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QISA  BİOQRAFİK  MƏLUMAT 

 

03 fevral 1968-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1985-ci ildə Bakı şəhəri 49 nömrəli orta 

məktəbini “əla” qiymətlərlə bitirərək Bakı Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsinə qəbul 

olunmuşdur. Təhsil aldığı dövrdə (1986/88-ci illər) ordu sıralarına çağırılaraq həqiqi hərbi xidmət 

keçmişdir. 1992-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş 

və həmin ildə Fizika fakültəsinin “Bərk cisimlər fizikası” ixtisası üzrə aspiranturasının əyani 

şöbəsinə daxil olaraq 1996-cı ildə orada təhsilini müvəffəqiyyətlə başa vurmuşdur. 1996-cı ildə 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən Bakı Dövlət Universitetinə işə göndərildiyini 

nəzərə alaraq Fizika fakültəsinin “Bərk cisimlər fizikası” kafedrasına müəllim vəzifəsinə qəbul 

edilmiş, 2003-ci ildən həmin kafedrada baş müəllim, 2007-ci ildən indiyə kimi isə dosent vəzfəsində 

çalışır. 1999-cu ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri namizədi elmi 

dərəcəsi almışdır. Elmi fəaliyyəti bərk cisimlərdə və nanoölçülü elektron sistemlərində termodinamik 

və kinetik hadisələrin nəzəri tədqiqi ilə bağlıdır. Kafedrada bu istiqamətdə apardığı elmi işlərinin 

mühüm nətəcələri son 10 ildə “AMEA Rəyasət Heyətinin Hesabat Məruzəsi” toplularına daxil edilib. 

90-dan artıq elmi və tədris-metodiki işlərin, o, cümlədən 1 dərs vəsaiti və 9 fənn proqramının 

müəllifidir. Məqalələrinin bir qismi dünyanın indekslənən nüfuzlu xarici və yerli elmi jurnallarında 

dərc olunmuşdur. Yunanıstan, Türkiyə, Polşa, Şotlandiya və Çində keçirilmiş Beynəlxalq Elmi 

konfranslarda məruzələrlə iştrak etmişdir. Bakı Dövlət Universitetində fəaliyyət göstərən 

Dissertasiya Şurasının Elmi Seminarının üzvüdür. Fizika fakültəsi Tədris-Metodiki Şurası sədrinin 

müavinidir. Fizika fakültəsi Azad Həmkarlar Təşkilatı bürosunun üzvüdür. Ailəlidir. Üç övladı var. 

 

TƏHSİLİ,  ELMİ  DƏRƏCƏ  VƏ  ELMİ  ADLARI 

 

Ali təhsillidir. 

2012-ci ildə Azərbayçan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə 

“Bərk cisimlər fizikası” kafedrası üzrə dosent elmi adı verilmişdir. 

1999-cu ildə Azərbayçan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə 

fizika-riyaziyyat elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır. 

1999-cu ildə “Diskret spektrli elektron sistemlərinin taraz və qeyri-taraz xassələri” mövzusunda 

namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 

1996-cı ildə aspiranturanı fərqlənmə ilə bitirmişdir. 

1993-cü ildə Bakı Dövlət Universiteti Fizika fakültəsinin “Bərk cisimlər fizikası” ixtisası üzrə 

aspiranturasının əyani şöbəsinə daxil olmuşdur. 

1992-cı ildə Fizika fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 

1985-1992-ci illərdə Bakı Dövlət Universiteti Fizika fakultəsinin tələbəsi olmuşdur, (1986-1988-ci 

illərdə həqiqi hərbi xidmətə çağırılmışdır). 

1975-1985-ci illərdə orta təhsil almışdır. 
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ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ 

 

2007-ci ildən indiyə kimi Bakı Dövlət Universiteti Fizika fakültəsinin “Bərk cisimlər fizikası” 

kafedrasının dosenti. 

2003-2007-ci illər Bakı Dövlət Universiteti Fizika fakültəsinin “Bərk cisimlər fizikası” kafedrasının 

baş müəllimi. 

