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DOKTORANTURADA TƏHSİL ALMAQ İSTƏYƏNLƏRİN NƏZƏRİNƏ 

(https://nk.gov.az/az/document/5356/)  

Fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru elmi dərəcəsi iddiaçılarının xüsusi elmi hazırlığı (doktorantura, 

dissertantura) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010‐cu il 1 iyul tarixli 129 nömrəli 

Qərarına,  2019-cu il 13 noyabr 453 nömrəli və 2021-ci il 7 iyun 159 nömrəli düzəlişləri  ilə təsdiq edilmiş 

“Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları” əsasında həyata keçirilir. 

Doktorantura təhsili dövlət hesabına və ya ödənişli əsaslarla həmçinin təhsilalma əyani 

(istehsalatdan ayrılmaqla) və qiyabi (istehsalatdan ayrılmamaqla) formada fəlsəfə doktoru və elmlər 

doktoru proqramları üzrə mövcuddur. 

Doktorantura təhsilini həyata keçirən ali təhsil müəssisələri və elmi təşkilatlar elmi və elmi-pedaqoji 

kadr hazırlığını fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru proqramları üzrə dissertantlıq yolu ilə də reallaşdırır. 

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturada əyani təhsil müddəti 3 il, qiyabi 4 il, dissertantlıq 

yolu ilə 4 ildir. Elmlər doktoru proqramı üzrə doktoranturada əyani təhsil müddəti 4 il, qiyabi 5 il, 

dissertantlıq yolu ilə 5 ildir. Müstəsna hallarda bütün təhsil formaları üzrə təhsil müddəti uzadıla bilər. 

 Doktorant və dissertantın  illik qəbul  planları ali təhsil müəssisələrinin və elmi təşkilatların 

sifarişləri əsasında onların tabe olduqları müvafiq qurumlar tərəfindən Azərbaycan Respublikasının 

Nazirlər Kabinetinə təqdim olunur, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (bundan sonra AMEA) 

və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin (bundan sonra Nazirlik) rəyləri əsasında təsdiq 

edilir.Doktoranturada və dissertantlıq yolu ilə təhsilini başa çatdırmış məzunlara təhsil aldıqları 

müəssisənin müvafiq arayışı və imtahanların verilməsi haqqında vəsiqə verilir.  

Xarici vətəndaşın (və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərin) doktoranturada və dissertantlıq yolu ilə 

təhsili Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq hüquqi və 

fiziki şəxslərin birbaşa bağladıqları müqavilələr əsasında həyata keçirilir. 

 Xarici vətəndaşın (və ya əcnəbinin)  doktoranturada və dissertantlıq yolu ilə təhsili ödənişli 

əsaslarla aparılır. İ̇llik təhsil haqqı təhsilin xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq ali təhsil müəssisələrinin və 

elmi təşkilatların tabe olduqları qurumlar tərəfindən müəyyən edilir. Müstəsna hallarda ali təhsil 

müəssisələri və elmi təşkilatlar tabe olduqları qurumların razılığı əsasında ödənişsiz qəbul həyata keçirə 

bilərlər. 

 Digər dövlətlərdə təhsil almış Xarici vətəndaşlar (və ya əcnəbilər) üçün ali təhsil haqqında 

diplomun notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti və diplomun tanınması haqqında şəhadətnamə təqdim 

edilməlidir. Xarici vətəndaş (və ya əcnəbi) fəlsəfə doktoru üzrə doktoranturada və dissertantlıq yolu ilə 

təhsil müddətində «Azərbaycan dili» fənnindən əlavə fəlsəfə doktorluq imtahanı verirlər. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nk.gov.az/az/document/5356/
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1. FƏLSƏFƏ DOKTORU PROQRAMI  ÜZRƏ DOKTORANTURAYA 

(DİSSERTANTURAYA ) QƏBUL 

( http://e-qanun.az/framework/43603) 

 (https://nk.gov.az/az/document/317/, https://nk.gov.az/az/article/1622/) 

 

Doktoranturaya(dissertanturaya) qəbul olmaq istəyən şəxslər portal.edu.az  

(https://www.youtube.com/watch?v=2Xc0N8m0Q60) saytında qeydiyyatdan keçib, müraciətlərini 

təsdiqlədikdən sonra xarici dildən (rus dili istisna olmaqla, seçim sərbəst və ya ixtisasa uyğun olmalıdır), 

fəlsəfədən və ixtisas fənnindən ali təhsil pilləsinin magistratura səviyyəsi üçün qüvvədə olan tədris 

proqramları həcmində qəbul imtahanları verirlər. Xarici dildən imtahanda iştirak etməyənlər fəlsəfə üzrə 

imtahana, fəlsəfə üzrə imtahanda iştirak etməyənlər isə ixtisas fənnindən imtahana buraxılmırlar. 

 Xarici dil üzrə imtahan Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 

keçirilir. Xarici dil üzrə imtahanın məzmunu, vaxtı, imtahan nəticələrinin qiymətləndirilməsi qaydası 

və keçid balı AMEA və Nazirliklə razılaşdırılmaqla, Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 

müəyyənləşdirilir. Xarici dildən imtahanda keçid balını toplayan şəxslər fəlsəfədən imtahana 

buraxılırlar. Xarici dil üzrə qüvvədə olan beynəlxalq dil sertifikatına (IELTS, TOEFL, TestDaF, DELF, 

DALF) malik olanlar xarici dil üzrə qəbul imtahanından azad olunurlar. Beynəlxalq dil sertifikatının 

imtahan nəticələrinin keçid balına ekvivalentliyi AMEA və Nazirliklə razılaşdırılmaqla, Dövlət 

İmtahan Mərkəzi tərəfindən müəyyənləşdirilən məlumatlar  aşağıdakı cədvəldə verilmişdir. 

