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TƏHSİL, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLAR
1974 cü ildə BDU-nun kimya fakültəsini bitirmişdir.
1984 cu ildən ADAU-nun kimya kafedrasında baş müəllim işləyir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1980 ci ildə ADAU- nun kimya kafedrasında assistent vəzifəsində işləyib.
70 dən çox elmi əsərin 5 dərs vəsaitinin, 6 fənn proqramının müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Azərbaycan şəraitində introduksiya olunmuş amarant növlərinin fizioloji- biokimyəvi
xüsusiyyətləri.
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