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TƏHSİL, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLAR 

2006 –cı ildən hal –hazıradək “traktorlar, avtomobillər və yol hərəkətinin təşkili” 
kafedrası üzrə dosentdir,  

1998-ci il ildə,  “Torpağın rəqsli yumşaldıcılı və yarıq açan işçi orqanlarla becərilmə 

texnologiyasının əsaslandırılması” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə 
edərək texnika elmləri namizədi adını almışdır. 

 
1987-ci ildə ADAU(AKTİ)-nun mühəndislik fakültəsini, 2008 Azərbaycan Kənd 
Təsərrüfatı Akademiyasının (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin) aqrar 

istehsalatın iqtisadiyyatı və idarəetmə ixtisasını bitirmişdir.  

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 
 

1.VI. 1978-ci il, əmr № 222 Azərbaycan Respublikasının Beyləqan(Jdanov) rayonunu 

ÜİLKGİ –nın 50 illiyi adına üzümçülük sovxozunun 25 saylı briqadasında fəhlə 
2.XI.1979cu il,əmr №33 Sovet ordusu sıralarına çağrılması ilə əlaqədar işdən azad 

olunub 
3.XI. 1979-cu il-10.XI.1981-ci il Ukrayna Respublikasının Krivoy-Roq şəhərində 1196 
saylı hərbi hissəsində Sovet ordusu sıralarında xidmət 

4.XI.1981-ci il. əmr №1 Sovet ordusu sıralarından tərxis olunması ilə əlaqədar olaraq 
Azərbaycan Respublikasının Beyləqan(Jdanov) rayonunun ÜİLKGİ –nın 50 illiyi adına 

üzümçülük sovxozunun 23 saylı briqadasında fəhlə 
5.X. 1982-ci il. əmr №1. Ağamalıoğlu adına Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutuna 
daxil olması ilə əlaqədar işdən azad edilmişdir 

6.VIII.1982-ci il. əmr  № 581 Kənd Təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi fakültəsinin I 
kursuna qəbul edilmişdir 

7.VII. 1987-ci il, əmr №605 Təhsil müddəti başa çatması ilə əlaqədar azad edilmişdir. 
8.VIII. 1987-ci il, əmr 193/1 Beyləqan(Jdanov) rayonunun “Dostluq” qoyunçuluq 
sovxozunda texniki təhlükəsizlik üzrə mühəndis-mexanik.  

9.XII.1988-ciil, əmr 225 Beyləqan rayonunun “Dostluq” qoyunçuluq sovxozunda sahə 
mexniki. 

10.VIII.1989-cu il, əmr №185/5  Aspiranturaya qəbul edilməsi ilə əlaqədar işdən azad 
edilmişəm 



11.IX.1989-cu il,əmr№688/5 Kənd Təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi fakültəsinin  “kənd 

təsərrüfatı maşınları” kafedrası üzrə əyani aspirant 
12.IX 1992-ci il, əmr: №742/2 Təhsilinin müvəffəqiyyətlə başa çatması ilə əlaqədar 
aspiranturadan azad edilmişdir. 

13.IV.1995-cü il, əmr №313 Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının “kənd 
təsərrüfatı maşınları” kafedrası üzrə 2 il müddətinə stajı-müəllim təyin edilir 

14.VI.1995-ci il,əmr№418/10.11 Təcrübə müddətinin başa çatması ilə əlaqədar işdən 
azad edilir 
15.X.1996-cı il, əmr№755/8 Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının “kənd 

təsərrüfatı maşınları” kafedrası üzrə 0,5 ştat vahidində assistent vəzifəsinə təyin edilir  
 16.III.1998-ci il,  əmr №112/1 Azərbaycan respublikasının ƏQM-nin 37-ci maddəsinə 

əsasən öz ərizəsi ilə işdən azad edilir və  “kənd təsərrüfatı maşınları” kafedrası üzrə 0,5 
ştat vahidində əvəzçiliklə assistent vəzifəsinə təyin edilir   
17..XI.1995-cı il, pr. 11 Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası Tələbə Həmkarlar 

İttifaqı Komitəsinin sədri vəzifəsinə təsdiq edilir 
18.XII.1999-cu il, pr. 12. Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası Tələbə Həmkarlar 

İttifaqı Komitəsinin sədri vəzifəsinə təsdiq edilir 
19.X.2002-ci il, prot. 13 Pedaqoji işə keçməsi ilə əlaqədar Azərbaycan kənd Təsərrüfatı 
Akademiyası Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri vəzifəsindən azad edilir. 

