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Məqsədimiz İş Dünyası - Universitet münasibətlərinin formalaşmasında regionun nümunəvi 

inkişaf Mərkəzinə çevrilmək və prinsipimiz cəmiyyətə keyfiyyət, sədaqət və etimadla xidmət 

etməkdir. Sizlərə xidmət etməkdən qürur duyuruq.

Beynəlxalq təlim və layihə mərkəzinin dünyanın aparıcı universitetlərindən sayılan Oxford, 

Harvard və Cambridge universitetləri davamlı inkişaf mərkəzlərinin (Continuing Education 

Center) təcrübələrindən yararlanaraq, 2002/2003 tədris ilindən etibarən universitet daxilində, 

2015/2016 tədris ilindən etibarən isə xidmət çərçivəsini genişləndirərək, Nərimanov rayonu  Aşıq 

Molla  Cümə küçəsi 138 ünvanında fəaliyyətlərini davam etdirir. Mərkəzimiz Universitet - İş 

Dünyası  əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə fəaliyyətə başlamışdır. Mərkəzin fəaliyyətləri  

sırasında Universitetin iş dünyası ilə olan münasibətlərinin tənzimlənməsi ilə yanaşı yüksək 

keyfiyyətli təlim və məsləhət xidmətləri, xarici dil, Dövlət qulluğu və magistraturaya hazırlıq, 

kompüter kurslarının təşkili, bir neçə funksional sahə üzrə layihələrin tətbiqi, habelə illik “İş 

Dünyası” bülleteninin nəşri yer almaqdadır. Bununla yanaşı mərkəzimiz ingilis dili üzrə Beynəlxalq 

sertifikatlar olaraq, sayılan TOEFL (Test of English as a Foreign Language) və IELTS (International 

English Language Testing System) rəsmi imtahan ünvanı olmağa haqq qazanmaqla yanaşı, 

komputer sahəsində beynəlxalq sertifikat sayılan ECDL (European Computer Driving Licence) və 

Microsoft şirkətinə aid kursların və rəsmi imtahanların mərkəzi olmağa layiq görülmüşdür. Hal-

hazırda mərkəz İş Dünyası İlə Əlaqələr üzrə Prorektorluğa bağlı olaraq öz fəaliyyətini davam 

etdirir. 
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î IELTS sınaq imtahanları

î TOEFL, IELTS, ALES, YÖS, SAT, TÖMER, GRE, GMAT kursları

î Dizayn kursları (Adobe Photoshop, Corel Draw, 3D max, Auto 

CAD və.s)

î Tərcümə xidmətləri

î WEB Dizayn xidmətləri

î Komputer Kursları (Cisco CCNP, C++, C#,  Web dizayn, HTML, 

CSS, Java Script, PHP, Oracle, Microsoft Office, Windows 

Server 2012, Apple Mac OS, Lira Soft 9.6  və.s)

î Dil kursları (İngilis, Rus, Çin, Fransız, Alman, Türk, Ərəb)

î Beynəlxalq maliyyə və mühasibatlıq (ACCA, SAP, 1C 

Mühasibatlıq, 1C Anbar) kursları

î Seminarlar

î Müəssisə və təşkilatlar üçün təlimlər və məsləhət xidmətləri

î ECDL (European Computer Driving Licence)

î Magistraturaya hazırlıq kursları (Məntiq, İnformatika, İngilis 

dili və ixtisas)

î Xaricdə bakalav, magistratura və doktorantura təhsili almaq 

istəyənlər üçün məsləhət xidmətləri

î Dövlət qulluğuna hazırlıq kursları (Qanunvericilik, Məntiq, 

İnformatika, Dünya görüşü)

î Mental Aritmetik kursları

Aşıq Molla Cümə küçəsi 138, Nərimanov - Bakı, Azərbaycan

055 448 2862;  070 841 7873;  012 564 1364 www.btlm.edu.az /btlm.edu.az

info@btlm.az

BEYNƏLXALQ İMTAHANLARIN RƏSMİ ÜNVANI

IELTS
Testing  Here

SAT
Scholastic Aptitude Test

R

ECDL
European Computer 
Driving Licence
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MARKETİNQİN ƏSASLARI10 SAAT

î Marketinqin tarixi inkişaf mərhələləri

î İstehlakçının  satın alma  qərarlarında ictimai, psixoloji  və fərdi 
xüsusiyyətlər?

î Sənaye  malı alıcılarının satınalma  metodları?

î Marketinq konsepsiyasında məqsədlər

î Marketinq nədir?

î Satış konsepsiyası ilə marketinq konsepsiyası arasındakı fərqliliklər 
nələrdir?

î Marketinq fəaliyyətinə təsir edən faktorlar hansılardır?
î Marketinqdə ilkin anlayişlar
î İstehlak bazarinin xüsusiyyətləri
î Bazara təsir edən  əsas iqtisadi  faktorlar  və iqtisadi  xüsusiyyətlər?  

î Sənaye  bazarları və alıcı  davranışı

î Bazar seqmentləşdirmə və məqsədli bazarın seçilməsi

î İstehlakçi  bazarlarında seqmentləşdirmə
î Sənaye  bazarlarında seqmentləşdirmə

î Hədəf  bazar  seçimində  əsas  mövzular
î Mc Carthy və marketinq kompleksi

î Malın ömrünü uzatmaq üçün 3 fərqli strategiya nədir? 

î Bazar seqmentləşdirmənin təhlükəli  və  məhdudlaşdırıcı  yönləri?

î Tənəzzül mərhələsindəki əmtəələr üçün strategiyalar hansılardır?

î Hədəf  bazar  seçimi  strategiyaları hansılardır?

î Yeni məhsulun müvəffəqiyyətsizlik səbəbləri

î Əmtəə, marka, qablaşdırma

î Qiymətləndirmə sistemləri
î Stimullaşdirma sistemləri
î Reklam büdcəsinin müəyyən olunması metodları
î Reklam fəaliyyətinin mərhələləri

î Satışın  stimullaşdırılması

î Rəqiblərin güclü və zəif tərəfləri (SWOT analizi)

î Xidmətin keyfiyyətinin komponentləri nələrdir?

î Münasib kombinasiya prosesinin mərhələləri hansılardır?

î Müştəri sədaqəti   meydana gətirmə metodları

î Marketinq araşdırması  mövzuları

î Satışın əsasları nələrdir?

î Təbliğat və PR

î PR planlanmasında dört addım
î Bölgü və funksiyaları

î Rəqabət   analizi

î Strategiya müəyyənləşdirmə və marketinq

î Bölgü kanalının seçilməsinə təsir edən faktorlar
î Bölgü kanalının qiymətləndirilməsi

î Bölgü kanalında vasitəçilər

î PR-da 5 təməl fəaliyyət

î Medya plançısının vəzifələri
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MÜKƏMMƏL MÜŞTƏRİ 
MƏMNUNİYYƏTİ

6 SAAT

î Müştəri sədaqəti necə təmin edilir?

î Müştəri kimdir? 

î Şirkətlər niyə müştəri itirir? 

î Müştəri duyğularının idarə edilməsi nədir?

î Müştəri xidmətində fərqlilik nədir?

î Müştəri qazanma  yolları nələrdir?

î Satış zamanı müştəriləri tək qoymamaq

î Yaxşı və pis xidmət – bunların nəticəsi

î Satış sonrası xidmət

î Xidmətin keyfiyyəti ilə malın keyfiyyətini bütünləşdirmək

î Müştərilərə qiyməti necə və nə zaman söyləmək lazımdır?

