CURRIKULUM VITAE
ATAKİŞİYEV RUSLAN BAHYƏDDİN OĞLU
Ünvan iş: Bakı ş. Mirəli Seyidov 41, mənzil 2
Ev: Bakı ş. Varovski qəsəbəsi, Cəfər Xəndan küç., ev 1a , mən 1
E-mail: ruslanatakishiyev@yahoo.com,

Təhsil:
1984-1994-cü illər: Mingəçevir şəhər 16 saylı orta məktəbdə təhsil almışam;
1987-1992-ci illər: Mingəçevir şəhər Ü.Hacıbəyov adına Musiqi məktəbində “Qarmon” ixtisası
üzrə oxumuşam;
1994-1998-ci illər: Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin maliyyə və kredit fakültəsində
bakalavr dərəcəsi üzrə təhsil alaraq maliyyə və kredit ixtisası üzrə bitirmişəm;
1998-2000-ci illər: Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin “Ümumi iqtisadiyyat” fakültəsinin
magistr pilləsində oxuyaraq “Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər” ixtisasını almışam;
2001-2004-cü illər: Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində “iqtisadi nəzəriyyə” ixtisası üzrə
aspiranturada təhsil almış və iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün müdafiəyə
buraxılmışam;
Yanvar 2008-ci il: Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən Daimi
Dissertasiya Şurasının iclasında elmi işimi müdafiə edərək iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsinə
layiq görülmüşəm
İş təcrübəsi:
2000-ci ilin yanvarından 2001-ci ilin fevralına kimi “Tədris Mərkəzində” direktor vəzifəsində
işləmişəm;
2001-ci ilin aprel ayından 2002-ci ilin sentyabr ayına kimi “Nurlar” nəşriyyat-poliqrafiya
firmasında satış və maliyyə məsələləri üzrə Menecer vəzifəsində çalışmışam;
2002-ci ilin sentyabr ayından 2016-ya kimi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Elm
şöbəsində” Böyük inspektor vəzifəsində işləmişəm;
2002-2003-cü illərdə “Sosial iqtisadi araşdırmalar Mərkəzi” fərdi firmasında direktor müavini
vəzifəsində işləmişəm
Pedaqoji fəaliyyət:
2002-2003 Azərbaycan İctimai Siyasi Universitetində “Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər”, “Yaxın
və orta şərq ölkələrinin iqtisadiyyatı” və “İxtisas ölkələrinin iqtisadiyyatı” fənlərindən mühazirələr
oxumuşam;
2004-2006 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində “İqtisadi nəzəriyyə” və “İqtisadi təlimlər
tarixi” fənlərində seminar dərslərini aparmışam;
2007-2008 Azərbaycan Turizm İnstitutunda “Menecmentin əsasları” fənnindən mühazirələr
oxumuşam;
2009–2010 Azərbaycan Turizm İnstitutunda “Marketinqin əsasları” fənnindən mühazirələr
oxumuşam
2019 – Hal –hazırda Xəzər Universiteti “Müəssisə iqtisadiyyatı” fənnindən Magistr pilləsində
müəllim
İctimai fəaliyyət:
1994-cü ildən fərdi şəkildə ictimai fəaliyyətə başlamışam;
1997-2001 Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatı Milli Şurasının məclisinin üzvü vəzifəsində
işləmişəm;
1999-2001 Azərbaycan Respublikası Gənclər Təkilatı Milli Şurasının Mənəvi Dəyərlər
Komissiyasının sədr müavini vəzifəsində çalışmışam;
1998-1999-cu illər ərzində “Bilik” maarifçilik Cəmiyyətində koordinator vəzifəsində işləmişəm;
1999-2001 Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi nəzdində fəaliyyət gösərən
“İctimai Şura”-nın üzvü olmuşam;
2000-ci ildə Azərbaycan Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumu “Humanitar məsələlər”
komiisiyasına üzv seçilmişəm;
2001-2009 Qlobal İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzində Sədr müavini vəzifəsində çalışmışam;

