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DÖVLӘT İMTAHAN MӘRKӘZİ
2022/2023-cü TӘDRİS İLİ ÜÇÜN REZİDENTURAYA
QӘBUL ELAN EDİR
1. Rezidenturaya qәbul “Azәrbaycan Respublikasında
rezidenturaya qәbul qaydaları”na (bax: “Rezidentura”
jurnalı, 2022, №1, sәh. 2) uyğun olaraq Dövlәt
İmtahan Mәrkәzi (bundan sonra – Mәrkәz) tәrәfindәn
aparılır. Rezidenturaya qәbul olunmaq hüququna
Azәrbaycan Respublikasında әsas (baza ali) tibb tәhsili
almış şәxslәr, yaxud ali tibb sahәsindә müәyyәn
edilmiş qaydada ixtisası nostrifikasiya edilmiş xarici
ölkәlәrdә tәhsil almış şәxslәr (bundan sonra –
namizәdlәr) malikdirlәr.
2. Qәbul imtahanında iştirak etmәk üçün әrizә
qәbulu internet vasitәsi ilә aşağıdakı qaydada
aparılır.
Namizәd
- ekabinet.dim.gov.az internet sәhifәsindә “Şәxsi
kabinet” yaratdıqdan sonra (bax: “Şәxsi
kabinet”in yaradılması vә istifadә qaydası) әrizә
vermәk üçün tәlәb olunan mәblәği kabinetindәki
hesabına әlavә edir;
- tәlәb olunan mәblәği hesaba әlavә etmәk üçün
tәqdim olunan ödәniş üsullarından (bax:
epayment.dim.gov.az) istifadә etmәklә 16-rәqәmli
ödәniş kodu әldә etmәlidir;
- imtahanın I mәrhәlәsinin (baza fәnlәri üzrә biliklәrin
qiymәtlәndirilmәsi) 1-ci cәhdindә iştirak etmәk üçün
Şәxsi kabinet”inin istifadәçi adı vә parolundan
istifadә etmәklә 2022-ci il aprelin 25-dәn mayın
5-dәk Mәrkәzin müvafiq internet sәhifәsinә
(http://eservices.dim.gov.az/erizerez/erize) daxil olub,
“Namizәdin elektron әrizәsi” formasını doldurur vә
tәsdiq edir (etdirir);
- imtahanın I mәrhәlәsinin (baza fәnlәri üzrә biliklәrin
qiymәtlәndirilmәsi) 2-ci cәhdindә iştirak etmәk üçün
“Şәxsi kabinet”inin istifadәçi adı vә parolundan
istifadә etmәklә 2022-ci il iyunun 1-dәn 5-dәk
Mәrkәzin müvafiq internet sәhifәsinә
(http://eservices.dim.gov.az/erizerez/erize) daxil olub,
“Namizәdin elektron әrizәsi” formasını doldurur vә
tәsdiq edir (etdirir).
Әtraflı mәlumat jurnalın 4-8-ci sәhifәlәrindә vә
http://eservices.dim.gov.az/erizerez/erize sәhifәsindәki
aktual keçidlәrdә verilmişdir.

2.1. Rezidenturaya qәbul üzrә müsabiqәdә iştirak
etmәk üçün Azәrbaycan Respublikasında yerlәşәn ali
tәhsil müәssisәlәrini bitirmiş vә ya cari tәdris ilindә
bitirәn, qәbulun I mәrhәlәsindә – baza fәnlәri üzrә
biliklәrin qiymәtlәndirilmәsi imtahanında iştirak edib
“mәqbul” alan vә rezidenturaya qәbul olmaq hüququ
әldә etmiş Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşı olan
bütün namizәdlәr Mәrkәz tәrәfindәn müәyyәn edilmiş
müddәtdә Mәrkәzin rәsmi internet saytında
“Namizәdin elektron әrizәsi”ni dolduraraq özlәri
tәsdiq etmәlidirlәr.
Rezidenturaya qәbulun I mәrhәlәsindә iştirak edib
“mәqbul” alan namizәdlәrdәn cari ildә yenidәn I
mәrhәlә üzrә imtahan vermәk arzusunda olanlar
“Namizәdin elektron әrizәsi”ndә müvafiq qeydiyyat
aparmalıdırlar. Müsabiqә zamanı I mәrhәlә üzrә
imtahanda bir neçә dәfә iştirak etmiş namizәdin daha
yüksәk olan nәticәsi (balı) nәzәrә alınacaqdır.
Qeyd 1. Rezidenturada tәhsil alanlara rezidentura
tәhsilindәn imtina etmәdәn baza fәnlәri üzrә biliklәrin
qiymәtlәndirilmәsi imtahanında iştirak etmәk hüququ
verilir (bax: sәh. 8).