î Müştəri qarşılamada istifadə olunan danışıq dili və cümlələr

î Əmtəə haqqında məlumat necə əldə edilir? 

î Mükəmməl satıcının malik olduğu xüsusiyyətlər

î Eşitmək və ya qulaq asmaq?

î Bu günki müştəri nə istəyir?

î Müştəri etirazlarının səbəbləri və cavablandırma üsulları

î Satışın nəticələndirilməsi

î Malların geri qaytarılması və dəyişdirilməsi

î Müştəri hər zaman haqlıdır –  bu belədir ya yox?

î Müştəri diqqəti nədir?

î Bacarıqlı satıcı kimdir? 

î Müştərini yola salmaq

î Müştəri  xidməti niyə önəmlidir?

î Satış işinin əsas prinsipləri

î Kassada xidmət

î Yaxşı satıcı olmağın yolları

î Qiymətlərə olan etirazlara düzgün cavab vermə yolları

î Müştərilərin ehtiyaclarını hiss etmək bacarığı

î Satış zamanı effektiv təsir etmək

î Müştəri xarakterləri

î Mükəmməl xidmətin əsas amilləri

î Müştəriləri qarşılama metodları

î Satıcıların xarici görünüşü

î Firmaların uğur siqnalları  nələrdir?

î Malın təqdim olunması

î Müştəri etirazlarına niyə sevinməliyik?
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DAHA SƏMƏRƏLİ İCLAS 
NECƏ KEÇİRİLİR?

4 SAAT

î İclasların keçirilmə səbəbləri  nələrdir?

î İclasa hazırlıq mərhələsi.

î İclasda rollar neçə cürdür?

î İclasın bağlanması necə olmalıdır?

î İclasda səmərəli dinləmə necə olur?

î Müştəri iclaslari necə keçirilməlidir?

î Faydalı iclas idarə edən şəxs necə olur?

î Gündəliyin sıralaması necə olmalıdır?

î İclas bitəndə nə edilməlidir?

î Gündəlik hazırlayarkən diqqət!

î İclası idarə edən şəxsləri narahat edənlər nələrdir?

î Qrup iclasi necə keçirilməlidir?

î İclas üçün vaxt cədvəli necə olmalıdır?

î Qərar alarkən diqqət edilməsi lazım olanlar nələrdir?

î İştirakçıların gündəlikdən xəbərdar edilməsi 

î İclas idarəçisinin bilməsi lazım olanlar nələrdir?

î İclas yoxlaması necə olmalıdır?

î İclasları qısaltmaq necə mümkün ola bilər?

î İclasda iştirakçı sayı vacibdirmi?

î İştirakçıların sayı, faydaları və zərərləri nələrdir?

î Gündəlikdə olmayan məsələlərdən uzaq qalmaq necə mümkündür?

î İclasın açılışı 

î İclasda çətin anlar necə idarə olunmalıdır?

î İclas rəhbəri  kimdir?

î İclası idarə edən şəxs kimdir?

î İclasın hazırlıq mərhələsi niyə vacibdir?

î İclas yeri necə olmalıdır?

î İclas idarəçisi – iclas rəhbəri münasibətləri necə olmalıdır?

î İclasda iclas rəhbəri necə hərəkət etməlidir?

î İclasın vaxtı, İclasın müddəti

î Gündəliyi müəyyənləşdirmək niyə vacibdir? Gündəlikdə olması lazım olanlar nələrdir?

î İclasda iclas rəhbərinin sual şəkli necə olmalıdır?

î Fərqli məqsədli sual tipləri nələrdir?

î “Gizli gündəlik” nə deməkdir?

î İclası idarə edən şəxsin vəzifələri nələrdir? 

î İclasın bitiş saatının bilinməsi niyə vacibdir?

î İclaslarda uğursuzluqların səbəbləri  nələrdir?
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İDARƏETMƏNİN
TƏMƏL ƏSASLARI

6 SAAT

î İdarəetmə nədir?

î İdarəetmədə əsas faktorlar hansılardır?

î Müassir həyatımızda idarəetmə

î İdarəçi kimdir? Nədir? Nə deyildir? Nə olmalıdır? 

î Yaxşı bir idarəçinin birinci vəzifəsi

î İdarəetmədə missiyamız

î İdarəçinin hədəf strategiyası nədir?

î İdarəetmənin dörd əsas vəzifəsi

î İdarəetmənin funkisiyaları

î Təşkilatlanma

î Planlama

î Yoxlamanın mərhələləri

î İdarəetmədə vəzifə

î İdarəetmədə qərar və planlamada kollektiv

î Təşkilat strukturu

î İdarəçi ünsiyyəti

î İdarəetmədə əlaqə

î Sağlam təşkilatçılığın xüsusiyyətləri və s.

î İdarəetmədə dəyişmə necə olmalı?

î İdarəetmədə uçurumun səbəbləri

î İdarəetmədə savad

î Təşkilat strukturuna təsir edən faktorlar

î Planlama növləri

î İdarəetmədə səlahiyyət və məsuliyyət

î Başqalarının inamını qazanmaq üçün 11 yol

î İdarəetmədə açıqlıq

î İdarəetmədə qərar verm

î İstiqamətləndirmə

î İdarəetmədə işçi və onun iştirakı

î Planlama mərhələləri

î Planlamanın faydaları

î Necə uğursuz bir idarəçi olunur? 

î Yoxlama

î Xəstə təşkilatçılığın xüsusiyyətlər
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ŞİRKƏT DAXİLİ MÜNASİBƏTLƏR 
VƏ MƏSULİYYƏT

6 SAAT

î Daxili müştəri kimdir?

î Diqqət! Hədəfiniz nədir?

î Şəxsi həvəsləndirmə üsulları nələrdir?

î Hədəfləriniz olsun, sizi inkişaf etdirəcək hədəflər seçin

î Dedi-qodu edənlərdən uzaqlaşın

î Müştəri kimdir?

î “Bacarmaram” və “Bacararam”  

î Problemlərimə borcluyam!

î İnsanlarda hansı güc növləri var ?

î Özünüzə inanın

î Kömək edin, “Təşəkkür  edirəm”  deyin

î Kollektivinizə dəyər verin! Necə?

î Ünsiyyətcil olun, işə diqqətinizi verin

î Geri bildirmək işçini niyə həvəsləndirir

î Bəhanə deyil, məharət göstərin

î Ətrafinizda yaxşi təsir yaratmaq üçün  necə davranmalısınız?

î Heç vaxt tərs adam olmayın!

î Öyrədənə qarşı nəzakətli olun!

î Köməyə ehtiyacınız  varsa istəyin, yoxsa sübut edin!

î Şirkətiniz və siz

î Yol xəritəmiz nədir?

î İşçi axtarılır... amma necə bir işçi ?

î İşçilər arasında əlaqə və xəbərləşmə nədir?

î İnsanlara gözəl baxış nədir?

î Ünsiyyətdə qaydalar nədir?

î İş yerində qarşılıqlı güvən əsasdı

î Hədəfinizi parçalara bölün və stresə girməyin 

î İş yerində kim nəyi necə etməli ? Birdən səhv edərsəm?!

î Məsuliyyət götürün

î İnsanlara normal baxış nədir?

î Kollektiviniz üçün daimi olun

î “Mənim biliyim mənə bəsdir”

î “Bu işi heç sevmirəm”

î “Bu iş yerində həvəsləndirmə yoxdur”

î Məsuliyyət nədir? Niyə insanlar məsuliyyət almaqdan çəkinərlər?

î Sizi həvəsdən salan davranışlar nələrdir?
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ŞİRKƏT MƏDƏNİYYƏTİ 
VƏ İŞ ETİKASI

6 SAAT

î Ortaq dil

î Şirkət mədəniyyəti haradan başlayır?