20.IX.2002-ci il,əmr№720/8 Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının “traktorlar və 
avtomobillər” kafedrasına dosent vəzifəsinə təyin edi lir   

21.V.2003-cü il,əmr   371 Kafedranın adının dəyişdirilməsi ilə əlaqədar “traktorlar, 
avtomobillər və yol hərəkətinin təşkili” kafedrasının dosent əvəzi sayılsın 
22.IV.2006-cı il, əmr193/3 AAK-nın 04. 2006-cıil tarixli 11 saylı protokoluna əsasən DŞ 

seriyalı 02472 saylı attestata əsasən dosent sayılsın 
23.x. 2006-ci il, əmr  356 Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının ““traktorlar, 

avtomobillər və yol hərəkətinin təşkili” kafedrası   ləğv olunduğuna görə “Maşınqayırma 
texnologiyası və maşınların təmiri” kafedrasına  dosent vəzifəsinə keçirilsin 
24.I.2007-ci il, əmr 7  Azərbaycan Respublikasının ƏQM-nin 69-cu maddəsinə əsasən 

öz ərizəsi ilə işdən azad edilir,  əvəzçiliklə dosent vəzifəsinə təyin edilir  
 25.IX 2005-cı il, pr. 09 Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası Tələbə Həmkarlar 

İttifaqı Komitəsinin sədri vəzifəsinə təsdiq edilsin 
26.V.2010-cu il, prot.17 Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası Tələbə Həmkarlar 
İttifaqı Komitəsinin sədri vəzifəsinə təsdiq edilsin 

27.XI. 2013-cü il, Öz ərizəsi ilə əlaqədar Azərbaycan kənd Təsərrüfatı Akademiyası 
Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri vəzifəsindən azad edilmişdir 

28/X:/ 2013-cü il, əmr №700/5 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “ Kənd 
Təsərrüfatı texnikası və yerüstü nəqliyyat vasitələri” kafedrasına əmək müqaviləsi ilə 
tam ştat dosent əvəzi vəzifəsinə keçirisin 

29.II.2014-cü il, əmr №107/3 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “ Kənd 
Təsərrüfatı texnikası və yerüstü nəqliyyat vasitələri” kafedrasına əmək müqaviləsi ilə 5 il 

müddətinə dosent vəzifəsinə təyin edilsin 
30.II.2015-cü il “Yerüstü nəqliyyat vasitələri və texniki servis” kafedrasına  dosent 
vəzifəsinə keçirilsin  

31. may 2017-ci il tarixdən “Yerüstü nəqliyyat vasitələri və texniki servis kafedrasının 
müdir  

Apardığı dərslər: bakalavr pilləsi üzrə: - “yol hərəkətinin təhlükəsizliyi”, “avtomobil 
yollarının nəqliyyat istismar keyfiyyətləri”, "Avtomobil yollar",  
Мagistr pilləsi üzrə “Nəqliyyat sistemlərinin rəqabət qabiliyyətlərinin qiymətləndirilməsi" 

fənlərini tədris edir.  
70-ə yaxın elmi məqalənin,  6 ixtiranın və 4 patentin və tədris vəsaitlərinin müəllifidir.. 

