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TƏHSİL, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLAR 

 

2000-ci ildə bakalavr pilləsi üzrə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının (indiki 
ADAU) Aqrar istehsalın mexanikləşdirilməsi fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 

2003-cü ildə magistr təhsili üzrə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının Aqrar 
istehsalın mexanikləşdirilməsi fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 

2009-cu ildə Azərbaycan Elmi- Tədqiqat Pambıqçılıq İnstitutunun əyani aspiranturasını 
bitirmiş və dissertasiya işini müvəfəqiyyətlə müdafiə edərək 2011-ci ildə ümumi əkinçilik 
ixtisasında, aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi adını almışdır.  

2013-2018-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Ümumi əkinçilik ixtisası üzrə 
qiyabi aqrar elmlər doktorluğu təhsili almışdır. 

2019-cu ildə dosent elmi adı almışdır. 

 

 
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 
 
1) 09.2010-cu ildən hal-hazıra qədər: Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin "Ümumi 
əkinçilik, genetika və seleksiya" kafedrasında dosent, kafedra  müdirinin elmi işlər üzrə 
müavini, Azərbaycan Respublikası Ali Attestasiya Komissiyasının ADAU-da yaradılmış 
FD.04.131 saylı seminar müdafiə şurasının elmi katibi,  o cümlədən universitetdə hal-
hazırda digər elmi-ictimai fəaliyyətlər:  
- Azərbaycan Respublikası Aqrar Elm Gənc Alimlər və Mütəxəssislər şurasının büro 
üzvü 
- ADAU-da dissertasiyaların müdafiəsi üzrə seminar şuranın elmi katibi 
- ADAU-da texniki şuranın üzvü 
-ADAU-da metod şuranın üzvü 
Müxtəlif fənlər üzrə keçirilən mühazirə və laborator-praktik dərslər: 



Bakalavrda- “Ekoloji əkinçilik”, “Əkinçilik”, “Torpaq qoruyucu əkinçilik”, “Bitkiçiliyin 
əsasları (Modul 2 alman menecment proqramı üzrə)”, “Bitkiçilik məhsullarının istehsal 
texnologiyası”, “Aqronomiyanın əsasları” 
Magistraturada- “Əkinçilik sistemləri”, “Bioloji əkinçilik”,  
Hazırda ümumi olaraq 54 elmi əsərin, o cümlədən 5 dərs vəsaiti, 12 fənn proqramı, 1 
metodik göstəriş, 8 tövsiyənin və 28 elmi məqalənin müəllifidir. Üç magistr 
dissertasiyasına elmi rəhbəri olmuşdur. Hal-hazırda fəlsəfə doktorluğu üzrə 1 
dissertasiya işinə elmi məsləhətçi və 1 dissertasiya işinə elmi rəhbərlik edir.  Bundan 
başqa bir neçə ölkə daxili və xarici elmi-praktik konfraslarda iştirak etmişdir.  
2) 30 oktyabr 2020- 30 may 2021: Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşən və GİZ 
Azərbaycan ofisi tərəfindən icra olunan “Cənubi Qafqazda kənd yerlərinin davamlı 
inkişafı məqsədilə təbii ehtiyatların səmərəli idarə edilməsi və ekosistem xidmətlərinin 
qorunması (ECOSERVE)” layihəsində Yaxşı Kənd Təsərrüfatı Təcrübələri (GAP) üzrə 
milli konsultant 
3) 17 aprel-30 sentyabr, 2020: Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşən və BMT-nin 
FAO təşkilatı tərəfindən icra olunan “Aqrar İnformasiya Məsləhət Xidmətlərinin 
Gücləndirilməsi” layihəsində FAO-nun Azərbaycan Ofisinin Aqrar Məsləhət Sisteminin 
Qiymətləndirilməsi və Təlimi üzrə yerli konsultantı (experti) 
4) 02 avqust-30 dekabr, 2019: BMT-nin FAO təşkilatının maliyyələşdirdiyi “Mərkəzi 
Asiyada kənd təsərrüfatı üzrə informasiya-məsləhət xidmətləri sahəsində potensialın 
gücləndirilməsi” layihəsində kənd təsərrüfatı məsləhət xidmətləri üzrə milli konsultant 
5) 3 yanvar- 30 iyun, 2019: «QABUS Consulting» MMC-də Avropa İttifaqının (EU)  
maliyyə dəstəyi ilə GİZ Azərbaycan nümayəndəliyinin icra etdiyi Gəncə - Qazax iqtisadi 
rayonunda yerli və regional inkişafa dəstək(SLRD) layihəsində təlim koordinatoru  
6) 28 noyabr 2018 -30 oktyabr 2019: BMT-nin inkişaf proqramının  (United Nations 
Development Program) maliyyələşdirdiyi “İqlim Dəyişikliyi üzrə Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatı Çərçivə Konvensiyası (UNFCCC) üçün Dördüncü Milli Kommunikasiya və 
İkinci İki illik Hesabat” layihəsi çərçivəsində bitkiçilik və heyvandarlıqda istixana 
qazlarının emissiyasının invertarizasiyası üzrə yerli ekspert 
7) 1 fevral-30 aprel, 2018-ci il: Gəncə Aqrobiznes Assosiasiyasında (GABA) Avropa 
İttifaqının (EU)  maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən “Daşkəsən, Goranboy və Samux 
rayonlarında aztəminatlı kənd ailələrinin sosial-iqtisadi imkanlarının gücləndirilməsinə və 
inkişafına dəstək” layihəsində aqronom-ekspert  
 
