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TƏHSİL, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLAR
1994-cü ildə ADPU -nun kimya -biologiya fakültəsini bitirmişdir.
2017- ci ildə "Azərbaycanın qərb bölgəsinin bəzi boyaq bitkilərində yayılan göbələklərin
hidrolitik fermentlərin aktivliyinə görə qiymətləndirilməsi" mövzusunda namizədlik
dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
2019-cu ildən hal-hazıradək Biologiya kafedrasının dosent əvəzi;
2014-2019- cu illərdə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Biologiya kafedrasının
baş müəllimi;
2012-2014-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Biologiya kafedrasının
assistenti;
2000-2012- ci illərdə AMEA-nın Gəncə Regional Elmi Mərkəzdə elmi işçi;
1994 -1997- ci illərdə Tovuz rayon Kirən orta məktəbində müəllim işləmişdir.
2018-ci ildən bakalavr pilləsində “Mikrobiologiya","Histologiya və fərdi inkişafın
biologiyası”, "Ümumi biologiya" fənlərindən mühazirə dərslərini aparır. Magistratura
pılləsində ”Şirin və sahilyanı suların hidrobiologiyası","Tədqiqat üsulları",
"Hidrobiontların akvakulturada xəstəlikləri", “Su bioehtiyatlarının yetişdirilməsinin
müasir metodları” fənlərindən mühazirə laboratoriya dərslərini aparır.
50-ə yaxın elmi əsərin, 30 məqalənin, 3 dərs vəsaitinin, 2 metodik tövsiyənin, 15
proqramın müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Rizosfer bakteriyalarının bitkilərə təsir mexanizminin mühit amillərindən asılılığı.
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