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Matrix Training Center sizə Dizayn karyeranıza başlamaq üçün 
mükəmməl bir fürsət verir.Elə bu gün Dizayn kursumuza 
qeydiyyatdan keçərək ,gələcək karyeranəza doğru ilk 
addımı atın.

Kursda tələbələrin tam olaraq şirkətin tələblərinə uyğun bir 
Qrafik Dizayner olaraq yetişməsi üçün lazım olan bütün biliklər 
onlara xüsusi metodiki və praktiki üsullar ilə öyrədiləcək .

İş dünyasında peşəkar qrafik dizayner  kimi tanınmaq, həmçinin 
reklam şirkətləri, çap mərkəzləri və fotostudiyalar üçün əvəzedilməz 
kadra çevrilmək istəyisinizsə ,bu tədris planı sizin üçündür.

Məqsəd qrafik dizayn sahəsində karyeraya başlamaq istəyən və fəaliyyət
göstərən insanları sektorun ehtiyaclarına uyğun olarq professional 
səviyyədə yetişdirməkdir. Türk peşəkar mütəxəssislər tərəfindən tədris 
olunan dərslərin tədris planı  peşəkar dizayner kimi yetişmənizi 
təmin edəcək.



Portfolio Hazırlanması (Behance,Dribbble)

Xarici peşəkar mütəxəssislərin tədrisi əsasında 
peşəkar dizayner kimi tələbələr yetişdirmək

Rəsm bacarıqlarını təkmilləşdirmək,real layihələr 
üzərində praktiki bacarıqları artırmaq

Partnyor yerli agentliklərdə təcrübə və iş imkanı

Adobe İllustrator ilə vektorila dizaynın,
Adobe İnDesign ilə mətbəə dizaynın,
Adobe Photoshop ilə digital dizaynın əsasları

4 ay ərzində sıfırdan qrafik dizayner yetişdirmək



Şafak Ada

6 ildən artıq peşəkar dizayn təcrübəsinə malikdir.
İstanbul Haliç Universitetində Qrafik Dizayn üzrə
təhsil almışdır.İllustartor,Photoshop,İnDesign kimi
proqramlar üzərində professional təcrübəyə malikdir.
Hal-hazırda Türkiyədəki şirkətlər ilə freelancer 
Qrafik Dizayner olaraq çalışır eyni zamanda peşəkar 
qrafik dizayn dərslərinin tədrisi ilə məşğuldur.

Hazırda çalışdığınız iş sizi xoşbəxt etmir ?
Dizayn karyerası arzulayırsınız ? 
Matrix Training Center-in Qrafik Dizayn
həlləri üzrə kursu məhz sizin üçündür.
Elə indi qoşulun və yeni bir karyera sahib olun.

Ağlında daim yeni startup ideyası olub,
öz brendini yaratmaq üçün dizayner 
tapa bilməyən startupçılar.
Matrix Training Centerin kurslarına 
müraciət edərək ,bu problemlərini özləri 
həll etməyi öyrənə bilərlər.



Qrafik dizayna giriş | Adobe Photoshop

Professional | Adobe İllustrator

Ilk modulda Photoshop proqramına giriş edərək ,
tam professional dizaynlar hazırlamağın yollarını 
öyrənəcək və bütün fərqliliyinizi ortaya qoyacaqsınız.
Elə ilk dərslərdən Behance portfolionuzu yığmağa 
başlayacaqsınız.Logo dizayn edilməsini öyrənəcək,
istədiyiniz şəkili dijital formaya çevirmək qaydasına 
bələd olacaqsınız.Düzgün filtirləmənin sirrlərini 
öyrənəcək,kollajlar üzərində praktiki təcrübə imkanı 
əldə edəcəksiniz.Photoshop öyrənməklə veb və desktop
dizaynlar sıfırdan hazırlanması qaydası ilə tanış olacaqsınız.

Adobe İllustrator proqramının iş prinsipi ilə tanış olacaq və 
bütün funksiyalarının istifadə qaydalarını öyrənəməklə 
vektorial dizaynlar yaradacaqsınız.Obyektləri formalaşdırmaq,

şəkilləndirmə bir sözlə ehtiyacınız olan bütün xüsusiyyətləri
 harada və necə istifadə etməyin sirrlərinə bələd olacaqsınız.
Illustrator bacarıqlarını inkişaf etdirməklə ,logo,banner,sosial 
media və veb səhifələr üçün orijinal və kreativ işlər ərsəyə gətirəcəksiniz.
Obyektləri manipulyasiya edəcək ,Illustrator-un təməl özəlliklərini 
qavrayacaqsınız.