 

                                                                                                                                                 Cədvəl 1.1 

 
Fəlsəfə fənni üzrə imtahan doktoranturaya qəbulu həyata keçirən ali təhsil müəssisəsi, elmi 

müəssisə və təşkilatların tabe olduqları müvafiq qurumlar tərəfindən müəyyən olunmuş ali təhsil 

müəssisəsi, elmi müəssisə və təşkilatlarda həyata keçirilir. İmtahanın nəticəsi “məqbul” və ya “qeyri-

məqbul”la qiymətləndirilir. İmtahanın    məzmunu (proqramı) AMEA və Nazirlik tərəfindən birgə 

müəyyənləşdirilir.” 

 İxtisas fənnindən qəbul imtahanı keçirmək məqsədi ilə ali təhsil müəssisələrində və elmi 

http://e-qanun.az/framework/43603
https://nk.gov.az/az/article/1622/
https://www.youtube.com/watch?v=2Xc0N8m0Q60
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təşkilatlarda müvafiq fənlər üzrə imtahan komissiyaları yaradılır. 

İxtisas fənnindən qəbul imtahanını doktoranturanın fəaliyyət göstərdiyi ali təhsil müəssisəsinin, elmi 

müəssisə və təşkilatın rəhbəri tərəfindən yaradılan komissiya həyata keçirir və imtahana yalnız fəlsəfə 

fənnindən “məqbul” alan şəxslər buraxılırlar. Komissiyanın tərkibində müvafiq ixtisas üzrə ən azı iki 

elmlər doktoru və ya professor olmalıdır. Nəzərdə tutulan elmi rəhbərlər də komissiyanın üzvü ola 

bilərlər.      

 Komissiyanın sədri ali təhsil müəssisəsinin, elmi müəssisə və təşkilatın rəhbəri, yaxud elmi 

işlər üzrə müavini təyin edilir. Bəzi ixtisaslar üzrə elmlər doktorları və professorlar olmadıqda, müvafiq 

olaraq komissiyanın tərkibinə fəlsəfə doktorları (elmlər namizədləri) və dosentlər daxil edilir. 

 Elmi müəssisə və təşkilatlarda ali təhsil müəssisələrində  yaradılmış qəbul komissiyaları 

imtahanların nəticələri əsasında müvafiq qərar qəbul edirlər. Qərar barədə məlumat şəxsin ərizəsində 

göstərdiyi ünvana və ya elektron poçt ünvanına göndərilir.   Komissiyanın qərarından razı olmayan 

şəxslər qərar qəbul edildikdən və bu barədə məlumat aldıqdan sonra 3 (üç) iş günü müddətində ali 

təhsil müəssisəsinin, elmi müəssisə və təşkilatın rəhbərinə apellyasiya ərizəsi ilə müraciət edə bilər. 

Müəssisə rəhbəri 5 (beş) iş günü müddətində müraciətə baxmalı və əsaslandırılmış qərar qəbul 

etməlidir. Qərardan inzibati qaydada və (və ya) məhkəməyə şikayət edilə bilər. 

 Bərabər ballar toplandığı halda, müsabiqədə ixtisas fənnindən daha yüksək qiymət alan və çap 

edilmiş elmi əsərləri olan şəxslərə üstünlük verilir. 

Doktoranturaya qəbul tələbə qəbulu əsasında ali təhsil müəssisələrinin, elmi müəssisə və təşkilatların 

fəaliyyətini tənzimləyən nizamnaməyə (əsasnaməyə) uyğun olaraq rəsmiləşdirilir. 

 Doktoranturaya əyani (istehsalatdan ayrılmaqla) qəbul olunmuş şəxs ilə işəgötürən arasında 

olan əmək müqaviləsinə xitam verilməsi doktoranturaya qəbul haqqında qərara  əsaslanır.  

 Doktoranturaya istehsalatdan ayrılmaqla qəbul olunan şəxslərin əmək kitabçası doktoranturaya  

qəbul olunduğu ali təhsil müəssisəsinə, elmi müəssisə və təşkilata təqdim edilir. 

 Dissertantlıq yolu ilə “Fəlsəfə doktoru” elmi dərəcəsi almaq istəyən şəxslər, xarici dil və ixtisas 

fənni üzrə imtahanlardan aldıqları müsbət qiymət əsasında müsabiqəyə buraxılır və müsabiqədən 

keçdikdə ali təhsil müəssisəsi və ya elmi təşkilatın rəhbəri iddiaçının təhkim olunması haqqında əmr 

verir. 

 

Doktoranturaya qəbul üçün aşağıdakı sənədlər portal.edu.az saytında  yerləşdirilir: 

 

 Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi xarici dil üzrə doktoranturaya qəbul 

imtahanının nəticələrinə dair ARAYIŞ; 

 Tərcümeyi-hal; 

 2 ədəd fotoşəkil (3x4 sm ölçüdə); 

 İş yerindən xasiyyətnamə; 

 İş stajı olanlar üçün əmək kitabçasından çıxarış; 

 Çap olunmuş elmi işlərin siyahısı və ya seçilmiş ixtisas üzrə referat; 

 Ali təhsil müəssisəsini bitirmək haqqında (bakalav və magistr) diplomun müvafiq qaydada 

təsdiq edilmiş surəti; 

 (Xarici ölkələrdə təhsil almış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün təhsil 
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haqqında sənədlərin tanınması haqqında şəhadətnamə); 

 Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti. 

