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QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT 

 1991-ci il iyulun 19-da Bakı şəhərində anadan olub.   

 1997-2008-ci illərdə Səbail rayonu 49 №-li İntellekt məktəb-liseyində təhsil alıb. 

 1997-2002-ci illərdə T.İsmayılov adına Uşaq-Gənclər Yaradıcılıq sarayının fəal üzvü olub.   

 2008-2012-ci illərdə Bakı Dövlət Universiteti Filologiya fakültəsinin bakalavr pilləsində “Azərbaycan 

dili və ədəbiyyatı” ixtisası üzrə təhsil alıb, universiteti B №242883 nömrəli fərqlənmə diplomu və 

Nizami Gəncəvi adına təqaüdlə bitirib. Rektor tərəfindən Fəxri fərman və təşəkkürə layiq görülüb.  

 2012-2014-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində “Azərbaycan ədəbiyyatı” 

ixtisaslaşması üzrə magistr təhsili alıb və AM №004185 nömrəli fərqlənmə diplomu ilə bitirib.  

 2014-cü ildə Bakı Dövlət Universiteti tərəfindən təşkil olunmuş 8 aylıq təlim kursunda iştirak edib və A 

№138 nömrəli fərqlənmə sertifikatına layiq görülüb. 

 Azərbaycanlıdır, subaydır. 

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ  ELMİ ADLARI 

 2014-2017-ci illərdə BDU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasında əyani doktorantura təhsili 

alıb. ARETƏŞ-in Filologiya problemləri üzrə Elmi şurasının 14 may 2015-ci il tarixli iclasında “Mir 

Cəlal hekayələrində ədəbi  qəhrəman və zaman” filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası 

mövzusu təsdiq edilib.  

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ   

  2014-cü ildən Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində akademik məsləhətçi – tyutor 

vəzifəsində çalışır. 

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR   

  

TƏDQİQAT SAHƏSİ  
 
 Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı 

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR , KEÇDİYİ KURSLAR, TRENİNQLƏR 

 2011, Bakı, Azərbaycan. Bakı Slavyan Universitetində Tələbələrin XXII Respublika elmi konfransı (29-

30 noyabr). 

 2012, Bakı, Azərbaycan. Hüseyn Cavidin 130 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı 

(28-29 noyabr). 

 2012, Bakı, Azərbaycan. Bakı Slavyan Universitetində “Müasir tərcüməşünaslığın və 

mədəniyyətşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransı (21-22 

dekabr). 

 2013, Bakı, Azərbaycan. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Filologiya 

elminin aktual problemləri” mövzusunda V Beynəlxalq tələbə elmi konfransı (15-16 mart). 

 2013, Bakı, Azərbaycan. Springer nəşriyyatı, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin 

İnkişafı Fondu və AMEA-nın İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə 

“Beynəlxalq elmi jurnalların tələbləri” mövzusunda seminar (22 aprel). 

 2013, Bakı, Azərbaycan. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş 

magistrantların II Beynəlxalq elmi konfransı (25-26 aprel). 

 2013, Bakı, Azərbaycan. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş 
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“Heydər Əliyev və kitabxana quruculuğu” mövzusunda magistrant və doktorantların respublika elmi 

konfransı (30 aprel). 

 2013, Bakı, Azərbaycan. Odlar Yurdu Universitetində ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan 

olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycan-2020:Gələcəyə baxış” mövzusunda Beynəlxalq elmi-

praktiki konfrans.  

 2013, Bakı. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan 

olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş tələbə və magistrantların XXXV Beynəlxalq elmi konfransı (2-3 

may). 

 2013, Bakı, Azərbaycan. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr 

olunmuş “Filologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransı (8 may). 

 2013-cü ildə “American English Conversation Course”da “İntermediate Blue B” dərəcəsini bitirdiyinə 

görə sertifikata layiq görülüb. 

