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EDUCATION, SCIENTIFIC DEGREES AND SCIENTIFIC 
NAMES 

 
1987, he graduated from the Fruit and Vegetable and Viticulture Faculty of Azerbaijan 
Agricultural Institute 

1999, he defended his dissertation on "Study of varieties of plums in the north-western 
region of Azerbaijan and the study of some issues of seedling cultivation technology on 
its roots" and was awarded the degree of Candidate of Agricultural Sciences. 

2007, he is associate professor. 

 
EMPLOYMENT 
1987-1988, Intern researcher at the Department of Fruit and Subtropical Plants of AAI 
1988-1991, Head of laboratory at the Azerbaijan Agricultural Institute 
1991-2008, Assistant, senior lecturer, associate professor at the Department of Fruit 
and Subtropical Plants 
2008-2012, Head of "Agricultural Development" project in Sheki-Zagatala region at 
NHM 
2012-2013, Associate Professor at the Department of Horticulture of ADAU 
From 2013 to the present time, Head of the Department of Horticulture of ADAU  
He is the author of 3 textbooks, 65 articles, 3 recommendations, 15 programs, in 2016 
he was awarded the title of "Honored Teacher". 
 

RESEARCH AREA 
Doctoral dissertation on "Development of scientific bases of in vitro propagation of stone 
fruit plants in Azerbaijan "  
 

PARTICIPATION IN INTERNATIONAL SEMINAR, SYMPOSIUM 
AND CONFERENCES 



1. International conference on the development of agriculture in Central Asia, Tashkent, 
2014 
2"Development of oasis agriculture and water efficiency technologies in European-
Asian countries" experience exchange, Republic of China, 2015 
3. Scientific-practical conference: Intensive gardening in Azerbaijan: achievements, 
prospects, problems and solutions. Ganja, 2020 
 

SCIENTIFIC WORKS 
1."Meyvə və tərəvəz bitkiləri" dərslik, Bakı, 2000 
2. Дифференциация цветковых почек различных сортов сливы в северо-западной 
зоне Азербайджана. Улучщение сортимента косточковых плодовых культур  для 
высокопродуктивных садов (К 70 летию со дня рождения академика РАСХН 
Г.В.Еремина),Крымск,2002, 40 s. 
3. Рост и плодонощение  сортов сливы в северо-западной зоне Азербайджана. 
Садоводство и виноградство,Москва №5,2002. 
4. Выращивание корнесобственного посадочнового материала сливы. Baynəlxalq 
elmi simpoziumun külliyyatı ,AKTA-75,Gəncə,2004 
5. Meyvə ağaclarının budanılması qaydası.Tövsiyyə, Gəncə Biznes Qrup,2005, 
Informasiya vərəqi 
6. Çəyirdəkli meyvə bitkiləri üçün klon calaqaltıları və onların bəzi xüsusiyyətləri. 
Ə.S.Nərimanovun 95 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları, 
Gəncə,2006 
7. Alçanın calaqaltı-sort kombinasiyasından asılı olaraq çətirin məhsuldarlıq əmsalı və 
onun iqtisadi göstəriciləri. Azərbaycan MEA,Gəncə Regional Elm Mərkəzi,Gəncə,2006, 
№23 
8. Gavalı və alça sortlarının məhsuldarlıq göstəriciləri . Azərbaycan MEA,Gəncə 
Regional Elm Mərkəzi,Gəncə ,2006 №26 
9. Meyvəçilik. Proqram. Bakı ,2007 
10.Meyvəçilik fənii üzrə tədris – təcrübə məşğələlərinə dair. Proqram. Bakı ,2007 
11. Химико-технологическая  характеристика плодов сливы. AKTA-nın elmi əsərlər 
toplusu,Gəncə 2007, № 1 
12. 2007-2008-ci tədris ili üçün ali məktəblərin magistraturasına qəbul proqramları 
13.Test tapşırıqları proqramları. TQDK-nın magistr jurnalı №1,proqram №54,Bakı 2007-
ci il 
14.Химико-технологическая характеристика плодов сливы для использования в 
свежем и переработанном виде. Международная конференция в Узбекистане , 
Ташкент  2014 
15. Azərbaycanda meyvəçıliyin müasir vəziyyəti, imkanlar, perspektivlər. ADAU-nun 
elmi əsərlər toplusu, Gəncə 2014 , I cild 
16. Üzümçülük  fənni üzrə  proqram.Proqram ADAU –nun nəşriyatı Gəncə , 2015 
17. Qarpızın gec yetişən sort və formalarının şöhrətinin özünə qaytaraq. Aqrar elmi 
jurnalı, Bakı, 2015 
18. Технология выращивание новых сортов персика в Азербайджане . Журнал  
Садоводство и виноградство, Москва  2016 
19. Биометрические показатели новых интродуцированных сортов персика в 
Азербайджане. Сб. науч. Трудов. Выпуск 4(24). Часть 7.Актуальные научные 
исследования в современном мире. Переяслав-Хмельницкий,2017 
20. Tətbiqi bitkiçilik  fənni üzrə  proqram .ProqramADAU –nun nəşriyatı , Gəncə , 2017 
 
21. Meyvəçilik  və subtropik bitkilər fənni üzrə  proqram.ADAU –nun nəşriyatı, Gəncə , 
2017 
22. Meyvəçilik fənnindən istehsalat-təcrübəsinin proqramı.ADAU –nun nəşriyatı ,Gəncə, 
2017 



23. Bağçılıq elminin müasir problemləri  fənni üzrə  proqram. ADAU –nun nəşriyatı, 
Gəncə , 2017 
24. Örtülü torpaq meyvəçiliyi  fənni üzrə  proqram. ADAU –nun nəşriyatı ,Gəncə , 2017 
25. Bəzək bağçılığı fənni üzrə proqram ADAU –nun nəşriyatı ,Gəncə , 2017 
26. Meyvəçilik  fənni üzrə  proqram. ADAU –nun nəşriyatı ,Gəncə , 2017 
27. "Azərbaycan Ampeloqrafiyası" Bakı, 2017 
28. Биометрические показатели новых интродуцированных сортов персика в 
Азербайджане. Актуальные научные исследования в современном мире. 
Сб.научтрудов. Выпуск 2(24). Часть 7. Переяслав-Хмельницкий, 2017, с.35-39. 
29."Çəyirdəkli meyvə bitkiləri" modul tipli dərs vəsaiti, Bakı, 2018 
30. Fındığın becərilmə texnologiyası (fermerlər üçün tövsiyə) Gəncə 2018, 55 səh 
31. Meyvə tingliyində fitosanitar problemlər Elmi-praktik konfrans: Azərbaycanda 
intensiv bağçılıq: nailiyyətlər, perspektivlər, problemlər və həlli yolları. Gəncə, 2020, 
s.14-18 
 
 
 
 

LANGUAGE SKILLS 

 

English 

Russian  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


