
 
 

TƏTBİQİ MÜHASİBAT KURSLARI 
 

Hörmətli MÜHASİBLƏR! 
Beynəlxalq mühasibatlıq sahəsində bahalı kurslara getsək də, çoxumuz hələ də praktiki 

olaraq işimizdə onu tətbiq edə bilmirik. Ümumiyyətlə əksəriyyətimizin fikirlərində beynəlxalq 
uçot və hesabat haqqında yanlış təsəvvürlər vardır. Bunun nəticəsində beynəlxalq mühasibat 
uçotu üzrə baza formalaşdırmadan DipIFR və ACCA kurslarında iştirak etməyə can atırıq və 
nəticədə işimizdə tətbiq edə bilmədimiyimiz üçün 2 dəfə xərcə düşürük, həm pul, həm də vaxt 
itkisinə məruz qalırıq.   

Biz Sizə bu problemlə bir daha üzləşməmək üçün sizin ehtiyaclarınıza uyğun və münasib 
qiymətə mühasibat kurslarımızı təklif edirik.  

Sizi əmin edirik ki, bizim proqramımız sayəsində köhnə mühasibatlıqdan yeniyə asanlıqla 
adaptasiya edə biləcəksiniz. 

 
İqtisadi Araşdırmalar və Tədris Mərkəzinin 

Tətbiqi Mühasibat Treyninqləri 
 

Beynəlxalq mühasibat uçotunun əsasları 
Digər kurslardan fərqli olaraq bu proqrama biz Maliyyə, İdarəetmə və Vergi uçotunu daxil etmişik. Bu 
kurs beynəlxalq uçotu öyrənməyə yeni başlayanlar və onu yerli şirkətlərə tətbiq etmək istəyənlər üçün 
nəzərdə tutulmuşdur. Kursun müddəti 32 saatdır və 2 ay və daha tez müddətdə bitirmək mümkündür. 
Tədris İATM-ın ekspertləri tərəfindən hazırlanmış “Beynəlxalq uçot və hesabata giriş” adlı kitab, 
yoxlama testləri, praktik məsələlər əsasında aparılır. 
 
Staj (Praktika) kursu  
Staj kursunun proqramına Kassa, Təhtəlhesabşəxs, Bank, Əsas vəsaitlər, Əmək haqqi və Alqı-
satqı əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi, inventarizasiya sənədlərinin hazırlanması, həmçinin 
praktiki olaraq DSMF, Statistika və Vergi hesabatlarının hazırlanması və təqdim olunması kimi 
mövzular da daxildir. Qeyd edək ki, bu kurs mühasibatlıq sahəsində çalışmağa yeni başlayanlar 
üçün nəzərdə tutulub və sırf praktikadır. Uzunmüddətli təcrübəyə malik olanlar üçün bu kursda 
iştirak etməyə ehtiyac yoxdur. 
 
Milli mühasibat uçotu standartı üzrə işdə (On Job) treyninq  
Mühasiblər üçün məhdud zaman çərçivəsində kurs və təlimlərdə iştirak etmənin çətinliyini nəzərə alaraq 
iş yerindən ayrılmadan Milli mühasibat uçotu standartlarinin tətbiqi üzrə 1 həftəlik intensiv On Job 
Treyninq təşkil olunur. Təlim nəticəsində mühasiblər qısa zamanda müəssisənin uçot və hesabat sistemini 
asan üsulla mövcud standartlara uyğunlaşdıraraq yeni hesabatlarla işləmə qabilyyətləri əldə edəcəklər.  
 
Beynəlxlaq Mühasibat Uçotu Standartları (IFRS) kursu 
Maliyyə hesabatının beynəlxalq standartları (MHBS) əsasında hazırlanmış Milli Mühasibat Uçotu 
Standartları (MMUS) kursunda mühasibat sahəsində ən azı 1 il iş təcrübəsinə malik olan mühasiblər 
iştirak edə bilərlər. Dərslər İATM-ın mütəxəssisləri tərəfindən tərcümə edilmiş və Milli Mühasibat Uçotu 
Standartlarının Şərhləri əsasında hazırlanmış tədris materiallarından istifadə olunmaqla keçirilir. 