1

Oktyabr 2002 - yanvar 2005-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti rektorluğu yanında
“Xarici və yerli qurumlarla layhələrlə elmi iş üzrə” komissiyanın sədr müavini vəzifəsində işləmişəm;
2007-2008 Yeddi Qeyri Hökumət Təşkilatının təmsil olunduğu “İnformasiya Cəmiyyətinin
İnkişafı” Alyansının koordinatoru vəzifəsində işləmişəm
Layihələr və qrant alınması:
2003-cü ildə 6 ay ərzində Açıq Cəmiyyət İnstitutunun (Soros fondu) qrantı hesabına Azərbaycan
Dövlət İqtisad Universitetində təşkil olunan “Sosial sferanın iqtisadiyyatı mövzusundakı Yay məktəbi”nin koordinatoru olmuşam;
2006-cı ilin iyun ayında İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sifarişi Alman Texniki Əməkdaşlıq təşkilatının
maliyyə dəstəyi ilə “Lənkəran Biznes Mərkəzinin 6 aylıq fəaliyyətinin hazırlanması” layihəsinin
koordinatoru işləmişəm;
2005-2006-cı illərdə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Alman Texniki Əməkdaşlıq təşkilatı və Qlobal
İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzi arasında Lənkəran regionunda Lənkəran Biznes Mərkəzinin açılması ilə
bağlı silsilə danışıqlarda layihə koordinatoru kimi iştirak etmiş və həmin 30 aylıq layihənin texniki
planının hazırlanmasında işçi qrupun tərkibində çalışmışam;
2006-cı ilin altı ayı ərzində Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Danimarka
Qaçqınlar Şurası və Qlobal İqtisadi Araşdırmalr Mərkəzinin (QİAM) birgə layihəsi olan “Qaçqın və
məcburi köçkülərin məskunlaşdırğı rayonlarda Regionların Sosial İqtisadi İnkişafı üzrə Dövlət
Proqramının icrasına dəstək” proqramı çərçivəsində Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondu (Soros
fondu) tərəfindən maliyyələşdirilən və QİAM tərəfindən həyata keçirilən “Ağcabədi rayon Sahibkarlara
Hüquqi Xidmət Mərkəzi” qrant layihəsinin koordinatoru vəzifəsində işləmişəm;
Oktyabr 2007 – may 2008 –ci illər ərzində ABŞ səfirliyi demokratiya komissiyasının qrantı
hesabına maliyyələşdirilən və Qlobal İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzi tərəfindən icra olunmuş
“Azərbaycanın ÜTT-yə üzvlüyünün özəl sektor üçün səmərələri layihəsində” məsləhətçi vəzifəsində
çalışmışam
11 avqust – 22 sentyabr 2008-ci ildə Özəl Sahibkarlığın Beynəlxalq Mərkəzi tərəfindən
maliyyələşdirilən Sahibkarlığın və Bazar İqtisadiyytının İnkişafına Yardım Fondu tərəfindən idarə olunan
və Qlobal İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzi tərəfindən icra olunan “Azərbaycanda Biznes Mühitinin daha da
yaxşılaşdırılması” seminar layihəsində ekspert kimi çalışmışam. Bu vaxt ərzində Azərbaycanın Quba,
Şəki, Şirvan, Gəncə, Cəlilabad və Mingəçevir şəhərlərində sahibkarlara “Biznes mühiti” üzrə mühazirələr
oxumuşam;
25 sentyabr 2008 – 25 yanvar 2009 – cu illəri əhatə edən ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi
tərəfindən maliyyələşdirilən Counterpart İnternational təşkilatının idarə etdiyi və Qlobal İqtisadi
Araşdırmalar Mərkəzinin sub qrant prinsipləri əsasında icra etdiyi “ÜTT-nin təsirləri haqqında özəl
sektorun məlumatlılığının artırılması və bu istiqamətdə biznes vəkilliyin təşviqi” layihəsində layihə
köməkçisi- ekspert vəzifəsində çalışmışam;
Treninqlər və işçi qruplarda iştirak:
2000-ci il sentyabr və oktyabr aylarında İSAR-Azərbaycan Beynəlxalq Qeyri Hökumət yəşkilatının
(ABŞ) təşkil etdiyi “Fundamental NGO Menecment Treninq”-də iştirak etmiş və sertifikat almışam;
2003-cü il may ayında Beynəlxalq Büdcə Layihəsi (İBP-ABŞ), Gənc İqtisadçılar Birliyi
(Azərbaycan), İqtisadçı Jurnalistlər Birliyi (Azərbaycan) təşkilatlaının birgə təşkil etdikləri “Büdcə
prosesi və vətəndaş cəmiyyəti” mövzusundakı treninqdə iştirak etmiş və sertifikat almışam. Treninq Baş
büdcə mütəxəssisi Jim St. George və İBP-nin direktoru Warren Krafchik tərəfindən aparılmışdır;
2004-cü il yanvar ayında ABŞ Ticarət Nazirliyi (ABŞ) və İnternational Transparency Azərbaycan
təşkilatının təşkilatçılığı ilə Bakıda keçirilmiş “İşgüzar etika” mövzusundakı treninqdə iştirak etmiş və
sertifikat almışam. Treninq Rəna Səfərəliyeva və Sanar Məmmədov tərfindən aparılmışdır;
18-23 avqust 2004 cü ildə ABŞ-ın İqtisadi Təhsil üzrə Milli Şurasının (ABŞ) metodiki və maliyyə
dəstəyi, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin (Azərbaycan) və Xəzər Universiteti nəzdində İqtisadi Təhsil və
Araşdırma Mərkəzi (Azərbaycan) tərəfindən təşkil olunmuş “İqtisadiyyatın tədrisinin aktiv metodları”
mövzusundakı təlim-seminarında iştirak etmiş və setifikat almışam. Treninqlər Qubad Bayramov və Fuad
Rəsulov tərəfindən aparılmışdır;
21-25 noyabr 2005-ci il Türk Asiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzi tərəfindən keçirilmiş “Orta
Asiya və Balkanlar ilə Mədəni Əməkdaşlıq” layihəsində iştirak etmişəm (Türkiyə);
21-22 noyabr 2006-cı ildə ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyə dəstəyi, Counterpart
İnternational (ABŞ) və Urban İnstitutu (ABŞ) təşkilatlarının təşkilatçılığı ilə Bakıda “QHT-lər üçün
maliyyə hesabatı: Büdcənin dolayı xərcləri” mövzusunda təşkil olunmuş treninqdə iştirak etmiş və

