
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən maliyyələşdirilən  

“Ali və orta ixtisas təhsilinin 2021/2022-ci illər üzrə inkişafı” qrant müsabiqəsi 

dekabr ayı üzrə  

H E S A B A T   

Sıra 
№-si 

Başlıqlar Layihəyə dair ümumi məlumat 

   

Resipiyent haqqında məlumat 

1.  Adı “Naxçıvan” Universiteti  

2.  Aid olduğu kateqoriya Digər kommersiya təşkilatı 

3.  Qanuni təmsilçinin soyadı, adı, 
atasının adı və vəzfəsi 

Əliyeva Nurlana Sabir qızı 
rektor 

4.  Dövlət qeydiyyatına alınma tarixi 02.07.1999 

5.  Qeydiyyatda olduğu və faktiki 
yerləşdiyi ünvan; 

Naxçıvan ş. 

6.  Vergi ödəyicisinin eyniləşdirilməsi 
nömrəsi (VÖEN-i) 

0200122341 

Müsabiqə barədə məlumat 

7.  Elan edilmiş müsabiqənin adı 
“Ali və orta ixtisas təhsilinin 2021/2022-ci illər 

üzrə inkişafı” qrant müsabiqəsi 

8.  Müsabiqə keçirilmiş prioritet 
istiqamətin adı  

İxtisaslar üzrə yeni və müasir tədris 
məzmununun hazırlanması və tətbiqi. 

9.  Müsabiqənin tarixi 05 oktyabr 2021 

10.  Donor ilə resipiyent arasında 
layihənin maliyyələşdirilməsi 
haqqında müqavilənin nömrəsi və 
tarixi 

MÜQAVİLƏ № AOİTİ-2021-09, 12 noyabr 2021 

Layihənin icrası ilə bağlı məlumat 

11.  Layihənin adı 
““İnsan-Kompüter İnterfeysləri” sahəsində 

təhvilverənlərin peşəkarlığının yüksəldilməsi 
və beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi”  

12.  Layihə üzrə layihə rəhbəri barədə 
məlumatlar (ad, soyad, ata adı, Ş/V-
nin nömrəsi, seriyası və təqdim 
edən orqanın adı) 

Hümbətov Şamil Nizaməddin oğlu,  
AZE 14042230, ASAN2 

13.  Layihənin büdcəsi: 68800.00 ₼ 

14.  Layihənin həyata keçirilməsi üçün 
ayrılan maliyyə vəsaitinin həcmi 
(70%). 

48160.00 ₼ 

15.  İstifadə edilmiş xərclər 1369.74  ₼ 



16.  ilkin mərhələ üzrə maliyyə 
vəsaitindən xərclənən vəsaitin 
bölgüsünə dair məlumat 

Əməyin ödənişi:  
1200.00 ₼ 
 
Kommunal və kommunikasiya xərcləri:  
20.00 ₼ 
 
Çap məhsullarının hazırlanması:  
109.74 ₼ (ƏDV daxil) 
 
Sair müxtəlif xərclər:  
40.00 ₼ (hci.az domain adının alınması) 

 

17.  Layihənin maliyyələşdirilməsini 
təsdiq edən sənədə dair məlumat 
(sənədin adı, tarixi və nömrəsi) 

Əlavədə  

18.  Layihənin icra müddəti (ayların 
ümumi sayı), 
o cümlədən aralıq hesabatının 
veriləcək tarixi (gün/ay/il) 

10 ay  

19.  Layihənin faktiki başlama tarixi 
(gün/ay/il) 

01 dekabr 2021 

20.  Layihənin gözlənilən başa çatma 
tarixi (gün/ay/il) 

03 oktyabr 2022 

21.  Layihənin icra ediləcəyi inzibati ərazi 
vahidi 

Naxçıvan  

22.  Layihənin icraçıları 
Layihə rəhbəri, layihə rəhbərin köməkçisi, 

Expert, təlimçi və mühasib  

23.  Layihənin monitorinqi və layihədə 
nəzərdə tutulan hədəflərin icrasına 
dair indikatorlar 

Rəsmi dəvət göndərdiyimiz 23 universitetdən 
14 universitetdən 42 əməkdaş layihəyə 

qoşulmaq üçün müraciət etdi 

24.  Layihənin icra etmə mərhələləri, 
vaxtları və həyata keçiriləcək 
tədbirlər barədə məlumatlar 

Dekabr: Dəyirmi masanın keçirilməsi, 
görüləcək işlərin müzakirəsi, təlim üçün saat 
və günün təyin olunması  
Yanvar: Modul 1 təlimləri 
Fevral: Modul 2 təlimləri  
Mart: Modul3 və ODTU-yə ezamiyyətə 
gedəcək komandanın seçilməsi. 
Aprel-May-İyun: kitabın tərcüməsi və nəşri 
İyul: layihənin yekun hesabatı və bağlanışı 

