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Fənnin xülasəsi 

Müasir dövrdə insan kapitalının önəmi gündən-günə artmaqda davam edir. Ölkələr 

səviyyəsində müxtəlif proqramlar, inkişaf strategiyaları qəbul edilir, bu sahədə müvafiq 

siyasət formalaşdırılır. Bazar iqtisadiyyatının hökm sürdüyü bir zamanda firmalar, şirkətlər 

prizmasından onların rəqabət qabiliyyətini müəyyənləşdirən başlıca faktor işçi qüvvələri, 

yaxud çağdaş dövrün təəbiri ilə vurğulasaq insan resurslarıdır. 

Hazırkı dönəmdə iki əsas tendensiyanın təsiri altında müəssisələrin fəaliyyətlərinin 

əsasları müəyyənləşir: qloballaşma və rəqabət. Qeyd olunan tendensiyaların effekti 

nəticəsində fəaliyyətlərini stimullaşdırmağa çalışan firmalar mövcud kadr potensialının 

səmərəli idarə olunmasının yollarını axtarırlar. Məhz buna görə İR idarəçiliyi, xüsusilə 

strateji çərçivədə idarə edilməsi hər bir təşkilat üçün aktual sayılır. 

İnsan resurslarının strateji cəhətdən idarə edilməsi Azərbaycanda idarəetmənin yeni bir 

sahəsi olmasına baxmayaraq qabaqcıl ölkələrin təcrübələri, ixtisaslı kadrların zamanla 

sayının artması, beynəlxalq səviyyəli təlim proqramlarının təşkilinin məntiqi nəticəsi 



 
 

olaraq firmaların, ələlxüsus, dövlətin bu sahəyə qayğısı ilə yeni hal almaqla aktual 

məsələyə çevrilir. İstər dövlət, istərsə də özəl sektora daxil olan təşkilatlarda işçi 

kollektivin effektiv çalışmaları rəhbərlik tərəfindən stimullaşdırılır, motivə edilir. 

Fənnin 

məqsədləri 

Əas məqsədi ölkəmizdə qeyd olunan idarəçilik prosesinin real göstəricilər, həyata 

keçirilən funksiyaların tətbiqi dərəcələri əsasında mövcud vəziyyətini təhlil etməkdir. Alt 

məqsədlər isə strateji kadr idarəçiliyinin tarixi inkişafını, tətbiqinin səbəblərini araşdırmaq, 

həmçinin onun hazırda müəssisələrdə əməyin təşkilindəki rolunu müəyyənləşdirməkdir. 

Öyrənim 

nəticələri 

 

1.Heyətin idarə edilməsinin tarixi mərhələlərini və konsepsiyalarını araşdırılması;  

2. İşçi qüvvəsinin idarəçiliyindən İR-da idarəetməyə keçidin əsas səbəbləri və ona təsir 

göstərən amillərin tədqiqi;  

3. Kadr idarəçiliyinin son mərhələsi olan strateji idarəçiliyə keçidin önəminin açıqlanması;  

4. Dünya ölkələrindən bir neçəsinin bu sahədə təcrübələrinin öyrənilməsi;  

5. Azərbaycan şirkətlərində, xüsusən Dövlət Neft Şirkətində (SOCAR) işçilərin 

idarəçiliyində mühüm funksiyaların yerinə yetirilməsinin nəticələrinin təhlili;  

6 Müxtəlif şirkətlərdə, qurumlarda aparılmış sorğular nəticəsində real vəziyyətin 

qiymətləndirilməsinin həyata keçirilməsi  

 

Tədris metodları 

Mühazirə Fənnə aid ümumi xarakterli məlumatlar verilir 

Qrup müzakirəsi 
Tələbələrə fərdi mövzuda təqdimatlar verilir və 
müzakirə aparılır 

Təcrübi məşğələ 
Yeni mövzu əyani vəsaitlərin (PPT və video fayllar) 

nümayişi ilə izah edilir. 

Simulyasiya  
Aralıq və yekun imtahan zamanı tələbələrin 

mənimsənilməsəviyyəsi yoxlanılır və təhlil edilir 

Layihə 
Tələbələrə dərsə aid fərdi laborator işləri verilir və simulyasiya 
proqramlarından istifadə edilərək nəticələr qeyd edilir 

Digər 

Tədris prosesində fərdiləşdirilmiş (oyunlar üçün 

materiallar, testlər) və vizual (slaydlar, sxemlər, 

qrafiklər, şəkillər, sənəd nümunələri) materiallar kimi 

təlim metodlarından istifadə edilir 

Qiymətləndirmə 

Mövzunun mənimsənilməsi Faiz nisbəti (%) və ya bal 

Balların maksimum miqdarı 100 bal 

1. Semestr ərzində toplanmış maksimum bal 50 bal (50%) 

- Dərsə davamiyyətə görə maksimum bal  10 bal (10%) 

- Tələbələrin sərbəst işinə görə maksimum bal 10 bal (10%) 

- Seminar və laboratoriya dərslərinin nəticələrinə 

görə maksimum bal 
30 bal (30%) 

Qeyd: seminar dərslərində tələbənin jurnalda ən azı 3 (üç qiyməti olduğu halda, ona 

tədrisin bu növü üzrə ballar hesablanır. Əks təqdirdə tələbəyə bal hesablanmır. 

2. İmtahan nəticələrinə görə maksimum bal 50 bal (50%) 

3. Fənnin mənimsənilməsi qaydası: semestr ərzində imtahan nəticəsinə görə toplanan 

balların cəmi 50-dən yuxarı olan tələbələr fənni mənimsəmiş hesab edilir. 

- 51 baldan aşağı – ―qeyri kafi‖ – F 

- 51 – 60 - ―qənaətbəxş‖ – E 

- 61 – 70 – ―kafi‖ – D 

- 71 – 80 – ―yaxşı‖ – C 

- 81 – 90 – ―çox yaxşı‖ – B 

- 91 – 100 – ―əla‖ 

Cəmi: 100 bal (100%) 

Qiymətləndirmə 

metodları 

Tapşırıqlar:Tapşırıq olaraq tələbələrə aşağıda qeyd olunmuş sərbəst mövzular verilir və 

semestr ərzində qiymətləndirilir. 