Qeyd 2. Әsas (baza ali) tibb tәhsilinin III kursunu
tam bitirmiş tәlәbәlәrә dә baza fәnlәri üzrә biliklәrin
qiymәtlәndirilmәsi imtahanında iştirak etmәk hüququ
verilir (bax: sәh. 8).
Qeyd 3. Xarici ölkәlәrdә ali tәhsil alan vә әsas
(baza ali) tibb tәhsilinin III kursunu tam bitirmiş
tәlәbәlәrә
dә
baza
fәnlәri
üzrә
biliklәrin
qiymәtlәndirilmәsi imtahanında iştirak etmәk hüququ
verilir (bax: sәh. 8). Bu kateqoriyaya aid olan şәxslәr
Mәrkәz tәrәfindәn müәyyәn edilmiş müddәtdә
Mәrkәzin rәsmi internet saytında “Namizәdin elektron
әrizәsi”ni doldurmalı vә әsas (baza ali) tibb tәhsilinin
III kursunu tam bitirmәlәri haqqında ali tәhsil
müәssisәsi tәrәfindәn verilmiş rәsmi arayışın notarial
qaydada tәsdiq edilmiş Azәrbaycan dilinә tәrcümәsini
Sәnәd Qәbulu Komissiyasına (bundan sonra – SQK-ya)
şәxsәn tәqdim etmәklә әrizәlәrini tәsdiq etdirmәlidirlәr
(ünvan: Bakı şәh., H. Әliyev küçәsi 299).
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Qeyd 1 vә 2-dә göstәrilәn kateqoriyalara aid olan
şәxslәr Mәrkәz tәrәfindәn müәyyәn edilmiş müddәtdә
Mәrkәzin rәsmi internet saytında “Namizәdin elektron
әrizәsi”ni dolduraraq özlәri tәsdiq etmәlidirlәr.
Digәr namizәdlәr müsabiqәdә iştirak etmәk üçün
Mәrkәz tәrәfindәn müәyyәn edilmiş müddәtdә
Mәrkәzin rәsmi internet saytında “Namizәdin elektron
әrizәsi”ni doldurmalı vә aşağıdakı sәnәdlәrin әslini
Mәrkәz tәrәfindәn yaradılmış SQK-lara şәxsәn tәqdim
etmәklә әrizәlәrini tәsdiq etdirmәlidirlәr.
2.1.1. Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşları
şәxsiyyәt vәsiqәlәrini, әcnәbilәr icazә vәsiqәlәrini vә
ya pasportlarını, vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr
yaşadıqları ölkәnin hüdudlarından kәnara getmәk üçün
onlara verilәn sәnәdlәri vә ya icazә vәsiqәlәrini,
Azәrbaycan
Respublikasında
daimi
yaşayan
vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr şәxsiyyәt vәsiqәlәrini,
qaçqın statusu almış şәxslәr vә onların ailә üzvlәri
qaçqın vәsiqәlәrini, onlara verilmiş yol sәnәdini,
beynәlxalq müqavilәlәrdә nәzәrdә tutulmuş hallarda
digәr sәnәdlәri vә ya icazә vәsiqәlәrini;
2.1.2. әsas (baza ali) tibb tәhsili haqqında sәnәdi vә
ona әlavәni;
2.1.3. xarici ölkәlәrdә ali tәhsil almış şәxslәr
Tәhsil
Nazirliyi
Azәrbaycan
Respublikasının
tәrәfindәn verilәn ixtisasın tanınmasının vә
ekvivalentliyinin müәyyәn edilmәsini tәsdiq edәn
sәnәdlәri;
2.1.4. xarici ölkәlәrdә ali ixtisas tәhsili almış,
diplomdan sonra ixtisaslaşma keçmiş Azәrbaycan
Respublikasının
vәtәndaşları
olan
hәkimlәr
Azәrbaycan Respublikası Sәhiyyә Nazirliyi tәrәfindәn
verilәn “Tibbi vә әczaçılıq fәaliyyәti ilә mәşğul
olmağa buraxılması barәdә şәhadәtnamә”ni.
2.2. Әcnәbilәr vә xarici ölkәlәrdә tәhsil almış
şәxslәr 2.1-ci bәnddә qeyd olunan sәnәdlәrlә yanaşı,
hәmin sәnәdlәrin notarial qaydada tәsdiq edilmiş
Azәrbaycan dilinә tәrcümәsini dә SQK-ya tәqdim
edirlәr.
2.3. Әrizәlәrin qәbulu zamanı dövlәt sifarişi
әsasında rezidentura tәhsili almaq istәyәn namizәdlәr
rezidenturanı
bitirdikdәn
sonra
Azәrbaycan
Respublikasının Sәhiyyә Nazirliyi tәrәfindәn müәyyәn
edilәn tibb müәssisәlәrindә 3 (üç) il müddәtindә әmәk
fәaliyyәti
ilә
mәşğul
olacaqları
barәdә
mәlumatlandırılırlar. Bu namizәdlәr elektron әrizәni
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tәsdiq etdiklәri andan qeyd edilmiş öhdәliyә razılıq
vermiş hesab olunurlar.
