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QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT 

 1985-ci il aprelin 8-də Gədəbəy rayonunun Miskinli kəndində anadan olub. 

 1991-2002-ci illərdə Şamət Tağıyev adına Rüstəm Əliyev kənd 2 saylı tam orta məktəbində təhsil 

alıb. 

 2003-2005-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Milli Ordusu sıralarında həqiqi hərbi xidmətdə olub. 

 2006-2010-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsinin bakalavr pilləsini 

―Azərbaycan dili və ədəbiyyatı‖ ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirib.  

  2010-2012-ci illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsinin magistratura pilləsini ―Azərbaycan dili və 

ədəbiyyatının tədrisi metodikası və metodologiyası‖ ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirib.  

 Ailəlidir, bir övladı var.  

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ  ELMİ ADLARI 

 2012-2015-ci illərdə Azərbaycan Dillər Universitetinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrasının 

―Azərbaycan dili‖ ixtisası üzrə əyani doktorantı olub. 

 2016-cı ilin iyul ayının 12-də ―Azərbaycan dilində psixologiya terminləri‖ adlı dissertasiya işi kafedra 

müzakirəsindən keçərək, BDU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən Müdafiə Şurasına təqdim olunub. 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ   

 2012-2013-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin „Türkoloji araşdırmalar― ETL-də laborant. 

 2013-cü ildən  Bakı Dövlət Universitetinin „Türkoloji araşdırmalar― ETL-də kiçik elmi işçi. 

 2014-cü ildən Bakı Dövlət Universitetində saathesabı müəllim. 

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR   

 Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti 

 Azərbaycan dramaturgiyası 

 Ədəbiyyat nəzəriyyəsi  

TƏDQİQAT SAHƏSİ  

 Müasir Azərbaycan dili 

 Bəkir Çobanzadə və Azərbaycan dilçiliyi 

 Azərbaycan dilində psixologiya terminləri 

 Türk dillərində terminologiyanın nəzəri məsələləri 

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR 

 2008, Bakı, Azərbaycan. BDU. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi 

konfrans. 

 2008, Bakı, Azərbaycan. BDU. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş 

―Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri― mövzusunda respublika elmi-nəzəri konfransı. 

 2011, Bakı, Azərbaycan. BSU. „Humanitar elmlərin aktual problemləri‖—Magistrantların ümummilli 

lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci ildönümünə həsr olunmuş I Beynəlxalq elmi konfrans. 

 2011, Bakı, Azərbaycan. BDU. Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının 20-ci 

ildönümünə həsr olunmuş ―Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri‖ mövzusunda elmi-nəzəri 

konfrans. 

 2011, Bakı, Azərbaycan. SDU. Magistrantların XI respublika elmi konfransı. 

 2011, Bakı, Azərbaycan. BDU. Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının 20-ci 

ildönümünə həsr olunmuş ―Müasir şəraitdə ümumtəhsil məktəblərində tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək 

yolları‖ mövzusunda II respublika elmi-metodiki konfransı. 

 2011, Bakı, Azərbaycan. BSU. Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi gününə və Azərbaycan 
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Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş ―Müasir 

tərcüməşünaslığın və mədəniyyətşünaslığın aktual problemləri‖ mövzusunda X Respublika tələbə elmi-

praktik konfransı. 

 2013, Bakı, Azərbaycan. BDU. Görkəmli dilçi alim, ədib professor Bəkir Çobanzadənin anadan 

olunmasının 120 illik yubileyinə həsr olunmuş ―Bəkir Çobanzadə və türkologiyanın müasir 

problemləri‖ mövzusunda Respublika elmi konfransı 

 2014, Bakı, Azərbaycan, Qafqaz Universiteti. Azərbaycan xalqının Ümimmili Lideri Heydər Əliyevin 

anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc Tədqiqatçıların II Beynəlxalq elmi konfransı 

  2015, Bakı, Azərbaycan, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. Doktorantların və gənc tədqiqatçıların 

XIX Respublika elmi konfransı.  

 2015, 21-23 oktyabr, Qars, Türkiyə, Qafqaz Universiteti. ―Azərbaycanşünaslıq: keçmişi, bu günü, 

gələcəyi‖ mövzusunda Uluslararası Simpozium 

 2015, Bakı, Azərbaycan, Bakı Dövlət Universiteti. Görkəmli ictimai xadim, Xalq şairi, akademik 

Bəxtiyar Vahabzadənin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş ―Bəxtiyar Vahabzadə və 

Azərbaycan Filologiyasının aktual problemləri‖ mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans 

 2016, Bakı, Azərbaycan, Qafqaz Universiteti. Azərbaycan xalqının Ümimmili Lideri Heydər Əliyevin 

anadan olmasının 93 illiyinə hədr edilmiş Gənc Tədqiqatçıların IV Beynəlxalq elmi konfransı 

