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Giriş 

FireWorks HRM şirkəti siz və sizin işçi heyətinizə yeni səriştələr və peşəkar inkişaf 

bacarıqlarını əldə etməyinizə yardımçı olacaq müxtəlif növ ofis daxili və ofis xarici olan 

Təlim və İnkişaf fəaliyyətlərini təqdim edir. Bu tip fəaliyyətlər işçinin motivasiyası və əmək 

məşğulluğunun artımı, təşkilat daxili mübahisələr, eləcə də, rəhbərlik ilə işçi heyəti 

arasındakı fikir ayrılıqları kimi məsələlərə ən gözəl çıxış yolu sayılır. 

Fərdi yanaşmaya əsaslanan bizim peşəkarlardan ibarət komandamız, sizin təşkilati ehtiyac 

və tələblərinizə fokuslanaraq Təlim və İnkişaf fəaliyyətlərinin maksimum səviyyədə 

səmərəli keçməsinə hədəflənir.   

 

Təlim və İnkişaf xidmətimizə aşağıdakılar daxildir: 

 Davranış Bacarıqları təlimləri  

 İR üzrə Texniki Bilik təlimləri (Texniki Bacarıqlar) 

 Əmək Qanunvericiliyi üzrə təlimlər 

 Komanda Fəaliyyətləri  

 “Bite-Size” təlimləri 

 Vebinarlar 

 İşgüzar Azərbaycan dili Kursu 

 

Biz Təlim və İnkişaf xidmətlərini aşağıda qeyd edilən üslublarda keçiririk: 

 

 Ofis daxili -  

 Ofis xarici -  
 
 Vebinar -  
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Təlimlərin Siyahısı  

 Davranış Bacarıqları Təlimləri 

1. İnsanların İdarə edilməsi prosesində Səriştəlik 

2. Təqdimat Bacarıqları 

3. Effektiv Ünsiyyət 

4. Vaxtın İdarə edilməsi  

5. İş yerində Effektivlik 

6. Motivasiya və Nailiyyət 

7. Fərdi Brend 

8. Fərdi Təlimatlandırma və Mentorluq 

9. Liderlik Bacarıqları 

10.  Başlıca Performans Müəyyənləşdirmə Bacarıqları 

11. Danışıq aparma Bacarıqları 

12. Təlimçiləri Təlimləndirmək 

13. Dəyişikliyin İdarə edilməsi 

14. Bədən Dili 

15. Rəy bildirmə Bacarıqları 

16. Emosional Zəka 

17. İşgüzar Etika və İşgüzar Etiket 

18. Müştəri Xidmətlərini təkmilləşdirmək üçün praktiki üsullar 

 

 İR üzrə Texniki Bilik Təlimləri (Texniki Bacarıqlar) 
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1. İşçi qüvvəsinin İdarə edilməsi 

2. Müasir təşkilatlarda Təlim və İnkişaf 

3. İstedadlı Şəxslərin əldə edilməsi 

4. Riskin İdarəedilməsi 

5. İR üzrə Strategiya 

6. Ümumi Mükafatlandırmalar 

7. SHRM CP və SHRM-SCP Resertifikasiya Proqramları 

8. Gənc İR Peşəkarları üçün İRİ Kursu 

 

 Əmək Qanunvericiliyi üzrə Təlimlər 

1. Əmək Qanunvericiliyinin praktikada tətbiqi üsulu 

2. Əməyin Mühafizəsi və Texniki Təhlükəsizlik 

3. Əmək Müqavilələrinin bağlanması və onlara Xitam verilməsi 

4. Əmək Qanunvericiliyinə əsasən Əmək Haqqının Hesablanması 

5. www.e-gov.az saytında Əməliyyatların Qeydiyyatı   

6. Məzuniyyət Hüququ və onun Təmin edilməsi 

 

 Komanda Fəaliyyətləri və Oyunları 

1. Enercayzerlər 

2. Mahnı Oyunu. Tap Dostum 

3. Krokodil  

4. Ağıl Dəryası  

5. “Bingo” Oyunu 

6. “Backet List” Oyunu  
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7. “Nə? Harada? Necə?” Oyunu 

8. “Mən Şimala Gedirəm” Oyunu  

9. Biz Nömrə 1-ik! 

10. Tap Dostum! 

11. “SCOT” Analizi 

12. Biznes Simulyasiyalar 

 

 “Bite - Size” Təlimləri 

1. Fərdi İnkişaf 

2. Hədəflərin Müəyyənləşdirilməsi və Məqsədlər 

3. Planlaşdırma və Təşkil etmə 

4. Hazırlıqlı olmaq 

5. Sürətli Öyrənmək 

6. Sən bunu Bacararsan! 

7. Öhdəlik (Bunu Rellaşdır) 

8. Fərdi Effektivlik 

9. Fərdi Hesabatlılıq  

10. Özgüvənin Qurulması 

11.  Güclü Tərəflərin Müəyyənləşdirilməsi 

12.  Əminliyin inkişaf etdirilməsi 

13. Kreativ Düşüncə  

14. Effektiv Komanda işi Bacarıqları 

15. Qrup daxili Kreativ Düşüncə 

16. Etibarın Qurulması 
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17. Dəyişikliklərin İdarə edilməsi 

18. Qərar Qəbul etmə 

19. Stresin İdarə edilməsi 

20. Gözləntilərin Təşkil edilməsi 

21.  Yetirmə olmaq üçün bacarıqlar  

22. Fərdi Təsir Qüvvəsi 

23. Pozitiv Düşüncə  

24. Problem Həll etmə 

25. Sürətli oxumaq 

26. Yaddaşı Gücləndirmək 

27. Müsahibələrdə Uğur əldə etmək 

28. 80/20 Prinsipi 

29. Düşünmə Bacarıqları 

30. Vaxtın İdarə edilməsi 

31. Vizual Düşüncə 

32. İş və Şəxsi Həyat arasında Balans 

33. 70:20:10 İnkişaf 

34.  Nə istədiyini Bilmək 

35.  Qətiyyət  

36. Bədən Dili 

37. Pozitiv Münasibətlərin Qurulması 

38. Ünsiyyət Bacarıqları 

39. Danışıqların idarə edilməsi 

40. “Çətin” xarakterli İnsanlarla ünsiyyət qurmaq 
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41.  Diversifikasiya haqqında biliklər  

42.  Təşkilatçılıq bacarıqları 

43. Rəy  və təkliflər 

44. Mübahisələrin İdarə edilməsi 

45.  Daxili Siyasətin İdarə edilməsi 

46.   Təsirin göstərilməsi 

47.  İnsanlarla ünsiyyət qurmaq bacarığı 

48. NLP ilə tanışlıq  

49. Danışıq aparma Bacarıqları  

50.  Əlaqələr və tanışlıqlar  

51.  Güclü İnam 

52.   Ünsiyyət bacarıqlarının möhkəmləndirilməsi 

53.  Salamat ol! (təhlükəsizlik axtar) 

54. Komandanın brifinqi 

55. Ani düşünmə və qərarvermə 

56.  Təqdimatın hazırlanması  

57.  Təqdimat  bacarıqları 

58.  Təqdimatlar - Ətraflı 

59.  Effektiv e-məktub 

60. Gündəliklərin və Protokolların Yazılması 

61.   Yazmaq Nəticələrə yönələn sənədlərin hazırlanması 

62.  Mükəmməl Hesabatların Yazılması 

63. İnandırıcı Yazmaq 

64.  Oxunaqlı Sənədlərin Yazılması 
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65. Xidmət və Siz 

66.  Üzbəüz Xidmət Bacarıqları  

67. Telefonla danışıq bacarıqları  

68. Çətin və narazı Müştərilər 

69.  Daxili Xidmət və Komanda İşi 

70.   Xidmətin idarə edilməsi 

71.  Üzbəüz Uğurlu Satış 

72.  Müştəri Ehtiyaclarının müəyyənləşdirilməsi 

73.   Öz məhsul və ya xidmətinizin təqdim edilməsi 

74.  Narazılıqların İdarə edilməsi 

75.   Alış qərarlarına təsirin göstərilməsi 

76.   Psixologiyadan istifadə et – daha çox sat  

77.   Potensial müştərilərin axtarılması 

78.   Dəyərlərə əsaslanan satış və etika 

79. Menecmentlik üzrə Təqdimat 

80. Menecement Bacarıqları 

81. Menecement ilə bağlı 3 Sirr 

82. Öz Komandanı Qur! 

83. Çətin Danışıqlar 

84. Kouçinq 

85. Səlahiyyətlərin ötürülməsi  

86. Emosional intellekt 

87. Komandanız nə dərəcədə effektivdir? 

88. Liderlik 
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89. Komandanın yüksək nəticələrə doğru aparılması 

90.   Dəyişikliyin idarə edilməsi 

91.  Görüşlərin idarə edilməsi 

92.  İnsanların idarə edilməsi 

93.  İcra göstəricilərinin idarə edilməsi 

94. Mentorluq 

95.  Başqalarını Motivasiya etmək 

96.  İşgüzar menecerlər 

97.  Karyeranın idarə edilməsi 

98.  “MƏN” brendi  (“ÖZ” Brendini qurmaq) 
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Davranış Bacarıqları Təlimləri 

Şirkətimiz fərdi yanaşma prinsipinə əsasən, hər bir təşkilatın ehtiyac və tətləblərinə 

uyuğun olraq, Davranış bacarıqlarının nəzəri biliklər əsasında praktiki formada tətbiq 

edilməsini həyata keçirir. Davranış bacarıqları hər bir fərdin qarşılıqlı fəaliyyətinə, iş 

performansına və karyera inkişafına təsir edən bir özəllikdir. 

 

Davranış bacarıqları təlimlərinin izahlı təsnifatı: 

 

 İnsanların İdarə edilməsi prosesində Səriştəlik  

İştirakçıların sayı - 5 - 12 nəfər 

Məqsəd - Başlıca Səriştəlik formalarını tanımaq və müəyyən etmək 

İzahı: Bu təlim, İR/Təlim və İnkişaf üzrə peşəkarlar/Aparıcı menecerlər kimi şəxslərin 

təşkilatlarda insanların idarə edilməsi prosesində səriştəlik formalarının tətbiq edilməsini 

artırmaq üçün nəzərdə tutulub. Təlim zamanı siz, insanların idarə edilməsi prosesində 

səriştəliyin rolunu anlayacaq, müxtəlif növ səriştəlik keyfiyyətləri ilə tanış olub başlıca 

səriştəlik formalarını müəyyən edəcəksiniz. 

 

 

 Təqdimat bacarıqları 

İştirakçıların sayı - 5 - 12 nəfər 

Məqsəd - Peşəkar ictimai təqdimat və danışıq bacarıqlarını inkişaf etdirmək 

İzahı: Bu təlim, sizə ünsiyyətin başlıca tərkib hissələrini öyrənməklə nəzəri və praktiki 

fəaliyyətlərin köməyi ilə fikirlərinizi daha uyğun formada auditoriyaya ötürməyinizə 

yardımçı olmaqla əsas taktikaları təmin etməyə fokuslanıb.  Təlimin sonunda sakit və 

utanqac insanlar özünə inamla təqdimatlarını edə bilir və aydın formada “öz daxili səsini” 

tapmağı öyrənir. 

 

 

 Effektiv Ünsiyyət 

İştirakçıların sayı - 10 - 30 nəfər 

Məqsəd - Fikirlərinizi düzgün formada və düzgün sözlərlə izah etməyi öyrənmək 

İzahı: Təlim kursu təşkilatların bütün heyət üzvünə uyğun tərtib edilərək peşəkar işgüzar 

əlaqələri inkişaf etdirməklə, əməkdaşlar arasında ünsiyyətin aydın və anlaşılan formada 

olmasını və məlumatın nəzərdə tutulan formada çatdırılmasına hədəflənib. 
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 Vaxtın İdarə edilməsi 

İştirakçıların sayı - 5 - 12 nəfər 

Məqsəd - Vaxtın effektiv planlaşdırlıması ilə tapşırıqların düzgün icra edilməsi   

İzahı: Təlim zamanı başlıca diqqət tapşırıqları, vaxt itkisinin səbəblərini, “Eyzenhaver 

Matrisası və İsveçrə Pendiri” metodlarının düzgün istifadə üsullarını müəyyənləşdirməyə 

və prioritetləşdirməyə yönəlib. Təlimin sonunda iştirakçılar effektiv planlama və 

məqsədlərin aydınlaşdırılması üzrə daha yaxşı nəticələrə nail olacaq, əsassız sorğulardan 

imtina etməyi öyrənəcək, effektiv formada sənəd-kağız işlərini edərək iş mühitini lazımsız 

əşyalardan təmizləmək və daha az önəmliliyi olan işləri idarə etməyi öyrənəcəklər. 