2

sertifikat almışam. Treninq Urban İnstitunun QHT məsləhətçisi İrina Stobetskaya tərəfindən həyata
keçirilmişdir;
Fevral 2008-ci ildə Avropa Komissiyası (AB) tərəfindən maliyyələşdirilən, Tea-Gegos
Konsorsiumu/APRİ İnternational (AB) tərəfindən Qeyri-Hökumət təşkilatları üçün təşkil olunmuş “AKnin mukafatlandırma proseduraları (qrantlar) və layihə dövrünün idarəedilməsi üzrə təfsilatlı təlim
kursları” Layihə dövrünün idarəedilməsi və PRAG/PADOR proseduraları üzrə treninqdə iştirak etmiş və
sertifikat almışam. Treninq LDİ Metodologiyası üzrə treyner Helen Binns tərəfindən aparılmışdır;
Aprel 2008-ci ildə Avrasiya Əməkdaşlıq fondunun təşkilatçılığı və Beynəlxalq Korporativ
Məsuliyyət təşkilatının metodiki dəstəyi ilə keçirilən “Biznes strategiyasının təyinində Korporativ Sosial
Məsuliyyət” mövzusundakı treninqdə iştirak etmişəm. Treninq Kembric Universitetinin təlimçisi Veyne
Vesser tərəfindən keçirilmişdir;
5 dekabr 2008-ci ildə Avrasiya Əməkdaşlıq Fondunun (ABŞ) və BMT-nin Qlobal Saziş
Proqramının birgə təşkili ilə Bakıda keçirilən “Corporativ Sosial Məsuliyyət (CSR)” treninqində iştirak
etmişəm. Treninq MHC İnternational Ltd. (ABŞ) Rəhbəri professor. Michael Hopkins Ph.D. tərəfindən
aparılmışdır;
5, 12 dekabr 2008-ci ildə Avrasiya Əməkdaşlıq Fondunun (ABŞ) Qafqaz Tədqiqat və Resurs
Mərkəzi (CRRC-ABŞ) tərəfindən təşkil olunan “Sosial sahədə araşdrma metodologiyası- SPSS proqramı”
treninqində iştirak etmişəm;
9 – 12 dekabr 2008-ci ildə Özəl Sahibkarlığın Beynəlxalq Mərkəzi (CİPE-ABŞ) və Təşkilati
İdarəetmənin Regional Ofisi (RİOM-Rumıniya) tərəfindən Bakıda keçirilmiş “Biznes assosasiyaların
idarə olunması və İctimai Vəkillik Siyasəti” üzrə treniqdə iştirak etmiş və sertifikat almışam. Treninq
CİPE konsultantı Despina Paskal və CİPE Regional İdarənin direktoru Camella Bulat tərəfindən
keçirilmişdir;
13-14 iyul 2009 –cu il Qafqaz Tədqiqat və Resurs Mərkəzinin (CRRC-ABŞ) təşkilatçılığı ilə
keçirilən və mütəxəssis Robia Charles tərəfindən aparılan “Akademik məqalələrinin yazılması
qaydaları” treninqində iştirak etmişəm;
23 iyun 2009-cu il Avrasiya Əməkdaşlıq Fondunun (ABŞ) təşkilatçılığı, Azercell (Azərbaycan)
şirkətinin maliyyə dəstəyi və Qlobal Hesabat Təşəbbüsü (GRİ) təşkilatının aparıcılığı ilə keçirilən
“Davamlı Hesabat Qaydaları” işgüzar müzakirədə iştirak etmişəm;
1 – 30 iyul 2009-cu il Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının (İFC) Azərbaycanda Korporativ
İdarəetmə layihəsi çərçivəsində müəllimlər üçün təşkil etdiyi “Korporativ İdarəetməyə dair Yay məktəbi”
12 dərsdən ibarət kurslarında iştirak etmişəm.
Məqalələrin nəşri və kitab çapı:
Sıra
Əsərin adı
№-si
1.
“Müasir
şəraitdə
Azərbaycanın
neft
sənayesinə xarici investisiyaların cəlb
olunmasının problemləri”
2.
“Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində
respublikamızda sahibkarlıq fəaliyyətinin
dirçəldilməsi Milli iqtisadiyyatın inkişafında
əsas rol kimi”
3.
“Qloballaşmanın Qafqaz və Orta Asiyada
kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına təsiri”
4

