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TƏHSİL, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLAR 
 
2007-2011 ADAU nun Mühəndis iqtisadiyyatı və idarəetmə ixtisasını bitirmişəm. 
2012-2015 ADAU nun Aqrar sahənin iqtisadiyyatı  magistr pilləsi üzrə təhsil almışam 
2016cı ildən ADAU nun qiyabi doktorantıyam 
 
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 
 
2016 cı ildən ADAU nun Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasında assistent(müəllim) 
olaraq çalışıram. 
Vergi və vergitutma,bank işi,gömrük işinin təşkili fənnlərini tədris edirəm 
6 məqalə, 3 proqram, 2 metodiki vəsaitin müəllifiyəm 
 
TƏDQİQAT SAHƏSİ 
 
iqtisadiyyat 
 
BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI 
 
1.Emal müəssisənin mövcud vəziyyətinin təhlili - ADAU-nun elmi əsərləri 
Gəncə - 2014 (2səh) 
2.Aqrar sənaye müəssisələrində iqtisadi mexanizmin təkmilləşdirilməsi- ADAU-nun elmi 
əsərləri 
Gəncə - 2014 (3səh) 
3.Büdcə gəlirlərinin formalaşmasında, ölkə iqtisadiyyatının inkişafında gömrük 
rüsumlarının rolu - ADAU-nun elmi əsərləri 
Gəncə - 2017 (3səh) 
4.Ölkə iqtisadiyyatının inkişafında gömrük vergilərinin rolu - ADAU-nun elmi əsərləri 
Gəncə 2017 (3səh) 
5.Kommersiya banklarının sağlamlaşdırılması prosesinin tənzzimləyən müvəqqəti 
inzibatçılıq fəaliyyəti - ADAU-nun elmi əsəsrləri 
Gəncə 2018 (5səh) 



6.Regionlara kredit qoyuluşları həcminin artırılması üçün girovsuz kreditlərin tətbiqi 
mexanizminin hazırlanması  - UNEC “Azərbaycanın iqtisadi inkişaf strategiyası” 
mövzusunda Elmi konfransının materialları 2019 (7səh) 
7.Maliyyə - Gəncə 2017 ( 18 səh) proqram 
8.Vergilər və vergitutma - Gəncə 2017 ( 14 səh) proqram 
9.Bank işi - Gəncə 2017 ( 16 səh) proqram 
10.Bank işi(Kurs işlərinə dair metodiki göstəriş) - Gəncə 2018 (88səh)  
11.Gömrük işi ( Metodiki vəsait) - Gəncə 2018  
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DİL BİLİKLƏRİ  
 

İngilis   
Rus    
Digər  dillər 
 

 

  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


