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III.Tövsiyyə olunan dərslik və vəsait 

Əsas ədəbiyyat 

1.A.Ə.Paşayev ,K.B.Ağayev ,Azərbaycan Respublikasının Dövlət arxivlərinin əsas iş 

qaydaları “Çaşıoğlu” 2012 

2.E.Musayev “Kargüzarlıq işinin təşkili” Bakı 2013 

3.Milli Arxiv Fondu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

4.Dövlət hakimiyyət orqanlarında idarə təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın 

aparılmasına dair təlimat 

Əlavə ədəbiyyat 

1. www.milliarxiv.gov.az  

2. mf.gov.files  

3.https/az.wikiped.orq/AR/MAI/  

IV.Fənnin təsviri: 

  “İşlərin arxivə təhvil verilməsi və ondan istifadə qaydası” fənni sənədlərdən istifadə qaydasını; 

sənədlərin qeydiyyatının təşkilini; sənədlərin saxlanma qaydası və müddətini; daimi, 

uzunmüddətli və qısamüddətli saxlanılması və ondan istifadə qaydalarını; sənədlərin qeydiyyatı 

qaydasını; sənədlərin qeydə alınmasında istifadə olunan jurnal formalarını; sənədlərin 

indeksləşdirilməsini; sənədlərin icrası üzərində nəzarətin təşkili formalarını; sənədlərin uçotunun 

aparılması qaydalarını öyrədir. 

 
V.Fənnin məqsədi 

 

  “İşlərin arxivə təhvil verilməsi və ondan istifadə qaydası” fənninin məqsədi tarixi və mədəni 

dəyəri olan sənəd fondları və kolleksiyalarına milli arxiv fondunun külliyatına daxil edilməsini, 

idarə arxivləri və dövlət arxivlərində saxlanmalı olan sənədlər uçotunun aparılmasını, yeni 

sənədlərin yaradılmasını öyrətməkdir. 

 

 

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. 
 
                                            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 mövzuların məzmunu Müh. Sem. Tarix 

1. Mövzu №1. Cari arxiv anlayışı 

 Plan: 

1.Arxiv anlayışı 

2.Cari arxiv 

3.Sənədlərin arxivə verilməsi üçün hazırlanması 

 

2   

2. Mövzu №2. Sənədlərdən istifadə anlayışı və onun 

hüquqi əsasları 

Plan: 

1.Sənədlərdən istifadə qaydası 

2.MAF-nın sənədlərdən istifadə edilməsinin əsas prinsipləri 

3.Sənədlərin hüquqi əsasının formaları  

 

2 2  

3. Mövzu №3. Sənədlərin qeydiyyatının təşkili  

Plan: 

1.Sənədlərin qeydiyyatının qaydası 

2.Qeydiyyat vərəqəsinin tərtibi 

 

2   

4. Mövzu №4. Sənədlərin icrası üzərində nəzarətin 

təşkili formaları 

Plan: 

2 2  



1.Sənədlərin icrası üzərində nəzarətin formaları 

2.Xüsusi nəzarətə götürülən sənədlər 

3.Sənədlərin icrasına nəzarətin aparılması 

 

5. Mövzu: №5. Daimi, uzunmüddətli və qısamüddətli 

saxlanılan sənədlər 

Plan: 
1 .Daimi,uzunmüddətli saxlanılan sənədlər  

2.Qısamüddətli saxlanılan sənədlər 
3.Sənədlərin arxivə verilməsi üçün saxlanılması qaydası 

 

2   

6. Mövzu: №6. Tikilmiş sənədlərin saxlanma qaydası və müddəti 
Plan: 
1.Tikilmiş sənədlərin saxlanma qaydası 
2.Tikilmiş sənədlərin saxlanma müddəti 
 

2 2  

7. Mövzu: №7. Dövlət arxivi haqqında məlumat 

Plan: 
1.Azərbaycanda arxiv işi 

2.Dövlət arxivinin əhəmiyyəti və mahiyyəti 

3.Dövlət arxivlərinin hazırkı iş qaydası  

 

2   

8. Mövzu: №8. Sənədlərin dövlət arxivində təşkili  

Plan: 
1 .Dövlət arxivlərində sənədlərin məcmusu  

2.Sənədlərin tərkibi  

3.Arxiv fondunun növləri 

 