1996-2003-cü illər Bakı Dövlət Universiteti Fizika fakültəsinin “Bərk cisimlər fizikası” kafedrasının 

müəllimi. 

1993-1996-cı illər Bakı Dövlət Universiteti Fizika fakültəsinin “Bərk cisimlər fizikası” kafedrasının 

əyani aspirantı. 

1985-1992-cı illər Bakı Dövlət Universiteti Fizika fakültəsinin tələbəsi. 

 

Bakı Dövlət Universiteti Fizika fakültəsinin bakalavr təhsil pilləsində ümumnəzəri kurslardan 

“Klassik mexanika”, “Termodinamika və statistik fizika”, “Bərk cisimlər fizikası”, magistr təhsil 

pilləsində isə “Kvant statistikası”, “Bərk cisimlərdə köçürmə hadisələri”, “Bərk cisimlər fizikasının 

seçmə məsələləri”, “Səlt mühitlərin mexankası və elektrodinamikası”, “Metallar və yarımkeçiricilər 

fizikası” fənlərindən azərbaycan və rus dillərində mühazirələr oxuyur və məşğələ dərsləri aparır. 

Fizika fakültəsində buraxılış işlərinə və magistr dissertasiyalarına rəhbərlik edir. Onun rəhbərliyi ilə 

bərk cisimlər fizikası ixtisası üzrə 25-dən artıq buraxılış, 10-dan artıq magistr dissertasiya işi 

yazılmışdır. Bundan başqa tələbələrin elmi və pedaqoji təcrübələrinə rəhbərlik edir. 

 
TƏDQİQAT  SAHƏSİ 

 

Bərk cisimlərin kvant nəzəriyyəsi. Yarımmaqnit yarımkeçiricilər və aşağıölçülü elektron 

sistemlərinin termodinamik xassələri və bu sistemlərdə kinetik hadisələrin nəzəri tədqiqi.  

 
BEYNƏLXALQ  SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI 

 

2018 - Turkish Physical Society 34th International Physics Congress, Bodrum, Turkey. 

2017 - International Conference “Modern Trends In Physics”, Baku, Azerbaijan. 

2016 - Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, Bodrum, Turkey. 

2015 - International Conference “Modern Trends in Physics” devoted to the 10 year  

           celebration of Institute for Physical Problems of Baku State University”, Baku, Azerbaijan. 

2014 - 16th International Conference on Thin Films, Dubrovnik, Croatia. 

2014 - Turkish Physical Society 31th International Physics Congress, Bodrum, Turkey. 

2013 - Akademik B.M.Əsgərovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Fizikanin aktual problemləri” 

          Beynəlxalq Elmi konfransı, Bakı, Azərbaycan. 

2013 - Turkish Physical Society 30th International Physics Congress, Istanbul, Turkey. 

2012 - 24th General Conference of the Condensed Matter Division of the European Physical 

           Society, Edinburgh, Scotland, UK. 

2012 - Turkish Physical Society 29th International Physics Congress, Bodrum, Turkey. 

2010 - The 17th International Conference on Ternary and Multinary Compounds, Baku, Azerbaijan. 

2010 - 18th International Vacuum Congress (IVC-18), Beijing, China. 

2010 - International Conference on “PHYSICS-2010”, Baku, Azerbaijan. 

2009 - Международная научная конференция посвященная 90-летию Бакинского  

           Государственного Университета, Баку, Азербайджан. 

2009 - Turkish Physical Society 26th International Physics Congress, Bodrum, Turkey 

2009 - Международная конференция “Научно-технический прогресс и современная авиация”, 

          Баку, Азербайджан. 

2008 - V Международная Научно-Техническая конференция “Актуальные проблемы физики”, 

          Баку, Азербайджан. 



2006 - 3rd International Conference on “Technical and Physical Problems in Power Engineering”, 

           Gazi University, Ankara, Turkey.  

2005 - Международная Научной конференция "Fizika-2005" посвященной 60 летию Института 

          Физики АН Азербайджана, Баку, Азербайджан.  

