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M Ə L U M A T 

 

1952-cı il mart ayının 6-da Gədəbəy rayonunda anadan olmuşdur. 

1969-cu ildə Gədəbəy rayonu orta məktəbini “Qızıl” medalla bitirmişdir. 

1969- 1974-Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) Fizika fakültəsinin əyani 

şöbəsində təhsilini bitirərək, 1974-1978 illərdə Gədəbəy şəhər orta məktəbində fizika müəllimi işləmişdir. 

1978-1980-Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutu, Fizika kafedrasında baş laborant, 

1980-1982-AzİMİ, əyani aspirant, 

1982-1983- AzİMİ, Fizika kafedrası, laboratoriya müdiri, 

1983-1989 –AzİMİ, Fizika kafedrası, assistent, 

1989-1993-AzİMİ, Fizika kafedrası, baş müəllim, 

1993-1996 AzİMİ, Fizika kafedrası, dosent əvəzi, 

1996-dan indiyə qədər- AzİMU, Fizika kafedrası, dosent, Nəqliyyat fakultəsinin dekan   müavini, AzİMU-nun 

nəzdində fizika-riyaziyyat təmayüllü liseyin direktoru, NQRS ETL-in baş elmi işçisi, 

Hal-hazırda AzİMU- Fizika kafedrasının dosentidir. 

70 elmi əsəsrin müəllifidir. 

Rəhbərliyi altında Metallar fizikası ixtisası üzrə magistrlər hazırlanmışdır. 

Azərbaycan Respublikası prezidenti cənab İlham Əliyevin 14 iyun 2016-cı tarixli sərəncamı ilə    “Əməkdar 

müəllim” fəxri adına layiq görülmüşdür. 

2018-ci ildən AzMİU-nun  HİK-nin sədri seçilmişdir. 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI 

 1974-cü ildə ADU-nun (BDU) Fizika fakültəsini fizik, fizika müəllimi ixtisası almaqla bitirib. 

 1986-cı ildə «Radiasiya termiki emalın dəmir-nikel ərintilərində atomların paylanması və faza keçidlərinə təsiri” 

mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək, “Bərk cisimlər fizikası” ixtisası üzrə fizika-riyaziyyat 

elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır (Bakı şəhəri, Bakı Dövlət Universiteti). 

 1996-cı ildə Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunun fizika kafedrasının dosenti vəzifəsinə seçilmişdir. 
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 Tətbiqi nüvə fizikası 
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