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Modulun adı Sub-modulun adı Mövzunun adı Saat sayı

Biznes İdarəetmə Biznes İdarəetmə

- İdarəetmə nədir?
- İdarəetmənin funksiyaları
- Biznes, onun formaları və növləri
- Biznesin idarə edilməsində idarəetmə funksiyalarının rolu

2

Marketinq 
İdarəetməsi

Giriş

- Marketinq nədir? 
- Müştəri və müştəri davranışları
- Müştərinin qərarvermə yolu
- Marketinq miks
- STP
- Praktiki tapşırıqlar

2

Qiymət Siyasəti və 
Distribusiya Kanalları

- Qiymət siyasəti
- Qiymət siyasətinə təsir edən faktorlar
  - Marketinq strategiyası
  - İstehlakçının nisbi dəyəri
  - Xərc
  - Rəqabət
- Distribusiya kanalları 
- Distribusiyanın növləri
- İstehlak malları üçün kanal sistemi
- Kanal menecmenti
- Praktiki tapşırıqlar

2

Brendinq

- Brend və brendləşmə nədir
- Brendin əsas elementləri və brendi güclü edən şeylər
- Brend strategiyası 
- Brend arxitekturası
- Brend xarakteristikası
- Daxili brendinq
- Praktiki tapşırıqlar

2

Marketinq 
Kommunikasiyaları və 
Rəqəmsal Marketinq

- Kommunikasiya kanalları
- Planlama və büdcə 
- İnteqrasiya olunmuş marketin kommunikasiyaları
- Briflər və onların hazırlanması
- Rəqəmsal marketinq və onun qolları
- Rəqəqmsal marketinq platformaları
- Rəqəmsal marketinq metrikaları
- Kontent marketinq
- Praktiki tapşırıqlar
- Modul test tapşırığı
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Satışın İdarə 
Edilməsi

Giriş

- Satış nədir?
- Satışın növləri
 - B2B satışları
 - B2C satışları
- Şirkətlər və müştəri tipləri
- Satıcılar və satıcı tipləri 
- Korporativ satış dövrü 
- Praktiki tapşırıqlar

2

Satışa Hazırlıq

- Soyuq və isti zənglər taktikası və məqsədi
 - Soyuq zənglərdə neqativlər
   - Soyuq zəng etmək üçün ən münasib vaxt
   - Effektiv iş rejimi
- Potensial müştəri bazasının formalaşdırılması və CRM 
- Korporativ satış prosesi və 5,5 addımları
- Potensial müştəri ilə emosional kontaktın qurulması
- Praktiki tapşırıqlar

2

Satış 
Kommunikasiyasının 

Qurulması

- Şirkət ehtiyacların ortalığa çıxarılması
- Aktiv dinləmə və güclü suallar yaratma qaydaları 
- Təqdimat məqsədi, bacarıqları və taktikaları
   - Təqdimat planı necə hazırlanır? 
   - Təqdimatı gücləndirən motivatorlar ( rahatlıq, faydalılıq, prestij və s) 
   - Effektiv təqdimatın 10.10.10 qaydası 
   - Xüsusiyyət, fayda və sual qəlibi 
- Müştəri etirazları 
   - Etirazların bəhanələrdən fərqi 
   - Həqiqi etirazları tapandan sonra onlarla necə işləyək?
   - Müştəri etirazlarını dəf etmək taktikaları
- Praktiki tapşırıqlar

2

Qiymət razılaşması və 
satış sonrası 

fəaliyyətlər

- Qiymət danışıqları
- Daha baha necə sataq? 
- Satışı yekunlaşdırmaq qaydaları 
- Satış sonrası aktivliklər 
- Debitor borclarla işləmə qaydaları
- Praktiki tapşırıqlar
- Modul testi
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Modulun adı Sub-modulun adı Mövzunun adı Saat sayı

Təchizat 
Zəncirinin İdarə 

Edilməsi

Təchizat zəncirinin 
qurulması

- Təchizat zənciri haqqında ümumi anlayış və tərkib hissələri : Satınalma, Logistika, Anbarın idarə edilməsi 
- JİT(Just İn Time) əsaslı təchizat sisteminin qurulması
- Optimal stok modelinin qurulumsaı
- Minimum stok miqdarının təyin edilməsi
- Minimum stoka düşən materialların optimal sifariş miqdarının müəyyənləşdirilməsi
- Təchizat zamanı nəqliyyat xərclərinin minimumlaşdırılması

