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0820_Az_Æyani_Yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 0820 Biznes layihәlәrin idarә edilmәsi

Biznes layihәlәrinin mahiyyәti

Biznes layihәlәrinin steykholderlәri

Biznesdә deleqasiya olunan işlәr

Biznes layihәlәri fәaliyyәt növlәrinә görә tәrtib olunurmu?

Biznes layihәlәrinә dәstәyi hәyata keçirәn dövlәt qurumları

Biznes layihәlәrinin yazılmasına kömәklik edәn şәxs

Biznes layihәlәrinin yazılmasında әn vacib resurs

Biznes layihәlәrinin birinci sәhifәsi necә adlanır?

Biznesdә yalnız uğur Qazanmaq imKanı
Biznes fәaliyyәtinin alqoritmik düzülüşü•
Biznesin uğurlu tәminatı
Biznesdә yaxşı tәşkilatçılıq

Biznesdәn kәnar münasibәtlәr
biznesdә marağı olan şәxslәr•
Biznesdә işgüzar ünsiyyәt
Biznesә mane olan amillәr

ötürülmәyәn işlәr
Vәzifәlәrin işçilәrә ötürülmәsi•
Kәsilmiş әlaqә
Davam edәn әlaqә

heç biri
bәli•
xeyr
hәr ikisi

Banklar
SKMF•
ARDNF
SOCAR

dövlәt qurumları
Konsultant•
müәllim
şirkәtlәr

Kredit
İnformasiya•
inzibati heyәt
nizamnamә kapitalı
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Biznes layihәlәrindә bazar axtarışı hansı bölmә adı altında qeyd olunur?

Biznes planı nәdir

Biznes planın neçә mәrhәlәsi olur

Biznes planın istifadә sxemi

Biznes planın hansı modeli yoxdur?

Biznes planın xarici funksiyası

Biznes planın әsas vәzifәlәri

biznes planın mәzmunu(biznes)

bölmә
Titul sәhifәsi•
Giriş
investisiya

әdәbiyyat
Marketinq•
Investisiya
xülasә

inkişaf planıdır
müәsisәnin gәlәcәk kompleks inkişafı plandır•
mәnfәәt norması
yaxşı idarәetmә

9.0
8•
5
12.0

plan ,Qiymәtlәndirmә
plan,fәaliyyәt,qiymәtlәndirmә,plan•
fәaliyyәt,plan, qiymәtlәndirmә
fәaliyyәt,plan

klassik
universal•
tәk
cәm

portfel investisiyaların real investisiyaları üstәlәmәsi
investisiyaların cәlb edilmәsi•
investisların uzaqlaşdırılması
investisiyaların mәrkәzlәşdirilmәsi

hecbiri
arzu edilәn nәticәlәrә nail olmağın reallıq sәviyyәsini әsaslandırlması•
mәfәәtә hesblanmış fәaliyyәt
kreditorun bәyәnmәsi
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Biznes planın mәzmunu(Bazar)

biznes planın mahiyyәti

biznes planın xarici funksiyaları

Biznes planın inandırıcı dәrәcәsi

Biznes planın әsas bölmәlәrinin sayı

Biznes planın tәrtibi hansı hissәdәn başlayır

Biznes konsepsiyyasının mahiyәti

Biznes planda marketinq bölmәsinin mahiyyәti

ŞİRKӘT,mәqsәdlәr
şirkәt,fәaliyyәt sahәsi,mәqsәdlәr•
şirkәt,MӘQSӘDLӘR
mәqsәdlәr,fәaliyyәt sahәsi

reqabet,bazar
mәhsul,müştәrilәr,rәqabәt,bazar seqmenti•
bazar seqmenti,reqabet
müştәrilәr,reqabet,

bölmәlәr üzrә tәsnifat
müәsisә fәaliyyәtinin strategiyasını müәyyәn edәn sәnәt•
taktiki addımların müәyyәn edilmәsi
bianes planına uyğun olaraq rentabellik

daxili mәnbәlәrdәn vәsait toplamaq
bankdan kredit almaq•
bankdan kredit almamaq
xarici maliyyә qurumlarından investisya cәlb etmәk

qanunvericilik
tәkmil biznes planın tәrtibi•
qiymәtlәndirmә
manitorinq

7.0
10•
8
12.0

maliyyә
titul vәrәqi•
mündәricat
marketinq

biznesin nәticәsi
son nәticәyә istiqamәtlәnmiş fәaliyyәtinin tәsviri•
biznesin nәzәri hissәsi
biznesin praktik hissәsi
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Kredit üçün hara müraciәt etmәli

Biznes layihәlәrinin uğurlu olmasının şәrti

Biznes layihәlәrindә axtarılası nöqsanlar

Biznes layihәlәrinin üstün imkanları

Biznes layihәlәrinin nöqsanlı tәrtibi

Biznes layihәlәrinin hansı tәhlil formasın tanıyırsız?

Biznesdә steykholder sayılır?

Biznes planı şәrtlәndirәn amil?

mәhsuldarlıq
bazar planlamasının tәsviri•
bazar nәtcәlәri
sәmәrәlilik

dövlәt tәşkilatları
kommersiya banklarına•
mәrkәzi banka
hamısına

orta mәblәğdә vәsait istәmәk
tәkmil hazırlanması•
az maliyyә tәlәb etmәk
çox maliyyә tәlәb etmәk

mәhsuldarlıq
ardıcıllığın vә sistemliliyin olmaması•
sәmәrәlilik
dürüsütlük

risklәrin üzәrinә getmәk
gәlirlәrin vә risklәrin bölüşdürülmәsi•
risklәri öz üzәrinә götürmәk
risklәrdәn qaçmaq

az vәsait istәnilmәsi
ehtiyacların inandırıcı dәrәcәlәri•
informasiya çatışmazlığı
öz vәsaitinin olmaması

Müqayisәli tәhlil
SWOT•
İqtisadi tәhlil
Sosialiqtisadi tәhlil

Fәrdi şәxslәr
Tәhcizatçı•
Transmilli şirkәtlәr
KOS
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Biznes planda daxili mühütin tәhlilinә nә deyilir?

Strateji planlaşmada әsas mәrhәlә

Şirkәtin strategiyası hansı dövrü әhatә edir?

Biznes layihәlәrinin icrasında hesabat formaları

Balans hesabatlar nәyi öyrәnir?

Kassa hesabatı nәyi tәsvir edir?

Biznes planda belә bir mәrhәlә varmı?

Qeyrimaddi aktivlәr

Plan üzәrindә heç bir düzәlişin edilmәmәsi
planın mövcudluğu•
planın sonradan hazırlanması
plana istәnilәn an edilәn düşәlişlәr

Müqayisәli tәhlil
resurs tәhlili•
ümumi tәhlil
PEST tәhlil

mәnfәәt
mәqsәdlәr•
vasitәlәr
hәdәflәr

qısa dövrü
uzunmüddәtli dövrü•
bütöv dövrü
әsas dövrü

dövrü hesabatlar
maliyyә vә proqram hesabat formalar•
qısa hesabatlar
balans hesabatlar

bu ilә olan münasibәti
konkret ana olan münasibәti•
dövrü vәziyyәti
ötәn ilә olan münasibәti

illik dövrü
nağd vәsaitlәrin dövr әrzindә hәrәkәtini tәsvir edir•
bütün dövrü
rüblük dövrü

tәşkilatlar
Marketinq•
Büdcәdәn kәnar mәrhәlә
fondlar
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Şirkәtin әn mühüm biznes funksiyası

"Biznesin dili" nә sayılır?

Mәnfәәtzәrәr hesabatı nәyi tәsvir edir?

Layihә meneceri kimdir?

Streteji plan öncәsi tәhlillәr

Risklәri önlәmәk üçün hazırlanmış planlar

Biznes layihәlәrdә iştirakçılar neçә rolda ola bilәrlәr?

Rentabellik konsepsiyası nәdir?

saxlanc vasitәlәri
fiziki cәhәtdәn mövcud olmayan uzunmüddәtli aktivlәr•
passiv aktivlәr
pullar

qızıl
maliyyә•
aktivlәr
daşınmaz әmlak

mәtbuat katibi
mühasibatlıq•
direktor
ictimaiyyәtlә әlaqә şöbәsi

aylıq itkilәrin
dövr әrzindә nәyi itirib, nәyi qazanmağı•
illik itkilәrin
rüblük itkilәrin

şirkәtin sahibi
layihә mәqsәdlәrinә nail olmağa cavabdeh şәxs•
maliyyә hesabatlarınını verәn şәxs
sponsor

retrospektiv tәhlil
iqtisadi,texnoloji,hüquqi tәsirlәr•
makroiqtisadi tәhlil
müqayisәli tәhlil

zәmanәt
alternativ plan•
maliyyә planı
proqram hesabatı

heç bir rolda
müxtәlif rollarda•
1 rolda
3 rolda
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Biznes layihәlәrinin tәrtibindә vәziyyәti xarakteriza edәn bölmә hansıdır?

– gözlәnilәn şәxsiyyәtlәrarası münasibәtlәri vә verilmiş vәzifәlәrin tәşkilatın hәm daxilindә, hәm
dә ondan kәnarda hәll edilәn digәr vәzifәlәrin qarşılıqlı asılılığını daxil edәn işçi qarşısında qoyulmuş
vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsinin hәm formal, hәm qeyriformal spesifikliyinin yaradılmasıdır.
Cümlәni tamamlayın:

– bu işin dizaynıdır. Cümlәni tamamlayın

– tәşkilatın rәhbәrliyi nәyi vә necә etmәk suallarına verilәn cavablarına yenidәn baxmaq qәrarına
gәldikdә dәyişir. Cümlәni tamamlayın

tәkcә şәxsi mövcudluğu saxlamaq üçün deyil, mәqsәdli qrupların problemlәrinin nәticәli hәlli üçün
xarici mühitin dәyişәn şәrtlәrinә çevik vә vaxtında reaksiya göstәrmәk üsullarından biridir. Cümlәni
tamamlayın

bilmәlidirlәr ki, real insanların real tәlәbatlarının hәllinә yönәldilmiş layihәlәrin hәr şeydәn әvvәl
kömәyә real şansları var. Cümlәni tamamlayın: işin layihәlәndirilmәsi

risklәri önlәmәk
resurslar әsasında maksimum fayda әldә etmәk•
heç bir ziyanı olmamaq
ziyanı az olmaq

layihәnin büdcәsi
problemin qoyuluşu•
layihәnin mәqsәdi
layihәnin nәticәsi

işin layihәlәndirilmәsi
layihә idarәetmәsi•
layihә menecmenti
layihәlәr üzrә iş
kreativ menecment

kreativ menecment
işin layihәlәndirilmәsi•
layihә idarәetmәsi
layihә menecmenti
layihәlәr üzrә iş

kreativ menecment
işin dizaynı•
işin layihәlәndirilmәsi
layihә idarәetmәsi
layihәlәr üzrә iş

kreativ menecment
layihәlәr üzrә iş•
işin layihәlәndirilmәsi
layihә idarәetmәsi
layihә menecmenti

layihә idarәetmәsi
layihәlәr üzrә iş•
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strateji idarәetmәnin üsullarından biridir. Cümlәni tamamlayın: işin layihәlәndirilmәsi

әsasında yalnız mәhsulun tәqdim edilmәsi deyil, hәm dә istehlakçıların vә alıcıların mәhsula
münasibәtinin dәyişilmәsi, onların davranışına tәsir edilmәsi durur. Cümlәni tamamlayın

effektivliyinin yüksәldilmәsi üçün sifarişçinin vә mәqsәdli qrupun müştәrisinin tәlәbatlarına
istiqamәtlәnmәk lazımdır. Cümlәni tamamlayın

effektivliyi menecerlәr tәrәfindәn istifadә olunan planlaşdırma texnologiyasından asılıdır. Cümlәni
tamamlayın

konkret problemin hәlli üçün tәşkilatın mәqsәdinin müәyyәn edilmәsi üzrә qәrarlar mәcmusudur.
Cümlәni tamamlayın

ayrıayrı tәşkilati elementlәrә hәvalә edilmiş funksional vәzifәlәrdir. Cümlәni tamamlayın

layihә menecmenti
kreativ menecment
işin layihәlәndirilmәsi

işin layihәlәndirilmәsi
layihә•
layihә idarәetmәsi
layihәlәr menecmenti
layihә üzrә iş

layihәlәr üzrә iş
sosial layihә•
işin layihәlәndirilmәsi
layihә idarәetmәsi
layihә menecmenti

layihәlәr üzrә iş
sosial layihә•
işin layihәlәndirilmәsi
layihә idarәetmәsi
layihә menecmenti

layihәlәr üzrә iş
sosial layihә•
işin layihәlәndirilmәsi
layihә idarәetmәsi
layihә menecmenti

layihә.
tәşkilati layihә•
konsepsiya
nizamnamә
proqram

layihә
tәşkilati layihә•
konsepsiya
nizamnamә
proqram
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effektiv kriteriya vә göstәricilәrdәn ibarәtdir. Cümlәni tamamlayın

effektiv kriteriya vә göstәricilәrdәn ibarәtdir. Cümlәni tamamlayın

Bir çox rәhbәrlәr bu vә ya digәr ideyanın әsaslandırılması zamanı tәşkilatın … istifadә edirlәr/

tәşkilatın әsas mәqsәd vә vәzifәlәrini hüquqi baxımdan möhkәmlәndirәn sәnәddir. Cümlәni
tamamlayın

tәşkilatın konseptual sәnәdlәrin – konsepsiyaların, ona daxil olan proqram vә layihәlәrin
törәmәsidir. Cümlәni tamamlayın

mәrkәzi ideya kimi özündә elmi biliklәrin müxtәlif formalarını birlәşdirir. Cümlәni tamamlayın

Konsepsiyada neçә bilik elementi mövcuddur?

layihә
tәşkilati layihә•
konsepsiya
nizamnamә
proqram

layihә
tәşkilati layihә•
konsepsiya
nizamnamә
proqram

layihә
nizamnamә•
tәşkilati layihә
konsepsiya
proqram

layihә
nizamnamә•
tәşkilati layihә
konsepsiya
proqram

layihә.
nizamnamә•
tәşkilati layihә
konsepsiya
proqram

layihә
konsepsiya•
tәşkilati layihә
nizamnamә
proqram

5.0
2•
1
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Konsepsiyada olan bilik elementlәrini göstәrmәyәn variantı seçin.

Konsepsiyaya daxil olmayan xüsusiyyәti seçin. 1) mövcud situasiyanın tәhlili;

Konsepsiyaya daxil olan xüsusiyyәtlәrin sayı nә qәdәrdir?

tәşkilatın mahiyyәti, missiyası vә әsas fәaliyyәt istiqamәtlәri haqqında tәsәvvürlәrin әldә olunması
üçün zәruridir. Cümlәni tamamlayın

Tәşkilatla tanışlıq bundan başlayır: belә ki, … onun vizit kartıdır. Cümlәni tamamlayın

Firmalarda fәaliyyәtin tәnzimlәnmәsi neçә cür hәyata keçirilir

fәaliyyәtin müәyyәn istiqamәtinin tәsviri kimi çıxış edir. Cümlәni tamamlayın

3.0
4.0

dünyabaxışlı.
sosia•
empirik
nәzәri
fәlsәfi

hadisәlәrin tehlili
mövcud sistemin tәhlili•
mövcud situasiyanın tәhlili
fәaliyyәt mәqsәdinin ifadә olunması
fәaliyyәtin әsas istiqamәtlәrinin göstәrilmәsi

8.0
5•
4
6.0
7.0

layihә
konsepsiya•
[yetәşkilati layihә
nizamnamә
proqram

layihә
konsepsiya•
tәşkilati layihә
nizamnamә
proqram

6.0
2•
3
4.0
5.0

layihә
proqram•
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Proqrama daxil olmayan xüsusiyyәti seçin

Proqramın xarakterik xüsusiyyәtlәri neçә yerә bölünür?

tәşkilatın bu vә ya digәr istiqamәti haqqında tәsәvvürün alınması üçün vacibdir

maliyyәlәşdirmәnin әldә olunmasının zәruri şәrtidir. Cümlәni tamamlayın

istәnilәn tәşkilatın daha konkret, daha real olaraq yerinә yetirilәn fәaliyyәt formasıdır. Cümlәni
tamamlayın

özündә yaxşılaşdırmalı olan konkret situasiyanın tәsvirini vә onun reallaşdırılması üzrә konkret
metod vә addımları tәcәssüm etdirir. Cümlәni tamamlayın

Layihәnin xarakterik xüsusiyyәtlәrinә xas olmayan variantı seçin: 1) mövcud situasiyanın tәhlili

•
tәşkilati layihә
konsepsiya
nizamnamә

proqramın reallaşma planı
mövcud sistemin tәhlili•
mövcud situasiyanın tәhlili
proqramın mәqsәdlәrinin ifadә olunması
fәaliyyәtin forma vә metodlarının xarakteristikası

8.0
5•
4
6.0
7.0

layihә
proqram•
tәşkilati layihә
konsepsiya
nizamnamә

proqram
layihә•
tәşkilati layihә
konsepsiya
nizamnamә

proqram
layihә•
tәşkilati layihә
konsepsiya
nizamnamә

konsepsiya
layihә•
tәşkilati layihә
nizamnamә
proqram
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Layihәlәrin xarakterik xüsusiyyәtlәri neçә yerә bölünür?

qısa, nәzәrә çarpacaq vә hәcmli olmalıdır. Cümlәni tamamlayın

layihәni yerinә yetirәn tәşkilatın adı, onun ünvanı, telefonu vә hesab nömrәsi olmalıdır. Cümlәni
tamamlayın

İcraçı tәşkilat neçә yerә bölünür?

dövlәt vә ya bәlәdiyyә müәssisәsi mәşhur dövlәtlәrarası vә ya qeyrikommersiya tәşkilatı ola bilәr.
Cümlәni tamamlayın

adı, soyadı, atasının adı, vәzifәsi, dәrәcәsi, ünvanı, telefonu, faks nömrәsi, elektron poçtunun
ünvanı göstәrilmәlidir. Cümlәni tamamlayın

mövcud situasiyanın tәhlili
planlaşdırılan nәticәlәrin xarakteristikası•
mövcud sistemin tәhlili
nәticәlәrin qiymәtlәndirilmәsi üsulları
büdcә

8.0
6•
4
5.0
7.0

layihәnin dәyәri
layihәnin adı•
icraçı tәşkilat
dәstәklәyici tәşkilat
layihәnin rәhbәri

layihәnin dәyәri
icraçı tәşkilat•
dәstәklәyici tәşkilat
layihәnin rәhbәri
layihәnin coğrafiyası

6.0
2•
3
4.0
5.0

layihәnin dәyәri
dәstәklәyici tәşkilat•
icraçı tәşkilat
layihәnin rәhbәri
layihәnin coğrafiyası

layihәnin dәyәri
layihәnin rәhbәri•
icraçı tәşkilat
dәstәklәyici tәşkilat
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layihәnin yerinә yetirilmәsinә cavab verir vә vәsaitlәrin effektiv istifadәsinә görә sponsor
qarşısında mәsuliyyәt daşıyır. Cümlәni tamamlayın

Layihәdә rәhbәr neçә nәfәr olmalıdır?