 2013-cü ildə “IEEE Xplore Rəqəmsal kitabxananın innovativ tədqiqatlarda səmərəli istifadəsi” 

mövzusunda seminarda iştirak edib,  sertifikata layiq görülüb (27 may).  

 2013-cü ildə YAP Gənclər Birliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən “Java texnologiyaları” mövzusunda 

seminarda iştirak edib, sertifikata layiq görülüb (8 iyun). 

 2013, Bakı, Azərbaycan. Firidun bəy Köçərlinin anadan olmasının 150 illik yubileyinə həsr olunmuş 

Respublika elmi konfransı (25-26 noyabr). 

 2013-cü ildə “QİÇS nədir və QİÇS-lə mübarizənin yolları” təlimində iştirak edib, sertifikata layiq 

görülüb 

 (4 dekabr).  

 2013, Bakı, Azərbaycan. Bakı Slavyan Universitetində keçirilmiş “Müasir tərcüməşünaslığın və 

mədəniyyətşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda XII Respublika tələbə elmi-praktik konfransı 

(25 dekabr). 

 2014, Sumqayıt, Azərbaycan. Sumqayıt Dövlət Universitetində magistrantların XIV Respublika elmi 

konfransı (15-16 may) 

 2015, Bakı, Azərbaycan. AR Təhsil Nazirliyi tərəfindən təşkil edilmiş doktorantların və gənc 

tədqiqatçıların XIX Respublika elmi konfransı (7-8 aprel). 

 2015, Bakı, Azərbaycan.Gənc tədqiqatçıların III Beynəlxalq elmi konfransı (17-18 aprel). 

 2015, Bakı, Azərbaycan. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr 

olunmuş “Filologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransı (7-8 may). 

 2016, Bakı, Azərbaycan. “Mədəni müxtəliflik: Dünya və Azərbaycan” mövzusunda beynəlxalq elmi-

praktik konfrans (29 aprel) 

 2016, Bakı, Azərbaycan. Qafqaz Universitetində Gənc tədqiqatçıların IV Beynəlxalq elmi konfransı (29-

30 aprel). 

 2016, Bakı, Azərbaycan. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr 

olunmuş “Filologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransı (18-19 may) 

 2016, Bakı, Azərbaycan. AR Təhsil Nazirliyi tərəfindən təşkil edilmiş doktorantların və gənc 

tədqiqatçıların XX Respublika elmi konfransı. 

 2016, Bakı, Azərbaycan. III Beynəlxalq Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumu (25-27 may)  

 2017, Bakı, Azərbaycan. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr 

olunmuş “Filologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransı (17-18 may) 

 2017, Bakı, Azərbaycan. AR Təhsil Nazirliyi tərəfindən təşkil edilmiş doktorantların və gənc 

tədqiqatçıların XX Respublika elmi konfransı (24-25 oktyabr).  

 2018, Bakı, Azərbaycan. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr 

olunmuş “Filologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransı (16-17 may) 

 2018, Gəncə, Azərbaycan. Global Career Institute və Azərbaycan-Kıbrıs dostluq cəmiyyətinin təşkil 

etdiyi “Milli Qurtuluşdan günümüzə Azərbaycan təhsili” seminarında iştirak edib, sertifikat alıb.  

 2018, Türkiyə. İstanbul Şehir Universitetində Dr. Muzaffer Şenelin moderatorluğu ilə seminarda iştirak 

edib, sertifikata layiq görülüb. (9 iyul) 

 2018, İstanbul, Türkiyə. Üsküdar Universitetində “Beyin” Elmi Araşdırma mərkəzinin yaradıcısı, prof. 

Sinan Cananın aparıcılığı ilə “Neyromarketinq” mövzusunda seminarda iştirak edib, sertifikat alıb.   

 2018, Türkiyə. Bahçeşehir Universitetində Dr. Selçuk Tuzcuoğlu tərəfindən keçirilmiş “Marketinq” 

mövzusunda seminarda iştirak edərək sertifikatla təltif edilib (11 iyul). 

