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TƏHSİL, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİADLAR 

 

 
2002-ci ildə ADAU-nun Mühəndislik fakültəsini bitirmişdir. 

2015-ci ildə "Damazlıq təsərrüfatlarında buzovların əmizdirilməsi üçün qurğunun 
işlənməsi və parametrlərinin əsaslandırılması" mövzusunda fəlsəfə doktoru 
elmidərəcəsi almışdır. 

2019-cu ildə İnformasiya texnologiyaları ixtisası üzrə dosent elmi adı alıb. 

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 
 

2009-cu ildən hal-hazıradək İnformasiya texnologiyaları kafedrasında Bakalavr 

səviyyəsində "İnformatika", "“Rəqamsal sistemlər”,“Coğrafi informasiya sistemləri” 
fənlərindən mühazirə dərslərini aparır. 

Magistr səviyyəsində “İnternet əlavələrin yaradılmasının proqram vasitələri”, “Proqram 
sistemlərinin texniki-iqtisadi qiymətləndirilməsi”,“İdarəetmə sistemlərinin proqram 
təminatının hazırlanması texnologiyası” fənlərindən mühazirə və laboratoriya dərslərini 

aparır; 
 21 məqalənin, 4 dərs vəsaitinin, 12 proqramın müəllifidir.  

 
TƏDQİQAT SAHƏSİ 
 

“Aqrar sahədə informasiya texnologiyalarının tətbiqi və təhlili ”mövzusunda ADAU-da 
aparılan elmi-tədqiqat işi üzrə tədqiqatlar aparır; 

 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI 

 



 21-26.09.2015-ci il tarixində TEMPUS proqramının “ENOTES – Azərbaycanda ECDL 

Milli Operator və Test Mərkəzləri” (530340-TEMPUS-1-2012-1-AZ-TEMPUS-JPHES) 
layihəsi çərçivəsində Litva Respublikasının Kaunas şəhərində yerləşən Informasiya 
Texnologiyaları İnstitutu tərəfindən təşkil olunan IKT üzrə təlimlərdə iştirak etmişdir. 

 
 ELMİ ƏSƏRLƏR 

 

1. Zeynalov Z.H. Sistem proqramlaşdırması və əməliyyat sistemləri Dərs vəsaiti 
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin 08 iyul 2016-cı il 402 saylı əmri ilə (bənd 1.27) 

nəşr hüququ (qrif) verilmişdir. ADAU nəşr., 2016. 152 səh. 
 2.Zeynalov Z.H. İstiqamət elminin tarixi və metodologiyası Dərs vəsaiti Azərbaycan 

Dövlət Aqrar Universitetinin 08 iyul 2016-cı il 402 saylı əmri ilə (bənd 1.29) nəşr hüququ 
(qrif) verilmişdir. ADAU nəşr., 2016. 200 səh. 
 3.Zeynalov Z.H. Microsoft Excel-2013 elektron cədvəl prosessoru Dərs vəsaiti     

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin 08 iyul 2016-cı il 402 saylı əmri ilə (bənd 1.30) 
nəşr hüququ (qrif) verilmişdir.  ADAU nəşr., 2016. 111 Səh 

4.Zeynalov Z.H. Fərdi kompüterlər Dərs vəsaiti Azərbaycan Dövlət Aqrar 
Universitetinin 08 iyul 2016-cı il 402 saylı əmri ilə (bənd 1.31) nəşr hüququ (qrif) 
verilmişdir. ADAU nəşr., 2016. 107 səh. 

5.Zeynalov Z.H. Naqilsiz şəbəkələrin icazəsi istifadənin təyini metodlarının təhlili Elmi 
məqalə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Elmi əsərləri Gəncə-2016, №-5 3 səh. 

6.Zeynalov Z.H. 100VG-AnyLAN texnologiyasının təsviri Elmi məqalə Azərbaycan 
aqrar elmi Elmi-nəzəri jurnal 2017, №-3 3 səh. 
7. Zeynalov Z.H. “Elmi tədqiqatlarda informasiya texnologiyaları” fənnindən proqram. 

“060626-”Elektrik mühəndisliyi ixtisasının “Avtomatlaşdırılmış elektrotexnikanın 
qurğuları və sistemlərı mühəndisliyi” ixtisaslaşması üzrə Ali təhsilin magistr səviyyəsi 

üçün Fənn proqramı (Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin 08 dekabr 2016-cı il 
682 saylı əmri ilə (bənd 1.10) nəşr hüququ (qrif) verilmişdir.)  ADAU nəşr., 2017. 12 səh. 
8. Zeynalov Z.H. “İnternet əlavələrin yaradılmasının proqram vasitələri” fənnindən 

proqram. 060632-“İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi” ixtisasının 
Tətbiqi proqram təminatı ixtisaslaşması üzrə Ali təhsilin magistr səviyyəsi üçün Fənn 

proqram (Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin 08 dekabr 2017-cı il 682 saylı 
əmri ilə (bənd 1.18) nəşr hüququ (qrif) verilmişdir.)  ADAU nəşr., 2016.  12 səh. 
9. Zeynalov Z.H. “Rəqamsal sistemlər” fənnindən proqram. 060632-“İnformasiya 

texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi” və "050655- İnformasiya 
texnologiyaları"ixtisasları üzrə Ali təhsilin bakalavr səviyyəsi üçün Fənn proqram

