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QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT 

30 may 1945-ci ildə Azərbaycan Respublikasi, Ordubad rayonu, Behrud 

kəndində anadan olub.  

Azərbaycanlıdır.  

Bakı şəhərində yaşayır. 

Ali təhsilli fizik, fizika müəllimidir. 

Ailəlidir, 3 övladı və 5 nəvəsi var.  

 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI 

1968 - Azərbaycan (indiki Bakı) Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsini 

“Fərqlənmə diplomu” ilə bitirib.  

Tələbə olarkən təhsildəki yüksək göstəricilərinə görə “Lenin təqaüdü”nə 

layiq görülüb. 

1971 - SSRİ (indiki RF) Elmlər Akademiyasının Fizika-Тexnika Institutunun 

(Sankt-Peterburq şəhəri) aspiranturasını bitirib. 

1972 - “Germanium yarımkeçiricisində qeyri-əsas qızmar yükdaşıyıcıların 

təbiəti” mövzusunda namizədlik dissertasiyası mudafiə edib. 

1979 - dosent elmi adı alıb. 

1979 - “Laylı AIIIBVI birləşmələri tipli qeyri-bircins yarımkeçiricilərdə elektron 
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prosesləri” mövzusunda doktorluq dissertasiyası mudafiə edərək, Fizika-

riyaziyyat elmləri doktoru alimlik dərəcəsi alıb. 

1981 - professor elmi adı alıb 

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ: 

1963-1968 Bakı Dövlət Universitetində Fizika fakültəsinin tələbəsi 

1968-1969 Azərbaycan EA Fizika İnstitutunda kiçik elmi işçi 

1969-1972 SSRİ EA Fizika-Texnika İnstitutunda (Sankt-Peterburq) aspirant 

1972-1975 Bakı Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsində assistent 

1975-1979 Bakı Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsində baş müəllim 

1979-1981 Bakı Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsində dosent 

1981-1988 Bakı Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsində professor 

1988-1989 Bakı Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsində dekan 

1989-1992 Bakı Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsində professor; eyni 

zamanda “Bərk cisim elektronikası” elmi-tədqiqat laboratoriyasının elmi 

rəhbəri və baş elmi işçisi 

1992-1993 Bakı Dövlət Universitetinin Fiziki elektronika kafedrasında 

kafedra müdiri və professor; eyni zamanda “Bərk cisim elektronikası” elmi-

tədqiqat laboratoriyasının elmi rəhbəri və baş elmi işçisi 

1993-2000 Azərbaycan Respublikasi Təhsil Nazirliyində Nazir müavini, 

nazir əvəzi; eyni zamanda Bakı Dövlət Universitetinin Fiziki elektronika 

kafedrasında kafedra müdiri və professor 

2000-dən Bakı Dövlət Universitetinin Fiziki elektronika kafedrasında 

kafedra müdiri və professor 

 

HANSI FƏNLƏR ÜZRƏ DƏRSLƏR APARIR 

Optoelektronikanın əsasları 

Elektron cihazlarının fizikası  

Materialşünaslıq 

 



KADR HAZIRLIĞI SAHƏSİNDƏ FƏALİYYƏTİ 

21magistrə elmi rəhbər olub, 

30 elmlər namizədinə (fizika üzrə fəlsəfə doktoruna) elmi rəhbər olub 

1975, Nizami Mikayıl oğlu Mehdiyev - InSe, GaSe və GaS 

monokristallarında elektrolüminessensiya və çeviricilik hadisələrinin tədqiqi 

1975, Aydın Həsən oğlu Kazımzadə - InSe və GaSe monokristallarında 

bəzi tarazlıqda olmayan elektron proseslərinin tədqiqi 

1978, Abdullah Əmrullah oğlu Əhmədov - InSe monokristallarında 

alçaqtezlikli cərəyan ossillyasiyalarının və GaSe monokristallarında asta 

relaksasiya edən keçiriciliyin tədqiqi 

1980, Həmzə Səməd oğlu Seidli - Cd0.2Hg0.8Te monokristallarında bəzi 

qeyri-tarazlıqda olan elektron proseslərinin tədqiqi 

1982, Valeh Qulu oğlu Məmmədov - CuInSe2 monokristalları və onların 

əsasındakı heterokeçidlərin elektron xassələri 

1982, Elxan Yunis oğlu Salayev - Qallium selen monokristallarında 

stimullaşdırılmış keçiriciliklər və cərəyan dayanıqsızlıqları 

1983, Yaqub Həsən oğlu Həsənov - İndium selen monokristalları tipli qeyri-

bircins yarımkeçiricilərdə lokal səviyyələrin yerdəyişməsi ilə bağlı olan 

elektron hadisələri 

1984, Ramiz Ruslan oğlu Ağayev - CdxHg1-xTe (0.18x0.20) 

