu №4. Elmi tədqiqat prosesinin məntiqi 

quruluşu 

Plan: 
1.Elmi problemin qoyulması 

2.Faktların toplanması 

3.Elmi hipotezin yaradılması və əsaslandırılması 

 

2 2  

5. Mövzu: №5. Sənədlərin qeydiyyatının təşkili  

Plan: 

1.Qeydiyyat vərəqəsi 

2.Sənədlərin qeydiyyata alınmasının balşlıca məqsədi 

3.Sənədlər qeydiyyata alınarkən nəzərə alınan tələblər 

 

2   

6. Mövzu: №6. Sənədlərin dəyərinin ekspertizasına 

dair tələblər 

Plan: 

1. Sənədlərin dəyərinin ekspertizasının normativ-metodiki əsasları 

2.MAF tərkibinə daxil olan sənədlərin ekspertizasına dair tələblər 

3.Kağız və elektron sənədlərin ekspertizasının formaları 

 

2 2  

7. Mövzu: №7. Sənədlərin dəyərinin ekspertikasının 

keçirilməsi qaydaları 

Plan: 

1. Sənədlərin dəyərinin müəyyən edilməsi 

2.Mər kə z i  ekspert komissiyasının əsas funksiyaları 

3. MEK göstərişləri və tövsiyələri 

 

2   

8. Mövzu: №8. Arxiv müəssisələrində elmi-tədqiqat 

işinin təsnifatı 

Plan: 

1.Arxiv müəssisələrində elmi-tədqiqat işinin təsnifatı 

1.Arxiv müəssisələrində elmi-tədqiqat işinin aparılması haqqında 

2. Arxiv müəssisələrində elmi-tədqiqat işinin aparılma ardıcıllığı 

 

2 2  

9. Mövzu: №9. Arxiv müəssisələrində elmi-tədqiqat 

işinin təşkili 

Plan: 

1.Elmi-tədqiqat işinin təsnifatı 

2.Arxiv sənədlərinin elmi-məlumat aparatı 

3.Arxiv müəssisələrində siyahıların yenidən işlənməsi 

 

2   



10. Mövzu: №10. Avtomatlaşdırılmış elmi-məlumat 

aparatı 

Plan: 

1.Avtomatlaşdırılmış sənədlərin məlumat bazası 

2.AEMA-nm yerinə yetirdiyi funksiyalar 

3.AEMA-nm əsas mərhələləri 

 

2 2  

11. Mövzu: №11. Sənədlərin fiziki-kimyəvi vəziyyətinə 

nəzarət 

Plan: 

1.Sənədlərin və onun sığorta fondunun fiziki- kimyəvi vəziyyətinin 

qiymətləndirilməsi 

2.Arxivə daxil olunmuş sənədlərin fiziki vəziyyətinin məqsədli 

yoxlanılması 

3.Mühafizə zamanı kağız əsaslı sənədlərin fiziki  vəziyyətinə 

nəzarət 

 

2   

12. Mövzu: №12. Sənədlərin mövcudluğunun yoxlanılması və 

çatışmayan sənədlərin axtarılmasının təşkili  

Plan: 
1.Sənədlərin yerində mövcudluğunun yoxlanılması 

2.Sənədlərin mövcudluğu və vəziyyətinin yoxlanılması zamanı 

həyata keçirilən tədbirlər 

3.Çatışmayan sənədləri müəyyənləşdirmək 

 

2 2  

13. Mövzu: №13. Sənədlərin fiziki və texniki vəziyyətinin uçotu 

Plan: 

1.Kağız əsaslı sənəndlərini fiziki və texniki vəziyyətinin uçotu 

2.Audiovizual və maşınla işlənilən sənədlərin fiziki, kimyəvi və 

texniki vəziyyətinin uçotu 

3.İslahedilməz dərəcədə zədələnmiş sənədlərin uçotdan çıxarılması 

qaydası 

 

2   

14. Mövzu: №14. Sənədlərin bərpa qaydaları  

Plan: 
1. Sənədlərin bərpasına və yerləşdirilməsinə verilən tələblər  
2.Formasına görə sənədlər 

3.Çatışmayan sənədləri müəyyənləşdirmək və onların axtarışını təşkil 

etmək 

 