 

 

 İş yerində Effektivlik 

İştirakçıların sayı - 5 - 12 nəfər 

Məqsəd - İş produktivliyinin inkişafı 

İzahı: Ünsiyyətin düzgün yolları, stresin və vaxtın idarə edilməsi, iş yerinin idarə edilməsi, 

mübahisəli məsələlərin həll edilməsi, işgüzar geyim tərzi və s. bu kimi mövzuları əhatə 

edən bu təlim, iştirakçılara iş produktivliyini, onları özünə inamlı və sadiq işçilər olmağa 

kömək edəcəkdir. 

 

 

 Motivasiya və Nailiyyət 

İştirakçıların sayı - 5 - 12 nəfər 

Məqsəd - İşçilərin məşğulluğunun artırılması 

İzahı: Bu təlim hər bir işçinin motivasiya səviyyəsini və ehtiyyaclarını müəyyən etməklə 

işçiləri müxtəlif formada ruhlandırmağı və yüksək performans mühitinin yaradılmasını 

təmin edir. İştirakçılar bu təlim vasitəsiylə ənənəvi motivasiya üsulları ilə tanış olacaq, 

eləcə də, komanda üzvlərinin başlıca motivasiya amillərini müəyyən edərək 

komandalarını ya ruhlandırmağı ya da, onlara uyğun nizam təşkil etməyi öyrənəcəklər. 

 

 

 Fərdi Brend 

İştirakçıların sayı - 5 - 12 nəfər 

Məqsəd - Öz fəaliyyət istiqamətlərinizi bilərək nə təqdim etməli olduğunuzu 

anlamaq 

İzahı: Bu təlim fərdi yanaşmaya əsaslanaraq, hər bir insan üçün başlıca fəaliyyət 

istiqamətlərini və hədəflərini müəyyənləşdirməyə yönəlib. Təlimin sonunda, hər bir insan 
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öz şəxsi - realizə üsulunu müəyyənləşdirib, qurub və tətbiq edə bilər. Bizim komandamız 

hər bir iştirakçıya öz Fərdi brendi üçün missiya təyinatını, reputasiyanın idarə edilməsi, 

Brendin mütəmadi fəaliyyət sisteminin qurması və s. bu kimi fəaliyyətlərin görülməsində 

yardımçı olacaqdır. 

 

 

 Fərdi Təlimatlandırma və Mentorluq 

İştirakçıların sayı - 5 - 12 nəfər 

Məqsəd - Heyətin idarə edilməsi üçün təlimatlandırma bacarığının inkişaf etirilməsi 

İzahı: Təlim modeli mentorluq bacarıqlarını tətbiq etməklə heyət üzvlərini hədəfləri 

müəyyənləşdirməyə təlimatlandırma üzrə menecer vəzifələri üçün nəzərdə tutulub. Bu 

təlim iştirakçılara effektiv fərdi təlimatlandırma üçün alətlər və taktikalardan istifadə 

etməyə yardımçı olacaq, Fərdi Təlimatlandırma Modeli Sistemindən istifadə etməklə 

təlimatlandırma detallarına diqqəti cəmləndirəcək. 

 

 

 Liderlik Bacarıqları 

İştirakçıların sayı - 10 - 30 nəfər 

Məqsəd - Rəhbərlik etmək üçün özünə inamı və səlahiyyəti əldə etmək 

İzahı: Bu təlim iştirakçılara müxtəlif liderlik növlərini və yaxşı liderlik davranışlarını 

anlamağa, liderlik və menecmentlik arasındakı fərqi keyfiyyət və güclü cəhətlər 

vasitəsiylə müəyyən etməyə, ünsiyyət və daxili bacarıqlarını inkişaf etdirməyə yardımçı 

olacaqdır.  Bu mövzulara əsasən, iştirakçılar təşkilat və ya komandalarına rəhbərlik etmək 

və təlimatlar vermək üçün  effektiv üsuldan istifadə etməyi bacaracaqlar. 

 

 

 Başlıca Performans Müəyyənləşdirmə Bacarıqları 

İştirakçıların sayı - 5 - 12 nəfər 

Məqsəd - Strateji hədəflər üçün düzgün fəaliyyət istiqamətini müəyyənləşdirmək 

İzahı: Bu təlim zamanı iştirakçılar gördükləri işi daha effektli formada nümayiş etdirməyi 

inkişaf edirəcəklər. Rəhbər heyət tərəfindən isə bu hal, hədəfə yönəlmiş nəaliyyətlərin 

inkişafı üçün  hər bir işçinin bacarığının iş performansına necə təsir etdiyini anlamağa 

yardımçı olacaqdır. Bu, sizin təşkilatın və ya departamentin necə fəaliyyət göstərdiyini 

anlamaq üçün performansın ölçülməsi ilə təşkilatın uğuru üçün mühüm olan faktorları 

qiymətləndirir. 
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 Danışıq aparma Bacarıqları 

İştirakçıların sayı - 5 - 12 nəfər 

Məqsəd - İstənilən vəziyyətdə etik normalara riayyət edərək uğurlu danışıqlar 

aparmaq 

İzahı: Bu təlimdə iştirak etməklə, iştirakçılar bütün tərəflərin maraqlarını, prioritetlərini və 

hədəflərini fərdi maraqlar və mədəni müxtəlifliklərin danışıqlara necə təsir etdiyini 

bilməyi anlayacaq, qeyri-rasional insanları və çətin münasibətləri idarə etməyi, eləcə də, 

sual vermə və dinləmə vasitəsiylə ünsiyyət bacarığını inkişaf etdirməyi öyrənəcəklər. 

Təlim mövzuları danışıq aparmanın müxtəlif mərhələləri üzrə kəmiyyət və keyfiyyəti 

özündə cəmləşdirən sistematik normaların müəyyənləşdirilməsi və tətbiq edilməsi 

vasitəsiylə bacarıqları genişləndirib və dəyərləri inkişaf etdirəcəkdir. 

 

 

 Təlimçiləri Təlimləndirmə 

İştirakçıların sayı - 5 - 12 nəfər 

Məqsəd - Məlumatı daha effektiv ötürmək üçün təlimçilər hazırlamaq 

İzahı: Təlim mövzuları müzakirələrin necə idarə edilməsini, effektiv formada dinləməyi, 

diqqətli müşahidə aparmağı öyrənməyi və iştirakçılara yardım edərək əldə etdikləri təlim 

biliklərini öz iş təcrübələrində tətbiq etməyi əhatə edir. Bunun davamı olaraq, iştirakçılar 

yetkin insanları öyrənmənin nəzəri prinsiplərini tətbiq etməyi, onları idarə etməyi və  

auditoriya ilə yaxşı münasibətlərin qurulmasını öyrənirlər. 

 

 

 Dəyişikliyin İdarə edilməsi 

İştirakçıların sayı - 10 - 30 nəfər 

Məqsəd - Yeni işgüzar proseslərə təsir etmək üçün şirkət normalarının idarə 

edilməsi 

İzahı: Bu təlim, idarəetmə heyətinə təşkilati strategiyanın yeni perspektivlər baxımından 

nəzərə alınmasına, fərdi şəxsləri uğurlu dəyişiklik üçün təmin-təchiz və dəstək etməkdə 

yardımçı olacaqdır. Bütün bu dəyişikliklər həm təşkilat, həm də fərdi şəxslərin perspektivi 

baxımından dəyişikliyin öhdəsindən gəlmək üçün qurulmuş bir sistematik yanaşmadır. 

 

 

 Bədən Dili 

İştirakçıların sayı - 5 - 12 nəfər 
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Məqsəd - İşgüzar əlaqələr və şəxsi həyatda qeyri - verbal ünsiyyət vasitəsindən 

istifadə etməklə düzgün məlumatın çatdırılması 

İzahı: Bu təlim, ünsiyyətin görünə biləcək və insanlar arasında fiziki formada müşahidə 

edilə biləcək bütün biznes səviyyələri üçün uyğundur. Təlim mövzularında təsirli 

davranışın texniki praktikalarına, liderlikdə bədən dilindən ustalıqla istifadə edilməsinə, 

qeyri - verbal taktikalar vasitəsiylə məlumatın ötürülməsi kimi mövzulara yer verilir. 

 

 

 Rəy bildirmə Bacarıqları 

İştirakçıların sayı - 5 - 12 nəfər 

Məqsəd - Düzgün formada birbaşa ünsiyyət 

İzahı: Bu təlim, sizin rəy bildirmə proseslərini tətbiq etməklə dəqiq, uyğun zamanda və 

obyektiv formada rəy bildirməyə yardımçı olmaq üçün təşkil edilmişdir. Təlim, sizin hər 

bir rəhbər vəzifəsi üçün tələb olunan ünsiyyət və problem həll etmə bacarıqlarınızı 

artıracaqdır. 

 

 

 Emosional Zəka 

İştirakçıların sayı - 5 - 12 nəfər 

Məqsəd - Ağıllı düşünməklə hislərin həm idarə, həm də nəzarət edilməsi 

İzahı: Bu təlim vasitəsiylə, iştirakçılar düşüncə, hiss və fəaliyyətlər arasındakı fərqi və bu 

üç ünsürün qarşılıqlı formada necə bizə təsir etdiyini öyrənəcəklər. Təlim gündəliyinə eyni 

zamanda, hislərin təkcə iş yerində deyil, eləcə də, şəxsi həyatda həm idarə, həm də 

nəzarət edilməsi daxildir. Təlim mövzusu, özünə nəzarət etməklə insanlara hörmət etmə 

hissini inkişaf etdirməyə kömək edəcək, EZ (EI) səriştələri və onların mənşəyini müəyyən 

etməyə, eləcə də, fərdi inkişaf strategiyasını qurmaqla Emosional və Sosial Səriştələr 

Öyrətmə Alətlərindən istifadə edərək fərdi güclü cəhətləri və məhdudiyyətləri 

müəyyənləşdirməyə əsaslanır. 

 

 

 İşgüzar Etika və İşgüzar Etiket 

İştirakçıların sayı - 5 - 12 nəfər 

Məqsəd - İşgüzar Etika məfhumlarını anlamaq və işgüzar etiket qaydalarını geniş 

çeşidli biznes situasiyalarında necə tətbiq etməyi öyrənmək 

İzahı: Təlim mövzuları iş mühitinin gücləndirilməsi üçün tələb edilən standartlar üzrə 

etiketin sadə formalarının önəmliliyinin nümayiş etdirilməsindən, iş yerində iş yeri 
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etiketinin olar-olmazlarını izah edərək, fərdi töhfənin və effektivliyin uyğun davranış 

formasını qurmaq kimi mövzuları əhatə edir. Bu təlim vasitəsiylə, iştirakçılar öz 

həmkarları və müştəriləri ilə eləcə də, informasiya və ünsiyyətin qurulması üzrə etika 

əsaslı dəyərləri öyrənəcək, gündəlik rutin iş fəaliyyətlərinin tətbiq edilib saxlanılması üzrə 

iş əsaslı tapşırıqların bacarıq və biliklə inkişaf etdirilməsini həyata keçirəcəkdir. 

 

 

 Müştəri Xidmətlərini təkmilləşdirmək üçün praktiki üsullar   

İştirakçıların sayı - 5 - 12 nəfər 

Məqsəd - Müştəri xidmətinin əsaslarını anlamaq və təkmilləşdirmək 

İzahı: Bu təlim vasitəsiylə, iştirakçılar müştərilərlə necə düzgün davranmağı, müştəri 

xidmətini necə mükəmməl etməyi öyrənəcəklər. Bu, pis müştəri xidməti və yaxşı müştəri 

xidməti arasında olan fərqləri görməyə kömək edəcək. İştirakçılar tətbiq olunan 

metodları müşahidə və təhlil edəcəklər.  
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İR üzrə Texniki Bilik Təlimləri (Texniki Bacarıqlar) 

FireWorks HRM müxtəlif biznes sektorlarından olan  İR -nın bütün səviyyələri üzrə texniki 

öyrətmə üsulları vasitəsiylə sizin təşkilati ehtiyaclarınıza uyğun İR-nın texniki 

bacarıqlarının bir sıra növünü təmin edir. Bu təlimlər qısa müddətli və uzun müddətli 

hədəf və məqsədləri müəyyənləşdirmək üçün təşkilati tələbləri müəyyən edib analiz 

etməyə yardımçı olacaqdır.  
 