î Dostluq münasibətləri

î İş görmədə metodsuzluq

î Şirkət mədəniyyəti nədir?

î Aid olmaq və etimad duyğusu

î Məxfilik, səhv istiqamətləndirmə

î Məmnuniyyətsizlik

î Şirkət mədəniyyətinin təmsilçisi
î Şirkət mədəniyyətinin müsbət cəhətləri

î Yeni işçilərin işə uyqunlaşdırılması

î Qrup ruhu 
î Şirkət mədəniyyəti olmayanda nə olur?
î Fərqli temperamentlərin fərqli yanaşması
î Çalışanlarda hədəfsizlik - misyonsuzluq

î Geyim
î İş əxlaqı nədir?

î Kollektivdə yer almaq
î İşdə etik problem

î Biz kimik?

î Münaqişə
î Münaqişənin həlli
î “Demişəm” xəstəliyi
î İşdən ayrılmaq əxlaqı
î Haqsızlıq
î İntizamsızlıq
î Vəzifədən sui-istifadə - istismar
î Kibir, kin, əziyyət, zülm

î Dedi - qodu
î Stres - əsəbilik
î Vaxtın tənzimlənməsi
î İşin təqib edilməsi
î Risk almaq
î İş nizam-intizamı 
î Faydalı iclas
î İnsan qarşısında nə gözləyir - empatiya
î Bədən dili
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ORTA SƏVİYYƏ MENECERLƏR 
ÜÇÜN İQTİSADİ ANALİZ

6 SAAT

î Tələbi və təklifi artıran və azaldan başlıca amillər hansılardır?

î Şirkətiniz hansı bazar strukturunda fəaliyyət göstərir? Oyun nəzəriyyəsini işlərinizə necə tətbiq 

edirsiniz? 

î Əxlaqi təhlükə, assimetrik informasiya və səhv seçim anlayışları 

î Tələbin qiymət elastikliyi şirkətin qiymətləri müəyyənləşdirməsində necə rol oynayır? 

î Maya dəyərinin tərkibini, sabit və dəyişən olaraq ifadə etmək nə üçün əhəmiyyətlidir?

î Rəqib şirkətləri tanımaq baxımından çarpaz tələb elastikliyi nə məna kəsb edir?

î Silikon Vadisindən çıxan iş fikirləri, sizin işinizə tətbiq olunabilərmi?

î Avtomobil şirkətləri niyə Silikon Vadisində mərkəz açmaq ehtiyacı hiss edirlər? 

î Tələbin gəlir elastikliyi ilə şirkətlərin sattığı malların hissi qavranması arasındakı münasibət nədir?

î İqtisadiyyatda köpük niyə əmələ gəlir?

î Dolların qlobal pul vahidi kimi tənəzzülü yaxındırmı?

î Son hədd maliyəti - son hədd gəlirinin müqayisəsi rasional qərar vermək üçün niyə 

əhəmiyyətlidir?

î Səmərəli maaş modelinin, işçi məhsuldarlığı ilə necə əlaqəsi var?

î Məcmu tələb və məcmu təklif anlayışlarını müzakirə etmək nə üçün önəmlidir?

î Mərkəzi Banklar, pul siyasətini necə tətbiq edirlər?

î Dünya İqtisadiyyatında baş verən son proseslərin müzakirəsi
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DAHA MƏHSULDAR KOMANDA ÜÇÜN 
BEYİN FIRTINASI VƏ MOTİVASİYA

3 SAAT

î Xəyallarınız varmı? Onlar sizin üçün necə stimul meydana gətirəbilər?

î A`dan Z`yə beyin fırtınasımetodu necə tətbiq olunur ?

î Silikon Vadisində mələk investorlara çatdırılan iş fikirləri sizin şirkətinizdə tətbiq 

ediləbilərmi?

î Dünyanı idarə edən xanımlardan nümunələr. 

î İş yerinizdə yumoru nə qədər istifadə edirsiniz ?

î Uşaqlarınız, gələcəkdə hansı ixtisaslara yiyələnməlidirlər?

î Silikon Vadisindən çıxan iş fikirləri, sizin işinizə tətbiq olunabilərmi?

î Network Marketing işindən əldə etdiyim təcrübələrin komandanız üçün önəmi

î Azərbaycanda ağıllı xanım sayısı, ağıllı kişi sayısından çoxdur? Cavab nə mənaya gəlir? 

î Avtomobil şirkətləri niyə Silikon Vadisində mərkəz açmaq ehtiyacı hiss edirlər? 
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ÜNSİYYƏTDƏ BƏDƏN DİLİ4 SAAT

î Ünsiyyəti əngəlləyən davranışlar nələrdir?

î Sözsüz ünsiyyət kanalları hansılardır?

î Sağlam duruş necə olmalıdır?

î Bədən danışır, necə?

î Təsirli ünsiyyətin məqsədi nədir?

î Əl, qol və ovuclardan istifadənin yolları hansılardır?

î Hissləri bruzə verən hərəkətlər nələrdir? 

î Üz cizgilərimiz və biz!

î Məşhur davranışlar hansılardır?

î Mesaj necə çatdırılsa daha təsirli olar?

î Bədən dilinin ifadələri hansılardır?

î Məkan istifadəsinin yolları?

î Müsbət qarşılandığınızı göstərən işarələr

î Maraqlanılan insansınız yoxsa... 

î Bədən dilində ünsiyyət nece olmalıdır?

î Bədən dilində geyimin təsiri nədir?

î Gözlər nə deyir?

î Ünsiyyəti asanlaşdıran davranışlar nələrdir? və s.

î Baxışları yoxlamanın üsulları hansılardır?

î Ünsiyyət necə olmalıdır?
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ZAMANIN İDARƏ EDİLMƏSİ 6 SAAT

î Strateji hədəf texnikası

î Ümumi məsləhətlər

î Strateji məqsədlər

î Həyatımız və həyatımızda balans

î Zaman  idarə etməsi tarixi

î Taktiki hədəflər

î Zaman  nədir?

î Zaman  itkiləri

î Hədəflər və öncəliklər

î Eyzenhauer  matrisi

î Zaman oğruları və onlarla mübarizə

î Zaman sərmayəmiz

î Zaman  idarə etmə texnikaları
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İNSAN RESURSLARININ İDARƏ 
EDİLMƏSİNƏ GİRİŞ

6 SAAT

î Nümunələrlə komanda çalışmaları

î İnsan resurslarının idarə edilməsinin mahiyyəti, məqsədi, prinsipləri, 

xüsusiyyətləri və inkişaf mərhələləri

î İnsan resurslarının idarə edilməsi orqanının müxtəlif faktorlardan asılı olaraq 

daxili strukturunun formalaşdırılması

î Təşkilati strukturun formalaşdırılması

î İnsan resurslarının idarə edilməsi üzrə əməkdaşların xüsusiyyətləri

î Əsasnamələrin, prosedurların, vəzifə təlimatlarının, iş təlimatlarının, iş 

diaqramlarının hazırlanması qaydaları

î İnsan resurslarının idarə edilməsi strukturunun əsasnaməsi

î İnsan resurslarının idarə edilməsi orqanının təşkilati struktur tərkibindəki yeri və 

əhəmiyyəti – sərhədləri

î İnsan resurslarının idarə edilməsi üzrə əməkdaşların vəzifə təlimatları və iş 

təlimatları

î İnsan resurslarının idarə edilməsi funksiyalarından nümunələr verilərək iş 

diaqramlarının (flow-chart-ların) hazırlanması

î İR vahidinin daxili və xarici informasiya axınının(hesabat sistemi) 

sistemləşdirilməsi
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İŞİN PLANLAŞDIRILMASI 
VƏ TƏTBİQİ

6 SAAT

î “İş planı”, “iş etikası” və “iş intizamı”, və s.

