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TƏHSİL, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLAR 

 
1972-ci ildə    Azərbaycan Politexnik İnstitutunun Nəqliyyat fakültəsini bitirmişdir. 
Avtomobil yolları üzrə mühəndis ixtisasına yiyələnmişdir. 

2016-cı ildən ADAU-nun dosentidir.  

 

 
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 

 
2008- ci ildən   AKTA0-nın, Yerquruluşu  və landşaft quruculuğu kafedrasında baş 
müəllim; 
2002-2008-ci illərdə Gəncə rayon MİH, ərazi mühəndisi; 
1997-2002-ci illərdə  2 saylı poliklinikada MMQ rəisi; 230 saylı hərbi hissədə təsərrüfat 
bölməsinin müdiri; 
1993-1995-ci illərdə “Azəryollayihə” İnstitutunun Gəncə filialında, layihənin baş 
mühəndisi; 
1977-1993-cü illərdə Baza İnşaat Texnikumunda müəllim; 
1976-1977-ci illərdə Qobustan, yol–tikinti İdarəsində,İstehsalat-texniki şöbənin rəisi; 
Layihə-axtarış bürosunda baş mütəxəssis; 
1975-1976-cı illərdə Mənzil –istismar idarəsində (Tovuz), mühəndis;  Bakı, Layihə-
axtarış bürosu yol şöbəsinin rəhbəri; 
1972-1975-ci illərdə Qroznıy şəh. (Rusiya),Layihə İnstitutu, Baş plan və yollar 
şöbəsində mühəndis; 
1966-1967-ci illərdə  Moldaviyada, çilingər; 
 

TƏDQİQAT SAHƏSİ 
 
Gəncə Qazax iqtisadi rayonunda torpağın su hopdurma qabiliyyətinin və mənliyinin 
təyini 



 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA 
İŞTİRAKI 

 
2015-ci il- “İnteqris” şirkətinin GİS/GPS  beynəlxalq təlimləri 
 
 

ELMİ ƏSƏRLƏR 
 
“Landşaft arxitekturası” fənnindən proqram fənn proqramı 
“Landşaftşünaslıq” fənnindən proqram 
“Avtomobil yolları” fənnindən proqram fənn proqramı 
“Kollektor-drenaj şəbəkəsinin iş rejiminin ərazinin ekologiyasına təsiri” ADAU-nun “Elmi  
əsərləri”. Gəncə-2010 
“Torpaq sahələrinin qiymətləndirilməsinin  müasir vəziyyəti” Gəncə Regional Elmi 
Mərkəz. ”Xəbərlər” məcmuəsi №40. Gəncə-2010 
Torpaq ehtiyyatlarının istifadəsindən əldə olunan gəlirlərin bələdiyyə qurumlarının sosial 
iqtisadi potensialının yüksəldilməsində rolu, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
Gəncə filialı. “Xəbərlər” məcmuəsi 
Bağ-park landşaftının layihələndirilməsi, Metodiki vəsait ADAU-nun nəşriyyatı.Gəncə -
2013 
Yeni təsərrüfatçılıq forması şəraitində tarla yolları şəbəkəsinin yerləşdirilməsi ADAU-nun 
“Elmi əsərləri”. Gəncə-2013 
Avtomobil yolları və estetika ADAU,Ümumrespublika elmi-praktik konfransın 
materialları. Gəncə, 25-26 aprel 2013. 
Torpaq sahələrinin qiymətləndirilməsinin nəzəri məsələləri ADAU-nun “Elmi əsərləri”, 
Gəncə, 2013,  №2. 2 Ə.Ə.İmamverdiyev 
Yol tarixi haqqında ADAU-nun “Elmi əsərləri”, Gəncə, 2013, №2  3 
Geodeziya elminin tarixinə fəlsəfi baxış ADAU-nun “Elmi əsərləri”, Gəncə, 2013, №3 
Geodeziyanın əsasları fənn proqramı. 
Yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılması  fənn proqramı  
Landşaftşünaslıq və ərazinin eroziyaya qarşı təşkili fənn proqramı 
Ümumi yerşünaslıq fənn proqramı 
Komes passum-kompas ADAU-nun “Elmi əsərləri”, Gəncə, 2014, №3 3                 
- 
Avtomobil yollarının işinə təbiətin qorxulu hadisələrinin təsiri ADAU-nun “Elmi əsərləri”, 
Gəncə, 2016, №1 4                 - 
“Etüdlər” 
(Geodeziya alimləri haqqında) Kitabça ADAU nəşriyyatı-2016 35                  
- 
Yol tarixindən maraqlı məlumatlar Kitabça ADAU nəşriyyatı-2017 48                   
- 
“Geodeziya və topoqrafiyanın əsasları” 
fənnindən sürətli konspektləşdirmə üsulları Metodik  
tövsiyə GDU nəşriyyatı-2018 14 Gəncə Dövlət Universiteti, M.Q.Kərimov 
“Geodeziya və topoqrafiyanın əsasları” 
fənnindən çöl təcrübəsinin təşkilinə aid metodik göstəriş Metodik  
göstəriş GDU nəşriyyatı-2018 22 Gəncə Dövlət Universiteti, M.Q.Kərimov 
Avtomobil yolunun tikintisinin və istismarının ətraf mühitə təsiri. ADAU-nun “Elmi 
əsərləri”, Gəncə, 2018, №1 4                 - 
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