
İnsan Resurslarının 
İdarə Edilməsi

İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi nədir?

HR mütəxəssisi müəssisədə insan kapitalının formalaşması və inkişafına təkan verməklə 
şirkətin ümumi hədəflərinə çatmaqda strateji dəstək verən şəxsdir. Yüksək istehsal 
performansının əldə edilməsi işçi qüvvəsindən, bu performansın qorunub saxlanılması işçilər 
arasındakı əlaqələrdən, davamlı olması kadr təminatının uyğunluğundan və bütün bunlar isə 
insan resurslarının bir HR mütəxəssisi tərəfindən düzgün şəkildə idarə edilməsindən asılıdır. 



HR mütəxəssisi olmağı hədəfləyən və yeni başlayanlar üçün Mərkəzimizdə HR təlimi tədris 
edilir.



HR təlimi əmək haqqı və məzuniyyətin hesablanması, işə qəbul prosesi, kargüzarlıq və s. 
kimi əsas mövzuları əhatə etməklə əmək qanunvericiliyi əsasında tədris olunur. 



Bu təlimimiz HR kursları içərisində həm nəzəri, həm də praktiki şəkildə həyata keçirilən 
keyfiyyətli tədris strukturuna görə fərqlənir.



İnsan resurslarının idarə edilməsi kursu HR Mütəxəsisi olmaq istəyən tələbələr, digər 
peşələrdən bu sahəyə keçmək istəyən şəxslər və iş həyatında peşəkarlaşmaq istəyən hər 
kəs üçün nəzərdə tutulmuşdur.



Əgər Sən də HR Mütəxəssisi olaraq yetişmək istəyirsənsə, HR təlimimizə qoşul!
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Nə Öyrənəcəksiniz?
 İnsan Resurslarının Planlaşdırılmas
 İşə Qəbul Proses
 Müqavilələr və onların hazırlanmas
 Kadrların fəaliyyətinin qiymətləndirilməs
 Əmək Haqqının hesablanmas
 Əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması üzrə texnikaların işlənib hazırlanmas
 İşçinin Motivasiyas
 Məzuniyyə
 HR üzrə Kargüzarlı
 Dövlət tərəfindən tələb edilən hesabat formalarının hazırlanması və 

göndərilməs
 Elektron Hökümət Portalı və aparılan bütün elektron əməliyyatla
 İcbari Sığorta, İSB-də müvafiq dəyişikliklərin izlənilməsi və icras
 Sosial Sığorta şəhadətnaməsinin açılmas
 Əmək Məcəlləsi və Texniki təhlükəsizlik qaydaları üzrə anlayışlar

Fərqlərimiz
İmtahan sistemi
Tədris müddətində mütəmadi olaraq 

yoxlama imtahanların təşkili

Karyera mərkəzi
Seçilmiş məzunlarımızın əməkdaşlıq 
etdiyimiz təşkilatlarda təcrübə və real işlə 
təminatı

Peşəkar Təlimçilər
Sadə izahları ilə seçilən müəllim kollektivi

Sertifikasiya
İmtahan nəticəsinə əsasən sertifikatın 
verilməsi

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