2 2  

15. Mövzu: №15. Arxiv soraq kitabçalarının quruluşu  

Plan: 
1.Arxivin soraq vasitələri 

2.Soraq kitabçasının hazırlanması 

3.Soraq kitabının sxemi 

 

2   

16. Mövzu: №16. Arxiv soraq kitabçalarının nəşri  

Plan: 
1.Arxivin soraq vasitələrinin nəşrə hazırlanması 

2.Məlumat kitabının mətnini nəşrə hazırlayarkən lazım olan 

metodiki məsələlər 

3.Azərbaycan Respublikasının MAİ-nin arxivlərarası nəşrlərinin 

2 2  



hazırlanması qaydası 

17. Mövzu: №17. İstifadəçilərin sorğulara əsasən məlumatlandırılması 

və iş prosesinin icrası  

Plan: 
1. İstifadəçinin məlumatla təmin olunması 

2.Mövzu üzrə sorğuların icra qaydaları və müddətləri 

3.Sosial hüquq xarakterli sorğuların icra qaydaları 

 

2   

18. Mövzu: №18. Arxivdən istifadə üçün şəraitin yaradılması  

Plan: 

1.Arxiv sənədlərindən istifadə olunma analayışı 

2.Saxlanılan sənədlərdə istifadə edilən bölmələri 

3.Arxiv sənədlərinin istifadə formaları  

 

2 2  

19. Mövzu: №19. Sənəd sərgilərinin hazırlanması işlərinin təşkili 
Plan: 
1.Sənəd sərgilərində təqdim edilən sənədlər 
2.Sənədlərin sturuktur bölmələrinin mahiyyəti 
3.Sərgi hazırlanarkən dizayn və eskiz layihələrinin hazırlanması 
 

2   

20. Mövzu: №20. Sənədlərdən istifadə etmək.Məlumat verici 

tədbirlərin təşkili və keçirilməsi.Təqdimatlar, ekskursiyalar, “açıq 

qapı günləri”, oxucu konforansları və s. günləri  

Plan: 

1.Arxiv sənədlərində kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə 

2.Məlumatverici tədbirlərin təşkili üçün sənədlərdən istifadə 

3.İctimai görüşlər 

4.Arxivə ekskursiyalar 

  

2 2  

21. Mövzu: №21. Azərbaycan Respublikasının “Milli 

arxiv Fondu” haqqında qanunlar 

Plan: 
1.Sovet hakimiyyəti illərində( 1918-1920 illərdə) Azərbaycanda 

arxiv fəaliyyəti 

2.1999-cu ilin iyul ayının 27-dən Azərbaycan Respublikasının 

prezidenti tərəfindən “Milli Arxiv Fondu” haqqında tərtib edilmiş 

fərman 

3.MAF komplektləşdirilməsi, mühafizəsi və ondan istifadə 

qaydaları haqqında əsasnamə 

 

2   

22.  Mövzu: №22. MAF haqqında Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericilik aktları  

Plan: 

1. Dövlət və bələdiyə orqanlarında; idarə, təşkilat və 

müəsssisələrində arxiv işinin təşkilinə dair təlimat 
2. Dövlət arxiv fondunda sənədlərdən istifadə qaydaları 

 

2 2  

23. Mövzu: №23. MAF-nun dövlət və qeyri-dövlət 

hissələrinin hüquqi bazası 

Plan: 

1.Arxiv sənədlərinin Azərbaycan Respublikasının MAF 

2   



çərçivəsində təşkili 

2.Arxivlərin işinə və kargüzarlıqda sənədlərin təşkilinə rəhbərlik 

3.Arxiv informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması 

 

24. Mövzu: №24. Arxivin yaranma və inkişaf tarixi  

Plan: 

1.Azərbaycan Respublikasının prezidentinin “Azərbaycan 

Respublikasında arxiv işinin təkminləşdirilməsi haqqında” fərmanı 

2.Arxivin yaranması və inkişafı xronologiyası 

 

2 2  

25. Mövzu: №25. Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

Arxivi 

Plan: 
1.1917-2011-ci illəri əhatə edən sənədlər.Xalq Cumhuriyyət 

parlamentini əks etdirən sənədlər 

2.Azərbaycan Respublikasında Dövlət Arxiv fəaliyyətinin 

sturukturu 

 