İR üzrə Texniki bilik təlimlərinin izahlı təsnifatı: 

 

 İşçi qüvvəsinin İdarə edilməsi 

İştirakçıların sayı - 5 - 12 nəfər 

Məqsəd - Uyğun işçi qüvvəsi səviyyələrinin təşkilati hədəf və məqsədləri təmin 

etməsinin tətbiq edilməsi   

İzahı:  İR-nın fəaliyyət təşəbbüsü barədə məlumatlandıran informasiyanın idarə edilməsi 

proseslərindən (iş yerinin planlaşdırılması və uğurlu fəaliyyətin planlaşdırılması)  istifadə 

edərək, təşkilatın qabiliyyət və tənqid bacarıqlarının çatışmazlıqlarını müəyyən edir. İR 

üzrə peşəkarlar bu təlim vasitəsiylə maliyyə və əməliyyat artımı,  davamiyyəti və yaxud 

stabilliyini idarə etməklə iş fəaliyyətinin dəyərini nümayiş etdirə biləcəklər. 

 

 

 Müasir təşkilatlarda Təlim və İnkişaf 

İştirakçıların sayı - 5 - 12 nəfər 

Məqsəd - Təlim və inkişaf strategiyalarının köməyi ilə heyət üzvlərinin 

qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi 

İzahı: Bu təlim təşkilatın biznes ehtiyacları ilə işçilərin səriştəlikləri, bilik və bacarıqları 

arasındakı boşluqların effektiv tamamlanması üçün nəzərdə tutulur. İR üzrə bu təlim 

vasitəsiylə işçilərin qabiliyyətini və təşkilati maarifləndirilməsini artırmaqla öyrənmə 

imkanlarını müəyyənləşdirə və qura bilər. 

 

 

 İstedadlı Şəxslərin əldə edilməsi 

İştirakçıların sayı - 5 - 12 nəfər 

Məqsəd - Təşkilatın strateji hədəflərini işçi qüvvəsinin planlaşdırılması və əmək 

məşğulluğu strategiyası vasitəsiylə uyğunlaşdırmaq 
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İzahı: Bu təlim iş yerinin qurulması və təşkil edilməsi üçün nəzərdə tutulan fəaliyyətləri 

əhatə edir.   Bu mövzu İR peşəkarlarına fərdi və təşkilati uğurlar üçün axtarış, rekrutinq, 

işə qəbul, işə adoptasiya, orientasiya və işdə saxlama fəaliyyət proqramlarını inkişaf, 

tətbiq etmə və ölçmə üsulunu tətbiq edərək nümayiş etdirməyə imkan yaradacaqdır. 

 

 

 Riskin İdarəedilməsi 

İştirakçıların sayı - 5 - 12 nəfər 

Məqsəd - Riskin azaldılaraq təşkilatın uğurlu fəaliyyətinə dəstək olmaq üçün 

proqramları, təcrübələr və qaydaları inkişaf, tətbiq və nəzarət edərək yerinə 

yetirmək   

İzahı: Təlim mövzusu gözlənilməz hadisələrin baş vermə mümkünlüyünü və ya təsirini 

həm minimallaşdırıb müşahidə etmək, həm də nəzarət edərək, imkanların 

reallaşdırılmasını maksimumlaşdırmaqla mənbələrin iqdisadi tətbiq edilməsini həyata 

keçirmək və bununla da başlıca müəyyənləşdirmə, qiymətləndirmə və risklərin 

önəmliliyinə görə sıralanmasını həyata keçirməkdən ibarətdir. 

 

 

 İR üzrə Strategiya 

İştirakçıların sayı - 5 - 12 nəfər 

Məqsəd - Təşkilatın uğurlu fəaliyyətinə təsir edə biləcək nəticəyə əsaslı matrisaların 

və qiymətləndirmə cədvəllərinin qurulması 

İzahı: Bu təlim, maraqlı tərəflər üçün dəyərlərin qurulması və təşkilati planlamanın 

nailiyyətlərinin əldə edilməsini ifadə edir. Təlim sessiyası İR üzrə peşəkarlara öz 

perspektiv və gözləntilərini nümayiş etdirməklə müəssisə strategiyasını inkişaf, tətbiq 

və qiymətləndirmə edərək təşkilatın hədəf, dəyər və taktikalarını İR strategiyasına 

uyğunlaşdırmağa kömək edəcəkdir. 

 

 

 Ümumi Mükafatlandırmalar 

İştirakçıların sayı - 5 - 12 nəfər 

Məqsəd - Təşkilatın strategiyasını anlayaraq ən yaxşı maddi və qeyri-maddi ödəniş 

balansını qurmaq və işçilərə təqdim edilən ümumi mükafatlandırmaları düzgün 

etməyi öyrənmək 

İzahı: Təlimin başlıca məqsədi işəgötürənlərin cəlb etdikləri birbaşa və dolayı yolla 

mükafatlandırma yanaşmalarını əhatə etməklə işçiləri tanımaq və təşkilatda uzun 
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müddətli saxlamaqdır. Bu sistem, müəyyən bir qrup işçilərin təqdim etdiyi xidmətlər üçün 

ümumi məsələləri (məsələn, təqaüdə çıxmaq və ya ödənişli məzuniyyətlər), o cümlədən 

də qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş digər maddi ödənişlərin edilməsində yardımçı 

olacaqdır. 

 

 

 SHRM CP və SHRM-SCP re-sertifikasiya Proqramları 

İştirakçıların sayı - 5 - 12 nəfər 

Məqsəd - Texniki səriştələr vasitəsiylə strateji və produktiv iş bacarıqlarını qurmaq 

və SHRM CP və ya SHRM SCP sertifikasiyanızı yenidən əldə edə bilərsiniz. Bir saatlıq 

təlim 1 PDC, yəni, Fərdi İnkişaf Krediti (Personal DevelopmentCredit) anlamını verir 

İzahı: 1948-ci ildə yaranan İnsan Resurslarının İdarə edilməsi Cəmiyyəti (Society for 

Human Resource Management (SHRM)) İRİ üzrə fəaliyyət göstərən dünyanın ən böyük 

cəmiyyətidir. 160 ölkədən 275,000 nümayəndənin təmsil edildiyi bu Cəmiyyət İR üzrə 

peşəkarlara olan ehtiyaca görə İR peşəsinə maraq oyatmaqdadır. SHRM  dünyaca ən yaxşı 

təcrübələri, resursları və dünya üzrə mümkün olan peşəkar əlaqələr qurmağı təmin edir. 

SHRM-in dünya üzrə 575-dən çox filialı vardır ki, bunlar da, öz növbəsində əlavə 

proqram və peşəkar əlaqələr imkanını yaradır. 

 

2015-ci ildən etibarən, FireWorks HRM Şirkəti Azərbaycanda SHRM-in yeganə Seçilmiş 

Provayder üzrə əməkdaşı olmaqla, Fərdi İnkişaf Kreditlərini (PDCs) artıq SHRM 

kvalifikasiyasına malik şəxslərə resertifikasiya əldə etmələri üçün İR kurslarını təşkil edir. 

 

SHRM Modulu bütün karyera səviyyələri üçün uyğundur. Bu, özündə səriştəliyin 

karyeranın hər dörd mərhələsində necə istifadə olunduğunu nümayiş etdirir: karyeranın 

başlanğıcı, orta səviyyə, yuxarı səviyyə və icraedici. Əlavə olaraq da, bu modul İR-ından 

başqa digər icraedici vəzifələr üçün də uyğunlaşdırılaraq, həmin vəzifəli şəxslərə İR-nın 

kənardan necə görsəndiyini və ən əsası, İR-ından nəyi gözləməli olduqlarını anlamaqda İR 

peşəkarlarına yardımçı olur. 

 

SHRM-in yeni qiymətləndirmə kreditləri SHRM Sertifikasiyalı Peşəkar (SHRM-CP) və SHRM 

Sertifikasiyalı Baş Peşəkar (SHRM-SCP) sayılır. SHRM-SP və yaxud SHRM-SCP 

qiymətləndirmə kreditlərini əldə etmək sizə İR sahəsi üzrə qəbul edilmiş bir ekspert və 

lider edərək, şirkətiniz üçün dəyərli olub həm sizi, həm də sizin təşkilatınızı bu günün 

iqtisadi şəraitində rəqabət qabiliyyətli edəcəkdir. Belə bir peşəkar fərqlilik  sizə öz 

həmkarlarınızdan ayırmaqla sizin yüksək bilik və bacarıqlarınızı isbat edir. 
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FireWorks HRM tərəfindən təqdim edilən SHRM re-sertifikasiya Dərslik Proqramı 

aşağıdakıları əhatə edir: 

 

İR üzrə Texniki Səriştələr: 

 İstedadlı Şəxslərin əldə edilməsi və saxlanılması 

 Təlim və İnkişaf 

 Ümumi Mükafatlandırmalar 

 İşçi qüvvəsinin İdarə edilməsi 

 Riskin İdarə edilməsi 

 İR üzrə Strategiya 

 

Davranış Səriştələri: 

 Liderlik və Yönləndirmə 

 Etik Praktika 

 İşgüzar Yanaşma Anlayışı 

 Ünsiyyətlərin İdarə edilməsi 

 Konsultasiya 

 Tənqidi Qiymətləndirmə 

 Qlobal və Mədəni Effektivlik 

 Ünsiyyət 

 

 

 Gənc İR Peşəkarları üçün İRİ Kursu 

İştirakçıların sayı - 5 - 12 nəfər 

Məqsəd - başlanğıc səviyyəli şəxslər üçün İRİ üzrə başlıca bilik və səriştələrin inkişaf 

etdirilməsi 

İzahı: Bu təlim kursu iştirakçılara özəl və ictimai sector təşkilatlarının başlıca 

funksiyalarına fokus olmağa, planlaşdırmanı və   intelektual və fiziki fəaliyyətlərə malik 

heyətin və ya təşkilatın məqsədlərini qarşılayan və eləcə də, təşkilatın təlim ehtiyaclarını 

qiymətləndirən müxtəlif bacarıq səviyyələrinə malik insanların təşkil edilməsini həyata 

keçirir. 

 

Gənc İR Peşəkarları üçün İRİ Kursuna aşağıdakılar daxildir: 

 İRİ-nə ümumi baxış 
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 Təşkilatlarda heyətin qurulması 

 Təşkilatlarda Təlim və İnkişaf 

 Performansın qiymətləndirilməsi 

 İşçilərin müavinat məsələləri 

 Azərbaycan Respublikasının Əmək Qanunvericiliyi 

 İşçilərin hüququ 

 Beynəlxalq İnsan Resurslarının İdarə edilməsində Konsept, Məsələlər və Cərəyanlar 
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Əmək Qanunvericiliyi üzrə Təlimlər  

Bizim hüquq üzrə ixtisaslaşmış təlimçilərimiz, başlıca əmək hüququ və nizamnamələrinin   

təmin edilməsinə hədəfləniblər. Bu təlimlərdən sonra, bir İR üzrə peşəkar kimi siz, artıq 

əmək qanunvericiliyi üzrə hüquq və normalarının eləcə də, öhdəliklərinin şirkət daxilində 

tətbiq edilməsinə qadir olacaqsınız.  

 

Əmək Qanunvericiliyi üzrə təlimlərin ətraflı izahı: 

 

 Əmək Qanunvericiliyinin praktikada tətbiqi 

İştirakçıların sayı - 8 - 12 nəfər 

Məqsəd - Əmək Qanunvericiliyi üzrə bütün hüquq normativlərinin öyrənilməsi 

İzahı: Bu təlimin başlıca məqsədi Azərbaycan Respublikası Əmək Qanunvericiliyinin tam 

öyrənilməsi və onun ən düzgün formada praktikada tətbiq edilməsidir. Təlim gündəliyi 

Əmək müqavilələrinin təşkili zamanı  Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 

əsasları, hüquq və prinsipləri və qaydalarını, əmək şəraitini, işsizlik müavinatlarının 

müəyyən edilməsi prosedurlarını, əmək müqaviləsinə xitam verərkən diqqət yetirməli 

olunan məqamlar, işsizlik müavinatlarının müəyyənləşdirilməsi və s. kimi mövzular 

daxildir.  

 

 

 Əməyin Mühafizəsi və Texniki Təhlükəsizliyi  

İştirakçıların sayı - 8 - 12 nəfər 

Məqsəd - İşçi qüvvəsinin sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitində işləməsini təmin 

etmək  

İzahı: Təlim təşkilatlarda əmək normativlərinin inkişaf etdirilməsinə və sağlam və 

təhlükəsiz iş şəraitinin qurulmasını təmin etməyə kömək edir. Bu təlim sayəsində, 

iştirakçılar əməyin təhlükəsizliyi hüquq və qaydaları, Əməyin Təhlükəsizliyi normativləri 

əsasında mütəxəssislərin yetişdirilməsi, sağlam və təhlükəsiz iş şəraitinin təmin edilməsi, 

əməyin mühafizəsi xidmətləri, texniki təhlükəsizlik təminatları və məcburi tibbi müayinə 

kimi başlıca mövzularla tanış olacaqlar. 