 
DipİFR imtahanına hazırlıq kursları 
Artıq İATM-la  DipİFR-a hazırlaşmaq daha asan oldu. Beynəlxalq dərəcəli diplom almaq istəyən 
mühasiblər üçün İATM daha münasib qiymətə fərdi, 2 nəfərlik, qrup şəklində rus və ingilis dillərində 
DipİFR kursları təşkil edir. 
 
ACCA və CIMA beynəlxalq sertifikatlaşma kursları 
İATM-da ACCA imtahanlarına hazırlaşanlar üçün xüsusi güzəştlər nəzərdə tutulub. Asan başa düşülən, 
ingilis dilli ACCA diplomlu xarici müəllimlə sərfəli qiymətlərlə istədiyiniz səviyyəni öyrənib heç bir 
xarici ölkəyə getmədən beynəlxalq səviyyəli diplom əldə edə bilərsiniz.  
 
MUST (Mühasibat uçotu üzrə test) imtahanı 
İATM beynəlxalq mühasibatlıq üzrə biliyini yoxlamaq istəyən şəxslər üçün ayda 1 dəfə MUST imtahanı 
keçirir. MUST imtahanı verməklə siz  ACCA və CİMA imtahanlarında iştirak etmə barədə və 
mühasibatlıqla bağlı iş müsabiqələrində iştirak etmə (hansi vəzifə ve hansi firmalara muraciət etmənizin 
yaxşı olması) barədə tövsiyyə əldə edə bilərsiniz. Suallar hər kəsin anlaya biləcəyi sadə dildə yazılmışdır. 
Cavablar məxfi saxlanılır və yalnız iştirakçının özünə açıqlanır. İmtahan hər ayın sonuncu 6-cı gün 
keçirilir. Imtahanını qiyməti cəmi 10 AZN-dir. 

 
Accounting Express (Microsoft Accounting) mühasibat proqramı 
Microsoft Ofisin mühasibatlıq proqramının olması barədə bəlkə də çoxumuzun xəbəri yoxdur. Bildiyimiz 
kimi Microsoftun proqramlar paketi bizim üçün bir möcüzədir. Əgər siz də Microsoft Accountingin 
imkanlarından istifadə etmək istəyirsinizsə bizə müraciət edə bilərsiniz. Bu proqramı almaq istəyən hər 
hansı təşkilata proqramın gətirilməsi ilə bağlı məsləhətlər pulsuzdur. Qeyd edək ki, Accounting Express 
yerli mühasibat proqramlarının ən yaxşısından belə daha mükəmməldir.  
 
QuickBooks beynəlxalq mühasibat proqramı 
QuickBook proqramlar paketi beynəlxalq praktikada kiçik və orta sahibkarlar tərəfindən istifadə olunan, 
Azərbaycanda isə xüsusi ilə bəzi QHT-lər tərəfindən tətbiq olunan beynəlxalq mühasibat proqramıdır. 
İATM-ın mütəxəssisləri Quickbooks proqramının bütün versiyaları üzrə treyninq və məsləhət xidmətləri 
göstərir. Bu proqramı almaq istəyən hər hansı təşkilata proqramın gətirilməsi ilə bağlı məsləhətlər 
pulsuzdur.  

 
 

Qeyd: İqtisadi Araşdırmalar və Tədris Mərkəzinin (İATM) peşəkar mühasibat uçotu təlimləri sahəsində 
ixtisaslaşmış xarici investisiyalı birgə şirkətdir. Burada siz mühasibatlığa aid bütün növ xidmətlərdən, 
eyni zamanda beynəlxalq mühasibat uçotuna dair müxtəlif növ treyninqlərdən istifadə edə bilərsiniz.  

 
Ünvan: M.Muxtarov küçəsi 194, AzDİU-nun Əmtəəşünaslıq korpusu, Caspian Plaza ilə 

üzbəüz yeni tikilinin sağ tərfi. Ən yaxın metro satnsiyası –Nizami 
(012) 480 28 45; (070) 511 77  31; (055) 203 07 85; (050) 874 47 12 
    
 
İqtisadi Araşdırmalar və Tədris Mərkəzi  
Nəzəriyyə və praktikanın qovuşduğu yer!  
http://iatm-az.com/ 
http://facebook.com/iatmltd 
 
 