2003 - European Materials Research Society, Fall Meeting, Symposium D, Warsaw, Poland. 

2002 - The Turkish Physical Society 21st Physics Conference (TFD 21), Isparta, Turkey. 

2001 - The first Hellenic-Turkish International Physics Conference, Koc (Greece), Bodrum (Turkey). 

 

SEÇİLMİŞ  ƏSƏRLƏRİ 

 

95 elmi və tədris-metodiki işlərin, o, cümlədən 1 dərs vəsaiti və 9 fənn proqramının müəllifidir. 

 

ISI jurnallarında dərc olunmuş əsas elmi işlərin siyahısı  

 

1. S.R.Figarova, M.M.Mahmudov. Dependence of thermoelectric power of quantum well with 

complex profile on Fermi level. Proceedings Books of International Conference “Modern Trends In 

Physics”, Baku, 20-22 April 2017, p. 122-124, (ISSN 2522-4352).  

2. B.M.Askerov, S.R.Figarova, M.M.Mahmudov, V.R.Figarov. Entropy of Superlattices in a 

Quantized Magnetic Field. Japanese Journal of Applied Physics 50, 2011, 05FE10-1-05FE10-2. 

(Japan). (Impact factor - 1.02) 

3. B.M.Askerov, S.R.Figarova, M.M.Makhmudov, V.R.Figarov. Diamagnetism of an electron gas 

in superlattices, Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering 

Sciences, 464, p.3213–3218, 2008 (London, UK). (Impact factor - 2.146)  

4. B.M.Askerov, S.R.Figarova, M.M.Mahmudov. Longitudinal magnetoresistance of layered 

crystals in a quantizing magnetic field taking into account the spin splitting. Physica E: Low-

Dimensional Systems and Nanostructures, v.33, №6, p.303-307, 2006, (Amsterdam, Netherlands) 

(Impact factor - 2.01)  

5. Б.М.Аскеров, М.М.Махмудов, Х.А.Гасанов. Уравнение состояния электронного газа и 

теория термоэдс в квантующем магнитном поле. Физика и техника полупроводников, т.32, 

№3, стр.290-291, 1998, (Санкт-Петербург, Россия), (Impact factor - 0.705). 

 

Dərc olunmuş əsas elmi işlərin siyahısı 

 

1. S.R.Fiqarova, M.M.Mahmudov. Kvaziikiölçülü elektron qazının spin parçalanması nəzərə 

alinmaqla maqnitlənmə əmsalı Bakı Universitetinin Xəbərləri, fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, № 4, 
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3. С.Р.Фигарова, М.М.Махмудов. Термоэдс невырожденного двумерного электронного газа в 

квантовой яме сложной формы. Вестник Бакинского Университета, серия физико-

математических наук, № 3, стр. 181-190, (2016). 

4. S.R.Fiqarova, M.M.Mahmudov, G.N.Xasiyeva. İkiölçülü elektron qazinin termoelek trik hərəkət 

qüvvəsinə mürəkkəb formali kvant çuxuru parametrlərinin təsiri. ATU-nun Elmi Əsərləri, 

fundamental elmlər seriyası, Bakı, cild 2, № 2, səh. 37-44, (2016). 
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6. S.R.Fiqarova, M.M.Mahmudov, G.N.Xasiyeva. “Mürəkkəb profilli kvant çuxurunda polyar optik 
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7. С.Р.Фигарова, М.М.Махмудов. Уровень Ферми электронного газа в сверхрешетках в 

сильном магнитном поле с учетом спинового расщепления. Известия АН Азербайджан, серия 

физико-математических и технических наук, Баку, т.XXXV, №5, стр.3-7, (2015). 



8. M.M.Mahmudov. Ölçüyə görə kvantlanmış yarımmaqnit yarımkeçirici təbəqədə elektron qazının 
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113, (2014). 
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10. M.M.Mahmudov. Yarımmaqnit yarımkeçiricilərdə elektron qazının Landau diamaqnetizmi. 

Bakı Universitetinin Xəbərləri, fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, №4, səh. 164-171, (2013). 
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