“Sahibkarlıq fəaliyyətinin Azərbaycanın flora
və faunasının qorunmasına təsiri”

5

“Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlığın
inkişaf etdirilməsində start kapitalının
əmələgəlmə mənbələri”
“Azərbaycanın müasir iqtisadi şəraitində kiçik
və orta sahibkarlığın formalaşmasında ilkin
kapitalın əmələgəlmə mənbələri”

6.

7.

“Cənubi Qafqaz regionunda müasir iqtisadi
dəyişikliklər
fonunda
Transmilli

Çap edilməsi haqqında məlumat (mənbə,
nəşriyyat, il)
Dövlət və hüquq jurnalı, № , Bakı:
1999, səh. 228-231

Həcmi
0,5 ç.v.

Aspirantların və tədqiqatçıların VIII
respublika elmi konfransı. Bakı: 2002, səh.
130,

0,06 ç.v.

Qloballaşma prosesində Qafqaz və Orta
Asiya mövzusunda keçirilən beynəlxalq
konfrans. Bakı: 2003, səh. 118-119,
Təbii sərvətlərin qiymətləndirilməsi və
təbiətdən istifadə mövzusunda keçirilən elmipraktik konfrans. Bakı: 2003, səh. 141-142,
Aspirantların və gənc tədqiqatçıların IX
respublika elmi konfransın materialları. Bakı:
2003, səh. 24,
Azərbaycan
respublikasında
sahibkarlığın inkişaf problemləri mövzusunda
keçirilmiş konfransın materialları. Bakı:
2003, səh. 129-130,
İran
İslam
Respublikasında
“Cənubi
Qafqazda
təhlükəsizlik
məsələləri”

0,14 ç.v.

0,14 ç.v.

0,06 ç.v.

0,14 ç.v.

0,06 ç.v.

3

Korporasiyaların mövqeyi”

mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransın
materialları. / Tehran: 2003, səh. 3,
İran İslam Respublikasında “Fars körfəzi:
İraqın işğalından sonrakı regional iqtisadi
inkişaf məsələləri” mövzusunda keçirilən
beynəlxalq konfrans. Tehran: 2004, səh. 99,
AzDİU-da
elmi-tədqiqat
işlərinin
yekununa həsr edilmiş elmi-praktik konfrans.
Bakı: 2004, səh. 64
Qloballaşma və regional iqtisadi inkişaf
mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransın
məqalələr toplusu. Bakı: Nurlar nəşr, 2004.
səh. 240-243
“İqtisad elmləri: nəzəriyyə və praktika”
jurnalı, Bakı-2004 sayı-2, səh. 182-184

8.

