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1972 – ci ildə Az.KTİ Baytarlıq fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
1973 – cü ildə Kazan Baytarlıq İnstitutununda əyani aspiranturaya daxil olub “Ev
quşlarında və cüt dırnaqlılara yod 131 izotopunun və qamma şüasının
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1984 – cü ildən dosentdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1976-cı ildə "Mülkü müdafiə və radiobiologiya" kafedrasının müdiri işləmiş və həmin
kafedrada "Radiobiologiya" fənnindən mühazirə və laboratoriya tədris etmişdir.
1982-ci ildə "Yoluxmayan daxili xəstəliklər"kafedrasının dosenti işləmiş və "Baytarlıq və
kənd təsərrüfatı radiobiologiyası" fənnlərindən mühazirə və laboratoriya dərslərini tədris
etmişdir.
2018-ci ildən "Anatomiya, patanatomiya və patfiziologiya" kafedrasının dosenti və həmin
kafedrada "Baytarlıq və kənd təsərrüfatı radiobiologiyası" və "Radioekologiya
fənnlərindən mühazirə və laboratoriya dərslərini tədris edir.
210 elmi əsərin, 203 məqalənin, 1 dərs vəsaitinin, 1 dərsliyin, 2 metodik göstərişin, 5
proqramın müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Azərbaycanın qərb zonasının fauna və florasına təbii radioaktiv fonuna nəzarət
mövzusunda elmi – tədqiqat işi
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2008 – ci il. «Определение естественного радиоактивного фона растений
прозрастающих в далине реки Кира Шемкирского района» . Международная
Научно конференция.Тибилиси.
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ecoloby – Economy – enercy.
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