2

Satınalma

- Tədarük zəncirində prosedurlar
 - Tədarükçü dəyərləndirmə proseduru
 - Tədarükçü dəyərləndirmə formasının hazırlanması qaydası 
 - Tədarükçüdən tələb olunan sertifikatlar
 - Məhsul alışı zamanı diqqət yetirilməli olan sənədlər

- Məhsul axtarışı 
  - Məhsul axtarışı zamanı düzgün axtarış etmə qaydaları
  - Məhsulun doğruluğunun yoxlanılması qaydaları

- Sifarişlərin formalaşdırılması və daşınma qaydaları
 - Satınalma sifarişinin formalaşdırılması
 - Optimum satınlama miqdarlarının təyin olunması
 - Daşıma zamanı istifadə olunan nəqliyyat növləri

2

Logistika

- Logistika elmi haqqında qısa məlumat. 
- Logistikanın tərkib hissələri
- Nəqliyyat logistikası
- İncoterms-2010. Logistikada istifadə olunan qısaldılmış adlar və onların izahı.

2

Anbarın idarə Edilməsi

- Anbarın idarəedilməsi qaydaları
  - Anbar Ehtiyyatlarının İdarə Edilməsi 
  - Anbar anlayışı və anbarların növləri
  - Anbarda standart qaydalar və gündəlik əməliyyatlar
  - Anbarın effektiv idarəçiliyi üçün əsas amillər və onların izahı

- Stoka nəzarət
 - Anbarda stok tutumu və stoklara nəzarət
 - Anbarlarda ümümi problemlər və onlardan yayınma üsulları
 - Anbarlarda istifadə olunan sənədlər və sənəd dövriyəsi

- Anbar İdarəetmə Sisteminin Qurulması
 - WMS –Anbar idarəetmə sistemin qurulması qaydaları və faydaları
 - FEFO  sisteminin tətbiqi və faydaları
 - İSO 9001:2015 standartının tələbi olan izlənə bilirlilik sistemin qurulması qaydası və faydaları

2

Maliyyə 
İdarəetməsi

Giriş

- Maliyyə və Mühasibatlıq, onların idarəetmədə rolu
- Qiymət, Gəlir, Xərc, Mənfəət
- Gəlir və Xərc Mərkəzləri
- Xərclərin strukturu
 - Sabit və Dəyişən Xərclər
 - Birbaşa və Dolayı Xərclər
- Maya dəyəri

2

Maliyyə Hesabatları

- Hesabat dövrü üzrə Maliyyə Nəticəsi haqqında (Mənfəət-Zərər) hesabat
- Hesabat dövrü ərzində Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat
- Hesabat dövrü ərzində Kapitalda Dəyişikliklər Haqqında Hesabat
- Hesabat dövrünün sonuna olan Maliyyə Vəziyyəti haqqında (Balans) Hesabat

4

Proqnozlaşdırma və 
Analizlər

- Büdcələmə 
- Analizlər
  - Trend analizləri
  - Nağd Geriqayıtma Dövrü
  - Nisbətlər
- Maliyyədə Effektivlik və Səmərəlilik

2

İnsan 
Resurslarının 
İdarə Edilməsi

Giriş / İnsan Resursları 
Planlaması

- İnsan resurslarının tarixi, məqsədi, funksiyaları
- İR modulları
- İR Planlama nədir və planlama metodları hansılardır?
- İş analizi metodları, prosesi və nəticələri
- İş axışları
- İş yükü analizi
- İşçi ehtiyacının / optimal işçi sayınn hesablanması 
- Davamiyyətsizlik və kadr axının hesablanması qaydaları
- Struktur və növləri
- Vəzifə təlimatları
- Kvalifikasiyalar
- Səriştələr 
- Praktiki tapşırıqlar
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Modulun adı Sub-modulun adı Mövzunun adı Saat sayı

İnsan 
Resurslarının 
İdarə Edilməsi

İşə qəbul və 
Yerləşdirmə

- İşçi ehtiyacının müəyyən edilməsi
- İşə qəbul mənbələri
- İşə qəbul prosesi və mərhələləri
- Vakansiya tələbinin müəyyən edilməsi, vakansiya elanlarının hazırlanması və yerləşdirilməsi
- Yaxşı işçi profili
- Namizədlərin seçim mərhələləri
- Referans araşdırması
- İşə qəbul qərarı və iş təklifi
- İşə yerləşdirmə 
- Adaptasiya və Orientasiya proqramları 
- Sınaq müddətinin qiymətləndirilməsi
- Praktiki tapşırıqlar
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Performansın İdarə 
Edilməsi