 

 

 Əmək Müqavilələrinin bağlanması və onlara Xitam verilməsi 

İştirakçıların sayı - 8 - 12 nəfər 
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Məqsəd - Əmək müqavilələrinin düzgün qeydiyyat prosesi 

İzahı: Bu təlim, əmək müqaviləsinə xitam verərkən, ixitsar zamanı üstünlük verilən 

şəxslər, əmək peşəkarlığının və vəzifəsinin ixtisar zamanı önəmliliyi, işçi/işəgötürən 

tərəfindən əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin təmin edilməsi, müddətli əmək 

müqaviləsinə xitam verilməsi prosedurları və sair bu kimi mövzularda iştirakçılara 

yardımçı olur. 

 

 

 Əmək Qanunvericiliyinə uyğun Əmək haqqının hesablanması 

İştirakçıların sayı - 8 - 12 nəfər 

Məqsəd - Yerli əmək hüququ normativlərinə uyğun olaraq effektiv formada əmək 

haqqının hesablanması 

İzahı: Təlim mövzusu başlıca olaraq, düzgün formada minimum əmək haqqının müəyyən 

edilməsi, təzminat sistemi və onun üsulları, təzminat sisteminin tətbiq edilməsi prosesi, 

əvəzçilik və əvəzetmə üzrə fəaliyyətlər zamanı təzminatın müəyyənləşdirilməsi, iş 

saatından əlavə iş vaxtına görə ödəmə, işçinin əmək haqqı sənədləşdirmələri və s. 

mövzuları əhatə edir. 

 

 

 www.e-gov.az portalında Əmək fəaliyyəti ilə bağlı əməliyyatların Qeydiyyatı 

İştirakçıların sayı - 10 nəfərdən çox olmaqla 

Məqsəd - əmək nizamnaməsi əsasında elektron portaldan istifadə etmək 

İzahı:  Bu təlim modulu İR peşəkarlarına elektron portalla yaxından tanış olmaqla 

əmrlərin, bildirişlərin, müqavilələrin və digər lazımi sənədləri qeydiyyatdan keçirməyi 

öyrənəcəklər. İştirakçılar eyni zamanda, onlayn qeydiyyat portalının hüquqi qayda və 

qanunları ilə də tanış olacaqlar. 

 

 

 Məzuniyyət Hüququ və onların verilmə Qaydası 

İştirakçıların sayı - 8 - 12 nəfər 

Məqsəd - Məzuniyyətlərin düzgün qeydiyatı  

İzahı: Bu mövzu vasitəsiylə  təlim iştirakçıları məzuniyyətin müxtəlif növləri olan işçilərin 

məzuniyyət hüququ, məzuniyyətə çıxan işçilərin hüquqlarının təminatı, məzuniyyətlərin 

qeydiyyatı, uşaqlı qadınlara əlavə məzuniyyətlərin verilməsi, təhsil alan və elmi 

fəaliyyətlə məşğul olanlara, fiziki səbəblərə görə verilən məzuniyyətlər, təhsillə bağlı 
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ödənişli məzuniyyətlər, eləcə də, ödənişsiz məzuniyyətlər, sosial məzuniyyətlər, 

hamiləliyə görə analıq məzuniyyəti və s. məzuniyyətlərlə tanış olacaqlar.   
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Komanda Fəaliyyətləri 
İnsan Resurslarının İdarə edilməsi Şirkəti olaraq, müştərilərimizə şirkət daxili komanda 
fəaliyyətinin möhkəmləndirilməsi, əməkdaşlar arasında peşəkar və sağlam iş 
münasibətlərinin qurulmasında yardımçı ola biləcək müxtəlif növ komanda fəaliyyətlərini 
həyata keçiririk. Fərdi yanaşmaya önəm verən bir şirkət kimi, biz müxtəlif növ ofis daxili 
və ofis xarici formada olmaqla, sizin təşkilati istəklərinizə və ehtiyaclarınıza uyğun olan 
müxtəlif növ komanda fəaliyyətlərini təklif edirik. 
 
Komanda Fəaliyyətlərinin ətraflı təsnifatı:  
 
 Enercayzerlər 

 “Elektraşok” 

 “Pif-Paf” 

 İrland dueli 

 “Clip Clap” 

 Şar oyunu 

 “Super Hero” 

 Tunac-Tunac 

 

 

 Mahnı Oyunu. Tap Dostum 

 İştirakçıların sayı - Hər komandada 10 - 20 nəfər  

 Məqsəd - Birgə qərar qəbul etmə bacarığı 

Oyunun gedişatı: Heyət komandalara bölünür və hər komanda liderinə mahnı adlarının 

siyahısı təqdim edilir. Daha sonra A komandası seçdikləri mahnını ifa etməyə başlayır və 

ifanın müəyyən bir yerində dayanır, mahnı hansı sözün üzərində dayansa, o zaman B 

komandası həmin sözlə başlayan bir mahnı tapıb ifa etməlidir. 

 

 

 Krokodil 

İştirakçıların sayı - Hər komandada 10 - 40 nəfər 

Məqsəd - Düzgün ünsiyyət qurma bacarığı 

Oyunun gedişatı: Komanda üzvləri digər komanda üzvlərinə qeyri-verbal formada film 

adarı izah edir. 
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 Ağıl Dəryası 

İştirakçıların sayı - Hər komandada 20-40 nəfər  

Məqsəd - Sürətli qərar qəbul etmə bacarığı 

Oyunun gedişatı: İştirakçılar əyləşdikləri yerə əsasən komandalara bölünür və dünya 

görüşü və biliyə fokuslanan suallara cavab verirlər. 

 

 

 “Bingo” Oyunu 

İştirakçıların sayı - 10 nəfərdən çox olmaqla  

Məqsəd - Ünsiyyət qurma bacarığı və qarşılıqlı yaxından tanış olmaq 

Oyunun gedişatı: 30-40 hissəyə bölünmüş kağız parçalarına qrupda olan insanlarda olan 

bacarıq və yaxud şəxsi keyfiyyət və fəaliyyət növlərini yazmaq və ona əsasən də insanları 

tapmaq nəzərdə tutulur. 

 

 “Backet List” Oyunu 

İştirakçıların sayı - 10 nəfərdən çox olmaqla 

Məqsəd - Kreativ fikirli əməkdaşların aşkar edilməsi 

Oyunun gedişatı: Özümüzlə 30-40 jurnal – qazet götürürük. Hər bir iştirakçı o qazet-

jurnallardan olan şəkillərin köməyi ilə öz fərdi kreativliyini nümayiş etdirməklə Arzu 

Səbəti hazırlayır. Sonra isə bütün Arzu Səbətlərinin kiçik sərgisi nümayiş etdirilir. 

 

 “Nə? Harada? Necə?” Oyunu 

İştirakçıların sayı - 20 - 40 nəfər olmaqla  

Məqsəd - Kollektiv qərar qəbul etmə bacarığının inkişaf etdirilməsi 

Oyunun gedişatı: İştirakçılar 5-li qruplara bölünür və beynəlxalq intelektual turnir 

iştirakçılarına çevrilirlər. Bu oyunun əsas məqsədi komanda şəklində birgə qərarlar qəbul 

edib intelektual suallara cavab verməkdir. Sonda qalib komandaya bayquş (intellektual 

oyunlarda ən ali hədiyyə sayılır) suveniri verilir. 

 

 “Mən Şimala Gedirəm” Oyunu 

İştirakçıların sayı - 30 - 40 nəfər olmaqla  

Məqsəd – Komanda birliyinin inkişafı 
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Oyunun gedişatı: Oyunun gedişatından yalnız 3 nəfərin xəbəri olur və onlar digər 

komanda üzvlərinə gizli sözlərdən istifadə etməklə müəyyən edilmiş kodu tapmalıdırlar. 

 

 “Biz Nömrə 1-ik!” Oyunu 

İştirakçıların sayı - 20 nəfərdən çox olmaqla 

Məqsəd - Güclü komanda birliyini və “komanda” anlayışını formalaşdırmaq 

Oyunun gedişatı: Hər komandaya təqdim edilən flip-chart və digər dəftərxana 

ləvazimatlarından istifadə edərək, iştirakçılar çalışdıqları şirkətin onlar üçün niyə görə 

nömrə 1 olduğunu, şirkətin bir parçası olmaqlarının qürurverici tərəflərini, şirkətin 

unikallığını onlar üçün nə ifadə etyini komanda formasında fikirləşib tərtib edirlər. 

Hazırlıq zamanı iştirakçılar şirkətin onlar üçün nə ifadə etdiyini müxtəlif işarələr (icons) və 

sloqanlardan istifadə edirlər. 

 

 “Tap Dostum” Oyunu 

İştirakçıların sayı - Heyət üzvlərinin sayına uyğun olaraq  

Məqsəd - İşçilərin və rəhbərliyin bir-birini daha yaxından tanıması 

Oyunun gedişatı: Hər bir iştirakçı özü haqqında həmkarlarının bilmədiyi maraqlı bir 

məlumatı anonim formada kağıza yazır. Hər kəs kağıza yazdığı məlumatı təlimçiyə təqdim 

edir. Təlimçi də bu məlumatları bir kağıza köçürüb çoxlu nüsxələr formasında hər 

iştirakçıya təqdim edir. Nüsxəsi olan iştirakçılar yazılan məlumatlara əsasən, öz 

həmkarlarını müəyyən edirlər və siyahıdakı məlumatların kimə aid olduğunu ən tez 

müəyyən edən iştirakçı qalib elan edilir. 

 

 “SCOT” Analizi 

İştirakçıların sayı - İştirakçı sayına görə departament və ya qruplar üzrə bölmək olar 

Məqsəd – Əməkdaşların nəzərində şirkətin üstünlük və çətinliklərini və rəylərini 

öyrənmək 

Oyunun gedişatı: Komandalar onlara hazır təqdim edilən Analiz cədvəlinə əsasən, onlar 

üçün şirkətin hansı Gücə (Stengths), Çətinliyə (Challanges), İmkanlara (Opportunities) 

və Təhlükələrə (Threats) malik olmasını müəyyən edir və komanda formasında öz 

rəylərini (feedback) cədvəldə tamalayırlar. Bu oyun növü rəhbər heyətin şirkət 

strategiyasına  işçilərin baxış açısından nəzər salmasına yardımçı olacaqdır. 
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 Biznes Simulyasiyalar 

İştirakçıların sayı - İştirakçı sayına görə departament və ya qruplar üzrə bölmək olar 

Məqsəd - İş effektivliyininartırılması və problemlərin real biznes vəziyyətlərinə 

uyğun olaraq simulyasiya edilməsi 

Oyunun gedişatı: Bu tip fəaliyyət növü təşkilati quruluşunuza uyğun olaraq sizin çətin 

məsələlərinizin simulyativ oyunlar vasitəsiylə həll edilməsinə kömək olacaqdır. Bu sizə və 

sizin komandanıza təşkilatınıza başqa bir yöndən (müşahidəçi kimi) baxmağınıza kömək 

etməklə ünsiyyət, problem həll etmə, danışıqlar aparma, qərar qəbul etmə və bu tip sair 

başlıca səriştələrin real iş yerində tətbiq edilməsinə yardımcı olacaqdır. 
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“Bite-Size” Təlimləri  
Bu, Azərbaycanda keçirilən istənilən auditoriyanı özünə cəlb edə bilən təlimlərin innovativ 

üsuludur.  90 dəqiqəlik sessiya sizə həmkarlarınızla birgə müxtəlif qrup fəaliyyətlərinə 

cəlb edilib təlimçi ilə öz peşəkar təcrübənizi bölüşməyə imkan yaradacaqdır.  

 

 Müxtəlif mövzulara fokuslanmış “Bite-Size” sessiyaları iştirakçılara standart saat qrafikli, 

iki gün dalbadal keçirilən təlimlərdən daha effektiv nəticə əldə etməyə kömək edəcəkdir.  

 

“Bite-Size” Təlimlərinin ətraflı izahı: 

 

1. Fərdi İnkişaf 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd - Fərdi inkişafın maksimum dərəcədə təkmilləşdirilməsi 

İzahı: 

 Sizin fərdi inkişaf üzrə orientasiyanız necədir? 

 Öyrənmək - nə? niyə? və necə? 

