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ОБРАЗОВАНИЕ, НАУЧНЫЕ СТЕПЕНИ И УЧЁНЫЕ ЗВАНИЯ 

2007-2011-годах окончил Аз. Г.А.У-те по специальности Инженерный экономики и 

управления. 

2012-2015-годах Аз Г.А. У - те получил образования по уровни магистратуре. 

2016-го года заочный докторант Аз. Г. А.У - те  

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

2016-го года - Аз Г.А.У. ассистент кафедры теория экономика и финансы. 

Преподаю дисциплины, налог и оплата налога, банковские дела и организация 

дела таможни. 

Являюсь автором 6 статьи 3 программы и 2 методических пособий. 

 

 

ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Экономика 

 

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕМИНАРАХ, СИМПОЗИУМАХ И 
КОНФЕРЕНЦИЯХ 

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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