Azәrbaycan Tibb Universitetinin Hәrbi Tibb
fakültәsinin
mәzunları
rezidenturaya
qәbul
imtahanlarında iştirak etmәk üçün müәyyәn olunmuş
müddәtdә müvafiq fakültәyә müraciәt etmәlidirlәr.
Müraciәt edәnlәrin siyahısı Mәrkәzә tәqdim
olunduqdan sonra, onlar ”Namizәdin elektron әrizәsi”
formasını doldurur vә tәsdiq edirlәr.
3. Әsas (baza ali) tibb tәhsili әsasında rezidenturaya
qәbul imtahanı Mәrkәz tәrәfindәn mәrkәzlәşdirilmiş
qaydada iki mәrhәlәdә keçirilir:
 baza fәnlәri üzrә biliklәrin qiymәtlәndirilmәsi;
 ixtisas fәnlәri üzrә biliklәrin qiymәtlәndirilmәsi.
3.1. baza fәnlәri üzrә biliklәrin qiymәtlәndirilmәsi
imtahanının (I mәrhәlә) 2022-ci ilin may ayının 15-dә
(1-ci cәhd), tәkrar imtahanın (2-ci cәhd) 2022-ci ilin
iyun ayının 19-da1, ixtisas fәnlәri üzrә biliklәrin qiymәtlәndirilmәsi imtahanının (II mәrhәlә) isә 2022-ci
ilin avqust ayında keçirilmәsi planlaşdırılır2.
3.1.1. baza fәnlәri üzrә biliklәrin qiymәtlәndirilmәsi üzrә tәkrar imtahanda (2-ci cәhd) iştirak
etmәk üçün namizәdlәr Mәrkәz tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş müddәtdә tәlәb olunan mәblәği “Şәxsi
kabinet”lәrinin hesabına әlavә edib qeydiyyatdan
keçmәlidirlәr.
3.1.2.
İxtisas
fәnlәri
üzrә
biliklәrin
qiymәtlәndirilmәsi imtahanına baza fәnlәri üzrә
biliklәrin qiymәtlәndirilmәsi imtahanından “mәqbul”
alan (40 vә daha çox bal toplayan) vә rezidenturaya
qәbul olmaq hüququ olan namizәdlәr buraxılırlar.
İxtisas fәnlәri üzrә biliklәrin qiymәtlәndirilmәsi
imtahanına buraxılmış namizәdlәr tәlәb olunan
mәblәği “Şәxsi kabinet”lәrinin hesabına әlavә edib
Mәrkәz tәrәfindәn müәyyәn edilmiş müddәtdә
qeydiyyatdan keçmәlidirlәr.
İmtahanlarda iştirak üçün qeydiyyatdan keçmәyәn
namizәdlәr imtahana buraxılmırlar.
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Baza fənləri üzrə biliklərin qiymətləndirilməsinin (I mərhələ)
təkrar imtahanının (2‐ci cəhd) keçirilib‐keçirilməməsi
koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar respublikamızda sanitar‐
epidemioloji vəziyyətdən asılı olaraq müəyyənləşdiriləcək və bu
haqda əlavə məlumat veriləcəkdir.
Pandemiya ilə əlaqədar olaraq Nazirlər kabineti yanında
Operativ qərargahın tələb və tövsiyələri nəzərə alınaraq
imtahanın keçirilmə qrafikində yenidən dəyişiklik edilməsi
istisna edilmir.
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Namizәdlәrә hәr mәrhәlәdә 100 test tapşırığı
tәqdim olunur. Hәr iki mәrhәlәdә namizәdin hәr bir
test tapşırığına düzgün cavabı 1 (bir) balla
qiymәtlәndirilir. Sәhv cavablar namizәdin imtahan
nәticәsinә (yekun balına) tәsir göstәrmir.
3.2. Hәr bir mәrhәlәdә imtahan suallarının cavablandırılmasına 2 saat 30 dәqiqә vaxt ayrılır.
3.3. Qәbul imtahanları Bakı vә Naxçıvan
şәhәrlәrindә keçirilir.
3.4. İmtahanlarda iştirak etmәk üçün namizәd
imtahanlardan 3 gün әvvәl “Namizәdin imtahana
buraxılış vәrәqәsi”ni http://eservices.dim.gov.az /brxv
internet sәhifәsindәn çap edib götürür.
İmtahanın keçirilmә vaxtı vә yeri “Namizәdin
imtahana
buraxılış
vәrәqәsi”ndә
göstәrilir.