 Sizin üstünlük verdiyiniz öyrənmək üsulları 

 Mümkün inkişaf imkanlarının öyrənilmsi 

 Fərdi inkişaf planlaşdırma tipləri 

 

 

2. Hədəf və Məqsədlərin Qurulması 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd - güclü hədəf və məqsədlərin müəyyənləşdirilməsini və qurulmasını 

öyrənmək 

İzahı: 

 Hədəfin qurulması - üstünlüklər və miflər 

 Hədəflər yoxsa Məqsədlər? 

 Təsirli Məqsədlərin yazılması 

 Frədi planlarda tktikaların istifadə edilməsi 

 

3.  Planlaşdırma və Təşkil etmə 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd - Effektiv planlaşdırmanın necə inkişaf etdirilib tətbiq edilməsini öyrənmək 
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İzahı: 

 Planlaşdırma – yüz ölç, bir biç! 
 Effektiv planlaşdırmanın başlıca mərhələləri 
 Planlaşdırma ilə bağlı faydalı alətlər və taktikalar 
 Monitorinq və fövqəladə hallar üzrə planlaşdırma 
 Planlaşdırma məşqi 

 
 

4. Hazırlıqlı Olmaq 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd - Necə daha çox diqqətçil, hazırlıqlı və produktiv olmağı öyrənmək 

İzahı: 

 Sizin vaxtınızın tələbləri 
 Qiymətləndirmə - siz nə qədər hazırlıqlısınız? 
 Menecerin 4 növü: diqqət/enerji matrisası 
 Hal-hazırki yanaşmanızı gücləndirmək  
 Uğur əldə etmək üçün taktikalar 

 
 

5. Sürətli öyrənmək 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd - Öyrənməyi necə əyləncəli və effektiv etmək olar: ən sadə yollar 

İzahı: 

 Məkana uyğun adaptasiya 
 Özünüzün üstünlük verdiyiniz dəstək vermə üsulunuzu kəşf edin 
 Necə “bunu özün edəsən”? 
 Başlıca yaddaş formaları 
 Baxış bucağından istifadə etmək 

 
 

6. Sən bunu bacararsan! 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd - İstədiyimiz nəticə və nəaliyyətlərə necə nail olmağı öyrənmək 

İzahı: 

 Qiymətləndirmə: siz nəaliyyət əldə etməyi bacaransınız? 
 Özünümotivasiya – “qırılmaq” 
 Diqqəti cəmləmək və maneələri dəf etmək 
 S.M.A.R.T.E.R. prinsipi ilə işləmək 
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 Praktiki fəaliyyətlərin müəyyənləşdirilməsi 
 
 

7. Öhdəlik (Bunu reallaşdır) 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd - Sınaqdan keçirilmiş, sadə üsullardan istifadə edərək hədəflərinizə 
yönəlmək və onların reallaşması prosesini  

İzahı: 

 Öhdəliklər və siz 
 Sizin edə biləcəyiniz yeganə və ən güclü  fəaliyyət 
 “Stimulyatorlar” - xoş niyyətlərin həyata keçirilməsi 
 Yeni vərdişləri formalaşdırmaq üçün 3 sadə addım 
 Öhdəlikləri yerinə yetirməyi planlaşdırmaq 

 
 

8. Fərdi Effektivlik 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd - Effektiv insanların 7 vərdişinin tətbiq edilməsini öyrənmək 

İzahı: 

 7 vərdiş - ümumi baxış 
 proaktivlik, planlaşdırma və prioritetləşdirmək 
 Qarşılıqlı uğurlu münasibətlərin qurulması 
 Hər an hazır və təmkinli olmaq 
 Hansı fəaliyyətlər sizin effektivliyinizi artıra bilər? 

 
 

9. Fərdi Hesabatlılıq 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd - Pozitiv düşünərək nəzarət altında real fərqlilik etməyi öyrənmək 

İzahı: 

 Hər şey səninlə başlayır! 
 “Qurban” düşüncə tərzindən azad olmaq 
 Düzgün hesabatlılıq və digər  ödəmələr 
 Şəxsi məsuliyyətin idarə edilməsi qabiliyyəti 
 Fəaliyyət: Mən necə fərqlilik edə bilərəm? 

 
 

10. Özgüvənin Qurulması 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
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Məqsəd - Şəxsi ehtiramın və öz-güvəni inkişaf etdirməyi öyrənmək 
İzahı: 

 Sizin inamınız və uğurunuz 
 Özgüvəninizi azaldan rəqiblərinizi tanıyın 
 Özgüvənlilik çevrəsi 
 Çətinliklərə davamlı inancların inkişaf etdirilməsi 
 Uğursuzluqları əminliklə həll etmək 

 
 

11. Güclü tərəflərin Müəyyənləşdirilməsi 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd - Güclü tərəflərinizin unikallığını və talantınızı nümayiş etdirmək  

İzahı: 

 Güclü və zəif tərəflər? 
 Güclü tərəfin xarakteristikası 
 Güclü tərəflərinizi müəyyənləşdirmək üçün 3 ipucu 
 Güclü tərəflərinizin müəyyənləşdirilməsi 
 Güclü tərəflərinizin iş prosesində istifadə edilməsi 

 
 

12.  Dözümlülüyün inkişaf etdirilməsi 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd - Problemlər, çətinliklər və uğursuzluqların öhdəsindən gəlmək və 
nəticələrin aradan götürülməsi ilə bağlı potensialınızın artırılmasını öyrənmək 

İzahı:  

 Test – nə dərəcədə möhkəmsən? 
 Möhkəmlik və Müqavimət  
 Dözümlü insanların əsas xüsusiyyətləri 
 Dözümlülüyü inkişaf etdirməyin 10 yolu 
 Fərdi fəaliyyətlərin müəyyənləşdirilməsi 

 
 
 

13. Kreativ Düşünmə 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd -Yeni perspektivlərin və innovativ ideyaların yaradılma üsulunu öyrənmək 

İzahı: 

 Kreativlik nədir? 
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 Düşünmə tərzinin 2 növü 
 Kreativ düşüncənin əleyhdarları 
 Yeni ideyaların idarə edilməsi üsulları 
 Bacarıqların məşq edilməsi 

 
 

14. Effektiv Komanda işi Bacarıqları 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd - Effektiv komanda üzvü kimi səylə çalışmağı öyrənmək 

İzahı: 

 Uğur əldə etmək üçün hər bir komanda nəyə ehtiyac duyur 
 Effektiv komanda işi üçün başlıca bacarıqlar 
 Komanda üzvü üçün “olimpik standart” 
 Komandanızla ortaq fikrin qurulması 
 Bacarıqların məşq edilməsi 
 

 
15. Qrup daxili kreativ Düşünmə 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd - Qrup və komanda daxilində qarşılıqlı fikir razılığının inkişaf etdirilməsi 

İzahı: 

 Qrupda paralel düşünmə probleminin həlli 
 Müxtəlif düşünmə tərzləri 
 Üstünlüklər və onların istifadə edilməsi 
 Praktik məşq 
 Bacarıqların məşq edilməsi 

 
 

16. Etibarın qurulması 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd - Başqaları ilə etibarın qurulması üçün konfidensiallığın aradan 
qaldırılması… 

İzahı: 

 “Etibar” məfhumunun anlayışı 
 Etibarın qurulmasının önəmliliyi 
 Etibarlılıq nə ifadə edir? 
 Etibarın qurulması üçün başlıca 4 məqam 
 Praktik məşqlər 
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17. Dəyişikliklərin İdarə edilməsi 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd - Dəyişikliklərə reaksiya verərkən psixoloji dayanıqlılığı möhkəmləndirmək 
yollarını öyrənmək 

İzahı: 

 Sizin dəyişikliklə bağlı fikriniz nədir? 
 Konfort zonaları 
 İnsanlar tipik olaraq dəyişikliyə necə reaksiya göstərirlər 
 Sizin dəyişiklik ilə bağlı tərziniz 
 Dəyişikliklərin idarə edilməsi ilə bağlı 10 strategiya 

 
 

18. Qərar Qəbul etmə 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd - Qərarlarınızı bildirmək üçün istifadə edilən bir sıra taktiklar 

İzahı: 

 Qərar qəbul etmənin 2 üsulu 
 Siz necə qərar qəbul edirsiniz? 
 Qərar qəbul etmənin 6 mərhələsi 
 İnanılmaz dərəcədə sürətli qərar qəbul etmənin 5 növü 
 Praktik fəaliyyətlər 

 
 

19. Stresin idarə edilməsi 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd - İş yerində stresə səbəb olan faktorların aşkar edilməsi və aradan 
qaldırılmasını öyrənmək 

İzahı: 

 Stres yoxsa təzyiq? 
 Stresin başlıca səbəbləri və simptomları 
 Stres və 5 başlıca xarakter göstəriciləri 
 Sizə dəstək olacaq peşəkar əlaqələr 
 Praktiki idarə etmə strategiyaları 

 
 

20. Gözləntilərin Təşkil edilməsi 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
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Məqsəd - Daha çox potensiala malik olub keyfiyyətli və sürətli işləməyə həvəsli 
insanlarla effektiv fəaliyyətin üsulu 

İzahı:  

 Gözləntiləri idarə etməyin 3 başlıca məqamı 
 Ünsiyyət və konfliktdən uzaqlaşdıran mesajlar 
 İnformasiya toplanması – əsas nəyə ehtiyac duyulur? 
 Gözləntilərin aydınlaşdırılması və qeyri-müəyyən məsələlərin idarə edilməsi 
 “Yox” deməyi bacarmaq və iki tərəfli uğurlu münasibətlərin qurulması 

 
 

21. Yetirmə olmaq üçün bacarıqlar  
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd - Mentorla birgə böyük həcmli işlərin görülməsini öyrənmək … 

İzahı: 

 Mentorluq – bu nədir və nə üçün lazımdır? 
 Yaxşı mentorun vəzifəsi və keyfiyyətləri 
 Effektiv yetirmə olmaq üçün nə etməli? 
 Strukturlu mentorluq modelinin 5 qaydası  
 Mentorla düzgün ünsiyyət qurma 

 
 

22.  Fərdi Təsir Qüvvəsi 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd - Başqaları ilə pozitiv münasibət və təsir qurmağı öyrənmək 

İzahı: 

 Kim sizə təsir edir? 
 Başqalarına təsir etməyə sövq edən amillər 
 Anlayış və ilkin təəssüratlar 
 Fərdi təsir qüvvəsinin inkişaf etdirilməsi 
 Uğur üçün 10 başlıca cəhətlər 

 
 

23. Pozitiv Düşünmə 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd - Öz bacarıqlarınızı gücləndirərək “bacararam - edərəm” düşüncəsini 
inkişaf etdirmək… 

İzahı: 

 Pozitiv və Neqativ düşünmənin üstünlükləri? 
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 “Enerji mənbələri” və “enerji vampirləri”  
 Neqativ düşünməyə səbəb olan məqamların müəyyən edilməsi 
 Qarışıq düşüncələrin nizama salınması 
 Pozitiv düşünmə taktikaları 

 
 

24. Problem Həll etmə 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd - Effektiv formada problem həll etmənin üsullarını tətbiq etmək 

İzahı: 

 Problemin 5 müxtəlif növü 
 Effektiv problem həll etmənin mərhələləri 
 Problem həll etmənin üsulları 
 Kreativ həll yollarını inkişaf etdirmək 
 Nümunə oyunları – bacarıqların məşq etdirilməsi 

 
 

25. Sürətli Oxumaq 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd - Sürətli və səmərəli oxumaq bacarığını inkişaf etdirmək 

İzahı: 

 İndiki anda nə qədər sürətli oxuya bilirsiniz? 
 Oxumaq bacarığı ilə bağlı bir neçə əfsanənin ifşası! 
 Oxuma sürətini artırmağın üsulları 
 Səthi oxuyaraq vizual qeydlər aparmaq 
 Üsulların tətbiq edilməsini məşq etmək 

 
 

26. Yaddaşı Gücləndirmək 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd - Bir sıra praktik alətlərdən və üsullardan istifadə edərək yaddaşı artırmaq 

İzahı: 

 Güclü yaddaşın başlıca amilləri 
 Diqqət - fikri cəmləmək qabiliyyəti 
 Yaddaşla bağlı faydalı istifadə alətləri 
 Yaddaş və sizin duyğularınız 
 Praktiki fəaliyyətlər 
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27. Müsahibələrdə Uğur əldə etmək 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd - İştirak etdiyiniz müsahibələrdə pozitiv təəssürat yaratmağı öyrənmək 

İzahı: 