 2018,İstanbul. Kadir Has Universitetində “Türk ali təhsilində yeni trendlər” mövzusunda seminarda 

iştirak edərək sertifikata layiq görülüb. 



 2018,  TEFL (Teaching English as a foreign language)  III Beynəlxalq seminarında iştirak edib, Grade A 

dərəcəsinə layiq görülüb. 

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ 

 

Kitablar 

               

 2011, Ümummilli lider Heydər Əliyev və Azərbaycan dili / Elmi red.: Yusif Seyidov. B.:“Mütərcim” 

nəşriyyatı, 2011, 180 s. 

 2013, Ümummilli lider Heydər Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatı /Elmi red.: T.Hüseynoğlu; M.Vəliyev. 

B.: “Mütərcim” nəşriyyatı”, 2013, 304 s. 

 

Redaktoru, elmi redaktoru və ön söz müəllifi olduğu kitablar 

 

 2011, Abbasbəyli A.N. Dünya siyasəti (XX əsrin ikinci yarısı-XXI əsrin əvvəlləri): Dərslik. B.: 

“Nurlar” Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 584 s. (redaktor) 

 2012, Vəliyev M. Qazi Bürhanəddinin mənəvi dünyası.B.: Hədəf, 175 s.(redaktor) 

 2012, Sadıqova S. Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi: biobiblioqrafik lüğət. B.: Mütərcim, 224 

s.(redaktor) 

 2012, Sadıqova S. Elşad Məcnun oğlu Qurbanov:Biblioqrafiya. B.:Elm nəşriyyatı, 256 s. (redaktor) 

 2014, Muradov S. Gəldim ki, izim qala. B., 2014, 295 s. (redaktor və ön söz) 

 2016, Sadigova S.A.Socio-political information resources: Methodical instructions. Baku: Mutarjim, 96 

p. (redaktor) 

 2016, İrəvan, Zəngəzur, Qarabağ (1773-1993) /Toplayanı və tərt. ed.:S.Muradov. B., 540 s.(redaktor) 

 2016, Sadıqova S.A.Sosial-siyasi informasiya resursları: Dərs vəsaiti.Bakı: Mütərcim, 126 s. (redaktor) 

 2018, Zəngilanlı S. Kaş Zəngilanda yazılaydı bu kitab (I cild). B., 184 s. (elmi redaktor və ön söz) 

 2018, Zəngilanlı S. Kaş Zəngilanda yazılaydı bu kitab (II cild). B., 176 s. (elmi redaktor və ön söz) 

 

Məqalələr 

 2011, Ümummilli lider Heydər Əliyevin irsi Azərbaycan xalqına əvəzsiz töhfədir // Azərbaycan Dillər 

Universitetinin Elmi Xəbərləri, №2, s.297-301. 

 2012, Müstəqillik illərində Azərbaycan elminin inkişafı ümummilli lider Heydər Əliyevin dil siyasətinin 

nəticəsidir // Tələbələrin XXII Respublika Elmi Konfransının materialları. B., s.386-388. 

 2012, Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan gəncliyi üçün ən böyük örnək şəxsiyyətdir // Tarix 

və onun problemləri, №2, s.337-343. 

 2012, Hüseyn Cavid: Ədəbiyyatımızın sönməyən günəşi //Hüseyn Cavidin 130 illik yubileyinə həsr 

olunmuş Respublika Elmi konfransının materialları. B., s.268-274. 

 2013, Azərbaycan ictimai-siyasi və ədəbi-mədəni mühitinin “Qılınc və qələm” romanında bədii inikası 

// Dil və ədəbiyyat (beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal), №2, s.229-232. 

 2013, “Qılınc və qələm” romanında Nizami Gəncəvinin bədii surəti //Firidun bəy Köçərlinin anadan 

olmasının 150 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi konfransının materialları. B., s.44-48.  

 2013, Heydər Əliyevin azərbaycançılıq ideologiyası //Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər 

Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Filologiyanın aktual problemləri 

mövzusunda respublika elmi-nəzəri konfransının materialları, s.42-45. 