“İraqın iqtisadi bərpasında kiçik və orta
sahibkarlığın
inkişaf
etdirilməsinin
əhəmiyyəti”

9.

“Sahibkarların ilkin kapitaldan istifadə etmə
problemləri”

10.

Qloballaşma şəraitində Azərbaycanın iqtisadi
təhlükəsizliyinin təminində yerli sahibkarlığın
inkişafı məsələləri

11.

Müasir Azərbaycan şəraitində kiçik və orta
sahibkarlığın inkişafı üçün investisiya
mənbələri və onlardan istifadənin problemləri
Azərbaycanın regionlarında sahibkarlığın əsas
Sahibkarlıq jurnalı. Bakı: 07/2006, səh.
problemləri və onların həlli yolları
52-56

0,4 ç.v.

Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlığın
İqtisad elmləri: nəzəriyyə və praktika.
müasir dövr üçün prioritet istiqamətlərinə
elmi-nəzəri jurnal, 1-2/2006, səh. 224-231
investisiyaların yönəldilməsi problemləri
Azərbaycanın regionlarında kiçik və orta
2005-2006-cı
illərdə
Azərbaycan
sahibkarlığın istehsal etdikləri mal və Dövlət İqtisad Universitetində yerinə
xidmətlərinin satış bazarlarına çıxarılması yetirilmiş elmi-tədqiqat işlərinin yekununa
problemləri
həsr edilmiş elmi-praktik konfransın tezisləri.
“İqtisad Universiteti” nəşriyyatı, Bakı-2007,
səh. 64
Kiçik və orta sahibkarlığın investisiya “İqtisadiyyat və audit” aylıq elmi-praktik
təminatında Sahibkarlığa Kömək Milli jurnal, Bakı-11/2007 səh. 42-45
Fondunun vəsaitlərinin rolu
Kiçik və orta sahibkarlığın daxili investisiya
AMEA-nın,
Milli
iqtisadiyyatın
mənbələrinin aşkarlanması və istifadəsinin problemləri məqalələr toplusu, Bakı-3/2007
təkmilləşdirilməsi yolları

1 ç.v.

12.

13

14.

15.

16.

0,06 ç.v.

0,06 ç.v.

0,3 ç.v.

0,7 ç.v.

0,06 ç.v.

0,5 ç.v.

0,7 ç.v.

Kiçik və orta sahibkarlığın təşəkkülündə
AMEA-nın
xəbərləri:
iqtisadiyyat
xarici investisiyalardan səmərəli istifadənin seriyası, Bakı-3/2007
yolları
ÜTT və Azad Ticarət
525-ci qəzet, 10 noyabr 2007-ci il, səh
14

0,7 ç.v.

Azərbaycanın ÜTT-yə üzvlüyü və özəl sektor
Kitab, Bakı - 2008
(Araşdırma nəticələrinin analitik hesabatı:
2008)
Korporativ Sosial Məsuliyyət və onun
İqtisad Elmaləri: nəzəriyə və praktika
Azərbaycanda tətbiqi problemləri
(rüblük nəzəri və elmi-praktiki jurnal), nömrə
1-2 (2008), İqtisad Universiteti jurnalı, Bakı2009, səh 292 - 296

6 ç.v.

21.

Korporativ Sosial Məsuliyyət: Qabaqcıl
VIII Türk Dünyası: iqtisadiyyat, elm və
biznes
təcrübəsi
və
Türk
dünyası mədəniyyət forumunun “İpək yolu XXI
sahibkarlarının bu sahədə əməkdaşlığının əsrdə” mövzusunda beynəlxalq konfransının
formalaşdırılması
materialları / Bakı-2009, səh. 197-200

0,5 ç.v.

22.

Dünya maliyyə böhranının mənəvi aspektləri

“İRFAN” aylıq ictimai fikir jurnalı,
Bakı-iyun/2009, səh. 54-56

0,3 ç.v.

23.

Faizsiz Bankçılığın iş üsulu

“İRFAN” aylıq ictimai fikir jurnalı, №34, Bakı-sentyabr/2009, səh. 46-47

0,3 ç.v.

24.

Azərbaycanın

2008-ci il Azərbaycan Dövlət İqtisad

0,3 ç.v

17.

18.
19.

20.

regionlarında

sahibkarlığın

0,2 ç.v.