2   

26. Mövzu: №26. Azərbaycan Respublikasının Dövlət  Ədəbiyyat və 

İncəsənət Arxivi  

Plan: 

1.Azərbaycan Respublikasının Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət 

Arxivinin tarixi 

2.ARDƏİA-i haqqında Respublika Nazirlər Sovetinin 496 №li 

qərarı 

 

2 2  

27. Mövzu: №27. Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

elm- texnika sənədlər arxivi 

Plan: 
1.Azərbaycan Respublikasının Dövlət elm- texnika sənədlər 

arxivinin tarixi 

2.Azərbaycan Respublikasının Nazirlər kabinetinin 1994-cü il 11 

mart tarixli 107 saylı qərarı 

 

2   

28. Mövzu: №28. Azərbaycan Respublikasının Siyasi 

partiyalar və İctimai hərəkatlar arxivi 

Plan: 

1. Siyasi partiyalar və İctimai hərəkatlar arxivinin yaranması 

haqqında qərar 

2. Siyasi partiyalar və İctimai hərəkatlar arxivinin xronoloji dövrü 

 

2 2  

29. Mövzu: №29. Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

kino-foto sənədlər arxivi 

Plan: 

1.Dövlət kino-foto sənədlər arxivində mühafizə edilən sənədlər 

2.Dövlət kino-foto sənədlər arxivinin yaranma tarixi 

 

2   

30. Mövzu: №30. Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

səs-yazılar arxivi 

Plan: 
1.Dövlət səs-yazılar arxivində mühafizə olunan sənədlər 

2.Xronoloji dövrü 

2 2  



3.Nazirlər kabinetinin 1968-ci il 5 aprel 154 saylı qərarı 

 Cəmi:90 60 30  

IX.Sərbəst işin mövzuları: 

 

1.Tədqiqat üsulunun mahiyyəti və xarakteri 

2.Tədqiqatm əsas metodları 

3.Elmi-tədqiqat üsulları 

4.Elmi tədqiqat prosesinin məntiqi quruluşu  

5.Sənədlərin qeydiyyatının təşkili 

6.Sənədlərin dəyərinin ekspertizasına dair tələblər 

7.Sənədlərin dəyərinin ekspertizasının keçirilməsi qaydaları 

8.Arxiv müəssisələrində elmi-tədqiqat işinin təsnifatı 

9.Arxiv müəssisələrində elmi-tədqiqat işinin təşkili 

10.Avtomatlaşdırılmış elmi-məlumat aparatı 

11.Sənədlərin fiziki-kimyəvi ^əziyyətinə nəzarət 

12.Sənədlərin mövcudluğunun yoxlanılması və çatmayan sənədlərin axtarılmasının təşkili 

13.Sənədlərin fiziki-texniki vəziyyətinin uçotu 

14. Sənədlərin bərpa qaydaları 

15.Arxiv soraq kitabçalarının quruluşu 

16.Arxiv soraq kitabçalarının nəşri 

17.İstifadəçilərin sorğularına əsasən onların məlumatlandırılması və , prosesinin icrası 

18.Arxivdən istifadə üçün şəraitin yaradılması 

19.Sənəd sərgilərinin hazırlanması işlərinin təşkili 

20.Sənədlərdən istifadə etmək, məlumatverici tərtiblərin təşkili və keçirilməsi 

21.Azərbaycan Respublikasının “Milli Arxiv Fondu” haqqında qanunu 

22.“Milli Arxiv Fondu” haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktları 

23.MAF-nun dövlət və qeyri-dövlət hissələrinin hüquqi bazası 

24.Arxivin yaranma və inkşaf tarixi 

25.Azərbaycan Respublikasının Dövlət Arxivi 

26.Azərbaycan Respublikasının Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivi 

27.Azərbaycan Respublikasının Dövlət Elmi-Texnika Sənədlər Arxivi 

28.Azərbaycan Respublikasının Siyasi partiyalar və İctimai hərəkatlar Arxivi 

29.Azərbaycan Respublikasının Kino-foto sənədlər Arxivi 

30.Azərbaycan Respublikasının Dövlət Səs Yazıları Arxivi 

 

