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mövzusunda elmi konfrans. 7-8 may 2021-ci il 

E29. Azərbaycanın  iqtisadi  fikir  tarixinin formalaşmasında Nizami Gəncəvinin rolu. Bakı Dövlət 

Universitetinin Qazax filialı."Nizami dühası ümumbəşəri dəyərdir" mövzusunda Respublika Elmi 

Konfransı.17 dekabr 2021 il  

F. Digər nəşrlər: 

F1. Milli iqtisadiyyatın inkişafının  əsasları. Metodik vəsait. AR TN EMŞ 16 aprel 2004-cü il 17 

saylı protokolu ilə təsdiq edilmişdir. Bakı Uni-versiteti nəşriyyatı 2004. 

F2. Vergi siyasəti və investisiyaların dövlət siyasəti. Metodik vəsait. AR Təhsil Nazirliyi EMH 07 

fevral 2005 tarixli 12 saylı protokolu ilə təsdiq edilmişdir. Bakı Universiteti nəşriyyatı  2005 

F3. Ali təhsilin bakalavr hazırlığı üzrə kurs işlərinin yerinə yetirilməsinə dair Metodik Göstəriş. 

MDU “İqtisadiyyat və idarəetmə” FEŞ-nın 29 aprel 2016 cı il tarixli iclasında (Protokol  6) 

təsdiq olunmuşdur 


