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1. Müəllim haqqında məlumat
Soyadı:Nuriyeva
Adı:Nabad
Atasının adı:Məhrəddin
Təhsili:Tam ali təhsil
Təltiflər: 2014-cü il “İlin müəllimi” fəxri fərmanı
Xarici dil: Rus dili
Vəzifəsi: Müəllimə
Əlaqə rekvizitləri: tel: (mob) (055)982-91-90 tel:(ev) 012-550-50-85
Gün ərzində kollecdə olduğu vaxt: I,II,III,IV,V günlər
2. Fənn barədə məlumat
Fənnin adı: “Arxiv sənədlərinin saxlanma qaydası”
Fənnin kodu: IPF-B04.1
Kreditlərin sayı:4
Fənn öyrənilən vaxt: 2017-2018 cı tədris ili
Prerekvizit fənlər: Fənnin tədrisi öncədən tədrisi zəruri olan fənn
Fənnin tədris forması: Mühazirə seminar
3. Fənnin əsas məqsədi
“Arxiv sənədlərinin saxlanması qaydası” fənninin əsas məqsədi müəssisə, idarə və
təşkilatların arxivlərində çalışan əməkdaşların iş funksiyalarını öyrətməkdir. Bu fənn
vasitəsilə tələbələr arxiv işlərinin aparılmasını öyrənirlər. Bu sahə üzrə Azərbaycan
Respublikası qanunvericilik sənədlərini mənimsəyirlər. Həmçinin, arxiv işçilərinin
vəzifə məsuliyyətini dərk edirlər. Kargüzarlığı başa çatmış sənədlərin təsdiq olunmuş
nomenklaturaya uyğun olaraq formalaşdırılmasını öyrənirlər.

4.Fənnin öyrənilməsi nəticəsində tələbə tərəfindən əldə olunan kompetensiyalar
Tələbələr bu fənn vasitəsilə aşağıda göstərilən nəticələri əldə edirlər:
1. “Arxiv sənədlərinin saxlanması qaydası” fənni arxivin fəaliyyəti, zəruriliyi,
strukturu haqqında geniş məlumat verir.
2. Tələbələr gələcəkdə tutacaqları vəzifələr haqqında, onların idarə olunması
haqqında , bu işin nə qədər ciddi və məsuliyyətli bir sahə olduğunu
öyrənirlər
3. Onlar bu fənn vasitəsi ilə Azərbaycan Respublikasının arxivinin fəaliyyətinə
aid qanunlarını öyrənirlər
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4. Tələbələr müəssisə, idarə və təşkilatlarda arxivlərin təşkili formalarını
öyrənirlər
5. Bu fənn vasitəsilə tələbələr bu işin məsuliyətini dərk edirlər
5. Mövzu-təqvim planı
№
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

Mövzunun adı

Tədris üçün ayrılan saat
Mühazirə
Məşğələ
Arxivin komplektləşdirilməsi və sənədlərin
2
2
dəyərinin ekspertizası
Arxivin komplektləşdirmə mənbələrinin
2
2
siyahısının tərtib edilməsi
Arxiv sənədlərini depozitar saxlamaq
2
2
hüququ olan təşkilatların komplektləşdirmə
mənbələrinin uçotu
Sənədlərin dəyərinin ekspertizasının
2
2
aparılması qaydası
Fond vərəqi
2
2
Sosial-hüquqi xarakterli sorğuların icra
2
2
qaydaları və müddətləri
Arxiv sənədlərinin məxfiliyinin
2
2
götürülməsinin nəticələrinin
rəsmiləşdirilməsi
Nəşrin plan-perspektinin tərtib edilməsi
2
2
Daxil olmuş audiovizual və elektron
2
2
sənədlərin mühafizıyə götürülməsi üçün
görülən tədbirlər
Sənədlərin fiziki vəziyyətindən asılı olaraq
2
2
bərpa işlərinin həyata keçirilməsi
Mühafizəxanadan verilmiş sənədlərin
2
2
vaxtında qaytarılmasına nəzarət
İşlərin, sənədlərin siyahısı
2
2
Sənədlərin sığorta surətlərinin nümunələri
2
2
İnzibati-ərazi bölgüsünün dəyişilməsi ilə
2
2
əlaqədar arxiv fondunun çərçivəsinin
müəyyən edilməsi
Arxiv otaqlarının, qəfəslərin, şkafların və
2
2
rəflərin nömrələnməsi qaydaları
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6. İstifadə olunan ədəbiyyat və tədris metodik vasitələr