Sərbəst iş mövzuları: 

1. Insan resurslarının idarə edilməsinin mahiyyəti 



 
 

2 Demoqrafik  siyasət 

3 İş qüvvəsinin təkrar istehsalının fazaları1 

4 Əhalinin təkrar istehsah və quruluşuğ 

5.Təhsil və insan inkişafı. 

6.İşsizliyin tənzimlənməsi və azaldılması yolları. 

7.İnsan resurslarının idarə edilməsinin  vəzifələri 

8/Əməyə uyğunlaşma amilləri 

9.İşçi heyətinin idarə edilməsinin sistemli, çox aspektli prinsipləri 

10.Kadrlarla aparılan iş sistemi 

11İşsizlik və onun formaları 

12.Münaqişələrin aradan qaldırılmasının istehsal daxili  münasibətlərə təsiri 

13.Insan resuslarının  idarə edilməsində  peşəkar menecmentin  roıu 

14.Kadrların yerləşdirilməsi. 

15.Əhalinin miqrasiyası 

16.Əmək bazarı modelləei 

17.İş yerlərinin təşkili 

18.Nominal və real əmək haqqı 

19.Heyətin strukturu və yarım sistemləri. 

20.Qərarların qəbul edilməsi metodları 

21.Əmək potensialı 

22.Kadrların seçilməsi və yerləşdirilməsinin psixo-fizioloji aspekyi 

23.Menecment təcrübəsində mükafatlandırma 

24.Əmək məhsuldarlığının ölçülməsi formaları 

25.Işçi heyətinin qiymətləndirilməsi 

26.İnsan resuslarının idarə edilməsində istifadə edilən metodlar 

27.Münaqişələrin həll edilməsi üçün istifadə edilən metodların qiymətləndirilməsi 

28.İşsizlik və onun formaları. 

29.İqtisadi fəal və qeyri fəal əhali 

30.Əmək haqqının dünyada fərqləndirilməsi 

31.Sosial- texniki-texnoloji amil 

32.İdarəetmədə motivasiya 

33.«Heyətin seçilməsi fəlsəfəsində» Yapon  idarəetmə  modeli 

34.İdarəetmə sistemində işçi heyətinin  öyrənilməsi 

35.Müəssələrədə münaqişələrin meydana çıxması 

36.Sosial davranış, onun növləri və modelləri 

37.Işçi heyətinin qiymətləndirilməsi 

38.İş qüvvəsinin təkrar istehsalının fazaları 

39.Əmək ehtiyatları, əmək potensialı və iş qüvvəsi    anlayışları:ümumi və fəqli cəhətlər 

40.Heyətin əməyinin təşkili 

41.Əmək ehtiyatlarından istifadədə  səmərəliliyinin    yüksəldilməsi 

2.Müəssələrədə münaqişələrinə  təsir edən amillər 

43.İnsan resurslarının idarə edilməsinin məqsəd 

44.İnsan İnkişafı Əmsalının ( İİƏ) hesablanması 

45.Ümumi savadsızlıq və funksional savadsızlıq anlayışları 

46.Əmək davranışı 

47İşzizliyin azaldılması yolları. 

48Kollektiv-sosial proseslərinidarə olunbmasının subyekti      kimi 

49.İş qüvvəsinin istehsalını və təkrar istehsalını tənzimləyən qanunlar sistemi 

50.Kollektiv  sosioloji nəzəriyyənin formalaşması 

51.İş qüvvəsinin xüsusiyyətləri. 

52.İdarə rəhbərinin, şəxsi keyfiyyəti və nüfuzu 

53.Mütərəqqi işəmuzd əmək haqqı sistemi 

54.Tələbat və əmək fəaliyyəti 

55.Əhalinin təkrar istehsah və quruluşu 



 
 

56.Kadrların öyrənilməsi, seçilməsi və qiymətləndirilməsi    metodları 

57.Menecerin şəxsi keyfiyyəti və nüfuzu 

58.Əmək bölgüsü və vəzifə təlimatı 

59.Münaqişələrin mahiyyəti və modeli 

60.Dəyərlər sistemi 

61.Hakimiyyət və təsirin formalarının xarakteristikası və idarəetmə praktikasında tətbiqi 

62.Sosial nəzarətin növləri 

63.Hakimiyyət və təsirin formaları. 

64.Əməyin motivləşdirilməsinin idarə olunması 

65.Məşğulluğun məzmunu 

66.İnsan İnkişafı Əmsalı ( İİƏ) 

67.İnsan resuslarının idarə edilməsində qərarlar və qəbulu  

68.Təşkilаtın xarici mühiti. 

69.Əməyin motivləşdirilməsinin sosial idarə olunması 

70.İnsan resuslarının idarə edilməsində qərarların həyata  keçrilməsi 

71.İnsan reurslarından istifadə: məşğulluq və işsizlik      

72.İnsan resuslarının idarə edilməsi 

73.İş qüvvəsinin formalaşma  mənbələri 

74.Işçilərə təsir etmə və yaxud hakimiyyət funksiyası 

75.Kadrların yerləşdirilməsi. 

76.İlkin sosioliji informasiyaların işlənməsi və təhlili 

77.İnsan resuslarının strateji planlaşdırılması və idarə olunması 

78.Heyətin əməyinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi 

79.Əmək davranışı,  əməyin motivləşdirilməsi 

80.İnsan   resuslarının inkişafı 

81İlkin sosioliji informasiyaların işlənməsi və təhlili 

82Demoqrafik və iqtisad iproseslərin qarşılıqlı əlaqəsi 

83Təşkilаtın dахili mühiti. 

84İnsan resuslarından istifadə 

85Qərarların qəbul edilməsi metodları 

86.İdarəetmə sistemində işçi heyətinin  öyrənilməsi 

87.Müəssisədaxili münaqişələrin baş vermə səbəbləri. 

88.Motivasiyanın funksiyaları 

89.Kadrların öyrənilməsi, seçilməsi 

90.Kadr siyasəti 

91.Əməyin elmi təşkili, onun vəzifələri və istiqamətləri 

92.«Heyətin seçilməsi fəlsəfəsində» Amerikan idarəetmə  modeli 

93.Münaqişələrin profilaktikası və idarə edilməsinin başlıca istiqamətləri 

94.İnsan resurslarının idarə edilməsinin məzmunu 

95.İdarəetmə sahəsində əməyin səmərəliliyinin şərtləri 

96.―İş qüvvəsi‖ anlayışlarının  məzmunu   

97.Rəhbər işçilərin, mütəxəssislərin və qulluqçuların əmək haqqılarının təşkili 

98.Heyətin  toplanması, seçilməsi 

99.İşzizliyin tənzimlənməsi . 

