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QISA  BİOQRAFİK MƏLUMATLARI 

 

1950-ci il sentyabr ayının 3-də Bakı şəhərində hərbi 

həkimin ailəsində anadan olmuşdur. Ailəlidir, iki oğlu 

və üç nəvəsi vardır. 

 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI 

o 1968-cu ildə Bakı şəhərində 31 saylı orta baza məktəbini bitirmişdir. 

o 1969-1975-ci illərdə S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetində 

(indiki Bakı Dövlət Universiteti) təhsil almışdır. 

o 1975-ci ildə Azərbaycan  MEA Zoologiya İnstitutunun aspiranturasına qəbul 

olunmuşdur. 

o 1979-cu ildə Azərbaycan  MEA Zoologiya İnstitutunun aspiranturasını bitir-

mişdir. 

o 1983-cü ildə “Pambıq sovkasında (Heliothis armigera Hubn.) amin turşuları və 

zülalların miqdarının yaş və mövsümi dəyişkənliyi” adlı namizədlik; 

o 1999-cu ildə “Kənd  təsərrüfatı bitkilərinin təhlükəli zərərvericilərinin (Noc-

tuidae, Pieridae, Aphididae) ekoloji, fizioloji, biokimyəvi xarakteristikası və 

Azərbaycan şəraitində onlara qarşı mübarizə sistemində yuvenoidlərdən istifadə 

olunmasının elmi sxemlərinin hazırlanması” adlı doktorluq dissertasiyalarını 

müdafiə etmişdir. 

o Baş elmi işçi elmi adı (1992) 

o Professor  ( 2007) 

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 

o Respublika Klinik Xəstəxanası (1970); MEA Genetika və Seleksiya İnstitutu 

(1971); Virusologiya, Mikrobiologiya və Gigiyena ET İnstitutu (1972); MEA 

Zoologiya İnstitutu (1974); Bakı Dövlət Universiteti (2001). 

o 2001-ci ildən BDU-nun Onurğasızlar zoologiyası kafedrasında professor 

vəzifəsində çalışır; 

o “Onurğasızlar zoologiyası” (rus bölməsi), “Entomologiya və bitki mühafizəsi” 

(rus bölməsi), “Tibbi entomologiya” (azərb. və rus bölmələri) “Onurğasızlar 

faunasının qorunması” (azərb. və rus bölmələri), “Həşəratların fiziologiyası” 

(azərb. və rus bölmələri), “Həşəratların ekologiyası” (azərb. və rus bölmələri), 

“Entomologiyanın tədqiqat metodları” fənnlərindən dərs deyir. 

o 4 monoqrafiya, 3 dərslik, 8 dərs vəsaiti, 20 proqram, 109 elmi məqalə, elmi töv-

siyələr, 2 ixtira və 3 elmi-əməli təkliflərin müəllifidir. 

o Hazırda bir doktorluq dissertasiyasının məsləhətçisi və iki biologiya üzrə fəlsə-

fə doktoru dissertasiyasının rəhbəridir. 

o Zərərli (Noctuidae, Pieridae, Aphididae, Arctiidae, Geometridae, Piralididae) 

və xeyirli (Bombycidae) həşərat növlərinin ekoloqo-fizioloji və biokimyəvi 



xüsusiyyətlərini tədqiq etmiş, onların inkişafı və say dinamikasının proqnoz-

laşdırılması yeni üsulunu işləyib hazırlamış, nəticələri elmi-əməli təkliflər kimi 

(Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 1982-1998-ci illər; Rusiya Kənd 

Təsərrüfatı Akademiyası, 1997-ci il) tətbiq olunmuşdur. 

o 2000-ci ildən 2016-cı ilədək Azərbaycan MEA-nın Zoologiya İnstitutunun 

İxtisaslaşmış Müdafiə Şurasının həmsədri, 2017-ci ildən isə Naxçvan Dövlət 

Universitetinin İxtisaslaşmış Müdafiə Şurasının üzvüdür. 

o 2010-cu ildən 2016-cı ilədək Azərbaycan MEA-nın Zoologiya İnstitutunun 

Elmi İşləri Əlaqələndirmə Şurasının katibi olmuşdur. 

o 2011-ci ildən hazırkı dövrədək Beynəlxalq Elm və Ali Təhsil Akademiyasının 

ekspertidir (“İnternational scientific expert” No exp.11-001:13-092). 

o Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin və Bakı Dövlət Universitetinin 

Fəxri Fərmanları ilə təltif olunmuşdur. 

o 2013-cü ildə Diploma”İn the foefront of science” NoDA-013/0138 (London, 

United Kingdom) layiq görülmüşdür. 

o 2014-2016-cı illərdə Diploma “Sophist” No DS-014/0115, No DS-015/0111, 

No DS-016/0052 (London, UK) təltif olunmuşdur. 

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ 

Eksperimental entomologiya, Həşəratların ekoloji fiziologiyası və biokimyası, Bitki 

mühafizəsi 

 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI 
 

o 2012 – “Bekkerov qiraəti” I Beynəlxalq Konfrans, Volqoqrad – Rusiya. 

o 2013 – “Bioloji resursların bərpası və mühafizəsi problemləri” LXVIII 

Beynəlxalq Konfransı, London  

o 2015 – “Bioloji orqanizmlərin sosial inkişaf proqramlarının keyfiyyəti və hə-

yat”, LXXXV Beynəlxalq Konfransı, London 

o 2016 – “Biosferin çirklənməsi şəraitində insan və heyvan xəstəlikləri proble-

mi”, CXX Beynəlxalq Konfransı, IASHE 

o 2016 – “Innovation approaches in diagnostics and treatment of human and 

animal diseases caused by injuries,genetic and pathogenic factors”, CXIX Bey-

nəlxalq Konfrans, London  

o 2017 – “İnsanın xroniki və infeksion xəstəlikləri, epizootiya və epifitotiya – 

bioloji həyat şəraitinin dəyişilməsinin nəticəsi kimi və əsas tədqiqat istiqa-

mətləri”, CXLIX Beynəlxalq Konfransı, IASHE 

o 2017 – “ Canlı təbiət və insanın optimal həyat fəaliyyətinin təminatının tibbi-

bioloji problemlərinin dəf olunması və ənənəvi eksperimental üsullarının təd-

qiqi”, CXLII Beynəlxalq Konfransı, London 
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