– layihә üzrә işin keçirilәcәyi rayon göstәrilir. Cümlәni tamamlayın:

– adәtәn bir iki ildәn çox olmayaraq aylarla hesablanır. Cümlәni tamamlayın:

Fondla, bir qayda olaraq, neçә layihәlәri maliyyәlәşdirmir?

Neçә il müddәtindә layihә yerinә yetirilә bilmirsә, növbәti mәrhәlәlәrdә sifarişlәr ayrıca yazılır vә
tәqdim olunur

burada bütün müddәtә vә ya layihәnin yerinә yetirildiyi birinci ilә tәlәb olunan maliyyәlәşdirmә
hәcmi göstәrilir. Cümlәni tamamlayın

layihәnin coğrafiyası

layihәnin dәyәri
layihәnin rәhbәri•
icraçı tәşkilat
dәstәklәyici tәşkilat
layihәnin coğrafiyası

5.0
1•
2
3.0
4.0

layihәnin dәyәri
layihәnin coğrafiyası•
icraçı tәşkilat
dәstәklәyici tәşkilat
layihәnin rәhbәri

layihәnin coğrafiyası
layihәnin müddәti•
icraçı tәşkilat
dәstәklәyici tәşkilat
layihәnin rәhbәri

4 illik
3 illik•
1 hәftәlik
1 aylıq
3 aylıq

1 il yarım
2 il•
bir ay
6 ay
1 il

tәşkilatın tәsviri

•
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bu bölmәdә tәşkilat haqqında danışılır. Cümlәni tamamlayın: 1) dәstәklәyici tәşkilat

Tәşkilat haqqında, layihә müәllifinin sәriştәlilik sәviyyәsi vә heyәtin ixtisası haqqında mәlumatları
әhatә edir. Cümlәni tamamlayın

Sosial marketinq nöqteyinәzәrdәn problemin aktuallığını әsasәn neçә yanaşmadan istifadә etmәk
olar

«Heç kәs heç zaman bu problem ilә mәşğul olmamışdır. Bu problemin hәlli üsullarının müәyyәn
edilmәsindә vә tәklif olunmasında biz birinciyik». Bu nәyi ifadә edir

Problemin ilkin ifadәsini dәqiqlәşdirilmәsindә aşağıda qeyd edilәn düzgün olmayan variantı seçin

Problemin ilkin dәqiqlәşdirilmәsi üçün neçә mәsәlәni aydınlaşdırmaq lazımdır?

layihәnin dәyәri•
dәstәklәyici tәşkilat
layihәnin rәhbәri
layihәnin müddәti

dәstәklәyici tәşkilat
tәşkilatın tәsviri•
layihәnin rәhbәri
layihәnin müddәti
layihәnin dәyәri

layihәnin dәyәri
tәşkilatın tәsviri•
layihәnin sifarişçisi
layihәnin rәhbәri
layihәnin müddәti

6.0
2•
3
4.0
5.0

planlaşma
yanaşma•
layihә
konsepsiya
proqram

problem hәll olunmazsa nә ola bilәr
kim nәyә görә burada cavabdehdir•
kimin maraqlarına bu problem toxunur
problem kimә aiddir
problemin miqyası necәdir

6.0
3•
2
4.0
5.0
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Problemi qiymәtlәndirәrkәn aşağıdakıları aydınlaşdırılmalıyıq. Düzgün olmayan variantı seçin

Problemi qiymәtlәndirәrkәn onu aydınlaşdırmaq üçün neçә saata cavab verilmәlidir?

Problemi qiymәtlәndirәrkәn onu aydınlaşdırmaq üçün neçә saata cavab verilmәlidir?

Problemin hәllinin әsas üsulu kimi strategiyanın müәyyәnlәşdirilmәsi üçün hansı suala cavab
verilmәlidir?

«Tәhsilin himayәdarları» layihәsi neçәnci ildә Perm şәhәrindә keçirilmiş Privoljsk federal
dairәsinin «Sosial partnyorluq» konkursunun qalibi olmuşdur?

Bu layihәdә sahәnin minimal tәlәbatı orta hesabla neçә faiz ödәnilmәsi mәqbul hesab olunur?

Privoljsk dairәsinin yerli icmalar sәviyyәsindә himayәçilik şurasının müasir vәziyyәti neçәnci
ildә qәbul olunmuşdur?

onlar bizim layihәyә kömәk vә ya mane olacaqdır
Arzu olunan nәticәlәrin әldә olunmasında sizin strategiyanız necәdir?•
bizi maraqlandıran problemin hәlli sistemi dövlәt yerli özünüidarәetmә orqanları, tәşkilatlar vә ya, şәxslәr
sәviyyәsindә vardırmı?
Kim vә nәyә görә burada cavabdehdir
onlarla әlaqә yaratmaq üçün bizim hansı imkanlarımız var

8.0
6•
4
5.0
7.0

6.0
2•
3
4.0
5.0

digәr tәşkilatların rәqabәt aparıcı layihәlәri varmı
Digәr mümkün strategiyalar içәrisindә niyә mәhz onu seçmisiniz?•
Onlarla әlaqә yaratmaq üçün bizim hansı imkanlarımız var
Onlar bizim layihәyә kömәk vә ya mane olacaqdır
Onları öz tәrәfinә çәkmәk vә ya necә neytrallaşdırmaq olar

2002.0
2000•
1998
1999.0
2001.0

80.0
60•
40
50.0
70.0

2004.0
2000•
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Privoljsk dairәsinin yerli icmalar sәviyyәsindә himayәçilik şurasının müasir vәziyyәti neçә
әlamәti özündә birlәşdirir?

Bәlәdiyyә vә ictimai özünüidarәetmәnin funksiyalarının sәrhәdlәrinin dәqiq müәyyәnlәşdirilmәsi
halı var. Bu yanaşmaya uyğun variantı seçin.

Şuraların fәaliyyәtinin böyük hissәsi «Tәhsil haqqında» Federal qanunda, tәhsil müәssisәlәrinin
nizamnamәlәri ilә tәnzimlәnir ki, bu, dövlәtictimai özünüidarәetmәnin inkişaf imkanlarını hәddindәn
artıq mәhdudlaşdırır. Bu yanaşmaya uyğun variantı seçin

Tәhsil müәssisәlәrinin әhәmiyyәtli hissәsinin öz fәaliyyәtlәrini tәmin etmәk üçün materialresurs
bazasına malik olmalarına baxmayaraq, onların çoxu yerli icmalar sәviyyәsindә resursların sistematik
cәlb edilmәsindә çәtinlik çәkirlәr. Bu yanaşmaya uyğun variantı seçin.

Tәhsilin idarә olunmasının bәlәdiyyә strukturlarında himayәçilik şuraları ilә işi, bir qayda olaraq,
bir nәfәr aparır. Bu yanaşmaya uyğun variantı seçin.

Bir tәrәfdәn tәhsilin bәlәdiyyә sferasının mәmur vә tәşkilatçıları sosial menecmentin, xüsusilә
qeyrikommersiya menecmentinin spesifikası haqqında uzaq tәsәvvürә malikdir. Bu yanaşmaya
uyğun variantı seçin.

•
996
1998.0
2002.0

5.0
9•
6
7.0
8.0

Bәlәdiyyәictimai özünüidarәetmә texnologiyaları sahәsindә
Tәhsil müәssisәlәrindә bәlәdiyyәictimai özünüidarәedәnin yaradılması sahәsindә•
Himayәçilik şuralarının fәaliyyәtlәrinin hüquqi rәsmlәşdirilmәsi sahәsindә
Pul resurslarının sәfәrbәr olunması sahәsindә
Himayәçilik şuralarının fәaliyyәtlәrinin mәlumatmetodiki tәminatı sahәsindә

Bәlәdiyyәictimai özünüidarәetmә texnologiyaları sahәsindә
Himayәçilik şuralarının fәaliyyәtinin hüquqi rәsmilәşdirilmәsi sahәsindә•
Tәhsil müәssisәlәrindә bәlәdiyyәictimai özünüidarәnin yaradılması sahәsindә
Pul resurslarının sәfәrbәr olunması sahәsindә
Himayәçilik şuralarının fәaliyyәtinin mәlumatmetodiki tәminatı sahәsindә

Bәlәdiyyәictimai özünüidarәetmә texnologiyaları sahәsindә
Pul resurslarının sәfәrbәr olunması sahәsindә•
Tәhsil müәssisәlәrindә bәlәdiyyәictimai özünüidarәnin yaradılması sahәsindә
Himayәçilik şuralarının fәaliyyәtinin hüquqi rәsmilәşdirilmәsi sahәsindә
Himayәçilik şuralarının fәaliyyәtinin mәlumatmetodiki tәminatı sahәsindә

Bәlәdiyyәictimai özünüidarәetmә texnologiyaları sahәsindә.
Himayәçilik şuralarının fәaliyyәtinin mәlumatmetodiki tәminatı sahәsindә•
Tәhsil müәssisәlәrindә bәlәdiyyәictimai özünüidarәnin yaradılması sahәsindә
Himayәçilik şuralarının fәaliyyәtinin hüquqi rәsmilәşdirilmәsi sahәsindә
Pul resurslarının sәfәrbәr olunması sahәsindә
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Onların idarә edilmәsi sahәsindә hәlledici rolu әksәr hallarda tәhsil müәssisәsinin direktoru
oynayır. Bu yanaşmaya uyğun variantı seçin.

Tәhsil müәssisәlәrinin hakimiyyәt, kommersiya vә qeyrikommersiya strukturlarının
nümayәndәlәrilә partnyor münasibәtlәrinin qurulmasına hazır olmaması. Bu yanaşmaya uyğun
variantı seçin.

KİV himayәçiliyin inkişafını formal olaraq müdafiә edir. Bu yanaşmaya uyğun variantı seçin.

69) Müsbәt yerli tәcrübә haqqında mәlumatın olmaması, rusiya vә xarici tәcrübәnin korkoranә
tәkrarı himayәçilik şurasının fәaliyyәtindә arzu olunan nәticәni vermir. Bu yanaşmaya uyğun variantı
seçin.

Neçәnci ildә Perm şәhәrindә Perm şәhәrinin tәhsil vә elm üzrә komitәsinin yardımıla müәllim
evinin bazasında tәşәbbüs qrupu tәrәfindәn muxtar qeyrikommersiya tәşkilatı statusuna malik
himayәçiliyin inkişafı Mәrkәzi yaradıldı?

Bu proqram çәrçivәsindә neçә müqavilә bağlanıb?

Himayәçilik şuralarının fәaliyyәtinin mәlumatmetodiki tәminatı sahәsindә
Bәlәdiyyәictimai özünüidarәetmә texnologiyaları sahәsindә•
Tәhsil müәssisәlәrindә bәlәdiyyәictimai özünüidarәnin yaradılması sahәsindә
Himayәçilik şuralarının fәaliyyәtinin hüquqi rәsmilәşdirilmәsi sahәsindә
Pul resurslarının sәfәrbәr olunması sahәsindә

Mövcud yerli, rus vә xarici tәcrübәnin istifadә olunması sahәsindә
Himayәçilik şuralarının fәaliyyәtinin kadr tәminatı sahәsindә•
Pul resurslarının sәfәrbәr olunması sahәsindә
Tәhsil müәssisәlәrinә yardım vә s. üzrә müxtәlif formalarının subyektlәrilә münasibәtlәr sahәsindә
KİVlә qarşılıqlı әlaqә sahәsindә

Mövcud yerli, rus vә xarici tәcrübәnin istifadә olunması sahәsindә.
Tәhsil müәssisәlәrinә yardım vә s. üzrә müxtәlif formalarının subyektlәrilә münasibәtlәr sahәsindә•
Pul resurslarının sәfәrbәr olunması sahәsindә
Himayәçilik şuralarının fәaliyyәtinin kadr tәminatı sahәsindә
KİVlә qarşılıqlı әlaqә sahәsindә

Mövcud yerli, rus vә xarici tәcrübәnin istifadә olunması sahәsindә.
KİVlә qarşılıqlı әlaqә sahәsindә•
Pul resurslarının sәfәrbәr olunması sahәsindә
Himayәçilik şuralarının fәaliyyәtinin kadr tәminatı sahәsindә
Tәhsil müәssisәlәrinә yardım vә s. üzrә müxtәlif formalarının subyektlәrilә münasibәtlәr sahәsindә

KİVlә qarşılıqlı әlaqә sahәsindә
Mövcud yerli, rus vә xarici tәcrübәnin istifadә olunması sahәsindә.•
Pul resurslarının sәfәrbәr olunması sahәsindә
Himayәçilik şuralarının fәaliyyәtinin kadr tәminatı sahәsindә
Tәhsil müәssisәlәrinә yardım vә s. üzrә müxtәlif formalarının subyektlәrilә münasibәtlәr sahәsindә

2001.0
1999•
1997
1998.0
2000.0
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Proqram çәrçivәsindә bağlanmış müqavilәlәrә uyğun gәlmәyәn variantı seçin

Layihәnin reallaşması gedişatında әldә etmәk istәdiyimiz nәzәrdә tutulur. Cümlәni tamamlayın

– qoyuluşu zamanı biz dәyәrlәr vә dәyәrlәr münasibәtlәri sahәsinә daxil oluruq. Cümlәni
tamamlayın.

– ifadә olunması aşkarlanmış sosial problemilә bağlı olmalıdır. Cümlәni tamamlayın.

Layihәnin mәqsәdi neçә tәlәbdәn ibarәtdir?

Layihәnin mәqsәdinin ifadә olunmasına xas olmayan variantı seçin.

6.0
4•
2
3.0
5.0

dövlәt vә s. nümayәndәlәrilә qarşılıqlı әmәkdaşlıq haqqında müqavilәlәr imzalanmışdır
ikinci «tәhsil himayәçilәri» mәcmuәsi buraxılmışdır•
tәhsil müәssisәlәrinin müdiriyyәti vә himayәçilik şurasının vә ya bәlәdiyyәictimai özünüidarәetmәnin
digәr formalarının rәhbәrlәri üçün tәlim seminarları keçirilmişdir
uğurlu fәaliyyәt göstәrәn şuraların mövcud tәcrübәsi, yığılmış, ümumilәşdirilmiş vә tәhlil edilmişdir
birinci «Tәhsil himayәçilәri» mәcmuәsi buraxılmışdır

plan
layihәnin mәqsәdi•
layihәnin vәzifәsi
tәdbirlәr planı
resurslar qaydası

plan
layihәnin mәqsәdi•
layihәnin vәzifәsi
tәdbirlәr planı
resurslar qaydası

plan
layihәnin mәqsәdi•
layihәnin vәzifәsi
tәdbirlәr planı
resurslar qaydası

7.0
5•
3
4.0
6.0

Layihә fәaliyyәti üçün mümkün şәrtlәrin öyrәnilmәsi işlәr başlayana qәdәr qurtarmalıdır
Mәqsәd ilkin nәticәni nәzәrdә tutmalıdır•
Layihәnin mәqsәdi verilmiş layihә çәrçivәsindә әldә oluna bilmәsidir
Mәqsәd qәti şәkildә ifadә olunmalıdır
Mәqsәd son nәticәni nәzәrdә tutmalıdır
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Mәqsәd tәşәbbüskarın hazırlığı neçә suala cavab vermәlidir?

Mәqsәd tәşәbbüskarlığın hazırlıq, sәriştәlik, sәviyyәsinә vә onun dәyәrnormativ sisteminә uyğun
hansı sıralara cavab vermәlidir? Düzgün olmayan variantı seçin.

– bu zaman onların ifadә olunmasına olan tәlәblәrә dayaqlanır. Cümlәni tamamlayın.

әsas çatışmazlığı kimi onların konkretsizliyini, reallıqla, layihәnin mәqsәdilә uzlaşmasını hesab
etmәk olar. Cümlәni tamamlayın. 1)) layihәnin mәqsәdi

«Tәhsilin himayәçilәri» layihәsinin mәqsәdi neçә hissәdәn ibarәtdir?