2 2  

9. Mövzu: №9. Dövlət idarə arxivləri, onların vəzifə 

və funksiyaları 

Plan: 

1.Dövlət idarə arxivlərinin iş qaydası 

2.Dövlət idarə arxivlərinin vəzifə prinsipləri  

3.Dövlət idarə arxivlərinin funksiyaları 

 

2   

10. Mövzu: №10. Sənədlərin indeksləşdirilməsi qaydası  

Plan: 

1 .Sənədlərin indeksləşdirilməsinin mahiyyəti  

2.Sənədlərin indeksləşdirilməsinin aparılması 

 

2 2  

11. Mövzu: №11. Sənədlərin qeydə alınmasında  

istifadə olunan qovluq formaları 

Plan: 
1.Qovluqların formalaşdırılması 

2.İdarə arxivinə təhvil vermək üçün qovluqların hazırlanması 

3.İşlərin nomenklaturası 

 

2   

12. Mövzu: №12. İş dəftərlərinin uçot jurnalı 

Plan: 

1.İş dəftərlərinin uçot jurnalının forması 

2.Xüsusi əhəmiyyətli işlərin nomenklaturası 

 

2 2  



13. Mövzu: №13. Sənədlərin arxivə vermək üçün , 

hazırlanma qaydası 

Plan: 

l.Sənədlərin arxivə daxil olmasının əsas qaydaları  

2.Sənədlərin saxlanma vahidləri  

3.Sənədlərin uçotunun əsas vahidləri 

 

2   

14. Mövzu: №14. İdarə arxivinin uçot sənədlərinin 

sistemi 

Plan: 

1.Sənədlərin uçotunun əsas vahidləri  

2.Sənədlərin uçota alınmasına verilən tələblər  

3.Uçota alınmalı sənədlərin siyahısı 

 

2 2  

15. Mövzu: №15. Sənəd fondlarının və kolleksiyalarının Milli Arxiv 

Fondu külliyatına daxil edilməsi 

Plan: 
l.Sənəd kolleksiyalarının, sənədlərin Milli Arxiv fondunun 

tərkibinə daxil edilməsi 

2.Sənədlərin Milli Arxiv fondunun tərkibinə daxil edilməsi 

3.Tarixi-mədəni dəyəri olan arxiv sənədləri sənəd abidəsi kimi 

 

2   

16. Mövzu: №16. Nadir və xüsusi qiymətli sənədlərin 

uçotu 

Plan: 

1 .Nadir sənədlərin uçotu  

2.Qiymətli sənədlərin uçotu 

 

2 2  

17. Mövzu: №17. Məxfi və məxfilikdən çıxarılmış 

sənədlərin uçotu 

Plan: 
1 .Məxfi sənədlərin uçotu ,məxvi siyahılar 

2.Sənədlərin  məxfilikdən çıxarılması  

3 .Məxfilikdən çıxarılmış sənədlər 

 

2   

18. Mövzu: №18. Şəxsi mənşəli sənədlərin uçotunun 

xüsusiyyətləri 

Plan: 
1 .Şəxsi mənşəli sənədlərin uçotu  

2.Uçota alınmış şəxsi mənşəli sənədlərin xüsusiyyətləri 

 

2 2  

19. Mövzu: №19. Şəxsi heyət üzrə sənədlərin uçot 

xüsusiyyətləri 

Plan: 
1.Şəxsi heyət üzrə sənədlərin uçotu 

2.Depozitar mühafizəyə qəbul edilmiş sənədlər 

 

2   

20. Mövzu: №20. Tərtibatında və əlavələrində qiymətli 

metallar, daşlar olan işlərin uçotu 

Plan: 

1 .Tərtibatında qiymətli metallar və daşlar olan işlərin mühafizəsi 

2.Qiymətli metalların və daşlar olan sənədlərin arxivə təhvil 

2 2  



verilməsi 

3.Tərkibində qiymətli metallar,daşlar olan işlərin uçotu 

 

21. Mövzu: №21. Müvəqqəti, o cümlədən, depozitar mühafizəyə qəbul 

olunmuş sənədlərin uçotu  

Plan: 