QEYD: Qəbul olunduqda yuxarıdakı sənədlər (əsli) Ali təhsil müəssisəsinin  doktorantura 

şöbəsinə təqdim edilir. 

Doktoranturanın tam kursunu bitirən şəxs eyni ixtisas üzrə təkrarən doktoranturaya qəbul oluna 

bilməz. Dissertant kimi təhkim olunmaq istəyən şəxslər, bir qayda olaraq, azı iki il elmi və ya elmi-

pedaqoji iş stajına malik olmalıdırlar. 

 QEYD:Dissertant hazırlığı üzrə adambaşına maliyyələşmə nəzərdə tutulmadığı üçün 

dissertanturaya hazırlıq ali təhsil müəssisələrinin öz əməkdaşları üçün həmin müəssisənin 

hesabına, digər şəxslər üçün isə ödənişli olacaq 
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2.ELMLƏR DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏ DOKTORANTURAYA 

QƏBUL 

 

Elmlər doktoru proqramı üzrə doktoranturaya seçdikləri sahədə elmi və ya elmi-pedaqoji 

nailiyyəti olan, fundamental tədqiqatları yüksək səviyyədə aparmağa qadir və “Fəlsəfə doktoru” (elmlər 

namizədi) elmi (alimlik) dərəcəsi olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları qəbul edilirlər. Qəbul 

olmaq istəyən şəxslər portal.edu.az  (https://www.youtube.com/watch?v=2Xc0N8m0Q60) saytında 

qeydiyyatdan keçməlidirlər.    

  

Doktoranturaya qəbul üçün aşağıdakı sənədləri portal.edu.az saytında     yerləşdirilir:  

•  kadrların şəxsi-qeydiyyat vərəqi;    

• tərcümeyi-hal;    

• 2 ədəd fotoşəkil (3x4 sm ölçüdə);    

• iş yerindən xasiyyətnamə;    

• əmək kitabçasından çıxarış;    

• çap olunmuş elmi işlərin siyahısı;    

• “Fəlsəfə doktoru” və ya “Elmlər namizədi” elmi (alimlik) dərəcəsi diplomunun müvafiq 

qaydada təsdiq edilmiş surəti;    

• ali təhsil müəssisəsini bitirmək haqqında diplomun müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti 

(xarici ölkələrdə təhsil almış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün təhsil haqqında 

sənədlərinin tanınması haqqında şəhadətnamə);    

• şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.   

Ali təhsil müəssisəsinin, elmi təşkilatın elmi  şurası “Elmlər doktoru” elmi dərəcəsinə iddiaçı 

haqqında müvafiq  şöbə, bölmə, kafedra və ya laboratoriyanın təqdimatı  əsasında doktoranturaya qəbul, 

dissertasiyanın mövzusu, fərdi iş planı və elmi məsləhətçisi (məsləhətçilər) haqqında qərar qəbul edir. 

Həmin qərar ali təhsil müəssisələrinin və elmi təşkilatların fəaliyyətini tənzimləyən nizamnaməyə 

(əsasnaməyə) uyğun olaraq rəsmiləşdirilir.   

 QEYD: Qəbul olunduqda yuxarıdakı sənədlər (əsli) Ali təhsil müəssisəsinin doktorantura 

şöbəsinə təqdim edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Xc0N8m0Q60
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3. FƏLSƏFƏ DOKTORU VƏ ELMLƏR DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏ 

HAZIRLIQ 

(http://www.e-qanun.az/framework/19800) (http://www.aak.gov.az/single/656)  

 

 Elmi dərəcələri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 

(bundan sonra – Komissiya) təsdiq etdiyi “Azərbaycan Respublikasında elmi və elmi‐pedaqoji işçilərə 

elmi dərəcələr verilməsinə dair ixtisasların nomenklaturu”na uyğun olaraq elm sahələri üzrə Komissiya 

verir. 

 Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi magistr (rezident) elmi‐ixtisas dərəcəsi və ya ona bərabər tutulan 

ali təhsili və xüsusi elmi hazırlığı (doktorantura, dissertantura) olan iddiaçılara elmi müəssisə və 

təşkilatlarda, ali təhsil müəssisələrində Komissiyanın yaratdığı dissertasiya şuralarında fəlsəfə doktoru 

dissertasiyasının müdafiəsindən sonra dissertasiya şurasının vəsatəti əsasında verilir.  

 

3.1 FƏLSƏFƏ DOKTORU 

ELMİ DƏRƏCƏSİ İDDİAÇILARINA DAİR TƏLƏBLƏR 

(http://www.aak.gov.az/single/317) 

 

Dissertasiya mövzusu 

 Müvafiq elm sahələri üzrə doktoranturası olan elmi müəssisə və təşkilatların, ali təhsil 

müəssisələrinin elmi şuralarında hər bir iddiaçı üçün dissertasiyaların mövzuları ayrılıqda müəyyən 

edilir. 

 Dissertasiyaların mövzularının təsdiq edilməsi və elmi rəhbərlərin təyin edilməsi İddiaçı 

doktoranturaya qəbul olunan gündən 6 ay ərzində dissertasiyaların mövzularının təsdiq edilməsi və 

elmi rəhbərlərin təyin edilməsi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 11 iyun tarixli 728 

nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Elmi dərəcələr verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”yə uyğun 

olaraq həyata keçirilir. 

