
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən maliyyələşdirilən  

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

yanvar 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  
(Dekabr - Yanvar) 

2369.74  ₼ 



16.  Yanvar 2022-ci il üzrə maliyyə 
vəsaitindən xərclənən vəsaitin 
bölgüsünə dair məlumat 

Əməyin ödənişi:  
1000.00 ₼ 
 
 

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 

Yanvar ayında təlimlərdə aktiv 25 nəfər iştirak 
edib. 

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 yanvar 2022-ci 
il üzrə nəzərdə tutulmuş işlərə dair 
məlumatlar 

Yanvar: Modul 1 təlimləri.  

26.  Layihə çərçivəsində yanvar 2022-ci 
il üzrə görülmüş işlərə dair 
məlumatlar 

1. 13 yanvar 2022.  “İnsan-Kompüter 
Qarşılıqlı Əlaqəsinə Ümumi Baxış” 

2. 19 yanvar 2022. “İnsan-Kompüter 
Qarşılıqlı Əlaqəsi Sahəsində Nəzəriyyə və 
Yanaşmalar” 

3. 27 yanvar 2022. “İnsan-Kompüter 
Qarşılıqlı Əlaqəsinin Psixoloji Tərəfi”  

4. 03 fevral  2022. “İnsan-Kompüter Qarşılıqlı 
Əlaqəsinin Psixoloji Tərəfi”  

5.  “Azərbaycan Müəllimi” qəzetinin 14 yanvar 

2022-ci il tarixli nömrəsində 

(https://www.muallim.edu.az/news.php?id=18

956 ), “Müasir Çağırışlar və Təhsil” adlı məqalə 

dərc olunmuşdur. 

https://www.muallim.edu.az/news.php?id=18956
https://www.muallim.edu.az/news.php?id=18956


6. hci.az saytının ilkin forması hazırlanır. 
7. Roll-up çap olundu 
8. Insagram səhifəsi aktiv şəkildə fəaliyyət 

göstərir. www.instagram.com/hci.aze  
9. Plana uyğun büdcədə nəzərdə tutulmuş 

məbləğ aidiyyatı üzrə ödəndi 

Əlavə qeydlər 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tarix: Yanvar 2022 
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“Azərbaycan Müəllimi” qəzetinin 14 yanvar 2022-ci il tarixli nömrəsində 

(https://www.muallim.edu.az/news.php?id=18956 ), Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 

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

dəstəklənən, ““İnsan-Kompüter İnterfeysləri” sahəsində təhsil verənlərin peşəkarlığının 

yüksəldilməsi və beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi” layihəsi haqqında “Müasir Çağırışlar və 

Təhsil” adlı məqalə dərc olunmuşdur. 

https://www.muallim.edu.az/news.php?id=18956


   



 

 

 

 

  



 



Maliyyə hesabatı 

Əməyin ödənişi (1000 ₼) 

Şamil Hümbətov (Layihə rəhbəri) – 700 ₼ 

Elvin Cabbarlı (Layihə rəhbərinin köməkçisi) – 300 ₼ 

(Xidməti müqaviləyə əsasən bank hesabına köçürülüb) 

 

CARİ MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ (Cari qalıq: 45 790.26 ₼) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



 

 


