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TƏHSİL, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLAR 

 

 

1975-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi riyaziyyat fakültəsini bitirmişdir. 

1989-ci ildə ''Maşınqayırma müəssisəsinin təsərrüfat mexanizminin imitasiya modeli'' 

mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.  

2005-ci ildə Aqrar iqtisadiyyat və xarici iqtisadi əlaqələr ixtisasi üzrə dosent elmi adı alıb. 

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 
 

1985-1988-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin aspirantı; 
2005-ci ildən Aqrar iqtisadiyyat və xarici iqtisadi əlaqələr kafedrasının dosenti;Bakalavr 
pilləsində ''Ekonometrika'', ''İqtisadi-riyazi  üsullar'', ''İnformasiya iqtisadiyyatı'', 

''Informatika" fənlərindən mühazirə və seminar dərslərini aparır; 
Magistr pilləsində ''İdarəetmə sistemində informasiya texnologiyasi'', ''İdarəetmə 

qərarlarının nəzəriyyəsi və metodları'', ''Riyazi üsullar və modelləşdirmə '', ''İqtisadi 
proseslərin modelləşdirilməsi'', ''İqtisadiyyatda süni intellekt sistemləri və biliklərin idarə 
edilməsi'', "Elektron kommersiya və virtual idarəetmə"fənlərindən mühazirə və 

laboratoriya dərslərini aparır; 
5 metodiki göstərişin,45 məqalənin,4 dərs vəsaitinin,11 proqramın müəllifidir. 

 
 
TƏDQİQAT SAHƏSİ 

 

“Heyvandarlıqda iqtisadi və texnoloji proseslərin riyazi modelləşdirilməsi” mövzusunda 

elmi-tədqiqat işi aparır; 
 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA  

İŞTİRAKI 



 

1999-cu il, Gəncə “Yeyinti, yüngül sənaye və xidmət sahələrinin aktual problemləri” 
beynəlxalq elmi-texniki konfrans 
2004-cu il, Gəncə, “AKTA-75” beynəlxalq elmi simpozium. 

 
 

ELMİ ƏSƏRLƏR 
 

1.Proqramlaşdırma sistemi (BORLAND DELPHİ 7) laboratoriya işlərinin yerinə 

yetirilməsinə dair metodik göstəriş Metodik göstəriş ADAU nəşriyyatı,,  Gəncə -
2012 

2 Bakalavr pilləsinin 050632  – “İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi” 
ixtisası üzrə  "Buraxiliş işlərinin yerinə yetirilməsinə dair  metodiki  göstəriş"ADAU 
nəşriyyatı,,  Gəncə -2010 

3.Magistr pilləsinin  060632-  “ idarəetmədə informasiya sistemləri” ixtisası üzrə  
"Magistrlik dissertasiya işlərinin yerinə yetirilməsinə dair  metodiki  göstəriş"ADAU 

nəşriyyatı,,  
 Gəncə -2012. 
4. “Dövlət büdcəsinə daxil olan vergilərin həcminin ona təsir göstəricilərdən asılılığının 

ekonometrikmodelləşdirilməsi”ADAU nəşriyyatı,,  Gəncə -2014,  
5.“İnformatika fənnindən laboratoriya işlərinə aid məsələ və misallar” dərs vəsaiti.  

6. “Məhsul istehsalı və xidmətlərin bölgüsünün sahələrarası balans modelləri" ADAU 
nəşriyyatı,,  Gəncə -2010” 
7.İstehsal  və ona təsir edən amillər arasındakı asılılığın 

ekonometrikqiymətləndirilməsiElmi məqalə, ADAU-nun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş 
Beynəlxalq elmi-praktik konfrans,   Gəncə-2010. 

8.Оптимизационные 
моделиудовлетворенияпотрибителейпоставкаминефтепродуктов
 Научнаястатья ADAU elmi əsərləri,  Gəncə -2011, №1 

9.İnformasiya iqtisadiyyatında elektron biznesin rolu və onun inkişaf perspektivləri Elmi 
məqalə ADAU elmi əsərləri,  Gəncə -2011, №2 

10.Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılması problemləri və 
onunekonometrikmodelləşdirilməsi. Elmi məqalə ADAU-nun elmi №əsərləri Gəncə- 
2009, №2 

11.İnformasiya cəmiyyətində qərarlarin qəbul edilməsininoptimallaşdırılması. Elmi 
məqalə ADAU-nun elmi №əsərləri Gəncə- 2014, №1 
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