monokristallarında maqnit sahəsinin və tərkibin qeyri-bircinsliyinin 

generasiya-rekombinasiya proseslərinə təsiri 

1984, İsmayıl Qədir oğlu İsmayılov - CdxHg1-xTe (0.23x0.50) 

monokristallarının zəif və güclü elektrik sahələrində elektrik və fotoelektrik 

xassələri 

1984, Abducabbor Axatoviç Muminov - Bor kristallarının elektrik və 

fotoelektrik xassələri 

1984, Fizzə Mahmud qızı Novruzova - CdxHg1-xTe (0.50x0.96) 

monokristallarının zəif və güclü elektrik sahələrində elektrik və fotoelektrik 

xassələri 



1985, Füzuli İsrafil oğlu Məmmədov - Radiasiya defektlərinin 0.20x0.50 

qiymətlərində CdxHg1-xTe monokristallarının fotoelektrik və elektrik 

xassələrinə təsiri 

1985, Xuraman Dəmirqan qızı Cəlilova - PbxSn1-xTe monokristallarının 

(0.18x0.20) və onların əsasında fotodiodların elektron xassələri 

1986, Oqtay Məcid oğlu Sadıxov - Aşqarlanmanın indium selen 

monokristallarında tarazlıqda olmayan  elektron proseslərinə təsiri 

1987, Namiq Hacıxəlil oğlu Dərvişov - Şeelit strukturlu kristalların və onların 

əsasındakı bərk məhlulların elektron və rəqs spektrləri 

1989, Nüsrət Qüdrət oğlu Sadıqov - Kadmium-civə-tellur monokristallarında 

elektron proseslərinə defektlərin təsiri 

1989, Mirfətulla Mirismayıl oğlu Seyidov - Qallium selen monokristalları tipli 

fəzaca qeyri-bircins yarımkeçiricilərdə aşqar səviyyələrin yükdəyişməsi ilə 

bağlı olan effektlər 

1989, Lyudmila Nikolayevna Yeqorova - CdxHg1-xTe (0.23x0.50) 

