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MƏZUNİYYƏT HÜQUQU ÜZRƏ MÜDDƏTLƏR   Əmək Məcəlləsinə əsasən tərtib edilmişdir. 
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a görə 

Uşaqlı 
qadınl

ara 

əsas məzuniyyətin minimum müddəti 21                

                   

kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında çalışan işçilərə 30                

məsul vəzifələrdə qulluq keçən dövlət qulluqçularına, 
müəssisənin rəhbər işçilərinə və mütəxəssislərinə 

30                

xüsusi təhsil müəssisələri istisna olmaqla, təhsil müəssisəsində 
pedaqoji iş aparmayan rəhbər işçilərə və inzibati-tədris heyəti 
işçilərinə, habelə məktəbdənkənar uşaq müəssisələrinin 
rəhbərlərinə 

30                

təhsil müəssisələrinin metodistlərinə, baş ustalarına, istehsalat 
təlimi ustalarına, təlimatçılarına, kitabxanaçılarına, 
laborantlarına, emalatxana rəhbərlərinə, dayələrə, dəyişək 
xidmətçilərinə, bədii rəhbərlərinə 

30                

elmi dərəcəsi olmayan elmi işçilərə 30                

həkimlərə, orta tibb işçilərinə və əczaçılara 30                

                   

16-18 yaşınadək işçilərə (fizioloji keyfiyyətlər) 35                

səhnəyə xidmət edən işçilərə 35                

                   

yaşı 16-dan az olan işçilərə (fizioloji keyfiyyətlər) 42                

Əlilliyin qrupundan, səbəbindən və müddətindən asılı 
olmayaraq işləyən əlillərə (fizioloji keyfiyyətlər) 

42                

sağlamlıq imkanları məhdud olan 18 yaşınadək işçilərə (fizioloji 
keyfiyyətlər) 

42                

teatr-tamaşa müəssisələrinin, televiziya, radio 
və kinematoqrafiya qurumlarının bədii və artist heyətlərinə 

42                

uşaq evlərinin, məktəbəqədər uşaq tərbiyə müəssisələrinin 
rəhbər işçilərinə, tərbiyəçilərinə, musiqi rəhbərlərinə, praktik 
psixoloqlara 

42                

metodika kabinetlərinin və mərkəzlərinin rəhbərlərinə, 
metodistlərinə və təlimatçılarına 

42                

ümumtəhsil internat məktəbləri, xüsusi məktəblər və xüsusi 
internat məktəblərinin tərbiyəçilərinə 

42                

məktəbdənkənar uşaq müəssisələrinin dərnək rəhbərlərinə, 
kütləvi işçilərinə 

42                

məşqçi müəllimlərə 42                

elmi tədqiqat müəssisələrinin, habelə ali təhsil müəssisələrinin 
elmi tədqiqat bölmələrinin fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi 
olan əməkdaşlarına, rəhbərlərinə və onların elmi işlər üzrə 
müavinlərinə, elmi katiblərinə 

42                

                   

AR-ın azadlığı, suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda xəsarət 
(yaralanma, travma, kontuziya) alan işçilərə 

46                

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanlarına 46                

Sovet İttifaqı Qəhrəmanlarına 46                

1941-1945-ci illər müharibəsində döyüş əməliyyatlarında iştirak 
etmiş, habelə hərbi xidmətdə olmuş qulluqçulara 

46                

“İstiqlal” ordeni ilə təltif olunmuş işçilərə 46                

AR-ın suverenliyi və ərazi bütövlüyünün müdafiəsi 
ilə bağlı digər dövlət təltifləri ilə təltif olunmuş işçilərə 

46                

                   

pedaqoji və elmi fəaliyyətlə məşğul olan işçilərə 56                

                   

yeraltı işlərdə çalışan işçilərə   6              

əmək şəraiti zərərli və ağır olan işçilərə   6              

əmək funksiyası yüksək həssaslıq, həyəcan, zehni və fiziki 
gərginliklə bağlı olan işçilər 

  6              

                   

5-10 il əmək stajı olan işçilərə     2            

10-15 il əmək stajı olan işçilərə     4            

15 ildən yuxarı əmək stajı olan işçilərə     6            

14 yaşınadək iki uşağı olan qadınlara       2          

14 yaşınadək üç və daha çox uşağı olan qadınlara       5          

sağlamlıq imkanları məhdud uşağı olan qadınlara       5          

uşaqlarını təkbaşına böyüdən atalara       5          

uşaqları övladlığa götürmüş şəxslərə       5          
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doktoranturada təhsil alan və daxil olmaq üçün         30        

fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işini 
tamamlamaqdan ötrü 

        60        

elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işini 
tamamlamaqdan ötrü 

        90        

dərsliklər və ya dərs vəsaitləri yazmaqla məşğul olan işçilərə         90        

                   