100.Sosial nəzarətin mahiyyəti 

Təqdimat:Slayd formasında hazırlanaraq təqdim edilən təqdimatlar ―GÖRÜRƏM, 

EŞİDİRƏM VƏ YADDA SAXLAYIRAM‖ prinsipinə əsasən qiymətləndirilir.  

Qaydalar  

Davamiyyət: Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 25%-dən çoxunda iştirak etməyən tələbə 

imtahana buraxılmır.            

Buraxılmış imtahan və ya tapşırıqlar: Tələbə planlaşdırılan təqdimatda və ya imtahanda 

iştirak edə bilməyəcəyi təqdirdə əvvəlcədən məlumat verməlidir. Tam sinif iştirakı və təyin 

olunmuş ev tapşırığını yerinə yetirilməsi gərəklidir. 

Tədqiqat işlərində, hazırlanmış layihələrdə istifadə olunan mənbələrə istinad verilməlidir. 

Bununla birlikdə, tələbə tərəfindən təhlil edilmədən, yalnız istinad və sitatlardan ibarət 



 
 

olan hər hansı bir tədqiqat işi qəbul edilə bilməz. 

Testlər zamanı köçürmə, təyin edilmiş qaydalara tabe olunmadığı təqdirdə tələbə imtahan 

nəticəsinin ləğv olunmağı ehtimalı daxil olmaqla cəzalandırılacaqdır. 

Təqdimatların / layihə sənədlərinin mövzuları fənni tədris edən müəllim tərəfindən əvvəl-

cədən müəyyənləşdiriləcəkdir. Müəllim ilə əvvəlcədən razılaşdırıldığı təqdirdə digər 

tələbələrlə əməkdaşlığa icazə verilə bilər. 

İlkin cədvəl 

Hə

ftə 
Tarix  Mühazirə mövzuları Dərslik / Tapşırıq / Ədəbiyyat 

1. 19.09.2022 

Mövzu 1. 

“İnsan resurslarının idarə edilməsi” 

fənninin məzmunu, fənnin nəzəri və metodoloji 

əsasları.   
      İdarəetmə ictimai iqtisadi münasibətlərin 

konkret məqsədəuyğun təşkil edilməsidir, 

bütöv tam bir sistemin ayrı-ayrı hissələri, 

ünsürləri arasındakı əlaqəni təmin edən yeni 

prosesdir. İdarəetmə əvvəlcədən nəzərdə 

tutulan və dərk edilmiş məqsədə nail olmaq, 

nəticələr əldə 

etmək üçün hər hansı konkret obyektə 

məqsədəuyğun təsir etmə vasitəsidir. 

İdarəetmə bütün obyektiv qanunlar sisteminin 

tələblərinin 

habelə müasir cəmiyyətə xas olan ictimai, 

kollektiv və şəxsi mənafelərin həyata 

keçirilməsi mexanizmidir. 

İdarəetmədə ən başlıca məqsəd və vəzifə 

cəmiyyətin obyektiv imkanlarından istifadə 

olunmasını təmin etməkdir. 

İdarəetmə əslində cəmiyyətin potensialından 

istifadə etmənin mühüm amilidir. İdarəetmə 

həm də zəhmətkeşlərin əmək fəaliyyətinin 

təşkil edilməsi və səfərbərliyə alınmasının 

başlıca formasıdır 

Ədəbiyyat   

1.Azərbaycan Respublikasının Əmək 

məcəlləsi, 1 fevral 1999, 183 səh.;  

2. Azərbaycan Respublikasında dövlət 

qulluğunun inkişafına dair 2019−2025-ci 

illər üçün Strategiya, 23 noyabr 2018, 18 

səh. 

       Tapşırıq 

 

Personal idarəçiliyindən insan resursları 

idarəçiliyinə 

keçidin əsas mərhələləri  

‘‘İnsan resurslan‖anlayışı 

İşçi qüvvəsinin idarə edilməsi ilə insan 

resurslarınm idarə 

edilməsi arasındakı fərqli cəhətlər 

2. 26.09.2022 

Мövzu 2. 

Əmək ehtiyatları və əmək potensialı 

Əмəк potensialı işçinin  əmək fəaliyyətində 

iştirak etməsi imkanı ilə əlaqədardır.Bu 

potrnsial insana həm təbii, genetiq qaydada 

verilir və həm də sonradan əldə edilir. 

Belı ki,insanlar öz istedad,təfəkkürü,psxoloji 

vəfizoloji parametirlər, yeni fikirlər, ideyalar 

vermək baxımındaneyni ola bilmirlər 

Əmək potensialının elə komponentləri vardır 

ki, onlar sonradan əldə olunur, formalaş-

ır:məsələn, təhsili, peşə ixtisası,yaradıcı 

potensialı, biliyi, həyat təcrübəsi, mənəvi 

dəyərləri, işgüzarlığı, mütəşəkkilliyi və s. 

―Əmək potensialınınartırılmasında və 

reallaşdırılmasında ailə, əmək kollektivləri və 

dövlət mühüm rol oynayır 

Ədəbiyyat   

Ş.Ə.Axundov  ―M.Əliyev, H.Həmidov, 

―İnsan resurslarının idarə edilməsi‖, 

Bakı 2002, 206 səh.;  

4. SOCAR illik hesabatlar, 2017;  

       Tapşırıq 

 İnsan resurslannm idarə edilməsində 

sistem anlayışı  

İnsan resurslannm idarə edilməsinin əsas 

funksiyaları 

İnsan Resursları Departamenti 



 
 

3. 03.10.2022 

Мövzu 3. 

Əhalinin sağlamlığı və təhlükəsizliyi. 

Təşkilatın işi onun təhlükəsizliyinin və heyətin 

müxtəlif risklərdən müdafiəsi vasitəsilə heyətin 

sağlamlığının mühafizəsi təmin olunmadan 

mümkün deyil. 