 Ehtiyat edilməli olunan müsahiblərin 10 başlıca səhvləri 
 Hazırlıq - özünüzü hazırlamaq 
 İlk təəssüratlar – 3 dəqiqəlik açılış 
 Müsahibə ərzində pozitiv təəssüratın qurulması 
 Bacarıqların məşq edilməsi 

 
 

28.  80/20 Prinsipi 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd - Qeyri-adi fəaliyyətlər göstərmədən qeyri-adi nəticələr əldə etmək 

İzahı: 

 80/20 fenomeni 
 Hər kəs tərəfindən düzgün sayılan fikirlərin qəbul edilməsi 
 Həftədə yalnız bir dəfə? 
 Pareto Qanunu və ya “80/20” Qanununun açıqlaması  
 80/20 fəaliyyətini həyata keçirmək 

 
 

29.  Düşünmə Bacarıqları 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd - Düşünmə bacarıqlarını və prosesini artıraraq öz həyatınıza diqqət 
yetirmək 

İzahı: 

 Gündəlik düşünmə ilə bağlı adi səhvlər 
 Qabaqcıl mütəfəkkirlərdən 10 başlıca fikirlər 
 Məşhur mütəfəkkirlərdən soruşulan məşhur suallar 
 Düşüncənizi toplamağa kömək edəcək alətlər 
 Bacarıqların məşq edilməsi 

 
 

30.  Vaxtın İdarə edilməsi  
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd -  Vaxtınızın və prioritetlərinizin effektiv idarə edilməsi yollarını öyrənmək 

İzahı: 
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 Zaman – ən dəyərli resursdur? 
 Özünüanaliz: vaxtın idarə edilməsinin 5 qızıl qaydası 
 Standart “zaman oğruları” ilə mübarizə 
 Prioritetlərin idarə edilməsi 
 Praktiki məsləhətlər və qaydalar 
 Fərdi zaman jurnalının nəzərdən keçirilməsi (işdən əvvəlki fəaliyyət) 
 Diqqətin zamana yönəlməsi – səylər və təsirlər 
 Effektiv planlama 
 Ləngimələrin aradan götürülməsi 
 Sənədləşmə işlərinin idarə ediməsi 

 
 

31.  Vizual düşüncə 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd - Vizual xəritələrin yaradılması və düşüncə bacarıqlarınızın 
transformasiyası yollarını öyrənmək 

İzahı: 

 Tam beyin istifadəsi 
 Vizual xəritə nədir? 
 Vizual xəritənin yaradılması 
 Çoxsaylı tətbiq sahələrinin müəyyənləşdirilməsi 
 Bacarıqların praktikası 
 

 
 

32.  İş və şəxsi həyat arasında balans 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd - Effektivlik və şəxsi məmnunluğun artırılması üçün həyat üslubu 
seçimlərinizin prioritetləşdirilməsi yollarını öyrənmək 

İzahı: 

 İş-həyat balansının qurulmasına dair keys 
 Balansınızın təyin edilməsi (əsas vəzifələr) 
 Gerçək durumun yoxlanılması – cari vəziyyətin idealla müqayisəsi 
 “Şeytanların” dəf edilməsi 
 Balansın dəyişdirilməsi üçün praktiki strategiyalar 
 

 
33. 70:20:10 İnkişaf 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
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Məqsəd -  Şəxsi inkişafınıza 70:20:10 modelini necə tətbiq etməyi öyrənmək 
İzahı: 

 Siz möhrəşəm tələbəsiniz! 
 Biz necə öyrənirik 
 70:20:10 modeli 
 70:20:10 modelinin sınaqdan keçirilməsi 
 70:20:10 modelinin öyrənilməsi – planlaşdırma və qeydiyyat  

 
 

34.  Nə istədiyini bilmək  
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – İstədiyinizi əldə etmək üçün düzgün suallar vermək bacarığını tətbiq 
etməyi öyrənmək 
 

İzahı: 

 Daha çox şeyə nail olmaq: suallar özü də cavab deməkdir! 
 İstədiyinizi soruşmağın əsas sirləri 
 Təsir etmək üçün suallardan istifadənin sirli qaydaları 
 Həyata keçirmək yolları 
 Praktiki tapşırıqlar 
 

 
 

35.  Qətiyyət  
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Qətiyyətli davranış qaydalarını tətbiq etməyi öyrənmək 

İzahı: 

 Davranış üçbucağı 
 3 qızıl qayda 
 Hüquqlar və qətiyyət/əminlik 
 Əminlik səviyyələri 
 Çətin vəziyyətlər və insanların idarə edilməsi 
 Danışıqların əminliklə aparılması 
 “Qırsaqqızlara” yox demək yolu 
 Tənqid etmək və tənqidi qəbul etmək 
 Başqalarının aqressiya və qətiyyətsizliyinin idarə edilməsi 
 Bacarıqların yoxlanılması 
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36.  Bədən dili 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd –Başqalarında əsas qeyri-verbal “siqnalları” oxumağı öyrənmək 

İzahı: 

 Hərəkətlər sözlərdən daha “ucadan danışır”? 
 Özünüanalizin inkişaf etdirilməsinin faydaları 
 Əsas siqnallar və klasterlərin tanınması 
 Qısa xəbərdarlıq ifadəsi 
 Praktiki tapşırıqlar 

 
 

37.  Pozitiv münasibətlərin qurulması  
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Başqaları ilə münasibətləri inkişaf etdirmək üçün ünsiyyətin 
təkmilləşdirilməsi yollarını öyrənmək 

İzahı: 

 Ünsiyyət üslublu modeli 
 Üstünlük verdiyiniz üslubların müəyyən edilməsi 
 Üslubun üstün və çatışmayan tərəfləri 
 Konflikt üçün imkanların təsdiqlənməsi 
 Ünsiyyəti yaxşılaşdırmaq üçün üslubun təkmilləşdirilməsi 

 
 

38.  Ünsiyyət bacarıqları  
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Başqaları ilə üz-üzə effektiv ünsiyyət qurmaq yollarını öyrənmək 

İzahı: 

 Ünsiyyət prosesi 
 Ümumi problemlərin müəyyənləşdirilməsi 
 Effektiv ünsiyyət prinsipləri 
 Üz-üzə ünsiyyət ilə bağlı əsas bacarıqlar 
 Bacarıqların sınaqdan keçirilməsi 

 
 

39.  Danışıqların idarə edilməsi 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Hərəkətlərin analizinin əsas prinsiplərindən istifadə etməklə danışıqları 
necə idarə etməyi öyrənmək 
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İzahı: 

 Fərqli yanaşmadan istifadə 
 “Eqo-statusların” tanınması 
 Hərəkətlərin dərk edilməsi 
 “Gənc” rejiminə keçmək üçün məsləhətlər 
 Bacarıqların sınaqdan keçirilməsi 

 
 

40.  “Çətin” xarakterli insanlarla ünsiyyət qurmaq  
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Həyatınızda çətin olan insanların pozitiv şəkildə idarə edilməsi yollarını 
öyrənmək 

İzahı: 

 Niyə bəzi insanlar bizə “çətin” gəlir? 
 İnanclarınızın təsiri 
 OK Corral! 
 7 klassik çətin tiplər 
 Effektiv cavab üçün L.E.A.P.S. modeli  

 
 

41.  Diversifikasiya haqqında biliklər 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – İşdə diversifikasiyanın dəyərini necə anlamağı və qəbul etməyi öyrənmək 

İzahı: 

 Diversifikasiya və bərabərlik nədir? 
 Eyni fərqlilik 
 Bərabərliyin 6 tərkib hissəsi 
 Yanlış fikirlər, stereotyplər, diskriminasiya 
 Praktiki fəaliyyətlər 

 
 

42.  Təşkilatçılıq bacarıqları 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Qrup müzakirəsini əminliklə təşkil etmək yolunu öyrənmək 

İzahı: 

 Koordinatorun rolu nədir? 
 Koordinasiya: Əsas qaydalar. Nəyi etmək olar və olmaz? 
 4 qızıl qayda və koordinasiya prosesi 
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 Çətin vəziyyətlərin həll olunması 
 Bacarıqların sınaqdan keçirilməsi 

 
 

43.  Rəy və təkliflər 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – İcra göstəriciləri ilə bağlı effektiv rəy və təkliflər verməyi öyrənmək 

İzahı: 

 Rəy və təkliflərin 4 növü 
 Fəaliyyət: əks əlaqə konturu  
 Yaxşı və zəif rəylərin fərqli cəhətləri 
 Konstruktiv rəy modeli 
 Bacarıqların sınaqdan keçirilməsi 

 
 

44.  Mübahisələrin idarə edilməsi 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Yaranan konfliktin dərk edilməsi və həll edilməsi yollarını öyrənmək 

İzahı: 

 Konfliktlər və siz 
 Konflikt və siz 
 5 əsas mənbə 
 Dəyərlər və “stimulyatorların” təsiri 
 Konfliktə cavab verməyin 5 yolu 
 Faydalı alətlər və üsullar 
 

 
45.  Daxili siyasətlərin idarə edilməsi  

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Ofis siyasətlərinin görünməyən təhlükəli tərəfini uğurla idarə etməyi 
öyrənmək 

İzahı: 

 Şirkətlərin “siyasətlərini” anlamaq 
 Anadangəlmə siyasətçilər 
 Gizli motivlər 
 İnanclar və davranış 
 Oyuna öz qaydalarınla daxil olmaq 
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46.  Təsirin göstərilməsi 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Başqalarına təsir göstərmək bacarıqlarınızı inkişaf etdirməyi öyrənmək 

İzahı: 

 Sizə nə təsir edir? 
 Təsir fəaliyyəti 
 Güc və təsir 
 4C təsir üslubları  
 Tədbirlər: sizin təsir zonaları  

 
 

47.  İnsanlarla ünsiyyət qurmaq bacarığı 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Güclü ünsiyyət bacarıqlarınızdan istifadə etmək yollarını öyrənmək 

İzahı: 

 VAK – biz necə ünsiyyət qururuq  
 Qarşılıqlı anlaşmanı təkmilləşdirməyin qısa yolları  
 Dinləmənin 5 səviyyəsi 
 Sual vermək üsulları 
 Bacarıqların sınaqdan keçirilməsi 

 
 

48.  NLP ilə tanışlıq  
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Şəxsi uğurlarınızı artırmaq üçün NLP prinsiplərini tətbiq etmək yollarını 
öyrənmək 

İzahı: 

 NLP haqqında hər şey 
 İnsan üslubiyyət modeli 
 Öz üstünlüklər sisteminizi qiymətləndirin 
 Qarşınıza güclü fərdi hədəflər qoyun 
 Fərdi münasibətlərinizə prinsiplər tətbiq edin 
 

 
49.  Danışıq aparma bacarıqları 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Başqaları ilə effektiv nəticələr əldə etmək üçün necə danışıqlar aparmağı 
öyrənmək 

İzahı: 
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 Hər şeyi danışıqlar yolu ilə həll etmək olar? 
 Danışıqlar arenası 
 Danışıqlara dair tapşırıq 
 Sizin vasitəçi profiliniz 
 Bacarıqların sınaqdan keçirilməsi 
 Danışıqlar prosesinin 4 mərhələsi 
 4 mərhələnin araşdırılması 
 Düzgün mühitin yaradılması 
 Siqnalların oxunması 
 Taktika – insanların oynadığı oyun 

 
 

50.  Əlaqələr və tanışlıqların qurulması (Networking) 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Biznes tədbirlərində peşəkar kommunikabelli insan olmağı öyrənmək 

İzahı: 

 Tanışlıqların qurulması – heç də sizin bildiyiniz kimi deyil 
 Görüşmək, salamlaşmaq və yaxınlaşmaq 
 Özünü təqdim etmə bacarıqları 
 Tanışlıqla bağlı etiket və məsləhətlər 
 Bacarıqların sınaqdan keçirilməsi 

 
 

51.  Güclü inandırma  
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Başqaları ilə daha inandırıcı olmağı öyrənmək 

İzahı: 

 Təsir və ya inandırma? 
 İnandırma “necə işləyir”? 
 İnandırıcı ünsiyyət 
 İnandırma bacarığını genişləndirmək yolları 
 Bacarıqların sınaqdan keçirilməsi 

 
 

52.  Ünsiyyət bacarıqlarının möhkəmləndirilməsi 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər  
Məqsəd – Kommunikator kimi bacarıqlarınızı möhkəmləndirməyi və eşidilməyi 
öyrənmək  

İzahı: 
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 Daha çox qüvvə ilə ünsiyyət 
 4 aparıcı sosial üslubun araşdırılması 
 Təsirli frazaların 6 qaydası 
 “Zəhərli” ifadələrin müəyyənləşdirilməsi 
 Praktiki tapşırıqlar 

 
 