Elmi müəssisə və təşkilatların, ali təhsil müəssisələrinin elmi şuralarının təqdimatı  ilə göndərilən 

dissertasiya mövzularını Azərbaycan  Respublikası  Elmi  Tədqiqatların  Əlaqələndirilməsi  şurası  hər  

bir iddiaçı üçün ayrılıqda təsdiq edir və ya dəyişdirir. 

Elmi rəhbərin təyin edilməsi 

 Doktorant və dissertanta təsdiq edilmiş fərdi iş planına uyğun fəaliyyətinə rəhbərlik və 

dissertasiya işinin müəyyən olunmuş vaxtda keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinə elmi rəhbər nəzarət edir 

 Elmi rəhbərlər müvafiq elm sahələri üzrə yüksəkixtisaslı elmi kadr hazırlamaq səlahiyyəti olan 

(doktoranturası olan) elmi müəssisə və təşkilatların, ali təhsil müəssisələrinin elmi (elmi‐texniki) 

şuralarında hər bir iddiaçı üçün ayrılıqda təsdiq edilir.  

 Dissertasiya ilə bağlı tədqiqat işlərinin iki müxtəlif təşkilatda və ya iki ixtisas üzrə aparılması 

planlaşdırıldıqda, elmlər doktoru, yaxud fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi olan iki rəhbər təyin oluna bilər.  

  Müzakirədən sonra dissertasiyanın müdafiəsinə qədər iddiaçının elmi rəhbəri vəfat etdikdə və 

ya iddiaçının elmi rəhbəri olmaqdan imtina etdikdə iddiaçı elmi rəhbər olmadan dissertasiyanın 

müdafiəsinə buraxılır.  

http://www.e-qanun.az/framework/19800
http://www.aak.gov.az/single/656
http://www.aak.gov.az/single/317
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 Elmi rəhbərə təhkim olunan doktorant və ya dissertantların sayı 5 nəfərdən artıq olmamaq 

şərtilə, ali təhsil müəssisəsi və elmi təşkilatların elmi şuraları tərəfindən müəyyən olunur və ali təhsil 

müəssisələrinin və ya elmi təşkilatların fəaliyyətini tənzimləyən Nizamnaməyə (Əsasnaməyə) uyğun 

olaraq rəsmiləşdirilir. 

 Doktorant və dissertanta görə elmi rəhbərə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada 

əməkhaqqı ödənilir. Doktorant və ya dissertant təhsil müddətində ali təhsil müəssisəsinin və elmi 

təşkilatın elmi şurası tərəfindən təsdiq edilmiş fərdi iş planı əsasında fəaliyyət göstərir. 

 Doktorantların əyani təhsildən qiyabiyə və əksinə keçirilməsi ali təhsil müəssisəsi və elmi 

təşkilatın elmi şuralarının qərarı ilə həmin müəssisə və təşkilatların fəaliyyətini tənzimləyən 

Nizamnaməyə (Əsasnaməyə) uyğun olaraq həyata keçirilir. 

Fəlsəfə doktoru imtahanlarının verilməsi iddiaçının dissertasiya müdafiəsinə buraxılması üçün 

mütləq şərtdir. Fəlsəfə doktoru imtahanları dissertasiyanın ilkin müzakirəsinədək verilir və iddiaçının 

ixtisas üzrə bilik səviyyəsini müəyyən edir. 

 Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi üzrə dissertantlıq yolu ilə təhsil alan şəxslər də eyni qaydada 

ixtisas fənnindən və xarici dildən, həmçinin ixtisas uyğunluğu nəzərə alınmaqla, digər fəndən fəlsəfə 

doktoru (minimum) imtahanları verirlər(şəkil 3.1.1). 

Fəlsəfə doktoru imtahanları aşağıdakı fənlər üzrə verilir: 

- iddia olunan ixtisas fənni (dissertasiya iki ixtisas üzrə hazırlandığı halda həmin ixtisas 

fənlərinin hər birindən); 

- xarici dil (ingilis, alman və ya fransız dillərindən biri); 

- Azərbaycan dili (əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan iddiaçılar üçün). 

-  

 

 

Şəkil 3.1.1. İmtahanlar 

İxtisas fənni üzrə fəlsəfə doktoru imtahanı iddiaçının seçiminə uyğun olaraq, dissertasiya işinin 

yerinə yetirildiyi və ya dissertasiya müdafiəsinin keçiriləcəyi elmi müəssisə və təşkilatda, ali təhsil 

müəssisəsində verilir. 
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 Fəlsəfə doktoru imtahanlarının nəticələri həmin imtahanların verildiyi tarixdən dissertasiyanın 

ilkin müzakirəsinədək beş il müddətində etibarlı sayılır. Fəlsəfə doktoru imtahanlarının keçirilmə 

qaydasını və proqramını Komissiya təsdiq edir və imtahan nəticələrinin qiymətləndirilməsi 

Komissiyanın müəyyən etdiyi meyarlar əsasında aparılır. İddiaçılara hər bir fəlsəfə doktoru imtahanı 

üzrə onun nəticəsini özündə əks etdirən vəsiqə və şəhadətnamə verilir. 

 Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi iddiaçısının hazırladığı dissertasiyanın profili baza təhsilinə 

uyğun olmadıqda, onlar həmin elm sahəsinin ümumelmi əsaslarından Komissiyanın təsdiq etdiyi 

proqram əsasında əlavə imtahan verməlidirlər. 

 Dissertasiyanın nəticələrinə dair dərc olunmuş elmi işlərin sayına dair tələblər şəkil 3.1.2-də 

göstərilmişdir. 