î İdarəçi-asissent işbirliyi necə qurulmalıdır?

î Müəssisəni və sektoru tanıma: müəssisə içi iş axışı

î Ətrafında müsbət təsir yaradacaq “bədən dili” 

î Müssisənin idarəetmə planları necə olmalıdır?

î Elektronik sənəd idarəetməsi bizə nə verəcək?

î İstisnalara görə idarəetmə fəlsəfəsi nədir?

î Planlamada ən önəmli ünsür nədir?

î İşdə müvəffəq olmanın sirri nələrdir?

î Sanal sənəd qeydiyyatı, arxivləmə sistemi

î Planların hazırlanmasında gözlənilən qaydalar nələrdir?

î Bir qələm və bir kağız

î Dəyişəbilərlik və reorganizasiya faydalıdırmı?

î İş planlamasında zaman amili nədir?

î İdarəçinin işini  kim və necə asanlaşdırmalıdır?

      xüsusiyyətləri hansılardır?

î Asissent – gələcəyin idarəçisi?

î İntizamlı bir ofis - məsuldar bir iş yeri

î Bizə nə lazımdır – QEYD

î Kağızsız ofisə keçiş nədir? 

î Rəhbər-Katib(ə), Rəhbər-asissent arasında işgüzar münasibətlər sistemi

î Ofis şəraitində insan əlaqələrinin əsasları hansılardır?

î Müassir ofis idarə etməsi necə təşkil edilməlidir?

î İş planlaşdırılması nədir?

î Müasir həyatımızda planlaşdırmanın əhəmiyyəti nədir?

î Ofisin idarə edilməsi və şirkətin təşkilatlanmasında əsas nöqtələr

î Ofisdə məlumat və sənədlərin idarə edilməsi metodları

î 5N-1K qaydası nədir?

î Ofis idarəetməsində idarəçi-rəhbər planlaması

î Müəssisə içi əlaqədə idarəçinin strategiyası nə olmalıdır?

î İdarəçinin asissenti olmalıdır(mı?)
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TƏDARÜK ZƏNCİRİ MENCMENTİ 
VƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

 12 SAAT

î Tədarük zənciri menecmentinə ümumi baxış
î Tədarük zənciri menecmenti

î Logistika və tədarük zənciri

î Tədarük zəncirində proseslər

î Tədarük Zəncirində tələb təxmini və qamçı təsiri (bullwhip effect)

î Tədarük Zənciri Əməliyyatı İstinad Modeli (SCOR)

î Yalın tədarük zənciri və xüsusəyyətləri
î İnkişaf ettirilən tələb menecmenti

î İsraf və maya dəyərinin azaltılması

î Proses və məhsul standartı

î Sənaye standartlarına uyqunluq

î İş mədəniyyətində dəyişiklik

î Çarpaz şikət işbirliyi

î Tədarük zəncirində şəbəkə dizaynı qərarları
î Tədarük zəncirində şəbəkə dizaynı

î Şəbəkə dizaynında qərar mərhələləri

î Tədarükçü şəbəkəsi və dizaynı

î Tədarük zincirində strategiyalar
î Çox tədarükçü

î Az tədarükçü

î Vertikal bütünləşmə

î Keiretsu Şəbəkəsi

î Virtual Şirkətlər

î Tədarük zəncirində satın alma
î Satın almanın təşkilat içindəki yeri

î Satin alma prosesi

î Satın alma planı və strategiyaları

î Tədarükçü seçimi qərarları
î Riskin İdarəedilməsi

î Qərarvermə Ağacı

î Tədarükçü Bilgi Qaynaqları

î Satıcılar və Müştərilər arasında  etik davranışlar

î Siyahıni daraltma

î Tədarükçü əlaqələrinin menecmenti
î Ortaqlığın müvəffəqiyyətli inkişafı

î Tədarükçü qiymətləndirmə və sertifikatlaşdırılma

î Tədarükçülərin inkişafı

î Tədarükçü əlaqələri menecmenti(SRM) və ERP 

î Tədarükçü qiymətləndirilmə
î Mövcud və Potensial qaynaqlar

î Mövcud tədarükçüləri formal və qeyri formal qəymətləndirmə

î Digər qəymətləndirmə kriteryları

î Potensial qaynaqların qiymətləndirilməsi
î Texniki, mühəndislik və istehsalat gücü

î Menecment və maliyyə yönündən qiymətləndirmə
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MATERİAL EHTİYAC PLANLAMASI 8 SAAT

î Məhsul strukturu dosyesi

î MRP ilə əlaqəli bir misal

î ERP

î MRP-nin inputları

î MRP-nin məhsulu(output)

î Planlanan sifarışlər

î Əsas istehsalat cədvəli

î Mal ehtiyatının durumu

î MRP II

î Təhlükəsizlik ehtiyatı

î Balanslaşdırılmış qapalı MRP

î MRP-də sifariş miqdarının müəyyən edilməsi

î Ümumi ehtiyaclar

î Zamanlama texnikaları

î Mal ehtiyatı əsas cədvəli

î Tədarük zamanı

î MRP-nin genişlənməsi

î Həcmin planlaşdırılması

î MRP-yə ümumi baxış

î MRP prosesi
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LOGİSTİKA VƏ DAŞINMANIN 
MENECMENTİ

12 SAAT

î Logistikanın strateji önəmi

î Tədarük zənciri Strategiyaları

î Vertikal bütünləşmə

î Logistikanın altı əməliyyat məqsədi

î Logistika və tədarük zənciri menecmenti

î Global logistika

î Az tədarükçü

î Daşıma sistemləri

î Daşıma qərarına təsir edən faktorlar

î Çox tədarükçü

î Daşıma şəbəkəsi üçün alternativ qərarlar

î Virtual şirkətlər

î Logistikaya ümumi baxış

î Keiretsu şəbəkəsi

î Tədarükçü seçimi və qiymətləndirilməsi

î Logistikada daşıma(transportation)

î Cross Docking sistemləri

î Paylama ehtiyaclarının planlaması(DRP)

î Fabrik içi daşıma

î Tədarük zənciri əməliyyatı istinad modeli (SCOR)

î Tədarük zəncirində tələb təxmini və qamçı təsiri 

î Dərzi(tailorerd) daşınması

î Daşımada rotalama və cədvəl

î Logistikada paylama(distribution) şəbəkəsinin seçimi

      (bullwhip effect)

î Yalın logistika

î Üçüncü partiya və dördüncü partiya logistika(3PL/4PL)
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SATINALMA VƏ TƏDARÜK 
MENECMENTİ

10 SAAT

î Satınalmanın təşkilat içindəki yeri

î Müqavilələrin idarə edilməsi

î Doğru qaynaq seçim planına nələr daxildir?

î Təçhizat təşkilatının idarəedilməsi

î Ehtiyyatlarda ABC analizi necə edilir?  

î Satınalama politikası və strukturu

î Satınalma performansının qiymətləndirilməsi

î Qiymət endirim aralıqlarının analizi

î Satınalama və tədarük danışıqlarının menecmenti

î Ehtiyyatların idarəolunması

î Satınalama, təmin etmə (procurement), outsourcing nədir?

î Təchizat menecmenti və Təchizat zəncirinin menecmenti  nədir?

