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TƏHSİL, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLAR

1972-1978-ci illərdə “Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun” Zoomühəndislik ixtisasını bitirib
17.04.1989-12.07.1989-cu ildə “Ali seleksiya genetika məktəbi” Moskva – “K\t heyvanlarının artırılması damazlıq işi” bitirmiş
1990-cıildə Moskva ÜETHİ-da “Üç cinsli hibridlərin (kuba zebusu X Aberdin-anqus X Az-zebu) böyümə ,inkişaf və ət məhsuldarlığının
qiymətləndirilməsi”mövzusunda müdsafiə etmiş, kəhd təsərrüfatı namizədi alimlik dərəcəsini almışdır.
1997-ci ildən Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının (AKTA) dosentidir.

2000-2001-ci illərdə Moskva şəhəri Ümumiittifaq Elmi Tədqiqat heyvandarlıq İnstitutunda bir illik dokturantura təhsili almış və”Azərbaycan
şəraitində müxtılif qaramal cinslərinin Kuba zebusu ilə çarpazlaşdırılması səmərələliyi” mövzusu üzrə doktorluq disertasiyasını yazmışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

14.06.1974-24.03.1976-cı ildə Qasım İsmayılov. Təmir-tikinti idarəsi ikinci dərəcəli fəhlə
19.08.197-18.10.1979-cu ildə Kommunist k-ru.Kolxozun baş zootexniki. Kirovabad ictimai iaşə tresti. Qaım İsmayılov.
24.10.1979-17.12.1981-ci ildə 9№-li yeməkxananın nəznində yerləşən donuzçuluq fermasında zootexnik. Kirovabad şəhərində
13.01.1982-12.07.1982-ci ildə Orjonogidre adına kolxoz. Kolxozda malabaxan. Q.İsmayılov
12.08.1982-12.07.1989-cu ildə Yeni Stavropol sovxozu. Sovxozda briqadir. Stavropol vilayəti
11.10.1982-02.02.1983-cü ildə Kolxozda briqadir. Saratov vilayəti
22.03.1983-01.07.1983-cü ildə Zebuçuluq problem laboratoriyası, Laborant. Gəncə şəhəri.
19.09.1983-02.07.1988-ci ildə K\t heyvanlarının yetişdirilməsi kafedrasında lobarant. Gəncə şəhəri
02.07.1988-01.09.1990-cı ildə Həmin kafedranın baş lobarantı
01.09.1990-cı ildə K\t heyvanlarının yetişdirilməsi kafedrasına 0,5 ştat assistent
0310.1990-cı ildə ÜRTHİ-un sovetində
24.04.1990-cı ildə (protokol №-7) K\t elmləri namizədi dərəcəsi (Diplom KDN №022822)
01.11.1990-cı ildə Tam ştata keçirildi
28.03.1997-22.06.1998-ci ildə K\t heyvanlarının yetişdirilməsi kafedrasının dosent əvəzi
22.06.1998-ci ildə K\t heyvanlarının yemləndirilməsi kafedrasının dosenti (protokol №26) Ali atestasiya komisiyasının qərarı

1999-cu ildə Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsinin dosenti hesab edilir.
2003-cü ildən Heyvandarlıq məhsullarının istehsalı texnologiyasının dosenti
06.07.2007-ci ildə Zoo-bay və əmtəənin faktiki elmi şurası 06.07.2007-ci il tarixli qərarı (08 saylı protokol) əsasən müsabiqəən keçdiyi
üçün Heyvandarlıq və heyvandarlıq məhsullarının istehsalı texnologiyası dosent vəzifəsinə təyin edilsin (əmr № 311)
10.06.2012-ci ildə Heyvandarlıq əmtəəşünasilıq və gömrük işi fakültəsinin elmi şurasının 10.06.2002-ci il tarixli qərar (9 saylı protokol)
əsasən müsabiqədən keçdiyi üçün K\t heyvanlarının kafedrasına dosent vəzifəsinə təyin edilsin (əmr №462)
16.11.2020-ci ildən “Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yetişdirilməsi və yemləndirilməsi” kafedrasının müdiri

Bakalavr pilləsində - “Biometriya və genetika, Baytarlıq genetikası” , Magistr pilləsində - “Süd və süd məhsulları istehsalı texnologiyası,
İxtisas sahəsinin tarixi və metodologiyası” fənnlərindən mühazirə və laborarotiya dərslərini aparır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ
”Azərbaycan şəraitində müxtəlif qaramal cinslərinin Kuba zebusu ilə çarpazlaşdırılması səmərələliyi”.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1986-cı il.Leninqrad (Sankt-Peturburq ).Ümumittifaq konfrans.
1989-cu il.Orenburq.Ümumittifaq konfrans.
1990-cı il Openburq.ümumittifaq elmi-praktiki gənc alim və mütəxəssislərin konfransı.
1990-cı il.Lvov.Ümumittifaq elmi-praktiki konfrans.
1991-ci il .Orenburq.Gənc alim və mütəxəsislərin ümumittifaq elm praktiki konfransı.
1991-ci il.Ural.ümümittifaq elmi konfrans.
1991-ci il.Alma-Ata. Ümumittifaq elmi-praktiki ,gənc alim və mütəxəsislərin konfransı.
1991-ci il .Orenburq.elmi-praktiki konfrans
1991-ci il.Bişkek.Ümumittifaq elmi-praktiki konfrans.
1992-ci il.Orenburq.Gənc alimlərin elmi konfransı.
1994-cü il.Orenburq.VIII-ci zonalar arası elmi-praktiki konfrans.
2003-cü il .Gəncə.Gəncə-Qars Baytarlıq simpoziumu.
2007.ci il.Bakı.Beynəlxalq elmi nəzəri konfrans.KTN.
2008-ci il.Tehran.Ümumittifaq elmi-praktiki konfrans.
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