
İqtisadiyyata Giriş 

(Mühasibatlığa İlk Addım)

İqtisadiyyata Giriş nədir?

İqtisadiyyata Giriş (Mühasibatlığa İlk Addım) təlimimiz ixtisası iqtisadiyyat və mühasibatlıq 
olmayan, lakin bu sahəni öyrənmək və karyerasını bu sahədə qurmaq istəyən şəxslər üçün 
nəzərdə tutulmuşdur. Mütəxəssis Mühasib olmaq istiqamətində atılan ilk addım olan bu 
təlimimizdə iqtisadi anlayışları asan üsulla öyrənəcəksən.



Sən bu təlimimizdə biznes, mühasibat uçotu və maliyyə üzrə fundamental biliklər əldə 
edəcək və növbəti daha kompleks təlimlərdə çətinlik çəkməyəcəksən. 



Təlimimiz əsasən iqtisadi bilikləri olmayan və mühasib olmaq istəyən şəxslər üçün nəzərdə 
tutulmuşdur.



Əgər Sən də mühasibat uçotu, vergi və maliyyə sahəsində rast gəlinəcək terminlər və 
anlayışları daha asan yolla öyrənmək istəyirsənsə, bu təlimdən faydalan!

Mobil: +99477 490 29 21

Mobil: +99477 220 70 21

Tel: +99412 480 28 45

office@iatm.az
iatm.edu.az

Şəhriyar küçəsi 26

https://wa.me/message/YKHOP3RDFXXHE1
https://wa.me/message/YKHOP3RDFXXHE1
mailto:office@iatm.az
https://www.iatm.az/
https://g.page/IATMLTD?share


Nə Öyrənəcəksiniz?

 İlkin iqtisadi anlayışla
 Müəssisələrin fəaliyyəti və idarə edilməs
 Müəssisə növləri və təşkilati-hüquqi formalar
 Müəssisənin maliyyəs
 Ticarət, idxal və ixrac əməliyyatlar
 Qiymətli kağızlar və qeyri-madii aktivlə
 Pul, Kredit və Bankla
 Sığortanın mahiyyəti və növləri

Fərqlərimiz

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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 İlkin iqtisadi anlayışlara giri
 Müəssisə, onun növləri və təşkilati-hüquqi formalar
 Yoxlama imtahanı 
 Müəssisənin fəaliyyəti və idarə edilməs
 Müəssisənin maliyyəs
 Yoxlama imtahanı 
 Ticarət, idxal və ixrac əməliyyatlar
 Qiymətli kağızlar və qeyri-maddi aktivlə
 Yoxlama imtahanı 
 Pul, kredit və bankla
 Sığortanın mahiyyəti və növlər
 Yoxlama imtahanı 
 Yekun imtahanı

İqtisadiyyata Giriş

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.
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