«Tәhsilin himayәçilәri» layihәsinin mәqsәdinә uyğun olmayan variantı seçin.

– ümumi nәticәdir. Cümlәni tamamlayın.

7.0
4•
3
5.0
6.0

Layihәni mәnim nәzәrdә tutmadığım şәxslәr bәhrәlәnmәz ki?
Layihәni necә başa vurmalıyam?•
Özünün hansı şәxsi keyfiyyәtlәrini layihәdә reallaşdıra bilәrәm?
Özünün hansı şәxsi problemini layihәnin hәyata keçirilmәsini öz üzәrimә götürmәklә hәll edirәm?
Layihәni bitirmәyi bacarmağımda inanmalıyam?

tәdbirlәr planı
layihәnin mәqsәdi•
layihәnin vәzifәsi
layihәnin planı
resurslar qaydası

tәdbirlәr planı
layihәnin mәqsәdi•
layihәnin vәzifәsi
layihәnin planı
resurslar qaydası

7.0
4•
3
5.0
6.0

himayәçiliyin formalaşan şәbәkәsindә kommunikasiya sistemlәrini qaydaya salmaq
kommersiya menecmentinin әsaslarının bәlәdiyyәictimai özünüidarәetmәnin subyektlәrinә öyrәdilmәsi
üçün üç sәyyar yay mәktәbini keçirmәk

•
yerli icmanın tәhsil sferasında savadlı mövqelәndirmә mәqsәdilә bәlәdiyyәictimai özünüidarәetmәnin
әsaslarının öyrәnilmәsinә tәhlil etmәk vә ümumilәşdirmәk
elektron çat yaratmaq
regionlarda himayәçiliyin müsbәt imicini formalaşdırmaq mәqsәdilә partnyor tәşkilatların әrazisindә
mediakompaniyanın hazırlanması vә keçirilmәsi

plan

•
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– konkret şәxsi nәticәdir. Cümlәni tamamlayın.

– onlar birbirindәn nәzәrә çarpacaq dәrәcәdә fәrqlәnirlәr, lakin eyni zamanda da birbirlәrini
tamamlayırlar vә ardıcıl şәkildә mәqsәdin әldә olunmasına imkan verirlәr. Cümlәni tamamlayın.

Mәqsәd vә vәzifәlәrә aid olan tәlәblәr neçә hissәdәn ibarәtdir?

Mәqsәd vә vәzifәlәrә xas olmayan tәlәbi seçin.

Layihәnin reallaşdırılması mexanizmi neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

Layihәnin reallaşdırılması mexanizminә xas olmayan variantı seçin.

layihәnin mәqsәdi•
layihәnin vәzifәsi
tәdbirlәr planı
resurslar qaydası

plan
layihәnin vәzifәsi•
layihәnin mәqsәdi
tәdbirlәr planı
resurslar qaydası

plan
layihәnin vәzifәsi•
layihәnin mәqsәdi
tәdbirlәr planı
resurslar qaydası

11.0
9•
7
8.0
10.0

dil aydın vә dәqiqdir
әvvәlki bölmәdә ifadә olunmuş bir neçә problem üzrә әn azı bir neçә dәqiq vәzifә durur•
layihәnin yerinә yetirilmәsi nәticәsindә vәzifәlәrin hәll edilmәsi ehtimalı
mәqsәdlәr prinsiplәr etibarilә әldә olunan, nәticәlәr isә ölçüyә gәlәndir
mәqsәdin әldә olunması müddәti göstәrilir

10.0
8•
6
7.0
9.0

mәtbuatda vә teleradio yayım vasitәlәrindә xüsusi rubrikaların daxil edilmәsi yolu ilә KİVdә
xeyriyyәçiliyin rus әnәnәlәrinin bәrpasına münasibәtdә müsbәt ictimai fikrin formalaşdırılması
Himayәçilik sistemini formalaşdıran kommersiya tәşkilatlarının «Tәhsil haqqında» FQda nәzәrdә
tutulmuş formalarla yanaşı, tәhsil sahәsindә bәlәdiyyәictimai özünüidarәetmәsinin tam hüquqlu
subyektinә çevrilmәsi

•
«Tәhsil himayәçilәri» elektron saytının vasitәsilә Privoljsk dairәsi sәviyyәsindә tәhsil müәssisәlәrinin
himayәsi sferasında partnyor tәşkilatlar üçün vahid mәlumat sahәsinin yaradılması
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– layihәlәrin yerinә yetirilmәsi üzrә hәrәkәtlәr ardıcıllığını vә qaydasını xarakterizә edir. Cümlәni
tamamlayın.

Bütün tәdbirlәr vәzifәlәrә uyğun şәkildә seçilir. Nәticәnin әldә olunmasında mәrhәlәlilik
gözlәnilir. Bu hansı yanaşmada tәzahür edir?

İşlәr resurslarla uzlaşır. Son müddәt, mәhsul icraçılar vә maliyyәlәşdirmә hәcmi müәyyәn olunur.
Aralıq vә son nәticәlәrin yoxlanılmasının nәzarәt mәrhәlәlәri qeyd olunur. Bu hansı yanaşmada
tәzahür edir?

Sosial layihәnin reallaşması üzrә tәdbirlәrin planlaşdırılması neçә qayda ilә hәyata keçirilir?

Mәqsәdin әldә olunması üçün böyük olmayan ziyan hesabına resursları istifadә etmәk mümkün
deyilsә, onları istifadә etmәk dә lazım deyildir. Bu hansı yanaşmada tәzahür edir?

Әgәr layihә ortamüddәtli planlaşdırma hüdudlarını keçirsә, ona bir neçә ardıcıl şәkildә hәyata
keçirilәn layihәlәrә bölmәk mәqsәdәuyğundur. Bu hansı yanaşmada tәzahür edir?

Büdcә mexanizmlәrinin formalaşdırılması vә himayәçilik şuralarının vә tәhsil sahәsindә bәlәdiyyәictimai
özünüidarәetmәsinin digәr formalarının büdcәdәnkәnar vәsaitlәrin bölgüsü müsabiqәsindә iştirakını
tәmin etmәk
Qәrarların qәbul edilmәsinin vә onların icrasına nәzarәt prosesinin himayәçilik şuralarının
sәlahiyyәtlәrinә aid olan hissәsindә yeni ailә ictimaiyyәtinin iştirakı mexanizminin inkişafı

nәticәlәr qaydası
Tәdbirlәr planı•
resurslar qaydası
vaxt qaydası
әrazi qaydası

nәticәlәr qaydası
tәdbirlәr planı•
resurslar qaydası
vaxt qaydası
әrazi qaydası

nәticәlәr qaydası
tәdbirlәr planı•
resurslar qaydası
vaxt qaydası
әrazi qaydası

4.0
4•
2
3.0
5.0

plan
resurslar•
vaxt
әrazi
nәticә

plan
vaxt•
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Әgәr layihә böyük әrazilәrdә vahid standart vә yanaşma üzrә hәyata keçirilә bilmәzsә, onun lokal
layihәlәrә bölünmәsi vә eyni cinsli hәr bir әrazi qrupları üçün standartların vә yanaşmaların
müәyyәnlәşdirilmәsi mәqsәdәuyğundur. Bu hansı yanaşmada tәzahür edir?

Hәr bir layihәnin hәm pozitiv, hәm dә neqativ nәticәlәri ola bilәcәyini nәzәrә alaraq, neqativlәrin
minimuma endirilmәsinә vә pozitiv nәticәlәrinsә maksimuma qәdәr artırılmasına sәy göstәrmәk
lazımdır. Bu hansı yanaşmada tәzahür edir?

100) – layihәnin bütün iştirakçılarıla iş aparılması üçün alәtdir vә bu işlәrin dәqiq tәqvim
qrafikini tәrtib olunması üçün әsas rolunu oynayır. Cümlәni tamamlayın.

Layihәdә tәdbirlәr planı neçә mәrhәlәni әhatә edir?

Tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsindә tәşkilati mәsәlәlәrә xas olmayan variantı seçin.

Tәdbirlәr planının hәyata keçirilmәsindә tәşkilati mәsәlәlәr neçә hissәdәn ibarәtdir

•
resurslar
әrazi
nәticә

plan
әrazi•
resurslar
vaxt
nәticә

plan
nәticә•
resurslar
vaxt
әrazi

nәticә
plan•
resurslar
vaxt
әrazi

7.0
4•
3
5.0
6.0

Himayәçilik günün tәsis edilmәsi
Partnyorşәhәrlәrindә himayәçilik problemlәri üzrә mәslәhәt mәntәqәlindә kordinatorların işinin tәşkil
edilmәsi.

•
layihә üzrә fәaliyyәti iş yeri, orqtexnika ilә tәmin etmәk
tәşkilatpartnyorlarla müqavilәlәr imzalamaq
partnyor tәşkilatlarının әrazisindә himayәçiliyin inkişafı üzrә proqramın işlәnmәsinә sosial sifarişin
alınmasının, tәmin olunması;

6.0
4•
2
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Tәdbirlәr planının hәyata keçirilmәsindә elmi tәminat mәsәlәlәrinә xas olmayan variantı seçin.

Tәdbirlәr planının hәyata keçirilmәsindә elmi tәminat mәsәlәlәri neçә hissәdәn ibarәtdir?

Tәdbirlәr planın hәyata keçirilmәsindә mәlumat vә metodiki tәminat mәsәlәlәrinә xas olmayan
variantı seçin.

Tәdbirlәr planın hәyata keçirilmәsindә mәlumat vә metodiki tәminat mәsәlәlәri neçә hissәdәn
ibarәtdir?

Tәdbirlәr planının hәyata keçirilmәsindә tәlimmetodiki fәaliyyәt mәsәlәlәrinә xas olan variantı
seçin.

Tәdbirlәr planının hәyata keçirilmәsindә tәlim metodiki fәaliyyәt mәsәlәlәri neçә hissәdәn
ibarәtdir?

3.0
5.0

şәhәrlәrdә eksperimental sahәlәrdә işlәrin tәşkil edilmәsi
himayәçilik günün tәsis edilmәsi•
himayәçilik hәrәkatı haqqında mәlumat bankının yaradılması
mәktәbin bәlәdiyyәictimai özünüidarәetmәsinin әsaslarının öyrәdilmәsindә şәhәrlәrin tәhsil
müәssisәlәrinin himayәçilik şuralarının ehtiyaclarının öyrәnilmәsi vә ümumilәşdirilmәsi
partnyorşәhәrlәrdә tәhsil müәssisәlәrinin rәhbәrlәrinin vә valideyn ictimaiyyәtinin anketlәşdirilmәsinin
aparılması

6.0
4•
2
3.0
5.0

himayәçiliyin inkişafı haqqında mәlumat bülletenlәrinin hazırlanması vә çap olunması.
şәhәrlәrdә eksperimental sahәlәrdә işlәrin tәşkil edilmәsi•
partnyorşәhәrlәrindә mediakompaniyaların keçirilmәsi
elektron saytın yaradılması vә elektron poçtun açılması
himayәçilik şuralarının fәaliyyәtinin problemlәri üzrә «dәyirmi masanın» keçirilmәsi

6.0
5•
2
3.0
4.0

himayәçiliyin inkişafı haqqında mәlumat bülletenlәrinin hazırlanması vә çap olunması
Partnyorşәhәrlәrindә himayәçilik problemlәri üzrә mәslәhәt mәntәqәlindә kordinatorların işinin tәşkil
edilmәsi

•
elektron saytın yaradılması vә elektron poçtun açılması
partnyorşәhәrlәrindә mediakompaniyaların keçirilmәsi
eksperimental sahәlәrdә işlәrin tәşkil edilmәsi

6.0
3•
2
4.0
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Tәdbirlәr planına olan tәlәblәr neçә yerә bölünür?

Tәdbirlәr planına olan tәlәblәrә xas olmayan variantı seçin

Büdcәnin tәrtib olunmasında әsasәn neçә suala cavab verilmәlidir?

Büdcәnin tәrtib olunmasında aşağıdakı suallardan vacib olmayan variantı seçin.

Layihәnin büdcәsinin tәrtib edilmәsindә mәslәhәt olmayan variantı seçin.

Layihә menecmentindә layihәnin büdcәsinin tәrtib edilmәsindә neçә mәslәhәt mövcuddur?

Layihә büdcәsinin maliyyә әsaslandırılmasının xarakter olmayan sәhvlәri tapın?

5.0

7.0
3•
4
5.0
6.0

layihә icraçıların tәrkib vә vәzifәlәri tәsvir olunur
vaxtında vә layihәnin xüsusi dәyәri hüdudlarında yerinә yetirilә bilәn ağıllı şәkildә mәhdudlaşdırılmış
tәdbirlәr yığımı göstәrilir

•
Mәhz bu tәdbirlәrin seçilmәsi sәbәblәri aydındır
tәdbirlәrin yerinә yetirilmәsinin tәklik olunan ardıcıllığı aydın vә inandırıcıdır
mәsuliyyәt daşıyan şәxslәrin vә icraçıların tәrkibi aydın olur

7.0
4•
3
5.0
6.0

Sponsorun maliyyә şәrtlәri necә yerinә yetirilәcәk?
hansı zaman müddәtindә pullar xәrclәnmәlidir?•
nә qәdәr pul lazımdır?
) verilmiş pullar hansı mәqsәdlәr üçün istifadә olunacaq
yaranmış mәhsul vә xidmәtlәrdәn gәlirlәr planlaşdırılmış vә layihә üzrә xәclәrin hansı hissәsini onlar örtә
bilәr?

büdcәnin vaxt çәrçivәsindә müәyyәnlәşdirin
antiinflyasiyaya mümkün düzәlişlәri edin•
büdcәnin tәrtibinә layihәyә tәklif yazılandan sonra başlayın
büdcәyә olan tәlәblәri, layihәni maliyyәlәşdirәn tәşkilatın imkanlarını bilin
büdcәnin yalnız real maliyyә informasiyasını özündә әks etdirmәsini yadda saxlayın

7.0
6•
3
4.0
5.0

layihә üçün lazım olan maliyyә vәsaitlәrinin hesablanması zamanı intellektual mülkiyyәtin dәyәri nәzәrә
alınmır

•
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Layihә menecmentindә layihә büdcәsinin maliyyә әsaslandırılmasının xarakterik olmayan
sәhvlәrin sayı nә qәdәrdir?

Büdcә xәrclәri neçә yerә bölünür?

Personal xәrclәrә xas olmayan variant seçin.

Digәr birbaşa xәrclәrә xas olmayan variantı seçin.

Büdcә fondu neçә yerә bölünür?

Personalın xәrc maddәlәri neçә yerә bölünür?

Digәr birbaşa xәrc maddәlәri neçә yerә bölünür?

şәxsi xәrclәrә nәzәrә alınmaqla digәr maliyyәlәşdirmә mәnbәlәrin siyahısı hazırlanır•
tәqdim olunan layihәdә maliyyә hesabları yoxdur
tәqdim olunan hesablar layihә üçün bu vә ya digәr mәhsul vә xidmәtlәrә qoyulmuş aşağı vә yuxarı
qiymәtlәrlә müәyyәn edilib
layihә üzrә tәlәb olunan vәsaitlәr smetasında layihәni reallaşdıran tәşkilatın şәxsi resursları nәzәrә alınmır

7.0
4•
3
5.0
6.0

6.0
3•
2
4.0
5.0

mәslәhәtçilәrә göstәrdiklәri xidmәtә görә qonorar
digәr xәrclәr•
әmәk haqqı
ştatda olan әmәkdaşlar üzrә vergi vә ödәnişlәr
gәlir vergisi

sahәlәrin idarәsi
mәslәhәtçilәr üzrә vergi•
tәlimә görә ödәniş
kurslara görә ödәniş
lisenziya alınmasına görә haqq

6.0
2•
3
4.0
5.0

7.0
4•
3
5.0
6.0
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Büdcәnin xәrc maddәlәrinin sayı nә qәdәrdir?

Büdcәyә şәrhlәr partnyorların tәqdim etdiklәri әmanәt yarılarında nәyi özündә әks
etdirmәmәlidir?

Layihә menecmentindә büdcәyә şәrhlәr partnyorların tәqdim etdiklәri әmanәt yazıları neçә
müddәtә öz әksini tapıb?

– layihәnin sәmәrәliliyinin göstәricilәr vә kriteriyalar sistemini işlәyib hazırlamaq çox vacibdir.
Cümlәni tamamlayın

– özlüyündә idarәetmә orientirlәridir. Cümlәni tamamlayın.

– layihәnin başa çatması anına onun lazımi vәziyyәti haqqında tәsәvvürlәrdir. Cümlәni
tamamlayın.

10.0
8•
6
7.0
9.0

14.0
12•
10
11.0
13.0

digәr
qeyribiznes tәrәfindәn әmanәt•
müraciәt edәnin әmanәti
yerli özünüidarә orqanın әmanәti
KİV tәrәfindәn әmanәt

9.0
6•
5
7.0
8.0

göstәricilәr
monitorinq•
mәqsәd
vәzifә
kriteriyalar

göstәricilәr
kriteriyalar•
mәqsәd
vәzifә
monitorinq

göstәricilәr
kriteriyalar•
mәqsәd
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– layihәnin mәqsәd vә vәzifәlәrini dәqiq müәyyәnlәşdirmәyә vә izah etmәyә imkan verәn alәtdir.
Cümlәni tamamlayın.