8) 1 noyabr 2017- 30 may 2018-ci il: British Council maliyyələşdirdiyi Avedno 
Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı layihəsi çərçivəsində “Örtülü şəraitdə meyvəli tərəvəz 
bitkilərinin becərilməsi” modulunun hazırlanmasında təlimatçı. 
9) 01 iyul 2017-10 yanvar 2018-ci il: Gəncə Aqrobiznes Assosiasiyasında (GABA) ABŞ 
Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin (USAID) maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən Ağıllı 
Fermer Layihəsində (SAF) açıq və örtülü sahə tərəvəzçiliyi üzrə expert 
10) 20 oktyabr, 2016-cı il-30 noyabr 2017-ci il: BMT-nin inkişaf proqramının  (United 
Nations Development Program) maliyyələşdirdiyi “Böyük Qafqaz  Landşaftında Torpaq 
və Meşənin Davamlı İdarəedilməsi ” və Avropa İttifaqının maliyyələşdirdiyi “İqlim 
dəyişmələrinə ekosistem əsaslı yanaşma ” layihələri çərçivəsində Qəbələ şəhəri, 
Regional Kənd Təsərrüfatı və Turizm Tədris Mərkəzində (keçmiş Qəbələ Peşə Məktəbi) 
yeni yaradılan heyvandarlıq, bitkiçilik və aqroservis ixtisasları üzrə müəllim və tələbə 
heyəti üçün təlimçi/konsultant 
11) 26 iyul -04 avqust 2017-ci il: British Council maliyyələşdirdiyi Avedno Azərbaycan 
Kənd Təsərrüfatı layihəsi çərçivəsində British Council Bakı ofisi ilə bağlanmış müqavilə 
çərçivəsində peşə məktəbləri üçün hazırlanmış “Cərgəarası bitkilərin becərilməsi” təlim 
moduluna rəy vermək üçün expert 