monokristallarının elektron xassələrinə radiasiya şüalanmasının təsiri  

1990, Aydın Müseyib oğlu Hüseynov - Holmium və qadoliniumla 

aşqarlanmanın indium selen monokristallarının fiziki-kimyəvi və elektron 

xassələrinə təsiri 

1995, Rəna Fikrət qızı Babayeva - İndium selen monokristalları tipli qismən 

nizamsız yarımkeçiricilərdə elektron proseslərinə aşqarlanmanın təsiri 

1996, Nailə Əli qızı Rəhimova - Nadir torpaq ionları ilə aktivləşdirilmiş A3B6 

və A3B3C2
6 tipli kvaziikiölçülü monokristallarda eksitonların parçalanması və 

annihillyasiyası 

1999, Rövnəq Mirzə oğlu Rzayev - Disproziumla aşqarlanmış qallium selen 

monokristallarının elektron xassələri 

2001, Hüseyn Mikayıl oğlu Məmmədov - Cd1-xZnxSe və CdS1-xSex tipli 

halkogenid yarımkeçirici nazik təbəqələrinin fotoelektrik və 

fotolüminessensiya xassələri və onların əsasında strukturlar 



2001, Elşən Fayaz oğlu Nəsirov - Məhluldan çökdürülmüş Cd1-xZnxSe nazik 

təbəqələrinin və onların əsasındakı strukturların elektrik və fotoelektrik 

xassələri 

2005, Gültəkin Hidayət qızı Eyvazova - Disproziumla aşqarlanmış indium 

selen monokristallarının və onların əsasındakı heterostrukturların elektrik 

və fotoelektrik xassələri 

2007, Həsən Əsgər oğlu Həsənli - Elektrokimyəvi çökdürmə üsulu ilə  

Cd1-x ZnxS və CdS1-xSex nazik təbəqələri əsasında hazırlanmış 

heterokeçidlərin elektrik və fotoelektrik xassələri 

2008, Səbinə İkram qızı Əmirova - Elektrokimyəvi çökdürmə üsulu ilə 

alınmış Cd1-xZnxS1-xSex təbəqələri və onların əsasındakı heterostrukturlarda 

elektron prosesləri 

2008, Aytən Tahir qızı Bağırova - Qadoliniumla aşqarlanmış laylı quruluşlu 

qallium selen kristallarında injeksiya və generasiya-rekombinasiya 

prosesləri 

2009, Şəmsəddin Allahverdi oğlu Allahverdiyev - Holmiumla aşqarlanmış 

qallium selen kristallarında lokal səviyyələrin dolub-boşalması ilə bağlı 

elektron hadisələri 

2014, Vüsal Usub oğlu Məmmədov - Elektrokimyəvi çökdürmə üsulu ilə 

alınmış Cd1-xZnxS1-yTey(Sey) nazik təbəqələrində və onların əsasında 

hazırlanmış heterokeçidlərdə elektron hadisələrinin xüsusiyyətləri 

 

7 elmlər doktoruna elmi məsləhətçi olub. 

1989, Həmzə Səməd oğlu Seyidli - CdxHg1-xTe bərk məhlulu 

monokristallarının elektron xassələri 

1991, Nizami Mikayıl oğlu Mehdiyev - Anizotrop A3B6 və A2B2
3C4

6 selen 

birləşmələrində generasiya-rekombinasiya hadisələri 

2005, Yusif Quşu oğlu Nurullayev - Qismən-nizamsız kristallarda elektron-

defekt qarşılıqlı təsiri 



2006, Maarif Əli oğlu Cəfərov - AIIBVI tipli birləşmələrin monokristallarında 

və onların bərk məhlullarının kimyəvi çökdürülmüş təbəqələrində elektron 

prosesləri 

2009, Rəna Fikrət qızı Babayeva – Nadir torpaq elementləri ilə aşqarlanmış 

laylı quruluşlu AIIIBVI kristalları tipli qismən nizamsız yarımkeçiricilərdə və 

onların əsasında hazırlanmış heterokeçidlərdə elektron hadisələrinin 

xüsusiyyətləri 

2014, Rövnəq Mirzə oğlu Rzayev - AIII BVI monoselenidlərinin kristalları tipli 

laylı quruluşlu yarımkeçiricilərdə dreyf çəpərlərinin elektron hadisələrinə 

təsiri 

2017, Hüseyn Mikayıl oğlu Məmmədov - AIIBIICVI yarımkeçiriciləri əsasında 

elektrokimyəvi üsulla çökdürülmüş təbəqə və strukturlarda elektron 

proseslərinin xüsusiyyətləri 

 

ELMİ-FƏALİYYƏT VƏ TƏDQİQAT SAHƏSİ 

Qismən nizamsız yarımkeçirici kristallarda və nazik təbəqələrdə, eləcə də 

onların əsasındakı kontakt strukturlarında elektron prosesləri və elektron 

sistemləri üçün funksional elementlərin texnoloğiyası. Ilk dəfə olaraq: 

- Qızmar ektronlarla “Benediks effekti” müşahidə etmiş, 

- Monokristal yarımkeçiricilərdə anomal fotokeçiricilik, fotoelektrik və 

elektrik yorulma hadisələri aşkar emiş, 

- NTE ilə aşqarlamaqla qismən nizamsız yarımkeçirici kristalların 

nizamsızlıq dərəcəsini idarə olunması mümkünlüyünü göstərmiş, 

- Kiçik Holl yürüklüyünə malik yarımkeçiricilərdə sərbəst 

yükdaşıyıcıların elektrik sahəsi ilə qızmasını müşahidə etmiş və 

səbəbini aydınlaşdırmışdır. 

 

 

MÜKAFATLARI VƏ TƏLTIFLƏRI HAQQINDA 

1977 Elm və Texnika sahəsində “Komsomol mükafatı laureatı” 



1993 Elm sahəsində “Beynəlxalq Soros Fondu Mükafatı laureatı”  

2005 Bakı Dövlət Universiteti “İlin Alimi” 

 2009 Beynəlxalq Bioqrafiya Mərkəzi (Kembric Universiteti) “İlin 100 Alimi”  

2009 Amerika  Beynəlxalq  Bioqrafiya İnstitutu “İlin Adamı”  

2015 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “Fəxri Fərmanı”  

2015 Bakı Dövlət Universitetinin “Fəxri Fərmanı”  

2017 Bakı Dövlət Universiteti “İlin Müəllimi” 

 

BEYNƏLXALQ ELMİ SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI 

Beynəlxalq səviyyəli 70-ə qədər müxtəlif Elmi Konfrans və Simpoziumlarda 

80-dən çox elmi məruzəsi dinlənilib. 