î Satınalma strategiyaları və korporativ planlama

î Təchizatçıların seçilməsi və Performansın ölçülməsi

î Təklif üçün istəyə (RFP) nələr daxil edilməli?

î Müqavilə növləri

î Tədarükçü əlaqələrinin İdarəedilməsi (SRM)

î Materialların idarə edilməsi və Tədarük əməliyyatları

î Tədarükçünün sabit və dəyişkən maliyəti necə analiz edilir?

î Tədarükçü qiyməti və maya dəyəri analizi

î Ən uyğun sifariş miqdarı nə olmalıdır?

î Təhlükəsizlik ehtiyatı nə qədər olmalıdır?

î Tədarük zəncirində qamçı təsiri(bullwhip effect) nədir?

î Tədarükçülər üçün keyfiyyət təminatı və texnikası
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İSTEHSALATIN PLANLAŞDIRILMASI16 SAAT

î Bütövləşdirilmiş (Aggregate) planlaşdırma

î İstehsalat fəaliyyətlərinə nəzarət (PAC) texnikaları nələrdir?

î Statistik proses nəzarəti (SPC) və nəzarət diaqramları 

î Material Ehtiyac Planlaması (MRP) nədir?

î İstehsalatda rəqabət üstünlüyünü necə əldə etmək olar?

î İstehsalat və korporativ strategiya nədir?

î İstehsalat sistemləri

î İstehsalat planlamanın funksiyaları nələrdir?

î İstehsalat üçün tələb necə təxmin(forecasting) edilir?

î Ehtiyyat və Anbarların idarə edilməsi

î İstehsalata üçün ən sərfəli sifariş miqdarı(EOQ) necə hesablanır?

î Hazırlama xərci(setup cost) və  ehtiyyat xərci nədir?

î Təfsilatlı Planlama

î Keyfiyyətin idarə olunması

î Toplam keyfiyətin idarəolunmasında (TQM)'in yeddi aləti

î Dəyər Axışı Menecmenti (VSM) israfları necə ortaya çıxarır?

î Tam Zamında İstehsalat (JIT)  nədir?

î Elastik istehsalat sistemləri (FMS)

î İstehsalat həcminin planlaması (Capacity Planning)

î İstehsalatda MRP necə tədbiq olunur?

î İtələmə (push) və çəkmə (pull) tipli sistem arasında fərq nədir?

î Tam Zamnında istehsalatın üstünlükləri nədir?
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STATİSTİK TƏHLİL 20 SAAT

î Modul 1.  Ehtimal konsepsiyası

î Ehtimal, gözlənilən dəyər, variasiya

î Portfelin gözlənilən gəlirliyi və gəlirliyin variasiyası

î Bayes formulası və ehtimalın hesablanması

î Modul 2. Ehmalının əsas paylama funksiyaları

î Diskret təsadüfi dəyişilən və Davamlı təsadüfi dəyişilən

î Monte Karlo simulyasiyası

î Modul 3. Statistika

î Əsas konsepsiya

î Tezlik və məlumatın təqdim edilməsi

î Məlumatların qrafik təsviri

î Mərkəzə meylliyin ölçülməsi

î Məlumatın paylanmasının digər metodları

î Dispersiyanın ölçülməsi

î Modul 4. Nümunə və qiymətləndirmə

î Nümunə (sampling)

î Nümunənin ədədi ortasının paylanması (mərkəzi limit teoremi)

î İntervalın qiymətləndirilməsi

î Modul 5. Hipotezin testi

î Ədədi orta üzrə test

î Variasiyaya görə test

î Korelyasiyaya görə test 
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MS EXCEL PROQRAMININ BİZNES 
YÖNÜMLÜ İSTİFADƏSİ

28 SAAT

î MS Excel-in biznes məqsədlərinə istifadəsi üçün ilkin tanışlıq

î Biznes məqsədləri üçün istifadə olunacaq qraflar və interfeyslər, 

effektiv biznes ünsiyyət üçün ən uğurlu qrafiklər

î Biznes yönümlü məsələlərin həlli üçün istifadə olunacaq 

funksiyalarla ilkin tanışlıq

î Məlumatın paylanma qrafikləri, korrelyasiyalar, biznesdə reqressiya 

təhlili və hipotez testləri

î Ssenari analizi, həssaslıq və break-even təhlilləri məsələlərində MS 

Excel tətbiqi

î Effektiv biznes hesabatın hazırlanması və düzgün biznes mesaj 

verilməsi

î Böyük məlumat bazası ilə işləmək: düzgün məlumatları seçə bilmək 

və məlumatı qərara çevirmək səriştələri

î Logistik məsələlərin həlli və bunun üçün istifadə olunan funksiyalar, 

cədvəllər və interfeyslər

î Excel-də risk və həssaslıq təhlili

î Biznesdə proqnozlaşdırma məsələsində MS Excel tətbiqi

î İnvestisiya və maliyyə-mühasibat məsələlərinin həllində MS Excel 

tətbiqi
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TELEFONDA TƏSİRLİ DANIŞIQ 
METODLARI

4 SAAT

î Zəng etmə səbəbimizi açıq, aydın, qısa söyləmək

î İntizamlı bir ofis - məhsuldar bir iş yeri

î Zəng edən şəxsə, onun bizim üçün əhəmiyyətli biri olduğunu hiss etdirmək 

î Hər telefon  danışığında,  hökmən  təsirli  olmaq  üçün

î Neqativ çevrə şərtlərinə qarşı tədbir almaq

î Narazı müştərilərin öhdəsindən gəlmə metodları

î Aktif və təsirli dinləmə metodları

î Hər zəng edən, gözlədiyimiz bir qonaqdır kimi (bir “FÜRSƏT” gəldi !!)

î Zəng edəni bir başqası ilə görüşdürmək, gözləmə rejiminə almaq və ya ismarıc göndərmək

î Müvəffəq olmaq üçün ofis atmosferi önəmlidirmi?

î Professional nəzakət və gülərüzlülük

î Doğru şəxsi tapmaq, əlaqə qurmaq

î Pərdələmək üçün: - kim zəng etmişdi deməliyəm? yerindəmi baxım, indi masasında / otağında 

deyil, ismarıc qoymaq istəməzsiniz?

î Profesional nəzakət (telefonla danışıq mədəniyyəti)

î Təklif və istəklərimizlə əlaqəli öncədən alternativlər hazırlamaq 

î Günə necə başlamalı?

î Əks münasibətlərə görə danışığımızı tənzimləmək

î Gülərüz və mülayim əlaqə qurma qərarlılığı olmalı

î 5N-1K qaydası nədir? Bizə zəng edildiyi zaman

î Zəng etmədən öncə danışığımızı planlamalıyıq

î Ön planımızı tətbiq etmək

î Biz  zəng  etdiyimiz  zaman

î İşdə müvəffəq olmanın sirri nələrdir?

î Zəng edənin ehtiyaclarını anlamaq

î Doğru şəxsdən əmin olmaq, müsahibinə təsdiq etdirmək

î Diksiyalı, səs kontrollu və enerjili olmaq

î Şəxsi yorğunluq və stresimizi əks etdirməmək üçün çarələr

î Telefon danışığını bitirmə stilimizi formalaşdırmaq

î Xoş bitən hər telefon danışığı qazanılmış bir “FÜRSƏT”dir!

î Nələr  üçün  zəng  edilməlidir?

î Təzyiq tətbiq edənlər üçün əsas qaydalar və metodlar

î “İş planı”,  “İş etikası”  və  “İş intizamı”

î Telefonda  nələr  söylənilməlidir?