12) 01 fevral 2017- 30, iyun 2017-ci il:  British Council maliyyələşdirdiyi Avedno 
Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı layihəsi çərçivəsində SEFT Consulting” MMC-nin  
pambıqçılıq və bağçılıqda istehsalın təşkili modulların hazırlanmasında təlimatçı. 
13) Sentyabr 2013-iyun, 2016-cı il: Gəncə Regional İqtisadi Məsləhət Mərkəzində 
Dünya Bankının Maliyyələşdirdiyi "Məcburi Köçkün Gənclərin Dəstəklənməsi" 
layihəsində marketinq araşdırmaları mütəxəssisi 
14) 23 iyul-23 sentyabr, 2016-cı il: BMT-nin inkişaf proqramının  (United Nations 
Development Program) maliyyələşdirdiyi “Böyük Qafqaz  Landşaftında Torpaq və 
Meşənin Davamlı İdarəedilməsi ” və Avropa İttifaqının maliyyələşdirdiyi “İqlim 
dəyişmələrinə ekosistem əsaslı yanaşma” layihələri çərçivəsində Qəbələ şəhəri, 
Regional Kənd Təsərrüfatı və Turizm Tədris Mərkəzi (keçmiş Qəbələ Peşə Məktəbi) 
üçün uyğun kənd təsərrüfatı  ixtisasları üzrə modulların hazırlanmasında təlimatçı. Bu 
vəzifə çərçivəsində hazırlanmış modullar: Ətraf mühit və iqlim və Gübrələr və onlardan 
istifadə 
15) 28 yanvar-5 may, 2016-cı il: Biotech Group-un məhsulu olan “Rezfree” bakterial 
torpaq biopreparatının Gəncə-Qazax zonasında, açıq və örtülü əkin şəraitində sınaqdan 
keçirilməsi və təcrübələrin təşkili üzrə  mütəxəssis-expert 
16) İyul 2014-oktyabr, 2015-ci il: Gəncə Regional İqtisadi Məsləhət Mərkəzində Dünya 
Bankının maliyyələşdirdiyi “Sudan İstifadəedənlər Birliklərinin İnkişafına Dəstək Layihəsi 
(SİBİDL)” çərçivəsində Azərbaycanın 27  rayonunda  Sudan İstifadə Birliklərinə (SİB) 
Aqronomik aspektlərdə (tarla-tərəvəz bitkilərinin müasir becərilmə texnologiyası, torpaq 
münbitliyi, suvarma və s.) təlimlərin təşkili  subkomponentində təlim meneceri və təlim 
modullarının hazırlanması üzrə təlimatçı 
17) Fevral-mart, 2015-ci il: “Oxfam” Bərdə Nümayəndəliyində tərəvəz toxumçuluğu ilə 
məşğul olan fermerlər üçün bəzi tərəvəz bitkilərinin mütərəqqi becərilmə texnologiyası 
və toxumçuluğu üzrə təlimçi 
18) Noyabr-dekabr, 2014-cü il: “Oxfam” Bərdə nümayəndəliyində çiyələk becərən 
fermerlər üçün biznes fəaliyyəti və biznes planların hazırlanması üzrə təlimçi 
19) Aprel-avqust, 2013-cü il: H. Əliyev adına  Şəmkir park kompleksində Alterv MMC-
nin yaşıllaşdırma şöbəsinin baş aqronomu 
20) Oktyabr, 2010-fevral, 2011-ci il: Gəncə Regional İqtisadi Məsləhət Mərkəzində 
Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının (OSCE) maliyyələşdirdiyi “Gəncə 
şəhəri Hacıkənd qəsəbəsində və Göy-göl rayonunun dağ və dağətəyi kəndlərində 
torpaq sürüşmələri nəticəsində yaranan risklərin azaldılması və əhalinin ekoloji 
maarifləndirilməsi” layihəsində təlim və informasiya meneceri 
21) Yanvar-dekabr, 2011-ci il:  Bakı Biznes Tədris Mərkəzində təlimçi, məsləhətçi. 
22) Yanvar, 2009-yanvar, 2010-cu il: Azərbaycan Elmi- Tədqiqat Pambıqçılıq 
İnstitutunun "Aqrotexnologiya" şöbəsində elmi işçi 
22) Mart-sentyabr, 2009-cu il: Gəncə Regional İqtisadi Məsləhət Mərkəzində Dünya 
Bankının maliyyələşdirdiyi Goranboy və Zərdab rayonlarında sudan istifadə birliklərinə 
(sib) məsləhət xidmətinin göstərilməsi layihəsində rəhbər 
23) 2007-2010-cu illər illər: Gəncə Biznes Qrupda (GBG)Dünya Bankının 
maliyyələşdirdiyi  "II- ci Kənd təsərrüfatının inkişafı və kreditləşməsi" layihəsində internet 
saytları  və məlumat bazası üzrə mütəxəssis 
24) Noyabr-dekabr, 2008-ci il: Gəncə Regional İqtisadi Məsləhət Mərkəzində USAID 
Proqramı çərçivəsində CEMONIKS tərəfindən maliyyələşdirilən “Özəl Sektorun Rəqabət 
Qabiliyyətinin Artırılması” layihəsində sorğu aparan korspondent 
25) iyun-dekabr, 2006-cı il: Gəncə Biznes Qrupda (GBG) Dünya Bankının 
maliyyələşdirdiyi "Kənd təsərrüfatının inkişafı və kreditləşməsi" layihəsi üzrə təlim 
meneceri 
2003-2004-cü illər: "Üzüm Treding" MMC-də mexanik köməkçisi 
2000-2001-ci illər: "Halallıq" sahibkar müəssisəsində mühəndis mexanik. 