O cümlədən: 

1972, 1974 - “Plazma fizikası və bərk cisimlərdə elektrik dayanıqsızlıqları” 

Beynəlxalq Elmi Simpozium (Litva, Vilnüs), 

1973 - Elektrolüminessensiya üzrə Beynəlxalq Konfrans (Rusiya 

Federasiyasi, Stavropol),  

1973 - “Dielektrik elektronikasının problemləri” Beynəlxalq Konfrans 

(Özbəkistan, Daşkənd), 

1977, 1980, 1989 - “Yarımkeçiricilərdə plazma və elektrik dayanıqsızlıqları” 

Beynəlxalq Simpozium (Litva, Vilnüs), 

1977 - “Mikroelektronika və yarımkeçirici cihazlar fizikası” Beynəlxalq 

Konfrans (Gürcüstan, Tuflis). 

1980 - “Yarımkeçiricilərdə dərin səviyyələr” Beynəlxalq Konfrans 

(Özbəkistan, Daşkənd), 

1982 - Yarımkeçiricilərdə və heterostrukturlarda fiziki proseslər III 

Beynəlxalq Konfrans (Ukraina, Odessa)  

1982 - Yarımkeçiricilər fizikası üzrə VIII Beynəlxalq Konfrans (Azərbaycan, 

Bakı),  

1983 - Dar qadağan zonalı yarımkeçiricilər və yarımmetallar üzrə VI 

Beynəlxalq Simpozium (Lvov),  



1985 - Darzonalı yarımkeçiricilər fizikası üzrə Beynəlxalq Konfrans (Rusiya 

Federasiyasi, Moskva), 

1986 - “Genişzonalı yarımkeçiricilərin fizikası və texnologiyası” III 

Beynəlxalq Konfrans (Rusiya Federasiyasi, Mahaçqala),  

1989 - “Plazma və yarımkeçiricilərdə dayanıqsızlıqlar” V Beynəlxalq 

Simpozium (Litva, Palanqa),  

1989, 1991 - “Yarımkeçiricilərdə fotoelektrik hadisələri” Beynəlxalq Elmi 

Konfrans (Özbəkistan-Daşkənd, Türkmənistan- Aşqabad), 

1991 - “Halkogenid yarımkeçiricilərin materialşünaslığı” III Beynəlxalq Elmi-

Texniki Konfrans (Ukraina, Çernovsı), 

1991 - “Bərk cisimlərin radiasiya fizikası” I Regional Konfransı (Özbəkistan, 

Səmərqənd),  

1993 - Yarımkeçiricilər fizikası üzrə I Rusiya Reqional Konfransı (Rusiya 

Federasiyasi, Nijniy Novqorod),  

1997, 1999 - Yarımkeçiricilərin materialşünaslığının fiziki problemləri 

Beynəlxalq Elmi Konfrans (Ukraina, Çernovsı), 

2000, 2002, 2004, 2006, 2008 - “Bərk cisim elektronikası və 

mikroelektronikanın aktual problemləri” Beynəlxalq Elmi-Texniki 

Konfrans (Rusiya Federasiyası, Taqanroq), 

2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 - “Fotoelektronika 

və gecəgörmə cihazları” Beynəlxalq Elmi-Texniki Konfrans (Rusiya 

Federasiyası, Moskva), 

2002, 2004, 2006, 2010, 2016. - “Energetikanın Texniki və Fiziki 

Problemləri” Beynəlxalq Elmi Konfrans (Azərbaycan, Bakı; İran, 

Təbriz; Türkiyə, Ankara; İspaniya, Bilbao), 

2004, 2006 - Opto-, nanoelektronika, nanotexnologiya və mikrosistemlər” 

Beynəlxalq Konfrans (Rusiya Federasiyası, Ulyanovsk), 

2004, 2006, 2016, 2018 - “Amorf və mikrokristallik yarımkeçiricilər” 