 
Şəkil 3.1.2.  Dərc olunmuş elmi işlərin sayına dair tələblər 
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3.1.1 FƏLSƏFƏ DOKTORU ELMİ DƏRƏCƏSİ ALMAQ ÜÇÜN TƏQDİM EDİLMİŞ 

DİSSERTASİYA İŞLƏRİNƏ QOYULAN TƏLƏBLƏR 

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya iddiaçının müstəqil elmi 

işi olaraq aşağıdakı tələblərdən birinə cavab verməlidir:   

 Dissertasiyada müvafiq elm sahəsi üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən hər hansı məsələnin yeni 

həlli təklif olunur;   

 Böyük tətbiqi  əhəmiyyəti olan iqtisadi, texniki və texnoloji işləmələrin təkmilləşdirilmiş elmi 

şərhi verilir.  
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3.2 ELMLƏR DOKTORU ELMİ DƏRƏCƏSİ İDDİAÇILARINA 

DAİR TƏLƏBLƏR 

(http://www.aak.gov.az/single/320) 

Dissertasiya mövzusu 
Müvafiq elm sahələri üzrə yüksəkixtisaslı elmi kadr hazırlamaq səlahiyyəti (doktorantura, 

adyunktura və ya dissertanturası) olan elmi müəssisə və təşkilatların,  ali təhsil müəssisələrinin elmi 

(elmi‐texniki) şuralarında   hər bir iddiaçı üçün ayrılıqda müəyyən edilir. Elmi müəssisə və təşkilatların, 

ali təhsil müəssisələrinin elmi (elmi‐texniki) şuralarının təqdimatı əsasında Azərbaycan Respublikası 

Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurasında hər bir iddiaçı üçün ayrılıqda təsdiq edilir və ya 

dəyişdirilir. 

Elmi məsləhətçinin təyin edilməsi 

İddiaçının istəyinə uyğun olaraq elmi məsləhətçilər müvafiq elm sahələri üzrə yüksəkixtisaslı elmi 

kadr  hazırlamaq səlahiyyəti olan (doktoranturası olan) elmi müəssisə və təşkilatların, ali təhsil 

müəssisələrinin   elmi (elmi‐texniki) şuralarında hər bir iddiaçı üçün ayrılıqda təsdiq edilir. 

Elmi məsləhətçiyə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada əməkhaqqı ödənilir.  

Zəruri hallarda doktorantlar aparıcı elmi mərkəzlərə (o cümlədən, xaricdə yerləşən) ezam oluna 

bilərlər. Ezamiyyət xərcləri qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada ödənilir.  Doktorantlar hər il ali 

təhsil müəssisəsi və elmi təşkilatın elmi  şurasına fərdi iş planının yerinə yetirilməsi haqqında hesabat 

verir və həmin hesabat əsasında onun doktoranturada təhsilini davam etdirməsi barədə qərar qəbul 

olunur.   

Doktorant təhsil müddəti  ərzində dissertasiya işini başa çatdırmalı, aprobasiyasını keçirməli və 

müəyyən olunmuş qaydada onu müdafiəyə təqdim etməlidir. İstisna hallarda verilən elmlər doktoru 

imtahanı barədə məlumat şəkil 3.2.1-də göstərilmişdir. 

 

 
Şəkil 3.2.1.  İstisna hallarda verilən elmlər doktoru imtahanı 
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3.2.1 ELMLƏR DOKTORU ELMİ DƏRƏCƏSİ ALMAQ ÜÇÜN TƏQDİM EDİLMİŞ 

DİSSERTASİYA İŞLƏRİNƏ QOYULAN TƏLƏBLƏR 

Elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş elmlər doktoru dissertasiyası iddiaçının 

müstəqil elmi işi olaraq aşağıdakı tələblərdən birinə cavab verməlidir:  

 İddiaçının apardığı elmi-tədqiqatlar və araşdırmalar mühüm sosialmədəni və ya iqtisadi 

əhəmiyyət kəsb edən böyük elmi problemin həllini təmin edir;   

 Dissertasiya işində müvafiq elmi sahənin perspektiv inkişafı üçün böyük nailiyyət hesab edilə 

bilən yeni nəzəri müddəalar işlənib  hazırlanır;   

 Elmi-texniki tərəqqini sürətləndirməyə  əhəmiyyətli töhfə verən, elmi cəhətdən 

əsaslandırılmış iqtisadi, texniki və texnoloji işləmələr həll olunur;   

 İddiaçı fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsinə çıxardığı elmi müddəaları və nəticələri 

elmlər doktoru dissertasiyasının müdafiəsinə çıxara bilməz.  
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4. DOKTORANTIN VƏ DİSSERTANTIN ÖHDƏLİKLƏRİ VƏ ATTESTASİYA 

  Doktorant və dissertant təhsil müddətində peşə biliklərinə dərindən yiyələnməli, müstəqil elmi 

tədqiqat işi aparmaq vərdişləri əldə etməli, elmi tədqiqatlar aparmaq metodologiyasını mənimsəməli, 

fərdi iş planını tam yerinə yetirməli, ixtisas fənnindən (həmçinin ixtisas uyğunluğu nəzərə alınmaqla, 

digər fəndən) və xarici dildən doktorluq imtahanlarını verməli, elmi tədqiqatlarının nəticələrini əks 

etdirən məqalələr dərc etdirməli, elmi tədqiqatlarının nəticələrini aprobasiya etdirməli, elmi tədqiqat işini 

bitirməlidir. 

