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1974-cü il dekabr 24-də Sumqayıt şəhərində anadan olub.
1981-1991-ci illərdə Sumqayıt şəhər 13 saylı orta məktəbdə təhsil alıb.
1993-1997-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində təhsil alıb.
1998-2000-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin magistratura pilləsində “Türk xalqları ədəbiyyatı”
ixtisası üzrə təhsil alıb və universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
 Ailəlidir.
ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 2003-2006-cı illərdə BDU-nun Türk xalqları ədəbiyyatı kafedrasının əyani aspirantı olub.
 2008-ci ildə ““Azərbaycan yurd bilgisi” dərgisində ədəbiyyat araşdırmaları” mövzusunda
dissertasiya müdafiə edib və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 2009-cu ildən BDU-nun Türk xalqları ədəbiyyatı kafedrasında baş laborant.
 2015-ci ildən BDU-nun Türk xalqları ədəbiyyatı (indiki Türkologiya) kafedrasında müəllim.
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 2011, Bakı, Azərbaycan. Abbas Zamanovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Müasir Azərbaycan
filologiyası: axtarışlar, problemlər, perspektivlər” mövzusunda Respublika elmi konfransı.
 2012, Bakı, Azərbaycan. H.Cavid və T.Fikrət. Hüseyn Cavidin 130 illik yubileyinə həsr olunmuş
Respublika elmi konfransı.
 2013, Bakı, Azərbaycan. Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Filologiyanın aktual
problemləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransı.
 2013, Bakı, Yunus Əmrənin yaradıcılığına həsr olunmuş “Yaşayan Yunus Əmrə” mövzusunda
Beynəlxalq elmi konfransı.
 2014, Bakı, Azərbaycan. R.Əskərin 60 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransı.
 2015, Bakı, Azərbaycan. Heydər Əliyevin 92 illik yubileyinə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların III
Beynəlxalq elmi konfransı.
 2015, Bakı, Azərbaycan. “Azərbaycan folklor nümunələrində milli-mənəvi dəyərlərin təcəssümü”
mövzusunda Respublika elmi konfransı.
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Beynəlxalq elmi konfransı.

 2018, Bakı, “Azərbaycan əlyazmaları dünya kitabxanalarında” mövzusunda III Beynəlxalq
elmi-nəzəri konfrans
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