Nazim Əlliyev Biznes Təlimləri
NABT Danışıqların aparılması bacarıqları təlim programı

Sentyabr 22-25, 2020
Saat 16:00-18:00 (və ya razılıqla)
4 gün X 2 saat (cəmi 8 saat) canlı onlayn təlim + kitabça + video təqdimat
Qiymət: Təməl Danışıqlar 1 iştirakçı 50 AZN, Üstün Danışıqlar 100 AZN
Hər iki təlimdə iştirak: Bir iştirakçı üçün 120 AZN, özünüzlə bir nəfər iştirakçı
gətisəniz hər ikinz üçün bir yerdə 200 AZN. Sualınız varsa buyurun votsapla yazın.
Votsap №: +994 250 33 80

Bu təlimdə iştirak etdikdən sonra siz aşağıdakıları peşəkar bacarıqla edə
biləcəksiniz:







İşgüzar münasibət qurarkən tanıdığınız və yeni tanış olduğunuz insanlara sizin arzu və
istəklərinizə əhəmiyyət verməsinə nail ola biləcəksiniz.
Tərəfdaşlarınız, Rəhbərləriniz və digər iş gördüyünüz
insanların sizə sadəqtli olacaqlararına nail ola biləcıksiniz.
Sizdən vazifəcə və ya digər üstünlüyü olan insanlarla aşırı
münaqişə yaratmadan öz prinsip, dəyər və maraqlarınızı
təmin edə biləcəksiniz.
Gənc uşaqlarınız və bütün ailə üzvləriniz, dostlarınızla daha
ahəngli münasibətlər qura biləcəksiniz.
Qarşınıza qoyduğunuz karyera, təhsil və ya biznes
məqsədlərinə daha geniş imkanlar və münasib zaman kəsiyində çata biləcəksiniz.

“Unutmayın biz ancaq danışıq apara bildiyimiz qədər əldə edə bilirik.” Bu deyim dünyanın
əksər peşəkar danışıq aparanları tərəfindən qəbul edilmiş bir aksiomdur. Sizdən asılı olan işləri
siz böyük həvəslə və zəhmətkeşliklə görsəniz belə sizin müvəffəqiyyətinizdə digərlərindən asılı
olan imkanlar mütləq danışıqlardan keçir. Danışıq aparmağın öz yolu və sirləri var. Nə
məktəbədə nə universitetlərdə təsüfki hələ bu bacarıqları bəzi istisnalar xaricində geniş miqyasda
öyrətmirlər. Öyrənmək isə heç zaman gec deyil. Bu təlim Harvard Hüquq məktəbinin keçirdiyi
Danışıqlar Proqramına (surəti deyil) dəyər və prinsipləri həmçinin fəlsəfəsi ilə uyğundur. Öyrəndikləriniz
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dünaynın hər yernidə apardığınız danışıqlar zamanı sizə fayda verəcəkdir. Danışıqlar
təliminə qoşulun və həyatda razı olmadığınız münasibətləri yenidən qurun.

Təlimi necə keçiriləcək
Təlim hər biri 2 saat olmaqla 4 gün ərzində virtual olaraq keçiriləcəkdir. Təlim prosesləri və
gündləyi aşağıda verilmişdir.
Təlim prosesi

izahı

1

Təlimə giriş

2

Ön-test

4

4 gün hər gün 2 saat olmaq
etibarı ilə Zoom üzərindən aktiv
iştirak formatında təlim

10

Son-test

İştirakçılarla tanışlıq, onların konkret gözləmələrinin
öyrənilməsi, təlimin məqsədlərinin təqdim edilməsi,
öyrənmə prosesinin izahı və digər inzibati
məlumatların verilməsi.
Təlimdən 2 saat əvvəl iştirakçılara təlimə dair 7-10
sualdan ibarət elektron test təqdim olunacaq və onlar
bu testi cavablandıracaqlar.
Təməl Danışıqlar təlimində siz danışıqlar aparmağın
olduqca təsirli və səmərəli strukturunu və addımlarını
öyrənəcəksiniz. Hər bir addım üçün işlədəcəyiniz
praktiki və konkret texnikalar öyrənəcəksiniz.
Həmçinin bütün öyrəndiklərinizi sizə verilən həyat və
iş senarilərinə əsasən səhnəcik şəkilində tətbiq edərək
bacarıqlar əldə edəcəksiniz. Üstün Danışıqlar
təlimində iştirak etməyi seçsəniz bu halda əlavə
olaraq inadcıl danışıq texnikalarını öyrənəcəksiniz ki,
bu əsasən sizin koflikt şəraitində yüksək stressli
situasiyalarda münasibətdə olduğunuz insanlarla
münasibəti qorumaq şərti ilə öz maraqlarınızı təmin
edə bilcəyiniz üçün lazım olan daha üstün texnikalar
öyrənəcəksiniz.
Təlim bitdikdən sonra bütün iştirakçılar. 7-10 sualdan
ibarət ön testi təkrar olaraq keçrilər.

