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“2018-ci il üzrə auditorların ixtisasartırma kursunun tədris proqramının 
və qrafikinin layihəsinin hazırlanması” barədə 

        

Auditorlar Palatasının 2018-ci il üzrə iş planının 4.1-ci “2018-ci il üzrə auditorların 
ixtisasartırma kurslarının tədris proqramının və qrafikinin layihəsinin hazırlanması” 
bəndinin icrası ilə əlaqədar Auditin təşkili və kadr hazırlığı idarəsi (S.Gülməmmədov, 
E.Behbudova) tərəfindən qabaqcıl beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla hazırlanmış 
layihəni müzakirə edərək Auditorlar Palatasının Şurası 

 

                                     QƏRARA ALIR: 
 

1. “2018-ci il üzrə auditorların ixtisasartırma kurslarının tədris proqramı və qrafiki” 
Şura üzvlərinin irad və təklifləri nəzərə alınmaqla təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

2. Auditin təşkili və kadr hazırlığı idarəsinə (S.Gülməmmədov, E.Behbudova) 
tapşırılsın ki, təsdiq olunmuş sənədlər üzrə Palata tərəfindən 2018-ci ildə keçiriləcək 
auditorların ixtisasartırma kurslarında: 

- fəaliyyətdə olan auditorların ödənişsiz əsaslarla iştirak etmələri ilə bağlı zəruri 
tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etsin; 

- auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququnu verən xüsusi razılığı (icazəni) 
müvəqqəti olaraq Palataya qaytaran şəxslərin, habelə auditor adı almaq üçün imtahanı 
müvəffəq vermiş və xüsusi razılığı (icazəni) almamış şəxslərin könüllü və ödənişli əsaslarla 
iştirak etmələri ilə bağlı zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etsin. 

3. Auditin təşkili və kadr hazırlığı idarəsinə (S.Gülməmmədov, E.Behbudova) və  
Auditin keyfiyyətinə nəzarət şöbəsinə (Y.Namazəliyev) tapşırılsın ki, aparılmış auditlərin 
keyfiyyətinə kənar nəzarət yoxlaması həyata keçirilərkən Beynəlxalq Audit Standartlarının 
tələblərinə müntəzəm olaraq əməl etməyən auditor təşkilatlarının nümayəndələri və 
sərbəst auditorlar üçün, həmin Standartların tədrisinə dair Palata tərəfindən məcburi 
qaydada və ödənişli əsaslarla xüsusi kursların təşkil edilməsini təmin etsinlər. 

4. Maliyyə və təşkilati-texniki təminat idarəsinə (V.Rəhimov) tapşırılsın ki, Palatada 
ödənişli əsaslarla keçiriləcək auditorların ixtisasartırma kursları və bu qərarın 3-cü 
bəndində qeyd edilmiş kurslarda iştirak haqqının müəyyən edilməsini təmin etsin.  

5. Auditin təşkili və kadr hazırlığı idarəsinə (S.Gülməmmədov, E.Behbudova) 
tapşırılsın ki, 2018-ci il üzrə auditorların ixtisasartırma kurslarını tədris edən müəllimlər 
tərəfindən cari ilin 1 avqust tarixinədək tədris materiallarının təqdim olunmasını təmin 
etsin. 

6. Aparatın informasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssisi İ.Zeynallıya tapşırılsın ki, üç 
gün müddətində bu qərarın, tədris proqramının və qrafikin mətnlərinin Palatanın internet 
səhifəsində yerləşdirilməsini təmin etsin.  

 
 
         ŞURANIN SƏDRİ                                                   V.NOVRUZOV 
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