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Karyera məsləhlətçisi
şəxsi qeydiyyatdan

keçirdir

KM şəxsin məşğulluq
imkanlarını

qiymətləndirir.

KM şəxsin FMP-sində 
peşə hazırlığı tədbirini 
və PH-nın şəxsə uyğun 
5 istiqamətini qeyd edir.  

bəli

Şəxsin MİQ 
nəticəsi peşə

hazırlığına 
uyğundur?

KM şəxsi digər məş-
ğulluq tədbirlərinə

yönləndirir.
xeyr

RMF MMTF/PHM-yə 
kursun başlamasıyla
bağlı göndəriş və adlı

siyahı göndərir 

KM şəxsə 
göndəriş verir. bəli

Şəxsə 
göndəriş verilə

bilər?

xeyr

Şəxsin işə 
düzəlməsi kursun 

bitmə tarixindən sonra 
kurs müddəti qədər 
müddət ərzindəmi 

baş verib? 

bəli

xeyr

Şəxs işə
düzəldi?

xeyr
Prosesin

sonu

Şə
xs

Şəxs qeydiyyat üçün
RMF və ya DOST

Mərkəzinə yaxınlaşır 
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İŞİD PH-ə uyğun
şəxslərin siyahısını
PHD-yə göndərir.

PHD şəxslərin peşəyə
uyğunluğunun yoxla- 

nılması üçün onu təhsil 
müəssisəsinə yönləndirir.

PHD şəxsi
PH kursunun 
qrupuna salır.

xeyrQrup doldu?

PHD İŞİD-ə qrupun
dolması məqsədi ilə yeni
şəxslərin göndərilməsi
barədə məlumat verir.

PH-a uyğun gələnlər İŞİD-in reyestrinə göndərilir 
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ÖTM / PHM şəxsin
qiymətləndirilməsini

təşkil edir.
uyğundur

 Şəxs
haqqında 

rəy

Şəxslə yenidən iş
aparılması üçün onu 

KM-ə yönləndirir.
uyğun deyil

Uyğun şəxslərin
adları PHD-yə

göndərilir.

ÖTM / PHM şəxsə 
təlim keçir.

ÖTM / PHM tədris
ayının sonunda aralıq

imtahanı keçirdir.

ÖTM / PHM şəxsə 
sertifikat verir

ÖTM / PHM yekun 
qiymətləndirmə

keçirdir

İmtahan 
nəticəsi

uğurlu

bəli
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MMTF təhsil müəssisəsi 
ilə müqavilə bağlayır və
kursun başlanmasına 

dair əmr verir.

MMTF/PHM şəxsi 
kursa cəlb edir.

MMTF ÖTM / PHM-
dən davamiyyət 

cədvəlini alır.

xeyr
Xaricolma 

səbəbi 
aşkarlanıb?

MMTF / PHM şəxsi
xaricolma əmri ilə

kursdan kənarlaşdırır.

MMTF şəxsin 
təqaüd kartını 

sifariş edir.

Bu addım sadəcə
1-ci ayda atılır

MMTF şəxsin 
təqaüdünü 

kartına köçürdür.

Təlimin 
müddəti 

bitdi?

MMTF ÖTM-in aylıq
ödənişini bank

hesabına köçürdür.

bəli

MMTF ÖTM-nin
yekun ödənişini 

icra edir.

xeyr

MMTF şəxsin iştirak 
etdiyi dərs sayına uyğun

təqaüdünü ödəyir və
təqaüdünü dayandırır.

PHM aylıq xərclərini öz
büdcəsindən qarşılayır

Prosesin
sonu

uğursuz

bəli

bəli

Bu addım təhsil müəssisəsi
PHM olduqda icra edilmir

Təhsil müəssisəsi PHM olduqda
bu addım icra olunmur


