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TƏHSİL, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLAR 

 

 

1060 -cı ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin(o zaman Azərbaycan Kənd 
Təsərrüfatı İnstitutu adlanan) Kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi(Aqrar 

mühəndislik) fakültəsini bitirmişdir. 

1968 -ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 

2003 -cü ildə isə "Azərbaycan Respublikası şəraitində pambığın becərilməsinin texnoloji 

proseslərinin və maşınların işçi orqanlarının işlənməsi və əsaslandırılması"  
mövzusunda dissertasiyasını müdafiə edərək Aqrar istehsalın mexanikləşdirilməsi 

ixtisası üzrə texnika elmləri doktoru elmi dərəcəsi almışdır. 

2007 -ci ildən hal-hazıradək  professor rütbəsi alaraq həmin vəzifədə işləyir. 

 

 
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 

 

1961-1963-cü illərdə АКТİ -də baş laborant; 
1963-1966-cı illərdə АКТİ -də əyani aspirant; 

1968-ci ildə texnika elmləri namizədi; 
1966-1969-cu illərdə  АКТİ, К.Т. maşınları kafedrasının asisstenti; 

1969-1974-cü illərdə  АКТİ -də baş müəllim; 
1974-2005-ci illərdə  kafedranın dosenti; 
1973-1979-cu illərdə  Fakültə partiya bürosunun katibi; 

1979-1983-cü illədər  АКТİ KT Mexanikləşdirilməsi fakültəsinin dekan müavini; 
1983-1985-ci illərdə  AKTİ-nin partiya komitəsinin katibi; 

1986-1989-cu illərdə  АКТİ KT Mexanikləşdirilmə və  elektrikləşdirilmə fakültəsi elmi 
işlər üzrə dekan müavini; 
1994-1999-cu illərdə Kənd təsərrüfatı maşınları kafedrasının müdiri. 

2003-cü ildən texnika elmləri doktorudur; 



2005-2007 -ci illərdə professor əvəzi; 

2007-ci ildən hal –hazıradək  AKTA -nın professoru; 
2000-2008-ci illərdə İxtisasartırma və yenidən hazırlanma fakültəsinin dekanı və rəhbəri; 
2008-2009 –cu illərdə Distant və əlavə təhsil mərkəzinin baş mütəxəssisi; 

2009-cu ildə Magistr hazırlığı mərkəzinin direktor müavini; 
2011-ci ildə ADAU-nun Tədris metodik şurasının bölmə sədri; 

2004-cü ildən hal-hazıradək  Prezident aparatı yanında AAK-ın ADAU-dakı dissertasiya 
müdafiəsi şurasının üzvüdür; 
Mükafatlar: 

1961-ci il Gəncə şəhəri hərbi qarnizonunda üç aylıq hərbi qulluqda olmuş, роta 
komandiri kimi Alay komandirinin fəxri fərmanını almışdır.  

1977-ci il Azərbaycan Komsomol komitəsinin МərkəziКomitəsinini fəxri fərmanını 
almışdır.  
1979- cu il  Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Fəxri fərmanına layiq 

görülmüşdür.  
1978-1981-ci illər Respublika Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin pul mükafatlarına layiq 

görülmüşdür. 
1970-1985-ci illər müxtəlif dövrlərdə Respublikanın müxtəlif rayonlarının Partiya və 
komsomol komitələrinin fəxri fərmanlarına, Respublikanın müxtəlif tarixi günlərində 

rektorluğun dəfələrlə təşəkkürünə layiq görülmüşdür.  
1979-cu il «ПРАВДА» qəzetinin fəxri fərmanı və döş nişanı  ilə təltif olunub. 

1981-ci il Azərbaycan LKEİ Kirovabad şəhər KK-nın fəxri fərmanı ilə təltif edilmişdir. 
1980-ci il SSRİ-nin İxtiraçısı döş nişanı ilə təltif olunmuşdur. 
1983-1987-ci illər  Gəncə rayon Sovetinin Deputatı seçilmişdir. 

1980,1987,1995-ci illər iştirakçısı və aparıcı mütəxəssisi olduğu, hazırda rəhbərlik etdiyi 
elmi tədqiqat işi 3 dəfəDövlətmükafatına təqdim olunmuşdur. 

1986-2007-ci illər Muxtəlif dövrlərdə akademiyanın həyatında gördüyü işlərdə fərqləndiyi 
üçün rektorluğun təşəkkürünə və fəxri fərmanına layiq görülmüшdür. 
2003-cü il Möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevin təşəkkür məktubunu almışdır. 

