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TƏHSİL, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLAR 

 

 

 

2010-2014-cü ildə Azərbaycan Texniki Universitetinin (AzTU) Nəqliyyat fakültəsinin 

“yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi” ixtisası üzrə bakalavriatura pilləsində təhsil 
almışam. 

2014-2016-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin (ADAU) mühəndislik 

fakültəsinin yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi” ixtisasının yol hərəkətinin təşkili 
və təhlükəsizliyi  ixtisaslaşması üzrə magistratura səviyyəsini bitirmiş və magistr 

dərəcəsi almışdır. 

2017-ci ildə  “Qarğıdalının becərilməsində mexanikləşdirilmiş texnologiyaların  
optimallaşdırılması”mövzusu üzrə  Aqromühəndislik ixtisasının  dissertanturasına qəbul 

olmuşdur. 

 

 
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 
 

2020-2021-ci  ildən hal-hazıradək bakalavr səviyyəsində   “ Kənd təsərrüfatı maşınları 
M-1 ” fənnindən mühazirə dərslərini aparır; 

2020-2021-ci illərdə  Goranboy rayonu Dəliməmmədli  şəhəri “GORAN-COTTON” MMC 
şirkətində   baş mexanik ; 
2019-2020-ci  illərdə magistratura səviyyəsində “Kənd təsərrüfatı bitkilərinin damcı 

üsulu ilə suvarma sistemləri və onların mexanikləşdirilməsi” fənnindən laboratoriya 
dərslərini aparır; 

2019-cu ildə  Goranboy rayonu “REGİON AGROPARK” MMC şirkətində baş mexanikin 
köməkçisi ; 
2018-ci ildə  Goranboy rayonu Dəliməmmədli  şəhəri “GORAN-COTTON” MMC 

şirkətində    mexanik  ; 



2016-2017- ci illərdə ADAU-nun mühəndislik fakültəsinin tyutoru; 

2015-2016- cı illərdə  ADAU-nun təmir briqadasında fəhlə; 
2016-cı ildən hal-hazıradək kənd təsərrüfatı texnikası kafedrasında assistent (müəllim); 
2016-cı ildə bakalavr səviyyəsində  “ Kənd təsərrüfatı maşınları ”, “ Kənd təsərrüfatında 

istehsalın mexanikləşdirilməsi ” fənləri üzrə laboratoriya dərsləri aparır; 
10 elmi əsərin, 5 dərs proqramının müəllifidir. 

 
 
TƏDQİQAT SAHƏSİ 

 

“Qarğıdalının becərilməsində mexanikləşdirilmiş texnologiyaların  optimallaşdırılması” 

mövzusunda elmi-tədqiqat işi aparır; 
 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI 

 
1. AGRODAIRY 1st  - 12th February 2021 CERTIFICATE of “ Sharing of 

KnowledgeTraining ” isawardedtoMardaliyevOgtay “ Overviev of currentmachinery and 
technology ”  
2. 02 iyul 2019-cu ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya 

Komissiyasının qərarına əsasən AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda 
“İnformatika” fənni üzrə doktorluq imtahanından sertifikat qazanmışdır. 

3. 2018-ci ildə Aqrolizinq ASC-nin Yevlax rayon nümayəndəliyində keçirilən 
«Зерноуборочныекомбайнысерий JOHN DEERE W 230 - Эксплуатация, устройство 
и ТО»  təlimində iştirak edib sertifikat qazanmışam. 

4. 2018-ci ildə Aqrolizinq ASC-nin Yevlax rayon nümayəndəliyində keçirilən «NEW 
HOLLAND TC4.90» taxılyığan kombaynının təlimində iştirak etmişəm. 

5. 2017-ci ildə Amerikalı mütəxəssis LaryYoung tərəfindən keçirilən "Training of 
JohnDeere 9970 CottonPickers" təlimində iştirak edib sertifikat qazanmışam. 
6. 2017-ci ildə ADAU-da keçirilən «Start up» layihə yarışmasında “kənd təsərrüfatı 

əməliyyatlarının mobil tələbə dəstələri ilə yerinə yetirilməsi” layihəsi ilə birinci yeri 
tutduğuma görə diplom, sertifikat və pul mükafatı ilə təltif olunmuşam.  

7. 2016-cı ildə "Tovuz Baltiya MMC” şirkətində istehsalat təcrübəsində iştirak edərək 
qazandığım nailiyyətlərə görə fəxri fərman ilə təltif olunmuşam. 
 

 
ELMİ ƏSƏRLƏR 

 

1. O.A.Mərdəliyev. Qarğıdalının becərilməsində səpin və cərgəarası becərmə 
əməliyyatlarının enerji sərfinə görə qiymətləndirilməsi. / Azərbaycan Texnologiya 

Universiteti. “Elmi xəbərlər məcmuəsi” № 1/2020. Gəncə, 2020, səh 15-20. 
 

2. O.A.Mərdəliyev. Qarğıdalı bitkisinin becərilmə texnologiyası. / Azərbaycan 
Texnologiya Universiteti. “Elmi xəbərlər məcmuəsi” № 4/2019. Gəncə, 2019, səh 12-17. 
 

3. Мардалиев О.А. Оценкаплуговобщегоназнаценияпоенергоемкости, 
используемыхпривыращиваниикукурузы. //Аграрнаянаука. 2019. (11-12), с 57-60. 

http://doi.org/10.32634/0869-8155-2019-333-10-57-60. 
 
4. O.A.Mərdəliyev. Qarğıdalının becərilməsi əməliyyatlarının enerji tutumuna təsir edən 

amillərin tədqiqi. // Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96 illiyinə həsr 
olunmuş “Qida və yüngül sənayenin aktual problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi -



praktik konfransın materialları. Azərbaycan Texnologiya Universiteti, Gəncə, 2019, səh 

346-348.  
5. O.A.Mərdəliyev. Qarğıdalının becərilməsində istifadə olunan cərgəarası becərmə 
kultivatorlarının enerji tutumuna görə təhlili. // Azərbaycanda aqrar siğortanın tətbiqi: 

problemlər və imkanlar. Elmi-praktik konfrans. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, 
Gəncə, 15 mart 2019, səh 244-246. 

 
6. N.N.Məmmədov.,O.A.Mərdəliyev. Torpaqbecərmə texnologiyasının və 
mexanikləşdirmə vasitələrinin təkmilləşmə istiqamətlərinin təhlili. / ADAU-nun Elmi 

Əsərləri, № 2, Gəncə, 2018, səh 4-7 
 

7. O.A.Mərdəliyev. Qarğıdalının becərilməsininmexanikləşdirilmiş texnologiyasının 
təhlili. / “Azərbaycan Aqrar Elmi” jurnalı, Gənc alimlərin tribunası, Bakı şəhəri 2018-ci il, 
səh.189-192 

 
8. O.A.Mərdəliyev. Gəncə şəhər H.Əliyev prospektində yol hərəkətinin təşkilinin 

təkmilləşdirilməsi tədbirlərinin işlənməsi. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin 
nəşriyyatı, Gəncə, 2015. Səh.87-88 
 

9. O.A.Mərdəliyev. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyinintəkmilləşdirilməsi tədbirlərinin 
işlənməsi. Sumqayıt Dövlət Universitetinin nəşriyyatı, Sumqayıt , 2015. Səh.83-84 

 
10. O.A.Mərdəliyev. Gəncə şəhər H.Əliyev prospektində nəqliyyat axınlarının 
intensivliyinin öyrənilməsi. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin nəşriyyatı, Gəncə , 

2015. Səh.84-85 
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