Layihәdә «güclәndirmә», «yaxşılaşdırma», «axtarma» haqqında danışarkәn, vәzifәlәrin yerinә
yetirilmәsini, layihәnin hәyata keçirilmәsini hesab edәn hansı konkret nәticә haqqında danışıldığı
aydın olmur. Söhbәt burada nәdәn gedir?

Sosial sferada göstәricilәrin özünәmәxsus neçә xüsusiyyәti vardır?

133) Qiymәtlәndirilir ki, onun icra müddәtinin sonuna himayәçiliyin inkişafı mәrkәzinin
fәaliyyәti şәhәrlәrdә tәhsilin bәlәdiyyә idarәetmә orqanları tәrәfindәn müqavilә әsasında formal
olaraq tәlәb olunacaq. Söhbәt burada nәdәn gedir?

134) Eksperiment sahәlәrindә himayәçilik şuraları vә tәhsil müәssisәlәri arasında әmәlә gәlmiş
keyfiyyәt dәyişikliklәri vә rayon tәhsil müәssisәlәri tәrәfindәn tәhsil sferasının inkişafı üçün zәruri
olan sosial hәrәkatdır. Söhbәt burada nәdәn gedir?

Himayәçiliyin әhәmiyyәtinin dәrk edilmәsi vacibdir. Söhbәt burada nәdәn gedir?

vәzifә
monitorinq

kriteriyalar
göstәricilәr•
mәqsәd
vәzifә
monitorinq

kriteriyalar
göstәricilәr•
mәqsәd
vәzifә
monitorinq

6.0
2•
3
4.0
5.0

göstәrici
sәmәrәlilik•
mәqsәd
monitorinq
kriteriya

göstәrici
sәmәrәlilik•
mәqsәd
monitorinq
kriteriya

göstәrici
sәmәrәlilik•
mәqsәd
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Layihәnin reallaşdırılmasının ilkin mәrhәlәsindә vә sonunda әldә olunmuş mәlumatların
müqayisәli tәhlili aparılmalıdır. Burada nәdәn bәhs edilir?

Valideyn ictimaiyyәtinin anketlәşdirilmәsi aparılmalıdır. Burada nәdәn bәhs edilir?

Tәhsil müәssisәlәrinin rәhbәrlәrinin vә tәhsilin idarә edilmәsinin rayon orqanlarının
nümayәndәlәrinin sorğusu aparılmalıdır. Burada nәdәn bәhs edilir?

Layihә çәrçivәsindә hәyata keçirilәn tәdbirlәrin kәmiyyәt vә keyfiyyәt xüsusiyyәtlәri barәdә
mәlumatların tәhlili aparılmalıdır. Burada nәdәn bәhs edilir?

Layihәnin nәticәlәri barәdә partnyorların fikirlәrini aydınlaşdırılmalıdır. Burada nәdәn bәhs edilir

Kütlәvi informasiya vasitәlәrindә nәşrlәr tәhlil olunmalıdır. Burada nәdәn bәhs edilir

Tәhsil sferasında himayәçiliyin rolu vә әhәmiyyәti haqqında müsbәt ictimai fikir formalaşmalıdır.

monitorinq
kriteriya

pozisiya
qiymәtlәndirmә•
kriteriya
göstәrici
sәmәrәlilik

pozisiya
qiymәtlәndirmә•
kriteriya
göstәrici
sәmәrәlilik

pozisiya
qiymәtlәndirmә•
kriteriya
göstәrici
sәmәrәlilik

pozisiya
qiymәtlәndirmә•
kriteriya
göstәrici
sәmәrәlilik

pozisiya
qiymәtlәndirmә•
kriteriya
göstәrici
sәmәrәlilik

pozisiya
qiymәtlәndirmә•
kriteriya
göstәrici
sәmәrәlilik
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Burada nәdәn bәhs edilir

Valideyn ictimaiyyәtin müxtәlif bәlәdiyyә, kommersiya vә ictimai strukturlarla sosial
әmәkdaşlığın vacibliyi. Burada nәdәn bәhs edilir

144) Şәhәrlәrdә partnyorların tәhsil sferasında himayәçiliyin inkişafının xüsusi modelinin
tәcrübәyә tәtbiqinә meyllilik sәviyyәsi öyrәnilmәlidir. Burada nәdәn bәhs edilir?

Partrnyorşәhәrlәrindә himayәçilik şuralarının fәaliyyәtinin problemlәri üzrә mәslәhәt üçün
himayәçiliyin inkişafı mәrkәzlәrinә vә mәslәhәtxana mәntәqәlәrinә müraciәtlәrin artım dinamikasının
vacibliyi. Burada nәdәn bәhs edilir?

Müddәt vә tәdbirlәr planın yerinә yetirilmәsi sәviyyәsi üzrә layihәnin gedişinә nәzarәt şәhәr
rәhbәrliklәrinin tәhsil vә elm komitәlәrinin mütәxәssislәri tәrәfindәn hәyata keçirilmәlidir. Burada
nәdәn bәhs edilir.

Müsabiqәnin tәşkilatçıları layihәnin reallaşması gedişi barәdә layihәlәrin rәhbәrlәrinin hesabatları
formasında mәlumatlandırılmalıdır. Burada nәdәn bәhs edilir

qiymәtlәndirmә
pozisiya.•
) kriteriya
göstәrici
sәmәrәlilik

vәzifә
pozisiya•
göstәrici
sәmәrәlilik
qiymәtlәndirmә

vәzifә
pozisiya•
göstәrici
sәmәrәlilik
qiymәtlәndirmә

vәzifә
pozisiya•
göstәrici
sәmәrәlilik
qiymәtlәndirmә

vәzifә
pozisiya•
göstәrici
sәmәrәlilik
qiymәtlәndirmә

vәzifә
pozisiya•
göstәrici
sәmәrәlilik
qiymәtlәndirmә
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– uğuru nәzәrә almaq vә layihәnin iflasına yol vermәmәkdir. Cümlәni tamamlayın.

– qrant çәrçivәsindә maliyyәlәşmәni başa çatdırmaqdır. Cümlәni tamamlayın.

– layihәnin mümkün inkişaf yollarını proqnozlaşdırmaq. Cümlәni tamamlayın.

Layihәnin inkişaf perspektivinin müәyyәnlәşdirilmәsi. Burada nәdәn bәhs edilir.

Layihәdә stabil resursları nәzәrә almaq lazımdır. Burada nәdәn bәhs edilir.

Himayәçilik inkişafının resurs bazası yaradılmalıdır: 1) sәmәrәlilik

Himayәçilik şuralarının çoxu seminarlarda tәlimdәn sonra özlәrinin tәhsil müәssisәlәrinә müxtәlif
resurs tәminatı mәnbәlәrinin axtarılması mәsәlәlәri haqqında tәsәvvür әldә edilmәlidir. Burada nәdәn
bәhs edilir.

pozisiya
vәzifә•
göstәrici
sәmәrәlilik
qiymәtlәndirmә

pozisiya
vәzifә•
göstәric
sәmәrәlilik
qiymәtlәndirmә

vәzifә
pozisiya•
göstәrici
sәmәrәlilik
qiymәtlәndirmә

pozisiya
vәzifә•
göstәrici
sәmәrәlilik
qiymәtlәndirmә

pozisiya
vәzifә•
göstәrici
sәmәrәlilik
qiymәtlәndirmә

vәzifә
texnologiya•
qiymәtlәndirmә
pozisiya

vәzifә
texnologiya•
sәmәrәlilik
qiymәtlәndirmә
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Layihәnin hәyata keçirilmәsi texnologiyası neçә yerә bölünür.

– mәtni hazırladığımız şәxs üçün layihәnin tәqdim etmә forması aydın vә maraqlı olmalıdır.
Cümlәni tamamlayın.

Layihәnin tәsviri konsentrik dairәlәr üzrә verilir. Burada nәdәn bәhs edilir.

Layihәni hәyata keçirәn tәşkilat haqqında informasiya verilir. Burada nәdәn bәhs edilir.

Layihәnin mahiyyәtinin göstәrilmәsi. Burada nәdәn bәhs edilir.

Layihәnin maksimal dәqiqliyilә xarakterizә etmәyә imkan verir. Burada nәdәn bәhs edilir

– layihәnin yazılma keyfiyyәti vә layihәnin uğurla gözdәn keçirirlәr. Cümlәni tamamlayın.

pozisiya

6.0
2•
3
4.0
5.0

resenzent
annotasiya•
sәmәrәlilik
qiymәtlәndirmә
xronoloji annotasiya

resenzent
annotasiya•
sәmәrәlilik
qiymәtlәndirmә
xronoloji annotasiya

resenzent
annotasiya•
sәmәrәlilik
qiymәtlәndirmә
xronoloji annotasiya

resenzent
xronoloji annotasiya•
sәmәrәlilik
qiymәtlәndirmә
annotasiya

resenzent
xronoloji annotasiya•
sәmәrәlilik
qiymәtlәndirmә
annotasiya

xronoloji annotasiya
resenzent•
sәmәrәlilik
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 layihәnin yüksәk qiymәtlәndirmә ehtimalının qaldırılması vә qalib gәlmәsinin rәhmidir.
Cümlәni tamamlayın.

Layihәnin mәqsәdi. Burada nәdәn bәhs edilir.

Layihәnin vәzifәlәri. Burada nәdәn bәhs edilir.

Layihәnin hüquqi әsaslandırması. Burada nәdәn bәhs edilir.

Layihәnin iqtisadi әsaslandırması. Burada nәdәn bәhs edilir.

Layihәdә tәşkilatın әsaslandırılması. Burada nәdәn bәhs edilir.

Layihәdә vәsaitә olan tәlәbat. Burada nәdәn bәhs edilir.

qiymәtlәndirmә
annotasiya

resenzent
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mahiyyәt•
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Layihәnin maliyyә modelinin tәyin olunması. Burada nәdәn bәhs edilir.

Layihәnin mәnbәlәrin tәyin olunması. Burada nәdәn bәhs edilir.

Layihә iştirakçıların tәyin edilmәsi. Burada nәdәn bәhs edilir.

Layihәdә heyәtin funksiyaların tәyin edilmәsi. Burada nәdәn bәhs edilir.

Layihәdә tәdbirlәrin keçirilmәsi yerinin müәyyәnlәşdirilmәsi. Burada nәdәn bәhs edilir.

Layihәdә tәdbirlәrin keçirilmәsi vaxtının müәyyәnlәşdirilmәsi. Burada nәdәn bәhs edilir.

Layihәdә tәdbirlәrin keçirilmәsi vaxtının müәyyәnlәşdirilmәsi. Burada nәdәn bәhs edilir.

•
sәmәrәlilik
qiymәtlәndirmә
annotasiya

resenzent
mahiyyәt•
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mahiyyәt•
sәmәrәlilik
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qiymәtlәndirmә
annotasiya

resenzent
mahiyyәt•
sәmәrәlilik
qiymәtlәndirmә
annotasiya

resenzent
mahiyyәt•
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224

225

226

227

228

229

Layihәdә madditexniki tәchizatın müәyyәnlәşdirilmәsi. Burada nәdәn bәhs edilir.

Layihәdә intellektual sәviyyәnin müәyyәnlәşdirilmәsi. Burada nәdәn bәhs edilir.

Layihәdә ehtiyatların müәyyәnlәşdirilmәsi. Burada nәdәn bәhs edilir.

Layihәnin hәyata keçirilmәsindәn gözlәnilәn nәticәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi. Burada nәdәn bәhs
edilir

Layihәdә annotasiya neçә mәrhәlәdә hәyata keçirilir.

Layihәnin annotasiyası neçә sәhifәdәn ibarәtdir?

Layihә menecmentindә annotasiyaya yoxlama sualların sayı nә qәdәr göstәrilib?

•
sәmәrәlilik
qiymәtlәndirmә
annotasiya

resenzent
mahiyyәt•
sәmәrәlilik
qiymәtlәndirmә
annotasiya

resenzen
mahiyyәt•
sәmәrәlilik
qiymәtlәndirmә
annotasiya

resenzent
mahiyyәt•
sәmәrәlilik
qiymәtlәndirmә
annotasiya

resenzent.
mahiyyәt•
sәmәrәlilik
qiymәtlәndirmә
annotasiya

12.0
10•
8
9.0
11.0

5.0
1•
2
3.0
4.0

5.0

•
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231

232

233

234

235

Annotasiyanı yoxlama suallarına xas olmayan variantı seçin.

Layihәnin ekspert qiymәtlәndirilmәsi neçә mәrhәlәdә hәyata keçirilir

Layihәnin hәyata keçirilmәsi üçün tәlәb olunan vә onun mәqsәdlәrinә nail olmaq üçün kifayәt
edәn ehtiyatların miqdarını dәqiq bilmәk zәruridir. Burada nәdәn bәhs edilir.

Layihәnin bu mühüm xarakteristikası hәr mәrhәlәnin dәqiq göstәrilmiş ölçülә bilәn nәticәlәrilә
onun hәyata keçirilmәsi gedişinә nәzarәt etmәyә imkan verir. Burada nәdәn bәhs edilir.

Burada qrant verәni әmin edәcәk ki, layihә üzrә daha effektiv fәaliyyәt üçün «sabah bir qәdәr dә
ondan xahiş etmәyәcәklәr». Burada nәdәn bәhs edilir

Layihәdә mәrhәlәlәr dәqiq göstәrilmәlidir. Burada nәdәn bәhs edilir.

7•
6
8.0
9.0

mәzmunu maraqlıdırmı
mәtn geniş verilibmi•
annotasiya mәslәhәt olunan hәcmә uyğun gәlirmi
müraciәt edәn vә onun әvvәlki nailiyyәtlәri barәdә qısa mәlumat varmı
problemin tәsvirini әks etdirirmi

9.0
7•
5
6.0
8.0

müәlliflәrin sәriştәliyi
mәhdudluq•
bütövlük
ardıcıllıq
obyektivlik

müәlliflәrin sәriştәliyi
mәhdudluq•
bütövlük
ardıcıllıq
obyektivlik

müәlliflәrin sәriştәliyi
mәhdudluq•
bütövlük
ardıcıllıq
obyektivlik

müәlliflәrin sәriştәliyi
mәhdudluq•
bütövlük
ardıcıllıq
obyektivlik
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238

239

240

241

242

Layihәnin hәyata keçirilmәsinin konkret müddәti aydın göstәrilmәlidir. Burada nәdәn bәhs edilir.

Layihәnin vә ayrıayrı mәrhәlәlәrin dәqiq qoyulmuş ölçülә bilәn vәzifәlәri göstәrilmәlidir.
Burada nәdәn bәhs edilir?

Layihәnin vә ayrıayrı mәrhәlәlәrin dәqiq qoyulmuş ölçülә bilәn mәqsәdlәri göstәrilmәlidir.
Burada nәdәn bәhs edilir.

Layihәnin vә ayrıayrı mәrhәlәlәrin konkret ölçülәri göstәrilmәlidir. Burada nәdәn bәhs edilir.

Layihәnin vә ayrıayrı mәrhәlәlәrin nәzәrdә tutulan nәticәlәri göstәrilmәlidir. Burada nәdәn bәhs
edilir.

Layihә üzrә işlәrin yerinә yetirilmәsi plan qrafiki göstәrilmәlidir. Burada nәdәn bәhs edilir

Layihәnin hәyata keçirilmәsi üçün zәruri olan ehtiyatların miqdarı göstәrilmәlidir. Burada nәdәn
bәhs edilir.

müәlliflәrin sәriştәliyi
mәhdudluq•
bütövlük
ardıcıllıq
obyektivlik

müәlliflәrin sәriştәliyi
mәhdudluq•
bütövlük
ardıcıllıq
obyektivlik

müәlliflәrin sәriştәliyi
mәhdudluq•
bütövlük
ardıcıllıq
obyektivlik

müәlliflәrin sәriştәliyi
mәhdudluq•
bütövlük
ardıcıllıq
obyektivlik

müәlliflәrin sәriştәliyi
mәhdudluq•
bütövlük
ardıcıllıq
obyektivlik

müәlliflәrin sәriştәliyi
mәhdudluq•
bütövlük
ardıcıllıq
obyektivlik

müәlliflәrin sәriştәliyi

•
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247
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Layihәnin hәyata keçirilmәsi üçün zәruri olan resursların keyfiyyәtinin konkret dәqiq tәsviri
verilmәlidir. Burada nәdәn bәhs edilir

Layihәnin әsasında mütlәq gәlәcәkdә әldә edilmәli olduğunun «mәnzәrәsi» verilir. Burada nәdәn
bәhs edilir

Layihәnin ümumi mәnası aydındır vә onun hәr bir hissәsi bu ümumi ideyaya müvafiqdir. Burada
nәdәn bәhs edilir.

Layihәnin әsas hissәlәri vә onların mәzmunu birbirilә mәntiq cәhәtdәn bağlı olmalı vә birbirini
әsaslandırılmalıdır. Burada nәdәn bәhs edilir

Layihәnin mәhdudluğu neçә tәlәbi yerinә yetirmәlidir.

Layihәnin mәqsәd vә vәzifәlәri bilavasitә qoyulmuş problemdәn irәli gәlmәlidir. Burada nәdәn
bәhs edilir.

mәhdudluq•
bütövlük
ardıcıllıq
obyektivlik

müәlliflәrin sәriştәliyi
mәhdudluq•
bütövlük
ardıcıllıq
obyektivlik

müәlliflәrin sәriştәliyi
bütövlük•
mәhdudluq
ardıcıllıq
obyektivlik

müәlliflәrin sәriştәliyi
bütövlük•
mәhdudluq
ardıcıllıq
obyektivlik

müәlliflәrin sәriştәliyi
ardıcıllıq•
mәhdudluq
bütövlük
obyektivlik

7.0
5•
3
4.0
6.0

müәlliflәrin sәriştәliyi
ardıcıllıq•
mәhdudluq
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Tәlәb edilәn büdcә layihәnin hәyata keçirilmәsi üçün konkret olaraq, hansı ehtiyatların zәruri
olduğunu tәsvirinә istinad etmәlidir. Burada nәdәn bәhs edilir

Layihә yazılmış plana uyğun olmalıdır. Burada nәdәn bәhs edilir.