 Tədqiqat işi aparmaq üçün doktorant (və ya dissertant) dissertasiya mövzusu üzrə ali təhsil 

müəssisələrinin və elmi təşkilatların elmi işçiləri ilə bərabər kitabxanadan, laboratoriyadan, mövcud 

avadanlıqlardan istifadə etmək, ezamiyyətlərə, o cümlədən, xarici ölkələrə getmək, ekspedisiyalarda 

iştirak etmək hüququna malikdirlər. 

 İldə bir dəfədən az olmamaq şərtilə, doktorant (və ya dissertant) ali təhsil müəssisələri və elmi 

təşkilatlar tərəfindən təsdiq olunmuş attestasiya haqqında əsasnamələrə uyğun olaraq, attestasiyadan 

keçməlidirlər. Attestasiyanın keçirilmə müddəti ali təhsil müəssisəsi və elmi təşkilatların rəhbərləri 

tərəfindən müəyən edilir. 

 Ali təhsil müəssisələrinin və elmi təşkilatların elmi şuralarında doktorantların elmi rəhbərlərinin 

vaxtaşırı hesabatları dinlənilir. 

Doktoranturada fərdi iş planını yerinə yetirən və elmi tədqiqat işini bitirən şəxslər «Fəlsəfə 

doktoru» elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işinin müdafiəsinə buraxılırlar 
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5. DOKTORANTLARIN MÜKAFATLANDIRILMASI VƏ ELMİ-PEDAQOJİ İŞLƏRƏ 

CƏLB OLUNMASI 

Dövlət hesabına  əyani təhsil alan doktorantlara qanunvericiliklə müəyyən olunmuş məbləğdə 

təqaüd ödənilir və hər il məzuniyyət verilir. Fərdi iş planını müvəffəqiyyətlə yerinə yetirən doktorantlara 

müxtəlif adlı təqaüdlər və ya ali təhsil müəssisələrinin və elmi təşkilatların daxili imkanları hesabına 

əlavə ödənişlər təyin oluna bilər.  Əyani təhsil alan doktorantlar elmi rəhbərin razılığı ilə 0,5 ştat vahidi 

ilə müvafiq elmi və ya elmi-pedaqoji işlərə cəlb oluna bilərlər. Beynəlxalq indeksli jurnallarda çap 

olunan məqalələrin qiymətləndirilməsi. (QRAFİK) 
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6. DİSSERTASİYALARIN ƏSAS ELMİ NƏTİCƏLƏRİNİN NƏŞRİ VƏ DƏRC 

OLUNMASINA QOYULAN TƏLƏBLƏR 

(https://www.gead.az/az-content/21.4.html) 

(https://ict.az/az/content/68) 

İddiaçıların fəlsəfə doktoru dissertasiyalarının nəticələrinə dair ən azı ikisi həmmüəllifsiz 

olmaqla azı beş, o cümlədən beynəlxalq xülasələndirmə və indeksləmə sistemlərinə (bazalarına) daxil 

olan (Əlavələrə bax) dövri elmi nəşrlərdə humanitar və ictimai elmlər üzrə azı bir, dəqiq və təbiət elmləri 

üzrə azı iki məqaləsi, elmlər doktoru dissertasiyalarının nəticələrinə dair isə ən azı iyirmi, o cümlədən 

xarici ölkələrdə nəşr olunan nüfuzlu jurnallarda humanitar və ictimai elmlər üzrə üç, təbiət elmləri üzrə 

isə altı məqaləsi dərc edilməlidir. Elmlər doktoru dissertasiyalarının müdafiəsi üçün iddiaçıların 

ümumiləşdirici işlərinin, humanitar və ictimai elmlər üzrə isə monoqrafiyanın olması zəruridir. 

Dissertasiyanın  əsas elmi nəticələrini  əks etdirən dərc olunmuş işlərə,  əlavə olaraq ixtiralar 

haqqında müəlliflik  şəhadətnamələri, sənaye nümunələri və patentlər, ümumrespublika və beynəlxalq 

konfrans və simpoziumların nəticələri üzrə dərc olunmuş məruzə və tezislər, elektronelmi nəşrlər də 

aiddir.Ümumrespublika konfrans və simpoziumlarının nəticələri üzrə dərc olunmuş məruzə və tezislərə, 

habelə elektron nəşrlərə dair tələblər komissiya tərəfindən müəyyən edilir.   

Əsas nəticələrini əks etdirən (müəyyən olunmuş sayda) elmi işlər dissertasiya müdafiəsi üçün 

ilkin müzakirədən azı bir ay əvvəl dərc edilməlidir. Beynəlxalq xülasələndirmə və indeksləmə 

sistemlərinə (bazalarına) daxil olan dövri elmi nəşrlərdə dərc edilən elmi işlər dissertasiya müdafiəsi 

üçün ilkin müzakirədən əvvəl həmin sistemlərdə (bazalarda) yerləşdirilməlidir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Web of Science 

bazasının (www.thomsonreuters.com) üç sitatgətirmə sistemindən hər hansı birinə daxil olan 

jurnalları birmənalı şəkildə nüfuzlu xarici elmi jurnallar hesab edir: 

 

 Science Citation Index Expanded (dəqiq, təbiət və texniki elmlər üzrə baza); 

 Social Science Citation Index (sosial elmlər üzrə baza); 

 Arts and Humanities Citation Index (incəsənət və humanitar elmlər üzrə baza). 