Namizәdlәr imtahanda iştirak etmәk üçün aşağıdakı
sәnәdlәri mütlәq gәtirmәlidirlәr:
- imtahan gününә müvafiq olan “Namizәdin
imtahana buraxılış vәrәqәsi”ni;
- “İmtahan iştirakçısının sağlamlığı haqqında
bәyannamә”ni (ayrı vәrәqdә çap edәrәk
imzalamaqla);
- şәxsiyyәti tәsdiq edәn sәnәdin әslini.
4. Müsabiqәyә ixtisas fәnlәri üzrә biliklәrin
qiymәtlәndirilmәsi imtahanında topladığı bal 50-dәn
az olmayan namizәdlәr buraxılırlar.
4.1. Müsabiqәyә buraxılan namizәd Mәrkәz
tәrәfindәn müәyyәn olunan müddәtdә “Rezidentura
üzrә ixtisas seçimi cәdvәli”nә әsasәn, bitirdiyi әsas
(baza ali) tibb tәhsili istiqamәtinә müvafiq olan
ixtisaslardan istәyinә uyğun olanlarını seçәrәk, onların
kodlarını elektron әrizәsindәki ixtisas seçimi formasına
istәdiyi ardıcıllıqla daxil edib tәsdiqlәyir (bu haqda
әlavә mәlumatlar “Rezidentura” jurnalının 2022-ci il
3-cü nömrәsindә verilәcәkdir).
5. Seçilmiş ixtisasların әrizә formasında göstәrilәn
ardıcıllığı müsabiqә zamanı әsas kimi qәbul olunur
vә namizәd topladığı bala әsasәn müsabiqәdәn keçdiyi
ilk ixtisasa yerlәşdirilir.
Müsabiqә zamanı ümumi balı eyni olan iki vә daha
çox namizәdi fәrqlәndirmәk üçün aşağıda qeyd edilәn
ardıcıllıqla әlavә göstәricilәr nәzәrә alınır:
 әsas (baza ali) tibb tәhsili üzrә ümumi orta
müvәffәqiyyәt göstәricisi (ÜOMG);
 baza fәnlәri üzrә biliklәrin qiymәtlәndirilmәsi
imtahanından toplanılan bal.
5.1. Ümumi balı eyni olan iki vә daha çox namizәdi
bir-birindәn fәrqlәndirmәk mümkün olmadıqda onların
hamısı müvafiq ixtisasa yerlәşdirilir.
5.2. Müsabiqәnin nәticәlәri açıqlandıqdan sonra boş
qalan yerlәr elan edilir, namizәdlәr tәrәfindәn 4-cü
bәnd nәzәrә alınmaqla ixtisas seçimi hәyata keçirilir vә
hәmin yerlәrә müsabiqә yolu ilә yerlәşdirmә aparılır.
6. Hәr hansı bir ixtisasa yerlәşdirilmiş namizәd
tәlәb olunan sәnәdlәrin әslini Mәrkәz tәrәfindәn
müәyyәn olunmuş müddәtdә qәbul olduğu tibb
müәssisәsinin tabe olduğu mәrkәzi icra hakimiyyәti
orqanına:

 Azәrbaycan Tibb Universitetinin Hәrbi Tibb
fakültәsinә qәbul olmuş şәxslәr Azәrbaycan
Respublikası Müdafiә Nazirliyinә;
 Naxçıvan Dövlәt Universitetinә qәbul olmuş
şәxslәr Naxçıvan MR Sәhiyyә Nazirliyinә;
 Azәrbaycan Tibb Universitetinә vә digәr klinik
bazalara qәbul olmuş şәxslәr isә Azәrbaycan
Respublikası Sәhiyyә Nazirliyinә şәxsәn tәqdim
etmәklә qeydiyyatdan keçmәlidir.
Namizәdin bu müddәtdә qeydiyyatdan keçmәmәsi
onun yerlәşdirildiyi ixtisas üzrә tәhsil almaqdan imtina
etmәsi kimi qiymәtlәndirilir. Bu namizәdlәr boş qalan
yerlәr üzrә keçirilәn müsabiqәyә buraxılmırlar vә onlar
qәbul olunanlar siyahısından xaric edilirlәr.
7. Rezidenturaya keçirilәn müsabiqә vә onun
nәticәlәri ilә bağlı namizәdlәrin müraciәtlәrinә
baxılması üçün Mәrkәz tәrәfindәn Apelyasiya
Komissiyası yaradılır.
8. Namizәd Mәrkәz tәrәfindәn müәyyәn olunmuş
müddәtdә Apelyasiya Komissiyasına onlayn müraciәt
etmәlidir. Apelyasiya Komissiyasının qәrarlarından
inzibati qaydada vә mәhkәmәyә şikayәt verilә bilәr.
