
İS üçün MUBS 

üzrə PMS

(I mərhələyə hazırlıq)

İS üçün MUBS üzrə PMS (I mərhələyə hazırlıq) 
nədir?

İSMUBS təlimi İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartlarının məqsədi, 
tətbiqi sahəsi, mühim anlayışları, o cümlədən hər bir standartın vacib nüanslarının nəzərdən 
keçirilməsini əhatə etməklə PMS imtahanına hazırlıqdır. 



Təlim İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları üzrə Dövlət İmtahan 
Mərkəzinin PMS imtahanı üçün təklif etdiyi proqram əsasında hazırlanmış Tədris Vəsaiti 
vasitəsilə həyata keçirilir.



Təlim İSMUBS üzrə PMS (Peşəkar Mühasib Sertifikatı) almaq istəyən şəxslər, o cümlədən 
mühasibat uçotunun beynəlxalq standartları ilə yaxından tanış olmaq istəyən mühasiblər 
üçün nəzərdə tutulmuşdur.  



Əgər PMS imtahanında uğur əldə etmək istəyirsənsə, Sən də İSMUBS təlimimizə qoşul!

Mobil: +99477 490 29 21

Mobil: +99477 220 70 21

Tel: +99412 480 28 45

office@iatm.az

iatm.edu.az
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Nə Öyrənəcəksiniz?
 Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartları, konseptual əsaslar
 Maliyyə hesabatlarının təqdimat
 Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesaba
 Uçot siyasəti, uçot qiymətləndirmələrində dəyişikliklər və səhvlə
 Seqment hesabatlar
 Maliyyə hesabatlarında büdcə məlumatlarının təqdimat
 Qeyri-kommersiya və birja əməliyyatları üzrə gəlirlər əməliyyatları üzrə 

gəlirlə
 Tikinti müqavilələri; ehtiyatla
 Torpaq, tikili və avadanlıqlar; qeyri-maddi aktivlə
 İnvestisiya mülkiyyət
 Maliyyə alətləri təqdimatı, tanınma və qiymətləndirm
 Pul vəsaitləri yaradan və yaratmayan aktivlərin dəyərdən düşməs
 Borclar üzrə məsrəflər, qiymətləndirilmiş öhdəliklər, şərti öhdəliklər və şərti 

aktivlə
 İcarə, xarici valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin təsir
 Hesabat tarixindən sonrakı hadisələr, kənd təsərrüfat
 Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları

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

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