Ədəbiyyat:
1. Məmmədova Mətanət “Arxivşünaslıq” Bakı-2003
2. Azərbaycan arxivşünaslığı – Bakı MBM mətbəəsi 2011
3. Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivlərinin əsas iş qaydaları Bakı 2011
7. Təhsilalma prosesinə nəzarət və tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsi
7.1. Tələbələrin sərbəst işlərinin (TSİ ) təşkili
Fənn üzrə semestr ərzində tələbələrə 10 sərbəst iş tapşırığı verilir. Hər tapşırığın
yerinə yetirilməsi 1 balla qiymətləndirilir.Sərbəst iş yazılı formada , fayl formasında ,
həcmi 1-2 səhfə (şrift 12) olamlıdır. Hər bir sərbəst iş tələbənin fərdi biliklərinin
məcmusu olduğuna görə plagiata yol verilməzdir.
Fənn üzrə sərbəst işlərin mövzuları və təhvil verilmə tarixi:
Sayı

Mövzular

Son tarix

1.

Fond vərəqi

2.

Arxiv otaqlarının, qəfəslərin, şkafların və rəflərin nömrələnməsi
qaydaları

3.

İşlərin, sənədlərin siyahısı

4.

Arxivin komplektləşdirilməsi
ekspertizası

5.

Arxivin komplektləşdirmə
edilməsi

6.

Nəşrin plan-perspektinin tərtib edilməsi

7.

Mühafizəxanadan verilmiş sənədlərin vaxtında qaytarılmasına
nəzarət

8.

Sənədlərin sığorta surətlərinin nümunələri

9.

Sosial-hüquqi xarakterli sorğuların icra qaydaları və müddətləri

10.

İnzibati-ərazi bölgüsünün dəyişilməsi
fondunun çərçivəsinin müəyyən edilməsi

və

sənədlərin

mənbələrinin

dəyərinin

siyahısının

ilə

əlaqədar

tərtib

arxiv
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7.2.Tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsi
Fənn üzrə kreditin hesablanması :
50 bal-imtahana qədərki bal:
 10 bal-dərslərə davamiyyətə görə; ( fənn üzrə ayrılmış auditoriya
saatlarının 25%-dən çoxunda iştirak etməyən tələbə həmin fəndən
imtahana buraxılmır)
 10 bal-tələbənin sərbəst işinə görə;
 30 bal-məşğələ dərslərinə görə.
Yekun qiymətləndirilmə
Tələbələrin biliyinin yekun nəzarət forması imtahandır (maksimum 50 bal)
Tələbənin biliyi 100 ballı sistemlə fənn üzrə semestr ərzində toplanmış balın yekun
miqdarına görə aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:
51 baldan aşağı- “qeyri - kafi”
-F
51-60 bal“qənaətbəxş”
-E
61-70 bal“kafi”
-D
71-80 bal“yaxşı”
-C
81-90 bal“çox yaxşı”
-B
91-100 bal“əla”
-A
Müsbət qiymət almış tələbə fənn üzrə müəyyən olunmuş 2 krediti qazanır. Qeyrimüvəffəq qiymət almış tələbə isə fənn üzrə kreditləri qazanmır və mövcud qaydalara
görə fənni təkrar dinləməlidir.

8. Tələbələrin nizam-intizamına qoyulan tələblər

pedaqoji işçilərin şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşmaq;

kollecin nizamnaməsinə uyğun olaraq, ictimai asayiş və daxili intizam, davranış
qaydalarının tələblərinə riayət etmək;

auditoriyadaxili təlim məşğələlərində iştirak etmək, müvafiq tədris planlarında
və kursların işçi proqramlarında nəzərdə tutulmuş bütün növ tapşırıqları müəyyən
edilmiş dövrlərdə yerinə yetirmək;

kollecin otaqlarına, tədris-laboratoriya avadanlığına, cihazlara, dərs vəsaitlərinə,
kitablarına və digər əmlakına qayğı və səliqə ilə yanaşmaq, onların korlanmasına,
zədələnməsinə və itməsinə yol verməmək, təmizliyə və səliqəyə riayət etmək.
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