25.  Layihə çərçivəsində ilkin mərhələ 
üzrə nəzərdə tutulmuş işlərə dair 
məlumatlar 

Dekabr: Dəyirmi masanın keçirilməsi, 
görüləcək işlərin müzakirəsi, təlim üçün saat 
və günün təyin olunması  

26.  Layihə çərçivəsində ilkin mərhələ 
üzrə görülmüş işlərə dair məlumatlar 

1. İlkin görüş keçirildi, layihə haqqında 
təqdimat oldu 

2. “Naxçıvan” Universitetinin veb səhifəsində 
və sosial media səhifələrində qarant 
layihəsini rəsmi açılışı haqqında xəbər 
paylaşıldı 



3. “Azərbaycan Müəllimi” qəzetinə “Müasir 
çağırışlar və təhsil” adlı məqalə göndərildi 

4. hci.az domain adı alındı 
5. Roll-up dizayn olundu və çapa sifariş 

verildi 
6. Müvafik ixtisaslar üzrə təhsil verən iyirmi 

üç universitetə layihəyə qoşulmaları üçün 
rəsmi məktub göndərildi. 

7. Insagram səhifəsi fəaliyyətə başladı 
8. Plana uyğun büdcədə nəzərdə tutulmuş 

məbləğ aidiyyatı üzrə ödəndi 

Əlavə qeydlər 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tarix: Dekabr 2021 

 

 

 

  



AÇILIŞ TƏQDİMATI 

 

 

 



www.nu.edu.az 

https://nu.edu.az/az/%C9%99sas-s%C9%99hif%C9%99/nu/qrant-layih%C9%99sinin-

a%C3%A7ili%C5%9F-t%C9%99dbiri-ke%C3%A7irilib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://nu.edu.az/az/%C9%99sas-s%C9%99hif%C9%99/nu/qrant-layih%C9%99sinin-a%C3%A7ili%C5%9F-t%C9%99dbiri-ke%C3%A7irilib
https://nu.edu.az/az/%C9%99sas-s%C9%99hif%C9%99/nu/qrant-layih%C9%99sinin-a%C3%A7ili%C5%9F-t%C9%99dbiri-ke%C3%A7irilib


INSTAGRAM 

https://www.instagram.com/p/CXlBjdUsdIA/ 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CXlBjdUsdIA/


 

 

 

  



FACEBOOK 

https://www.facebook.com/naxcivanuniversiteti/posts/4870609589657846 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/naxcivanuniversiteti/posts/4870609589657846


ROLL-UP DİZAYNI 

 



www.hci.az 

 

 

 

  

http://www.hci.az/


Dəvət məktubu 

  



 

Universitetlər 

“Azərbaycan” Universiteti, “Odlar Yurdu” Universiteti, ”ADA” Universiteti, Azərbaycan Dövlət Aqrar 
Universiteti (Gəncə şəhəri), Azərbaycan Dövlət iqtisad Universiteti, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye 
Universiteti, Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası, Azərbaycan Texniki Universiteti, 
Azərbaycan Texnologiya Universiteti (Gəncə şəhəri), Bakı Ali Neft Məktəbi, Bakı Avrasiya Universiteti, 
Bakı Biznes Universiteti, Bakı Mühəndislik Universiteti, Lənkəran Dövlət Universiteti, Milli Aviasiya 
Akademiyası, Mingəçevir Dövlət Universiteti, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Qərbi Kaspi Universiteti, 
Sumqayıt Dövlət Universiteti, Xəzər Universiteti 



Müraciət edənlərin CV və Motivasiya məktubları 

 

 

 

 

 

 



Maliyyə hesabatı 

Əməyin ödənişi (1200 ₼) 

Şamil Hümbətov – 700 ₼ 

Məftun Əliyev – 500 ₼ 

(Maaş kartlarına köçürülüb) 

 
Kommunal və kommunikasiya xərcləri (20.00 ₼) 

0502927608 – 10 ₼ (mobil rabitə) – 10 ₼ (internet) 

(Maaş kartlarına köçürülüb) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Çap məhsullarının hazırlanması: 109.74 ₼ (ƏDV daxil) 
 

Roll-up çapı: 1 ədəd mexanizmli. (müqavilə ilə köçürmə) 

 

 

 



Sair müxtəlif xərclər: 40.00 ₼ (hci.az domain adının alınması) 
 
(Maaş kartlarına köçürülüb) 

 

 



 

 

  



CARİ MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ 

 

 


