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2014-cü ildə "Göygöl rayonu şəraitində Fransa üzüm sortlarının aqrobioloji və
təsərrüfat-texnoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi" mövzusunda namizədlik
dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
2019-cu ildə Bağçılıq ixtisası üzrə dosent elmi adı alıb.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
2004-2006-cı illər “Üzüm Tredinq LTD” –də aqronom, 2006-2012-ci illər “Üzümçülük,
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Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin bağçılıq kafedrasında dosent vəzifəsində
işləyir. “Üzümçülük”, “Ampeloqrafiya”, “Tərəvəzçilik”, “Tətbiqi bitkiçilik” fənlərindən,
“Aqronomluq”, “Torpaqşünaslıq və aqrokimya”, “Menecment (alman proqramı)”
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