X.Kollekvium sualları: 

 

Kollekvium sualları-1 
 

1.Tədqiqat üsulunun mahiyyəti və xarakteri 

2.Sənədlərin qeydiyyatının təşkili 

3.Sənədlərin dəyərinin ekspertizasına dair tələblər 

4.Tədqiqatın əsas metodları 

5.Arxiv müəssisələrində elmi-tədqiqat işinin təsnifatı 

6.Avtomatlaşdırılmış elmi-məlumat aparatı 

7.Sənədlərin dəyərinin ekspertizasının keçirilməsi qaydaları 

8.Avtomatlaşdırılmış EMA-nın yerinə yetirdiyi funksiyalar  

9.Sənədlərin fıziki-kimyəvi vəziyyətinə nəzarət 

10.Elmi tədqiqat prosesinin məntiqi quruluşu 

11. Arxiv müəssisələrində elmi-tədqiqat işinin təşkili 

12.Mərkəzi Ekspert Komisiyasının əsas funksiyaları 



 

 
 

 

Kollekvium sualları-2 

 

1.Sənədlərin mövcudluğunun yoxlanılması və çatmayan sənədlərin axtarılmasının təşkili 

2.Sənədlərin bərpa qaydaları 

3.Soraq kitabçasının hazırlanması 

4.Sənədlərin mövcudluğu və vəziyyətinin yoxlanılması zamanı həyata keçirilən tədbirlər 

5.Arxiv soraq kitabçalarının nəşri 

6 .Sosial hüquq xarakterli sorğulann icra qaydaları və müddətləri 

7.Sənədlərin fiziki-texniki vəziyyətinin uçotu 

8.Audi ö vizual və maşınla sənədlərin fiziki; kimyəvi və texniki vəziyyətinin uçotu 

9.Arxivdən istifadə üçün şəraitin yaradılması 

10.Kağız əsaslı sənədlərin fiziki və texniki vəziyyətinin uçotu 

11.Sənədlərdən istifadə etmək, məlumatvericı tərtiblərin təşkili və keçirilməsi 

12.Arxiv soraq kitabçalarının quruluşu 

 

 

Xl.İmtahan sualları 
 

1.Tədqiqat üsulunun mahiyyəti və xarakteri  

2.Tədqiqat üsulunun xarakteri və tipləri 

2. Tədqiqatın əsas metodları  

3.Elmi-tədqiqat üsulları 

4.Tədqiqat üsullarının xüsusiyyətləri 

5.Elmi-tədqiqat fəaliyyətinin mahiyyəti 

6.Elmi məlumatın növləri 

7.Elmi-tədqiqat prosesinin məntiqi 

8.Sənədlərin qeydiyyata alınması başlıca məqsədi 

9.Qeydiyyat vərəqəsi 

10.Elmi-tədqiqatının işinin təşkili  

11. Sənədlərin qeydiyyatının təşkili 
 

12.Sənədlərin dəyərinin ekspertizasına dair tələblər 
 

13.Sənədlərin dəyərinin ekspertizasının keçirilməsi qaydaları 

14.Arxiv müəssisələrində elmi-tədqiqat işinin təsnifatı 

15.Arxiv müəssisələrində elmi-tədqiqat işinin təşkili  

16. Avtomatlaşdırılmış elmi-məlumat aparatı 

17.AEMA-nın  əsas mənbələri və funksiyaları 

18. Sənədlərin fıziki-kimyəvi vəziyyətinə nəzarət  

19. Sənədlərin mövcudluğunun yoxlanılması və çatmayan sənədlərin . axtarılmasının təşkili 

20.Sənədlərin fiziki-texniki vəziyyətinin uçotu  

21. Sənədlərin bərpa qaydaları 

22.Arxiv soraq kitabçalarının quruluşu 

23.Arxiv soraq kitabçalarının nəşri 

24.Arxiv soraq kitabçasının sxeminin hazırlanması 

25.İstifadəçilərin sorğularına əsasən onların məlumatlandırılması və prosesinin icrası 

26.Arxivdən istifadə üçün şəraitin yaradılması  

27.Sənəd sərgilərinin hazırlanması işlərinin təşkili 

28.Sənədlərdən istifadə etmək, məlumatverici tədbirlərin təşkili və keçirilməsi 
.
 

