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QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT 

 1985-ci il avqustun 24-də Ermənistan Respublikasının Masis rayonunda anadan olub.   

 1992-2003-cü illərdə Bakı  şəhərində Nəsimi rayonunda 54 saylı orta məktəbdə təhsil alıb.  

 2005-2010-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Geologiya fakültəsinin bakalavr pilləsində “Faydalı  

qazıntı yataqlarının axtarışı və geoloji planalması” ixtisası üzrə təhsil alıb.  

 2011-2013-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin magistratura pilləsində “Seysmologiya və 

seysmometriya” ixtisası üzrə təhsil alıb.  

 Ailəlidir.  

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ  ELMİ ADLARI 

 2014-cü ildən BDU-nun  Seysmologiya və yer təkinin fizikası kafedrasının dissertantıdır.  

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ   

 2008-2013-cü illərdə BDU-nun Faydalı qazıntılar müzeyində laborant. 

 2013-ildən  BDU-nun Filologiya fakültəsində akademik məsləhətçi.  

 2013-ildən BDU-da “Seysmologiya və yer təkinin fizikası” kafedrasında saathesabı müəllim  
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