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İş yerində təcrübə müqaviləsinin Nümunəvi 

Forması təsdiq edilib 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 16 sentyabr 2019-cu il tarixli 413 nömrəli 

Qərarı ilə “İş yerində təcrübə müqaviləsinin Nümunəvi Forması” təsdiq edilmişdir. 

Nümunəvi müqavilə forması “Peşə təhsili haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 

(“Qanun”) 11.3 və 11.4-cü maddələrinə əsasən hazırlanmışdır. Belə ki, İşəgötürənin təklifi 

əsasında müəssisə və təşkilatlarda istehsalat təlimi və təcrübəsi keçənlər təhsil 

müəssisəsinin iştirakı ilə üçtərəfli qaydada iş yerində təcrübə müqaviləsi bağlayır.  

Qanunun 11.6-cı maddəsinə əsasən işəgötürənlər iş yerində təcrübə müqaviləsi əsasında 

istehsalat təlimi və təcrübəsinə cəlb olunan təhsilalanlara onların ixtisaslarına uyğun yerinə 

yetirdikləri iş və xidmətlərə görə minimum aylıq əməkhaqqından az olmamaq şərti ilə 

əməkhaqqı ödəyir. 

Nümunəvi müqavilə formasında əlavə olaraq İşəgötürənlə təhsilalan arasında bağlanacaq 

müqavilənin müddəaları qeyd edilmişdir. Belə ki, nümunənin 1.5-ci maddəsində 

göstərildiyi kimi, təhsilalan ilə işəgötürən arasında təcrübə dövrü üçün sınaq müddəti 

müəyyən edilmədən müddətli əmək müqaviləsi bağlanılır. 



Müqavilənin 1.3-cü maddəsinə əsasən təcrübənin sonunda təhsilalana müəssisədə təcrübə 

keçməsinə dair işəgötürən və peşə təhsili müəssisəsi tərəfindən imzalanmış xasiyyətnamə 

verilir. 

Nümunəvi müqavilə formasında işəgötürənin təcrübə ilə bağlı aşağıdakı vəzifələri müəyyən 

olunmuşdur: 

 təcrübəyə rəhbərlik etmək üçün mütəxəssis təyin etmək; 

 təhsilalanı əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası və sanitariya-gigiyena norma 

və qaydaları, avadanlıqların istismar qaydaları, müəssisədaxili intizam qaydaları ilə 

təlimatlandırmaq; 

 “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək 

qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun 4-cü maddəsinə və Qanunun 20.2-ci maddəsinə əsasən 

təcrübə keçən təhsilalanı istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri 

nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta etmək; və 

s. öhdəliklər daxildir. 

Onu da qeyd etmək istərdik ki, nümunəvi müqavilə formasına əsasən, işəgötürən təcrübə 

başa çatdıqdan sonra təhsilalanı işlə təmin etmək öhdəliyi daşımır. 

 

Yeni iş yeri və ya boşalan iş yeri barədə 

məlumatların elektron informasiya sisteminə 

daxil edilməsi Qaydası və Forması təsdiq edilib 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən 16 sentyabr 411 nömrəli Qərarı 

əsasında “Yeni iş yeri və ya boşalan iş yeri barədə məlumatların elektron informasiya 

sisteminə daxil edilməsi Qaydası və Forması” (“Qayda”) təsdiq edilmişdir. 

Qayda, Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin (bundan 

sonra - Nazirlik) Mərkəzləşdirilmiş Elektron İnformasiya Sisteminin (bundan sonra - MEİS) 

“Məşğulluq” altsisteminə (bundan sonra - MAS) yeni və ya boşalan iş yerləri barəsində 

məlumatın daxil edilməsi qaydasını və formasını müəyyən edir. 

İşəgötürənlər yeni iş yeri yarandığı və ya iş yeri boşaldığı gündən 5 iş günü müddətində 

əməkhaqqı göstərilməklə bu barədə məlumatı “Elektron hökumət” və ya Nazirliyin “e-

sosial” internet portallarından istifadə etməklə MAS-da formalaşdırılmış “Vakansiya 

Bankı”na daxil edəcəklər. Qaydanın 1 nömrəli əlavəsində işlə bağlı məlumatın daxil 

edilməsi forması göstərilmişdir. 

Bunun əsasında, MAS hər bir işəgötürən üzrə ştat vahidlərinə dair cədvəl yaradacaq və, 

beləliklə, işəgötürən boş olan iş yerini ləğv etdiyi təqdirdə, ştat vahidlərinə dair cədvəldə 

nəzərə alınması məqsədilə Nazirliyə bu barədə 5 iş günü müddətində rəsmi məlumat 

verəcəklər. 
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məsləhətləşmə və ya xidmətlər təmin etmir. Maliyyə fəaliyyətinizə və ya müəssisənizə təsir göstərə biləcək hər hansı 
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qaldığı zərərə görə məsuliyyət daşımır. 
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