Beynəlxalq Elmi Konfrans (Rusiya Federasiyası, Sankt-Peterburq) 



2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 - Materialşünaslıq üzrə 

Beynəlxalq Simpozium (Fransa, Strasburq), 

2004 - Qeyri-üzvi materiallar üzrə Beynəlxalq Elmi Konfrans (Belçika, 

Antverpen), 

2005 - “Fizika-2005” Beynəlxalq Elmi Konfrans (Azərbaycan-Bakı), 

2006 – “Bərk cisim elektronikası və mikroelektronikanın aktual problemləri” 

Beynəlxalq Elmi Konfrans (Rusiya Federasiyası, Divnomorsk),  

2008 - “Fizikanın aktual problemləri” V Beynəlxalq  Elmi Konfrans 

(Azərbaycan, Bakı) 

2009 - BDU-nun 90 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfrans 

(Azərbaycan, Bakı) 

2010 - Avropa materialşünaslıq cəmiyyətinin Beynəlxalq Elmi Konfransı 

(Polşa, Varşava) 

2013 - Akademik B.M.Əsgərovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Fizikanın 

aktual problemləri” Beynəlxalq elmi konfrans (Azərbaycan, Bakı), 

2013, 2014, 2015 - “Fizikanın fundamental və tətbiqi məsələləri” Beynəlxaq 

Konfrans (Özbəkistan, Daşkənd)  

2013 - “Mikroelektron çeviricilər və onların əsasında cihazlar” 7-ci 

Beynəlxalq Elmi-Texniki Konfrans (Azərbaycan, Sumqayıt)  

2015 - “Opto, nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək 

enerjilər fizikası” Beynəlxalq Elmi Konfrans (Azərbaycan, Bakı) 

2016 - “Materialşünaslıq və kondensə olunmuş materiallar fizikası” 8-ci 

Beynəlxalq Konfrans. (Moldova, Kişinev)  

2016, 2018 - “Bərk Cisim Fizikasının Aktual Problemləri” Beynəlxalq 

Konfrans (Belarusiya, Minsk)  

2017 – “Fizikaya müasir baxış” Beynəlxalq Konfrans (Azərbaycan, Bakı)  

2017 - “Müasir Təbiət Elmlərinin Aktual Problemləri” Beynəlxalq Elmi 

Konfrans (Azərbaycan, Gəncə) 

2018 – “Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri” Beynəlxalq 

Elmi Konfrans (Azərbaycan, Gəncə),  



2018 - “Tətbiqi fizika və energetikanın aktual məsələləri” Beynəlxalq Elmi 

Konfrans (Azərbaycan, Sumqayıt)  

 

Elmi əsərləri 

1968-2018-ci illər ərzində 400-dən artıq elmi əsəri çap olunub. O 

cümlədən: 

“Физика и техника полупроводников” - 68 (RF), “Оптика и 

спектроскопия” – 1 (RF), “Микроэлектроника” – 1 (RF), “Прикладная 

физика” – 18 (RF), “Неорганические материалы” - 21 (RF), 

“Высокомолекулярные соединения” - 1 (RF), “Журнал физической 

химии” - 1 (RF), “Электронная обработка материалов” - 1 (RF), 

Известия ВУЗ-ов, серия «Физика» - 1 (RF), «Physicа Status Solidi» - 6 

(Almaniya), «Japan Journal of Applied Physics» - 3 (Yaponiya), «Thin Solid 

films» - 3 (İngiltərə), “Journal of Optoelectronics And Advanced Materials” -

3 (Rumıniya), Proc. SPİE - 9 (ABŞ), International Journal of advanced 

research – 1 (Malayziya), International Journal of Engineering And Science 

– 1 (Hindistan), “Доклады НАН Азербайджана” - 28 (Azərbaycan), 

“Известия АН Азербайджана”- 22 (Azərbaycan), “Journal of Physics” - 15 

(Azərbaycan), “Bakı Universitetinin xəbərləri” - 10 (Azərbaycan), 

Проблемы Энергетики - 6 (Azərbaycan), Journal of Qafqaz University – 5 

(Azərbaycan), Journal of Baku Engineering University. Physics – 1 

(Azərbaycan) jurnallarında. 

 

«İSİ» JURNALLARINDA DƏRC OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİ: 

1. Maye selenin elektrik xassələri (rus dilində). Высокомолекулярные 
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