9. Namizәdin aşağıdakı hәrәkәtlәrә yol vermәsi
qadağandır:
 saxta vә ya başqasına aid sәnәd tәqdim etmәk,
imtahana öz yerinә başqasını göndәrmәk;
 imtahana mobil telefon vә digәr rabitә vasitәlәri,
kalkulyator vә digәr elektron cihazlar, konspekt,
lüğәt, cәdvәl, mәlumat kitabçası vә digәr yardımçı
vasitәlәr gәtirmәk vә ya onlardan istifadә etmәk;
 yandırıcı, partlayıcı, kәsici, deşici, atıcı vә digәr
bu kimi әşyalarla imtahan binasına girmәk, özü ilә
tütün mәmulatı gәtirmәk;
 “İmtahan başlandı!” elan olunan andan imtahanın
sonunadәk sәbәbindәn asılı olmayaraq, zalda
yerini dәyişmәk, gәzişmәk, danışmaq vә digәr
hәrәkәtlәrlә imtahanın gedişinә mane olmaq;
 “İmtahan başlandı!” elan olunan andan 1,5 saat
müddәt keçәnәdәk vә imtahanın son 15 dәqiqәsi
әrzindә imtahan zalından çıxmaq;
 başqasının nәticәsinә tәsir göstәrmәk, o cümlәdәn
başqasının cavab kartına, sual kitabçasına baxmaq
vә ya öz cavab kartına, sual kitabçasına
başqasının baxmasına şәrait yaratmaq, sualın
cavabını soruşmaq vә ya bildirmәk;
 nәzarәtçiyә vә ya digәr şәxslәrә tapşırıqların
hәllindә kömәk üçün müraciәt etmәk;
 cavab kartını vә sual kitabçasını zәdәlәmәk, onları
nәzarәtçiyә tәhvil vermәdәn imtahan zalından
çıxmaq.
10. Namizәdin 9-cu bәnddә göstәrilәn hәrәkәtlәrә
yol vermәsi halları Mәrkәz tәrәfindәn aşkar edildikdә,
onun müsabiqә (imtahan) nәticәlәri lәğv edilir. Bu
qәrardan inzibati qaydada vә ya mәhkәmәyә şikayәt
verilә bilәr.
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“ŞӘXSİ KABİNET”İN YARADILMASI VӘ İSTİFADӘ QAYDASI
Dövlәt İmtahan Mәrkәzinin (DİM) elektron xidmәtlәrindәn faydalanmaq istәyәn hәr bir istifadәçinin
(abituriyentin, bakalavrın, namizәdin) elektron “Şәxsi kabinet”i olmalıdır. “Şәxsi kabinet” bir dәfә yaradılır vә
daim istifadә edilә bilәr. İstifadә edilmiş xidmәtlәr, imtahan nәticәlәri vә digәr mәlumatlar istifadәçinin “Şәxsi
kabinet”indә öz әksini tapacaq. Kabinet yaradılan zaman onun pul hesabı da açılır. Hesaba lazımi miqdarda vәsait
әlavә etmәk üçün müxtәlif ödәniş üsullarından (әtraflı mәlumat epayment.dim.gov.az saytında verilmişdir)
yararlanmaq olar. Vәsait DİM tәrәfindәn göstәrilәn xidmәtlәr üçün sәrf olunur.
“Şәxsi kabinet” yaratmaq üçün:
1. İstifadәçi ekabinet.dim.gov.az internet ünvanına daxil olur, şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәdin seriyasını
siyahıdan seçir, nömrәsini vә şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәddә göstәrilәn Fәrdi İdentifikasiya Nömrәsini (FİN)
müvafiq sahәlәrә daxil edib “Şәxsi kabinet yarat” düymәsini basır. Qeyd olunan mәlumatlar düzgün daxil
edilibsә, ekranda istifadәçinin soyadı, adı, atasının adı vә digәr mәlumatları әks olunur;
2. İstifadәçiyә müvafiq sahәlәrә mobil telefon nömrәsini vә elektron poçt ünvanını daxil etmәk tәklif olunur.
