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2003-cü ildə  “Preslənən quru ota konservant vermə qurğusunun və texnologiyasının 

işlənməsi” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək texnika elmləri 
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2012-ci ildən Maşınların istismarı və yerüstü nəqliyyat vasitələri kafedrasının dosentidir. 

2012-ci ildə Elmlər doktorluğu üzrə doktoranturaya daxil olmuşdur. 

2012-ci ildən “Azərbaycanda bitkiçilik məhsulları istehsalının texniki təminatının 

əsaslandırılması” mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzrə elmi tədqiqat işi aparır. 
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2017-ci ildən hal-hazıradək “Yerüstü nəqliyyat vasitələri və texniki servis” kafedrasının 
dosenti; 

Bakalavr səviyyəsindı  “Maşınların etibarlılığının əsasları”, “ Maşın- traktor parkının 
istismarı”, “Nəqliyyatın planlaşdırılması”.Magistr pilləsində "Nəqliyyatda optimal 
planlaşdırma üsulları", "Nəqliyyat vasitələri ilə daşımaların təşkilinin müasir 

problemləri"fənlərindən mühazirə və seminar dərsləri aparır . 
2015-2017-ci illərdə “Yerüstü nəqliyyat vasitələri və texniki servis” kafedrasının müdiri ; 
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2000-2012-ci illərdə “Maşınların istismarı və yerüstü nəqliyyat vasitələri” kafedrasının 

baş müəllimi; 
1996 -2000-ci ildə aspiranturanın qiyabi şöbəsinə köçürülərək “Maşın-traktor parkının 

istismarı kafedrasında assistent ; 
1994-cü il Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının “Maşın-traktor parkının 
istismarı “ kafedrasında əyani aspirant; 

 



100-ə yaxın elmi əsərin, 62 məqalənin, 1 dərsliyin, 3 dərs vəsaitinin, 16 proqramın 

müəllifidir. 
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“Azərbaycanda bitkiçilik məhsulları istehsalının texniki təminatının əsaslandırılması” 
mövzusunda elmi-tədqiqat işi aparır; 
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iqtisad elmlərinin aktual problemləri, Beynəlxalq Elmi Konfrans,  2019 

7.“Aqrar təsərrüfatların inkişafının yeni istiqamətləri və ətraf mühitin 
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