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2006-cı ildə ADAU-nun aqrotexnologiya fakültəsini bitirmişdir; 

2017 - ci ildə "Fransa üzüm sortlarindan yerli şəraitdə şərab istehsalı və keyfiyyət 
xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsi" mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə 
etmişdir. 
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2012-2017 ci iillərdə ADAU - nun dissertantı; 
2013-cü ildən qida məhsulları mühəndisliyi və ekspertiza kafedrasının assistenti. 2019 - 
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12 məqalənin və 1 patentin müəllifidir. 
 
 
 

TƏDQİQAT SAHƏSİ 
 
Fransa üzüm sortlarindan yerli şəraitdə şərab istehsali və keyfiyyət xüsusiyyətlərinin 
qiymətləndirilməsi 
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