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Education,scientific degrees and scientific names 

 
2007-2011 Bachelor’s degree of ADAU Engineering economics and Management. 

2012-2015 Master’s degree of ADAU agrarian economy 

 2016     Part time PHD student of ADAU 

 
EMPLOYMENT 
I have been working as an assisant teacher in the department of financial and economic 
theory in ADAU since 2016. 
I am teaching the subject of tax and taxation,organization of banking and customs. 
I am an author of 6 articles , 3 syllabuses ,2 methodical aids 

 
 Research area 
 
Economics 
 

Participation in international seminars , symposiums and 
conferences 

 
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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Language skills 

English 

Russian 

 