30.“Milli Arxiv Fondu” haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktları 



31.MAF-nun dövlət və qeyri-dövlət hissələrinin hüquqi bazası  

32.Arxivin yaranma və inkşaf tarixi 

33.Azərbaycan Respublikasının Dövlət Arxivi 

34.Azərbaycan Respublikasının Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivi 

35.Azərbaycan Respublikasının Dövlət Elmi-Texniki Sənədlər Arxivi 

36. Azərbaycan Respublikasının Kino-foto sənədlər Arxivi 

37.Azərbaycan Respublikasının Dövlət Səs Yazılan Arxivi 

38.Təqdimatlar, ekskursiyalar, “açıq qapı günləri”, oxucu konfranslarının təşkili 
 

39.Azərbaycan Respublikasının “Milli Arxiv Fondu” haqqında qanunlarə  

40.MAF-in komplektləşdirilməsi, mühafizəsi və ondan istifadə qaydaları 

haqında Əsasnamə 

41.Azərbaycan Respublikasının Dövlət Arxiv fəaliyyətinin sturukturu 

42.Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasında arxiv işinin 

təkminləşdirilməsi haqqında” fərmanı  

43.Dövlət arxiv fondunda sənədlərdən istifadə qaydaları 

44.Sənədlərin mövcudluğunun yoxlanması və çatışmayan sənədlərin axtarılmasının təşkili 

45.Sənədlərin mövcudluğunun yoxlanılması zamanı həyata keçirilən tədbirlər  

46.Arxiv sənədlərindən istifadə üçün şəraitin yaradılması 

47.Mövzu üzrə sorğuların icra qaydaları və müddətləri 

48.Arxiv sənədlərinin istifadə formaları 

49.Sənəd sərgilərinə təqdim edilən sənədlər 

50.Arxiv sənədlərində  kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə 

 

 

XII. Fənn üzrə tələblər, tapşırıqlar: 
 

   “Arxiv işinin təşkili və metodikası” fənninin tədrisi zamanı tələbələr sənəd haqqında, arxiv 

haqqında digər ixtisas fənlərindən öyrəndikləri biliklərdən istifadə etməklə elmin daha dərin 

sirlərinə yiyələnirlər. 

Kargüzarlıq işlərinin təşkili üçün nəyi bilmək lazımdır? 

Hansı sənədlərin qorunması daha önəmlidir? 

Sənədlər nə üçün arxivə təhvil verilir? 

Arxiv olmasa dövlətimizi, torpağımızı,dilimizi,mədəniyyətimizi necə yaşada bilərik? 

Tələbələr bu suallara rahat cavab tapırlar .Tələbələr bu fənnin tədrisinin sonunda hər bir 

müəssisənin arxivi olduğunu öyrənir. 

Azərbaycanda ADƏİA, ADMUA, AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutunun axivi yeni tədqiqat 

işlərinə cəlb olunur. Dünyaya səpələnən Azərbayacana aid sənədləri, əlyazmaları araşdırır, 

qiymətli xəzinə kimi arxivimizə təhvil verir. 

Fənnin tədrisinin əhəmiyyəti:  

İnformasiyanın geniş yayıldığı bir dövrdə gənc nəslin diqqətini arxiv işini daha yaxşı bilən 

mütəxəssis olmağa yönəltməkdir. 

Fənnin tədrisinə qoyulan tələblər: 

A) Mühazirə mətninin hazırlanması 

B)Referat işləri 

C)İmtahan sualları 

D)Fərdi tapşırıqlar 

 



                                         XIII. Tələbələrin fənn haqqında fikrləriııin öyrənilməsi  

 

“Arxiv işinin təşkili və metodikası” fənninin sillabusu “Arxiv işi və kargüzarlıq” ixtisasmın 

tədris planı və fənn proqramı əsasında tərtib edilmişdir. 

Sillabus       fevral 2020-ci il tarixində «İqtisadiyyat və idarəetmə»FBK-da müzakirə edilərək 

təsdiq edilmişdir.(Protokol №    ) 

 

Fənn müəllimi:                  M.Həsənova 

FBK sədri:                         Q.Şükürova 