î İntizamsız, plansız danışanlar üçün əsas qaydalar və metodlar

î Əsəbi və aqressivlər üçün əsas qaydalar və metodlar

î Telefonda  nələr  söylənilməməlidir?

î Müştəri  tipləri,  onlarla  danışıq  qaydaları  və  metodları

î Nələr yazılmalıdır?
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İNSAN RESURSLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ 
ÜZRƏ SERTİFİKAT PROQRAMI

52 SAAT

î 1-Cİ MODUL  / 2 SAAT

î Stratejik İnsan Resurslarının İdarə edilməsi.

î 2-Cİ MODUL  / 6 SAAT 

î İnsan resurslarının idarə edilməsində təşkilatlanma, iş analizi, 

qanunverici aktlar, əsasnamələr, prosedurlar, vəzifə təlimatları, iş 

təlimatları,  davranış kodeksi.

î 3-CÜ MODUL  / 4 SAAT

î İnsan resurslarının planlaşdırılmasında riyazi modellər.

î 4-CÜ MODUL  / 6 SAAT

î İnsan Resurslarının tədarükü və seçimi, işə qəbul sisteminin qurulması.

î 5-Cİ MODUL  / 2 SAAT

î Oriyentasiya sisteminin qurulması və tətbiqi.

î 6-CI MODUL  / 6 SAAT

î Xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsi və nəticələrin tətbiqi.

î 7-Cİ MODUL  / 8 SAAT

î İnsan Resurslarının təlimi və təkmilləşdirilməsi,                                                             

karyeranın planlaşdırılması və idarə edilməsi.

î 8 – Cİ MODUL  / 4 SAAT

î İR üzrə beynəlxalq standartların tətbiqi və İR proseslərinin 

avtomatlaşdırılması sistemini qurulması.

î 9-CU MODUL  / 4 SAAT

î Əmək haqqı sisteminin qurulması və motivasiya

î 10-CU MODUL  / 10 SAAT

î Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
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İNSAN RESURSLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ 
SİSTEMİNİN QURULMASI LAYİHƏSİ

292 SAAT

î İşçilərin əməkhaqqı və mükafatlandırma sisteminin üzrə  / 30 saat

î Struktur vahidlər üzrə əsasnamələrin hazırlanması  / 16 saat

î İnsan resurslarının planlaşdırılması modulu  / 26 saat

î Əməkdaşların təlim və inkişaf modulu üzrə  / 18 saat

î Bütün vəzifələr üzrə iş analizi anketlərinin keçirilməsi və vəzifə təlimatlarının hazırlanması  / 34 saat

î Namizəd bazasının formalaşdırılması, işə qəbul və oryentasiya modulu  / 36 saat

î İnsan Resurslarının idarə edilməsi prosesləri üzrə hesabat sisteminin mövcudluğu  / 20 saat

î Karyeranın planlaşdırılması modulu üzrə  / 20 saat

î Mоtivasiya modulu üzrə  / 22 saat

î İş diaqramlarının hazırlanması və təsdiqi  / 20 saat

î Əməkdaşların xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi modulu üzrə  / 36 saat

î Müəssisənin təşkilati strukturunun qurulması  / 14 saat
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MALİYYƏNİN İDARƏ EDİLMƏSİ 
SERTİFİKAT PROQRAMI

24 SAAT

î 1-Cİ MODUL - Layihələrin İdarə edilməsi   / 6 SAAT

î Layihənin planlanması

î Layihə budcələnməsi və nəzarəti

î PERT CPM metodu 

î 2-Cİ MODUL - Maliyyə hesabatları analizinə giriş  / 6 SAAT

î Mənfəət-zərər cədvəli, balans, pul vəsaitlərinin hərəkəti cədvəlinin təhlili

î Maliyyələşdirmə mənbələrinin təhlili

î Gəlirlilik və mənfəətlilik ölçülməsi 

î 3-CÜ MODUL - İnvestisiyaların dəyərləndirilməsi  /  6 SAAT

î Maliyyə resurslarının  iqtisadi analizi

î Maliyyə mənbələrinin qiymətləndirilməsi

î Maliyyə vəsaitlərinin zaman dəyərinin analizi 

î 4-CÜ MODUL   / 6 SAAT - Risk menecment  

î Risk menecment haqqında anlayış

î Risk menecmentin “xeyir” “zərər” analizi

î Risk xəritəsi 
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BÜDCƏ TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN MİLLİ 
MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTLARI 

ÜZRƏ TƏLİM PROQRAMI
60 SAAT

î “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” Büdcə Təşkilatları üçün 17 №-

li Milli Mühasibat Uçotu Standartı və “Daşınmaz əmlaka 

investisiyalar”Büdcə Təşkilatları üçün 16 № li Milli Mühasibat 

Uçotu Standartı. Torpaq, tikili və avadanlıq və 

î Yeni Hesablar Planının məntiqi əsası və planda yer alan 

hesabların izahatı. Maliyyə bərabərliyində əməliyyatların əks 

etdirilməsi və maliyyə hesabatının hazırlanması mərhələləri. 

Müxtəlif maliyyə əməliyyatlarının yeni üsulla qeydiyyatı  və 

maliyyə hesabatının hazırlanmasına aid praktiki məsələ. 

Maliyyə hesabatına düzəlişlər və müvəqqəti hesabların 

bağlanma prosedurası  / 4 saat

î MHBS nədir və BMUS-a keçidin zərurəti. BTMMUS-ların 

normativ-hüquqi bazası. Əsas anlayışlar. MMUS-lara 

əsaslanan ehtimallar (prinsiplər) və Maliyyə hesabatlarının 

keyfiyyət xüsusiyyətləri. Maliyyə bərabərliyi və maliyyə 

hesabatının elementləri ilə tanışlıq  / 4 saat

î Qısamüddətli debitor borclarının uçotu. Ehtiyatların uçotu. 

“Ehtiyatlar” Büdcə Təşkilatları üçün 12 №-li Milli Mühasibat 

Uçotu Standartı və “Tikinti müqavi lələri” Büdcə Təşkilatları 

üçün 11 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı. Sair 

qısamüddətli maliyyə aktivlərinin uçotu. Sair qısamüddətli 

aktivlərin uçotu  / 4 saat

î Qısamüddətli kreditor borclarının uçotu. 

î Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər. 

      ehtiyatlarının uçotu. Qısamüddətli qiymətləndirilmiş

      öhdəliklərin uçotu. Sair qısamüddətli öhdəliklərin uçotu.

      öhdəliklərin uçotu  / 2 saat

      Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklərin uçotu.      

      Qeyri-maddi aktivlərin uçotu.  / 2 saat

      Geri alınmış kapitalın (səhmlərin) uçotu. Kapital 

      Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan 

      Ödənilmiş nizamnamə (nominal) kapitalının uçotu. 

      Uzunmüddətli kreditor borclarının uçotu   / 4 saat
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î “Birja əməliyyatları üzrə gəlirlər” Büdcə Təşkilatları üçün 9 № 

li Milli Mühasibat Uçotu Standartı. Birja əməliyyatlarından 

gəlirlərin uçotu. “Qeyri-birja əməliyyatları üzrə gəlirlər 

(Vergilər və Transferlər)” Büdcə Təşkilatları üçün 23 № li Milli 

Mühasibat Uçotu Standartı. Qeyri-birja əməliyyatlarından 

gəlirlərin uçotu  / 2 saat

î Bölüşdürülməmiş mənfəətin və ya ödənilməmiş zərərin 

uçotu. Praktik məşğələlər2 saatBirja əməliyyatları üzrə 

xərclərin uçotu. Qeyri-birja gəlirləri üzrə xərclərin uçotu. 