 (Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin 08 dekabr 2017-cı il 682 saylı əmri ilə 
(bənd 1.21) nəşr hüququ (qrif) verilmişdir.)  ADAU nəşr., 2017. 12 səh. 
10. Zeynalov Z.H. “Coğrafi informasiya sistemləri” fənnindən proqram. 060702-

“Aqronomluq” ixtisasının “Aqrogeobotanika” ixtisaslaşması  üçün Ali təhsilin magistr 
səviyyəsi üçün  Fənn proqram (Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin 08 

dekabr 2017-cı il 682 saylı əmri ilə (bənd 1.23) nəşr hüququ (qrif) verilmişdir.)  ADAU 
nəşr., 2017. 12 səh. 
11. Zeynalov Z.H. “Mikroprosessorlu idarəetmə sistemləri” fənnindən proqram. 050628-

“Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi” ixtisası  üzrə Ali təhsilin bakalavr 
səviyyəsi üçün Fənn proqram (Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin 08 

dekabr 2017-cı il 682 saylı əmri ilə (bənd 1.24) nəşr hüququ (qrif) verilmişdir.)  ADAU 
nəşr., 2017. 8səh.. 
12. Zeynalov Z.H. “Proqramlaşdırma dilləri və translyasiya metodlari” fənnindən 

proqramı. 060632-“İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi” ixtisasının 
Tətbiqi proqram təminatı ixtisaslaşması üzrə Ali təhsilin magistr səviyyəsi üçün Fənn 

proqram (Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin 08 dekabr 2017-cı il 682 saylı 
əmri ilə (bənd 1.34) nəşr hüququ (qrif) verilmişdir.)  ADAU nəşr., 2017. 12 səh. 



13. Zeynalov Z.H. “Coğrafi informasiya sistemləri”fənnindən proqram  050708-

“Meşəçilik”ixtisası üzrə Ali təhsilin bakalavr səviyyəsi üçün Fənn proqram
 (Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin 08 dekabr 2017-cı il 682 saylı əmri ilə 
(bənd 1.38) nəşr hüququ (qrif) verilmişdir.)  ADAU nəşr., 2017. 12 səh. 

 14. Zeynalov Z.H. “Kompüter proqramlaşdırılmasının elementləri” fənnindən proqram. 
“050655- İnformasiya texnologiyaları” ixtisası üzrə Ali təhsilin bakalavr səviyyəsi üçün

 Fənn proqram (Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin 08 dekabr 2017-cı il 
682 saylı əmri ilə (bənd 1.41) nəşr hüququ (qrif) verilmişdir.)  ADAU nəşr., 2017. 12 səh. 
15. Zeynalov Z.H. “Vizual proqramlaşdırılma sistemləri” fənnindən proqram. 060632-

“İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi”ixtisası üzrə Ali təhsilin bakalavr 
səviyyəsi üçün Fənn proqram (Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin 08 

dekabr 2017-cı il 682 saylı əmri ilə (bənd 1.42) nəşr hüququ (qrif) verilmişdir.)  ADAU 
nəşr., 2017.      
12 səh. 

16. Zeynalov Z.H.  “Proqram sistemlərinin texniki-iqtisadi qiymətləndirilməsi” fənnindən 
proqram.  060632-“İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi” ixtisasının 

Tətbiqi proqram təminatı ixtisaslaşması üzrə Ali təhsilin magistr səviyyəsi üçün Fənn 
proqram (Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin 08 dekabr 2017-cı il 682 saylı 
əmri ilə (bənd 1.44) nəşr hüququ (qrif) verilmişdir.)  ADAU nəşr., 2017.12 səh. 

17. Zeynalov Z.H. “İdarəetmə sistemlərinin proqram təminatının hazırlanması 
texnologiyası” fənnindən proqram. 060632-“İnformasiya texnologiyaları və sistemləri 

mühəndisliyi” ixtisası üzrə Ali təhsilin magistr səviyyəsi üçün Fənn proqram
 (Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin 08 dekabr 2017-cı il 682 saylı əmri ilə 
(bənd 1.52) nəşr hüququ (qrif) verilmişdir.)  ADAU nəşr., 2017. 12 səh. 

18. Zeynalov Z.H. “İdarəetmə sistemində informasiya texnologiyası” fənnindən proqram. 
060632-“İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi” ixtisası üzrə Ali təhsilin 

magistr səviyyəsi üçün Fənn proqram (Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin 
08 dekabr 2017-cı il 682 saylı əmri ilə (bənd 1.53) nəşr hüququ (qrif) verilmişdir.)  ADAU 
nəşr., 2017. 12 səh. 

19. Zeynalov Z.H. Müasir informasiya texnologiyaları sferasının inkişafının perspektivli 
istiqamətləri Elmi məqalə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Elmi əsərləri Gəncə-

2018, №-1 3 səh. 
 
 
DİL BİLİKLƏRİ  
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