 
TƏDQİQAT SAHƏSİ 
 
Aqrar elmlər doktorluğu proqramı üzrə “Respublikanın müxtəlif aqroekoloji şəraitlərində 
ənənəvi əkinçiliyə alternativ olan üzvü-bioloji əkinçilik sistemlərinin öyrənilməsi” 
mövzusunda elmi-tədqiqat işi 
 
 
Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı 

1) 2003-cü il, aprel-iyun. GTZ proyektinin maliyyələşdirdiyi “Vayenştefan k/t institutunda” 
qısa müddətli təcrübə, Trizdorf şəhəri, Almaniya 
2) 2005-ci il, oktyabr-2006-cı il, fevral. GTZ Alman texniki əməkdaşlıq cəmiyyətinin 
Gəncə şəhər Alman-Azərbaycan “Aqrar iqtisadiyyat və menecment” ixtisas artırma 
kursu, Gəncə şəhəri, Azərbaycan 
3) 2007-ci il, 17 iyul. USAİD proqramı üzrə amortizasiya və sığorta mövzusunda trening, 
Gəncə şəhəri, Azərbaycan 
4) 2009-cu il, 17-19 iyun. Dünya bankının “Kənd məsləhət xidmətlərinin monitorinqi və 
menecmenti” mövzusunda  təşkil etdiyi seminar. Bakı şəhəri, Azərbaycan 
5) 2012-ci il, 17 avqust- 1sentyabr. Çin Xalq Respublikasında təşkil olunan kənd 
təsərrüfatı maşınları texnologiyası mövzusunda beynəlxalq seminar, Pekin şəhəri, ÇXR 
6) 2014-cü il, 10-23 avqust. Macarıstan Respublikasının Kapoşvar universitetində təşkil 
olunan 21-ci əsrdə davamlı kənd təsərrüfatı mövzusunda beynəlxalq yay məktəbi. 
Kapoşvar şəhəri, Macarıstan 
7) 2015-ci il, 1-3 aprel. CRDF təşkilatının təşkil etdiyi “Qrant təklifləri konsepsiyasının 
inkişafı” mövzusunda seminar, Gəncə şəhəri, ADAU, Azərbaycan 
8) 2015-ci il, 9 iyun-6 iyul. Çin Xalq Respublikasının Ticarət və Kommersiya Nazirliyinin 
və Şihezi universitetinin təşkil  etdiyi “Avrasiya ölkələri çərçivəsində oazis ətrafı kənd 
təsərrüfatı və suya qənaətedici irriqasiya sistemləri və texnologiyaları” mövzusunda 
nəzəri-praktik seminar, Pekin və Şihezi şəhərləri, ÇXR 
9) 2015-ci il, 8-20 noyabr. Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyinin (JİCA) təşkil 
etdiyi “Qida təhlükəsizliyi siyasətinin yaradılması və idarə edilməsi” mövzusunda 
beynəlxalq seminar,JİCA, Tokio, Yaponiya 
10) 21-24 noyabr, 2017: BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının  (FAO) 
dəstəyi ilə “Orqanik təsərrüfat  və məhsul istehsalı üzrə müfəttişlərin hazırlanması” 
mövzusunda seminar, FAO, Azərbaycan, Bakı 
12) 15-19 oktyabr, 2018: BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının  (FAO) 
dəstəyi ilə “Orqanik kənd  təsərrüfatı, məhsulu istehsalı, emalı, sertifikatlaşdırılması və 
marketinqi” mövzusunda seminar, FAO, Moskva, Rusiya 
 
13) 29 oktyabr-02 noyabr, 2018: Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Təlim və İnkişaf 
Mərkəzinin   
maliyyə dəstəyi və təşkilatçılığı ilə Texas Aqrar Universitetində elm-təhsil üzrə mübadilə 
və əməkdaşlıq proqramında iştirak edilmişdir. College station, Houston, Texas ştatı, 
ABŞ. 
 
