
Şəbəkə müxtəlif əşyaların, sistemlərin, hətta insanların bir-biri ilə əlaqəsidir. 
Birdən çox kompüterdən istifadə edən şirkətlərdə şəbəkə administratoruna 
ehtiyac duyulur. Şəbəkə administratoru cihazlar arasında kommunikasiya 
yaradır, ötürülən informasiyanın doğruluğunu yoxlayır, fayllar arasında olan 
məlumat mübadiləsini aparmaq üçün şəbəkədə olan çoxsaylı cihazları 
konfiqurasiya edir. Eyni zamanda monitorinq proqramlarından istifadə edərək 
avadanlıqların sağlamlığını və şəbəkədə baş verən prosesləri yoxlayır. 

Dövlət və özəl şirkətlərin müasir tələblərini qarşılayan tədris proqramımızın 
məqsədi də bu sahə üzrə müəssisələrin axtardığı peşəkarları yetişdirməkdir. 
Tədris proqramında tələbələr şəbəkə komponentləri, simli və simsiz şəbəkələrin 
konfiqurasiyası, daxili şəbəkənin internetlə təmini, hücumlardan müdafiə olunma 
kimi bacarıqlara yiyələnə biləcəklər. Proqram sonunda isə CISCO avadanlıqları 
ilə işləmək və beynəlxalq sertifikasiya imtahanına daxil olma şansını əldə edirlər. 

Tədris proqramında informasiya texnologiyaları sahəsində müəyyən bilik və 
təcrübəyə sahib olan və şəbəkə administratorluğu üzrə özünü ixtisaslaşdırmaq 
istəyən şəxslər iştirak edə bilər.

Dərs vəsaitlərini və əlavə metodik materialları mənimsəmək üçün texniki ingilis 
dili biliklərinə yiyələnmək tövsiyə olunur. İngilis dili baza bilik çatışmazlığı təhsilin 
ilk aylarından aradan qaldırılır.        

şəbəkə  
administratoru kimdir?

kimlər üçündür?

Yeni dünyaya qapı aç!

şəbəkə 
administratorluğu



tədris proqramı

Toplam 120 saat davam edən Şəbəkə Administratorluğu  
tədris proqramında öyrəniləcəklər:

 y Daxili şəbəkələr və ümumi protokollar

 y Şəbəkə Protokolları

 y IP Adreslər və Subnetting

 y Routerlar ilə iş

 y Simsiz şəbəkələr

 y Daxili şəbəkədə təhlükəsizik

 y IP Servisləri

 y Şəbəkə arxitekturası və avtomatlaşdırma

iş yerləri

Şəbəkə Administratorluğu tədris proqramından məzun 
olanların bank, sığorta, dövlət müəssisələrində və 
informasiya texnologiyaları sahəsinə aid şirkətlərdə 
tutacaqları vəzifələr:

 y Şəbəkə Administratoru

 y Sistem Analitiki

 y Şəbəkə Mütəxəssisi

 y Texniki Məsləhətçi

 y Biznes Analitik

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

B.e. Ç.a. Ç. C.a. C. Ş. B.

əlavə 
məşğələ 
saatları

həftə sonu səhər
10:00 – 14:45

12 həftə

həftə sonu günorta
15:30 – 20:15

12 həftə

LAB

#ŞəbəkəBurada

həftə içi səhər 9:00 – 12:458 həftə

14:00 – 17:458 həftə həftə içi günorta

19:00 – 21:4510 həftə həftə içi axşam

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

beynəlxalq sertifikasiya

Şəbəkə Administratorluğu tədris proqramını bitirən 
məzunların əldə edə biləcəkləri sertifikatlar:

 x Cisco Certified Network Associate (CCNA)