11

Təlimin dəyərləndirilməsi

13

NABT Sertifikatının təqdim
olunması
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Təlimdən dərhal sonra bütün iştirakçılar anonim
olaraq təlimin keyfiyyətini dəyərləndirirlər. Test
elektron olaraq icra olunur.
NABT Sertifikatının alınması üçün təlimdə 100% iştirak
etmək və ən azı son testi 70% düz cavablandırmaqdır.
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Gün 1
Zoom-a qoşulma
Tanışlıq
Təlim məqsədləri
Pre-test
Hazırkı danışıq aparma bacarıqlarına dəyərləndirilməsinə dair təlim
fəaliyyəti.
Tənəfüs
NABT danışıqlar modelinin təqdimatı
Təqdimata dair sual və müzakirələr
Yekun
Gün 2
Zoom-a qoşulma
Giriş
NABT danışıqlar modelinin təqdimatı (davamı)
Sual və Müzakirələr
Tənəfüs
NABT danışıqlar modelinin tətbiqi
Tətbiq haqqında müzakirələr
Yekun
Gün 3
Zoom-a qoşulma
Giriş
NABT danışıqlar modelinin tətbiqi (davamı)
Tənəfüs
NABT danışıqlar modelinin təkrar təqdimatı və tətbiqi üçün
müzakirələr
Yekun
Gün 4 (təlimdən 1 həftə sonra)
Zoom-a qoşulmaq
Təqbiq barəsinə sorğu və müzakirələr
Tənəfüs
Toplanmış suallara uyğun olaraq praktiki məsləhət və
gücləndirmələr.

performance üçün təlim

Təlimçi haqqında
1996-cı ilədən başalayaraq Nazim Əliyev (26 yaşında) Oxfam Böyük Britaniya Beynəlxalq
İnkişaf təşkilatının Əmanət və Kredit Proqramının (indiki Gələcək üçün Maliyyə BOKT) Rəhbəri olaraq
Azərbaycanda micro-maliyyə fəaliyyətinin pioneri olmuş. Bir neçə il sonra Azərbaycan-da artıq
fəaliyətdə olan yeni mikromaliyyə layihələrinin qeyri-formal birliyinə liderlik edərək həm Qeyri-Bank
Kredit Təşkilatları haqqında olan qanunverciliyin qəbul olunması və inkişafında mikromaliyyə
təşkilatlarının təmsilçisi kimi çox saylı danışıqlar aparmış və iştirakçısı olmuşdur. Sonrala 2001-2004-cü
illərdə FİNCA Azerbaycan BOKT-nun İdarə Heyəti Sədr-nin birinci müavini vəzifəsində fəaliyyətini davam
etdirərək 2001-ci ildə, 31 yaşında Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiyasının İdarə Heyətinin İlk Sədri
seçilmişdir.
O, bütün karyerası boyu bu və ya digər müxtəlif səviyyəli o
cümlədən şəxslər, qruplar, şirkətlər arası konfliktlərin dayanıqlı
həll edilməsində, problemli kreditlərin müştəriləri itirmədən həll
edilməsində və s. şəraitlərdə öz adından və ya digərləri adından
danışıqlar aparmış, bəzən danışıq aparan komandanın bir üzvü
olmuşdır. Həmçinin indiyədək həm Azərbaycanda həm digər
ölkələrdə 100-lərlə peşəkar danışıq aparanlar təlimləndirmişdir və
inanıram ki, öyrəynəcəyiniz sadə lakin təsirli texnikalar və
sistematik addımlar sizə öz məqsədlərinizə çatmağınızda kömək edəcəkdir. Azərbaycanda FİNCA
Azerbaijan, FinDev Azərbaycan, Dəmir Bank, Rabita Bank və Kapital Bank-ın müştərilərlə bir başa
ünsiyyətdə olan Rəhbər, Hüquq və Kredit işçi heyəti nümayəndələri bu təlimdən faydalanıblar.
Nazim Əliyev, Böyük Britaniya Cheveninq Fondunun Mükafatçısıdır. O, Mançester Universitetinin İnsan
Resurslarının İnkişafı və İdarə edilməsi üzrə Aspiranturasını, Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun isə
İqtisadiyyat fakulətsini bitirmişdir. Əlavə olaraq o, danışıqların aparılması və mediatorluq bacarıqlarına
dair Bridges Consulting, Global Negotiatiors and Mediators və Alternative Dispute Resolution (ADR) İtaly
kimi Beynəlxalq nüfuzlu təlim mərkəzləri tərəfəindən verilmiş bir neçə Beynəlxalq sertifikatlara malikdir.
Təlim barəsində daha ətraflı məlumat almaq üçün aşğıdakı telefon nömrəsinə zəng edə və ya müvafiq
elektron poçta yaza bilərsiniz:

Əlaqə üçün:
Tel/Vatsap: +994 50 250 33 80
E-poçt: nazimaliyev@hotmail.com
Internet səhifə: www.nazimaliyev.com
NABT biznes səhifəsi: https://www.facebook.com/nabtnc
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