Mobil telefon nömrәsinin göstәrilmәsi mәcburidir. Bu mәlumatlar zәruri hallarda (kabinet yaratmaq, istifadәçi
ilә әlaqә saxlamaq, parolu bәrpa etmәk vә s. üçün) istifadә oluna bilәr. Kabinet yaradılanda vә ya telefon
nömrәsi istifadәçi tәrәfindәn dәyişdirilәndә istifadәçinin mobil telefonuna SMS vasitәsilә 6 rәqәmli tәsdiqlәyici
kod göndәrilir. Bu kod kabinetdә müvafiq sahәyә daxil edildikdә mobil telefon nömrәsi (nömrәnin aktuallığı
tәsdiqlәnir) aktual nömrә kimi kabinetdә saxlanılır;
3. Gәlәcәkdә “Şәxsi kabinet”ә daxil olmaq üçün istifadәçi müәyyәn tәlәblәrә riayәt edәrәk parol (parolu
unutmayın vә mәxfi saxlayın) tәyin etmәli vә onu müvafiq sahәlәrә daxil edib "Yadda saxla" düymәsini
basmalıdır. Nәticәdә, sistem tәrәfindәn kabinetә unikal nömrә tәyin edilir. Kabinetin nömrәsi xidmәtlәrdәn
istifadә edilәn zaman tәlәb oluna bilәr;
İstifadәçi “Şәxsi kabinet”ini menyudan aşağıdakı elementlәri seçmәklә idarә edә bilәr:
Şәxsi mәlumatlar. Menyudan bu elementi seçdikdә istifadәçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәddә әks edilmiş
mәlumatlar ekrana ötürülür. Kabinet yaradılandan sonra istifadәçi şәxsiyyәti tәsdiq edәn yeni sәnәd alıbsa, o,
"Sәnәdim yenilәnib" düymәsindәn istifadә edib mәlumatları yenilәmәlidir;
Әlaqә mәlumatları. Bu sәhifәdә istifadәçi mobil telefon nömrәsini vә elektron poçt ünvanını dәyişә bilәr;
Parolu dәyiş. İstifadәçi bu elementi seçib parolunu yenisi ilә әvәz edә bilәr;
Hesab. Bu sәhifәyә daxil olaraq istifadәçi aşağıdakı әmәliyyatları hәyata keçirә bilәr:
- Mәblәğin hesaba әlavә edilmәsi. “Şәxsi kabinet”in sahibinin şәxsiyyәt vәsiqәsinin nömrәsi göstәrilmәklә
elektron üsulla әldә edilmiş, lakin onun hesabına әlavә edilmәmiş mәblәğin hesaba әlavә edilmәsi iki
müxtәlif üsulla hәyata keçirilә bilәr:
Birinci üsul. “Şәxsi kabinet”in hesabına әlavә edilmәmiş mәblәğlәr, müvafiq ödәniş kodları vә digәr
mәlumatlar ekranda siyahı şәklindә öz әksini tapır. Cәdvәlin hәr bir sәtrindә "Mәblәği hesabıma әlavә et"
düymәsi göstәrilir. Bu düymәdәn istifadә etmәklә müvafiq mәblәğ hesaba әlavә edilir;
İkinci üsul. Elektron üsulla әldә edilmiş istәnilәn ödәniş kodu müvafiq sahәyә daxil edilir vә "Mәblәği
hesabıma әlavә et" düymәsindәn istifadә edilir;
- Hesaba әlavә edilmiş mәblәğlәr. Menyunun bu elementi seçildikdә indiyәdәk hesaba әlavәetmә
әmәliyyatlarına dair mәlumatlar (ödәnişin kodu, mәblәğ, tarix vә saat) sәhifәdәki siyahıda öz әksini tapır;
- Hesabdan istifadәlәr. Hesabdakı vәsait DİM tәrәfindәn göstәrilәn müxtәlif xidmәtlәrin haqqının ödәnilmәsi
üçün istifadә edilir. Bu funksiya seçildikdә hesaba әlavә edilmiş vәsaitin nә zaman vә hansı tәyinatla istifadә
edildiyini әks etdirәn mәlumatlar siyahı şәklindә tәqdim olunur;
- Digәr şәxsin hesabına vәsait köçürmә. İstifadәçi öz hesabından başqa “Şәxsi kabinet” istifadәçisinin
hesabına vәsait köçürmәk üçün hәmin “Şәxsi kabinet”in nömrәsini, köçürmәk istәdiyi mәblәği vә öz
parolunu müvafiq sahәlәrә daxil edib "Davam et" düymәsini basmalıdır.
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REZİDENTURAYA ӘRİZӘ VERӘN NAMİZӘD ÜÇÜN
TӘLİMAT
“Namizәdin elektron әrizәsi” formasının doldurulması vә tәsdiqi mәrhәlәsindә
Namizәd:
- elektron әrizә ilә iş üçün ekabinet.dim.gov.az internet sәhifәsindә “Şәxsi kabinet” yaratmalı vә hәmin
kabinetin pul balansına tәlәb olunan pul vәsaitini әlavә etmәlidir. Namizәd yalnız “Şәxsi kabinet”inin
istifadәçi adı vә parolundan istifadә etmәklә әrizә doldurub onu tәsdiqlәyә bilәr;
- Mәrkәzin saytından (eservices.dim.gov.az/erizerez/erize) ali tәhsil müәssisәsinә qәbul olmaq üçün tәqdim
etdiyi “Abituriyentin әrizәsi”ndәki iş nömrәsini öyrәnir vә tәlәb olunan sәnәdlәri toplayır;
- eservices.dim.gov.az/erizerez/erize internet sәhifәsinә daxil olur, “Şәxsi kabinet”inin istifadәçi adını vә
parolu müvafiq sahәlәrә daxil edib "Daxil ol" düymәsini basır.