Yaxşı layihәnin hәr bir bölmәsindәn oxumağa başlamaq olar, istәr bu büdcә olsun, ya da
problemin qoyuluşu layihәnin bütün bölmәlәri birbirindәn irәli gәlir. Eyni zamanda onlar qәtiyyәn
birbirindәn asılı deyil, müstәqildirlәr ki, bu da layihә haqqında bütövlükdә tәәssürat yaratmağa imkan
verir. Burada nәdәn bәhs edilir.

Layihәdә göstәrilmәlidir ki, hәllinә yönәldilәn layihә ideyası, problem heç dә tәsadüfi deyil,
situasiyanın dәrk edilmәsi üzrә müәllif işinin nәticәsi kimi meydana çıxmışdır. Burada nәdәn bәhs
edilir.

Layihәdә aydın olmalıdır ki, müәlliflәrin digәr layihәlәrlә vә analoji problemlәrin hәllinә
yanaşmalarla tanışdırlar vә öz yanaşmalarını әsaslı olaraq seçirlәr. Burada nәdәn bәhs edilir.

Layihәnin büdcәsi qiymәtlәrin әslindә mövcud sәviyyәsi әsasında tәrtib edilir. Burada nәdәn bәhs
edilir

bütövlük
obyektivlik

müәlliflәrin sәriştәliyi
ardıcıllıq vә sәlislik•
mәhdudluq
bütövlük
obyektivlik

müәlliflәrin sәriştәliyi
ardıcıllıq vә sәlislik•
mәhdudluq
bütövlük
obyektivlik

müәlliflәrin sәriştәliyi
ardıcıllıq vә sәlislik•
mәhdudluq
bütövlük
obyektivlik

müәlliflәrin sәriştәliyi
obyektivlik•
mәhdudluq
bütövlük
ardıcıllıq vә sәlislik

müәlliflәrin sәriştәliyi
obyektivlik•
mәhdudluq
bütövlük
ardıcıllıq vә sәlislik

müәlliflәrin sәriştәliyi
obyektivlik•
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258

259

260

Layihәnin tәrtibi zamanı avadanlığın alınmasına çәkilәn xәrclәri әsaslandırmaq lazımdır. Burada
nәdәn bәhs edilir.

Layihәdә problemin qoyuluşu zamanı mümkün qәdәr sosioloji, ya başqa tәdqiqatlar, hazırkı sahә
nümayәndәlәrinin mülahizәlәri vә s. tәqdim edilmәlidir. Burada nәdәn bәhs edilir.

Layihәdә mәqsәd, vәzifә vә metodlar aydın göstәrilmәlidir. Burada nәdәn bәhs edilir.

Layihәdә konkret vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsi metodları әsaslandırılmalıdır. Burada nәdәn bәhs
edilir.

Layihәdә aşağıdakı suala cavab tapılmalıdır: «zәmanәt varmı ki, layihәnin maliyyәlәşdirilmәsi
davam etdirilmәyәcәk?» Burada nәdәn bәhs edilir.

Layihәdә aşağıdakı suala cavab tapılmalıdır: «Zәmanәt varmı ki, layihәnin gәlәcәk
maliyyәlәşdirilmәsi üçün vәsait digәr mәnbәlәrdәn axtarılacaq?» Burada nәdәn bәhs edilir.

mәhdudluq
bütövlük
ardıcıllıq vә sәlislik

müәlliflәrin sәriştәliyi
obyektivlik•
mәhdudluq
bütövlük
ardıcıllıq vә sәlislik

müәlliflәrin sәriştәliyi
obyektivlik•
mәhdudluq
bütövlük
ardıcıllıq vә sәlislik

obyektivlik
müәlliflәrin sәriştәliyi•
mәhdudluq
bütövlük
ardıcıllıq vә sәlislik

obyektivlik
müәlliflәrin sәriştәliyi•
mәhdudluq
bütövlük
ardıcıllıq vә sәlislik

tәşkilatın bütövlükdә inkişafı
davamlılıq•
mәhdudluq
bütövlük
byektivlik

tәşkilatın bütövlükdә inkişafı
davamlılıq•
mәhdudluq
bütövlük
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265

266
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Layihәdә gәlәcәk maliyyәlәşdirmәni tәmin etmәk üçün konkret tәdbirlәr vә hәrәkәt planı
olmalıdır. Burada nәdәn bәhs edilir.

Layihәnin hәrәkәt planına әlavә iqtisadi әsaslandırma, niyyәtlәr haqqında protokollar yaxud
layihәnin gәlәcәk maliyyәlәşdirmә haqqında digәr subyektlәrlә bağlanan müqavilәlәr olmalıdır.
Burada nәdәn bәhs edilir.

Tәşkilatın fәaliyyәtinin digәr istiqamәtlәrini hәyata keçirmәk qabiliyyәti hazırkı konkret
layihәnin maliyyәlәşdirilmәsini güclәndirmәlidir. Burada nәdәn bәhs edilir.

Layihә menecmentindә layihәnin daxili ekspertizasiyası üçün neçә sual qoyulmuşdur?

Layihәnin daxili ekspertizası üçün qoyulmuş suallara xas olmayan variantı seçin.

– onun «takmuş kağızıdır»? cümlәni tamamlayın.

221) Tәşkilatın … xidmәtlәr bazarına istiqamәtlәnәn bütün yeddi әsas tәrkib hissәsini diqqәtlә

obyektivlik

tәşkilatın bütövlükdә inkişafı
davamlılıq•
mәhdudluq
bütövlük
obyektivlik

tәşkilatın bütövlükdә inkişafı
davamlılıq•
mәhdudluq
bütövlük
obyektivlik

davamlılıq
tәşkilatın bütövlükdә•
mәhdudluq
bütövlük
obyektivlik

11.0
9•
7
8.0
10.0

tәşkilatın layihәyә tövhәsi nә qәdәrdir?
Layihәnin әldә olunan nәticәlәri onun gәlirlәrilә proporsionaldırmı•
Layihәnin gedişindә konkret hansı problemlәr hәll olunur
Hәll edilәn problem bu günkü ehtiyacı ödәyirmi
Layihәni yaratmış tәşkilat onu idarә edә bilәcәkmi

effektivlik meyar
sosial layihәnin effektivliyi•
effektivlilik
layihәnin effektivliyi
iqtisadi effektivlik
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271

272

oxuyun vә layihәyә münasibәtdә hәr bir mövqe üzrә özünüzә konkret cavab verin. Әgәr cavablar
bütün yeddi xarakteristika üzrә cәdvәlin sağ cәrgәsinә uyğundursa, demәli, siz cәsarәtlә layihәni
müsabiqәyә göndәrә bilәrsiniz.

Layihәnin mәtninә qayıtmaq vә bazara istiqamәtlәnәn … bütün әsas xarakteristikalarının
mövcudluğu üçün әlavә işlәyib tamamlamaq lazımdır. Cümlәni tamamlayın.

Layihәdә әgәr fikirlәşirsiniz ki, cәdvәlin sağ cәrgәsindәki mәlumatlara uyğun olubolmaması
üçün … işlәyib hazırlamısız vә sakitcә yatıb gözlәyә bilәrsiniz ki, nә vaxtsa müsabiqәdә qәlәbә
qazanmağınız haqda sizә xәbәr verәcәklәr, böyük sәhvә yol verәrsiniz. Bu yalnız layihәnin
davamlılığının yoxlanmasının başlanğıcıdır. Cümlәni tamamlayın.

– ictimai istehsalın sәmәrәliliyini göstәrәn insan fәaliyyәtinin başlıca xarakteristikalarından
biridir. Cümlәni tamamlayın.

Hazırki mәhdud ehtiyatlar mövcudluğunda cәmiyyәtin bütün üzvlәrinin tәlәbatları tam ödәnilirsә,
milli iqtisadiyyat … sayılır. Cümlәni tamamlayın.

Mәqsәd vә nәticә nisbәti mәhz işin … haqqında tәsәvvür yaradır. Cümlәni tamamlayın.

effektivlik meyarı
sosial effektivlik•
effektivlilik
layihәnin effektivliyi
iqtisadi effektivlik

effektivlik meyarı
sosial effektivlik•
effektivlilik
layihәnin effektivliyi
iqtisadi effektivlik

effektivlik meyarı
sosial effektivlik•
effektivlilik
layihәnin effektivliyi
iqtisadi effektivlik

effektivlik meyarı
effektivlilik•
sosial effektivlik
layihәnin effektivliyi
iqtisadi effektivlik

effektivlik meyarı
effektivlilik•
sosial effektivlik
layihәnin effektivliyi
iqtisadi effektivlik

effektivlik meyarı
effektivlilik•
sosial effektivlik
layihәnin effektivliyi
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Latın çözündәn tәrcümәdә – icra, hәrәkәt anlamındadır. Burada nәdәn bәhs edilir.

– hәrәkәt nәticәsidir. Cümlәni tamamlayın.

– vasitә, priyom vә s. demәkdir. Cümlәni tamamlayın.

– mәqsәdin hәyata keçirilmәsi kimi ifadә olunur. Cümlәni tamamlayın.

?=H/m=nәticә/mәqsәd. Burada nәdәn bәhs edilir?

Bazar iqtisadiyyatın … elә bir haldır ki, bu zaman cәmiyyәtin digәr üzvlәrinin vәziyyәtini
pislәşdirmәdәn heç olmasa bir nәfәrin tәlәbatlarının ödәmә dәrәcәsini artırmaq mümkün deyildir.
Cümlәni tamamlayın.

Tәşkilatın … onların mәqsәdli qrupların ehtiyac vә tәlәbatlarına pozitiv cәhәtdәn reaksiya
vermәk qabiliyyәtindә ifadә olunur. Cümlәni tamamlayın.
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– ehtiyatların optimal sәrf edilmәsi zamanı әhalinin tәlәbatlarının ödәnilmәsi üzrә mәqsәdin
maksimal dәrәcәdә mümkün nail olması kimi ifadә etmәk olar. Cümlәni tamamlayın.

Sosial sahәdә tәşkilatın әsas mәqsәdi – onların mәqsәdli qruplarının sosial tәlәbatlarının
öyrәnilmәsidir. Burada nәdәn bәhs edilir.

Tәlәbatlar öyrәnilib qiymәtlәndirildikdәn sonra, onların ödәnilmә imkanları vә metodları üzrә
çıxarıldıqdan sonra sosial sahәdә büdcә tәşkilatlarının rәhbәrlәri qarşısında mәqsәd yaranır. Burada
nәdәn bәhs edilir.

Layihәdә tәlәbatların ödәnilmәsi üçün yerli birliyin bütün ehtiyatlarının toplanması vә insanların
yaradıcılıq qabiliyyәtlәrinin aşkar edilmәsi üçün şәrait yaradılmalıdır. Burada nәdәn bәhs edilir.

Layihәdә savadlılığın hüquqi vә digәr növlәrinin yüksәldilmәsi, mәlumatlılığın yaxşılaşdırılması
yolu ilә mümkündür. Burada nәdәn bәhs edilir.

Layihәdә öz problemlәrinin müstәqil yaşaması üçün özünü realizә, özünü uyğunlaşdırma
texnologiyaları mәnimsәnilmәlidir. Burada nәdәn bәhs edilir.
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– hәr şeydәn әvvәl idarә effektivliyi başa düşülür. Cümlәni tamamlayın.

– mәqsәdlәrә sәmәrәli, qәti edici nail olunmaçı başa düşülür. Cümlәni tamamlayın.

Layihәnin effektivliyi neçә yerә bölünür?

– insani, maddi, maliyyә vә digәr ehtiyatların cәlb edilmәsi başa düşülür. Cümlәni tamamlayın.

– insani, maddi, maliyyә vә s. ehtiyatların istifadәsi başa düşülür. Cümlәni tamamlayın.

– tәşkilat tәrәfindәn layihәnin mәqsәdinә nail olması başa düşülür. Cümlәni tamamlayın.

– tәşkilatda planlaşdırılan son nәticәlәri xarakterizә edir. Cümlәni tamamlayın.
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– sosial sahә tәşkilatlarının praktik fәaliyyәtindә böyük әhәmiyyәt kәsb etmәsilә xarakterizә
olunur. Cümlәni tamamlayın.

– maddi, maliyyә, digәr vasitәlәrin vә tәşkilatların sәylәrinin optimal sәrfi sәtilә xarakterizә
olunur. Cümlәni tamamlayın.

– sosial әhәmiyyәtli mәqsәdlәrә nail olmasının keyfiyyәtcә müәyyәn dәrәcәsini başa düşürük.
Cümlәni tamamlayın.

– layihәdә әhalinin, könüllülәrin vә mәqsәdli qrup nümayәndәlәrinin planlaşdırılan vә real
iştirakı arasındakı nisbәti müәyyәnlәşdirir. Cümlәni tamamlayın.

– xüsusi vә cәlb edilәn ehtiyatların planlaşdırılmasıdır. Cümlәni tamamlayın.

– xüsusi vә cәlb edilәn ehtiyatların real nisbәti kimi başa düşülür. Cümlәni tamamlayın.
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Sosial sahәnin tәşkilat vә müәssisәlәri layihәyә görә maddi, maliyyә vә başqa ehtiyatları cәlb edә
bilәrlәr, әgәr o, dәqiq müәyyәnlәşdirilmişsә vә sosial әhәmiyyәtli nәticәlәrin әldә edilmәsinә
yönәldilmәlidir. Burada nәdәn bәhs edilir.

Sosial layihәnin gözlәnilәn nәticәlәri nә qәdәr konkret vә real olsa, bir o qәdәr tәşkilatın müxtәlif
mәnbәlәrdәn maliyyә dәstәyini, xüsusilә sosial sifariş әldә etmәyә şansı çox olar. Burada nәdәn bәhs
edilir.

Layihәnin nәticәlәrinin sadalanması … ilә mütlәq tamamlanmalıdır. Cümlәni tamamlayın.

– müәyyәn anda bu vә ya digәr prosesin fәrqlәndirici әlamәti başa düşülür. Cümlәni tamamlayın.

– hadisәnin vәziyyәtini obyektiv surәtdә әks etdirәn әlamәti başa düşürük. Cümlәni tamamlayın.

– obyektiv olmalıdır. Cümlәni tamamlayın.

– layihәdә onlar ikinci dәrәcәli vә tәsadüfi әlamәtlәr deyil, әhәmiyyәtli vә tәkrar olunan
әlamәtlәri әks etdirmәlidir. Burada nәdәn bәhs edilir.
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Onlar layihәdә fәaliyyәt nәticәlәrinin ölçüsü olar, sosial layihә haqda keyfiyyәtkәmiyyәt
informasiyasını özündә saxlaya bilәr. Burada nәdәn bәhs edilir.

– layihәnin gedişindә tәşkilatları konkret nәticәlәrә nail olanlarına yönәldilәn oriyentirlәr
sistemidir. Cümlәni tamamlayın.

– layihәnin gedişindә tәşkilatları әhәmiyyәtli nәticәlәrә nail olmalarına yönәldәn oriyentirlәr
sistemidir. Cümlәni tamamlayın.

Layihәdә onları tәşkilatların fәaliyyәt standartları kimi qiymәtlәndirmәk olar. Burada nәdәn bәhs
edilir.

– sosial layihәlәrin effektivliyinin keyfiyyәt göstәricilәrindәn ibarәtdir. Cümlәni tamamlayın.

– sosial layihәlәrin effektivliyinin kәmiyyәt göstәricilәrindәn ibarәtdir. Cümlәni tamamlayın.
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– layihәdә onlar kompleks xarakter daşımalıdır. Cümlәni tamamlayın.

– layihәdә onların mәzmunu açmalı vә sosial layihә mәqsәdlәrinә nail olma sәviyyәsi haqda
şahidlik etmәlidir. Cümlәni tamamlayın.

– onlar sahәdә büdcә tәşkilatlarının effektiv fәaliyyәtini әks etdirәn göstәricilәr sistemidir.
Cümlәni tamamlayın.

– onların mәqsәdli qruplarının vәziyyәtini әks etdirәn göstәricilәr sistemidir. Cümlәni
tamamlayın.

Sosial layihәlәrin effektivliyi neçә meyarla müәyyәnlәşir.

– onun effektivliyinin bütövlükdә qiymәtlәndirilmәsinә xidmәt edir. Cümlәni tamamlayın.

– layihә çәrçivәsindә konkret xidmәtlәrә xidmәt edir. Cümlәni tamamlayın.
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– layihәdә işin ayrıayrı növlәrin qiymәtlәndirilmәsinә xidmәt edir. Cümlәni tamamlayın.

– layihәdә metodların qiymәtlәndirilmәsinә xidmәt edir. Cümlәni tamamlayın.

– sosial layihәnin mәqsәdilә şәrtlәnir. Cümlәni tamamlayın.

– sosial layihәnin vәzifәlәrilә şәrtlәnir. Cümlәni tamamlayın.

– sosial layihәlәrin hәyata keçirilmәsi dәrәcәsilә şәrtlәnir. Cümlәni tamamlayın.

