
Yeni texnologiyalar sayəsində artıq öz xəyallarımızı bir neçə saat 
ərzində reallarşdıra bilərik. Arzu etdiyimiz ev dizaynı, otaqda etmək 
istədiyimiz dəyişikliyi kompüter arxasında əyləşərək qısa müddətdə 
vizuallaşdıra bilərik. Digital Memarlıq və 3D tədris proqramımız öz xəyalını 
reallaşdırmaq istəyən hər kəsə bu imkanı yaradır.

Code Academy-nin Autodesk şirkəti ilə olan partnyorluğu əsasında 
tələbələr ən son texnoloji məhsulları istifadə edərək öz xəyallarının 
memarı ola bilərlər.

Code Academy-nin Digital Memarlıq və 3D tədris proqramında işti-
rak etmək üçün memarlıq və incəsənət ixtisası üzrə ali təhsilli olmaq 
tələb olunmur.

Tədris proqramında iştirak etmək istəyənlərin interyer və eksteryer 
dizayna, vizualizasiya texnologiyalarına maraqlı olmaları, bu sahədə 
öz biliklərini artırma istəklərinin və ya karyera qurma hədəflərinin 
olması gözlənilir.

xəyallarını reallaşdır

kimlər üçündür?

digital memarlıq
və 3d

Yeni dünyaya qapı aç!



tədris proqramı

Toplam 230 saat davam edən Digital Memarlıq və 
3D tədris proqramında öyrəniləcəklər:

 İşçi layihəsinin AutoCAD ilə yığılması

 İnteryer və eksteryer dizaynın Revit ilə hazırlanması

 3ds Max ilə modelləşdirmə

 V-ray və Corona ilə vizualizasiya

 Adobe Photoshop ilə post production və 
təqdimat hazırlanması

iş yerləri

Digital Memarlıq və 3D tədris proqramından məzun 
olanların real sektorda tutacaqları vəzifələr:

Ümumi memarlıq şirkətlərində

 Eksteryer (fasad) dizayner

 İnteryer dizayner

 Landşaft dizayner

 Fit-out dizayner

 Baş memar

 Layihə rəhbəri

Tikinti, Sənaye məhsulları dizaynı, Daşınmaz əmlak şirkətlərində

 Texniki dizayner

 Vizuallaşdırma mütəxəssisi

 Modelləşdirmə mütəxəssisi

beynəlxalq sertifikasiya

Digital Memarlıq və 3D tədris proqramını uğurla 
bitirən məzunlarımız öz üzərində çalışaraq aşağıdakı 
beynəlxalq sertifikatları əldə edə bilərlər:

 Autodesk Certified Professional in AutoCAD 
for Design and Drafting

 Autodesk Certified Professional in Revit
for Architectural Design

Code Academy yüksək texnologiyalar sahəsində təcrübəli mütəxəssislər hazırlayan 

və bu istiqamətdə bəynəlxalq şirkətlərlə əməkdaşlıq edən tədris müəssisəsidir. Təhsil 

strategiyasının əsas məqsədlərindən biri qlobal bazarda rəqabət apara biləcək 

kadrlar hazırlamaqdır. Bu məqsədlə yola çıxan Code Academy Azərbaycanda bu 

sahədə karyera qurmaq istəyənlərin potensialını dəyərləndirərək, fərdi və peşəkar 

inkişafları üçün onları zəruri bilik və praktiki vərdişlərlə təmin edir. 

Qısaca, #GələcəkBurada

Nizami küçəsi, 203B 

AF Business House, 2-ci mərtəbə

Mobil: +99450 444 2633 

Whatsapp: +99450 444 2633

Tel: +99412 555 2525

info@code.edu.az

code.edu.az
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əlavə
məşğələ 
saatları

həftə sonu səhər
10:00 – 14:45

23 həftə

həftə sonu günorta
15:30 – 20:15

23 həftə

LAB

#3DBurada
#DigitalMemarlıqBurada                                               

həftə içi səhər 9:00 – 12:4515 həftə

14:00 – 17:4515 həftə həftə içi günorta

19:00 – 21:4520 həftə həftə içi axşam


