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TƏHSİL, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLAR
1979 cu ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının, Baytarlıq ixtisasına qəbul
olub, 1984 cü ildə həmin ixtisası fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
1984 cü ildə məqsədli aspiranturaya daxil olmuş, 1987 ci ildə aspirantura pilləsini
bitirmişdir.
1988 ci ildə "Çiçəyə qarşı peyvənd olunmuş quşların orqanizminin immunobioloji
reaktivliyinə yüksək temperaturun təsiri" mövzusunda namizədlik dissertasiyasını
müdafiə etmişdir.
Baytarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
Ələsgərov Zahir Əmir oğlu Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində 1988 ci ildən 1993
cü ilədək assistent vəzifəsində, 1993 cü ildən dosent vəzifəsində çalışır. 1996-2000 ci
illərdə ADAU-nun Baytarlıq fakültəsində, dekan müavini vəzifəsində çalışmışdır. 2000 ci
ildən bu günədək, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin, Epizootologiya,
mikrobiologiya və parazitologiya kafedrasında kafedra müdiri vəzifəsini icra edir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Qoyunların Salmonellyozunun öyrənilməsi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA
İŞTİRAKI
16-18 iyul 2009-cu ildə Türkiyə Cümhuriyyətinin İstanbul şəhərində, Ümumdünya
Heyvan Sağlamłığı Təşkilatının təşkil etdiyi, Beynəlxalq konqresdə iştirak etmiş və elmi
məruzə ilə çıxış edərək, müvafiq sertifikatla təltif edilmişdir.

12-14 oktyabr 2009-cu ildə, Fransanın Paris şəhərində Ümumdünya Baytarlıq
Konqresinin işində iştirak etmiş, elmi məruzə ilə çıxış edərək, müvafiq sertifikatla təltif
edilmişdir.
26 aprel - 11 may 2011 -ci il tarixində, Norveçin Oslo şəhərində, Norveç Təbiət Elmləri
Universitetində, təqdim etdiyi "Heyvanların Brusellyozunun öyrənilməsi" layihəsinin
təqdimatı ilə əlaqədar, elmi ezamiyyədə olmuş, Avrasiya bankı tərəfindən
maliyyələşdirilən, həmin layihənin elmi rəhbəri (2011-2014) olmuşdur.
28-30 aprel 2014-cü il tarixində, Türkiyənin İstanbul şəhərində, Beynəlxalq VET İstanbul
Konqresinin işində iştirak etmiş və elmi məruzə ilə çıxış edərk, müvafiq sertifikat ilə təltif
edilmişdir.
24 oktyabr - 11 noyabr 2015-ci il tarixində, Mövlanə proqramı çərçivəsində Türkiyənin
Selçuk Universitetində (Konya şəhəri) dərs demək hüququ qazanmış (15 gün) və
nəticədə Təşəkkürnamə ilə təltif edilmişdir.
20 may 2011-ci ildə, "Azərbaycan Respublikasının qabaqcıl təhsil işçisi" döş nişanı ilə
təltif edilmişdir.

ELMİ ƏSƏRLƏR
Azərbaycan, Türkiyə, Almaniya, Rusiya, Hindistan, Gürcüstan, Ukrayna, Belarusiya və.s
ölkələrin nüfuzlu elmi dərgilərində nəşr olunmuş 120-dən çox elmi əsərin və
"Epizootologiya" (dərslik), "Kənd təsərrüfatı heyvanlarının infeksion xəstəliklərinin
diaqnostikası və profilaktikasında işlədilən bioloji preparatlar (dərs vəsaiti), "İnsanlar
üçün təhlükəli heyvan xəstəlikləri" (dərs vəsaiti), "Baytarlıq virusologiyası" (dərslik),
"Antropozoonoz xəstəliklər" (dərslik) kimi, dərslik və dərs vəsaitlərinin, 16 fənn
proqramının, 4 metodik göstərişin, o cümlədən, "Kənd təsərrüfatı heyvanları və
quşlarının infeksion xəstəliklərinin diaqnostikası, profilaktikası və müalicəsinə dair" Elmitexniki şura tərəfindən təsdiq edilmiş müvafiq təlimat və elmi tövsiyyələrin müəllifidir.
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