1 .“D” mühafizəyə qəbulun uçot qaydası 

2.Sənədlərin sahibi ilə bağlı bağlanan müqavilə 

 

2   

22. Mövzu: №22. Orijinal (əsl) hüququnda olan sürət 

sənədlərinin uçotunun aparılması 

Plan: 

1.Orijinal hüququnda olan surət sənədləri 

2.Mikrofilmə köçürülmüş əsərlərin uçotu 

3.Uçota alman kolleksiyalar 

 

2 2  

23. Mövzu: №23. İşlərin, vərəqlərin uçotu  

Plan: 
1 .Çap vasitəsilə neqativdən alınan şəkillərin, fotoalbomların uçotu 

2.Digər audivizual sənədlərin uçot vahidlərinin tərkibində olan 

saxlanma vahidlərinin uçotu  

3 .Audivizual sənədlərin uçot vahidləri 

 

2   

24. Mövzu: №24. Sığorta və istifadə fondlarının uçot 

xüsusiyyətləri və istifadə fondu 

Plan: 

1 .Sığorta surətlərinin uçotuna verilən ümumi tələblər 

2.Sığorta surətlərinin daxil olma və çıxarılmasının uçotu 

3.Sığorta surətinin mühafizəsi 

 

2 2  

25. Mövzu: №25. Kağız əsaslı sənədlərin istifadə 

fondunun uçot xüsusiyyətləri 

Plan: 

1 .Kağız əsaslı sənədlərin uçotu 

2.Sığorta fondunun siyahısı 

3.Kağız əsaslı sənədlərin çıxarılmış uçot 

vahidi 

 

2   

26. Mövzu :№26. Audiovizual sənədlərin istifadə 

fondlarının uçot xüsusiyyətləri 

Plan: 
1.Audiovizual sənədlərin uçotu 

2.Kino və foto sənədlərin uçota alınması 

3.Kino və foto sənədlərin, metal disklərdə olan foto sənədlərin 

uçota alınması 

 

2 2  

27. Mövzu :№27. Arxivin elmi informasiya prosesində 

yaranan sənədlərin uçota alınması 

Plan: 

1.Sənədlərin surətinin uçot rekvizitləri 

2.Müxtəlif üsullarla hazırlanmış surətlərin uçotu 

3.Uçot- sorğu kartoçkası 

2   



 

28. Mövzu:№28. Muzey əşyalarının uçotu  

Plan: 
1.İşə əlavə olunmuş muzey əşyalarının uçotu 

2.Mühafizə üçün qəbul olunmuş əşyaların uçotu 

 

2 2  

29. Mövzu:№29. Arxivin kitabxana fondunun və sorğu- 

informasiya fondunun uçotu 

Plan: 

1.Kitabxana fondunun əsas uçot vahidi 

2.Qəzetlərin əsas uçot vahidi 

3.Kitabxana fondunun ümumi uçot vahidi 

4.Kitabxana fondunun fərdi uçot vahidi 

 

2   

30. Mövzu:№30. Sənədlərin sorğularının və vətəndaşların 

müraciətlərinin icrası  

Plan: 

1.İstifadə edilən sənədlərdə qeydlərin aparılması 

2.Arxiv işi bölməsinin tematik məlumatı 

3.Sorğu əsasında göndərilən işlərin arxivə təhvil verilməsi 

 

2 2  

 

 
Cəmi: 90 

 

60 

 

30 

 

 

 

 

 

 

X.Sərbəst işin mövzuları: 
 

1.Cari arxiv anlayışı 

2.Sənədlərin istifadə anlayışı və onun hüquqi əsasları 

3.Sənədlərin qeydiyyatının təşkili 

4.Sənədlərin icrası üzərində nəzarətin təşkili formaları 

5.Sənədlərin daimi, uzunmüddətli və qısamüddətli saxlanılması 

6.Tikilmiş sənədlərin saxlanılma qaydası və müddəti 

7.Dövlət arxivi haqqında məlumat 

8.Sənədlərin dövlət arxivində təşkili 

9.Dövlət idarə arxivləri, onların vəzifə və funksiyaları 

10.Sənədlərin imdeksləşdirilməsi qaydası 

11.Sənədlərin qeydə alınmasında istifadə olunan qovluq formaları 

12.İş dəftərlərinin uçotu jurnalı 

13.Sənədlərin arxivə vermək üçün hazırlanma qaydası  

14.1darə arxivinin uçot sənədlərinin sistemi 

15.Sənəd fondlarının və kolleksiyalarının Milli Arxiv Fondu külliyatma daxil edilməsi 