Rayonda hüquq qaydasına riayәt etmә … planlaşdırılan vә polisә kömәk dәstәsinin fәaliyyәtini
tәmin edәn cәlb edilәn maliyyә vә insan ehtiyatları arasında nisbәt ola bilәr. Burada nәdәn bәhs edilir.
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– kimi elәcә dә rayon әhalisinin tәlәbatlarının öyrәnilmәsi vә layihә çәrçivәsindә vәsaitin cәlb
edilmәsi üzrә işin nәticәlәrini istifadә etmәk olar. Cümlәni tamamlayın.

– rayon әhalisi üçün prioritet problemlәrinin aşkar edilmәsi metodunun istifadә edilmәsinin
praktik yekunlarıdır. Cümlәni tamamlayın.

Layihә menecmentindә tәşkilati problemlәrin sayı nә qәdәr müәyyәnlәşmişdir?

Strateji planlaşdırma yalnız mәhdud sayda tәşkilatlar tәrәfindәn aparılır. Burada hansı
problemdәn bәhs edilir.

Qәrar qәbul olunması, ştatların, könüllülәrin yığılması üzrә iş vә s. üzrә xüsusi tәşkil olunmuş
proseduralar yoxdur. Burada hansı problemdәn bәhs edilir.

Bәlәdiyyә vә tәşkilatların işlәrini tәkrarlamaq. Burada hansı problemdәn bәhs edilir.
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spesifik meyarlar
effektivlik meyarı•
xarici effektivlik
nәticәlәrin effektivliyi
ümumi effektivlik

10.0
8•
6
7.0
9.0

konkurs iştirakçıları öz mәqsәdli qruplarını tanıyırlar, lakin bir çoxları onların ehtiyac vә maraqlarını
müәyyәnlәşdirmәkdә çәtinlik çәkirlәr.
belә tәşkilatlar öz missiyaları haqqında yalnız ümumi tәsәvvürә malikdirlәr vә cәmiyyәtdә öz mövqelәrini
müәyyәnlәşdirmәkdә çәtinlik çәkirlәr

•
tәşkilatların liderlәrinin vә s. iştirakçıların çoxu könüllülük әsasında işlәyirlәr
mәqsәdli qruplara sosial әhәmiyyәtli kömәyin göstәrilmәsindә dövlәtin funksiyasını tәkrarlamaq
QKTlәrin obyektlәrin әksәrәn olmaması

konkurs iştirakçıları öz mәqsәdli qruplarını tanıyırlar, lakin bir çoxları onların ehtiyac vә maraqlarını
müәyyәnlәşdirmәkdә çәtinlik çәkirlәr.
tәşkilatların liderlәrinin vә s. iştirakçıların çoxu könüllülük әsasında işlәyirlәr•
belә tәşkilatlar öz missiyaları haqqında yalnız ümumi tәsәvvürә malikdirlәr vә cәmiyyәtdә öz mövqelәrini
müәyyәnlәşdirmәkdә çәtinlik çәkirlәr
mәqsәdli qruplara sosial әhәmiyyәtli kömәyin göstәrilmәsindә dövlәtin funksiyasını tәkrarlamaq
QKTlәrin obyektlәrin әksәrәn olmaması

konkurs iştirakçıları öz mәqsәdli qruplarını tanıyırlar, lakin bir çoxları onların ehtiyac vә maraqlarını
müәyyәnlәşdirmәkdә çәtinlik çәkirlәr.
mәqsәdli qruplara sosial әhәmiyyәtli kömәyin göstәrilmәsindә dövlәtin funksiyasını tәkrarlamaq•
belә tәşkilatlar öz missiyaları haqqında yalnız ümumi tәsәvvürә malikdirlәr vә cәmiyyәtdә öz mövqelәrini
müәyyәnlәşdirmәkdә çәtinlik çәkirlәr
tәşkilatların liderlәrinin vә s. iştirakçıların çoxu könüllülük әsasında işlәyirlәr
QKTlәrin obyektlәrin әksәrәn olmaması
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Praktik olaraq QKTin 90% iş üçün vә sifarişçilәrin qәbulu üçün otağa malik deyillәr. Burada
hansı problemdәn bәhs edilir.

Tәşkilatlar çox vaxt onların alıcılara vә istehlakçılara tәqdim etmәk istәdiklәri mәhsulun
formalaşmasında öz tәsәvvürlәrinә vә maraqlarına әsaslanırlar. Burada hansı problemdәn bәhs edilir.

Layihәlәndirmәnin әsas formasını iş planın tәrtib olunması tәşkil edir. Burada hansı problemdәn
bәhs edilir.

Layihә vә proqramların reallaşdırılmasının sәmәrәliliyini aşağı salır. Burada hansı problemdәn
bәhs edilir.

Layihәnin monitorinqin aparılmasında çәtinliklәr vardır. Burada hansı problemdәn bәhs edilir.

Layihәdә düzәlişlәr edilmәsindә çәtinliklәr yaradır. Burada hansı problemdәn bәhs edilir.

konkurs iştirakçıları öz mәqsәdli qruplarını tanıyırlar, lakin bir çoxları onların ehtiyac vә maraqlarını
müәyyәnlәşdirmәkdә çәtinlik çәkirlәr.
QKTlәrin obyektlәrin әksәrәn olmaması•
belә tәşkilatlar öz missiyaları haqqında yalnız ümumi tәsәvvürә malikdirlәr vә cәmiyyәtdә öz mövqelәrini
müәyyәnlәşdirmәkdә çәtinlik çәkirlәr
tәşkilatların liderlәrinin vә s. iştirakçıların çoxu könüllülük әsasında işlәyirlәr
mәqsәdli qruplara sosial әhәmiyyәtli kömәyin göstәrilmәsindә dövlәtin funksiyasını tәkrarlamaq

QKTlәrin obyektlәrin әksәrәn olmaması
konkurs iştirakçıları öz mәqsәdli qruplarını tanıyırlar, lakin bir çoxları onların ehtiyac vә maraqlarını
müәyyәnlәşdirmәkdә çәtinlik çәkirlәr.

•
belә tәşkilatlar öz missiyaları haqqında yalnız ümumi tәsәvvürә malikdirlәr vә cәmiyyәtdә öz mövqelәrini
müәyyәnlәşdirmәkdә çәtinlik çәkirlәr
tәşkilatların liderlәrinin vә s. iştirakçıların çoxu könüllülük әsasında işlәyirlәr
mәqsәdli qruplara sosial әhәmiyyәtli kömәyin göstәrilmәsindә dövlәtin funksiyasını tәkrarlamaq

tәşkilatların çoxunda ixtisaslı kadrlara ehtiyac var
QKTlәrin obyektlәrinin әsasәn olmaması;•
tәşkilatların liderlәrinin vә s. iştirakçıların çoxu könüllük әsasında işlәyirlәr;
QKT çoxu, yazılı şәkildә qeyd olunmuş proqram vә layihәlәrә malik deyil;
tәşkilatların maliyyәlәşdirilmәsi әsasәn müvәqqәti vә etibarsızdır

tәşkilatların çoxunda ixtisaslı kadrlara ehtiyac var
QKTlәrin obyektlәrinin әsasәn olmaması•
tәşkilatların liderlәrinin vә s. iştirakçıların çoxu könüllük әsasında işlәyirlәr
QKT çoxu, yazılı şәkildә qeyd olunmuş proqram vә layihәlәrә malik deyil
tәşkilatların maliyyәlәşdirilmәsi әsasәn müvәqqәti vә etibarsızdır

tәşkilatların liderlәrinin vә s. iştirakçıların çoxunda ixtisaslı kadrlara ehtiyac var.
QKT çoxu, yazılı şәkildә qeyd olunmuş proqram vә layihәlәrә malik deyil•
tәşkilatların liderlәrinin vә s. iştirakçıların çoxu könüllük әsasında işlәyirlәr
QKTlәrin obyektlәrinin әsasәn olmaması
tәşkilatların maliyyәlәşdirilmәsi әsasәn müvәqqәti vә etibarsızdır

tәşkilatların liderlәrinin vә s. iştirakçıların çoxunda ixtisaslı kadrlara ehtiyac var
QKT çoxu, yazılı şәkildә qeyd olunmuş proqram vә layihәlәrә malik deyil•
tәşkilatların liderlәrinin vә s. iştirakçıların çoxu könüllük әsasında işlәyirlәr
QKTlәrin obyektlәrinin әsasәn olmaması
tәşkilatların maliyyәlәşdirilmәsi әsasәn müvәqqәti vә etibarsızdır
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Layihәdә qiymәtlәndirmә sisteminin qurulmasında çәtinliklәrә gәtirib çıxarır. Burada hansı
problemdәn bәhs edilir.

Layihәlәrin fәaliyyәtlәrinin saxlanılması әtraf mühitdә baş verәn vәziyyәtin konyukturasından
asılıdır. Burada hansı problemdәn bәhs edilir.

Layihәdә işlәnmiş siyasәtin olmaması. Burada hansı problemdәn bәhs edilir.

Layihәdә vәsaitlәrin cәlb olunmaması. Burada hansı problemdәn bәhs edilir.

Uçotun olmaması. Bu hansı problemdәn bәhs edilir.

Sәmәrәli istifadә olunması sahәsindә daimi fәaliyyәtin olmaması. Burada hansı problemdәn bәhs
edilir.

Layihәdә dәqiq qurulmuş fәaliyyәt yoxdur. Burada hansı problemdәn bәhs edilir.

tәşkilatların liderlәrinin vә s. iştirakçıların çoxunda ixtisaslı kadrlara ehtiyac var
QKT çoxu, yazılı şәkildә qeyd olunmuş proqram vә layihәlәrә malik deyil•
tәşkilatların liderlәrinin vә s. iştirakçıların çoxu könüllük әsasında işlәyirlәr
QKTlәrin obyektlәrinin әsasәn olmaması
tәşkilatların maliyyәlәşdirilmәsi әsasәn müvәqqәti vә etibarsızdır

tәşkilatların liderlәrinin vә s. iştirakçıların çoxunda ixtisaslı kadrlara ehtiyac var
tәşkilatların maliyyәlәşdirilmәsi әsasәn müvәqqәti vә etibarsızdır•
tәşkilatların liderlәrinin vә s. iştirakçıların çoxu könüllük әsasında işlәyirlәr
QKTlәrin obyektlәrinin әsasәn olmaması
QKT çoxu, yazılı şәkildә qeyd olunmuş proqram vә layihәlәrә malik deyil

tәşkilatların liderlәrinin vә s. iştirakçıların çoxunda ixtisaslı kadrlara ehtiyac var
tәşkilatların maliyyәlәşdirilmәsi әsasәn müvәqqәti vә etibarsızdır•
tәşkilatların liderlәrinin vә s. iştirakçıların çoxu könüllük әsasında işlәyirlәr
QKTlәrin obyektlәrinin әsasәn olmaması
QKT çoxu, yazılı şәkildә qeyd olunmuş proqram vә layihәlәrә malik deyil

tәşkilatların liderlәrinin vә s. iştirakçıların çoxunda ixtisaslı kadrlara ehtiyac var
tәşkilatların maliyyәlәşdirilmәsi әsasәn müvәqqәti vә etibarsızdır•
tәşkilatların liderlәrinin vә s. iştirakçıların çoxu könüllük әsasında işlәyirlәr
QKTlәrin obyektlәrinin әsasәn olmaması
QKT çoxu, yazılı şәkildә qeyd olunmuş proqram vә layihәlәrә malik deyil

tәşkilatların liderlәrinin vә s. iştirakçıların çoxunda ixtisaslı kadrlara ehtiyac var
tәşkilatların maliyyәlәşdirilmәsi әsasәn müvәqqәti vә etibarsızdır•
tәşkilatların liderlәrinin vә s. iştirakçıların çoxu könüllük әsasında işlәyirlәr
) QKTlәrin obyektlәrinin әsasәn olmaması
QKT çoxu, yazılı şәkildә qeyd olunmuş proqram vә layihәlәrә malik deyil

tәşkilatların liderlәrinin vә s. iştirakçıların çoxunda ixtisaslı kadrlara ehtiyac var
tәşkilatların maliyyәlәşdirilmәsi әsasәn müvәqqәti vә etibarsızdır•
tәşkilatların liderlәrinin vә s. iştirakçıların çoxu könüllük әsasında işlәyirlәr
QKTlәrin obyektlәrinin әsasәn olmaması
QKT çoxu, yazılı şәkildә qeyd olunmuş proqram vә layihәlәrә malik deyil

tәşkilatların liderlәrinin vә s. iştirakçıların çoxunda ixtisaslı kadrlara ehtiyac var
tәşkilatların maliyyәlәşdirilmәsi әsasәn müvәqqәti vә etibarsızdır•
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Layihәdә menecerlәrә ehtiyac vardır. Burada hansı problemdәn bәhs edilir

Layihәdә vәsaitlәrin cәlb edilmәsi üzrә mütәxәssislәrә ehtiyac vardır. Burada hansı problemdәn
bәhs edilir.

Layihә ictimaiyyәtlә әlaqә üzrә mütәxәssislәrә ehtiyac vardır. Burada hansı problemdәn bәhs
edilir.

Tәşkilatın problemlәri onların liderlәri tәrәfindәn aktuallıq baxımından nәzәrә alına vә layihәnin
nәticәliyinin planlaşdırılmasında … kimi seçilә bilәr. Cümlәni tamamlayın.

Tәşkilatda layihәlәr üzrә iş sistemi yoxdursa, onda sosial sifarişә әrazinin yazılması vә layihә
üçün maliyyәlәşmәnin alınması mümkün … biridir. Cümlәni tamamlayın.

Maliyyәlәşdirilmiş layihәlәrin sayı … göstәricilәrindәn biridir. Cümlәni tamamlayın.

tәşkilatların liderlәrinin vә s. iştirakçıların çoxu könüllük әsasında işlәyirlәr
QKTlәrin obyektlәrinin әsasәn olmaması
QKT çoxu, yazılı şәkildә qeyd olunmuş proqram vә layihәlәrә malik deyil

tәşkilatların maliyyәlәşdirilmәsi әsasәn müvәqqәti vә etibarsızdır
tәşkilatların liderlәrinin vә s. iştirakçıların çoxunda ixtisaslı kadrlara ehtiyac var•
tәşkilatların liderlәrinin vә s. iştirakçıların çoxu könüllük әsasında işlәyirlәr
QKTlәrin obyektlәrinin әsasәn olmaması
QKT çoxu, yazılı şәkildә qeyd olunmuş proqram vә layihәlәrә malik deyil

tәşkilatların maliyyәlәşdirilmәsi әsasәn müvәqqәti vә etibarsızdır
tәşkilatların liderlәrinin vә s. iştirakçıların çoxunda ixtisaslı kadrlara ehtiyac var•
tәşkilatların liderlәrinin vә s. iştirakçıların çoxu könüllük әsasında işlәyirlәr
QKTlәrin obyektlәrinin әsasәn olmaması
QKT çoxu, yazılı şәkildә qeyd olunmuş proqram vә layihәlәrә malik deyil

tәşkilatların maliyyәlәşdirilmәsi әsasәn müvәqqәti vә etibarsızdır
tәşkilatların liderlәrinin vә s. iştirakçıların çoxunda ixtisaslı kadrlara ehtiyac var•
tәşkilatların liderlәrinin vә s. iştirakçıların çoxu könüllük әsasında işlәyirlәr
QKTlәrin obyektlәrinin әsasәn olmaması
QKT çoxu, yazılı şәkildә qeyd olunmuş proqram vә layihәlәrә malik deyil

iqtisadi effektivlik
effektivlik meyarı•
xarici effektivlik
nәticәlәrin effektivliyi
sosial effektivlik

iqtisadi effektivlik
effektivlik meyarı•
xarici effektivlik
nәticәlәrin effektivliyi
sosial effektivlik

iqtisadi effektivlik
effektivlik meyarı•
xarici effektivlik
nәticәlәrin effektivliyi
sosial effektivlik
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Cәlb olunmuş vәsaitlәrin miqdarı … göstәricilәrindәndir. Cümlәni tamamlayın.

Dәstәk verәn tәşkilatların sayı … göstәricilәrdәndir. Cümlәni tamamlayın.

Gәlәcәk perspektivdә bu layihәnin dayanıqlığı … bu göstәricilәrdәn asılıdır. Cümlәni
tamamlayın.

Layihәdә meyarın effektivlik göstәricilәri neçә hissәdәn ibarәtdir.

Layihәdә hәr bir tәşkilatın ayrıca real şәraitindәn çıxış edir. Burada hansı meyarın effektivlik
göstәricisindәn bәhs edilir.

Tәşkilat fәaliyyәtinin hazırki istiqamәti mәqsәdli qrupları nәzәrdә tutulur. Burada hansı meyarın
effektivlik göstәricisindәn bәhs edilir.