 
 
 



TƏDQİQAT SAHƏSİ 

 

“Azərbaycan Respublikasında aqrar istehsalatın nəqliyyat-texnoloji təminatının 
səmərəliliyinin artırılması probleminin elmi texniki həlli” mövzusunda elmi-tədqiqat işi  

aparır; 
 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI 

 
Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının 75 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq 

simpozium. Gəncə 2004. 
- Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı, Norveç Humanitar Müəssisəsini və 

ViatorMikrokredit MMC-nin təşkil etdiyi Beynəlxalq Əmək Təşkilatının “Biznesini başla 
və yaxşılaşdır”  təlim kursunun  iştirakçısı.  Gəncə. Sertifikat 29 avqust 2007. 
- Certificate of  

attendanceThisistocertifythathasattendedtheİnternotionalLabourOrqanizations “Statr 
and improveYourBusiness”  ”SYİB”, Traininq of trainers. 12-22 noyabr 2007. 

- Certificate of  
attendanceThisistocertifythathasattendedtheinternotionalLabourOrqanizations “Statr 
and improveYourBusines” SYİB, Traininq of Ttrainers. 

Thecoursesincreasesthetrainersqualifications.  gandya. 13-17 mart 2008 
- Beynəlxalq Əmək Təşkilatının “Biznesinə başla və yaxşılaşdır” proqramının 

davamlılığının təmin olunması və inkişafı mövzuda seminarın İLO SİYB.  Gəncə. 
Sertifikatı 02 dekabr 2010-cu il. 
Avropa İttifaqının ekspert missiyası tərəfindən “Azərbaycan Respublikasının Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyində Avropa İttifaqının “aqropark”lar üzrə mütəxəssisləri, 
respublikanın aqrar elm və təhsil müəssisələrinin nümayəndələrinin iştirakı ilə təşkil 

edilən “aqropark”ların üstünlükləri və kənd təsərrüfatı üçün  əlverişli cəhətləri, 
maarifləndirmə işinin təşkili, amillər və təlabatların əhəmiyyəti, mahiyyəti” seminar. Bakı. 
25-27 noyabr 2014. 

“MKT İK” MMC-nin və Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin birgə təşkil etdiyi MKT İK 
MMC-nin regional filillarında Operator hazırlığı təlimlər.  

 
 
 

 ELMİ ƏSƏRLƏR 
 

Вибрационной –плоскорезщелерез. изобратение (а.с. СССР № 1724045, АОЫБ 09 
(00)Бюл-летеньизобретений. Государственногокомитетапоизобретениям и 
открытиями ГКНТ ССР №13, М., 1992 г 1 п.л. Г.Ю Кулиев,  и др.  (всего 7 авторов)  

Почвообрабатывающийрабочийорган. изобратение(а.с. СССР № 1750444, АОАБ 
35 (26)Бюллетеньизобретений. Государственногокомитетапоизобретениям и 

открытиями ГКНТ ССР № 28, М., 1992 г. Г.Ю. Кулиев и др. (всего 7 авторов) 
Дисково – щелерезноеорудиедлягорныхсклонов. изобратение(а. с. СССР № 
1759258, АОЫБ 49 

02)БюллетеньизобретенийГосударственногокомитетапоизобретениям и открыти-
ямипри  № 28, М., 1992 г1 п.л. Г.Ю. Кулиев, Ю.А. Кузенцов,Н.М. Гусейнов, Д.В. 

Алиев 
Комбинированныйрабочийорганизобратение(а.с. ССР № 1819496 АОЫБ 49 (06) 
БюллетеньизобретенийГосударственноепатентноеведотство СССР № 21, М., 

1993 1 п.л Г.Ю. Кулиев и др. (всего 7 авторов)  



Почвообрабатывающееорудиеизобра¬тение(а.с. СССР № 1811764, АОЫБ 13 (18) 

БюллетеньизобретенийГосударственногопатентноеведотство СССР  № 16, М., 
1993 1 п.л.Г.Ю. Кулиев и др. 
Рабочийоргандлящелеванияпочвы. Патент ПУ № 2004948, АОЫБ 35 (22 

),Бюллетеньизобретенийкомитента  ПФ попатентам и товарнымзнакам. № 47-48 
М., 1993 1 п.л.Г.Ю. Кулиев, Н.А. Мамедов, И.О. Мамедов  

Способгладкойпахоты и фронтальныйплуг. Патент.заявка РФ  наизобратения 
(БПОИ) на 93047894/13от 14.10. 1993 ж. № 10 М.: 19971  п.л.Ю.А. Кузенцов, (всего 
7 авт.)   

