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Hörmətli namizəd!
Məqsədimiz biliklərinizi nümayiş etdirmək üçün sizə bərabər şərait
yaratmaq, imtahanlarda şəffaflığı, aşkarlığı və obyektivliyi təmin etməkdir.
İmtahanda uğur qazanmaq üçün siz yüksək bilik nümayiş etdirməklə
yanaşı bu “Yaddaş kitabçası”nda göstərilənləri mütləq nəzərə almalı və
imtahanın keçirilmə qaydalarına əməl etməlisiniz.
İMTAHANDA İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN AŞAĞIDAKILARA
ƏMƏL OLUNMALIDIR:
1. Namizəd imtahanın başlanması vaxtından 1 saat əvvəl imtahan keçiriləcək
ünvanda olmalı, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin əslini (şəxsiyyət vəsiqəsi,
müvəqqəti şəxsiyyət vəsiqəsi və ya ümumvətəndaş pasportu) mütləq təqdim
etməlidir.
DİQQƏT! Göstərilən sənəd olmadıqda və ya sənəd etibarsız
olduqda namizəd imtahana buraxılmır.
2. İmtahana gecikən namizədlər imtahana buraxılmır.
3. Namizəd sənədini imtahan binasının giriş qapısında buraxılış rejimini
həyata keçirən mühafizə əməkdaşlarına təqdim edib yoxlamadan keçdikdən
sonra imtahan zalının yerini öyrənir.
4. Namizəd şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi təqdim etməklə imtahan zalında
qeydiyyatdan keçir.
5. Namizəd imtahan zalında onun üçün ayrılmış kompüterin qarşısında əyləşir
və ekrandakı göstərişləri diqqətlə izləyir. İmtahan proqramının istifadəsi və
imtahan qaydaları ilə tanış olmaq üçün 15 dəqiqə vaxt verilir.
6. Namizəd ekrandakı şəxsi məlumatları (soyad, ad və ata adı) düzgün qeyd
olunduğunu diqqətlə yoxlayır. Hər hansı bir səhv aşkar etdikdə zal
nəzarətçisinə müraciət etmək üçün ekranın yuxarı sol küncündə yerləşən
“Personala müraciət” düyməsindən istifadə edir.
7. İmtahan proqramının istifadəsi və imtahan qaydaları ilə tanış olmaq üçün
ayrılan vaxt tamamlandıqdan sonra imtahan başlanır.
8. İmtahanın müddəti 2 saatdır.
9. Test tapşırıqlarını istənilən ardıcıllıqla cavablandırmaq olar.
10. Düzgün cavablandırılmış hər bir test tapşırığı 1 balla, yanlış
cavablandırılmış və ya cavablandırılmamış test tapşırıqları isə 0 balla
qiymətləndirilir.
11. Namizədlər imtahanda köməkçi vasitə kimi yalnız qələmdən və DİM
tərəfindən verilən xüsusi formalı qeyd vərəqindən istifadə edə bilər.
DİQQƏT! Başqasının cavablarını köçürmək və başqalarına köçürməyə
imkan vermək olmaz. İmtahandan sonra köçürmə hallarının aşkar edilməsi
məqsədilə aparılan araşdırma nəticəsində köçürmə faktı müəyyən edilərsə,
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həm köçürənin, həm də köçürməyə şərait yaradanın imtahan nəticələri ləğv
edilir.
DİQQƏT! İmtahan zamanı şəffaflığın və nizam-intizamın təmin edilməsi
məqsədilə imtahan prosesinin videoçəkilişi aparılır.
12. İmtahandan sonra keçiriləcək ekspertiza nəticəsində hər hansı bir test
tapşırığı səhv hesab edilərsə, həmin tapşırıq bütün namizədlər üçün düzgün
cavablandırılmış sayılır.
13. Namizəd imtahanın nəticələri ilə razı olmadıqda, nəticələr təqdim olunduğu
gündən etibarən 3 iş günü müddətində DİM tərəfindən yaradılmış apellyasiya
komissiyasına şikayət verə bilər. Şikayətə baxıldıqdan sonra nəticələrə dair
müvafiq qərar qəbul edilir. Namizəd bu qərardan məhkəməyə şikayət verə bilər.
NAMİZƏDƏ QADAĞANDIR:
İmtahan binasına (zalına) mobil telefon və digər rabitə vasitələri, elektron
cihazlar, kalkulyator, elektron məlumat daşıyıcısı, kitab, dəftər, jurnal,
konspekt, məlumat kitabçası, lüğət, cədvəl, çanta və digər yardımçı vəsaitlər
gətirmək və onlardan istifadə etmək;
2. Yandırıcı, partlayıcı, kəsici, deşici və digər bu növ əşyalarla imtahan
binasına (zalına) daxil olmaq və siqaret gətirmək;
3. İmtahan başlandıqdan sonra hər hansı bir səbəbə görə imtahan zalını tərk
edib yenidən geri dönmək;
4. Nizam-intizam qaydalarını pozmaq;
5. Zalda yerini dəyişmək, gəzişmək, yerindən durmaq, danışmaq, kiməsə
kömək etmək və ya kiminsə köməyindən istifadə etmək və bu kimi hallarla
imtahanın gedişinə mane olmaq;
6. Başqası üçün ayrılmış kompüterə baxmaq və ya öz kompüterinə başqasının
baxmasına şərait yaratmaq;
7. İmtahanın başlanma vaxtından 45 dəqiqə keçənədək imtahan zalından
çıxmaq.
DİQQƏT! İmtahan zamanı qaydaları pozan namizədlərə müvafiq
xəbərdarlıq edilir və ya onlar imtahandan kənarlaşdırılır və nəticələri ləğv
edilir.
Namizəd imtahanda iştirak edərkən, müsabiqənin keçirilməsi qaydalarına,
yaddaş kitabçasında əks olunan tələblərə və namizədlər barədə müəyyən edilmiş
qadağalara əməl etməlidir. Namizədin bu tələblərə və qadağalara əməl etməməsi
halları (köçürmə, habelə, saxta sənədlər təqdim etmə, imtahana öz yerinə
başqasını göndərmə və s. hərəkətlər) Mərkəz tərəfindən aşkar edildikdə, onun
imtahan nəticələrinin ləğv olunması barədə qərar qəbul edilir. Bu qərardan
məhkəməyə şikayət verilə bilər.
1.

Əgər siz imtahan zamanı qaydaların pozulması halları ilə rastlaşsanız,
mütləq nəzarətçiyə müraciət edin. Nəzarətçi lazımi tədbir görməsə, DİM
nümayəndəsinin imtahan zalına gəlməsini tələb edin.
Sizə müvəffəqiyyətlər arzulayırıq!
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