 2016, Bakı, Azərbaycan. BDU. Görkəmli türkoloq alim, Əməkdar Elm Xadimi, akademik Tofiq İsmayıl 

oğlu Hacıyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş ―Azərbaycan filologiyası: inkişafın 

yeni mərhələsi‖ mövzusunda Respublika elmi konfransı 

 2016, Bakı, Azərbaycan. BSU. Azərbaycan və Avropa: multikulturalizm, tolerantlıq və birgəyaşayışın 

problemləri və perspektivləri mövzusunda Respublika elmi-praktik konfrans 

 2016, Bakı, Azərbaycan. BDU. Birinci Türkoloji Qurultayın 90 illik yubileyinə həsr edilmiş ―Müasir 

türkologiya: dünən, bu gün və sabah (problemlər və perspektivlər)‖ Respublika elmi konfrans 

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ 

Kitablar 

 2015, Türkoloji araşdırmalar – 1 (monoqrafik tədqiqatlar toplusu.) Bakı: Elm və təhsil, 268 s., 

(həmmüəlliflərlə birlikdə).  

Məqalələr 

 2008, ―Dilin leksik sistemində köhnəlmiş sözlərin yeri‖ //Ümummilli lider Heydər Əliyevin 85 illik 

yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları// Bakı, ―Bakı Universiteti nəşriyyatı‖. s. 171-174 

 2008, ―Professor Vaqif Vəliyevin folklorşünaslıq fəaliyyəti‖ //Azərbaycan filologiyasının aktual 

problemləri (Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları), Ümummilli lider Heydər Əliyevin 

anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları // X kitab. Bakı: 

―Bakı Universiteti nəşriyyatı‖. s. 327-329 

  2011, ―Azərbaycanda əlifba məsələsinə dair‖ (tezis). //Humanitar elmlərin aktual problemləri—

Magistrantların ümimmilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci ildönümünə həsr olunmuş I 

Beynəlxalq elmi konfransı ( 26-27 aprel 2011). Tezislər toplusu. Bakı, Bakı Slavyan Universiteti. s. 

165-166 

  2011, ―XX əsrin əvvəllərində əlifba məsələsinə dair‖, //Azərbaycan Respublikasının dövlət 

müstəqilliyinin bərpasının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş Azərbaycan filologiyasının aktual 

problemləri mövzusunda elmi-nəzəri konfransın materialları//. s. 442-447 

 2011, ―Azərbaycanda ümumtəhsilin keyfiyyəti və onun idarə olunmasının müasir vəziyyəti haqqında‖, // 

Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş ―Müasir 

şəraitdə ümumtəhsil məktəblərində tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək yolları‖ mövzusunda II respublika 

elmi-metodiki konfransının materialları. 

 2012, ―Mirzə Ələkbər Sabir maarifçi-müəllim kimi‖. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. 

№ 2(82). Bakı, s. 313-315 

 2012, ―I Türkoloji qurultayda əlifba məsələsi‖. Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri, 

M.Ə.Sabirin 150 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, s. 

428-432 

 2012, ―I Türkoloji qurultayda əlifba məsələsinə sosial-mədəni şərait baxımdan yanaşma‖. Dünya 

azərbaycanlılarının həmrəyliyi gününə və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının 20-ci 

ildönümünə həsr olunmuş ―Müasir tərcüməşünaslığın və mədəniyyətşünaslığın aktual problemləri‖ 

mövzusunda Respublika tələbə elmi-praktik konfransında edilmiş məruzələrin tezisləri. Bakı, s. 245-247  

  2013, ―Bəkir Çobanzadə və əlifba məsələsi‖. ―Bəkir Çobanzadə və Türkologiyanın müasir problemləri‖ 

mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. s. 67-73 



 2013, ―Azərbaycan dilində morfoloji yolla yaranan psixologiya terminləri‖. Dil və ədəbiyyat. 

Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. 4 (88). BDU, s. 112-115 

 2014, ―Azərbaycan dilinin terminoloji sistemində psixologiya terminləri‖. Azərbaycan xalqının 

Ümimmili Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc 

Tədqiqatçıların II Beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı, s. 209-210 

 2014, ―Bəkir Çobanzadə və terminologiya məsələləri‖. Terminologiya məsələləri. № 1.  Bakı, s. 182-

188 

 2014, ―Azərbaycan dilində psixologiya terminlərinin yaranma yolları və üsulları‖. ADPU-nun Elmi 

Xəbərləri. № 3. Bakı, s. 300-305 

 2015, ―Terminologiyada psixologiya terminlərinin mövqeyi‖. Doktorantların və gənc tədqiqatçıların 

XIX Respublika elmi konfransının materialları. s. 360-362 

 2015, ―Azərbaycan dilində leksik-semantik yolla yaranan psixologiya terminləri‖. Terminologiya 

məsələləri. № 1. Bakı, s. 105-113  

 2015, Azərbaycan dilində sintaktik yolla yaranan psixologiya terminləri. Dilçilik İnstitutunun əsərləri. 

