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Matrix Training Center sizə Python proqramlaşdırma karyeranıza başlamaq üçün 
mükəmməl bir fürsət verir. Elə bugün Python proqramlaşdırma kursumuza qeydiyyatdan 
keçərək,gələcək karyeranıza doğru ilk addımı atın.

Kursda tələbələrin tam olaraq şirkətlərin tələblərinə uyğun bir Python proqramçı olaraq 
yetişmələri üçün lazım olan bütün biliklər onlara xüsusi metodiki və praktiki  üsullarla 
öyrədiləcək.

Tələbələr,praktikada istifadə edilmiş qəliblərə və qızıl qaydalara diqqət edilərək,Python 
proqramlaşdırmanın əsasları ilə bağlı təcrübə əldə edəcək. Texniki biliklərlə yanaşı 
müəllimlərimiz tələbələrə problemlərə necə müdaxilə etməli olduqlarını ,hər hansı bir 
xəta zamanı nə etməli olduqlarını ,Python proqramlaşdırmanın xüsusi və az bilinən 
sirrlərini öyrənəcəklər.

Python Core & Django



Django Framework-ün əsaslarının öyrənilməsi

Python Core əsasları – sıfırdan Python dilin fundamental 
əsaslarının öyrənilməsi

Python dilinin OOP istiqamətləri -  Python arxitekturasını 
mənimsəmək

Python mütəxəssisi olmaq imkanı - Tədris materialları 
əsasında sıfırdan Python dilinin dərinliklərinin 
mənimsənməsi

Təmiz,yığcam və oxunaqlı kod yazmaq - Python dilinin 
prinsiplərinə sadiq qalmaq

Deadline-larla e�ektiv işləməyi öyrənmək

Necə öyrənməyi öyrənmək -Yaxşı proqramçı səhvlərin həllini 
necə tapmalı olduğunu yaxşı bilir,dokumentasiyaları oxumağı 
bacarır və s.



Hüseyn Məşədiyev

C və Python dilləri üzrə ixtisaslaşmış mütəxəssisdir. Süni 
intellekt ilə bağlı bir çox layihələrdə yaxından iştirak 
etmişdir.O, həm də ,Python dilinin dərinlikləri və imkanları 
haqqında blogun: http://pythonicaz.blogspot.com 
müəllifidir. Hal-hazırda Python proqramçısı üzrə fəaliyyət 
göstərir, eyni zamanda savadlı Python mütəxəssisləri 
yetişdirməklə məşğuldur.



Təməl səviyyə | Python strukturu

Fundamental | Python

Fundamental | Python

Professional | Python

İlk modulda Python proqramlaşdırmaya giriş etməklə dilin 
texnologiyadakı yerini öyrənəcək və ilk sadə proqramlarınızı yazmağa 
başlayacaqsınız.GitHub ilə tanış olaraq , sıfırdan portfolionuzu yığmağa 
başlayacaqsınız.Alqoritmik məsələlər üzərində işləyəcək və məntiqi 
düşünmə bacarığını formalaşdıracaqsınız.Python-un sintaksisini 
mənimsəyəcək ,proqramlaşdırmanın fundamental əsaslarını öyrənəcək 
və Console üzərindən müxtəlif riyazi məsələlərin həllini öyrənəcəksiniz.

Ikinci modul ərzində Obyekt yönümlü proqramlaşdırmaya keçid 
edəcək və Python dilinin OOP istiqamətli tərəflərinə analiz 
edəcəksiniz.Bu modulda sizi daha təhlükəsiz və optimal kod yazmaq 
üzərində praktika gözləyir.

Üçüncü modul çoxşaxəli axınlar ilə təcrübə üzərində 
qurulmuşdur.Python dilində responsiv tətbiqetmələr yaratmağı 
öyrənəcəksiniz.Modul ərzində axınların sinxroziyası və performans 
artımının sirrləri sizi gözləyir.

Dördüncü modul ərzində Pythonda proseslərin idarə olunması 
sinxronizasiyası və axınlar ilə fərqlənməsinin yollarını öyrənəcəksiniz 
.Proseslərin real layihələrdə rolu və imkanları ilə tanış olma şansı əldə 
edəcəksiniz.



Professional | Python
Beşinci modul ərzində kompleks əməliyyatların  sadə əməliyyatlara 

bağlı təcrübə qazanacaq və yeni biliklərə nail olacaqsınız. Paralelizim 
üzərində praktiki təcrübə qazanacaqsınız. Database-ə giriş etməklə 
MySQL sorğularının Python layihələrində istifadə yerini öyrənəcəksiniz.

Professional | Python & Django
Console-da kod yazmağı kənara qoyaraq, qrafik istifadəçi interfeysini 
Pythonda yaratmaq, manipulyasiya etmək və yazdığınız proqramların 
real zaman intervalında göstərilməsi üzərində təcrübə qazanacaqsınız. İlk 
5 modulda öyrəndiklərinizi özündə birləşdirən portfolio ola biləcək 
tətbiqetmə yarada biləcəksiniz .Bu modulda Django Framework-ünə 
keçid edəcəksiniz.

Professional | Python & Django
Sonuncu modulda Django Framework-ü üzərindən portfolionun 
hazırlanması praktika olunacaqdır. Django-nun əsaslarını öyrənərək 
veb texnologiyalarda istifadə yeri ilə tanış olacaqsız.
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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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