 2013, Mir Cəlal qüdrətli yazıçı, dəyərli alim-pedaqoq, görkəmli ədəbiyyatşünasdır //Mir Cəlal görkəmli 

yazıçı və ədəbiyyatşünas kimi (məqalələr toplusu) B.: Elm və təhsil, s.92-97. 

 2013, Cəlil Məmmədquluzadənin “Anamın kitabı” əsərinə bir nəzər // “Müasir tərcüməşünaslığın və 

mədəniyyətşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda respublika elmi-praktik konfransının 

materialları. B., s.91-94.  

 2013, Mirzə Fətəli Axundzadənin “Aldanmış kəvakib” əsərinə bir baxış // Ümummilli lider Heydər 

Əliyevin 90 illiyinə həsr olunmuş “Filologiya elminin aktual problemləri” V Beynəlxalq elmi 

konfransının materialları. B., s.38-40. 

 2013, Məmməd Səid Ordubadinin “Qılınc və qələm” romanı // Magistrantların II Beynəlxalq elmi 

konfransının materialları, B., s.121-122. 

 2014, “Qılınc və qələm” romanında tarixilik // İlyas Əfəndiyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş 

respublika elmi konfransının materialları.  B.: Elm və təhsil,  s.176-181. 

 2014, “Kılıç ve kalem” – XII yüzyıl Azerbaycan sosyal-siyasi ortamının sanatsal izdüşümü gibi // 



Ümummilli lider Heydər Əliyevin 91 illiyinə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların II Beynəlxalq elmi 

konfransının tezisləri (18-19 aprel, 2014-cü il). – B. – 2014. – S.320.  

 2014, “Kılıç ve kalem” – XII yüzyıl Azerbaycan sosyal-siyasi ortamının sanatsal izdüşümü gibi // Gənc 

tədqiqatçıların II Beynəlxalq elmi konfransının materialları, B., s.320.  

 2015, Mir Cəlal hekayələrində müəllim surəti // Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XIX Respublika 

elmi konfransının materialları, B., s. 438-439.  

 2015, Mir Cəlal hekayə ustası kimi (Yazıçının “Xatirə hekayələri” əsasında) // Gənc tədqiqatçıların III 

Beynəlxalq elmi konfransının materialları, B., 2015, s.905-906.  

 2015, M.S.Ordubadi Nizaminin dəyərli tədqiqatçısı kimi // “Filologiyanın aktual problemləri” 

mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları, B., 2015, s.105-109.  

 2016, Mir Cəlal hekayələrində müharibə mövzusu (Yazıçının “Vətən yaraları” və “Ananın köynəyi” 

hekayələri əsasında) // Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XX Respublika elmi konfransının 

materialları. B., s.108-111.  

 2016, Mahir hekayə ustası – Mir Cəlal // Gənc tədqiqatçıların IV Beynəlxalq elmi konfransının 

materialları, II kitab. B., s.1135-1137.  

 2016, Mir Cəlal yaradıcılığında Mirzə Cəlilin yeri (Yazıçının “Radio qabağında” hekayəsi və məqalələri 

əsasında // Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə 

həsr olunmuş “Filologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransının 

materialları. B., s.76-77.   

 2016, Azərbaycan multikulturalizmi dünyaya örnəkdir // “Mədəni müxtəliflik: Dünya və Azərbaycan” 

beynəlxalq elmi-praktik konfrans. B., s.204-205.  

 2016, Mir Cəlal yaradıcılığında sevgi motivi // III Beynəlxalq Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumu. 

B., s.95-98. 

 2016, Mir Cəlal hekayələrində ailə qurmaq məsələləri // Gənclərin Elmi Araşdırmalarına dəstək İctimai 

Birliyi. B., s. 53-58.  

 2017, Mir Cəlal hekayələrinin dil xüsusiyyətlərinə dair // Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXI 

respublika elmi konfransının materialları. B., s.161-163.  

 2017, Садыглы А.А.  Художественное отражение  психологии  человека  в рассказах  Мир 

Джалала / Казахский  Национальный Педагогический Университет имени Абая // Вестник: Серия 

«Филологические науки», Алматы, №4(62),С.191-197. 

