sistem
administratorluğu

sistem
administratoru kimdir?

Çoxumuz onları tanımırıq, nə işlə məşğul olduqları haqqında cüzi təsəvvürümüz
belə yoxdur. Sistem administratorları olmasaydı gündəlik həyatımızda nə
dəyişərdi? Məsələn, bütün sistem administratorları eyni gündə məzuniyyətə
çıxsaydı, bunun insanlara təsiri necə olardı?
Email-lərimiz, SMS-lərimiz, zənglərimiz gedib-gələrdimi? POS-terminallar,
kassa aparatları, ATM cihazları, pul köçürmələri və digər bank xidmətləri işlək
vəziyyətdə olardımı? Kommunal xidmətlər, nəqliyyat sistemləri problemsiz
işləyərdimi? Qatarlar, işıqforlar, avia-naviqasiya sistemləri fəaliyyətlərini davam
etdirə bilərdimi?
İnformasiya texnologiyaları (İT) sistemlərini quran, idarə edən və onların
problemsiz işləmələrini təmin edən sistem administratorları sektorun pərdə
arxasındakı qəhrəmanlarıdır. Bu qəhrəmanlar sırasına qoşulmaq üçünsə ciddi
təhsil almalı, özünü yetişdirməlisən.

kimlər üçündür?

Sistem administratoru olmaq üçün riyaziyyat və ya mühəndislik ixtisası üzrə
ali təhsilli olmaq vacib deyil. Tədris proqramına qatılan tələbələrin gələcəkdə
sistem və şəbəkə təminatı üzrə mütəxəssis olmaq üçün istəkli olmaları
kifayətdir.
Proqrama Microsoft-un ən son texnologiyalarından istifadə edərək, texniki
infrastrukturu tam olaraq dizayn etmək, qurmaq, idarə etmək, informasiya
texnologiyaları həllərinə və bu sahədə ən son trendlərə bələd olmaq istəyənlər
qoşula bilər.
Dərs vəsaitlərini və əlavə metodik materialları mənimsəmək üçün orta səviyyədə
texniki ingilis dili bilikləri tövsiyə olunur. İngilis dili və sistem administratorluğu
barəsindəki baza bilik çatışmazlığı təhsilin ilk aylarında aradan qaldırılır.
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#SistemBurada
tədris proqramı

iş yerləri

Toplam 350 saat davam edən Sistem Administratorluğu
tədris proqramında öyrəniləcəklər:

Sistem Administratorluğu tədris proqramından məzun
olanların real sektorda tutacaqları vəzifələr:

yy Fundamentals of a Windows Server® Infrastructure
yy Installing and Configuring Windows 10
yy Installation, Storage, and Compute with
Windows Server 2016
yy Networking with Windows Server 2016
yy Identity with Windows Server 2016
yy Securing Windows Server 2016

yy Dövlət qurumlarının, böyük şirkətlərin İT və
proqramlaşdırma bölmələrində
xx Sistem analitiki
xx Sistem mütəxəssisi
xx Sistem administratoru
xx Şəbəkə adminstratoru
yy Kiçik və orta müəssisələrin İT və
proqramlaşdırma bölmələrində
xx Sistem mütəxəssisi

yy Linux System Administration

xx Sistem administratoru
xx Şəbəkə adminstratoru
xx Layihə meneceri
xx İT meneceri

sertifikasiya

xx Şəbəkə təhlükəsizliyi meneceri

Sistem Administratorluğu tədris proqramını bitirən
məzunların əldə edə biləcəkləri sertifikatlar:
xx Microsoft Certified Solution Associate — MCSA:
Windows Server 2016

yy Microsoft-un partnyor şirkətlərində
xx İT mühəndisi
xx İT administratoru
yy Tədris qurumlarında

xx Microsoft Certified Solution Expert — MCSE:
Cloud Platform and Infrastructure

xx Texniki məsləhətçi
xx MCT — Microsoft Certified Trainer

xx Linux Foundation: Certified SysAdmin

Code Academy yüksək texnologiyalar sahəsində təcrübəli mütəxəssislər hazırlayan

Nizami küçəsi, 203B

və bu istiqamətdə bəynəlxalq şirkətlərlə əməkdaşlıq edən tədris müəssisəsidir. Təhsil

AF Business House, 2-ci mərtəbə

strategiyasının əsas məqsədlərindən biri qlobal bazarda rəqabət apara biləcək

Mobil: +99450 444 2633

kadrlar hazırlamaqdır. Bu məqsədlə yola çıxan Code Academy Azərbaycanda bu

Whatsapp: +99450 444 2633

sahədə karyera qurmaq istəyənlərin potensialını dəyərləndirərək, fərdi və peşəkar

Tel: +99412 555 2525

inkişafları üçün onları zəruri bilik və praktiki vərdişlərlə təmin edir.

info@code.edu.az

Qısaca, #GələcəkBurada
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