Təşkilatın təhlükəsizliyi dedikdə, neqativ 

hadisələrin mənfi təsirinin azaldılması 

şəraitində maliyyə, 

maddi məlumat və insan resurslarının 

qorunması və səmərəli istifadəsinin təmin 

olunması yolu 

ilə onun fasiləsiz işi üçün şəraitin yaradılması 

başa düşülür. Obyektin təhlükəsizliyinin qorxu 

altında olması dedikdə, insanlara təsir vasitəsilə 

mövcud 

maliyyə imkanlarından, maddi dəyərlərdən və 

məlumatdan obyektə zərər vurmaq 

məqsədilə həyata keçirilən, eyni zamanda, 

onun fəaliyyət 

göstərməsini dayandıran hadisə, fəaliyyət, 

proses başa düşülür. 

Ədəbiyyat   

T.Ş.Şükürov . Şahbazov K.A., Məmmədov 

M.H., Həsənov H.S. ―Menecment‖ Bakı, 

2007, 1000 səh. 

www.wikipedia.org;  

    Tapşırıq 

İnsan Resursları Departamentinin 

səciyyəvi təşkilati strukturu 

Biznesdə ERP sistemi və onun insan 

resurslarının idarə edilməsində tətbiqi 

Təşkilatın təhlükəsizliyi 

4. 10.10.2022 

 

Mövzu 4 

İntellektual kapital və onun idarə edilməsi 

İnsan kapitalı təşkilatda insan amilini nəzərdə 

tutur. Bu da təşkilata fərqləndirici xarakter 

verən intellektin, yeniliklərin və xüsusi 

biliklərin birləşdirilməsi zərurətini qarşıya 

qoyur. İşçilər lazımi səviyyədə 

motivləşdirildikdə onlar təhsillərini 

artırmaq, dəyişilmək, yenilikləri tədqiq etmək 

və yaradıcılıq əhval- ruhiyyəsi yaratmaqla 

təşkilat üçün uzunmüddətli fəaliyyəti təmin 

edirlər. 

İşçilərin təhsilinə və inkişafına işverənlər (işə 

götürənlər) tərəfindən investisiya qoyulması 

insan kapitalının saxlanmasına, onların əmək 

qabiliyyətinin artırılmasına yönəldilir. Eyni 

zamanda həmin investisiya daha çox gəlir 

gətirmək vasitəsidir. 

 

 

 

 

Ədəbiyyat 

1.www.oecd.org/gov/pem/hrpractices.ht

m;  

2. dergipark.org.tr.download.article-

file.235169;  

Tapşırıq 

 İş analizinin məzmunu və əsas 

məqsədləri  

İşçilərin təhsili və inkişafı 

İŞ analizi ilə əlaqəli olan bəzi ifadələr 

İş analizi üçün məlumat əldə etmə 

metodları 



 
 

5. 17.10.2022 

 

Мövzu 5. 

Təhsil və insan inkişafı. 

Peşənin inkişafı dedikdə, əməkdaşın yeni 

istehsalat funksiyasının, yeni vəzifənin yerinə 

yetirilməsinə 

və yeni məsələnin həllinə hazırlanması prosesi 

başa düşülür. Təşkilat peşənin inkişafı üçün 

xüsusi metodlar və idarəetmə sistemi yaradır: 

peşə təhsilinin idarə edilməsi, rəhbər işçilər 

üçün ehtiyatın hazırlanması, kariyeranın 

inkişafı, iri transmilli korporasiyalarda 

peşənin inkişafı şöbəsi fəaliyyət göstərir. Bu 

işlərə rəhbərlik vitse – prezident və ya direktor 

həyata keçirir. 

Aparıcı müəssisələr, təşkilatlar peşənin 

inkişafına əmək haqqı fondunun 2 – 10 %-ə 

qədər vəsait sərf edirlər. ―Djeneral Motors‖ 

kimi kompaniyalar peşə inkişafına bir milyard 

dollardan çox vəsait sərf edirlər. 

Peşənin inkişafı ilə əlaqədar kapital qoyuluşu 

təşkilatın maliyyə nəticəsinə birbaşa təsirdən 

əlavə təşkilatda əlverişli mühitin yaranmasına, 

işçilərin müəssisəyə bağlılığına müsbət təsir 

göstərir. 

Peşənin inkişafı işçinin ümumi, intellektual 

inkişafını təmin edir, onun dünyagörüşünü 

artırır, özünə inamını möhkəmləndirir. 

Müəssisədaxili peşələrin inkişafından 

bütövlükdə cəmiyyət faydalanır. Cəmiyyət 

yüksək ixtisaslı işçilərə malik olduqda əlavə 

əmək sərfi olmadan yüksək ictimai əmək 

məhsuldarlığı təmin olunur. 

Ədəbiyyat   
1.Quliyev T.Ə., ―İnsan resurslarının 

idarə edilməsi‖, Bakı, 2013, 828 səh  

2.iibfdergisi.ksu.edu.tr/download/art

icle-file 

 

 

 

Tapşırıq 

Kadr planlaşdırılmasının məzmunu və 

məqsədi  

Kariyeranın inkişafı, iri transmilli 

korporasiyalarda peşənin inkişafı şöbəsi 

fəaliyyət. 

Kadrlann plaşlandınimasına təsir edən 

əsas amillər . 

4.2.1. Kadr planlaşdırılmasına təsir edən 

xarici amillər . 

4.2.1. Kadr planlaşdırılmasına təsir edən 

daxili amillər 

6. 24.10.2022 

Mövzu 6.  

Heyətin əмяйинin тяшкили - əmək 

ehtiyatlarından istifadənin səmərəliliyinin 

yüksəldilməsinin sosial-texniki-texnoloji 
şərti və amili kimi 

 

İR departamenti müəssisənin rəhbərliyinin və 

işçilərinin etibarını qazanmalıdır. Müvafiq 

ixtisas və iş təcrübəsi ilə yanaşı tələb olunan 

lazımi bacarıq, vərdiş və şəxsi xüsusiyyətlərə 

aşağıdakılar aiddir:  

• Strateji bacarıqlar - biznes strategiyasının 

inkişafına xidmət, İR strategiyasının müəyyən 

olunması və yerinə yetirilməsi;  

• Biznes anlayışı - müəssisə fəaliyyəti üçün 

əsas uğur amilinin başa düşülməsi; biznes 

mühitindən və xarici rəqabətdən xəbərdar 

olması; müəssisə dəyərlərinin vc 

mədəniyyətinin başa düşülməsi;  

Ədəbiyyat 

1.C.İyem, İnsan kaynakları planlanması, 

2017, 256 səh.;  

2. C.Uyargil, İnsan Kaynaklarının 

yönetimi, 2010, 530 səh.;  

www.gateway.az 

 

Tapşırıq 

Strateji bacarıqlar rəqabəti 

Kadr planlaşdırılmasında istifadə olunan 

üsullar . 

