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TƏHSİL, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLAR 

 
1975-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının "Kənd təsərrüfatının 
mexanikləşdirilməsi" fakültəsini bitirmişdir. 

1984-cü ildə "Mexanikləşdirilmiş manqaların və üzvü gübrə verilməsinin maşınlar 
kompleksinin əsaslandırılması." mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə 

etmişdir. 

1989-cu ildə dosent elmi adın alıb 

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 

2003-2008-ci illərdə  AKTA "Maşınların istismarı, texniki servis və HFT" kafedrasının 

müdiri;  
Hal-hazırda ADAU-nun "Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi" kafedrasında "Əmək 
mühafizəsi" , "Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi" fənnlərindən mühazirə və laboratoriya 

dərslərini aparır. 
1996-2003-cü illərdə AKTA "Əmək mühafizəsi" kafedrasının dosenti; 

1995-1996-cı illərdə  AKTA tədris işləri üzrə prorektor; 
1995-ci il iyul-oktyabr AKTA-nın rektor əvəzi; 
1994-1995 -ci illərdə AKTA tədris işləri üzrə prorektor; 

1990-1994-ci illərdə  "Kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi" fakültəsinin dekanı; 
1987-1990 -cı illərdə "Əmək mühafizəsi" kafedrasının müdiri; 

1980-1985-cı illərdə "MTPİ" və "Əmək Mühafizəsi" kafedrasında assistent; 
1977-1980-cı illərdə  Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitunun "MTPİ" kafedrasının əyani 
aspirantı; 

1972-1976-cı illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitunun Tələbə həmkarlar 
komitəsinin sədri; 

1970-1975-ci illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitunun  "Kənd təsərrüfatının 
mexanikləşdirilməsi" fakültəsinin tələbəsi. 
60-a yaxın elmi-metodiki məqalə, 4 ədəd patent, 1 dərsliyin, 1 dərs vəsaitinin müəllifidir. 

 
TƏDQİQAT SAHƏSİ 

 

“Kənd təsərrüfatının  mexanikləşdirilməsi” mövzusunda elmi-tədqiqat işi  aparır; 



 

 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI 

 

1.IV Международная – научно-практическая  конференция ,Россия , Москва, 2507-

2014 

 

ELMİ ƏSƏRLƏR 
 

1.Dərs proqramı- Davamlı insan  inkişafı ,2011 

2. Dərs proqramı-  Həyat  fəaliyyətinin təhlükəsizliyi, 2014 

3. Metodiki göstəriş - Həyat  fəaliyyətinin təhlükəsizliyi ,2014 
Təhsil və elmin sahəvi fəaliyyətinin koordinasiya edilməsi istehsalat proseslərinin 

təkmilləşdirilməsi, istehsalatın kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin yüksəldilməsi 

məqsədinə xidmət edir. Beynəlxalq Simpozium, Gəncə-2012, s.129-130 

Aqrar istehsalın intensiv texnologiyalara keçmə xüsusiyyətləri və keyfiyyət 

dəyişmələrinin proqnozu. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr 

olunmuş ümumrespublika elmi-praktik konfransın materialları, Gəncə-2013, s.119-122 

Евразийский Союз ученых. IV Международная научно-практическая конференция 

«Современные концепции научных исследований». 
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