
                                                                                                                                                             

 

UN Volunteers Global Talent Pool (VMAM) üçün necə qeydiyyatdan keçməli 

Namizəd/Könüllü üçün istifadəçi təlimatı 

(Xülasə1)  

 

Məqsəd namizədlərin qeydiyyat prosesinin həmçinin, namizəd/ könüllü tərəfindən yerinə yetirilməli olan 

müxtəlif əməliyyatların detalli izahını təqdim etməkdir. Qeydiyyat prosesi bir neçə mərhələdən ibarətdir ki, 

bunların hamısı profilinizin tapşırıqlar üçün nəzərə alınması məqsədi ilə tamamlanmalıdır. 

BMT könüllüsü olmaq üçün minimum tələblərə cavab verdiyinizi yoxladıqdan sonra siz profilinizi UNV Global 

Talent Pool-da (VMAM) qeydiyyatdan keçirməyə dəvət edilirsiniz. Qeydiyyat prosesi təxminən 45 dəqiqə çəkir. 

Siz istədiyiniz zaman profilinizə informasiya əlavə edə və profilinizi  aktiv saxlamaq üçün hesabınıza daxil ola 

bilərsiniz.  

1. Giriş prosesi 

Namizəd sistemə daxil ola bilmək üçün UNV Global Talent Pool (VMAM) saytında qeydiyyatdan keçməlidir.  UNV 

Global Talent Pool (VMAM) internet tətbiqi üçün bu linkdən istifadə edə bilərsiniz: 

https://vmam.unv.org/candidate/signup. Görəcəyiniz ilk səhifə aşağıda göstərildiyi kimi BMT Könüllüləri Əsas 

Səhifəsidir.  

                                                           
1 Bütün sənədləri bu linkdən tapa bilərsiniz: https://www.unv.org/sites/default/files/VMAMUserGuideForCandidate.pdf 
 

https://vmam.unv.org/candidate/signup


                                                                                                                                                             

 

2. Qeydiyyatdan keçin 

Əgər ilk dəfə qeydiyyatdan keçirsinizsə  o zaman səhifənin sağ yuxarı küncündəki “Candidate Signup”-ın üzərinə 

klikləyin. Aşağıdakı bölmə, Birləşmiş Millətlər Könüllüləri ilə qeydiyyatdan keçmək üçün addım-addım 

prosedurları izah edir. 

1-ci addım. Bütün şəxsi məlumatları aşağıda göstərildiyi kimi əlavə edin: 



                                                                                                                                                             

 

 

1) Rəsmi sənədinizdə göstərildiyi kimi Adınızı və Soyadınızı daxil edin. 

2) Cinsinizi qeyd edin. 

3) Təqvimdən doğum tarixinizi seçin. 

4) UNV hesabınızla əlaqələndirmək istədiyiniz aktiv bir e-mail ünvanı daxil edin. 

5) E-mail ünvanını yenidən daxil edin.  

6) Şifrə qaydalarına uyğun Şifrə daxil edin. (Şifrəniz 8 və ya 32 simvol uzunluğunda olmali və aşağıdakı 

işarələrdən  ən azı 3-ü olmalıdır: bir kiçik hərf, bir böyük hərf, bir xüsusi simvol və bir rəqəm). 

7) Şifrəni yenidən daxil edin. 

8) Açılan menyudan bizim haqqımızda məlumatı necə əldə etmisiniz sualına cavabı seçin. 

9) Əgər beynəlxalq BMT könüllüsü ilə yanaşı Milli BMT könüllüsü də olmaq istəyisinizsə “I am interested in 

serving as a volunteer in my own country” təsdiq qutusunu seçin.  



                                                                                                                                                             

10) Şəkildə olduğu kimi mətni mətn qutusuna daxil edin (hərflər böyük və kiçik hərfləri avtomatik fərqləndirən 

proqramla fərqləndirilir). 

11) Şərtlər və qaydalarla razı olduğunuzu qeyd etmək üçün “I have read and accept the  “Terms of use and 

privacy policy” “  adlı təsdiq qutusunu seçin.  