Maliyyə xərclərinin uçotu. Sair mənbələr hesabına xərclərin 

uçotu  / 2 saat

î “Maliyyə Hesabatlarının Təqdimatı üzrə” Büdcə Təşkilatları 

üçün 1 № li Milli Mühasibat Uçotu Standartı. Maliyyə 

hesabatlarının tərkib hissələri və onların məzmunu  / 2 saat

î Mənfəətin (zərərin) uçotu.  Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri 

haqqında hesabat. Praktiki məşğələlər  / 4 saat

î Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat. “Balans hesabatı 

tarixindən sonrakı hadisələr” Büdcə Təşkilatları ücün 14 №-li 

Milli Mühasibat Uçotunun Standartı  / 2 saat

î Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat və “Pul 

Vəsaitlərinin hərəkəti  haqqında Hesabat” Büdcə Təşkilatları 

üçün 2 №li Milli Mühasibat Uçotu Standartı. Praktiki 

məşğələlər  / 2 saat

î “İcarə” Büdcə Təşkilatlari üçün 13 № li Milli Mühasibat Uçotu 

Standartı. Digər gəlirlərin uçotu  / 2 saat

      haqqında hesabat. Praktiki məşğələlər  / 2 saat

î “Maliyyə hesabatlarında büdcə məlumatlarının təqdimatı” 

Büdcə Təşkilatları üçün 24 № li Milli Mühasibat Uçotu 

Standartı. “Ümumi Dövlət Sektoru haqqında Maliyyə 

Məlumatının Açıqlanması” Büdcə Təşkilatları üçün 22 № li 

Milli Mühasibat Uçotu Standartı  / 2 saat

î Xalis aktivlərdə (kapitalda) dəyişikliklər 
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î “Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) və fərdi maliyyə 

hesabatları” Büdcə Təşkilatları üçün 6 №-li Milli Mühasibat 

Uçotunun  Standartı. “Xarici valyuta məzənnələrində 

dəyişikliklərin təsiri” Büdcə Təşkilatları üçün 4 №-li Milli 

Mühasibat Uçotunun Standartı  / 2 saat

î Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatın digər 

hesabatlarla qarşılıqlı əlaqədə tərtibi.  / 1 saat

î Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları dəstinin 

hazırlanmasına dair praktiki məşğələ. Konsolidə edilmiş 

maliyyə hesabatları dəstinin hazırlanmasına dair praktiki 

məşğələ  / 2 saat

î Maliyyə hesabatlarının yoxlanılması və səhvlərin aşkar 

edilməsi yolları. Maliyyə hesabatlarının yoxlanılması və 

səhvlərin aşkar edilməsi yolları.  / 2 saat

î “Uçot siyasəti, uçot qiymətləndirmələrində dəyişikliklər və 

səhvlər” Büdcə Təşkilatları üçün 3 №li Milli Mühasibat Uçotu 

Standartı. Əhəmiyyətli uçot siyasətləri və izahlı qeydlər2 

saatMaliyyə vəziyyəti haqqında hesabatın tərtib edilməsinə 

dair praktiki məşğələlər. Maliyyə vəziyyəti haqqında 

hesabatın tərtib edilməsinə dair praktiki məşğələlər.  / 2 saat

î Xalis Aktivlər/Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatın 

tərtibinə dair praktiki məşğələlər. Xalis Aktivlər/Kapitalda 

dəyişikliklər haqqında hesabatın digər hesabatlarla qarşılıqlı 

əlaqədə tərtibi.  / 2 saat

î Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabatın tərtibinə 

dair praktiki məşğələlər. Maliyyə fəaliyyəti və Maliyyə 

fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabatların qarşılıqlı 

əlaqədə tərtib edilməsi  / 2 saat

î Maliyyə hesabatları dəstinin hazırlanmasına dair, Maliyyə 

hesabatları dəstinin hazırlanmasına, Pul vəsaitlərinin hərəkəti 

haqqında hesabatın tərtibinə dair praktik məşğələlər.  / 3 

saat
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BİZNESDƏ İNFORMASİYA  
SİSTEMLƏRİNİN İDARƏEDİLMƏSİ 

20 SAAT

î Qlobal biznesdə İnformasiya sistemləri  / 2 saat

î Şirkət məlumatlarının qorunması üsulları  / 2 saat

î Müasir şəbəkə proqramları  / 2 saat

î Biznes proseslərin sistemləşdirilməsi  / 3 saat

î İnformasiya texnologiyalarının strukturu  / 2 saat

î Verilənlər bazasının yaradılması  / 2 saat

î Biznes proseslər və informasiya sistemləri  / 3 saat

î Təşkilatlar, Strategiyalar və İnformasiya sistemləri  / 2 saat

î İnternet texnologiyalarının idarəetməyə tətbiqi  / 2 saat



ECDL
European Computer Driving Licence

Beynəlxalq Kompüter Səviyyə ölçmə sertifikatı
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ECDL 
(European Computer Driving Licence)

60 SAAT

î ECDL Expert səviyyə sertifikatları

î Modul 1- Kompyuterin Əsasları  / 9 saat

î Daimi İnkişaf Mərkəzində ECDL təlim və imtahan mərkəzi qurulmuşdur. 

İştirakçılar həm təlimlərdə iştirak edə bilər, həmdə rəsmi imtahan verərək 

bizdən beynəlxalq sertifikatı əldə edə bilərlər.

î ECDL Ali səviyyə sertifikatları

î Modullar

î Modul 2- Onlayn Əsas Anlayışlar  / 6 saat

î Modul 5- Təqdimat  / 12 saat

î Modul 4- Elektron Cədvəl Prosessoru  / 18 saat

î ECDL (European Computer Driving Licence) komputer biliklərini ölçən 

beynəlxalq sertifikat proqramıdır. ECDL foundation tərəfindən idarə 

edilməkdədir. Azərbaycanda Daimi İnkişaf Mərkəzi ECDL layihəsinin rəsmi 

tərəfdaşıdır. 

î ECDL Orta səviyyə sertifikatları

î ECDL Sertifikatları

î ECDL təməl səviyyə sertifikatları

î Modul 3- Mətn Prosesləri  / 15 saat

Qeyd: Öz biliyinə güvənən şəxslər sadəcə 

imtahana girərək sertifikat əldə edə bilərlər. 
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PLANLAŞDIRMA VƏ İŞ BÖLGÜSÜ6 SAAT

î Ehtiyacdan irəli gələn zərurətlər

î Planlaşdırma funksiyası, onun məqsədi və vəzifələri

î Vaxta görə təsiri nəzərə alınmaqla, planlaşdırmanın 3 mərhələsi

a.strateji,

b.taktiki,

c.cari (operativ)

î Strateji plan

a.Missiya

b.Məqsəd

î Planlaşdırma nədir?

c.Mühit

î Planlaşdırma idarəetmənin zəruri funksiyalarından biri kimi

d.Zəif və güclü amillərin tədqiqi

e.Zəif və güclü amillərin tədqiqi

î Strateji planda alternativlik

c.Rəqiblərə və rəqabətə reaksiya

d.Vaxt amili

b.Siayasət 

î Strateji planlaşdırma

î Strategiyanın seçilməsi

c.Proses

f.Cari planlaşdırma 

î İş bölgüsü

î Strategiyanın həyata keçirilməsi 

î Strategiyanın seçilməsi

a.Taktika

î Strategiyanın qiymətləndirilməsi

d.Qayda

î Planlaşdırmada iş bölgüsü

Müavin seçimində əsas meyarlar

î Strategiyanın mahiyyəti

a.Risk

b.Əvvəlki strategiyalar

e.Orta müddətli planlaşdırma
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ZƏNG MƏRKƏZİ METODLAR (coaching) 
VƏ MOTİVASİYA

6 SAAT

î “İş başqdır, ev başqadır”  bir dəfə də biz tətbiq etsək (mi?). 