  

Dərc olunmuş məqalələr elm sahələrinə uyğun olaraq aşağıdakı beynəlxalq xülasələndirmə və 

indeksləndirmə sistemlərindən ən azı birinə daxil olmalıdır:   

  

WEB OF SCİENCE, WEB OF KNOWLEDGE, CHEMİCAL ABSTRACTS, CURRENT 

ABSTRACTS, CAB ABSTRACTS, COMPUTER 2 AND CONTROL ABSTRACTS, PHYSİCS 

ABSTRACTS, BIOSIS/BİOLOGİCAL ABSTRACTS, HİSTORİCAL ABSTRACTS, 

SOCİOLOGİCAL ABSTRACTS, GEOLOGİCAL ABSTRACTS, ASTROPHYSİCS, PUB 

MED, MATHEMATİCS, SPRİNGER, AGRİS, INDEX COPERNİCUS, AGRICOLA, 

GEOBASE, EBSCOHOST, MATHEMATİCAL REVİEWS, ZENTRALBLATT MATH, INDEX 

VETERİNARİUS, ABI/INFORM, ANBAR,COREJ, SCOPUS, BUSİNESS PERİODİCAL 

INDEX, PHİLOSOPHER’S INDEX, SCİENCE CİTATİON INDEX EXPANDED, ARTS AND 

https://www.gead.az/az-content/21.4.html
https://ict.az/az/content/68
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HUMANİTİES CİTATİON INDEX, SOCİAL SCİENCES CİTATİON INDEX, INSPEC, 

EMBASE, SPIN, ELECTRİCAL AND ELECTRONİCS INDEX, ENERGY RESEARCH 

ABSTRACTS, CURRENT  

 

 

Azərbaycan Respublikasında texnika elmləri üzrə dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması 

tövsiyə edilən elmi nəşrlərin siyahısı 

https://www.gead.az/az-content/21.4.html  

Sıra 

№ 

Elmi nəşrlərin adı Nəşr orqanı və ya təşkilat 

1 AMEA-nın Məruzələri AMEA 

2 AMEA –nın Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat 

elmləri seriyası. İnformatika və idarəetmə problemləri 

buraxılışı (informatika və idarəetmə üzrə) 

AMEA 

3 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Elmi əsərləri 

(kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi, 

elektrikləşdirilməsi və texniki xidməti sahələri üzrə) 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

4 Nəzəri və Tətbiqi Mexanika Azərbaycan Respublikası Təhsil 

Nazirliyi, Azərbaycan Memarlıq və 

İnşaat Universiteti 

5 Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Elmi 

əsərləri 

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat 

Universiteti 

6 AMEA Gəncə Bölməsi. Xəbərlər Məcmuəsi AMEA Gəncə Bölməsi 

7 Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye 

Universiteti 

8 Azərbaycan Neft Təsərrüfatı Azərbaycan Neft Təsərrüfatı 

9 Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin Xəbərləri Azərbaycan Milli Aerokosmik 

Agentliyi 

10 Elmi Əsərlər Azərbaycan Texniki Universiteti 

11 Maşınşünaslıq Azərbaycan Texniki Universiteti 

12 Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Əsərləri Milli Aviasiya Akademiyası 

13 Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Məcmuələri Milli Aviasiya Akademiyası 

https://www.gead.az/az-content/21.4.html
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Sıra 

№ 

Elmi nəşrlərin adı Nəşr orqanı və ya təşkilat 

14 Проблемы энергетики AMEA Fizika İnstitutu, “Azərenerji” 

ASC Azərbaycan Elmi Tədqiqat və 

Layihə Axtarış Energetika İnstitutu 

15 Sumqayıt Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər Sumqayıt Dövlət Universiteti 

16 Neft Kimyası və Neft Emalı Prosesləri AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu 

17 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti 

18 Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi. 

Elmi Əsərlər Məcmuəsi 

Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali 

Hərbi Məktəbi 

19 Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının Elmi Əsərləri Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası 

20 Экоэнергетика Международная Экоэнергетическая 

Академия 

21 Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri “Azərbaycan Mühəndislik 

Akademiyası” İctimai Birliyi 

22 AMEA-nın Xəbərləri. Elm və innovasiya seriyası AMEA 

23 İpək Yolu (nəqliyyat üzrə) Azərbaycan Universiteti 

24 Azərbaycan Aqrar Elmi Azərbaycan Respublikası Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi 

25 İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri AMEA İnformasiya Texnologiyaları 

İnstitutu 

26 İnformasiya Texnologiyaları Problemləri AMEA İnformasiya Texnologiyaları 

İnstitutu 

27 Elmi Əsərlər Аzərbaycan Respublikası Dövlət Neft 

Şirkəti “Neftqazelmitədqiqatlayihə” 

İnstitutu 

28 Applied and Computational Mathematics AMEA, Rabitə və İnformasiya 

Texnologiyaları Nazirliyi, Bakı Dövlət 

Universiteti Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutu 
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Sıra 

№ 

Elmi nəşrlərin adı Nəşr orqanı və ya təşkilat 

29 Elmi Əsərlər (kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və 

kitabşünaslıq ixtisası üzrə) 

AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanası 

30 Kitabxanaşünaslıq və Biblioqrafiya (kitabxanaşünaslıq, 

biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq ixtisası üzrə) 

Bakı Dövlət Universiteti 

31 Kitabşünaslıq və Nəşriyyat İşi (kitabxanaşünaslıq, 

biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq ixtisası üzrə) 

Bakı Dövlət Universiteti 

32 Elmi Əsərlər Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye 

Universiteti “Neftin, Qazın 

Geotexnoloji Problemləri və Kimya” 