16.Nadir və xüsusi qiymətli sənədlərin uçotu 

17.Məxfi və məxfilikdən çıxarılmış sənədlərin uçotu 

18.Şəxsi mənşəli sənədlərin uçotunun xüsusiyyətləri 

19.Şəxsi heyət üzrə sənədlərin uçot xüsusiyyətləri 

20.Tərtibatında və əlavələrində qiymətli metallar, daşlar olan işlərin uçotu 

21.Müvəqqəti, o cümlədən, depozibar mühafizəyə qəbul olunmuş sənədlərin uçotu 

22.Orijinal (əsl) hüququnda olan sürət sənədlərinin uçotunun aparılması 



23.İşlərin, vərəqlərin uçotu 

24.Sığorta və istifadə fondlarının uçotu xüsusiyyətləri və istifadə fondu surətləri 

25.Kağız əsaslı sənədlərin istifadə fondunun uçot xüsiyyətləri 

26.Audi vizual sənədlərin istifadə fondlarının uçot xüsusiyyətləri 

27.Arxivin elmi informasiya prosesində yaranan sənədlərin uçota alınması 

28.Muzey əşyalarının uçotu 

29.Arxivin kitabxana fondunun və sorğu-informasiya fondunun uçotu 

30.Sənədlərin sorğularının və vətəndaşların müraciətlərinin icrası 

 

XI.KolIekvium sualları 

 

Kollekvium sualları -I 

 

1.Cari arxiv anlayışı 

2.Sənədlərin icrası üzərində nəzarətin təşkili formaları 

3.Sənədlərin dövlət arxivində təşkili 

4.Sənədlərin istifadə anlayışı və onun hüquqi əsasları 

5.Tikilmiş sənədlərin saxlanma qaydası və müddəti 

6. Sənədlərin arxivə vermək üçün hazırlanması qaydası  

7.Sənədlərin qeydiyyatının təşkili 

8.İş dəftərlərinin uçot jurnalı  

9.Dövlət idarə arxivləri, onların vəzifə və funksiyaları  

10.Dövlət arxivi haqqında ümumi məlumat 

11.İdarə arxivinin uçot sənədlərinin sistemi  

12. Sənədlərin qeydə alınmasında istifadə olunan qovluq formaları  

 

 

Kollekvium sualları - II 

  

1.Nadir və xüsusi qiymətli sənədlərin uçotu 

2.Müvəqqəti, o cümlədən, depozitar mühafizəyə qəbul olunmuş sənədlər 

3.Orijinal (əsl) hüququnda olan sənədlərin uçotunun aparılması 

4.Məxfi və məxfilikdən çıxarılmış sənədlərin uçotu 

5.Tərtibatında və əlavələrində qiymətli metallar və daşlar olan işlərin uçotu 

6.İşlərin, vərəqlərin uçotu 

7.Şəxsi mənşəli sənədlərin uçotunun xüsusiyyətləri 

8.Sığorta və istifadə fondlarının uçot xüsusiyyətləri 

9.Kağız əsaslı sənədlərin istifadə fondunun uçot xüsusiyyətləri 

10.Şəxsi heyət üzrə üzrə sənədlərin uçot xüsusiyyətləri 

11 .Muzey əşyalarının uçotu 

12.Audiovizual sənədlərin istifadə fondlarının uçot xüsusiyyətləri 

 

 

XlI.İmtahan sualları 

 