Elmi Məqalələr:  
Обоснованиепринципиальнойсхемывибрационного – 

плоскорезщелерезатезисТезисыдокладовВсесоюзнойконференциистудентов, 
молодыхученых и специалистов (21-25 октября  1991 г). Г. Гянджа,  Типография 
АСХИ 1991, с.172 с 

Yastıkəsən iş orqanı və yumşaldıcısı olan torpaqbecərən silkələyicinin parametrlərinin 
əsaslandırılması. «Azərbaycan Aqrar Elmi» jurnalı. № 1-2, Bakı 1993.səh. 52-565 

səh.H.Y. Kuliyev 
Тоrpaqbecərən maşın  Elmi məqaləİnformasiya vərəqi  № 03, АзЕТЕТИИ Gəncə, 
1995,  УОТ 631. 319 9088.8)  4 səh.H. Y. Quliyev, Q.İ. Əliyev, Q.B. Məmmədov 

Оптимизациятяговогосопротивленияагрегата с вибрационнымплоскорез–
щелерезоm. Информацоннойлисток № 65-95, АзНИИНТИГянджинский ЗМЦНТИ г 

Гянджа, 1995,  УДК 631.319 (088.8) 4.сГ.Ю Кулиев, З. Б. Искендеров, Н.М. 
Мамедов 
Щелеватели и рыхлителипочвы.Информационнойлисток № 24-95, 

АзНИИНТИГянджинский ЗМЦНТИ. г Гянджа, 1995, УДК 631.319 (088.8) 8.п.л.Г.Ю 
Кулиев, К.И. Алиев, Н.М. Мамедов 

Rəqsli hərəkətli işçi orqanlarıolanmaşınların torpaq becərilməsinə tətbiqi. Aspirantların, 
tədqiqatçıların və tələbələrin elmi işlərinin məcmusu, Gəncə, 1997, səh. 95 2səh.  
ПочвообрабатывающееорудиеПатент. Патент ПУ  № 93-025711/15 

БюллетенизобратенийКомитета  РФ попатентамитоварнымзнаком № 17, М., 
1997.1 п.л  Г.Ю. Кулиев  и др.   

Rəqsli torpaqyumşaldıcıların dinamiki və texnoloji işinin tədqiqi. Azərbaycan aqrar Elmi. 
jurnalı. № 1-2, (168), Bakı, 1998, Səh. 41-44 4   H.Y. Quliyev 
Rəqsli yumşaldıcıların torpaq becermə işlərindətətbiqinin səmərəliliyi тезис. Aqrar 

sahədə çalışan gənc alim və mütəxəssislərin ümumrespublika elmi praktik konfransının 
məruzələrinin tezisləri. Bakı. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin poliqrafiya mətbəəsi. 1998, 

səh.144-145  2 
Kənd Təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi fənni üzrə proqram.Bakı., 1998. 43 s..28s və 
başqaları 

Yeni becərmə texnologiyası. Elmi məqalə Aqronomluq fakültəsinin elmi əsərlər toplusu. 
Bakı. AzərbaycanEA-nın Ekologiya İnstitunun mətbəəsi.,   1999, 64-66 s.3 

Обоснованиеобработкипочвыкомбинированноймашиной.Сборникнаучныхтрудовсе
кциимеханизациисельскогохозяйства,  Гянджа «АграрЕколоgiya» нəşriyyatı, 1999,   
стр 139-1413 s 

Torpağın rəqsli yastıkəsən və yarıqaçan işçi orqanlarla becərmə texnologiyasının 
əsaslandırılması. AKTA-nın elmi tədqiqat işlərinin qısa xülasəsi (1999-

2001),GəncəAKTA-nən mətbəəsi, 2002,səh.115.1 s 
Traktor və avtomobillərin konstruksiyası fənni üzrə laboratoriya məşğələlərinin yerinə 
yetirilməsinə dair metodik göstəriş.Gəncə., АКТА, , 2003 27 s 

