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TƏHSİL, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLAR 

 
1972-ci ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunu (indiki Azərbaycan TexnikiUniversitet) 

avtomobil nəqliyyatı ixtisasını bitirmişdir. 

1914-cü ildə “ Dənəvər mineral gübrələrin lokal üsulla səpən maşının parametrlərinin 

əsaslandırılması mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək, texnika üzrə 
fəlsəfə elmləri doktoru adını almışdır. 

 

 
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 

 

2018- ci il hal-hazıradək Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Yerüstü nəqliyyat 
vasitələr və texniki servis kafedrasında dosent əvəzi; 

2015-2018-ci illər Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Yerüstü nəqliyyat vasitələr və 
texniki servis kafedrasında  baş müəllim; 

2005-2015-ci illər  Gəncə Texniki Kollecində direktor; 
1995-2005-ci illər Gəncə Texniki Kollecində avtomobillər şöbəsinin müdiri ; 
1993-1995-ci illər  Gəncə Texniki Kollecində müəllim; 

1988-1993-cü illər Gəncə Maşınqayırma texnikumunda müəllim; 
1974-1988-ci llər   4 saylı İxtisaslaşdırılmış mexanizasiya idarəsində avtomobil nəqliyyat 

sahəsinin müdiri; 
1972-1974-cü illər    4 saylı İxtisaslaşdırılmış mexanizasiya idarəsində texnik( Gəncə 
şəh) 
 
TƏDQİQAT SAHƏSİ 

 

“Loqistika sistemlərində"Nəqliyyatın loqistikası elementlərini intensif fəaliyyətlərinin 
əasalandırılması" mövzusunda elmi-tədqiqat işi aparır; 

 
 

 



 ELMİ ƏSƏRLƏR 

 

Lent üsulu ilə mineral gübrələrin torpaq səthinə bərabər paylanmasını təmin edən yeni 
konstruksiya işçi orqanla təchiz olunmuş ixtira səviyyəsində lokal gübrə səpən maşın 

yaratmış və maşının konstruksiyasını Azərbaycan Respublikasının patentini almışdır. 
Məqalələr: 

1. Eksperimental gübrəsəpən maşının konstruktiv və texnoloji parametrləri . 
Azərbaycan   elmi Bakıda 
2. Теоретическийанализвысевагранулированныхудобрений. Москва 

3. Технологическийособенностилокальноговнесениесыпшихматериалов. 
Azərbaycan Texnologiya  Universiteti Elmi xəbərlər. 

4. Физико –химическисвойствагранулированныхудобрений АМЭА Gəncə 
Reqional Elmlər mərkəzinin xəbərlər məcmuəsi 
5. Gübrə dənəciyinin torpaq səthində paylanması. Gəncə 2010 AMЭA. 

6. Torpaq səthində  gübrə paylayıcı işçi orqanın keyfiyyət göstəricilərinin təyini 
Azərbaycan Aqrar Elmi Bakı-2010. 

7. Lokal eksperimental gübrəsəpən maşının texnoloji parametrlərinin 
optimallaşdırılması  2013. ADAU elmi əsərləri. 
8. Mineral gübrələrin səpin üsullarının və torpağa verilmə müddətinin məhsuldarlığa 

təsiri -2013. ADAU elmi əsərləri. 
9.Определениерациональногоуглаустановкинаправляющихдлявысеваудобренийо

бщество XXI  векаитогивызовы,   перспективы  г. Ставрополь 2013. 
10. Yol hərəkətinin texniki nizamlama vasitələri fənnindən diplom layihələrinin yerinə 
yetirilməsinə dair metodik göstəriş 2016. ADAU  nəşriyyatı. 

11. Yol hərəkətinin texniki nizamlama vasitələri fənnindən istehsalat təcrübəsinə  
metodik göstəriş 2017. ADAU. 

12. Lent üsulu ilə mineral gübrələrin torpaq səthinə bərabər paylanmasınıtəminedən 
yeni konstruksiya işçi orqanla  təchiz olunmuş ixtira səviyyəsində lokal gübrəsəpən 
maşın yaratmış və maşının konstruksiyasının Azərbaycan Respublikasının potentini 

almışdır 2014. 
13. “Yol hərəkətinin təşkilinin texniki nizamlama vasitələri” fənni üzrə proqram və 

metodik göstəriş. Gəncə 2017. 
14. « Основынадежностьмашин» proqram  Gəncə .2017. 
15. “Texniki sistemin etibarlılığı” fənni üzrə proqram  Gəncə 2017. 

16. “ Diaqnostikanın nəzəri əsasları” fənni üzrə  proqram Gəncə 2012. 
17.  Nəqliyyatda loqistika fənni üzrə proqram 2017. 

18. “Resursqoruyuculuğun təşkili”  fənni üzrə proqram 2017. 
19.  Elmin müasir problemləri fənnindən proqram  Gəncə  2017. 
 

 
DİL BİLİKLƏRİ 

İngilis 

Rus  

Digər  dillər 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 