Sifarişçilәrin sistematik öyrәnilmәsini nәzәrdә tutur. Burada hansı meyarın effektivlik
göstәricisindәn bәhs edilir.

iqtisadi effektivlik
effektivlik meyarı•
xarici effektivlik
nәticәlәrin effektivliyi
sosial effektivlik

iqtisadi effektivlik
effektivlik meyarı•
xarici effektivlik
nәticәlәrin effektivliyi
sosial effektivlik

iqtisadi effektivlik
effektivlik meyarı•
xarici effektivlik
nәticәlәrin effektivliyi
sosial effektivlik

9.0
7•
5
6.0
8.0

lobbizm sisteminin bu vә ya digәr sosialsiyasi qüvvәlәrin xeyrinә normativ aktların hazırlıq prosesi
formalaşan daxili mühitin mövcudluğu•
qeyrikommersiya menecment elementlәrinin savadlı istifadә edilmәsi yolu ilә xarici mühitә tәşkilatın
möhkәmlәndirilmәsi
menecer, mühasib vә s. daxil etmәklә ixtisaslı kadrların cәlb edilmәsi hesabına tәşkilatın inkişafı
partnyorların axtarış nәticәlәri vә analoji strukturlarla qarşılıqlı әlaqә

lobbizm sisteminin bu vә ya digәr sosialsiyasi qüvvәlәrin xeyrinә normativ aktların hazırlıq prosesi.
qeyrikommersiya menecment elementlәrinin savadlı istifadә edilmәsi yolula xarici mühitә tәşkilatın
möhkәmlәndirilmәsi

•
formalaşan daxili mühitin mövcudluğu
menecer, mühasib vә s. daxil etmәklә ixtisaslı kadrların cәlb edilmәsi hesabına tәşkilatın inkişafı
partnyorların axtarış nәticәlәri vә analoji strukturlarla qarşılıqlı әlaqә
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İctimaiyyәtlә әlaqәlәrin qurulmasını nәzәrdә tutur. Burada hansı meyarın effektivlik
göstәricisindәn bәhs edilir.

Şaquli üzrә sosial partnyorluq sisteminin inkişafını nәzәrdә tutur. Burada hansı meyarın
effektivlik göstәricisindәn bәhs edilir.

Üfiqi üzrә sosial partnyorluq sisteminin inkişafını nәzәrdә tutur. Burada hansı meyarın effektivlik
göstәricisindәn bәhs edilir. Burada hansı meyarın effektivlik göstәricisindәn bәhs edilir.

Effektivlik göstәricilәri әmәk haqqının «tarifsiz» modellәri әsasında cәlb edilmiş mütәxәssislәrin
kәmiyyәtini әks etdirәn parametrlәr ola bilәr Burada hansı meyarın effektivlik göstәricisindәn bәhs
edilir.

Effektivlik göstәricilәri әmәk haqqının «tarifsiz» modellәri әsasında cәlb edilmiş mütәxәssislәrin
keyfiyәtini әks etdirәn parametrlәr ola bilәr. Burada hansı meyarın effektivlik göstәricisindәn bәhs
edilir.

lobbizm sisteminin bu vә ya digәr sosialsiyasi qüvvәlәrin xeyrinә normativ aktların hazırlıq prosesi
qeyrikommersiya menecment elementlәrinin savadlı istifadә edilmәsi yolula xarici mühitә tәşkilatın
möhkәmlәndirilmәsi

•
formalaşan daxili mühitin mövcudluğu
menecer, mühasib vә s. daxil etmәklә ixtisaslı kadrların cәlb edilmәsi hesabına tәşkilatın inkişafı
partnyorların axtarış nәticәlәri vә analoji strukturlarla qarşılıqlı әlaqә

lobbizm sisteminin bu vә ya digәr sosialsiyasi qüvvәlәrin xeyrinә normativ aktların hazırlıq prosesi
qeyrikommersiya menecment elementlәrinin savadlı istifadә edilmәsi yolula xarici mühitә tәşkilatın
möhkәmlәndirilmәsi

•
formalaşan daxili mühitin mövcudluğu
menecer, mühasib vә s. daxil etmәklә ixtisaslı kadrların cәlb edilmәsi hesabına tәşkilatın inkişafı
partnyorların axtarış nәticәlәri vә analoji strukturlarla qarşılıqlı әlaqә

lobbizm sisteminin bu vә ya digәr sosialsiyasi qüvvәlәrin xeyrinә normativ aktların hazırlıq prosesi
qeyrikommersiya menecment elementlәrinin savadlı istifadә edilmәsi yolula xarici mühitә tәşkilatın
möhkәmlәndirilmәsi

•
formalaşan daxili mühitin mövcudluğu
menecer, mühasib vә s. daxil etmәklә ixtisaslı kadrların cәlb edilmәsi hesabına tәşkilatın inkişafı
partnyorların axtarış nәticәlәri vә analoji strukturlarla qarşılıqlı әlaqә

lobbizm sisteminin bu vә ya digәr sosialsiyasi qüvvәlәrin xeyrinә normativ aktların hazırlıq prosesi.
qeyrikommersiya menecment elementlәrinin savadlı istifadә edilmәsi yolula xarici mühitә tәşkilatın
möhkәmlәndirilmәsi

•
formalaşan daxili mühitin mövcudluğu
menecer, mühasib vә s. daxil etmәklә ixtisaslı kadrların cәlb edilmәsi hesabına tәşkilatın inkişafı
partnyorların axtarış nәticәlәri vә analoji strukturlarla qarşılıqlı әlaqә

lobbizm sisteminin bu vә ya digәr sosialsiyasi qüvvәlәrin xeyrinә normativ aktların hazırlıq prosesi.
menecer, mühasib vә s. daxil etmәklә ixtisaslı kadrların cәlb edilmәsi hesabına tәşkilatın inkişafı•
formalaşan daxili mühitin mövcudluğu
qeyrikommersiya menecment elementlәrinin savadlı istifadә edilmәsi yolula xarici mühitә tәşkilatın
möhkәmlәndirilmәsi
partnyorların axtarış nәticәlәri vә analoji strukturlarla qarşılıqlı әlaqә

lobbizm sisteminin bu vә ya digәr sosialsiyasi qüvvәlәrin xeyrinә normativ aktların hazırlıq prosesi
menecer, mühasib vә s. daxil etmәklә ixtisaslı kadrların cәlb edilmәsi hesabına tәşkilatın inkişafı•
formalaşan daxili mühitin mövcudluğu
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Layihәdә onların haqqhesabı pay haqlarını nәzәrә almaqla mümkündür. Burada hansı meyarın
effektivlik göstәricisindәn bәhs edilir.

Layihәdә onların «әdalәt» şkalaları nәzәrә almaqla mümkündür. Burada hansı meyarın effektivlik
göstәricisindәn bәhs edilir.

prosesi. Layihәdә olan balların kömәyilә ixtisas dәrәcәsini nәzәrә almaqla mümkündür. Burada
hansı meyarın effektivlik göstәricisindәn bәhs edilir.

Layihәdә onların sәrf edilmiş vaxtı nәzәrә almaqla mümkündür. Burada hansı meyarın effektivlik
göstәricisindәn bәhs edilir

Layihәdә «әmәk dәyәrinin» әmsalını nәzәrә almaqla mümkündür. Burada hansı meyarın
effektivlik göstәricisindәn bәhs edilir.

Layihәdә qoyulan әmәyi nәzәrә almaqla mümkündür. Burada hansı meyarın effektivlik
göstәricisindәn bәhs edilir.

qeyrikommersiya menecment elementlәrinin savadlı istifadә edilmәsi yolula xarici mühitә tәşkilatın
möhkәmlәndirilmәsi
partnyorların axtarış nәticәlәri vә analoji strukturlarla qarşılıqlı әlaqә

lobbizm sisteminin bu vә ya digәr sosialsiyasi qüvvәlәrin xeyrinә normativ aktların hazırlıq prosesi
menecer, mühasib vә s. daxil etmәklә ixtisaslı kadrların cәlb edilmәsi hesabına tәşkilatın inkişafı•
formalaşan daxili mühitin mövcudluğu
qeyrikommersiya menecment elementlәrinin savadlı istifadә edilmәsi yolula xarici mühitә tәşkilatın
möhkәmlәndirilmәsi
partnyorların axtarış nәticәlәri vә analoji strukturlarla qarşılıqlı әlaqә

qeyrikommersiya menecment elementlәrinin savadlı istifadә edilmәsi yolula xarici mühitә tәşkilatın
möhkәmlәndirilmәsi;
menecer, mühasib vә s. daxil etmәklә ixtisaslı kadrların cәlb edilmәsi hesabına tәşkilatın inkişafı•
qeyrikommersiya menecment elementlәrinin savadlı istifadә edilmәsi yolula xarici mühitә tәşkilatın
möhkәmlәndirilmәsi
partnyorların axtarış nәticәlәri vә analoji strukturlarla qarşılıqlı әlaqә
lobbizm sisteminin bu vә ya digәr sosialsiyasi qüvvәlәrin xeyrinә normativ aktların hazırlıq prosesi

lobbizm sisteminin bu vә ya digәr sosialsiyasi qüvvәlәrin xeyrinә normativ aktların hazırlıq prosesi
menecer, mühasib vә s. daxil etmәklә ixtisaslı kadrların cәlb edilmәsi hesabına tәşkilatın inkişafı•
formalaşan daxili mühitin mövcudluğu
qeyrikommersiya menecment elementlәrinin savadlı istifadә edilmәsi yolula xarici mühitә tәşkilatın
möhkәmlәndirilmәsi
partnyorların axtarış nәticәlәri vә analoji strukturlarla qarşılıqlı әlaqә

lobbizm sisteminin bu vә ya digәr sosialsiyasi qüvvәlәrin xeyrinә normativ aktların hazırlıq prosesi
menecer, mühasib vә s. daxil etmәklә ixtisaslı kadrların cәlb edilmәsi hesabına tәşkilatın inkişafı•
formalaşan daxili mühitin mövcudluğu
qeyrikommersiya menecment elementlәrinin savadlı istifadә edilmәsi yolula xarici mühitә tәşkilatın
möhkәmlәndirilmәsi
partnyorların axtarış nәticәlәri vә analoji strukturlarla qarşılıqlı әlaqә

lobbizm sisteminin bu vә ya digәr sosialsiyasi qüvvәlәrin xeyrinә normativ aktların hazırlıq prosesi
menecer, mühasib vә s. daxil etmәklә ixtisaslı kadrların cәlb edilmәsi hesabına tәşkilatın inkişafı•
formalaşan daxili mühitin mövcudluğu
qeyrikommersiya menecment elementlәrinin savadlı istifadә edilmәsi yolula xarici mühitә tәşkilatın
möhkәmlәndirilmәsi
partnyorların axtarış nәticәlәri vә analoji strukturlarla qarşılıqlı әlaqә
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Layihәdә ekspert qiymәtlәndirmәlәrin әmsalını nәzәrә almaqla mümkündür. Burada hansı
meyarın effektivlik göstәricisindәn bәhs edilir

Effektivlik göstәricilәri maraqlı tәrәflәrlә şәrikli yazılmış proqramlarda ola bilәr. Burada hansı
meyarın effektivlik göstәricisindәn bәhs edilir.

Layihәdә dövlәt ola bilәr. Burada hansı meyarın effektivlik göstәricisindәn bәhs edilir.

Layihәdә bәlәdiyyә ola bilәr. Burada hansı meyarın effektivlik göstәricisindәn bәhs edilir.

Layihәdә kommersiya strukturlarda partnyorluq qarşılıqlı әlaqәdә ola bilәr. Burada hansı meyarın
effektivlik göstәricisindәn bәhs edilir.

Layihәdә qeyrikommersiya strukturlardapartnyor qarşılıqlı әlaqәdә ola bilәr. Burada hansı

lobbizm sisteminin bu vә ya digәr sosialsiyasi qüvvәlәrin xeyrinә normativ aktların hazırlıq prosesi.
menecer, mühasib vә s. daxil etmәklә ixtisaslı kadrların cәlb edilmәsi hesabına tәşkilatın inkişafı•
formalaşan daxili mühitin mövcudluğu
qeyrikommersiya menecment elementlәrinin savadlı istifadә edilmәsi yolula xarici mühitә tәşkilatın
möhkәmlәndirilmәsi
partnyorların axtarış nәticәlәri vә analoji strukturlarla qarşılıqlı әlaqә

lobbizm sisteminin bu vә ya digәr sosialsiyasi qüvvәlәrin xeyrinә normativ aktların hazırlıq prosesi
menecer, mühasib vә s. daxil etmәklә ixtisaslı kadrların cәlb edilmәsi hesabına tәşkilatın inkişafı•
formalaşan daxili mühitin mövcudluğu
qeyrikommersiya menecment elementlәrinin savadlı istifadә edilmәsi yolula xarici mühitә tәşkilatın
möhkәmlәndirilmәsi
partnyorların axtarış nәticәlәri vә analoji strukturlarla qarşılıqlı әlaqә

lobbizm sisteminin bu vә ya digәr sosialsiyasi qüvvәlәrin xeyrinә normativ aktların hazırlıq prosesi
partnyorların axtarış nәticәlәri vә analoji strukturlarla qarşılıqlı әlaqә•
formalaşan daxili mühitin mövcudluğu
qeyrikommersiya menecment elementlәrinin savadlı istifadә edilmәsi yolula xarici mühitә tәşkilatın
möhkәmlәndirilmәsi
menecer, mühasib vә s. daxil etmәklә ixtisaslı kadrların cәlb edilmәsi hesabına tәşkilatın inkişafı

lobbizm sisteminin bu vә ya digәr sosialsiyasi qüvvәlәrin xeyrinә normativ aktların hazırlıq prosesi
partnyorların axtarış nәticәlәri vә analoji strukturlarla qarşılıqlı әlaqә•
formalaşan daxili mühitin mövcudluğu
qeyrikommersiya menecment elementlәrinin savadlı istifadә edilmәsi yolula xarici mühitә tәşkilatın
möhkәmlәndirilmәsi
menecer, mühasib vә s. daxil etmәklә ixtisaslı kadrların cәlb edilmәsi hesabına tәşkilatın inkişafı

lobbizm sisteminin bu vә ya digәr sosialsiyasi qüvvәlәrin xeyrinә normativ aktların hazırlıq prosesi
partnyorların axtarış nәticәlәri vә analoji strukturlarla qarşılıqlı әlaqә•
formalaşan daxili mühitin mövcudluğu
qeyrikommersiya menecment elementlәrinin savadlı istifadә edilmәsi yolula xarici mühitә tәşkilatın
möhkәmlәndirilmәsi
menecer, mühasib vә s. daxil etmәklә ixtisaslı kadrların cәlb edilmәsi hesabına tәşkilatın inkişafı

partnyorlarla qarşılıqlı әlaqә
menecer, mühasib vә s. daxil etmәklә ixtisaslı kadrların cәlb edilmәsi hesabına tәşkilatın inkişafı; 4))
partnyorlarla qarşılıqlı әlaqә

•
formalaşan daxili mühitin mövcudluğu
qeyrikommersiya menecment elementlәrinin savadlı istifadә edilmәsi yolula xarici mühitә tәşkilatın
möhkәmlәndirilmәsi
lobbizm sisteminin bu vә ya digәr sosialsiyasi qüvvәlәrin xeyrinә normativ aktların hazırlanması.
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meyarın effektivlik göstәricisindәn bәhs edilir.

Layihәnin yerinә yetirilmәsi gedişindә kütlәvi informasiya vasitәlәri ola bilәr. Burada hansı
meyarın effektivlik göstәricisindәn bәhs edilir.

Layihәdә qәbul edilәn mexanizmin çox pillәli olması. Burada hansı meyarın effektivlik
göstәricisindәn bәhs edilir.

Arqumentasiya qәbul edilәn mexanizmin çox pillәli sistemidir. Burada hansı meyarın effektivlik
göstәricisindәn bәhs edilir.

Layihәdә dövlәt hakimiyyәti orqanları vasitәsilә araqların hәrәkәt prosesidir. Burada hansı
meyarın effektivlik göstәricisindәn bәhs edilir.