Kadr planlaşdırılmasını həyata keçirən 

məsul şəxslər və yaranan əsas 

problemlər 



 
 

• Peşəkar səriştə - bacarıq və texniki 

qabiliyyətlərin olması (məsələn ƏM, İR idarə 

edilməsi, xarici dil, kompyuter və s. sahələrdə 

biliklər);  

• İnsanları idarəetmə və ünsiyyət qabiliyyətləri 

— tabe olan işçilərin və rəhbərliyin stimulunu 

artırmaq; peşəkar etibar yaratmaq,  

• Peşəkar səriştələrin davamlı inkişafı - peşəkar 

bilik və qabiliyyətlərin fasiləsiz inkişaf 

etdirilməsi; İR ilə əlaqədar yeniliklərdən 

xəbərdar olmaq.  

• Nüfuz • Qərar vermə və problem həlletmə 

İnsanları idarəetmə və ünsiyyət 

qabiliyyətləri 

7. 31.10.2022 

           Mövzu 7. 

Əmək davranışı, əməyin motivləşdirilməsi və 

insan resurslarının istifadə problemləri 

 
Motivləşdirmə anlayışı çox aspektli və çox 

istiqamətlidir. Ayrı-ayrı müəlliflər bu anlayışı 

aşağıdakı kimi ifadə edirlər: ehtiyac, məqsəd, arzu, 

istək, ehtiras, tələbat, sövqetmə, zərurət, 

mükafatlandırma və s. Lakin «motivasiya» sözü 

latınca olub «sövqetmə», «maraq oyatma» mənası 

daşıyır. Motivləşdirmə, birinci növbədə fizioloji 

tələbatdan irəli gəlir. Hər bir ehtiyac (psixoloji, 

mənəvi və fizioloji) insanda müvafiq davranış 

əmələ gətirir və onu fəallaşdırır. Əslində fizioloji və 

mənəvi tələbatlar ehtiyacın hiss edilməsidir. 

Motivasiyanın insanm davranışına təsiri çoxlu 

sayda amillərdən asılıdır. Onlar çox hallarda 

fərdidir və insan fəaliyyətdən əldə edilən əks əlaqə 

nəticəsində dəyişilə bilər. Motivasiya anlayışını 

hərtərəfli açmaq üçün onun üç əsas aspektinə 

baxmaq lazımdır: 1) insanın fəaliyyətində nələrin 

motivasiyanın təsirindən asılı olduğuna, 2) daxili və 

xarici qüvvələrin nisbətinin necə olduğuna, 3) 

motivasiyanın insanların fəaliyyətinin nəticələri ilə 

necə əlaqədar olduğuna. 

Ədəbiyyat 

1.Azərbaycan Respublikasının Əmək 

məcəlləsi, 1 fevral 1999, 183 səh.;  

2. Azərbaycan Respublikasında dövlət 

qulluğunun inkişafına dair 2019−2025-ci 

illər üçün Strategiya, 23 noyabr 2018, 18 

səh. 

Tapşırıq 
Motivləşdirmə anlayışı  

Motivasiyanın insanm davranışına təsiri 

  Kadrların seçilməsi mərhələləri 

İş görüşməsininmüvəffəqiyyətsi z 

keçməsində yeddi səhv. 

İnsanın fəaliyyətində nələrin motivasiyanın 

təsirindən asılı olduğumotivasiyanın 

İnsanların fəaliyyətinin nəticələri ilə necə 

əlaqədar olduğu 

 



 
 

8. 07.11.2022 

 

Mövzu 8. 

İnsan resurslarının strateji planlaşdırılması 

və idarə edilməsi. 
Kadrlann planlaşdınlması müəssisəsinin ehtiyacı 

olan işçilərin kəmiyyət və keyfiyyət baxımmdan iş 

fəaliyyətlərini təmin etməklə yanaşı, müəssisənin 

gələcəkdə işçi qüvvəsinə olan tələb və təklifinin 

müəyyən edilməsi prosesidir. Planlaşdırma insan 

resurslannm idarə edilməsinin ilk mərhələsidir. 

Kadrların planlaşdırılması fəaliyyəti müəssisənin 

qarşısına qoyduğu yəni, gələcəkdəki məqsədini 

həyata keçirmək üçün lazım olan plan və 

proqramlan hazırlamaq və bu plan və proqramların 

hazırlanmasında hansı keyfiyyətdə və nə qədər 

sayda işçiyə ehtiyac olduğunu qabaqcadan 

müəyyən edər. Müəssisədə lazımi miqdarda az və 

ya çox işçi sayının olmaması üçün bəzi 

proqnozların və planların hazırlanması vacibdir. 

Əgər bir müəssisədə işçilərin sayı lazım olan 

miqdardan azdırsa, bu zaman istehsal prosesində 

ləngimə meydana gələr və müştəri firmaların 

sifarişləri vaxtlı-vaxtında yerinə yetirilməz. Əksinə, 

işçilərin sayı çox olarsa, işçilərə ödənilən. xərclərin 

miqdarı da artar. Hər iki vəziyyətin müəssisə 

daxilində meydana gəlməməsi üçün, hazırlanmış 

olan plan və proqnozlar, müəssisənin öz məqsədinə 

çatması üçün lazım olan yerdə, lazım olan miqdarda 

işçilərin olmasına təminat verəcəkdir. 

Planlaşdırmanm həyata keçirilməsində digər bir 

məqsəd də cari ildə müəssisədək! işçilərin ağıl, 

bacarıq və qabiliyyətlərini işlərinə uyğun bir şəkildə 

istifadə etmələrinə nail olmaqdır. 

 

Ədəbiyyat 

1.Şahbazov K.A., Məmmədov M.H., 

Həsənov H.S. ―Menecment‖ Bakı, 2007, 

1000 səh.;  

2. Quliyev T.Ə., ―İnsan resurslarının 

idarə edilməsi‖, Bakı, 2013, 828 səh.;  

 

Tapşırıq 

Müsahibələr və onların təşkili 

Testlər(İxtisasla əlaqədar / Psixo-

texniki) 

Müəssisədə lazımi miqdarda az və ya 

çox işçi sayının olmaması üçün bəzi 

proqnozların və planların hazırlanması 

.Əmək müqaviləsinin bağlanılmasının 

əsas şətləri və müddəti 

 

9. 14.11.2022 

Mövzu 9. 