- elektron әrizә forması ekranda açıldıqdan sonra “Namizәdin elektron әrizәsi” formasının doldurulma
qaydasına uyğun olaraq tәlәb olunan mәlumatları әrizәnin müvafiq sahәlәrinә daxil edir;
- әrizәni doldurduqdan sonra daxil edilmiş mәlumatların düzgün vә tam olmasını yoxlayır;
- Azәrbaycan Respublikasının Sәhiyyә Nazirliyinin mәlumatını oxuyur;
- "Bәyannamә" ilә tanış olur;
- "Әrizәni yadda saxla" düymәsini basır;
- proqram mәntiqi yoxlamalar nәticәsindә sәhvlәr barәdә mәlumat verәrsә, müvafiq düzәlişlәr aparır vә
yenidәn "Әrizәni yadda saxla" düymәsini basır;
-

proqram mәntiqi yoxlamalar nәticәsindә heç bir sәhv aşkar etmәdikdә, ekranda "Әrizәni tәsdiq et" düymәsi
aktivlәşir;

- "Әrizәni tәsdiq et" düymәsini basır. Bәyannamәni oxuyur vә "Şәrtlәrlә razıyam" düymәsini basmaqla
elektron әrizәni özü tәsdiq edir. Әrizәnin tәsdiq edilmәsi haqqında mәlumat ekranda göstәrilir;
- elektron әrizә formasındakı mәlumatları çap etmәk istәdiyi halda, "Әrizәni çap et" düymәsini basır;
- mәxfiliyi tәmin etmәk vә kәnar müdaxilәnin qarşısını almaq mәqsәdi ilә "Sәhifәdәn çıxış" düymәsini basır.
Namizәd әrizәsini tәsdiq edәnә qәdәr elektron әrizәsindә düzәliş edә bilәr.
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“NAMİZӘDİN ELEKTRON ӘRİZӘSİ”NİN
DOLDURULMA QAYDASI
Namizәd elektron әrizә formasını aşağıdakı qaydada doldurur:
Namizәd ali tәhsil müәssisәsinә qәbul olunduqdan sonra soyadında, adında vә ya atasının adında dәyişiklik
olubsa, әvvәlki soyadını, adını vә ya atasının adını 2(S), 2(A) vә 2(AA) bәndlәrindә müvafiq sahәlәrdә
Azәrbaycan әlifbası ilә qeyd edir;
8-ci bәnddә namizәdin “Şәxsi kabinet”indә qeyd etdiyi faktiki yaşadığı mәntәqәnin adı әks olunur. Bu bәnddә
namizәd heç bir әmәliyyat aparmır. Namizәdin imtahan verәcәyi şәhәr Mәrkәz tәrәfindәn namizәdin әrizәsinin bu
bәndindә göstәrildiyi faktiki yaşadığı mәntәqәyә görә tәyin edilir;
9-cu bәnddә namizәd özünün e-mail ünvanını daxil edir (bu ünvandan iş nömrәsini, şifri unutduqda vә digәr
zәruri hallarda namizәdlә әlaqә saxlamaq üçün istifadә olunacaqdır);
10-cu bәnddә namizәdin “Şәxsi kabinet”indә qeyd etdiyi әlaqә telefonu әks olunur. Bu bәnddә namizәd heç bir
әmәliyyat aparmır;
11-ci bәnddә bitirdiyi ümumi tәhsil müәssisәsinin (vә ya orta ixtisas tәhsili müәssisәsinin) yerlәşdiyi yaşayış
mәntәqәsinin adını, sonra isә bitirdiyi ümumi tәhsil müәssisәsinin (vә ya orta ixtisas tәhsili müәssisәsinin) adını
siyahıdan seçir, hәmin tәhsil müәssisәsini bitirdiyi ili müvafiq sahәyә daxil edir;
12-ci bәnddә әsas (baza ali) tibb tәhsili üzrә ali tәhsil müәssisәsinә qәbul olunduğu ili daxil edir;
13-cü bәnddә әsas (baza ali) tibb tәhsili üzrә ali tәhsil müәssisәsinә qәbul olunmaq üçün doldurduğu
“Abituriyentin әrizәsi"nin nömrәsini daxil edir;
13.1-ci bәnddә әsas (baza ali) tibb tәhsili haqqında mәlumat: “Әsas (baza ali) tibb tәhsilini bitirib – mәzundur”,
“Әsas (baza ali) tibb tәhsilini cari ildә bitirәcәk – cari ilin mәzunudur” vә ya “Әsas (baza ali) tibb tәhsilini növbәti