2-ci addım. Davam etmək üçün “Sign Up” düyməsinə klikləyin və ya etdiyiniz dəyişiklikləri ləğv etmək üçün 

“Cancel” düyməsinə klikləyin.  

Qeyd: Zəhmət olmasa davam etməzdən öncə SPAM faylı olaraq göndərilmənin qarşısını almaq üçün  

“roster@unv.org” ünvanını kontakt siyahınıza və ya təhlükəsiz göndərənlər siyahısına  əlavə edin. 

3-cü addım. E-mail təsdiqi  

 

Yuxarıdakı addımlar yerinə yetirildikdən sonra istifadəçinin qeydiyyatdan keçdiyi e-mail adresə təsdiq e-maili 

göndərilir. Namizəd e-mail-də göstərilən “Email Verification link” yazısının üzərinə klikləyərək e-mail adresini 

təsdiq etməlidir.  

 

Təsdiqetmə tamamlandıqdan sonra UNV Global Talent Pool (VMAM) səhifəsində qeydiyyatın uğurla 

tamamlanması haqqında bildiriş mesajı görünür və istifadəçi login-lə davam edə bilər. İstifadəçi həmçinin 

qeydiyyatdan keçdiyi e-mail ünvanında “Welcome” maili alır.  

 



                                                                                                                                                             

 

       3. Profilinizi tamamlayın 

My Profile səhifəsinə bütün vacib informasiya daxil edilənə qədər qeydiyyat prosesi “incomplete” göstəriləcək. 

My Profile səhifəsi istifadəçiyə təhsili, işi və təcrübəsi  haqqında daha çox detal əlavə etməyə imkan verir. 

Profilinizin hazırki vəziyyəti  səhifənin sağ yuxarı küncündə göstərilir.  

İstifadəçi adı və şifrəniz vasitəsilə hesabınıza daxil olun. “My Profile” səhifəsi “Incomplete” vəziyyətində 

göstəriləcək.  

 

İstifadəçi fərdi bölməyə klik edərək müxtəlif bölmələrə keçə bilər. Tez-tez soruşulan sualların  siyahısına keçmək 

üçün “FAQ” üzərinə klikləyin.  

 

 

 

işarə seçilmiş bölmə haqqında məlumat verir.  

 

“My profile” səhifəsi 5 bölmədən ibarətdir və burada namizəd qeydiyyat prosesini tamamlamaq üçün məlumat 

daxil etməli və profil statusunu  “Active” olaraq dəyişməlidir.  

 



                                                                                                                                                             

 

Asterisc(*) ilə işarələnmiş sahənin doldurulması məcburi, asterisc ilə işarələnməmiş sahənin doldurulması isə 

məcburi deyildir. Lakin, baş verə biləcək hər hansı narahatlıqdan yayınmaq üçün bütün sahələrin doldurulması 

tövsiyə olunur.    

Vacib Qeyd:  

• 1-ci bölmə “Personal information” başlığı altında “I am interested in serving as a volunteer in my own 

country” adlı təsdiq qutusunu seçin. 

• Profilinizi doldurduqdan sonra, müraciətinizi nəzərdən keçirmək üçün “Submit My Profile” düyməsini klikləyin. 

• Sistem məcburi olaraq qeyd edilmiş, lakin doldurulmamış bütün sahələri göstərəcəkdir.  Qeydiyyat prosesi 

uğurla başa çatarsa, istifadəçi qeydiyyatın uğurla bitməsi haqqında səhifədə mesaj alır. Namizəd həmçinin My 

Page səhifəsini görə biləcək və istifadəçi statusu “Active” kimi göstəriləcək. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Xüsusi Çağırışlar 

UNV Global Talent Pool (VMAM) saytında könüllülük tapşırıqlarının nə zaman elan olunması işəgötürmə 

əməliyyatları ilə bağlıdır. Namizəd tapşırıq aşağıdakı qaydada elan olunduqdan sonra bu  tapşırıqlara müraciətini 

təqdim edə bilər. 



                                                                                                                                                             

 

Namizədlər tapşırıq üçün BMT heyəti tərəfindən seçilmək yerinə onları maraqlandıran şəkildə özləri müraciət 

edə bilərlər.  

 

 


