
ISO 26000:2010. SOSİAL MƏSULİYYƏT 
ÜZRƏ RƏHBƏREDİCİ GÖSTƏRİŞLƏR: 
“MƏLUMATLANDIRMA” TƏLİMİ
UZUN İLLƏRDİR Kİ, BEYNƏLXALQ MƏKANDA SOSİAL MƏSULİYYƏT PRİNSİPLƏRİNİN TƏTBİQİ GENİŞ 
VÜSƏT ALMIŞDIR. MƏHZ BU MƏQSƏDLƏ BEYNƏLXALQ STANDARTLAŞDIRMA TƏŞKİLATI (ISO) 
TƏRƏFİNDƏN 2010-CU İLDƏ ISO 26000 BEYNƏLXALQ STANDARTI İŞLƏNİB HAZIRLANMIŞDIR. BU 
BEYNƏLXALQ STANDARTI ÖZ FƏALİYYƏTİ SOSİAL MƏSULİYYƏT PRİNSİPLƏRİNİ RİAYƏT ETMƏKLƏ DAVAM 
ETDİRMƏK İSTƏYƏN MÜƏSSİSƏ VƏ TƏŞKİLATLAR ÜÇÜN RƏHBƏREDİCİ GÖSTƏRİŞLƏR TƏQDİM EDİR.  

Qloballaşan dünyadan inteqrasiya edən ölkəmizdə də ISO 26000 beynəlxalq standartına maraq gündən-günə 
artır.  Həm yerli biznesi , həm də dövlət təşkilatlar öz gündəlik fəaliyyətləri adı çəkilən standartda yer alan 
rəhbəredici göstərişləri əsas alaraq davam etdirmək istəyirlər. Assosiasiyamız da ISO 26000 beynəlxalq 
standartıüzrə təlimlər təşkil etməklə bu prosesi daha da sürətlənməsinə töhvə verməyi qarşısına məqsəd 
qoymuşdur.

TƏLİMİN MƏQSƏDİ
Sosial məsuliyyətin əsasları və ISO 26000 beynəlxalq 
standartı barədə təlim iştirakçılarını məlumatlandırmaq.

TƏLİMİN FAYDALARI
Təlim iştirakçılarına təlim zamanı sosial məsuliyyət 
məsələlərilə bağlı aşağıdakıları öyrənəcəklər:
 
• ISO 26000:2010 beynəlxalq standartının əsas 

məqsədləri, standart, yerli biznes və 
qanunvercilik arasındakı əlaqələrinin başa 
düülməsi;

• Sosial məsuliyyət məsələlərinin əhəmiyyəti
• Sosial məsuliyyət proqramının tətbiqinin 

müəssisə və təşkilatlar üçün faydaları;
• Sosial məsuliyyət proqramının ümumilikdə və 

dövlət üçün faydaları. 

TƏLİM İŞTİRAKÇILARI
• İdarəetmə sistemləri üzrə menecerlər və mütəxəssislər
• Marketinq və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə menecer və 

mütəxəssislər
• İnsan resurslarının idarə edilməsi üzrə menecer və 

mütəxəssislər
• Sosial məsuliyyət məsələləri ilə maraqlanan digər 

şəxslər: tələbələr, magistrlar, aspirantlar.



TƏLİMİN MÜDDƏTİ
Təlimin müddəti 14 saat olmaqla canlı 
və ya onlayn formada keçirilir:                           

2 gün (10:00-17:00) 
və ya 
7 gün (19:00-21:00) 

TƏLİMƏ DAXİLDİR
• Təqdimat kitabçası;
• Nahar;
• Şirniyyat və çay;
• İştirakçı sertifikat (Azərbaycan 

və ingilis dilində).

TƏDRİS ÜSULLARI
Təlim interaktiv formada keçiriləcək. 
İştirakçıların keçirilən mövzuları 
mənimsəmə səviyyəsini müəyyən 
etmək üçün müxtəlif tapşırıqlar, 
aralarında komanda ruhunu 
formalaşdırmaq məqsədilə qrup 
çalışmaları veriləcəkdir.

TƏLİMİN SONUNDA 
VERİLƏCƏK SƏNƏDLƏR
təlimin sonunda  ISO 26000:2010. Sosial məsuliyyət üzrə rəhbəredici 
göstərişlər: “Məlumatlandirma” təliminnə qatılan bütün şəxslərə “İştirakçı 
sertifikatı” veriləcəkdir.

ÖDƏNİŞ QAYDALARI
Təlimə görə ödəniş qeydiyyat zamanı həyata keçirilir. İştirakçı ödəniş 
etmədiyi müddətcə təlim üçün qeydiyyatdan keçmiş hesab edilmir. 
Ödəniş istərsə nağd, istərsə də köçürmə yolu aparıla bilər. 

ƏLAQƏ ÜSULLARI
Siz bizimlə aşağıda əlaqə üsullarının köməyilə əlaqə saxlayıb təlim üçün 
qeydiyyatdan keçə bilərsiniz:

training@aqa.az

www.facebook.com/KeyfiyyetAssosiasiyasi

+994 12 480 28 47

www.linkedin.com/company/azerbaycan-keyfiyyet-assosiasiyasi

+994 55 220 94 09

GÜZƏŞT İMKANLARI
• Assosiasiyanın üzvlərinə (üzvlük növünə uyğun 

olaraq təlimin dəyərinin 15, 10 və 5%-I 
həcmində);

• Ödəniş haqqını təlimin başlayacağı gündən 30 
gün əvvəl həyata keçirən şəxslərə (təlimin 
dəyərinin 5 %-I həcmində);

• İki və daha artıq şəxslə təlimə qatılanlara (təlimin 
dəyərinin 5%-i həcmində);

• Tələbə və magistrlara (təlimin dəyərinin 5 %-I 
həcmində).

İMTİNA QAYDALARI
Təlimə qatılmaq istəyən şəxs hər hansı bir səbəbdən dolayı 
təlim xidmətindən imtina edə bilər. Ancaq o, Assosiasiyanı 
bu qərarı haqqında təlimə ən azı 7 gün qalmış xəbərdar 
etməlidir. Bunun müqabilində ona həyata keçirdiyi ödəniş 
tam həcmdə geri qaytarılır. Qeyd edilən müddətdən gec 
təlimdən imtina edən şəxslərə etdikləri ödəniş fors-major 
hadisələr istisna olmaqla, geri qatarılmayacaqdır. Bunun 
əvəzində iştirakçı digər tarixlərdə təşkil olunacaq eyni adlı 
təlimin iştirak edə biləcəkdir.

Yüklə və
çap et!

TƏLİMİN PROQRAMI
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