 2018, Mir Cəlal hekayələrində tərbiyə-əxlaq problemləri // Filologiyanın aktual problemləri 

mövzusunda respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. B., s.56-58. 

 2018, Mir Cəlal hekayələrində müəllim obrazı // Görkəmli yazıçı, ədəbiyyatşünas alim və pedaqoq Mir 

Cəlalın 110 illiyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. B., s.302-305.  

 2018,Mir Cəlal hekayələrində sosial-mədəni problemlərin  əksi (Yazıçının həkimlərə həsr edilmiş 

hekayələri əsasında) // AMEA  Axtarışlar: (folklor, ədəbiyyat,  dil, sənətşünaslıq və tarix) Naxçıvan 

bölməsi, İncəsənət, dil və ədəbiyyat İnstitutu, Naxçıvan, 2018, C.8, №2(28), S.40-45. 

 

Publisistik məqalələr 

 2010, Azərbaycan dilini yaşatmalıyıq //Bakı Universiteti, 29 dekabr, s.5. 

 2012, Mirzə İbrahimov-100 // Bakı Universiteti, 13 yanvar, s.6. 

 2012, 010 A qrupu “Gənc istedadlar” liseyində uğurlu pedaqoji təcrübə keçib // Bakı Universiteti, 29 

iyun, s.7. 

 2012, Tələbələrin formalaşmasında müəllimlərin rolu həlledicidir: Filologiya üzrə mütəxəssis olmaq 

istəyirəm / Söhbətləşdi: A.Abbasova //Müəllim sözü, mart, s.6. 

 2012, Праздник женщины – матери // http://amor.az/article/праздник-женщины-матери 

 2012, Феномер Гейдара Алиева – в сердцах азербайджанской молодежи // 

http://www.amor.az/article/феномер-гейдара-алиева-—-в-сердцах-азербайджанской-молодежи 

 2012, Каждый азербайджанец помнит про Ходжалы // 

http://press.bsu.edu.az/ru/news/kajdiy_azerbaydjanec_pomnit_pro_xodjali 

ELMİ-PEDAQOJİ NAİLİYYƏTLƏRİ, TƏLTİFLƏRİ, MÜKAFATLARI, FƏXRİ ADLARI 

 2003-cü ildə “Şəkər villası” məktəbli qəzetinin həftəlik müsabiqəsinin qalibi olub, Ayna uşaq 

ensiklopediyasının dəyərli kitabları ilə mükafatlandırılıb. 

 2004-cü ildə Riyaziyyat üzrə məktəblilər arasında keçirilmiş fənn olimpiadasında məktəb üzrə II yerin 

qalibi olub. 

 2006-cı ildə məktəblilər arasında “Ədəbiyyat” fənni üzrə keçirilən olimpiadanın rayon mərhələsinin 



qalibi olub (II yer) və diploma layiq görülüb.  

 2010-cu ildə BDU-da “İlin ən yaxşı tələbəsi” fəxri adına layiq görülüb. 

 2010-cu ildə “Universitetdaxili “50+50” qrant proqramının qalibi olub (BDU rektorunun R-73 nömrəli 

11.11.2010-cu il tarixli əmri). 

 2011-ci il mayın 24-də Ali məktəb tələbələrinin bədii yaradıcılıq festivalında xor kollektivi II yerə layiq 

görülüb, diplomla mükafatlandırılıb.    

 2011-ci il iyun 9-da Azərbaycan dili fənni üzrə ali məktəb tələbələri arasında keçirilmiş  XVI 

Respublika fənn Olimpiadasının qalibi olub (III yer) və AR Təhsil naziri tərəfindən diplom və medala 

layiq görülüb.  

 2011-ci ildə “İlin ən yaxşı tələbəsi” fəxri adına layiq görülüb. 