1-ci ay

2-ci ay



Professional | Adobe InDesign
Dördüncü ay artıq qrafik dizaynın olmazsa olmazı ,
çoxsəhifəli reklam işlərinin hazırlanmasında ən çox 
istifadə edilən İnDesign proqramına keçid edəcəksiniz.
Tədris müddətində kataloq,vizit kart,banner,jurnal,kitab,
broşür və s. dizayn etməyin yollarını öyrənəcəksiniz.
Adobe İndesign Photoshop və İllustrator proqramları
 ilə uyğunlaşdığından,bu proqramı da rahatlıqla mənimsəyəcəksiniz.
Digital Media alətlərinin köməyi ilə Adobe İnDesign -da universal 
maketlər hazırlamanın prinsiplərinə bələd olacaqsınız.

3 3-cü ay



Hilal Həsənli
Pasha Insurance | Senior Developer

Matrix Training Center üçün əsas olan bazarın 
tələblərinə uyğun olan , peşəkar mütəxəssislər 
yetişdirməkdir. Buna görə də kurslarımızdan 
uğurla məzun bütün tələbələrimizə karyera 
istiqamətində daimi dəstək vermək bizim üçün 
əsas prioritetlərdəndir. Biz mütəmadi olaraq 
karyera günləri keçirir, iri və orta şirkətlərin 
təcrübə və iş elanlarını tələbələrimizlə bölüşür , 
onları bu vakansiyalar üçün hazırlamağa 
çalışırıq. Böyük şirkətlərdə keçirilən imtahanlara 
hazırlıq da tələbələrimizə göstərdiyimiz əlavə 
xidmətlərdən biridir.
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Matrix Camiyyati 

Matrix Training Center-dan mazun olduqdan sonra siz Matrix Camiyyatina iizv olursunuz. 

Bu camiyyati formalaJdIrmaqda asas maqsadimiz, mazunlar1m1zla daimi alaqada olmaq, onlar u�un an yaxJI 
imkanlar1 bir araya toplamaqd1r. 

Daimi Tadris 

Kurslar1m1zdan mazun olsan1z da bizim oyratmak prosessimiz bitmir. Matrix Camiyyatinda siz daimi olaraq 
yeni malumatlar oyranacak va oyrandiklarinizi camiyyatimizin digar uzvlari ila bolu,acaksiniz. Belaca biz 
birlikda boyuyacak va tahsildan sonra da tahsila davam edacayik. Oyranmak u�un son bir tarix yoxdur! 

$abakalaJma 

Butun mazunlar1m1z1 ahata edan bu camiyyat galacayin �ox guclu biznesmen , proqram�I, muhandislarini 
bir araya toplayacaq. Bu isa sizin u�un avazedilmaz bir JabakalaJma imkan1 demakdir. Mazunlar1m1z1n 
bir-birlari ila daimi olaraq munasibatda olmas1, onlar1n inkiJaf1 u�un boyuk bir ustunlukdur. Balka da 
xayallnIzdakI if, siza ela bu camiyyatin uzvlarindan biri tarafindan taklif edilacak. 

Tadbirlar 

Matrix Training Center va Partnyorlar1nIn mutamadi olaraq taJkil etdiklari tadbirlarda odaniJsiz, xususi 
qonaq olaraq iJtirak etmak imkan1 da sadaca Matrix Camiyyatinin uzvlari u�un mumkun olacaq. Muxtalif 
hackathonlar, proqramlaJdIrma musabiqalari, goruJlar da ilk olaraq mahz bu camiyyatin uzvlari u�un 
al�atan olacaq. 

BaJqa Ostiinliiklar 
o Oz layihalariniza ortaq, proqram�•, komanda yolda,1, dizayner va s. tapmaq imkan1

o Boyiik Jirkatlarin proqramlar1nda iJtirak haqq1, odaniJli tacriiba va mubadila proqramlar1

o Matrix Training Center va partnyorlar1ndan mohta,am endirimlar






