
Lənkəran  Dövlət Humanitar Kollecinin “Arxiv işi və kargüzarlıq” ixtisası 

üzrə IIIA qrupunda 2018-ci ildə nəzərdə tutulmuş Buraxılış Yekun Dövlət 

imtahanı sualları 

1) Sənədlərin daim saxlanması üçün arxivə təhvil verilməsi 

1.Dünya arxivləri və onların iş fəaliyyəti 

2.Sənədlərin mövcudluğunun yoxlanılması 

3.Sənədlərin sığortalanması 

4.Arxivin nəşr sahəsində fəaliyyəti 

5.Siyasi sənədlər arxivinin fəaliyyəti 

6.Diplomatik sənədlər və onların növləri 

7.Azərbaycan Əlyazmalar İnstitunun iş fəaliyyəti 

8.Əlyazma irsimizin qorunması və arxivə təhvili 

9.Qafqaz Albaniyasına aid sənədlərin aşkarlanması 

10.Erməni xülyasına aid sənədlərin araşdırılması və arxivdə qorunması haqqında 

11.Orta əsr Azərbaycan ədiblərinin xaricdə saxlanılan əlyazmaları haqqında 

12.Mətbuatın inkişafına aid arxiv materiallarının qorunması haqında 

13.Arxivdə anadilli və türkdilli əlyazmaların tədqiqi və arxivə təhvili 

14.Azərbaycan əlifbası və dilinin tarixini qoruyan sənədlər haqqında qanun və 

formaları 

15.Xaricdən Azərbaycan arxivinə köçürülən sənədlər haqqında 

16.Arxiv işi ilə bağlı Azərbaycan-Vatikan münasibətləri 

17.Qovluqların formalaşdırılması və arxivə təhvili 

18.Heydər Əliyevin arxiv məsələlərinə aid fəaliyyəti haqqında 

19.Mühafizəxanalara verilən tələblər 

20.Azərbaycan nestorianlarının vatikanla əlaqələrinə dair sənədlərin aşkarlanması 

2) Sənədlərin qaydaya salınması 

1.Sənədlərin uçot anlayışı və onun hüquqi əsasları 

2.Sənədlərin uçot vahidləri 

3.Nadir və xüsusi qiymətli sənədlərin uçotu 

4.Əsas və köməkçi uçot sənədləri 

5.Məxfi və məxfilikdən  çıxarılmış sənədlərin uçotu 

6.Şəxsi mənşəli sənədlərin uçotu 

7.Sığorta və istifadə fondlarının uçotu 

8.Arxivdə gigiyenik və epidemoloji rejim 

9.Fövqəladə hallarda sənədlərin mühafizəsi 

10.İşlərin arxivə təhvil verilməsi haqqında 

11.Dövlət əhəmiyyətli sənədlərlə iş haqqında 

12.Xaric olan və daxil olan sənədlərin qeydiyyatı 

13.Agentlik və ortaq agentliyə aid olan sənədlər haqqında 

14.Məxfi və qeyri-məxfi sənədlərin saxlanma qaydası 

15.Sənədlərin saxlanmasının hüquqi əsasları 

16.Sənəd kolleksiyalarının Milli arxiv fondunun tərkibinə daxil edilməsi haqqında 

17.Sənədlərin vaxtsız məhv edilməsinin qarşısının alınması 



18.Sənədlərin məhv edilməsi üçün tərtib edilən akt haqqında 

19.Arxivdə mühafizə otaqları və optimal şərait 

20.Sənədlərin arxivdən çıxarılmasının uçotu 

3) Kargüzarlıq işinin təşkili  

1.Kargüzarlıq işi və onun növləri 

2.İdarəetmə orqanlarında kargüzarlıq işinin aparılma qaydası 

3.Kargüzarlıq işində sənədləşmə və təlimat 

4.Kadr sənədləri 

5.Sənədlərin təsnifatı 

6.Sənədlərin rekvizitləri və formulyarları 

7.Kargüzarlıq işçilərinin vəzifələri 

8.Xidməti sənədlərin hazırlanması 

9.Təşkilati-sərəncamverici sənədlər 

10.Sənəd haqqında anlayış 

11.Sənəd formaları 

12.Protokol sənədləri haqqında 

13.Qərar və akt haqqında 

14.Sənədləşmədə kompüterlərdən istifadə 

15.Azərbaycan Respublikasının prezidentinin MAF haqqında fərmanı 

16.Stenoqrafiya işləri haqqında 

17.Məhkəmə işlərinə aid sənədlər 

18.Sənədlərin saxlanmasında istifadə olunan texniki vasitələr 

19.Sənədlərin rəsmləşdirilməsi və sığortalanması 

20.Aktlar və onların tərtib edilmə qaydaları 

4) Arxiv işinin  təşkili və metodikası 

1.Arxivin  idarə olunması 

2.Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin arxivlə bağlı qərarı 

3.Arxivin əsasnaməsi 

4.Arxivin nizamnaməsi 

5.Arxivin profili 

6.Arxivin struktur bölmələri haqqında əsasnamələr 

7.Arxivin elmi-metodiki işi 

8.Arxivin iş planı 

9.Arxivdə kooperasiya 

10.Arxivin  metodiki işində konfranslar 

11.Kadrlar şöbəsinin əsasnaməsi 

12.Arxivin elmi-tədqiqat və metodika işlərinin əsas formaları 

13.Arxiv işinin təkmilləşdirilməsi 

14.Komplektləşdirmə şöbəsinin yaradılması və işlərin hazırlanma qaydası 

15.Arxivdə  sənədlərin fondlaşdırılması 

16.Sənədlərdən  istifadə və nəşr şöbəsinin  əsas vəzifələri 

17.Sənədlərin  dəyərinin  ekspertizasının  normativ metodiki əsasları 

18.Dövlət arxivlərinin  işlərinin mövcud vəziyyətinin yoxlanması 



19.Arxivdə əlverişli iş şəraitinin yaradılması 

20.Arxivçinin peşə etikası 

5) Elektron sənədlərin mübadilə qaydası 

1.İnformasiya sisteminin yaranması 

2.Lokal informasiya şəbəkələri 

3.Qlobal informasiya şəbəkələri 

4.Elektron hakimiyyət və idarəetmə,onların keyfiyyət meyarları 

5.Verilənlər bazası 

6.İnformasiya texnologiyaları ilə  həll olunan əsas məsələlər 

7.İnformasiya təhlükəsizliyi 

8.İnformasiya sistemləri və onların iqtisadi məsələlərin həllində  tətbiqi 

9.Elektron dövlət,elektron hakimiyyət 

10.Verilənlərin tipləri və modelləri 

11.Miqyasına görə informasiya sisteminin təsnifatı 

12.İnternet şəbəkəsinin  mahiyyəti 

13.Elektron dövlət anlayışı 

14.Azərbaycanda Elektron hakimiyyət 

15.Elektron idarəetmənin vəziyyəti və prespektivləri 

16.İnternet marketinq 

17.Reklam işi və onun təşkilinin əsas qaydaları 

18.Rəqəmsal iqtisadiyyat və onun üstünlükləri 

19.Rəqəmsal iqtisadiyyatın mahiyyəti 

20.İnformasiya sisteminin tətbiqi 

 

“İqtisadiyyat və idarəetmə”  FBK-nın  13 aprel 2018 ci il tarixli, 09 saylı  

iclasında müzakirə edilib təsdiq olunmuşdur.  

Fənn Birləşmə Komissiyasının sədri:                               Şükürova Qətilə 

 