illәrdә bitirәcәk – mәzun deyil” bölmәlәrindәn birini siyahıdan seçir;
14-cü bәnddә әsas (baza ali) tibb tәhsili üzrә bitirdiyi ali tәhsil müәssisәsinin adını siyahıdan seçir, bu ali tәhsil
müәssisәsini bitirdiyi ili (әsas (baza ali) tibb tәhsilinin 3-cü kursunu tam bitirmiş tәlәbәlәr – bitirәcәyi ili) müvafiq
sahәyә daxil edir;
15-ci bәnddә әsas (baza ali) tibb tәhsili üzrә diplomunun seriyasını siyahıdan seçir, diplomun nömrәsini
müvafiq sahәyә daxil edir (bu bәnd yalnız mәzunlara aiddir);
16-cı bәnddә әsas (baza ali) tibb tәhsili üzrә bitirdiyi ixtisasın şifrini vә kodunu siyahıdan seçir;
17-ci bәnddә diplom üzrә ümumi orta müvәffәqiyyәt göstәricisinin (ÜOMG) neçә ballı sistemdә olduğunu
uyğun dairәni seçmәklә qeyd edir vә müvafiq hissәdә ÜOMG-ni göstәrir (bu bәnd yalnız mәzunlara aiddir);
18-ci bәnddә әsas (baza ali) tibb tәhsilini fәrqlәnmә diplomu ilә başa vurubsa, müvafiq sahәni seçir;
19-cu bәnddә namizәd imtahan verәcәyi dilә uyğun dairәni (Azәrbaycan vә ya rus) seçir;
20-ci bәnddә әsas (baza ali) tibb tәhsili istiqamәtini seçir;
21-ci bәnddә rezidenturaya qәbulun I mәrhәlәsindә – baza fәnlәri üzrә biliklәrin qiymәtlәndirilmәsi imtahanında “mәqbul” alanlar cari ildә bu imtahanda iştiraklarına dair müvafiq sahәni seçir.
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21. Rezidenturaya qəbul
imtahanın 1‐ci mərhələsində
topladığınız bal: 40
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NAMİZӘDLӘRİN NӘZӘRİNӘ

1. Baza fәnlәri üzrә biliklәrin qiymәtlәndirilmәsi imtahanından “mәqbul” alan (40 vә daha çox bal toplayan)
rezidentlәr (rezidenturada tәhsil alanlar) ixtisas fәnlәri üzrә biliklәrin qiymәtlәndirilmәsi imtahanına
rezidenturanı bitirdikdәn vә ya rezidentura tәhsilindәn imtina etdikdәn sonra buraxılırlar;
2. Әsas (baza ali) tibb tәhsilinin III kursunu tam bitirmiş (semestr imtahanlarını müvәffәqiyyәtlә vermiş) tәlәbәlәr
dә baza fәnlәri üzrә biliklәrin qiymәtlәndirilmәsi imtahanına buraxılırlar. İmtahanda iştirak etmәk arzusunda
olan tәlәbәlәr Mәrkәz tәrәfindәn müәyyәn olunmuş vaxtda (bax: sәh. 1, bәnd 2) qeydiyyatdan keçmәlidirlәr.
Baza fәnlәri üzrә biliklәrin qiymәtlәndirilmәsi imtahanından “mәqbul” alan (40 vә daha çox bal toplayan)
tәlәbәlәr ixtisas fәnlәri üzrә biliklәrin qiymәtlәndirilmәsi imtahanına yalnız rezidenturaya qәbul olunmaq
hüququ әldә etdikdәn, yәni әsas (baza ali) tibb tәhsilini tam bitirdikdәn sonra buraxılacaqlar (bax: “Rezidentura”
jurnalı, № 1, 2022, sәh. 2).
3. Baza fәnlәri üzrә biliklәrin qiymәtlәndirilmәsi imtahanında iştirak edib nәticәsi “mәqbul”la qiymәtlәndirilәn
xarici ölkәlәrdә ali tәhsil alan vә әsas (baza ali) tibb tәhsilinin III kursunu tam bitirmiş tәlәbәlәr dә ixtisas fәnlәri
üzrә biliklәrin qiymәtlәndirilmәsi imtahanına rezidenturaya qәbul olunmaq hüququ әldә etdikdәn, yәni tәlәb
olunan sәnәdlәri SQK-ya tәqdim etmәklә qeydiyyatdan keçdikdәn sonra (bax: sәh. 1, bәnd 2) buraxılacaqlar.
4. Baza fәnlәri üzrә biliklәrin qiymәtlәndirilmәsi imtahanından “mәqbul” alan namizәdlәrin nәticәsi 5 (beş) il
müddәtindә qüvvәdә qalır.

