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Ali təhsil statusu: 

Səviyyə  Fakültə/ixtisas Təhsil aldığı yer Təhsil 
aldığı 
illər 

Bakalavriat Mühəndis iqtisadiyyatı və idarəetmə/ 
İstehsalat və xidmət sahələrinin 
iqtisadiyyatı və idarə edilməsi 

Mingəçevir Politexnik İnstitutu 1998-
2003 

Magistratura  Mühəndis iqtisadiyyatı və idarəetmə/ 
İstehsalat və xidmət sahələrinin 
iqtisadiyyatı və idarə edilməsi 

Mingəcevir Politexnik İnstitutu 2001-
2003 

Magistrlik dissertasiyasının adı və elmi rəhbəri: 

Müəssisələrin loqistik sistemi və təchizatın təkmilləşdirilməsi istiqamətləri. 

Rəhbər: dos. İskəndərov Fərman Əlisgəndər oğlu  

Gördüyü vəzifələr:  

Vəzifəsi  İşlədiyi yer İl 

Makinaçı Mingəçevir Politexnik İnstitutu 2000 

Laborant Mingəçevir Politexnik İnstitutu 2001 

Müəllim Mingəçevir Politexnik İnstitutu 2010 

Elmi rəhbərliyi edilən magistratura tezisləri: 

Elmi rəhbərliyi edilən doktorantura tezisləri: 

Gerçəkləşən layihələr: 

İdarəetmə vəzifələri (Varsa):  

Təltiflər və mükafatlar:  

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏR 

A. Beynəlxalq indeksli jurnallarda dərc olunmuş məqalələr: 

 



B. Beynəlxalq elmi konfranslarda təqdim olunmuş və elmi məqalələr kitabında çap olunmuş 
məruzələr: 

B1. Postpandemiya dövrü - dünya ticarəti və iqtisadi aktivlik. “Davamlı inkişaf strategiyası: qlobal 
trendlər, milli təcrübələr və yeni hədəflər”. Beynəlxalq Elmi Konfrans. Mingəçevir,10-11 dekabr ,2021. 
 

C. Milli/beynəlxalq kitablar/Monografia və ya kitablardakı fəsillər: 

D. Milli resenziyalı jurnallarda dərc olunan məqalələr: 

D1. Müəssisələrin logistik mərkəzlərinin təsnifləşdirilməsi. “Milli iqtisadiyyatın modernləşdirilməsi: 
mövcud vəziyyət və gələcək perspektivlər” mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 
2011-ci il. 

E. Respublika daxili elmi konfranslarında təqdim olunmuş və elmi kitablarda çap olunmuş 
məruzələr: 

E1. Kibernetikanın modelləşdirilməsində insan idarə edən obyekt kimi. Mingəçevir Politexnik 
İnstitutunun yaradılmasının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının materialları. 
Mingəçevir, 2011-ci il 
 
E2. İnsan resurslarının idarə edilməsinin müasir tendensiyaları. Dövlətin regional siyasətinin 
reallaşmasında aran iqtisadi rayonunun rolu: reallıqlar və perspektiv inkişaf. Respublika elmi-praktik 
konfransının materialları. 6-7 dekabr, Mingəçevir 2013-ci il 
 
E3. Azərbaycanda turizm sənayesinin inkişaf perspektivləri. Milli iqtisadiyyat və ayrı-ayrı sektorlar üzrə 
strateji yol xəritəsi: reallıqlar və hədəflər. Elmi konfransın materialları. 12-13 may, Mingəçevir 2017-ci il 
 
E4. Qloballaşan dünyamıza “kölgə” iqtisadiyyatının təsiri. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat 
Universitetində Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXIII Respublika elmi konfransının materialları. 
Bakı, 3-4 dekabr, 2019 
 
E5. Mingəçevir Dövlət Universiteti, “Şəxsiyyət, cəmiyyət, dövlət: qarşılıqlı münasibətlərə müasir 
yanaşmalar” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Mingəçevir, 6-7 dekabr, 2019 
 
E6. Rəqəmsal  iqtisadiyyat və yeni dəyərlərin yaradılması. AR TN, MDU. “Regional inkişafın təmin 
olunmasında innovativ tendensiyalar: reallıqlar və müasir çağırışlar” mövzusunda Respublika elmi 
konfransı. 11-12 dekabr 2020 səh.357-359 
 
 
F. Digər nəşrlər: 
 
F1. “Dünya iqtisadiyyatı” fənninin tədris proqramı. MDU, “İnformasiya Texnologiyaları Mərkəzi”, 2019. 
Proqram (TN-in qrifi: əmr №F-503, 26.08.2019). 
 


