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1997.-ci ildə ADAU-nun meyvə-tərəvəzçilik fakültəsini bitirmişdir. 

1999- cu ildə tərəvəzçilik ixtisaslaşması üzrə magistraturanı bitirmişdir. 

2011-ci ildə isə "Gəncə-Qazax bölgəsi şəraitində pomidorun toxum üçün intensiv 
becərilmə texnologiyası"   mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək,  Aqrar elmlər 
üzrə fəlsəfə doktoru elmi  dərəcəsi almışdır. 

2017-ci ildə Qida məhsulları mühəndısliyi və ekspertiza  üzrə dosent elmi adı almışdır. 

 
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 

 
2000-2009-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Qida məhsulları 
mühəndisliyi və ekspertiza kafedrasında assistent; 
2009-2013-cü illərdə  baş müəllim; 
2013-2017-ci illərdə dosent əvəzi; 
2017-ci ildən hal-hazıradək ADAU-nun Qida məhsulları mühəndisliyi və ekspertiza 
kafedrasının dosentidir. 
Bakalavr pilləsində Qida məhsullarının texnologiyasının nəzəri əsasları,  Bitkiçilik 
məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası, Qida məhsulları elminin əsasları və 
texnologiyası, .İxtisas giriş fənnlərindən mühazirə və laboratoriya dərslərini aparır. 
Magistratura pilləsində  Ərzaq mallarının çeşidlənməsi və markalanması, Tamlı malların 
keyfiyyət elkspertizası,  Funksional qida məhsullarının texnologiyası,  Funksional qida 
məhsullarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası  fənnlərindən mühazirə və laborayoriya 
dərslərini aparır. 
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Bitkiçilik xammalı əsasında  funksional məqsədli qida məhsullarının texnologiyasının 
işlənməsi 
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