Heyətin əməyinin səmərəliliyinin 
qiymətləndirilməsi. 

Bilik və səriştələrinin yoxlanılması prosesi 

qiymətləndirilmə adlanır. Başqa sözlə, əvvəlcədən 

müəyyən edilən standartlar (kriteriyalar) üzrə 

fərdlər haqqında sistemli məlumatların toplanması 

və xüsusi metodlarla müqayisə edilməsinə 

qiymətləndirmə deyilir. Qymətləndirmə nəticələrini 

fərdlərin işə götürülməsində, vəzifələrinin 

artırılmasında, fərdi kariyera planının 

hazırlanmasında, baza tarif maaşının 

formalaşmasında və s. məqsədlər üçün istifadə 

etmək olar. 

Qiymətləndirmə metodlarından bu günə qədər çox 

istifadə olunan metod ―Ball sistemi ilə 

qiymətləndirmə‖ metodudur. Bu metod ilk dəfə 

1924-cü ildə Merill R.Lott; '‗Faktorların müqayisəli 

təhlili‖ metodu isə 1926-cı ildə Eugene Benge 

tərəfindən tətbiq edilmişdir. Digər iki 

qiymətləndirmə metodlanndan ―Qruplaşdırma‘Və 

―Sıralama‖ metodları isə 1871-ci ildə tətbiq 

edilmişdir. Hal-hazırda istehsal texnologiyalarının 

mürəkkəbliyi və inkişafı yeni məhsullarla yanaşı, 

yeni peşə və ixtisasların da yaranmasına səbəb 

Ədəbiyyat 

1.Quliyev T.Ə., ―İnsan resurslarının 

idarə edilməsi‖, Bakı, 2013, 828 səh.;  

2.C.İyem, İnsan kaynakları planlanması, 

2017, 256 səh.;  
3. C.Uyargil, İnsan Kaynaklarının yönetimi, 

2010, 530 səh  

www.president.az 

 

Tapşırıq 
Bilik və səriştələrinin yoxlanılması prosesi  

Qymətləndirmə nəticələrini fərdlərin işə 

götürülməsində, vəzifələrinin artırılmasında, 

fərdi kariyera planının hazırlanmasında, 

baza tarif maaşının formalaşmasında və s. 

məqsədlər üçün istifadə etmək olar. 

Hal-hazırda istehsal texnologiyalarının 

mürəkkəbliyi və inkişafı yeni məhsullarla 

yanaşı, yeni peşə və ixtisasların da 

yaranmasına səbəbi. 



 
 

olmuşdur. Bu inkişaf müəssisələrdə qiymətləndirmə 

metodlarının vacibliyini bir daha vurğulayır. 

10. 21.11.2022 

 

Mövzu 10.  

Heyətin toplanması, seçilməsi və insan 

resurslarının inkişafı 

Bildiyimiz kimi XXI əsr texniki tərəqqinin inkişaf 

əsri olaraq qiymətləndirilir. Bu inkişafa 

uyğunlaşmaq və digər müəssisələrlə rəqabətetmə 

gücünə malik olmaq üçün müəssisə təhsilli, 

qabiliyyətli və bacarıqlı işçilərə ehtiyac duyur. 

Buna görə də insan resurslarının ən vacib 

mərhələlərindən biri seçmə mərhələsidir. Fərdlərin 

arasından işə ən uyğun olanları seçmək çox asan bir 

fəaliyyət deyil. Seçilən işçilər müəssisənin 

məqsədinə çata bilməsi üçün ona kömək olan və 

dəstək verən əsas qüvvələrdir. Buna gərə də inkişaf 

etmiş müəssisələr texniki tərəqqinin, 

texnologiyanın və qlobal rəqabətin sürətlə inkişaf 

etdiyi dövrlərdə insan resursları sistemini quraraq, 

işçi qüvvələrinin neçə və hansı mənbələrdən təmin 

ediləcəyinə, yeni kadrların seçilməsində hansı 

vasitələrdən istifadə olunacağına və nələrə diqqət 

ediləcəyinə və s. kimi suallara cavab vermək üçün 

yüksək səviyyədə araşdırmalar həyata keçirirlər. 

 

Ədəbiyyat 

1.iibfdergisi.ksu.edu.tr/download/article-

file/107732;  

2.www.acarindex.com.dosyalar.makale.

acarindex-1423867935;  

3. www prezi.com.trzydfjsjitv.personel-

yonetimi-ve-insan-kaynaklari-yonetimi;  

 

 

Tapşırıq 

Fərdlərin arasından işə ən uyğun olanları 

seçmək. 

Seçilən işçilər müəssisənin məqsədinə 

çata bilməsi üçün ona kömək olan və 

dəstək verən əsas qüvvələrdir 

Sİş vaxtı və onun tənzimlənməsınaq 

müddəti və onun tənzimlənməsi 

Qısaldılmış iş vaxtı 

Natamam iş vaxtı 

11. 

 

 

 

 

 

28.11.2022 

 

Mövzu 11. Əməyin ödənilməsinin təşkili və 

idarəedilməsi 

Əməyin ödənilməsi və onun düzgün təşkili istehsalın 

inkişaf etdirilməsinin mühüm stimulu və əhalinin 

gəlirlərinin artırılmasının başlıca mənbəyidir. Əhalinin 

gəlirlərinin əsasını təşkil edən əməkhaqqı ölkə üzrə elə 

təşkil edilməlidir ki, cəmiyyət üzvləri arasında 

ayrıseçkiliyə yol verməmək şərtilə, əməkhaqqının təkrar 

istehsaledici, stimullaşdırıcı və nizamlayıcı 

funksiyalarının reallaşdırılmasını təmin etmiş olsun. 

Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən 

sonra, ölkədə əməyin vahid sistem əsasında 

ödənilməsinin təşkili, onun qarşısında duran ciddi və 

çətin məsələlərdən biri olmuşdur. Çünki, Sovetlər 

məkanında əməyin ödənilməsi qaydaları, şərtləri və 

normaları bir qayda olaraq mərkəzdən tənzimlənirdi və 

yerlərdə, yəni İttifaqın tərkibinə daxil olan «müttəfiq 

respublikalarda» kor-koranə tətbiq edilirdi. Təsadüfü 

deyildir ki. Sovetlər dövründə əmək və əməkhaqqı 

məsələlərini bilavasitə təşkil edən və tənzimləyən dövlət 

komitələri İttifaq üzrə «əmək və əməkhaqqı məsələləri 

üzrə» respublikalarda isə «əmək» komitəsi adlandırılırdı 

və bununla da respublika komitələri, əslində əməkhaqqı 

məsələlərində- iəcrid edilmişdi.  