1 ç.v.
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inkişaf etdirilməsində Doing Business Universitetində yerinə yetirilmiş büdcə
(Biznesin aparılması) prinsiplərindən istifadə təyinatlı elmi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr
olunması problemləri
edilmiş elmi-praktiki konfransın tezisləri,
Bakı: “İqisad Universiteti” nəşriyyatı, 2009,
səh 35-37
25.

Şərq iqtisadi
məsələləri

fikir

tarixində

sahibkarlıq

Dünya
iqtisadiyyatının
inkişaf
mərhələləri:
tarixilik
və
müasirlik
mövzusunda
beynəlxalq
konfransın
materialları 15-16 may 2009 cu il, Bakı:
“İqtisad Universiteti” nəşriyyatı – 2009, səh
139-141

0,3 ç.v

Konfranslarda, seminarlarda iştirak və çıxış:
26 iyul 2007-ci il ABŞ səfirliyinin maliyyə dəstəyi, Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları
Agentliyi və Müasir İqtisadi Ticarət Münasibətlərinin Araşdırılması Mərkəzinin birgə təşkil etdiyi
“Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına (ÜTT) üzvlüyü: əqli mülkiyyət sektorunun problemləri
və onların həlli yolları” mövzusunda dəyirmi masa (Bakı);
20 noyabr 2007-ci il İsveç İnkişaf və Əməkdaşlıq Agentliyi tərəfindən maliyyələşdirilən və İsveç
Beynəxalq Əlaqələr Universiteti (İveç) tərəfindən həyata keçirilən “ÜTT-yə üzvlüyün müsbət və mənfi
tərəfləri: müxtəlif ölkələrin təcrübələri baxımından” mövzusundakı dəyirmi masa (Bakı);
22 noyabr 2007-ci ildə Friedrich Naumann STİFTUNG (Almaniya) və Açıq Cəmiyyət İnstitutu
(Azərbaycan) maliyyə dəstəyi, İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzi tərəfindən keçirilən konfrans
(Bakı)
7 aprel 2008-ci ildə ABŞ səfirliyinin maliyyə dəstəyi və Qlobal İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin
təşkilatçılığı ilə İctimai Televiziyada “Azərbaycanın ÜTT-yə üzvlüyünün özəl sektor üçün səmərələri”
mövzusunda hazırlanmış “İşgüzar saat” verilişində ekspert kimi çıxış etmişəm;
14 oktyabr 2008-ci il tarixində BMT-nin Global Saziş təşəbbüsü Media nümayəndələri üçün treninq
seminarında “Azərbaycanda KSM sahəsində fəaliyyət və beynəlxalq təcrübə” mövzusunda

mühazirə-təqdimat söyləmşəm;
4-5 dekabr 2008-ci il Türkiyə Cümhuriyyəti Xarici Ticarət Müstəşarlığı, Azərbaycan
Respublikası Təhsil Nazirliyi, Türk İşbirliyi və Kalkınma Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azərbaycan
Dövlət İqtisad Universiteti və Türk Dünyası Araşdırmaları Vəqfinin birgə təşkil etdiyi VIII Türk
Dünyası: iqtisadiyyat, elm və mədəniyyət forumunun “İpək Yolu XXI əsrdə” mövzusundakı
beynəlxalq konfransda iştirak etmişəm;
15-16 may 2009-cu il Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin və Azərbaycan Tarix
Qurumunun birgə təşkil etdiyi “Dünya iqtisadiyyatının inkişaf mərhələləri: tarixilik və
müasirlik” mövzusundakı beynəlxalq konfransda iştirak edərək məruzə ilə çıxış etmişəm;
22-29 mart 2009-cu il “Faizsiz Bankçılıq” üzrə Türkiyə Cümhuriyyətində nəzəri və praktiki
təcrübədə iştirak etmişəm (Türkiyə);

