KEYFİYYƏT ŞƏBƏKƏSİ

www.aqa.az

Keyfiyyət cəmiyyətinin bir üzvünə çevril! Keyfiyyət üzrə mütəxəssislərlə
tanış olmaq, əlaqə qurmaq, əməkdaşlıq etmək, habelə onların bilik və
təcrübələrindən yararlanmaq fürsətini əldən vermə!

Forum və konfranslarda güzəştli qiymətlərlə iştirak
etmək.
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Keyfiyyət
Assosiasiyası

Keyfiyyət qruplarında təşkil olunacaq
müzakirələrə qatılmaq.

FƏRDİ ÜZVLÜK
PAKETLƏRİ

Standart, kitab və digər resursların tərcüməsi
və yazılmasında iştirak etmək.
Keyfiyyət qruplarının sosial şəbəkələrdəki qapalı
qruplarına daxil edilmək.
Keyfiyyət Assosiasiyasın rəsmi saytındakı mütəxəssislər
bazasına salınmaq.

Babək prospekti 64 D, 4-cü mərtəbə Nizami rayonu
Bakı şəhəri, Azərbaycan
(+994 12) 480 28 47 | (+994 55) 220 94 09 | (+994 77) 359 95 75
+994 55 220 94 09

İşarə xidmətin verilməsini bildirir.

İşarə xidmətin verilməməsini bildirir.

membership@aqa.az

KeyfiyyetAssosiasiyasi İB

FƏRDİ ÜZVLÜK
“Keyfiyyət Assosiasiyası” İctimai Birliyi Azərbaycanda
keyfiyyət məsələrilə məşğul olan və bu məqsədlə bir çox
mütəxəssisi öz ətrafında birləşdirən yeganə
qeyri-hökumət təşkilatıdır.

PEŞƏKAR İNKİŞAF

BİLİKLƏRƏ YİYƏLƏNMƏ

Keyfiyyət sahəsi öyrənməklə karyeranı indidən qurmağa başla
və təqdim etdiyimiz imkanlardan istifadə et!

Keyfiyyətlə bağlı müxtəlif ədəbiyyat və nəşrləri əldə etmək
və oxumaqla bu sahə ilə bağlı biliklıərini artır!

Təlim və seminar güzəştləri

Təşkilat ölkəmizdə keyfiyyət sahəsində fəaliyyət göstərən və ya
gələcəkdə adı çəkilən sahədə karyera qurmaq istəyən şəxslərə
Assosiasiyaya üzv olmağa dəvət edir. Assosiasiyaya üzv olun və
aşağıda təqdim olunan faydalardan yararlanın!

PEŞƏKAR

STANDART

Üzv ol və Assosiasiyanın
idarəetmə orqanlarını
seçmək, habelə onlara
seçilmək imkanı qazan!
(Keyfiyyət üzrə 5 il-dən
çox iş təcrübəsi olan
mütəxəssislər)

Assosiasiya təqdim etdiyi
faydalarla yanaşı səsvermə
hüququnu əldə et!

Professional inkişaf, biliklərə
yiyələnmə və keyfiyyət
şəbəkəsinə üzv olmanın
sevincini yaşa!
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Peşəkar
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20%

15%

5%

Keyfiyyət Akademiyasının kitabxanasından istifadə
“Keyfiyyət və menecment” jurnalına və ya “Keyfiyyət
bülliteni”nə güzəştli qiymətlərlə abunə olmaq

15%

Tam

Keyfiyyət Assosiasiyasının digər nəşrlərini pulsuz
və ya güzəştli qiymətlərlə əldə etmək.

Assosiasiyada vəzifə tutmaq və idarə heyətinə seçilmək

TAM

120

Peşəkar

Ödənişsiz təlim, seminar və konfranslar
Personal sertifikatlaşdırmada güzəştlər

İllik

Tam

80

Məsləhətçi, auditor və təlimçi qismində layihələrə
cəlb edilmə
Bençmarkinq layihələrində iştirak
KA Karyera mərkəzi vasitəsilə işə düzəlmə
Şirkətlərdə təcrübə keçmək

İşarə xidmətin verilməsini bildirir.

İşarə xidmətin verilməməsini bildirir.

ÖDƏNİŞ QAYDALARI
Assosiasiyaya üzv olmaq üçün ilk dəfə
müraciət edən şəxslər seçdikləri üzvlük
növünə uyğun ödənişləri üzvlüyə qəbul
olunduğu gün, artıq üzv olan şəxslər isə hər
il Yanvar ayının 10-dan gec olmayaraq baş
ofisə təqdim etməlidirlər.