î Plan qurmaq, verilə biləcək suallara qarşı, daima hazırlıqlı olmaq.

î İşdəki köməkçiniz, texnolojik vasitələr.

î Alternativlər “A”, “B”,.... gərəkirsə “Z” variantı.

î Sizə zəng ediblər və ya siz zəng etmisiniz fərqi varmı?

î Ruh halımız və davranışlarımız – EQ (Emotional Quotient)

î Daxili və xarici müştəri arasındakı körpü sizsiz

î Danışarkən qarşı tərəftə formalaşdırdığımız insan?

î İnsan və fərqli xarakterlər ( 1+... 4 temperament).

î Günə pozitiv enerji ilə başlamaq üçün fiziki şərtlər.

î Yeni bir gün, yeni bir başlanğıc.

î Xoşbəxtlik simvolu və işdə uğur qazanma yolları

î Müştəri ilə ilk təmas, və sizin səsiniz. “Face to face”

î Məlumatı qopartmaq, yoxsa xoşluqla almaq?

î Monoton olmayan, doğru və səmimi cavab?

î Qıcıqlandırmayan, sadə və düzgün sual?

      yorğunluq və bir “müştəri” daha?

î İşimiz və biz  (3-R prinsipi).

î Ümumi etiket, iş etikası və ünsiyyət qaydaları.

î Müştəri kimdir və nə üçün haqlıdır (mı?).

î Müştəridə ilkin təsürat, xoş atmosfer və təbəssüm. 

î Enpatiya və  aktiv dinləmə.

î Anlamadığımız səs tonu, dil, və ya üslub nə etməli?

î Gözəl nitq, düzgün diksiya və qızıl kəlimələr.

î Danışarkən beynimizdə formalaşan insan?

î Stres və əsəsbə qarşı çarə?

î Yola vermək, yoxsa yoluna qoymaq?

î Səhv qərar, yanlış bağlantı, 

      çarəsiz vəziyyət... Nə etməli?

î Şəxsi suallar, yoxlamalar və ya 

      fövqəladə vəziyyətlər.. Çıxış yolu?

î Günün sonu, cavablandırılan 100-lərlə zəng,

î Səbirsizliklə sabahkı işimi həyacanla və maraqla gözləyirəm...

î Doğru şəxslə bağlantı qurmaq.

î Xoş bitən hər telefon danışığı qazanılmış bir “İNSAN”dır!
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î Xanımlar üçün olmazlar nələrdir

î Nə üçün bunların edilməməsi vacibdir

î əgər bunlar edilərsə əcnəbi vətəndaşa hansı mənfi təsirləri ola bilər

î İstənilməyən diqqət (unwanted attention) nədir və baş verdikdə nə 

edilməsi lazım

î Kişilər üçün olmazlar nələrdir

î Xanım və kişilər zorakılığa məruz qala bilərlərmi (harassment)

î Nəqliyyatda kişi və qadınlar üçün olar və olmazlar

î Bu zorakılıq cinayət tərkiblidirmi

XARİCİ VƏTƏNDAŞLARIN 
TƏHLÜKƏSİZLİKLƏRİ ÜÇÜN 

EDƏCƏKLƏRİ OLARLAR VƏ OLMAZLAR
1 SAAT
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA VERGİ 
UÇOTU SAHƏSİNDƏKİ XİDMƏTLƏR

î Bəyannamələrin hazırlanması və göndərilməsi(Mənfəət, ƏDV, Əmlak, Aksiz, 

Torpaq, Sadələşdirilmiş vergi, Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində 

tutulan vergi bəyannaməsi)

î Vergi sahəsində yaranmış problemlərin araşdırılması və həll edilməsi

î Vergi borclarının araşdırılması

î Vergi uçot məlumatlarının qeydiyyata alınması, dəyişdirilməsi vəya uçotdan 

çıxarılması xidmətləri ( NKA, Obyekt, Posterminal və.s)

î Yaranmış uğursuzluqların aradan qaldırılması
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QEYRİ MALİYYƏÇİLƏR ÜÇÜN MALİYYƏ12 SAAT

î Maliyyə Hesabatları

î Sabit və dəyişən məsrəflər, yarı-sabit  məsrəflər, pilləli məsrəflər

î Birbaşa və dolayı məsrəflər

î Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

î Əməliyyatların maliyə bərabərliyinə təsiri

î Zərərsizlik nöqtəsi və hesablanması

î Kontribusiya, Marjinal təhlükəsizlik

î Sadə faiz və Mürəkkəb faiz

î Diskontlaşdırma, Annuitet

î Pulun zaman dəyəri anlayışı

î Hesablama və kassa metodu

î İndiki dəyəri anlayışı

î "Limanad misalı" ilə maliyyə bərabərliyi

î Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

î Maliyyə təhlili və əmsallardan istifadə

î Qarşılaşdırmalı və Faiz üsulu ilə analiz

î Müəssisənin maliyyə bərabərliyi: Aktivlər, Öhdəliklər və Kapital 

î Amortizasiya anlayışı

î Gələcək dəyər anlayışı

î Sabit, Çevik və Faktiki Büdcə

î Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat

î Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat

î Məsrəf nədir və xərclərdən fərqi nədir?

î Büdcə və büdcələşdirmə prosesi
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LAYİHƏLƏRİN İDARƏ OLUNMASI 38 SAAT

î Beynəlxalq layihə idarəetmə metodologiyaları

î Tarixdə layihə idarəetməsi

î “Layihə”, “proqram” və “portfel” konsepsiyaları

î Layihələrdə rollar və vəzifələr

î Maraqlı tərəflərlə işləmək

î Layihələrin seçilməsi üçün keyfiyyət və kəmiyyət alətləri

î Təlimin məqsədi və gözlənilən nəticələr

î Layihə Tapşırığının hazırlanması

î Layihə Nizamnaməsi

î Praktiki çalışma: “Ən sürətli ev tikintisi”

î SMART hədəflər

î Layihənin həyat sikli və idarəetmədə bilik sahələri

î Layihə idarəetməsi üzrə beynəlxalq standartlar

î Təxminlərin hesablanması texnikaları

î Layihə işlərinin məntiqi asılılıqları

î Resursların təxmin edilməsi

î Layihə işlərinin müddətlərinin təxmin edilməsi

î Layihənin şəbəkə diaqramı

î İş Bölgü Strukturu (WBS)

î Kritik yol metodu – CPM

î Təşkilati strukturlar və şirkətin Lİ-nə hazırlıq səviyyəsi

î Layihə rəhbərinin rol və vəzifələri

î Layihə komandası

î Layihələrdə üçlü məhdudiyyət anlayışı

î Çıxarılmış nəticələrin sənədləşdirilməsi

î Ehtiyat və menecment rezervləri

î Dəyişikliklərin idarə edilməsi

î Keyfiyyətin planlaşdırılması

î Administrativ təhvil təslim və müqavilələrin yekunlaşdırılması

î Ünsiyyətin planlaşdırılması

î Hazır məhsulların təhvil-təslimi

î Layihə sənədlərinin arxivləşdirilməsi

î Performans hesabatları

î İnsan resurslarının planlaşdırılması

î Satınalmaların planlaşdırılması

î Risklərin planlaşdırılması

î Layihə komandasının idarə edilməsi

î Xərclərin təxmini və büdcə planlaşdırması
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