- Performans (fəaliyyət) idarəetməsi nədir? 
- Performansın idarə edilməsinin mərhələləri 
- Performans qiymətləndirmə metodları
  - Səriştə əsaslı qiymətləndirmə metodları
  - Hədəf əsaslı performans qiymətləndirməsi
    - Performans göstəriciləri (PI və KPI-lar)
    - Hədəf əsaslı qiymətləndirmə üçün tələb edilən məlumatlar
    - Hədəf əsaslı qiymətləndirmədə diqqət edilməli məqamlar
- Perfomans əsaslı əmək haqqı sisteminə keçid
- Praktiki tapşırıqlar
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Motivasiya və 
Mükafatlandırma

- Motivasiya anlayışı
- Motivasiya nəzəriyyələri
 - Qeyri-maddi motivasiya və maddi mükafat növləri
 - Əmək haqqının strukturu, sabit və dəyişən növləri
- İş dəyərləndirməsi (dərəcələndirmə) metodları 
- Dərəcələndirmə (Grading) ilə əmək haqqı siyasətinin müəyyənləşdirilməsi
- Praktiki tapşırıqlar
- Modul test tapşırığı
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İdarəetmə 
Proseslərinin 

Avtomatlaşdırılması

Giriş

- Avtomatlaşdırma nədir?
- Onlayn avtomatlaşdırma platformasında müvafiq iş panelləri ilə tanışlıq
- Platformanın e-poçt menyuları ilə tanışlıq, filterləmə üçün etiketlərin yaradılması, imza və avto-cavablama 
mətninin yerləşdirilməsi, gələn e-məktubların filterlərə yığılması üçün əməliyyatın aparılması, e-məktub 
yönləndirmə mexanizmi
- Onlayn platformanın bulud (cloud) sisteminin menyuları ilə tanışlıq
- Onlayn platformanın  funksiyaları ilə tanışlıq

1

Datanın daxil edilməsi 
(input)

- Onlayn formun yaradılması, formun menyularına baxış keçrilməsi;
- Formun suallar bölməsində başlıqların əlavə olunması və bölmələrarası keçid mexanizminin qurulması
- Suallar üzrə menyularla tanışlıq və onlardan istifadənin izahı
- Cavablar bölməsindən cavabların onlayn cədvələ inteqrasiya edilməsi və cavabların yüklənməsi
- Əlavə tətbiqlər ilə bağlı işləmlər
- Praktiki tapşırıqlar

3

Emal (process)

- Onlayn emal cədvəlinin menyuları və sub menyuları ilə tanışlıq
- Cədvəldə sətir və sütunlar üzərində yerdəyişmə, birləşdirmə, əlavəetmə və silmə əməliyyatlarının yerinə 
yetirilməsi
- Sətir və sütunların bərkidilməsi
- Xanalara simvol və qrafiki təsvirlərin, şərhlərin, yoxlama qeydlərinin daxil edilməsi
- Mətnin ölçülərinin, istiqamətinin tənzimlənməsi, xananın xüsusi şərtlərdə rəng formatının dəyişdirilməsi, 
formatın ləğv edilməsi
- Xanalara çoxseçimli siyahının yerləşdirilməsi, məlumatın filterlənməsi, dəyişikliklərdən mühafizə olunması, 
xana aralıqlarının adlandırılması, pivot cədvəllərin hazırlanması
- Əməliyyatların effektivliyini daha da artırmaq üçün skriptlərin yazılması
- Cədvəldə sürətli əməliyyatlar üçün qısa addımların izahı 
- Səhifə ilə bağlı əməliyyatların icrası: 
  - Gizlətmə və aşkara çıxarma
  - Surətini çıxarma və silmə
  - Ölçü və görünüşü dəyişmə
  - Başlıq və sonluqların yerləşdirilməsi
  - Çap üçün keçidlərin təyin olunması
  - Çapa göndərmə və müxtəlif formatlarda səhifəni oflayn formada yadda saxlama
- Emal funksiyalarından istifadə:
   - Məlumatların başqa cədvəldən gətirilməsi
   - Müxtəlif şərtlər daxilində cəmləmə
   - Müəyyən dəyər üzrə oxşar məlumatların başqa cədvəllərdən gətirilməsi
   - Müxtəlif dataların birləşdirilməsi və ayrılması
- Xatırlatma və s. kimi tətbiqlərdən istifadə
- Praktiki tapşırıqlar
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Nəticələrin əks 
olunması (output)