2007-ci il “Azərbaycan Kütləvi İnformasiya Vasitələri İşçilərinin Həmkarlar İttifaqı” nın 
Qızıl qələm mükafatına layiq görülmüşdür. 

2010-cu il Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncami ilə “Tərəqqi 
“ medalı ilə təltif edilmişdir 
2011-ci il Türk elminin inkişafındaki xidmətllrinə görə “Türk elminə xidmət” beynəlxalq 

mükafata layiq görülmüşdür. 
2018-ci il Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncami ilə 

“Əməkdar müəllim “ adı verilmişdir. 
 
TƏDQİQAT SAHƏSİ 

 

Kənd təsərrüfatı istehsalının kompleks mexanikləşdirilməsi üzrə “Azərbaycanda yeni 

texnologiya əsasında pambığın becərilməsinin texnoloji proseslərinin və maşınların işçi 
orqanlarının işlənməsi və əsaslandırılması” mövzusu üzrə elmi tədqiqat işi aparır.  
 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI 

 

1.2006 –cı ildə İran İslam Respublikasında “Pambıqçılığın mexanikləşdirilməsi” 
mövzuda Beynəlxalq simpoziumdaçıxış etmişdir. 
2.2009 –cuildəİran İslam Respublikasında“Pambıqçılığın inkişaf etdirtilməsi üçün yeni 

texnologiyanın işlənməsi və əsaslandırılması” mövzusunda Beynəlxalq simpoziumda 
çıxış etmişdir. 



3.2002 –ci ildə Özbəkistan Respublikasının paytaxtı Daşkənt şəhərində Beynəlxalq 

simpoziumda “Pambığın becərilməsi zamanı yeni texnologiyanın və maşınların 
işlənməsi və əsaslandırılması” mövzusunda Beynəlxalq simpoziumda çıxış etmişdir. 
4.2015 -ci ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Univesitetində keçirilən Beynəlxalq 

konfransda“Azərbaycanda Aqrar sahənin mexanikləşdirilməsinin əsas amilləri və 
istiqamətləri”  mövzusunda çıxış etmişdir. 

 
 
 

ELMİ ƏSƏRLƏR 
 

1. Kənd təsərrüfatı və meliorativ maşınları (nəzəriyyəsi və meliorativ maşınları 
(nəzəriyyəsi və hesabatı). Dərslik АРТН qrifi ilə (ilk dəfə) çap olunub. “Elm”nəşriyyatı. 
Bakı, 2007 (T.M.İbrahimov). 

2. Kənd təsərrüfatı maşınları.Dərslik АРТН qrifi ilə (ilk dəfə) çap olunub. AKTA -nın 
mətbəəsi.  Э-2006. (T.M.İbrahimov, A.Axundov). 

3. Статистические и 
динамическиехарактеристикимашиндлявозделыванияхлопчатника. Ж.МЭСХ, № 1, 
М., 2002, 0,2 п.л.  

4. Научныеосновымеханизациивозделыванияхлопчатника в Азербайджанской 
Республике. Монография, - Баку, типография МСХ 1997., 7,1 п.л.  

5. К вопросуразработкиматематическоймоделитехнологическихпроцессов и 
машиндлявозделыванияхлопчатника.Научныеосновыразвитиясельскогохозяйства. 
ТезисыдокладовМеждународнойКонференции. Ташкент, 2001, 0,2 п.л.  

6. “Azərbaycanda Aqrar sahənin mexanikləşdirilməsinin əsas amilləri və istiqamətləri” 
Beynəlxalq praktiki konfransın materialları, Gəncə -2015. 

Dərsliklər: 
1.Kənd təsərrüfatı və meliorativ maşınları (nəzəriyyəsi və meliorativ maşınları 
(nəzəriyyəsi və hesabatı). Dərslik АРТН qrifi ilə (ilk dəfə) çap olunub. “Elm”nəşriyyatı. 

Bakı, 2007 (T.M.İbrahimov). 
2. Kənd təsərrüfatı maşınları.Dərslik АРТН qrifi ilə (ilk dəfə) çap olunub. AKTA -nın 

mətbəəsi.  Э-2006. (T.M.İbrahimov, A.Axundov). 
 
 

 
DİL BİLİKLƏRİ 
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