Elmi Tədqiqat İnstitutu 

33 Elmi Əsərlər Toplusu “Azərenerji” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 

34 Kitabxanaşünaslıq və informasiya (elmi-nəzəri və 

praktiki jurnal) 

Professor A. A. Xələfov 

35 Journal of Qafqaz University. Mechanics and Industrial 

Engineering 

Qafqaz Universiteti 

36 Ekologiya və Su Təsərrüfatı AMUİ, AzETH, Eroziya-suvarma Elmi-

Tədqiqat İnstitutu, Su Kanal Elmi-

Tədqiqat və Layihə İnstitutu 

37 Azərbaycanda İnşaat və Memarlıq Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi, 

Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Elmi-

Tədqiqat İnstitutu 

38 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti 

39 Gənc Tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər 

Şurası 

 

40 Su problemləri: Elm və Texnologiyalar «Azərsu» Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 

41 Elmi Xəbərlər Məcmuəsi Azərbaycan Texnologiya Universiteti 
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Sıra 

№ 

Elmi nəşrlərin adı Nəşr orqanı və ya təşkilat 

42 Jouрнal of Baku Engineering University. Mathematics 

and Computer Science 

Bakı Mühəndislik Universiteti 

43 Jouрнal of Baku Engineering University. Mechanics and 

Industrial Engineering 

Bakı Mühəndislik Universiteti 

44 «Elmi Əsərlər» jurnalı, (kitabxanaşünaslıq, 

biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq ixtisası üzrə) 

AMEA Əlyazmalar İnstitutu 
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7. DİSSERTASİYANIN TƏRTİBİ QAYDALARI 

( http://www.aak.gov.az/single/492 ) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 29 

oktyabr 2019-cu il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş, 7 may 2021-ci il tarixli qərarı ilə əlavə və dəyişiliklər 

edilmişdir. 

 Dissertasiyanın mətni A4 formatında, səhifədə soldan – 30 mm, sağdan – 10 mm, yuxarı və aşağıdan 

– 20 mm boş sahə saxlanılmaqla, Azərbaycan dilində latın, rus dilində kiril və ingilis dilində ingilis 

(ABŞ) əlifbası, “Times New Roman” 14 şrifti ilə 1,5 sətirarası intervalla qara rənglə yazılır. 

Fəlsəfə doktoru dissertasiyası A4 formatında, həcmi iki yüz – iki yüz qırx min işarə (mətndəki 

boşluqlar və şəkillər, cədvəllər, qrafiklər, əlavələr və ədəbiyyat siyahısı istisna edilməklə), elmlər 

doktoru dissertasiyası A4 formatında, həcmi dörd yüz – dörd yüz qırx min işarə (mətndəki boşluqlar və 

şəkillər, cədvəllər, qrafiklər, əlavələr və ədəbiyyat siyahısı istisna edilməklə) olmalıdır. Humanitar 

elmlər üzrə dissertasiyanın həcmi iyirmi faizədək artıq, dəqiq və təbiət elmləri üzrə iyirmi faizədək az 

ola bilər.  

Dissertasiya tərtib edilərkən onun strukturunda aşağıdakı ardıcıllıq gözlənilməlidir:  

- Titul səhifəsi; 

 - Mündəricat; 

 - Giriş;  

- Dissertasiyanın əsas məzmunu (fəsil, paraqraf, bənd); 

 - Nəticə; 

 - İstifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı; 

 - Əlavələr; 

 - İxtisarların və şərti işarələrin siyahısı (dissertasiyada olduqda).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aak.gov.az/single/492
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8. DİSSERTASİYANIN AVTOREFERATI 

(http://www.aak.gov.az/single/494 ) 

“Avtoreferatın tərtibi Qaydası” (bundan sonra - Qayda) 11 iyun 2019-cu il tarixli 728 nömrəli 

Fərmanla təsdiq edilmiş “Elmi dərəcələr verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 3.22-ci bəndinə 

uyğun hazırlanmışdır. 

Avtoreferatın üz qabığı 120 qr/m2 , mətni 80 qr/m2 A5 (210 mm x 148 mm) formatında kağızın 

hər iki üzündə çap edilir. Avtoreferatın mətni A5 formatında, səhifənin kənarlarından 15 mm boş sahə 

saxlanılmaqla, Azərbaycan dilində latın, rus dilində kiril və ingilis dilində ingilis (ABŞ) əlifbası, “Times 

New Roman” 12 şrifti ilə bir sətirarası intervalla qara rənglə yazılır. 

Avtoreferatda iddiaçı istifadə etdiyi materialların mənbələrinə və müəlliflərinə mütləq istinad 

etməlidir. Avtoreferat fəlsəfə doktoru dissertasiyaları üçün A5 formatında, otuz altı – qırx min işarə 

(mətndəki boşluqlar və əsərlərin siyahısı istisna edilməklə), elmlər doktoru dissertasiyaları üçün isə A5 

formatında, yetmiş altı – səksən min işarə (mətndəki boşluqlar və əsərlərin siyahısı istisna edilməklə) 

həcmində çap edilir. Humanitar elmlər üzrə həcmi bu həcmdən iyirmi faizədək artıq ola bilər. 

Mətndəki istinadın üst hissəsində nömrə qoyulur, səhifənin aşağı hissəsində həmin nömrənin 

qarşısında mənbənin biblioqrafik göstəricisi verilir. Biblioqrafik göstərici “Times New Roman” 10 şrifti 

ilə yazılır və ardıcıl nömrələnir. 
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