20 noyabr 2009-cu il İsveç İqtisadi Əmədaşlıq Təşkilatının Azərbaycan CABİR məzunlar
şurasının (İsveç), Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının Azərbaycanda Korporativ İdarəetmə
layihəsinin və Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə “Azərbaycanda
Korporativ İdarəetmə: mğvcud vəziyyət və inkişaf perspektivləri” mövzusunda Bakı şəhərində
keçirilmiş seminarda “Korporativ idarəetmənin nəzəri əsasları və tədrisi problemləri”
mövzusunda ekspert qismində çıxış etmişəm;
5-6 aprel 2010-cu il, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan
Dövlət İqtisad Universitetinin Gənclərin Karyera Mərkəzi (AzDİU GKM), Beynəlxalq Maliyyə
Korporasiyası (İFC) və İqtisadi Araşdırmalar və Tədris Mərkəzinin (İATM) birgə təşkil etdiyi
“Korporativ idarəetmə haqqında nə bilirik?” seminar-treninqinin treneri olmuşam. Bu treninq
AzDİU GİM-də 7 Universitetin 80 tələbəsi üçün təşkil edilmişdir.
Konfransların, seminarların və digər kütləvi tədbirlərin təşkili:
18-19 noyabr 2004-cü il Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ilə Qlobal İqtisadi Araşdırmalar
Mərkəzinin birgə təşkil etdiyi “Qloballaşma və regional iqtisadi inkişaf” beynəlxalq konfransında təşkilat
qrupunun rəhbəri vəzifəsində çalışmışam;
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4-5 aprel 2007-ci ildə Azərbaycan Standartlaşma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi ilə
Qlobal İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin birgə təşkil etdiyi “Beynəlxalq ticarət, standartlar və ÜTT:
mövcud vəziyyət, problemlər və perspektivlər” konfransının təşkilatçı qrupunun rəhbəri işləmişəm;
22 may 2007-ci ildə “Müasir Azərbaycanda İnformasiya İqtisadiyyatı və İnformasiya Cəmiyyəti:
nailiyyətlər, problemlər və perspektivlər” mövzusundakı konfransın Təşkilat Komitəsinin rəhbəri
vəzifəsində çalışmışam
Araşdırma fəaliyyəti:
2001-2007-ci illər ərzində elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün “Bazar iqtisadiyyatına
keçid şəraitində kiçik və orta sahibkalığın investisiya problemləri” mövzusunda araşdırma apararaq
dissertasiya işi yazmışam;
2005-ci il noyabr və dekabr aylarında İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sifarişi Alman Texniki
Əməkdaşlıq təşkilatının maliyyə dəstəyi və Qlobal İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin təşkiatçılığı ilə
Lənkəran regionunda Lənkəran Biznes Mərkəzinin əsaslandırılması ilə bağlı araşdırmanın koordinatoru
işləmişəm;
2006-cı ilin noyabr ayında İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin dəstəyi ilə Danimarka Qaçqınlar Şurasının
və Qlobal İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin birgə layihəsi olan “Qaçqınların sıx məskunlaşdığı
rayonlarda Regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə Dövlət Proqramının icrasına dəstək təşəbbüsü”
çərçivəsində Fizuli, Xocavənd, Ağdam və Ağcabədi rayonlarında sahibkarların mövcud ehtiyaclarının
müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı araşdırmanın eksperti işləmişəm;
Noyabr 2007 - mart 2008 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti tərəfindən həyata keçirilən
“Regionların sosial-iqtisadi inkişafı” üzrə Dövlət Proqramının icrasının qiymətləndirilməsi
istiqamətindəki araşdırmada ekspert kimi çalışmışam;
2008-ci ilin mart və aprel aylarında ABŞ səfirlyi Demokratiya Komissiyasının qrantı əsasında
Qlobal İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzi tərəfindən həyata keçirilən “Azərbaycanın ÜTT-yə üzvlüyünün
özəl sektor üçün səmərələri” layihəsi çərçivəsində “Azərbaycanın ÜTT-ə üzvlüyü prosesinə özəl sektorun
cəlb olunması problemləri” mövzusunda aparılmış araşdırmada məsləhətçi və elmi redaktor qismində
işləmişəm;
İyun-avqust 2008-ci ildə Beynəlxalq Özəl Sahibkarlıq Mərkəzinin (CİPE) qrantı və Sahibkarlığın
və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondunun layihəsində Sahibkarlıq subyektlərində Yanğın
təhlükəsizliyi, ekologiya, standartlaşdırma və sanitariya üzrə dövlət orqanları tərəfindən aparılan
yoxlamaların hüququ əsasları üzrə araşdırma işi aparmış və hesabat hazırlamışam
Dil bilikləri:
Dilin adı
Azərbaycan
Türk
Rus
İngilis
Ərəb

yazmaq
əla
əla
əla
əla
əla

oxumaq
əla
əla
əla
yaxşı
əla

Danışmaq
əla
yaxşı
yaxşı
orta
Zəif

Kompüter bilikləri:
Microsoft windows- 1997-2001, Word, Microsoft Excel, Internet Explorer, CorelDraw 11
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