53.  “Salamat ol!” (təhlükəsizlik axtar) 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Təhlükəsiz söhbətlər aparmaq yollarını öyrənmək 

İzahı: 

 Niyə digərlərinin təhlükəsizliyi barədə narahat olmalıyam 
 Vəziyyəti dəyiş – məsuliyyətli ol  
 Sizin gücünüz və təsiriniz 
 Narahatlığı necə pozitiv şəkildə bildirmək olar  
 Bacarıqların sınaqdan keçirilməsi 

 
 

54.  Komandanın brifinqi 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Komandanın brifinqi ilə bağlı bacarıqlarınızı inkişaf və istifadə etməyi 
öyrənmək 

İzahı: 

 Komandanın effektiv brifinqi üçün zərurət 
 4 qızıl qayda – komanda brifinqinin məzmunu 
 Brifinq sessiyasının strukturu 
 Rəy və təkliflər, habelə iştirak prosesinin stimullaşdırılması 
 Bacarıqların sınaqdan keçirilməsi 
 

 
55.  Ani düşünmə və qərarvermə 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Sualları dərhal təhlil edərək əminliklə, aydın və inandırıcı formada 
cavablandırmağı öyrənmək 

İzahı: 

 Cəld düşünmək – niyə və nə vaxt? 
 Çətin sualların cavablandırılması 
 Pozitiv cavabın verilməsi üçün 4 addım 
 Cavabların qurulması üçün əsas taktikalar 
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 Bacarıqların sınaqdan keçirilməsi 
 
 

56.  Təqdimatın hazırlanması 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Cəlbedici və effektiv təqdimat hazırlamağı öyrənmək 

İzahı: 

 Hazırlığın 5 başlıca qaydası  
 Təqdimat məzmununun hazırlanması 
 Təqdimatın işlənib hazırlanması 
 Zaman kəsikləri və vizual vasitələr 
 Praktiki tətbiq fəaliyyəti 

 
 

57.  Təqdimat bacarıqları 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Təqdimatın əminliklə və təsirli şəkildə aparılması qaydasını öyrənmək 

İzahı: 

 Effektiv “təqdimatçı” üçün sual-cavab siyahısı 
 Praktiki sessiyalar – təqdimatların aparılması 
 Fərdi rəy və təkliflər 
 Təqdimat qaydaları 
 Fərdi tədbirlərin planlaşdırılması 
 

 
58.  Təqdimatlar – Ətraflı 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Təqdimat texnikası və etibarlı qarşılıqlı münasibətlərin qurulması 
bacarıqlarının təkmilləşdirilməsini öyrənmək 

İzahı: 

 Effektiv “təqdimatçı” üçün sual-cavab siyahısı 
 Praktiki sessiyalar – təqdimatların aparılması 
 Fərdi rəy və təkliflər 
 İnam və etibarın qurulması 
 Suallar və Cavablar sessiyasının təşkili 
 
 

59.  Effektiv e-məktub  
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
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Məqsəd - E-məktubun imkanlarından maksimum yararlanmağı öyrənmək 
İzahı: 

 E-məktubla bağlı köməyə ehtiyacınız var? 
 Elektron ünsiyyətin qurulması 
 Mövzu başlıqları, məktubların əvvəli və sonu 
 Ünsiyyətin aydın və lakonik formada aparılması 
 “Netiket”  
 

 
60.  Gündəliklər və protokolların yazılması  

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Effektiv və peşəkar sənədlərin hazırlanmasını öyrənmək 

İzahı: 

 Dinləmək və yekun xülasələr hazırlamaq 
 Qeydlərin götürülməsi qaydaları 
 Protokolların xüsusiyyətləri və növləri 
 Gündəliyin düzgün tərtib olunması 
 Sizin görüşdən əvvəl, görüş ərzində və görüşdən sonra vəzifəniz 

 
 

61.  Nəticələrə yönələn sənədlərin hazırlanması  
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – İstədiyiniz nəticələri əldə etməyə imkan verən sənədlərin hazırlanmasını 
öyrənmək  

İzahı: 

 Təsvir və hərəkətlərin təhlili 
 Sənədinizin məqsədi nədir 
 İdeyalarınızn formalaşdırılması 
 E-məktublar üçün tutarlı mövzü başlıqlarının yazılması 
 Pozitiv dildən istifadə 

 
 

62.  Mükəmməl hesabatların hazırlanması  
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – İnandırıcı və effektiv hesabatlar hazırlamağı öyrənmək 

İzahı: 

 Alıcılar qrupu – kimə təsir göstərmək lazımdır? 
 Cəld və problemsiz hazırlıq  
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 Həlledici rola malik  əlavələr 
 Təsir etmək və inandırmaq üçün strukturlar 
 Oxucunuza kömək etmək üçün maket məsləhətləri  

 
 

63.  İnandırıcı yazmaq  
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – İnandırıcı, nəticə etibarilə öhdəliklərə və satışa səbəb olan yazılı 
ünsiyyətin yaradılmasını öyrənmək 

İzahı: 

 Sizin yazı – niyə, kim və nə? 
 A.I.D.A. – 4 addımlı struktur 
 Oxucunun hisslərinə toxunmaq 
 Yazıya klassik satış üsullarının əlavə edilməsi 
 “İnadkar”, keçərli yazı ilə bağlı tövsiyələr 

 
 

64.  Oxunaqlı sənədlərin hazırlanması  
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Oxunaqlı və başa düşülən sənədlərin hazırlanmasını öyrənmək 

İzahı: 

 Vacib, spesifik və aktiv ifadələr 
 Cümlənin uzunluğu 
 İşarələr və paralellər 
 Paraqraflar və başlıqlar 
 Faktlar və rəqəmləri canlandırmaq 

 
 

65.  Xidmət və Siz  
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Digər servis modulları üçün baza xəttinin müəyyənləşdirilməsi üçün 
tanışlıq  sessiyası 

İzahı: 

 Belə...burada sizin üçün nə var? 
 Müştərilərinizin ehtiyacları, istəkləri və gözləntiləri nədir? 
 Material və fərdi yanaşma 
 Müştərilərinizin ömürlük dəyəri 
 Fərdi xidmətin üstün tərəfləri və imkanları 
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66.  Üzbəüz xidmət bacarıqları  

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd - Müştərilərinizlə telefon danışıqlarını əminliklə idarə etməyi öyrənin  

İzahı: 

 Telefonla bağlı 8 ən böyük nifrət  
 Möhtəşəm açılış və bağlanış 
 Zənglərin idarə edilməsi: gözləmə, zəngin yönləndirilməsi, istiqamətləndirmə.  
 W.A.R.M. – zənglərinizə nəzarət olunması 
 Bacarıqların sınaqdan keçirilməsi 
 Diqqətli olmaq – “dəvəquşu və ya surikat”? (təhlükədən qaçan və ya təhlükəyə 

hazır) 
 Müştərilərlə cəld qarşılıqlı anlaşmanın qurulması 
 Dinləmə və sual vermə bacarıqları 
 Müştəri növlərinin tanınması və qəbul edilməsi 
 Bacarıqların sınaqdan keçirilməsi 

 
 

67.  Telefonla danışıq bacarıqları 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – müştərilərilərlə əminliklə telefon əlaqəsi qurmağı öyrənmək 

İzahı: 

 Telefonla bağlı 8 ən böyük nifrət  
 Möhtəşəm açılış və bağlanış 
 Zənglərin idarə edilməsi: gözləmə, zəngin yönəldilməsi, istiqamətləndirmə.  
 W.A.R.M. – zənglərinizə nəzarət olunması 
 Telefon səsinizin “şəxsiyyəti” 
 “Səsin əks etdirilməsi” 
 Pozitiv dildən istifadə 
 Müxtəlif abunəçilərin (zəng edənlərin) növlərinin idarə edilməsi 
 Bacarıqların sınaqdan keçirilməsi 

 
 

68.  Çətin və narazı müştərilər 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Narazı müştərilərin idarə edilməsini öyrənmək: həm üz-üzə, həm də 
telefonla 

İzahı: 

 Sakit müştəridən ehtiyatlı ol! 
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 Müştərinin şikayət etməsinin başlıca səbəbləri 
 Problemlərin həllinə “birinci dərəcəli” yanaşma 
 Təmkinli olmaq və əminliyi itirməmək 
 Remaining composed and confident 
 Bacarıqların sınaqdan keçirilməsi 

 
 

69.  Daxili xidmət və komanda işi  
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Xidmət mükəmməlliyinin təmin edilməsi üçün birgə işləmək yollarını 
öyrənmək 

İzahı: 

 Kollektiv iş – daxili xidmət şəbəkəsi 
 Yaxşı, pis və əla 
 Daxili xidmətin 3 əsas qaydası 
 Xidmətlə bağlı əsas maneələr 
 Xidmətlərin təkmilləşdirilməsi yollarının müəyyənləşdirilməsi 

 
 

70.  Xidmətin idarə edilməsi  
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Mükəmməl xidmətin göstərilməsi üçün komandanızın idarə və inkişaf 
etdirilməsini öyrənmək 

İzahı: 

 Xidmət lideri kimi vəzifəniz 
 Xidmət standartlarının müəyyən edilməsi 
 ... iş birliyi qurmaq sizin üçün asandırmı? (ETDBW) 
 Kouçinq və işçilərin ruhlandırılması 
 Uğurların tanınması və mükafatlandırılması 

 
 

71.  Üzbəüz uğurlu satış  
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Müştərilərə mükəmməl xidmət göstərməklə satış həcminin artırılmasını 
yollarını öyrənmək 

İzahı: 

 C.L.O.S.E. texnikası  
 Sualların verilməsi – müştərinin ehtiyacları və istəkləri 
 Xüsusiyyətlər deyil, faydalar haqqında danışmaq 
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 Əlavə satış və xidmət imkanları 
 Məhsul haqqında biliklərin artırılması 
 

 
72.  Müştərinin ehtiyaclarının müəyyənləşdirilməsi  

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Effektiv suallar və dinləmə yolu ilə müştərinin gerçək ehtiyaclarını 
müəyyən etməyi öyrənmək 

İzahı: 

 Sual vermə üslubu 
 Sual vermə texnikası üçün 6 yanaşma 
 Müştərinin maraqlarının qiymətləndirilməsi və təsdiqlənməsi 
 Aktiv dinləmə bacarıqları 
 Bacarıqların sınaqdan keçirilməsi 

 
 

73.  Öz məhsul və ya xidmətinizin təqdim edilməsi 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Məhsul və ya xidmətləriniz haqqında düzgün məlumatlar ilə kommersiya 
məqsədlərinizi fərdilişdirməyi və müştərinin ehtiyaclarına uyğunlaşdırmağı 
öyrənmək 

İzahı: 

 Pozitiv dildən istifadə 
  “Xüsusiyyətər deyir, faydalar isə satır” 
 Marketinq “gedişinizdə” emosional sözlərdən istifadə edin 
 Təklifinizi müştəri üçün fərdiləşdirin 
 Bacarıqların sınaqdan keçirilməsi 

 
 

74.  Narazılıqların idarə olunması 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Satışla bağlı imtinalar və narahatlıqların qəbul edilməsi, idarə edilməsi və 
fəaliyyətə davam etməyi öyrənmək  

İzahı: 

 İmtina nədir və nəyə görə baş verir? 
 İmtinalarla məşğul olan zaman nəyi etmək olar və olmaz? 
 İmtinaların əminliklə idarə edilməsi üçün 4 addım 
 Standart imtinalar və potensial cavablar 
 Bacarıqların sınaqdan keçirilməsi 
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75.  Alış qərarına təsirin göstərilməsi  

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Sınaqdan keçmiş strategiyaların müştərilərinizin bu və ya digər alış 
qərarına necə təsir göstərə bilməsini öyrənin 

İzahı: 

 Alış davranışlarının müxtəlif tipləri 
 Alış üçün qərar prosesinin 5 mərhələsi 
 Güclü təsir strategiyaları 
 Bu prinsiplərin öz işinizdə tətbiq edilməsi 
 Praktiki fəaliyyətlər və müzakirə 

 
 

76.  Psixologiyadan istifadə et – daha çox sat 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Satış göstəricilərini artırmaq üçün psixoloji sirləri tətbiq etməyi 
öyrənmək  

İzahı: 

 Müştərilərə “hə” deməyə kömək etməyin “sirri” 
 Psixologiyadan istifadə etməklə daha çox satış rejiminə keçmək 
 7 güclü və funksional texnika 
 Bu prinsiplərin öz işinizdə tətbiq edilməsi 
 Növbəti addımların müəyyənləşdirilməsi 

 
 