 

 

Ədəbiyyat 

C.İyem, İnsan kaynakları planlanması, 

2017, 256 səh.;  
8. C.Uyargil, İnsan Kaynaklarının yönetimi, 
2010, 530 səh  

                             Tapşırıq 

Əməyin ödənilməsi və onun düzgün 

təşkili 

Azərbaycan Respublikası müstəqillik 

əldə etdikdən sonra, ölkədə əməyin 

vahid sistem əsasında ödənilməsinin 

təşkili 

Əlavə iş vaxtı 

Əmək münasibətlərinin yaranmasının 

bəzi hüquqi aspektləri. 

İnsan resursları üzrə menecerin 

əsas idarəçilik xüsusiyyətləri və 

davranışları 

 



 
 

 

12. 05.12.2022 

Mövzu 12. 

İşçilərin əmək fəaliyyətinin 

stimullaşdırılması. 

Əvvəllər müəssisələrdə tətbiq edilən idarə 

sistemi, bəzi əlaqədar sahələrdə meydana gələn 

yeniliklərə uyğun olaraq dəyişmişdir. Qurumlarda 

çalışanların daha effektiv formada idarə edilməsi, 

gündən-günə dəyişən rəqabət şərtləri, insanların 

təhsili və öyrənmə səviyyələrindəki yüksəliş, buna 

paralel olaraq da istək və ehtiyaclarm dəyişməsi 

idarəçilikdə bəzi dəyişiklikləri meydana çıxarmışdır. 

Dəyişgən şərtlər daxilində insan resurslarının idarə 

edilməsini necə həyata keçirmək olar? İnsan 

resurslarının idarə edilməsi sahəsində bütün 

fəaliyyətlərin doğru və düzgün istiqamətləndirilməsi 

üçün iş analizi prosesi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

İş analizində verilən məlumatlar insanların təmin 

edilməsi, seçilməsi, qiymətləndirilməsi, təhsili və 

inkişafı kimi fəaliyyətlərin icrasında istifadə edilir. 

İnsan resurslarının idarə edilməsi şöbəsinin 

rəhbərləri, müəssisə daxilində insanların yüksək 

əmək məhsuldarlığı ilə, işləməsini təmin etmək 

məqsədi ilə hazırlanmış proqramların tətbiqi zamanı 

işlər haqqında əldə edilən məlumatlardan istifadə 

edirlər 

Ədəbiyyat 

1.www.oecd.org/gov/pem/hrpractices.ht

m;  

2. dergipark.org.tr.download.article-

file.235169;  

Tapşırıq 

Dəyişgən şərtlər daxilində insan 

resurslarının idarə edilməsini necə 

həyata keçirmək olar?  

Qurumlarda çalışanların daha effektiv 

formada idarə edilməsi 

İnsan resurslarının idarə edilməsi 

şöbəsinin rəhbərləri, müəssisə daxilində 

insanların yüksək əmək məhsuldarlığı 

ilə, işləməsini təmin etmək məqsədi ilə 

hazırlanmış proqramlar 

 

 

13. 

 

 

12.12.2022 

Mövzu 13.  

ETT və insan resurslarının peşə-ixtisas 

təhsili problemləri 
Sənayecə inkişaf etmiş ölkələrdə işçi qüvvəsinə, 

əmək resurslarına artıq strateji baxımdan yanaşılır, 

işçi indi hər hansı 

firma və şirkət üçün cari dövrdə əmək sərf edən, 

əmək normalarını icra edən bir adam deyildir. 

Əmək resurslarına (istər onun təkrar istehsalı və 

istərsə də əməyindən istifadəsi zamanı yeni 

qaydada sosial, iqtisadi qiymət vermə zəruriyyəti 

meydana çıxmışdır. 

Həmin səbəbdən bu resursa kapitallaşmış resurs, 

indi və gələcəkdə gəlir gətirən bir mənbə kimi, 

firma və şirkətlərin uzun müddətli aktivi, onun 

vacib ünsürü kimi yanaşılır və qiymət verilir. Ona 

görə də sənayecə inkişaf etmiş ölkələrdə, xüsusilə 

Yaponiyada iş  qüvvəsi nəinki investisiya obyektinə 

çevrilmişdir, həm də insan kapitalına investisiya 

qoyuluşu sürətlənmişdir ki, bu da iş qüvvəsinin 

keyfiyyətinin yüksəlməsinə səbəb olmuşdur. 

Lakin iş qüvvəsinin firmaların aktiv kapitalına 

çevrilməsi əməklə kapital arasındakı real 

zidiyyətləri avtomatik olaraq aradan qaldırmır. 

 

 

 

Ədəbiyyat 
T.Ş.Şükürov . Şahbazov K.A., Məmmədov 

M.H., Həsənov H.S. ―Menecment‖ Bakı, 

2007, 1000 səh. 

www.wikipedia.org;  

www.gateway.az 

 

Tapşırıq 

Əmək resurslarına (istər onun təkrar 

istehsalı və istərsə də əməyindən 

istifadəsi zamanı yeni qaydada sosial, 

iqtisadi qiymət vermə zəruriyyəti 

meydana çıxması. 

