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TƏHSİL, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLAR 

 

 

1997-ci ildə AKTA-nın  Aqromühəndislik  fakültəsinin bakalavriat səviyyəsini bitirmiş və 
bakalavr dərəcəsi almışdır. 

 
1999-cu ildə  magistratura səviyyəsini bitirmiş və magistr dərəcəsi almışdır. 
 

2005-ci ildə „ Çoxtəsərrüfatçılıq şəraitində kiçik konturlu sahələrdə mexanikləşdirilmiş 
işlərin təkmilləşdirilməsi“ mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə emişdir. 

2012-ci ildə maşınların istismarı və yerüstü nəqliyyat vasitələri kafedrası üzrə dosent 
elmi adın alıb. 

2013-2018-ci illərdə ADAU-da doktoranturanı bitirmişdir. 

 
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 

2017-ci ildən hal-hazıradək ADAU-nun kənd təsərrüfatı texnikası kafedrasının dosenti;  
Bakalavr pilləsində "Traktor və avtomobillər"  fənlərindən mühazirə dərslərinin aparır; 
Magistr pilləsində "Aqrotexnikadan seminar", "Texniki serviz müəssisələrinin 

layihələndirilməsi"  fənlərindən mühazirə və laboratoriya dərslərini aparır; 
2014-2017-ci illərdə magistr hazırlıq mərkəzinin direktoru; 

2012-ci ildən Meliorasiya tikintisi və texniki serviz  kafedrasının dosenti; 
2001-2004-cü illərdə AKTA-nın aspirantı; 
40-ə yaxın məqalənin, 1 dərs vəsaitinin, 10 proqramın müəllifidir 

 
TƏDQİQAT SAHƏSİ 

 

“Aqrar istehsalatın mexanikləşdirilməsi” mövzusunda elmi-tədqiqat işi  aparır; 
 

 



BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI 

 
 Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı:Dünya təcrübəsi və müasir 
prioritetlər.Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans.Gəncə,ADAU,23-24 oktyabr,2015-ci il 

 
 

 ELMİ ƏSƏRLƏR 
 

1.Birbaşa səpin baxımından səpən maşınların tənqiqi,təhlili və texniki tələblərin 

işlənməsi Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, Gəncə-2014, səh150-151 
2.Исследование воздействиядвижителеймашиннапочву  Вестник МГАУ 

имени В.Р. Горячкина г. Москва.2.(62). 2014, стр. 48-50 
3.Maşın-traktor aqreqatının işi üçün torpağın cari vəziyyətinin qiymətləndirilməsi. 
Beynəlxalq elmi-praktik  konfransının materialları .Gəncə-2015, səh143-145 

4.Анализ работырабочегоорганапочвообрабатывающеймашины.Вестник МГАУ 
имени В.Р. Горячкина г. Москва.2.(72) 2016, стр. 68-70 

5.Titrəyişli səpən aparatın tədqiqi. Azərbaycan aqrar elmi 2/2016, səh 95-97 
6.Səpin keyfiyyəti problemi.8-ci Beynəlxalq elmi-praktik  konfransının materialları II-cild 
Gəncə-2016, səh 216-218 

7.Оценка качествапрямогопосева. Вестник МГАУ имени В. 
П.Горячкинаг.Москва. 4(80) 2017 стр.33-39 

8.Анализ факторов, влияющих натяговоесопротивление комбинированного 
почвообрабатывающего агрегата.ИнтернаукаНаучныйжурнал г. Москва 14(18) 
2017 ,стр.25-27 

9.Torpaqyumşaldan alət üçün titrəyişdoğurucunun əsaslandırılması. Azərbaycan aqrar 
elmi 4/ 2017, səh.-98-102 

10.Titrəyişdoğuruculu kombinəedilmiş torpaqbecə-rən aqreqatın tədqiqi.ADAU-nun Elmi 
Əsərləri GƏNCƏ-2018,№2, səh.28-32 
11.Eroziya təhlükəli olan torpaqlarda yastıkəsən dərindən yumşaldanın işinin 

təkmilləşdirilməsi. ADAU-nun Elmi Əsərləri GINCƏ-2019,№2 ,səh.17-21 
12.Research results of intermediateleaks of arotaryatomizer.TheEuropanJournal of   

Technical and Natural SciencesNo 3 2020/ VIENNA, AUSTRIA 
13.Особенность моделированияресурсосберегающегомобильногоагрегата 
TheoreticalAppliedScienceNo 09 (89) 2020 Philadelphia, USA 
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