
Çoxumuz onları tanımırıq, nə işlə məşğul olduqları haqqında cüzi 
təsəvvürümüz belə yoxdur. Sistem administratorları olmasaydı gündəlik 
həyatımızda nə dəyişərdi? Email-lərimiz, SMS-lərimiz, zənglərimiz gedib-
gələrdimi? POS-terminallar, ATM cihazları, pul köçürmələri və digər bank 
xidmətləri işlək vəziyyətdə olardımı? Kommunal xidmətlər, nəqliyyat sistemləri 
problemsiz işləyərdimi?

İnformasiya texnologiyaları (İT) sistemlərini quran, idarə edən və onların  
problemsiz işləmələrini təmin edən sistem administratorları sektorun pərdə  
arxasındakı qəhrəmanlarıdır. Bu qəhrəmanlar sırasına qoşulmaq üçün ciddi  
təhsil almalı, özünü yetişdirməlisən. 

Code Academy-nin Sistem və Bulud texnologiyaları tədris proqramına 
qoşulmaqla Red Hat və Microsoft-un ən son texnologiyalarından istifadə 
edərək daxili mühitdə servislərin, proseslərin, şəbəkə xidmətlərinin qurulması 
və bulud infrastrukturunda idarə edilməsi, virtualllaşdırma və yaddaş 
sistemlərinin konfiqurasiyasının aparılması kimi vacib biliklərə yiyələnmə 
imkanı əldə edilir.

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

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

sistem və bulud 
texnologiyaları nədir?

kimlər üçündür?

Yeni dünyaya qapı aç!

sistem və bulud
texnologiyaları



tədris proqramı

Toplam 220 saat davam edən Sistem və Bulud 
texnologiyaları tədris proqramında öyrəniləcəklər:

 y Əsas sistem idarəetmə tapşırıqlarının icrası

 y Proqramlar, proseslər və servislər

 y Yaddaş və fayl sistemləri

 y Linux Kernel və problemlərin həlli

 y Şəbəkə servislərinin idarə olunması

 y Windows Server 2019 Administration

 y Microsoft Azure Administrator

iş yerləri

Sistem və Bulud texnologiyaları tədris proqramından 
məzun olanların real sektorda tutacaqları vəzifələr;

 y Sistem Administratoru

 y Bulud Mütəxəssisi

 y Sistem Analitiki

 y Sistem Mütəxəssisi

 y Texniki Məsləhətçi

 y Biznes Analitik
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həftə sonu səhər
10:00 – 14:45

22 həftə

həftə sonu günorta
15:30 – 20:15

22 həftə

LAB

#SistemBurada

həftə içi səhər 9:00 – 12:4513 həftə

14:00 – 17:4513 həftə həftə içi günorta

19:00 – 21:4518 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

Sistem və Bulud texnologiyaları tədris proqramını bitirən 
məzunların əldə edə biləcəkləri sertifikatlar:

 x Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)

 x Microsoft Azure System Administrator AZ-104