77.  Potensial müştərilərin axtarılması 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Potensial müştərilər dairəsinin müəyyən edilməsi ilə bağlı əsas 
texnikaları inkişaf etdirmək yolu ilə satış imkanları məlumat kanalını qurmağı 
öyrənmək 

İzahı: 

 Potensial müştərilərin axtarılması ilə bağlı “miflərin” dağıdılması 
 Potensial müştərilərin axtarılması ilə bağlı həlledici yanaşmanın əldə edilməsi 
 SMART hədəflərinin müəyyənləşdirilməsi 
 80/20 qanunu nəzərdə tutmaqla, hədəflərin və hədəf bazarlarının müəyyən 

edilməsi 
 Öz məlumat kanalının qurulması üçün daha innovasiyalı yolların istifadə edilməsi  
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78.  Dəyərlərə söykənən satış və etika  
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Ən ümdə dəyərlərinizin vacibliyini, onların ticarət mühitində tətbiq 
edilməsini öyrənmək və anlamaq  

İzahı: 

 Dəyərlər və satış arasındakı münasibətləri anla 
 Öz fərdi dəyərləriniz haqqında daha geniş məlumatlar əldə etmək 
 Dəyərlərə Söykənən Satışın əsas keyfiyyətlərini anlamaq 
 Uzunmüddətli münasibətlər quran Etik Satış Praktikalarının yaradılması 
 Qaliblərin heç zaman yalan danışmadığını anlamaq  

 
 

79.  Menecmentlik üzrə təqdimat  
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – İlk gündən effektiv menecer olmağı öyrənmək 

İzahı: 

 Menecerlərin əsas (ehtimal edilən) işi nədir? 
 Fəaliyyətə mərkəzlənmiş liderlik 
 Yeni menecerlərin tez-tez yol verdiyi səhvlər 
 “Həqiqi” olmağın vacibliyi 
 Fərdi tədbirlərin müəyyənləşdirilməsi 

 
 

80.  Menecment bacarıqları 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Menecer kimi güclü və zəif tərəflərinizi müəyyən etməyi öyrənmək 

İzahı: 

 Özünüqiymətləndirmə tədbirləri 
 Effektiv menecerin 10 vacib bacarığı 
 P.O.I. atrbutlarınızın diaqramını hazırlayın 
 Effektiv menecer profiliniz 
 Şəxsi inkişafın planlaşdırılması 
 

 
81.  Menecment ilə bağlı 3 sirr  

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Effektiv menecmentin 3 sirrindən istifadə etməyi öyrənmək 

İzahı: 
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 “1 dəqiqəlik” ideyalar  
 Hədəflərin müəyyənləşdirilməsi 
 İşləri düzgün görən insanlardan “bərk yapışmaq”! 
 Zəif icra göstəricilərinin idarə edilməsi  
 Menecmentin əsasları  

 
 

82.  Öz komandanı qur! 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Yüksək məhsuldarlığa malik komandanın qurulmasının sirrlərini tətbiq 
etməyi öyrənmək 

İzahı: 

 Möhtəşəm komanda necə yaranır? 
 P.E.R.F.O.R.M. – bütün aparıcı komandaların xüsusiyyətləri  
 Komanda dinamikasının təsiri 
 Komanda rolları və kollektiv iş dövriyyəsi 
 Bütün qrup liderləri üçün 7 qızıl qayda 

 
 

83.  “Çətin danışıqlar” 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Çəkindiyiniz müzakirələr və söhbətləri əminliklə aparmağı öyrənmək 

İzahı: 

 Çətin və problemli danışıqların xüsusiyyətləri 
 Problemlərin həlli ilə bağlı 6 strategiya 
 Qapalı və açıq yanaşmalar? 
 Korporativ pillədən aşağı enin 
 Texnikaların vəziyyətlərinizə tətbiq edilməsi 
 

 
84.  Kouçinq 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – İş yerində kouçinq bacarıqlarınızı təkmilləşdirməyi öyrənmək 

İzahı: 

 Kouçinq: nə, niyə, necə, nə vaxt və kim? 
 Kouçinq imkanlarının müəyyənləşdirilməsi 
 Kouçinq prosesi 
 Əsas kouçinq bacarıqları 
 Bacarıqların sınaqdan keçirilməsi 
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85.  Səlahiyyətlərin ötürülməsi 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Səlahiyyətləri ötürmək bacarıqlarını və qaydaları inkişaf etdirməyi 
öyrənmək 

İzahı: 

 Özünüqiymətləndirmə: mənim işlərim necədir? 
 Səlahiyyətlərin ötürülməsi: faydalı və çatışmayan tərəflər 
 5 vacib addım 
 Səlahiyyətlərin ötürülməsi ilə bağlı 4 səviyyə 
 İmkanlar – hansı səlahiyyəti ötürməli? 

 
 

86.  Emosional intellekt 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Özünüzün və başqalarının emosoyialarını anlamağı və cilovlamağı 
öyrənmək 

İzahı: 

 Özünüanaliz: sizin E.I. profiliniz 
 Emosional intellekt nədir? 
 Emosional savadlı lider 
 Emosional intellekti artırmaq üçün 5 addım 
 İstənilən vəziyyətdə necə E.I. tətbiq etmək olar? 
 

 
 

87.  Komandanız nə dərəcədə effektivdir?  
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Komandanızın məhsuldarlığının artırılmasını öyrənmək 

İzahı: 

 Komandanın effektivlik profili (işdən əvvəlki fəaliyyətlər) 
 Bütün komandalar üçün 4 kritik sahə 
 İşlərimiz necədir – güclü tərəfləri və ya çətinlikləri var? 
 Komanda əngəllərinin dəf edilməsi 
 Praktiki komanda fəaliyyətlərinin razılaşdırılması 
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88.  Liderlik 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Liderlik üslubunuzu inkişaf etdirməyi və uyğunlaşdırmağı öyrənmək 

İzahı: 

 Fərdi təcrübələr 
 Menecer, yoxsa lider? 
 Mənim üslubum nədir? 
 R.E.A.L. lider olmaq 
 Qazanc və itkilər 
 Liderlik çevikliyinin inkişaf etdirilməsi 

 
 

89.   Komandanın yüksək nəticələrə doğru aparılması  
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Ən böyük dəyişiklikləri edə bilən liderlik vaxtınıza, diqqətinizə və 
enerjinizə sərmayə qoymaqla, komandanızdan ən yaxşı nəticələri əldə etməyin 
yollarını öyrənmək 

İzahı: 

 Liderlik kapitalı –vaxtınız və enerjiniz 
 Liderlik töhfələri və komanda üzvlərinin məhsuldarlığı 
 Komanda liderliyinə dair cədvəl 
 8 işçi növünün idarə edilməsi 
 İşdə sınaqdan keçirmək 

 
 

90.  Dəyişikliyin idarə edilməsi 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Dəyişikliklərin planlaşdırıması və uğurla idarə edilməsini öyrənmək 

İzahı: 

 Dəyişiklik və biznesin əsas aparıcı qüvvələri 
 Analitik təhlil – dəyişikliyin idarə edilməsi 
 Dəyişikliklərə qarşı 3 reaksiya 
 Dəyişiklik-reaksiya diaqramı 
 Dəyişikliyin idarə edilməsi: nəyi etmək olar və olmaz? 

 
 

91.  Görüşlərin idarə edilməsi  
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Effektiv və məhsuldar toplantıların keçirilməsini öyrənmək 
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İzahı: 

 Cəlb olunduğunuz görüşlər hansılardır? 
 Görüşlərlə bağlı təcrübələr 
 Görüşün həqiqi dəyəri 
 Görüşlərlə bağlı tez-tez rast gəlinən problemlər 
 A.P.P.L.E. – effektiv iclasların planlaşdırılması 

 
 

92.  İnsanların idarə edilməsi  
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Komandanızda fərqli insanların effektiv idarə edilməsini öyrənmək 

İzahı: 
 

 İnsanların idarə edilməsində əsas çətinliklər 
 İcra göstəriciləri və potensial 
 Ulduzlar, inadkarlar, dəstəkçilər və tənbəllər 
 İnsanlardan maksimum yararlanmağın yolları 
 Prinsiplərin komandanızda tətbiq edilməsi 

 
 

93.  İcra göstəricilərinin idarə edilməsi 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Nəticələrə nail olmaq və zəif icra göstəricilərinin həll edilməsini 
öyrənmək 

İzahı: 
 

 İcra göstəriciləri – bu nəyə bənzəyir? 
 Bacarıqlar və istəklər cədvəli 
 Zəif məhsuldarlığın 4 səbəbi 
 Məhsuldarlıq probleminin həll edilməsi 
 “Uğursuzluğa yönəlmək” sindromu 

 
 

94.  Mentorluq 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Mentorluq bacarıqları və texnikalarını inkişaf etdirməyi öyrənmək 

İzahı: 
 

 Mentorluq – nə və niyə? 
 Vacib mentorluq bacarıqları və keyfiyyətləri 
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 Strukturlaşdırılmış mentorluq sessiyasının 5 başlıca qaydası 
 “Mentor və yetirmə” diaqramının razılaşdırılması 
 Bacarıqların sınaqdan keçirilməsi 

 
 

95.  Başqalarını Motivasiya etmək 
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – İşçilərinin uğur qazanması üçün şəraitlərin yaradılmasını öyrənmək 

İzahı: 
 

 Sonuncu 10 gün – motivasiya və siz 
 Sizin motivasiya formulunuz? 
 İşdə əsas motivatorlar 
 Başqalarının motivasiyası üçün 6 prinsip 
 Prinsiplərin komandada tətbiqi 

 
 

96.  İşgüzar menecer  
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Aparıcı qüvvələrin tətbiqi və işçilərin fəal məşğulluğa cəlb edilməsini 
öyrənmək  

İzahı: 
 

 Məşğulluq– nə və niyə? 
 Məşğulluğun 3 səviyyəsi 
 Menecerlər üçün məşğulluq qaydaları 
 8 qayda – işçinin pespektivi 
 Praktiki fəaliyyətlərin identifikasiyası 

 
 

97.  Karyeranın idarə edilməsi  
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Fəal olmağı və istədiyiniz karyera uğurunuz qurmağı öyrənmək 

İzahı: 
 

 Karyera testi: indi haradasınız? 
 Sizin ideal iş rolunuz 
 “Karyera lövbərlərinin” aşkar edilməsi 
 Məşğulluq modeli 
 Karyera planlanması ilə bağlı əsas məsləhətlər 
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98.  “MƏN” brendi  
İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 
Məqsəd – Özünüzü başqalarından fərqləndirməyi və şəxsi uğurlara nail olmağı 
öyrənmək  

İzahı: 
 

 Möhtəşəm brendlər təsadüf nəticəsində yaranmayıb! 
 Niyə sizə fərqli brend lazımdır? 
 Siz “Mən” MMC şirkətinin baş icraçı direktoru qismində 
 Şəxsi brend: ən vacib məsələlər 
 “Mən” brendinin işlənib hazırlanması 
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Vebinarlar 

FireWorks HRM hər zaman öz xidmətlərində innovasiyalar təqdim etməyə önəm verir. 

2015-ci ildən etibarən biz, yeni layihəmiz olan Vebinarların təşkil edilməsinə başlamışıq. 

Vebinar - təlimlərin onlayn formada təşkil keçirilməsi anlamını verir. Bu innovativ üsul 

sizə vaxtınıza qənaət etməklə, ofisdən və ya evdən ayrılmadan daha çox məlumat 

öyrənməyinizə yardımcı olacaqdır. 

Təqdim etdiyimiz vebinarlar aşağıdakılardır: 

 İR üzrə Texniki və Davranış bacarıqları 

 Əmək Qanunvericiliyi 

 

 

 

 

 

İşgüzar Azərbaycan Dili 

Bu kurs sizin İşgüzar Azərbaycan Dili bacarıqlarınızı lügət, qrammatika və tələffüz, eləcə 

də, şifahi ünsiyyət bacarıqlarından düzgün istifadə etməklə önəmli məqsədlər üçün 

peşəkar formada işgüzar və ictimai danışığınızı nümayiş etdirə bilərsiniz. 

Təqdim edilən İşgüzar Azərbaycan Dili kursu təkçə aşağıdakılarla kifayətlənmir: 

 Azərbaycan dilinin fonetik - qrammatik quruluşu. Düzgün Ünsiyyət bacarıqları 

(zaman anlayışlarının təsnifatı, söz və məntiqi vurğu, intonasiya) 

 Lügət bazasının zənginləşdirilməsi 

 Düzgün Danışıq bacarıqları 

 Danışıq öncəsi hazırlıq (qeyri-verbal ünsiyyət) 
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 Bizim müştərilər 
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