ümumtəhsil müəssisələrinin qiyabi qruplarında təhsil alan 
işçilərə buraxılış siniflərində imtahanlarını vermək üçün 

          20      

orta ixtisas təhsili müəssisələrinin qiyabi şöbələrində oxuyan 
işçilərə laboratoriya işlərini yerinə yetirdikləri, yoxlama və 
imtahan verdikləri dövrdə I və II kurslarda 

          20      

peşə məktəblərində, peşə litseylərində istehsalatdan 
ayrılmadan təhsil alan işçilərə imtahanlara hazırlaşmaq və 
imtahanları vermək üçün 

          30      

ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin qiyabi şöbələrində 
təhsil alan işçilərə dövlət imtahanları dövründə 

          30      

ali təhsil müəssisələrinin qiyabi şöbələrində oxuyan işçilərə 
laboratoriya işlərini yerinə yetirdikləri, yoxlama və imtahan 
verdikləri dövrdə I və II kurslarda 

          30      

ali təhsil müəssisələrinin qiyabi şöbələrində oxuyan işçilərə 
laboratoriya işlərini yerinə yetirdikləri, yoxlama və imtahan 
verdikləri dövrdə III və IV kurslarda 

          40      

diplom işinin hazırlandığı və müdafiə edildiyi dövrdə orta ixtisas 
təhsili müəssisələrinin qiyabi şöbələrində təhsil alan işçilərə 
kurslarda 

          60      

diplom işinin hazırlandığı və müdafiə edildiyi dövrdə ali təhsil 
müəssisələrinin qiyabi şöbələrində təhsil alan işçilərə 

          120      

                   

hamiləlik dövründə və doğuşdan sonrakı dövr üçün işləyən 
qadınlara 

            126    

doğuş çətin olduqda             140    

iki və daha çox uşaq doğulduqda             140    

kənd təsərrüfatı istehsalında çalışan qadınlara normal doğuşda             140    

kənd təsərrüfatı istehsalında çalışan qadınlara doğuş çətin 
olduqda 

            156    

kənd təsərrüfatı istehsalında çalışan qadınlara 2 və daha çox 
uşaq doğulduqda 

            180    

                   

orta ixtisas təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarına buraxılan
 işçilərə 

               7 

ailə, məişət və başqa sosial məsələləri həll etmək üçün işçilərə                7 

                   

arvadları doğuşla əlaqədar məzuniyyətdə olan kişilərə                14 

16 yaşınadək uşağı olan qadınlara və ya tək valideynlərə, 
qəyyumlara, himayədarlara 

               14 

müharibədə döyüşən ordunun tərkibində iştirak etmiş şəxslərə                14 

AR-ın ərazi bütövlüyü və suverenliyinin müdafiəsi 
zamanı xəsarət (yaralanma, travma, kontuziya) almış işçilərə 

               14 

insanın immunçatışmazlığı virusu ilə yaşayan uşaq böyüdən 
valideynlərə 

               14 

sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşağı olan 
valideynlərə 

               14 

ali təhsil müəssisələrində qəbul imtahanlarına buraxılan işçilərə                14 

ixtirasının və ya səmərələşdirici təklifinin işlədiyi müəssisədən 
kənar yerdə ilkin tətbiqi zamanı müəllifə 

               14 

ailənin xəstə üzvünə qulluq edən qohumlardan birinə səhiyyə 
müəssisəsininrəyi ilə 

               14 

əlillik qrupundan və səbəbindən asılı olmayaraq əlillərə                30 

sağlamlıq imkanları məhdud olan 18 yaşınadək işçilərə                30 

doktoranturada təhsil alan işçilərə                30 

həkim məsləhət komissiyasının rəyi əsasında xroniki 
xəstəliyə tutulmuş uşağı olan valideynlərdən birinə, yaxud 
ailənin uşağa bilavasitə qulluq edən digər üzvünə 

               uşaq 4 
yaşına

dək 

uşağa bilavasitə qulluq edən valideynlərdən biri, yaxud ailənin 
başqa üzvü 

       uşağın 
3 yaşı 
tamam 
olanad

ək 

 

 

http://www.elchinya.narod.ru/about.htm