- Vizuallaşdırma tətbiqindən istifadə
  - Vizuallaşdırma tətbiqinin menyuları ilə tanışlıq
  - Əsas düymələrdən istifadə qaydaları
  - Emal olunmuş məlumatların müvafiq filterlər üzrə əks olunması üçün tətbiqə inteqrasiya edilməsi
- Onlayn platforma üzrə saytın istifadəyə verilməsi
  - Saytın yaradılması və adlandırılması
  - Sayta loqo, mətn, səhifə və sub-səhifələrin əlavə edilməsi
  - Sayta düymələrin əlavə edilməsi 
  - Saytdakı düymələrin emal cədvəlləri ilə hiperlink vasitəsilə əlaqələndirilməsi
  - Saytın paylaşılması və dərc olunması
  - Saytın təhlükəsizliyinin qorunması
- Praktiki tapşırıqlar
- Modul test tapşırığı
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Modulun adı Sub-modulun adı Mövzunun adı Saat sayı

İdarəetmə 
Sistemlərinin 

Qurulması

Satış Uçot Sisteminin 
Qurulması

- Ana Siyahı cədvəlinin hazırlanması
- Ştat cədvəlinin hazırlanması və kodlaşdırılması
- Avtomatlaşdırılmış işçi siyahısının hazırlanması
- Fərdi satış cədvəllərinin hazırlanması
- Fərdi satış cədvəllərinin vahid satış cədvəlində birləşdirilməsi
- Satış hesabatlarının avtomatlaşdırılmış rejimdə çıxarılması
- Praktiki tapşırıqlar
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Müştəri 
Məmnuniyyətinin 

Ölçülməsi Sisteminin 
qurulması

- Baza cədvəllərin hazırlanması
- Müştəri məmnuniyyətinin ölçülməsi üçün onlayn  formun hazırlanması  və baza cədvələ inteqrasiya 
etdirilməsi
- Onlayn form vasitəsilə toplananın datanın emalı
- Müştəri məmnuniyyəti ilə bağlı hesabatlarının avtomatlaşdırılmış rejimdə çıxarılması
- Müştəri məmnuniyyəti nəticələrinin vizuallaşdırılması
- Praktiki tapşırıqlar

2

İşçi Performansının 
Qiymətləndirilməsi və 

Əmək Haqlarının 
Hesablanması 

Sisteminin Qurulması 

- KPI və PI siyahısının hazırlanması
- Vəzifələr üzrə KPI və PI matrisinin qurulması
- KPI və PI ağırlıqlarının müəyyən edilməsi
- Seçim siyahısının (drop-down list) hazırlanması
- Hədəflərin kaskadlanması və cəmlənmə metodlarının tətbiqi
- Hədəflərin daxil edilməsi cədvəlinin formalaşdırılması
- Performans əsaslı əmək haqqı fondunun təyini və qeydiyyatı cədvəlinin hazırlanması
- Metrikslərinin təyin edilməsi 
- Performans kalkulyatorunun formalaşdırılması
- İşçi nəticələrinin satış və müştəri məmnuniyyəti hesabatları ilə əlaqələndirilməsi və performansın avtomatik 
hesablanması cədvəlinin hazırlanması 
- Komanda və fərdi performans göstəriciləri əsasında işçilərin KPI və PI-lar üzrə periodik əmək haqlarının 
hesablanması cədvəlinin hazırlanması və nəticələr cədvəli ilə inteqrasiya edilməsi
- Performans nəticələri ilə bağlı hesabatların çıxarılması
- Sabit və Dəyişən əmək haqqlarından ibarət yekun əmək haqlarının hesablanması
- Praktiki tapşırıqlar
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Prosedurların 
hazırlanması

- Prosedurların hazırlanması
  - Prosedurun strukturunun formalaşdırılması
  - Prosedur mətnin hazırlanması
  - Cədvəl və qrafiklərin prosedura daxil edilməsi
  - Prosedura əlavələrin hazırlanması
- Praktiki tapşırıqlar
- İdarəetmə Sistemlərinin Qurulmasına aid buraxılış işi
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