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EDUCATION, SCIENTIFIC DEGREES AND SCIENTIFIC NAMES 
 In 1999 she graduated from the Faculty of Fruit and Vegetable Growing and Viticulture 

of the ADAU and received a bachelor's degree. 

In 2001 she graduated from ADAU with a master's degree in fruit growing and received 

a master's degree. 

In 2017 she defended her thesis on "Research of new and unconventional berry plants 

for the conditions of Azerbaijan." 

In 2018 she received the title of Doctor of Philosophy in Agricultural Sciences. 

  
 

 
EMPLOYMENT 
 
 
From 2019 to the present, senior lecturer at the Department of Horticulture; 
Assistant of the Department of Horticulture 2018; 
2003-2008 Laboratory assistant of the field laboratory "Creation of a gene pool of fruit 
and vegetable and subtropical plant resources and development of technology for their 
cultivation"; 
2008-2017 Senior laboratory assistant at the Department of Fruit and Subtropical Plants 
of the Azerbaijan State Agricultural Academy; 
Since 2018, he has been conducting lectures and laboratory classes in Azerbaijani on 
the subjects "Fruit growing", "Subtropical plants", "Ornamental gardening", "Fruit 
plants", "Organization of production technology in gardening" at the bachelor's level. ; 
At the master's level, she gives lectures and labs on the topics "Fruit growing", 
"Subtropical plants", "Ornamental gardening" and "Formal gardening". 
She was the scientific advisor of 1 master. 



She is the author of about 5 scientific papers, 18 articles, 2 textbooks, 1 
recommendation, 5 programs. 

 
DIRECTION OF RESEARCH 

 
Research of new and non-traditional berry plants for the conditions of Azerbaijan in the 
field of fruit growing. 
 

PARTICIPATION IN INTERNATIONAL SEMINARS, SYMPOSIUMS AND 
CONFERENCES  
1. “Aqrar Elmin İnnovasiyon Tədqiqatlarının Mövcud Vəziyyəti və Perspektivləri” 
mövzusunda Elmi-Praktiki Konfransın Materiaları  Quba, 26-27 dekabr, 2011.  
2. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Ümumrespublika 
elmi-praktik konfransın materialları. 25-26 aprel, 2013-cü il.  
3. Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: Dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər 
Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, 23-24 oktyabr 2015. 
4. Материалы международной научно-практической конференции, приуроченной к 
85-летию со дня основания института, 1-3 июня, 2016, Мичуринск-Кварта.; 
5. Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции, 
посвященной 90-летию со дня образования ФГБНУ ДСОСВиО 7-9 июня 2016, 
Дербент. 
 
 

SCIENTIFIC WORKS 

 
 
1. Firəng üzümünün əhəmiyyəti, bioloji xüsusiyyətləri və becərilməsi, Azərbaycan Kənd 
Təsərrüfatı Akademiyasının Elmi Əsərlər III-Buraxılış Gəncə, 2007.  
2. Azərbaycan üçün yeni və qeyri-ənənəvi giləmeyvə bitkiləri, “Aqrar Elmin İnnovasiyon 
Tədqiqatlarının Mövcud Vəziyyəti və Perspektivləri” mövzusunda Elmi-Praktiki 
Konfransın Materiaları  Quba, 26-27 dekabr, 2011 
3. “Azərbaycan şəraiti üçün yeni giləmeyvə bitkiləri – cır mərsin, qaragilə, 
mərcangilə”Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş 
ümumrespublika elmi-praktik konfransın materialları. 25-26 aprel, 2013.  
4. «Дикие сородичи ягодных культур в горах Малого Кавказа» Современное 
садоводство (электронный журнал), стр. 36-41 2015 
5.  “Mot-Motu (Firəng üzümü Gr.reclinata) bitkisinin Azərbaycanın qərb bölgəsində 
yabanı formaları” Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: Dünya təcrübəsi və müasir 
prioritetlər Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, 23-24 oktyabr 2015, III cild.  
6. Wild congeners of berry crops in the lesser Caucasus mountains» İnternational 
Scientific and Practical Conference “World Science”, November 2015, U.A.E.  
 7. «Дикорастущие формы и культивируемые сорта крыжовника в предгорьях 
Малого Кавказа» Материалы международной научно-практической конференции, 
приуроченной к 85-летию со дня основания института, 1-3 июня, 2016, Мичуринск-
Кварта. 
8. «Перспективы использования нетрадиционных и малораспространенных 
ягодных растений в Азербайджане» Сборник научных трудов Международной 
научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня образования 
ФГБНУ ДСОС ВиО 7-9 июня 2016, Дербент.  



9. Дикорастущие сородичи орехоплодных культур на Малом Кавказе в пределах 
Азербайджана Современное садоводство.Электронный журнал 
№1, 2016  
10. Kol tipli yabanı giləmeyvə bitkiləri və onlardan səmərəli istifadə yolları Azərbaycan 
Dövlət Aqrar Universitetinin mətbəəsi, Gəncə 2016.  
11.  Yeni və qeyri - ənənəvi giləmeyvə bitkilərinin becərmə şəraitində iqtisadi 
göstəriciləri ADAU-nun Elmi Əsərləri, Gəncə 2017. 
 12. Kiçik Qafqaz ərazisində bəzi giləmeyvə bitkilərinin təbii şəraitdə yayılması 
qanunauyğunluğu, morfoloji və həyat fəaliyyəti göstəriciləri ADAU-nun Elmi Əsərləri, 
Gəncə 2017.  
13.  Yeni və qeyri-ənənəvi giləmeyvə bitkilərinin  becərilmə şəraitındə  tumurcuq 
oyanması, zöğ  əmələgətırmə            qabılıyyətı və zoğların boy dınamıkası 
Azərbaycanın Aqrar Elmi , Bakı 2017.  
14. Физиологические основы продуктивности куста новых и нетрадиционных 
ягодных культур в Азербайджане Субтропическое и декоративное садоводство 
Сочи 2017. 
15.  Научные и экономические аспекты интродукции новых и нетрадиционных 
ягодных культур в Азербайджане Садоводство и виноградарство 2017. 
16.  Giləmeyvə bitkilərinin səmərəli istifadəsi və təbii ehtiyatlarının qorunması üçün elmi 
əsaslandırılmış tövsiyyələr ADAU-nun elmi əsərləri, Gəncə 2018. 
17.  Экономическая эффективность возделывания кустовидных ягодных растений 
в Азербайджане RS GlobalSp.z.O.O. Warsaw, Poland 2019.  
18.  Дикие сородичи и возделываемые сорта ягодных культур на Малом Кавказе 
Azərbaycan Texnologiya Universiteti Gəncə 2019. 
 
 

LANGUAGE SKILLS 
Russian  

 

 


