
Rəsmi Mühasibatlıq

Rəsmi Mühasibatlıq nədir?

Rəsmi Mühasibatlıq təlimimiz müəssisələrdə tətbiq olunan əsas mühasibat sənədlərinin 
tərtibi üçün lazım olan qaydaları, bu qaydaların ardıcıllığının öyrənilməsini əhatə edir. 
“Kassa”, “Bank”, “Təhtəlhesab şəxs”, “Debitor və kreditorlar” üzrə gündəlik baş verən 
əməliyyatların sənədləşməsi qaydalarını praktiki olaraq tətbiq etməklə öyrənəcəksiniz. 



10 ildən çox müddətdə tədris etdiyimiz bu təlimdə məqsəd mühasibatlıqda sənədləşmə 
proseslərinin düzgün şəkildə həyata keçirilməsini öyrətməkdir.



Təlimdə işçilər və onlara ödənişlər, mallar, xammal və material, torpaq, tikili və avadanlıqlar 
(əsas fondlar) və s. üzrə əməliyyatların rəsmiləşdirilməsi prosesləri əhatə olunur.



Təlim mühasibat uçotu üzrə mütəxəssislər, ixtisası öyrənən tələbələr, magistrlar, maliyyə 
menecerləri, auditlər və digər maraqlı şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur. 



Sən də təlimimizə qoşularaq mühasibatlıq üzrə sənədlərin düzgün şəkildə hazırlanmasını 
öyrən və əməliyyatların dəqiq rəsmiləşdirilməsini həyata keçir!
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Nə Öyrənəcəksiniz?

 Kassa ilə bağlı əməliyyatların rəsmiləşdirilməs
 Təhtəlhesab şəxslərlə əməliyyatların rəsmiləşdirilməs
 Bank hesabları ilə bağlı əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməs
 İşçilərə ödənişlərin rəsmiləşdirilməs
 Malların və ticarət əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməs
 İstehsal əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməs
 Torpaq, tikili və avadanlıqların (TTA-nın) rəsmiləşdirilməsi

Fərqlərimiz

Təkmilləşdirilmiş Tədris Proqramı
10 ildir tədris olunan və bu müddətdə daim 
optimallaşdırılan təlim proqramı

Tədris vəsaitləri
Ödənişsiz dərs vəsaitləri ilə təminat

İmtahan sistemi
Tədris müddətində mütəmadi olaraq yoxlama 
imtahanların təşkili

Peşəkar Təlimçilər
Sadə izahları ilə seçilən müəllim kollektivi

Mentor dəstəyi
Asistent təlimçilər tərəfindən əlavə dərslər və 
tapşırıqların yerinə yetirilməsində dəstək

Sertifikasiya
İmtahan nəticəsinə əsasən sertifikatın 
verilməsi



Kurs Proqramı
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 Sənədləşmənin aparılması prinsiplər
 Kassa əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi qaydas
 Təhtəlhesabşəxs ilə əməliyyatların rəsmiləşdirilməsi qaydas
 Bank əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi qaydas
 İşçilər və onlara ödənişlərin rəsmiləşdirilməsi qaydas
 Malların və istehsal ehtiyatlarının rəsmiləşdirilməsi qaydas
 TTA-nın və gömrük əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi qaydası

Rəsmi Mühasibatlıq

İATM - Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şirkətlərin 
ehtiyaclarına uyğun mühasibat uçotu sahəsində 
Mütəxəssislər yetişdirən 10 ildən çox təcrübəyə malik 
ixtisaslaşmış araşdırma və tədris mərkəzidir. 
Mərkəzimizin əsas Fərqi mühasib və maliyyəçi kimi 
çalışan, eyni zamanda biliklərini paylaşmaq həvəsi olan 
yüksək pedaqoji qabiliyyətə malik Müəllim Komandası 
yetişdirən, həmçinin tələbələr üçün asan anlaşılan Tədris 
Vəsaitləri hazırlayaraq tədrisi praktiki şəkildə təşkil edən 
bir qurum olmasıdır.

#iATMiləuğura
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