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TƏHSİL, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLAR 

 

 
1986-cı ildə AKTİ-nin Kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi ixtisasını bitirmişdir. 2003-

cü ildə “Mikro əlavələrin qüvvəli yem tərkibinə verilmə texnologiyası və qurğusunun 
işlənməsi” mövzusunda, (ixtisas: 05.20.01 – kənd təsərrüfatı istehsalının 

mexanikləşdirilməsi) namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 2007-ci ilin noyabr 
ayından kənd təsərrüfatı maşınları, heyvandarlığın və su çıxarmanın 
mexanikləşdirilməsi kafedrasının dosentidir. 

 
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 

 
1991-ci ildən AKTA-nın Heyvandarlığın mexanikləşdirilməsi kafedrasında laborant, 

laboratoriya müdiri, 1994-cü ildən assistent və baş müəllim vəzifəsində işləmişdir. 2001-
ci ildən 2008-ci ilədək AKTA Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri, 2015/2018-ci illərdə 

“İnformasiya texnologiyaları və elektron qeydiyyat” şöbəsinin müdiri olmuşdur. 2008-ci 
ilin dekabr ayından AKTA (ADAU) Elmi şurasının katibidir, 2018/2019-cu ildə "Qiyabi 
Təhsil" şöbəsinin müdiri,  2019-cu ildən ADAU-nun elmi katibidir. 

Bakalvr və Magistr səviyyələrində "Heyvandarlığın mexanikləşdirilməsi" fənninin 
mühazirə, seminar və laboratoriya dərslərini aparır. 

84 ədəd elmi məqalə, 1 ədəd dərslik, 3 ədəd dərs vəsaiti, 4 ədəd elmi ixtira, 22 ədəd 
fənn proqramının və 3 ədəd tövsiyənin müəllifidir. 
 
TƏDQİQAT SAHƏSİ 

 
Azərbaycanda intensiv heyvandarlıq və quşçuluq bölgələri üçün kombinə edilmiş yem 
istehsalının texnoloji və texniki bazasının təkmilləşdirilməsi. 
 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI 



1. IV Международная научно-практическая конференция, "Инновации в 

технических, естественных, математических и гуманитарных науках", Москва, 
2012 
2. VIII Международная научно-практическая конференция, "Инновации в 

современном мире", Москва, 2013 
 

 

ELMİ ƏSƏRLƏR 

 1.Su təchizatı sisteminin elmi-tədqiqat metodikasının təkmilləşdirilməsi və işlənməsi / 

Nurlan” nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəsi.Dərs vəsaiti. Bakı, 2018. 
2. Mineral əlavəli qüvvəli qarışıq yem hazırlayan qurğunun iqtisadi səmərəli -liyinin təyini 

/ Respublikanın regionlarının sosial-iqtisadi inkişafına yönəldilmiş elmi-texniki 
informasiya materialları toplusu. Bakı, 2004 
 3. Tövlə daxilində peyin təmizləyən qurğu. A 20030008 / Bakı, 2004 

4. Torpaq becərən frez / I 20050131. Bakı, 2005 
5. Выбор способа введения микродобавок в полнорационный кормосмесь / 

Тбилиси, 2007 
6. Heyvandarlığın mexanikləşdirilməsi fənnindən laboratoriya işlərinin yerinə 
yetirilməsinə dair praktikum / “Nurlan” nəşriyyatı. Dərs vəsaiti Bakı, 2016 

7.. Инновационные направления промышленного птицеводства Азербайджана / 
«Международный науки и образования» 127106, г. Москва. 2012 

8. Mikro əlavələrlə zəngin qüvvəli yem qarışığı hazırlayan qurğunun energetik 
parametrlərinin təyini / ADAU-nun Elmi Əsərləri, 2012 
9.. Усовершенствование процесса кормо-производства в животноводства  /  

«Международный науки и образования» 127106, г. Москва. 2013 
10.. Bildirçinlərin intensiv  yetişdirilməsi texnologiyası, Tövsiyə , Gəncə-2015, 45 səh. 

11 Qarışıq istiqamətli toyuqların bəslənmə texnologiyası.Tövsiyə, Gəncə-2019, 117 
səh..  

12. Maldarlığın əsasları və südçülük .Dərslik, Bakı-2019, 342 səh.  
 

 

 

DİL BİLİKLƏRİ 

 

Rus  

Digər dillər 

 

 

  

  

 

 



 

 

 

 

 

 