 2012-ci il may 7-də YAP Yasamal rayon təşkilatı tərəfindən keçirilmiş “Heydər Əliyev və Azərbaycan 

gəncliyi” mövzusunda məqalə müsabiqəsində I yerin qalibi olub, diplom və pul mükafatına layiq 

görülüb.   

 2012-ci il dekabr 21-də BSU-da keçirilmiş XI Respublika tələbə Elmi-praktik konfransında çıxış edib və 

diploma layiq görülüb. 

 2013-cü il 15-16 mart tarixində V Beynəlxalq tələbə elmi konfransının iştirakçısı olub, sertifikatla təltif 

edilib. 

 2013-cü il aprelin 22-də “Beynəlxalq elmi jurnalların tələbləri” mövzusunda keçirilmiş seminarda 

iştirak edib, sertifikat alıb.   

 2013-cü il 2-3 mayda AzMİU-da keçirilmiş XXXV beynəlxalq elmi konfransda məruzə ilə çıxış edib, 

III dərəcəli diploma layiq görülüb. 

 2013-cü il mayın 6-da Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət 

Komitəsinin təşkil etdiyi Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illiyinə həsr olunmuş “Mən fəxr edirəm 

ki, mən azərbaycanlıyam” məqalə müsabiqəsində II yerin qalibi olub, diplom və pul mükafatına layiq 

görülüb.  

 2013-cü il iyunun 22-də Heydər Əliyev Mərkəzinin təşkil etdiyi ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 

illik yubileyi ilə əlaqədar istedadlı gənclər arasında “Azərbaycanımla fəxr edirəm” adlı yazı 

müsabiqəsində III yerin qalibi olmuş, diplom, planşet, 1 illik İnternet kartı ilə mükafatlandırılıb. 

 2013-cü il iyulun 19-da “Gənc təfəkkür və siyasət” adlı tələbələrarası siyasi biliklər olimpiadasının Final 

mərhələsində iştirakına görə diplomla təltif olunub.  

 2013-cü ildə Filologiya fakültəsində keçirilən F.B.Köçərlinin anadan olmasının 150 illiyinə və 2014-cü 

İ.Əfəndiyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş konfranslarda katib olub.  

 2013-cü il dekabrın 19-da “Mir Cəlal görkəmli yazıçı və ədəbiyyatşünas kimi” mövzusunda məqalə 

müsabiqəsində iştirak edib, diploma layiq görülüb. 

 2013-cü il dekabrın 24-də AR Gənclər və İdman Nazirliyi və Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş 

İdarəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən müsabiqədə “İlin yaradıcı gənci – Elm sahəsində xüsusi fəaliyyətinə 

görə” nominasiyasında “Yaxşıların yaxşısı – 2013 ” fəxri fərmanı ilə təltif olunub. 

 2014-cü il 18-19 aprel tarixində Gənc tədqiqatçıların II Beynəlxalq elmi konfransında iştirak edib, 

sertifikat alıb. 

 2014-cü ildə BDU rektorunun 01-6/187 №-li 04.11.2014 tarixli məktubuna əsasən “Gənclər üçün 

Prezident mükafatı”na namizədliyi irəli sürülüb.  

 2015-2018-ci illərdə Filologiya fakültəsində “Filologiyanın aktual problemləri” mövzusunda keçirilən 

konfransların materiallarını çapa hazırlamışdır. 

 2015-ci il 7-8 aprel tarixində Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XIX Respublika elmi konfransında 

iştirak edib, AR Təhsil naziri tərəfindən sertifikata layiq görülüb.   

 

İCTİMAİ FƏAİYYƏTİ    

 2012-2016-cı illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsi Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri, fakültə Elmi 

Şurasının üzvü olub. 

 2009-2014-cü illərdə BDU Xorunun fəal üzvü olub. 

 2018-ci ildən BDU-da tətbiq edilmiş antiplagiat sisteminin Filologiya və Beynəlxalq münasibətlər və 

iqtisadiyyat fakültələri üzrə operatorudur (BDU rektorunun R-07 saylı 24.01.18 tarixli əmrinə əsasən). 

 

 


