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Peşəkar fəaliyyət 

 Makroiqtisadi, regional, aqrobiznes və davamlı inkişaf məsələləri üzrə 

   ekspert (PhD) – 1981-ci ildən 

 Özəl, ictimai və dövlət qurumlarında  məsləhətçi – 1994-cü ildən 

 Auditor – 2006-cı ildən 

 Daxili Auditor (Daxili Auditorlar İnstitutu, ABŞ) – 2006-cı ildən 

 Qiymətləndirici (MRICS, ASA) – 2008-ci ildən 

 Qiymətləndirmə üzrə ekspert (RICS) – 2013-cü ildən  

 Qeydiyyata alınmış qiymətləndirici (RICS) – 2019-cu ildən  

 

Təcrübə 

 Azərbaycanda və Orta Asiya ölkələrində xarici və yerli şirkətlərin və QHT-lərin 

  audit və icmallarının aparılması və onlara nəzarət edilməsi 

 Biznes planlaşdırma və bazar araşdırmalarının aparılması və ona nəzarət 

  edilməsi 

 Aktivlərin, əmlakın və biznesin qiymətləndirilməsinin aparılması və nəzarət 

  edilməsi 

 Zərərin qiymətləndirilməsi (müharibə, fəlakət, saxtakarlıq halları və s.) 

 Uyğunluq yoxlaması (due diligence), qanun pozuntularının və saxtakarlıq 

  hallarının müəyyən edilməsi 

 Biznes üçün proqram təminatının hazırlanması və tətbiqi 

 Regional planlaşdırma, makroiqtisadi, aqrobiznes və davamlı inkişaf 

  problemləri ilə bağlı tədqiqatların aparılması və onlara nəzarət edilməsi 

 Borcların idarə edilməsi üzrə təlim kurslarının hazırlanması və tədrisi, 

  araşdırma və qiymətləndirmə 

 

Üzv olduğu cəmiyyətlər 
 
 Azərbaycan Qiymətləndiricilər Cəmiyyəti – Sədr müavini (2002) 

 Azərbaycan Auditorlar Palatası – Komitənin Sədri (2006) 

 Daxili Auditorlar İnstitutu, ABŞ (2006) 

 RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), Böyük Britaniya (2013) 

 

Xidmət sahəsi 

 Audit 

 Qiymətləndirmə 

 Biznes üçün proqram təminatının 
hazırlanması və tətbiqi 

 Mühasibat xidmətləri 

 Davamlı inkişaf üçün regional və 

  sektoral planlaşdırma 

 

İxtisaslaşdığı sahə 

 Özəl müəssisələr 

 Daşınmaz əmlak və inşaat 

 Sığorta şirkətləri 

 Regional qurumlar və icmalar 

 

Təhsil 

 Moskva Kənd Təsərrüfatı 

   Akademiyası – İqtisadçı 

 SSRİ Elmlər Akademiyasının Mərkəzi 

   İqtisadi-Riyaziyyat İnstitutu –  

   İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru 

 

 

 

Zamin Hüseynov (Ph.D, CA, MRICS) 
İdarəedici partnyor – Direktor 
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