– yaradılması ümumi mәqsәdlәrә nail olunması prosesidir. Cümlәni tamamlayın

lobbizm sisteminin bu vә ya digәr sosialsiyasi qüvvәlәrin xeyrinә normativ aktların hazırlanması.
partnyorlarla qarşılıqlı әlaqә•
formalaşan daxili mühitin mövcudluğu
qeyrikommersiya menecment elementlәrinin savadlı istifadә edilmәsi yolula xarici mühitә tәşkilatın
möhkәmlәndirilmәsi
menecer, mühasib vә s. daxil etmәklә ixtisaslı kadrların cәlb edilmәsi hesabına tәşkilatın inkişafı

lobbizm sisteminin bu vә ya digәr sosialsiyasi qüvvәlәrin xeyrinә normativ aktların hazırlanması.
partnyorlarla qarşılıqlı әlaqә•
formalaşan daxili mühitin mövcudluğu
qeyrikommersiya menecment elementlәrinin savadlı istifadә edilmәsi yolula xarici mühitә tәşkilatın
möhkәmlәndirilmәsi
menecer, mühasib vә s. daxil etmәklә ixtisaslı kadrların cәlb edilmәsi hesabına tәşkilatın inkişafı

partnyorlarla qarşılıqlı әlaqә
lobbizm sisteminin bu vә ya digәr sosialsiyasi qüvvәlәrin xeyrinә normativ aktların hazırlanması•
formalaşan daxili mühitin mövcudluğu
qeyrikommersiya menecment elementlәrinin savadlı istifadә edilmәsi yolula xarici mühitә tәşkilatın
möhkәmlәndirilmәsi
menecer, mühasib vә s. daxil etmәklә ixtisaslı kadrların cәlb edilmәsi hesabına tәşkilatın inkişafı

partnyorlarla qarşılıqlı әlaqә
lobbizm sisteminin bu vә ya digәr sosialsiyasi qüvvәlәrin xeyrinә normativ aktların hazırlanması•
formalaşan daxili mühitin mövcudluğu
qeyrikommersiya menecment elementlәrinin savadlı istifadә edilmәsi yolula xarici mühitә tәşkilatın
möhkәmlәndirilmәsi
menecer, mühasib vә s. daxil etmәklә ixtisaslı kadrların cәlb edilmәsi hesabına tәşkilatın inkişafı

partnyorlarla qarşılıqlı әlaqә
lobbizm sisteminin bu vә ya digәr sosialsiyasi qüvvәlәrin xeyrinә normativ aktların hazırlanması.•
formalaşan daxili mühitin mövcudluğu
qeyrikommersiya menecment elementlәrinin savadlı istifadә edilmәsi yolula xarici mühitә tәşkilatın
möhkәmlәndirilmәsi
menecer, mühasib vә s. daxil etmәklә ixtisaslı kadrların cәlb edilmәsi hesabına tәşkilatın inkişafı

layihәnin effektivliyi
koalisiya•
kompaniya
effektivlik meyarı
meyarların qiymәtlәndirilmәsi
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– ümumi mәqsәdlәrә nail olmaq üçün maraqların dәrk edilmәsidir. Cümlәni tamamlayın:

– ümumi mәqsәdlәrә nail olmaq üçün hörmәt edilmәsi әsasında müttәfiqlәrin üzә çıxarılmasıdır.
Cümlәni tamamlayın:

– ümumi mәqsәdlәrә nail olmaq üçün maraqların birlәşdirilmәsi prosesidir. Cümlәni tamamlayın

– latınca birlәşmәk demәkdir. Cümlәni tamamlayın:

– ümumi mәqsәdlәrә nail olmaq üçün mәhdud tәşkilatların sazişidir. Cümlәni tamamlayın:

– ümumi mәqsәdlәrә nail olmaq üçün qeyrimәhdud tәşkilatların sazişidir. Cümlәni tamamlayın

– ümumi mәqsәdlәrә nail olmaq üçün sәnaye birliklәrin birlәşmәsidir. Cümlәni tamamlayın:

layihәnin effektivliyi
koalisiya•
kompaniya
effektivlik meyarı
meyarların qiymәtlәndirilmәsi

layihәnin effektivliyi
koalisiya•
kompaniya
effektivlik meyarı
meyarların qiymәtlәndirilmәsi

layihәnin effektivliyi
koalisiya•
kompaniya
yeffektivlik meyarı
meyarların qiymәtlәndirilmәsi

layihәnin effektivliyi
koalisiya•
kompaniya
effektivlik meyarı
meyarların qiymәtlәndirilmәsi

layihәnin effektivliyi
koalisiya•
kompaniya
effektivlik meyarı
meyarların qiymәtlәndirilmәsi

layihәnin effektivliyi
koalisiya•
kompaniya
effektivlik meyarı
meyarların qiymәtlәndirilmәsi

layihәnin effektivliyi
koalisiya•
kompaniya
effektivlik meyarı
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– ümumi mәqsәd üçün ittifaq sazişidir. Cümlәni tamamlayın:

– ümumi mәqsәd üçün dövlәtlәr sazişidir. Cümlәni tamamlayın:

– ümumi mәqsәd üçün partiyalar sazişidir. Cümlәni tamamlayın:

– ümumi mәqsәd üçün müxtәlif tәşkilatların birlәşmәsidir. Cümlәni tamamlayın:

Layihәdә effektivlik meyarları neçә hissәdәn ibarәtdir.

Hәr bir qaldırılan problem son nәticә – inkişaf etmiş daxili mühit nöqteyinәzәrindәn eyni tәrzdә
araşdırıla bilәr vә belәliklә … üzә çıxarılır. Cümlәni tamamlayın:

Layihәnin mәqsәdli qrup tәlәbatların ödәnilmәsi üçün tәşkilatın istifadә etdiyi bütün növlәrin
tәsir qüvvәsini ifadә etmәlidir. Burada nәdәn bәhs edilir.

meyarların qiymәtlәndirilmәsi

layihәnin effektivliyi
koalisiya•
kompaniya
effektivlik meyarı
qiymәtlәndirilmәsi

layihәnin effektivliyi
koalisiya•
kompaniya
effektivlik meyarı
meyarların qiymәtlәndirilmәsi

layihәnin effektivliyi
koalisiya•
kompaniya
effektivlik meyarı
meyarların qiymәtlәndirilmәsi

ayihәnin effektivliyi
koalisiya•
kompaniya
effektivlik meyarı
meyarların qiymәtlәndirilmәsi

6.0
3•
2
4.0
5.0

layihәnin effektivliyi
effektivlik meyarı•
koalisiya
kompaniya
meyarların qiymәtlәndirilmәsi

layihәnin effektivliyi
effektivlik meyarı•
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Layihәnin mәqsәdli qrup tәlәbatlarının ödәnilmәsi üçün tәşkilatın istifadә etdiyi bütün formaları
ifadә etmәlidir. Burada nәdәn bәhs edilir.

Layihәnin mәqsәdli qrup tәlәbatlarının ödәnilmәsi üçün tәşkilatın istifadә etdiyi metodların ifadә
edilmәsi. Burada nәdәn bәhs edilir.

Layihәni onlar әhaliyә göstәrmәlidir. Burada nәdәn bәhs edilir.

Layihә dövlәtә göstәrilmәlidir. Burada nәdәn bәhs edilir.

Layihә bәlәdiyyә göstәrilmәlidir. Burada nәdәn bәhs edilir.

Layihә ticarәt orqanlarına göstәrilmәlidir. Burada nәdәn bәhs edilir.

Layihә qeyriticarәt strukturlarına göstәrilmәlidir. Burada nәdәn bәhs edilir.

•
koalisiya
kompaniya
meyarların qiymәtlәndirilmәsi

layihәnin effektivliyi
effektivlik meyarı•
koalisiya
kompaniya
meyarların qiymәtlәndirilmәsi

layihәnin effektivliyi
effektivlik meyarı•
koalisiya
kompaniya
meyarların qiymәtlәndirilmәsi

layihәnin effektivliyi
effektivlik meyarı•
koalisiya
kompaniya
meyarların qiymәtlәndirilmәsi

layihәnin effektivliyi
effektivlik meyarı•
koalisiya
kompaniya
meyarların qiymәtlәndirilmәsi

layihәnin effektivliyi
effektivlik meyarı•
koalisiya
kompaniya
meyarların qiymәtlәndirilmәsi

layihәnin effektivliyi
effektivlik meyarı•
koalisiya
kompaniya
meyarların qiymәtlәndirilmәsi
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Layihә kütlәvi informasiya vasitәlәrinә göstәrilmәlidir. Burada nәdәn bәhs edilir.

– tәşkilat rәhbәrinin idarәetmә keyfiyyәtini әks etdirmәlidir. Cümlәni tamamlayın.

– layihә rәhbәrinin idarәetmә keyfiyyәtini göstәrilmәlidir. Cümlәni tamamlayın.

Effektivlik meyarların qiymәtlәndirilmәsi neçә üsulla hәyata keçirilir.

Layihәdә әldә edilmiş nәticәlәrin qiymәtlәndirilmәsi. Burada nәdәn bәhs edilir.

Layihәdә nәticәlәrin tәmin edilmәsilә bağlı xәrclәrin nisbәtinin kәmiyyәt qiymәtlәndirilmәsi.
Burada nәdәn bәhs edilir.

layihәnin effektivliyi
effektivlik meyarı•
koalisiya
kompaniya
meyarların qiymәtlәndirilmәsi

layihәnin effektivliyi
effektivlik meyarı•
koalisiya
kompaniya
meyarların qiymәtlәndirilmәsi

layihәnin effektivliyi
effektivlik meyarı•
koalisiya
kompaniya
meyarların qiymәtlәndirilmәsi

layihәnin effektivliy
effektivlik meyarı•
koalisiya
kompaniya
meyarların qiymәtlәndirilmәsi

6.0
2•
3
4.0
5.0

layihәnin effektivliyi
meyarların qiymәtlәndirilmәsi•
koalisiya
kompaniya
effektivlik meyarı

layihәnin effektivliyi
meyarların qiymәtlәndirilmәsi•
koalisiya
kompaniya
effektivlik meyarı
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Layihәdә xәrclәr planlaşdırılır. Burada nәdәn bәhs edilir.

Şәhәr miqyasında xarici marketinq mühitindә müxtәlif subyekt nümayәndәlәrin fikrini nәzәrә
alır. Burada nәdәn bәhs edilir.

Şәhәr miqyasında daxili marketinq mühitindә müxtәlif subyekt nümayәndәlәrin fikrini nәzәrә
alır. Burada nәdәn bәhs edilir.

Layihәdә mülahizәlәrin nәzәrә alınması. Burada nәdәn bәhs edilir.

Layihәdә çıxarılan nәticәlәrin nәzәrә alınması. Burada nәdәn bәhs edilir.

Layihәdә söylәnәnlәrin әhәmiyyәtinin nәzәrә alınması. Burada nәdәn bәhs edilir.

– müxtәlif fondların müsabiqә әsasında alınan tәşkilata tәmәnnasız pul yardımıdır. Cümlәni
tamamlayın.

layihәnin effektivliyi
meyarların qiymәtlәndirilmәsi•
koalisiya
kompaniya
effektivlik meyarı

layihәnin effektivliyi
meyarların qiymәtlәndirilmәsi•
koalisiya
kompaniya
effektivlik meyarı

layihәnin effektivliyi
meyarların qiymәtlәndirilmәsi;•
koalisiya
kompaniya
effektivlik meyarı

layihәnin effektivliyi
meyarların qiymәtlәndirilmәsi•
koalisiya
kompaniya
effektivlik meyarı

layihәnin effektivliyi
meyarların qiymәtlәndirilmәsi•
koalisiya
kompaniya
effektivlik meyarı

layihәnin effektivliyi
meyarların qiymәtlәndirilmәsi•
koalisiya
kompaniya
effektivlik meyarı

lobbizm
qrant•
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– dövlәtdәn müsabiqә әsasında alınan puldur. Cümlәni tamamlayın.

– bәlәdiyyә strukturlarından müsabiqәlә alınan puldur. Cümlәni tamamlayın.

– qeyrikommersia xarakterli tәşkilatdır. Cümlәni tamamlayın.

– dövlәtlәrin vә s. ittifaqıdır. Cümlәni tamamlayın.

– yaradıcı menecerdir. Cümlәni tamamlayın.

– qurucu menecerdir. Cümlәni tamamlayın.

– arqumentlәşdirmә sisteminin hazırlanması vә qәbul edilmәsi mexanizmini özündә birlәşdirәn
çoxpillәli prosesdir. Cümlәni tamamlayın.

kvari
koalisiya
kreativ menecer

lobbizm
qrant•
kvari
koalisiya
kreativ menecer

lobbizm
qrant•
kvari
koalisiya
kreativ menecer

lobbizm
kvari•
qrant
koalisiya
kreativ menecer

lobbizm
koalisiya•
qrant
kvari
kreativ menecer

lobbizm
kreativ menecer•
qrant
kvari
koalisiya

lobbizm
kreativ menecer•
qran
kvari
koalisiya

kreativ menecer

•
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– dövlәt hakimiyyәt orqanları vasitәsilә maraqların hәrәkәti prosesidir. Cümlәni tamamlayın.

– istehsalsatış üzrә mütәxәssis. Cümlәni tamamlayın.

Ümumi mәnada … ümumi әsası bildirәn hansısa ilkin başlanğıc formasıdır. Cümlәni tamamlayın.

– ümumi sxemi bildirәn hansısa ilkin formadır. Cümlәni tamamlayın.

– ümumi bir şeyin sonradan әmәlә gәlmәsini bildirәn hansısa ilkin başlanğıcdır. Cümlәni
tamamlayın.

 sistematik nәzarәt etmәkdir. Cümlәni tamamlayın.

– istiqamәtlәndirmә ilә tәşkilatın mәqsәdlәrinә nail olmasına könüllülәrin cәlb edilmәsidir.

lobbizm•
qrant
kvari
koalisiya

kreativ menecer
lobbizm•
qrant
kvari
koalisiya

marketoloq
matris•
volontyorların menecmenti
model
monitorinq

monitorinq
matris•
marketoloq
volontyorların menecmenti
model

monitorinq
matris•
marketoloq
volontyorların menecmenti
model

monitorinq
matris•
marketoloq
volontyorların menecmenti
model

monitorinq
volontyorların menecmenti•
marketoloq
matris
model
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Cümlәni tamamlayın.

– hәvәslәndirmәk vә tәşkilatın mәqsәdinә nail olunmasına istiqamәtlәnmәsidir. Cümlәni
tamamlayın.

Könüllülәr bizim hәyatımızın istәnilәn sferasında fәaliyyәt göstәrә bilәrlәr, lakin ictimai vә qeyri
kommersiya tәşkilatlarında onlar daha lazımlıdırlar. Burada nәdәn bәhs edilir.

– latınca tәrcümәdә «nümunә» demәkdir. Cümlәni tamamlayın.

– orijinal sistemin bәzi әhәmiyәtli xassәlәrini әks etdirir. Cümlәni tamamlayın.

– müәyyәn predmetin vә ya hadisәnin analoqudur. Cümlәni tamamlayın.

Bu sistemi yaradılması vә ya idarә edilmәsi üçün orijinal haqqında biliklәrin saxlanılması
lazımdır. Burada nәdәn bәhs edilir.

monitorinq
volontyorların menecmenti•
marketoloq
matris
model

monitorinq
volontyorların menecmenti•
marketoloq
matris
model

monitorinq
volontyorların menecmenti•
marketoloq
matris
model

monitorinq
model•
marketoloq
matris
volontyorların menecmenti

monitorinq
model•
marketoloq
matris
volontyorların menecmenti

monitorinq
model•
marketoloq
matris
volontyorların menecmenti

monitorinq
model•
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– latınca tәrcümәdә yada salan demәkdir. Cümlәni tamamlayın.

– sosialiqtisadi hadisәnin müşahidә edilmәsi demәkdir. Cümlәni tamamlayın.

– sosialiqtisadi proseslәrә nәzarәt etmәkdir. Cümlәni tamamlayın.

Sosialiqtisadi proseslәrin planlaşdırmaq mәqsәdilә mәlumatların kütlәvi kommunikasiya
vasitәlәrin toplanmasıdır. Burada nәdәn bәhs edilir.

– mәqsәdli mәnfәәt götürmәk ә әldә olunan mәnfәәti iştirakçılar arasında bölüşdürmәk olmayan
tәşkilatdır. Cümlәni tamamlayın.

– ontoloji sintezdir. Cümlәni tamamlayın.

– nümunәlәrin vә proqramların kömәylә daimi dәyişmә prosesi olan mәdәniyyәtin әsasını tәşkil

marketoloq
matris
volontyorların menecmenti

model
monitorinq•
marketoloq
matris
volontyorların menecmenti

model
monitorinq•
marketoloq
matris
volontyorların menecmenti

model
monitorinq•
marketoloq
matris
volontyorların menecmenti

model
monitorinq•
marketoloq
matris
volontyorların menecmenti;

sosial sfera
QKT•
ontosintez
«döyünәn» menecment
koalisiyanın yaradılması

sosial sfera
ontosintez•
QKT
«döyünәn» menecment
koalisiyanın yaradılması
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edәn dunya materiallarından olan reallıqdır. Cümlәni tamamlayın.

Fәaliyyәt mexanizminә görә dünya materialının ayrıayrı hissәlәrindәn hansısa vahidin meydana
gәlmәsi bu vahidliyә xas olan, lakin onun hissәlәrinә xas olmayan xüsusiyyәtin verilmәsi prosesidir.
Burada nәdәn bәhs edilir.

– keçid dövrünün qeyritaraz sosialiqtisadi sistemlәrinin menecer vә müştәrinin inkişafın tәbii
dalğalanması prosesindә, hansı ki, differensasiya meyllәri inteqrasiya meyllәrin idarә edilmәsidir.
Cümlәni tamamlayın.

Sosialiqtisadi sistemdә ayrılmaqyaxınlaşma, әlaqәnin zәiflәnmәsi – onların güclәnmәsinә
çevrilir, keyfiyyәtcә yeni resurs daşıyan münasibәtlәrinin әsasında idarә edilmәsidir. Burada nәdәn
bәhs edilir:

– ümumi mәqsәdә nail olmaq üçün maraqların birlәşmәsidir. Cümlәni tamamlayın.

– maddi vә mәnәvi sәrvәtlәrin bölüşdürülmәsidir. Cümlәni tamamlayın.

– ictimai hәyatın bütün tәrәflәrini tәmin etmәkdir. Cümlәni tamamlayın.

sosial sfera
ontosintez•
QKT
«döyünәn» menecment
koalisiyanın yaradılması

sosial sfera
ontosintez•
QKT
«döyünәn» menecment
koalisiyanın yaradılması

sosial sfera
«döyünәn» menecment•
QKT
ontosintez
koalisiyanın yaradılması

sosial sfera
«döyünәn» menecment•
QKT
ontosintez
koalisiyanın yaradılması

sosial sfera
koalisiyanın yaradılması•
QKT
ontosintez
«döyünәn» menecment

koalisiyanın yaradılması
sosial sfera•
QKT
ontosintez
«döyünәn» menecment



446

447

448

449

– insan hәyatının әmәk vә mәişәt şәraitindәn sağlamlıq vә istirahәtindәn olan bütün sahәlәri әhatә
edir. Cümlәni tamamlayın.

Layihәdә onları tәşkilatların fәaliyyәt standartları kimi qiymәtlәndirmәk olar. Burada nәdәn bәhs
edilir.

Layihәnin mәhdudluğu neçә tәlәbi yerinә yetirmәlidir.

Layihәnin ekspert qiymәtlәndirilmәsi neçә mәrhәlәdә hәyata keçirilir
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