Traktor və avtomobillərin konstruksiyası fənni üzrə laboratoriya məşğələlərinin Izahlı-
tematik planı.Gəncə, АКТА, 200311 s 

Traktor və avtomobil mühərriklərinin nəzəriyyəsi fənni üzrə laboratoriya  təcrübə 
məşğələlərinə dair metodik göstəriş. Gəncə, АКТА, 20037 s F.Ə. Namazov, A.R. 
Hüseynov 



Nəqliyyat vasitələrindən istifadə və ətraf mühitin qorunması yolları. Gəncə, АКТА-nın 

75illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq simpoziumunkülliyatı. 2004 səh.476-4772 s 
Traktor və avtomobillərin insan orqanizminə təsiri. AKTA-nın elmi əsərlər toplusu, 2004-
cü il, Gəncə. 2004, Səh.41-457 s 

Traktor və avtomobillərin ətraf mühitə təsirinin araşdırılması. Aqrar Elm jurnalı, 2004. 
Səh.165-166 

Nəqliyyat vasitələrinin tullantıları vəekoloji mühit. Elmi Məqalə. AKTA-nın elmi əsərləri. II 
Buraxılış. Gəncə. 2005, səh.21…23.3 s 
Avtomobil yollarının nəqliyyat istismar keyfiyyətləri fənnindən laboratoriya işlərinin 

yerinə yetirilməsinə dair metodik göstəriş. Gəncə, АКТА  2005.48 sF.Ə. NamazovE.F. 
Namzov 

Aqrar mühəndislik elminin tarixi və metodologiyası. Gəncə,АКТА  200512 s. F.Ə. 
Namazov 
Avtomobil yollarının nəqliyyat istismar keyfiyyətləri fənnindən kurs lahiyəsinin yerinə 

yetirilməsinə dair metodik göstəriş.Gəncə, АКТА-nən nəşriyyatı  2005.26 sF.Ə. 
Namazov 

Avtomobil yollarının nəqliyyat istismar keyfiyyətləri fənnindən proqram.Gəncə, АКТА -nın 
nəşriyyatı  2005.11 s.Ф.Ə.Намазоv 
Avtomobil nəqliyyatının tullantıları və ətraf mühit. АКТА-nın elmi əsərləri  III Buraxlış. 

Gəncə 2005, səh.34…36.3 s.  
Avtomobil nəqliyyatının problemləri və həlli perspektivləri.AKTA-nın elmi əsərləri. I 

Buraxılış. Gəncə 2006,səh.26-27. 2 s 
Kənd Təsərrüfatı traktorlarının hidrosistemlərininfunksiyonol texnoloji və konstruksiv 
parametrlərinin əsaslandırılması. AKTA-nın elmi əsərləri    Gəncə 2006, səh.4 

s.B.M.Bağırov.  
Təkmilləşdirilmişnəqliyyat sistemi yol hərəkətində təhlükəsizliyinin qarantıdır. AKTA-nın 

elmi əsərləri III buraxlış Gəncə 2006, səh 61...633 s.  
“Nəqliyyat Mühərrikləri avtombillər və traktorlar”.AKTA-nın nəşriyyatı. 2007-ci il., 10 s. 
N.Ə.Namazov,  S.Q.Hüseynov 

Təkərli traktorların hərəkət nəzəriyyəsi. proqram. AKTA-nın nəşriyyatı 2008. 12 s. 
F.Ə.Namazov, S.Q.Hüseynov 

Kənd Təsərrüfatı məhsullarının daşınmasında baş verən itkilərin yaranma səbəblərinin 
öyrənilməsi. AKTA-nin elmi əsərləri. Gəncə 2008 №1. 3səh. 33-35  B.M.Bağırov 
“Nəqliyyatda hərəkətin təşkili fənnindən proqram.AKTA-nın nəşriyyatı.Gəncə 2008 11 s  

A.T.Cəfərov 
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