Daxili ünsiyyət və əməkdaşlıq 

Ünsiyyətin psixoloji xarakteristikası 

İş qüvvəsinin keyfiyyətinin yüksəlməsi 

14. 19.12.2022 
Mövzu 14.  Ədəbiyyat 

1.Quliyev T.Ə., ―İnsan resurslarının 



 
 

İnsan resurslarının treninqi (təlimi) və 
inkişafı 

Bir ölkənin sivil ölkələr səviyyəsinə yüksələ 

bilməsi, siyasi və iqtisadi sahələrdə rəqabət gücünü 

artıra bilməsi o ölkə xalqının oxuma-yazma 

qabiliyyətinin yüksək səviyyədə təlim sistemlərinin 

mövcudluğu ilə ölçülür. Qloballaşma prosesinin 

meydana gəlməsinə səbəb olan sürətli inkişaf, 

gələcəkdəki dəyişikliklər, texnologiya-nın sürətlə 

inkişafı və rəqabət şəraitində fəaliyyət göstərməli 

olan müəssisə-lərin də öz varlıqlarını qorumaları və 

irəliləyiş göstərə bilmələri rəqabətetmə 

qabiliyyətinin artırılmasına bağlıdır. Rəqib 

firmalarla eyni sənaye sahəsində çalışmaq və 

onların edə bilmədiklərinə nail olmaq üçün 

müəssisə və təşkilatlar yüksək təlim görmüş 

kadrlara ehtiyac duyurlar. Gün keçdikcə peşə 

təliminə olan tələb, insanların təlim səviyyəsinin 

yüksolnıəsı, insan ehtiyaclarının günbə-gün 

dəyişməsi, kommunikasiya sistemlərində inkişaf, 

insanların meydana gələn və artmaqda olan 

ehtiyaclarını ödəmək məqsədilə daha yüksək 

texnologiya istifadə edilməsi və avtomatlaşdırma 

fəaliyyətinin doğurduğu ixtisaslaşdırma kimi 

səbəblərin təzahür etməsinə zamin yaradır 

idarə edilməsi‖, Bakı, 2013, 828 səh.;  

2..C.İyem, İnsan kaynakları planlanması, 

2017, 256 səh.;  
3.. C.Uyargil, İnsan Kaynaklarının yönetimi, 

2010, 530 səh  

www.president.az 

www.unwto.org 

Tapşırıq 

Kadrların tədrisi (treninq) və 

ixtisaslaşdırılması 

Kadrların tədrisi və onun əhəmiyyəti 

Tədrisin məqsəd və vəzifələr 

Tədris(treninq) tədbirlərinin həyata 

keçirilməsi 

İllik tədris proqramının hazırlanması 

 Təlim prosesinin funksiyaları və 

ziddiyyətləri 

 

15. 26.12.2022 

Mövzu 15.  

İşçilər arasında qarşılıqlı münasibətlər 

sistemi. 

İnsan resurslarının idarə edilməsinin ən vacib 

komponentlərindən biri də daxili ünsiyyət və 

əməkdaşlıq standartlannm bərqərar edilməsidir. Bir 

ictimai təşkilat İdmi bizim elfek- tivliyimiz öz 

aramızda bir-birimizlə necə ünsiyyət və 

münasibətdə olmağımızdan və necə 

davranmağunızdan çox asılıdır. ―Ünsiyyət‖ və 

―əməkdaşlıq‖ yaxınmənalı ifadələr olsa da, təşkilati 

kontekstdə əkiz anlayışlar kimi təqdim edilir. Hər 

halda bu ifadələr arasındakı bağlılığı aşağıdakı 

təsvirdən daha aydm şəkildə görə bilərsiniz. Daxili 

ünsiyyətin oynadığı rol və yaratdığı təsir təşkilatda 

qarşılıqlı hörmət, anlaşma, inam, yekdillik, 

yardımlaşma və müştərək məsuliyyətə əsaslanan 

münasibətlərin formalaşması ilə nəticələnir ki, bu 

da əməkdaşhğm özüdür:  
• Məlumatlandırır və izah edir;  

• Əməkdaşlara öz mühitlərini təyin etmək, 

dərk etmək və formalaşdırmaq imkanı verir;  

• Korporativ vəzifələrlə bağlı münasibət və 

öhdəliklərə pozitiv təsir edir; 

 •Təşkilati dəyər və prinsipləri gücləndirir; 

Ədəbiyyat 

1.Quliyev T.Ə., ―İnsan resurslarının 

idarə edilməsi‖, Bakı, 2013, 828 səh.;  

2.C.İyem, İnsan kaynakları planlanması, 

2017, 256 səh.;  
3. C.Uyargil, İnsan Kaynaklarının yönetimi, 

2010, 530 səh  

www.president.az 

Tapşırıq 

Riskin qəbul olunması 

Məlumatlandırır və izah edir;  

 Əməkdaşlara öz mühitlərini təyin etmək, 

dərk etmək və formalaşdırmaq imkanı verir;  

Korporativ vəzifələrlə bağlı münasibət və 

öhdəliklərə pozitiv təsir edir; 

 Təşkilati dəyər və prinsipləri gücləndirir; 

 

 

  CƏMİ:30saat  

 
№ 

 

SEMİNAR – məşğələlərinin adı 
 

 

saat 

 

Tarix 

 

Qeyd 

1. ―İnsan resurslarının idarə edilməsi‖ fənninin məzmunu, fənnin 

nəzəri və metodoloji əsasları.   
2s 20.09.22 

 



 
 

2. 
Əmək ehtiyatları və əmək potensialı 2s 27.09.22  

3. Əhalinin sağlamlığı və təhlükəsizliyi 2s. 04.10.22  

4. İntellektual kapital və onun idarə edilməsi 2s. 11.10.22 
 

5. Təhsil və insan inkişafı. 2s 18.10.22  

6. Heyətin əмяйинin təşkili - əmək ehtiyatlarından istifadənin 

səmərəliliyinin yüksəldilməsinin sosial-texniki-texnoloji şərti və 

amili kimi 

2s. 25.10.22 

 

7. Əmək davranışı, əməyin motivləşdirilməsi və insan resurslarının 

istifadə problemləri 
2s. 01.11.22 

 

8.
 

İnsan resurslarının strateji planlaşdırılması və idarə edilməsi. 2s. 08.11.22  

9. Heyətin əməyinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi 2s 15.11.22  

10. Heyətin toplanması, seçilməsi və insan resurslarının inkişafı 2s 22.11.22  

11. Əməyin ödənilməsinin təşkili və idarəedilməsi 2s 29.11.22  

12. İşçilərin əmək fəaliyyətinin stimullaşdırılması. 2s 06.12.22  

13. ETT və insan resurslarının peşə-ixtisas təhsili problemləri 2s 13.11.22  

14. İnsan resurslarının treninqi (təlimi) və inkişafı 2s 20.12.22  

15. İşçilər arasında qarşılıqlı münasibətlər sistemi. 2s 27.12.22 
 

                        CƏMİ: 30 saat    

ÜMUMİ CƏM:60  saat   

 

 

Fənn müəllimi:                        M. Ə. Allahverdiyeva. 

 

 