14) 02-07 noyabr, 2018: “İqlim dəyişikliklərinin baş verdiyi dövrdə məhsuldarlığın 
artırılması” mövzusunda beynəlxalq konfrans.  Təşkilatçı Amerika Aqronomlar 
Cəmiyyəti. Baltimur, Mariland ştatı, ABŞ. 
 
15) 27 avqust 2019: BMT-nin inkişaf proqramının  (United Nations Development 
Program) təşkil etdiyi  “Yaşıl iqlim fondu üzrə anlayışların artırılması” mövzusunda 
seminar, UNDP, Azərbaycan, Gəncə 



16) Sentyabr-dekabr, 2020: BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının  (FAO) 
təşkil etdiyi “Orqanik kənd təsərrüfatı, toxumçuluq, konservasiyalı əkinçilik, inteqrir bitki 
mühafizə və istixanaların idarə edilməsi” mövzularında aqrar məsləhətçilər üçün 
keçirilən 5 təlim kursu, FAO, Azərbaycan, Bakı 
 
 

ELMİ ƏSƏRLƏRİ 
 
1) Ələkbərov F.Ş. və b. İsti yay dövründə suvarma suyu çatışmadıqda yoncalıqların 
məhsuldarlığının artırılması // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Gəncə Regional 
Elmi Mərkəz, Xəbərlər Məcmuəsi, №25, Elm nəşriyyatı, Gəncə, 2006, s.63-65. 
2) Ələkbərov F.Ş.Torpağın müxtəlif dərinlikdə becərmə üsullarının onun su-fiziki 
xassələrinə, aqreqatın məhsuldarlığına və yanacaq sərfinə təsiri // Azərbaycan Elmi- 
Tədqiqat Pambıqçılıq İnstitutunun əsərlər məcmuəsi, №76, Gəncə, 2007, s.61-64. 
3) Ələkbərov F.Ş. və b. Üçtarlalı pambıq-yonca-taxıl növbəli əkin dövriyyəsi: tətbiqi və 
torpağın becərilməsinin yoncanın bitki sıxlığına təsiri // Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyası, Gəncə Regional Elmi Mərkəz, Xəbərlər Məcmuəsi, №30, Elm nəşriyyatı, 
Gəncə,2007, s. 55-59 
4) Ələkbərov F.Ş. Üçtarlalı pambıq-yonca-taxıl növbəli əkin dövriyyəsində müxtəlif 
dərinlikli torpaq becərmələrinin taxılın və yoncanın məhsuldarlığına təsiri // Azərbaycan 
Aqrar Elmi, № 1, Bakı, 2008, s.75-76 
5) Алекперов Ф.Ш. и др. Оценка методов определения количества 
новообразованного  гумуса от запашки растительных остатков // Azərbaycan Aqrar 
Elmi, № 6, Bakı, 2008, s.23-24 
6) Ələkbərov F.Ş. Fermer rəfi köhnə yoncalıqları cavanlaşdıraraq ot məhsuldarlığını 
yüksəldir // Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Yanında Kənd Təsərrüfatı Kreditləri üzrə Dövlət 
Agentliyi, İkinci K/T-nın İnkişafı və Kreditləşdirilməsi Layihəsi, Gəncə Biznes Qrup, 
tövsiyə-buklet, iyun, 2008, 2s. 
7) Ələkbərov F.Ş. Kiçik pambıqçılıq təsərrüfatları üçün qısa tarlalı, yeni növbəli əkin 
sistemi // Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, aspirantların, magistrantların və 
bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələrin “Müasir dövrdə aqrar islahatlar, reallıqlar və 
problemlər” mövzusuna həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları, Gəncə, 
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