
Tədbirlər Planının təsdiq edilməsi barədə 

 

Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin əmri 

 

“Cəlil Məmmədquluzadənin 150 illik yubileyinin  qeyd edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin  17 yanvar 2019-cu il tarixli 897 nömrəli Sərəncamının icrasını təmin 

etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 13.5-ci 

bəndini rəhbər tutaraq 

 

ƏMR EDİRƏM: 

 

1.Cəlil Məmmədquluzadənin 150 illik yubileyinin qeyd edilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planı 

təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

2. Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi, Gəncə Şəhər Təhsil İdarəsi, rayon (şəhər) təhsil şöbələri 

(idarələri), ali, orta ixtisas və peşə təhsili müəssisələri, Təhsil Nazirliyinin tabeliyindəki ümumi 

təhsil müəssisələrinin rəhbərləri Tədbirlər Planının yerinə yetirilməsini təmin etsinlər və 

görülmüş işlər barədə 20 dekabr 2019-cu il tarixinədək Təhsil Nazirliyinin aparatına hesabat 

təqdim etsinlər.  

3. Nazirliyin aidiyyəti struktur bölmə rəhbərləri Tədbirlər Planında nəzərdə tutulan 

tədbirlərin iş planlarına daxil edilməsini, onların icrasına nəzarəti, təhsil müəssisələrinə təşkilati 

köməklik göstərilməsini və daxil olmuş hesabatların ümumiləşdirilib rəhbərliyə təqdim 

olunmasını təmin etsinlər. 

4. İnformasiya şöbəsi (Elnur Məmmədov) əmrin əlavəsi ilə birlikdə çoxaldılıb aidiyyəti 

struktur bölmələrə, yerli təhsili idarəetmə orqanlarına, ali, orta ixtisas və peşə təhsili 

müəssisələrinə çatdırılmasını, Nazirliyin internet səhifəsində yerləşdirilməsini, “Azərbaycan 

müəllimi” qəzetində dərc olunmasını və keçiriləcək tədbirlərin KİV-lərdə işıqlandırılmasını 

təmin etsin. 

5.Əmrin icrasına nəzarəti öz üzərimə götururəm. 

Əsas:“Cəlil Məmmədquluzadənin 150 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 17 yanvar 2019-cu il tarixli 897 nömrəli Sərəncamı, 

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 18 fevral 2019-cu il tarixli 49 

nömrəli əmri ilə təsdiq olunmuş Tədbirlər Planı. 

 

Ceyhun BAYRAMOV, 

Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri 

15 mart 2019-cu il 

 



Azərbaycan Respublikası təhsil 

nazirinin 20.07. 2018-ci il tarixli, 

F-525 nömrəli əmrinə 1 nömrəli 

əlavə 

 

“Cəlil Məmmədquluzadənin 150 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 17 yanvar  2019-ci il tarixli 897 nömrəli 

Sərəncamının icrasını təmin etmək məqsədilə 

Təhsil Nazirliyinin  Tədbirlər Planı  

 

1. “Görkəmli ədib, dramaturq və publisist Cəlil 

Məmmədquluzadənin ədəbi-ictimai irsi 

müasir müstəvidə”, “Cəlil 

Məmmədquluzadə "Molla Nəsrəddin" 

ədəbi məktəbinin və tənqidi realizmin 

banisi kimi”, “Cəlil Məmmədquluzadə  

yaradıcılığında azərbaycançılıq”, “Molla 

Nəsrəddin" ədəbi məktəbində dil 

məsələləri“,  “Cəhalət və savadsızlığın 

ifşasında "Molla Nəsrəddin" 

karikaturalarının rolu” 

  mövzularında elmi konfransların keçiril-

məsi, konfranslar çərçivəsində ədibin  

həyat və yaradıcılığının,  Cəlil 

Məmmədquluzadənin əsərlərinin səhnə 

taleyini əks etdirən fotosərgilərin təşkili   

Ali və orta ixtisas təhsili 

müəssisələri 

2019-cu il  

 

2. Cəlil Məmmədquluzadənin 150 illik 

yubileyi ilə bağlı aparılan elmi 

tədqiqatların nəticələrinin ali təhsil 

müəssisələrinin saytlarında 

yerləşdirilməsi və elmi jurnallarında dərc 

edilməsi 

Ali təhsil müəssisələri 2019-cu il  

 

3. Ümumtəhsil məktəblərində X-XI sinif 

şagirdlərinin iştirakı ilə “Cəlil Məmməd-

quluzadənin əsərlərində dini fanatizmin 

Rayon (şəhər) təhsil 

şöbələri, ümumi təhsil  

müəssisələri  

 

2019-cu il  

 



 

 

 

 

 

 

 

tənqidi” mövzusunda inşa müsabiqəsinin 

keçirilməsi 

4. Cəlil Məmmədquluzadənin 150 illik  yubileyinə 

həsr olunmuş seminarların,  “dəyirmi 

masa”ların keçirilməsi, məktəb 

kitabxanalarında seçmə yolla Cəlil 

Məmmədquluzadənin dram əsərləri və 

hekayələrinin oxusu və müzakirəsinin təşkili 

Rayon (şəhər) təhsil 

şöbələri, ümumi təhsil  

müəssisələri, ilk peşə 

ixtisas  təhsil müəssisələri, 

məktəbdənkənar təhsil 

müəssisələri 

2019-cu il  

 

5. Cəlil Məmmədquluzadənin 150 illik yubileyi ilə 

bağlı  məqalələrin Respublika KİV-lərində 

dərc olunması, televiziya proqramlarında   

Cəlil Məmmədquluzadəyə  həsr olunmuş 

verilişlərin təşkili 

Ali təhsil                                      

müəssisələri 

 

2019-cu il 

 

Nurhal
Машинописный текст

Nurhal
Машинописный текст
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