№ 2.  Bakı, s. 63-67  

 2015, ―Azərbaycan dilinin leksik qatında psixologiya terminlərinin formalaşma və inkişaf tarixi‖ 

―Azərbaycanşünaslıq: keçmişi, bu günü, gələcəyi‖ mövzusunda Uluslararası Simpoziumun materialları. 

s. 680-694 

 2015, ―Azərbaycan dilində psixologiyaya aid terminoloji lüğətlər‖. Filologiya məsələləri. № 7. Bak, 

―Elm və təhsil‖, s. 102-108 

 2015, Bəxtiyar Vahabzadə dilinin bənzərsizliyi. ―Bəxtiyar Vahabzadə və Azərbaycan Filologiyasının 

aktual problemləri‖ mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransının materialları. s. 115-118 

 2015, Bəzi psixologiya terminlərinin semantik xüsusiyyətləri. ―Bəxtiyar Vahabzadə və Azərbaycan 

Filologiyasının aktual problemləri‖ mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları. s. 387-390 

 2015, ―Интернациональные психологические термины в азербайджанском языке‖. «Язык и 

культура». Киев, Выпуск 18, Том II (177), s. 40-47 

 2015, ―Azərbaycan dilində kalka üsulu ilə yaranan psixologiya terminləri‖. ADU-nun Elmi Xəbərləri. 

№ 6. Bakı, ―Mütərcim‖, s. 71-78 

 2016, Azərbaycan və Türkiyə türkcələrində psixologiya terminlərinə dair. Azərbaycan xalqının 

Ümimmili Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93 illiyinə hədr edilmiş Gənc Tədqiqatçıların IV 

Beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı, s. 916-918 

 2016, Psixologiya terminologiyasında sinonimlik məsələsi. Görkəmli türkoloq alim, Əməkdar Elm 

Xadimi, akademik Tofiq İsmayıl oğlu Hacıyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş 

―Azərbaycan filologiyası: inkişafın yeni mərhələsi‖ mövzusunda Respublika elmi konfransının 

materialları. Bakı, s. 133-135 

 2016, Azərbaycan dilində psixologiya terminlərinin alınmalar hesabına zənginləşməsi. Dilçilik 

İnstitutunun əsərləri. № 1. Bakı, Elm və təhsil, s. 86-95 

 2016, I Türkoloji Qurultayın Azərbaycan və Türkiyə türkcələrinin terminolgiyasının inkişafında rolu. 

Birinci Türkoloji Qurultayın 90 illik yubileyinə həsr edilmiş ―Müasir türkologiya: dünən, bu gün və 

sabah (problemlər və perspektivlər)‖ Respublika elmi konfransının materiaları. Bakı: Elm və təhsil, s. 

24-27 

 2016, Birgəyaşayışın Azərbaycan modeli – Azərbaycançılıq ideologiyası. Azərbaycan və Avropa: 

multikulturalizm, tolerantlıq və birgəyaşayışın problemləri və perspektivləri mövzusunda Respublika 

elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, s. 61-62 

 2016, Azərbaycan dilində alınma psixologiya terminlərinin mənimsənilməsi. ―Bakı Universitetinin 

xəbərləri‖  № 3. Bakı, s. 

Publisistik məqalələri  

 2007, ―Alim, müəllim, şəxsiyyət‖. ―Kredo‖ qəzeti, 15 iyun 2007-ci il. 

 2009, ―Folklor milli-mənəvi dəyərimizdir‖ (Professor Vaqif Vəliyevin ―Azərbaycan şifahi xalq 

ədəbiyyatı‖ dərsliyi haqqında düşüncələr). ―Kredo‖ qəzeti, 6 iyun 2009-cu il. 

 2010, ―Ustad aşıq Miskin Vəli‖. ―Kredo‖ qəzeti, 19 iyun 2010-cu il. 

 2011, ―Milli dəyərlərimiz və Heydər Əliyev şəxsiyyəti‖ . ―Kredo‖ qəzeti, 14 may 2011-ci il. 

 2012, ―Bəxtiyar Vahabzadənin dili haqqında bəzi qeydlər‖. ―Bakı Universiteti‖ qəzeti, 23 fevral 2012.  

 2012, ―Bəxtiyar Vahabzadənin dili haqqında‖. ―Kredo‖ qəzeti, 17 mart 2012-ci il. 

ELMİ-PEDAQOJİ NAİLİYYƏTLƏRİ, TƏLTİFLƏRİ, MÜKAFATLARI,  FƏXRİ ADLARI 

 2013-cü ildə Bakı Dövlət Universiteti tərəfindən  „Fəxri fərman―la təltif olunub. 

 2017-ci ildə Bakı Dövlət Universiteti tərəfindən  „Təşəkkür― alıb. 



 

 

İCTİMAİ FƏALİYYƏTİ   

 2006-2009-cu illərdə Regionların İnkişafı İctimai Birliyində (QHT) Tələbə Koordinasiya Şurasının 

üzvü. 

 2009-2012-ci illərdə Regionların İnkişafı İctimai Birliyində (QHT) Tələbə Koordinasiya Şurasının sədri. 

 2012-ci ildən BDU-nun qış və yay imtahan sessiyalarında İmtahan Qərargahının üzvü.   

 

 

 