1.Sənədlərin istifadə qaydası 

2.Dövlət İdarə Arxivlərinin vəzifə və prinsipləri 

3.İdarə arxivinin uçot sənədlərinin sistemi 

4.Kitabxana fondunun fərdi və ümumi uçotu 



5.Muzey əşyalarının uçotu 

6. Milli Arxiv Fondu sənədlərindən istifadə edilməsinin əsas prinsipləri  

7. İdarə arxivinə təhvil vermək üçün qovluqların hazırlanması  

8. Şəxsi mənşəli sənədlərin uçotunun xüsusiyyətləri  

9. Cari arxiv anlayışı 

10. Arxivin kitabxana fondunun və sorğu-informasiya fondunun uçotu  

11. Sənədlərin hüquqi əsasının formaları  

12.İş dəftərinin və uçot jurnalının forması 

13.Sığorta və istifadə fondu surətlərinin uçotuna verilən ümumi tələblər  

14.Daimi, uzunmüddətli və qısamüddətli sənədlərin saxlanılması  

15 . Sənədlərin icrası üzərində nəzarətin təşkili formaları  

16.Sənədlərin qeydiyyatının təşkili  

17.Sənədlərin arxivə vermək üçün hazırlanması qaydası  

18.Kağız əsaslı sənədlərin uçotu  

19.Dövlət arxivi haqqında məlumat  

20.Sənədlərdən istifadə və onların hüquqi əsasları  

21 .Sənədlərin icrasına nəzarətin aparılması  

22. Sənədlərin saxlanma vahidləri 

23.Kino və foto sənədlərinin uçota alınması 

24.Dövlət İdarə Arxivləri və onların vəzifə və funksiyaları  

25.İş dəftərlərinin uçot jurnalı 

26.Xüsusi nəzarətə götürülən sənədlər  

27.Sənədlərin uçotunun əsas vahidləri  

28.Audiovizul sənədlərin uçotu 

29.Sənəd fondlarının və kolleksiyalarının Milli Arxiv Fondu külliyatına daxil edilməsi 

30.Nadir və xüsusi sənədlərin uçotu  

31.Dövlət arxivinin mahiyyəti və əhəmiyyəti  

32.Uçota alınmamış şəxsi mənşəli sənədlər 

33.İşə əlavə olunmuş muzey əşyalarının uçotu 

34.Tərtibatında və əlavələrində qiymətli metallar, daşlar olan işlərin uçotu 

35.Dövlət arxivlərinin hazırkı iş qaydaları 

36.Məxfi və məxfilikdən çıxarılmış sənədlərin uçotu 

37.Kağız əsaslı sənədlərin istifadə fondunun uçot xüsusiyyətləri 

38.Audiovizual sənədlərin uçot vahidləri 

39. Arxivlərdə sənədlərin tərkibi və məzmunu  

40.Milli Arxiv Fondunun əsas prinsipləri 

41 .Audiovizual sənədlərin istifadə fondlarının uçot xüsusiyyətləri  

42.Sənədlərin icra formalarının təşkili  

43.Uçota alınan kolleksiyalar  

44.Sənədlərin icrasına nəzarətin aparılması 

45.Uçota alınmamış şəxsi mənşəli sənədlər 

46.Kağız əsaslı sənədlərin istifadə fondunun uçot xüsusiyyətləri 

47. Sənədlərin surətinin uçot rekvizitləri 

48.Milli Arxiv Fondu sənədlərinin əsas prinsipləri 

49.Sənədlərin uçota alınmasına verilən tələblər 

50.Sorğu əsasında göndərilən işlərin arxivə təhvil verilməsi 

 

 



XIII. Fənn üzrə tələblər, tapşırıqlar: 

 

   “İşlərin arxivə təhvil verilməsi və ondan istifadə qaydası” fənnin tədrisi zamanı tələbələr 

sənədlərin uçotunun aparılmasına, sənədlərin elmi və praktiki cəhətdən müəyyənləşdirmək üçün 

ekspertiza işlərinin aparılmasına, sənədlərin məlumat sisteminin yaradılmasına, sənədlərin dövlət 

arxivinə vermək üçün hazırlanmasına yiyələnirlər. 

  

XIV.Tələbələrin fənn haqqında fikirlərinin öyrənilməsi 

  “İşlərin arxivə verilməsi və ondan istifadə qaydası” fənninin sillabusu ilə “Arxiv işi və 

kargüzarlıq” ixtisasının tədris planı və “İqtisadiyyat və idarəetmə” FBK-nın fənn proqramı 

əsasında tərtib edilmişdir. 

    Sillabus FBK-da müzakirə edilərək təsdiq edilmişdir.(        fevral 2020-cu il, protokol №     ) 

Fənn müəllimi:               M.Həsənova 

FBK sədri:                         Q.Şükürova 

 


