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TƏHSİL, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLAR
1984-cü ildə S.Ağamalıoğlu adına Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) Aqronomluq fakültəsini bitirmişdir.
1993-cü ildə “Kiçik icarə və fermer təsərrüfatlarında Aralıq bitkilərin tətbiqinin torpağın
aqrofiziki xassələrinə, pambığın məhsuldarlığına və toxum keyfiyyətinə təsiri”
mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək “Torpaqşünaslıq ixtisası üzrə
(23.00.27) kənd təsərrüfatı elmlər namizədi adını almışdır- dosentdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
2017- ci ildən hal- hazıradək əvəzçiliklə Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya
kafedrasında dosentdir.
2015-2017-ci illərdə Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya kafedrasının müdiri
2009- cu ildə Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya kafedrasında dosent
1995-2009-cu illərdə Təsərrüfat işləri üzrə prorektor. Torpaqşünaslıq kafedrasında
dosent
1992-1998- cu illərdə Genetika və seleksiya kafedrasında dosent
1989-1992- ci illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda elmi işçi
1987-1989-cu illərdə Goranboy rayonu Aqrar Sənaye Birliyində böyük mütəxəssis
1985-1987-ci illərdə Goranboy rayonu “Kommunist kolxozu”nda baş aqronom

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Azərbaycanın torpaq tiplərinin milli təsnifat prinsipləri əsasında coğrafi yayılmasının
müasir coğrafi informasiya sistemləri vasitəsi ilə öyrənilməsi, diaqnostikası, zonal
qanunauyğunluqları əsasında əsas bitkilərin əkini, torpaq münbitliyinin yüksəldilməsi və
mühafizəsi üsullarının işlənilməsi
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İŞTİRAKI
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2007 – Rusiya Krasnodar şəhəri Kənd təsərrüfatı institutu. Simpozium
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