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               Təhsili 

 

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyası-Sosioloq 

 Qərb Universiteti – Politoloq (magistr).  

 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının dissertantıdır; mövzu: Qloballaşma prosesi və 

Azərbaycanda mənəvi dəyərlərin inkişafı. 

 

                                                             İşlədiyi yer: 

 

 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində “Politologiya” və “Sosiologiya” fənlərini 

tədris edir. 

 

                                                       Sosial-ictimai sahədə iş təcrübəsi: 

 

 DİUC-un “BTC Neft Kəmrinin sosial-iqtisadi təsirlərinin monitorinqi” layihəsində 

sosioloq-tədqiqatçi;  

 2005-ci ildə Azərbaycan Qadınlarının Siyasi Mədəniyyət Mərkəzi–nin ACI YF dəstəyi 

ilə həayat keçiridyi “Parlament seçkilərində müşahidəçilərin hazırlanması və seçki 

maarifçiliyi” layihəsində mərüzəçi;      

 2005-ci il Milli Məclisə Seçkilərdə Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin və “PA Consulting 

Group“ un keçirdiyi Exit-Poll layihəsində supervayzer; 

 ABŞ səfirliyinin və ACİ YF dəstəyi ilə “Azad və Ədalətili Seçkilər Uğrunda” QHT-lərin 

Əlqləndirmə Şurasının həyata keçirdiyi “13 may 2006-cı il təkrar parlament 

seçkilərində müşahidəçilərin hazırlanması və səslərin paralel hesablanması” 

layihəsində mətbuat katibi; 

 CHF-in həyata keçirdiyi İcma İnkişafı ilə bağlı layihədə intervüyer; 

 İşgəncələrə Qarşı Azərbaycan Komitəsi Əliyev Fondunun keçirdiyi “Gözdən əlil və 

görmə qabiliyyətində qüsur olanların informasiya-kommünikasiya texnologiyalarına 

çıxışın təmin olunması” layihəsinin sosioloji sorğusunda intervüyer; 

 İşgəncələrə Qarşı Azərbaycan Komitəsi ilə birgə “Məhkəmə prosesi zamanı işgəncə 

faktlarının monitorinqi” layihəsində sosioloq (həm də tərəfdaş təşkilatın (Bərabər 

İmkanlar Mərkəzi) rəhbəri kimi) işləmişdir; 

 “Qadın Problemlərinin Tədqiqatları Mərkəzi” ilə (həm də tərəfdaş təşkilatın (Bərabər 

İmkanlar Mərkəzi) rəhbəri kimi)   “Məhbus qadınların vəziyyətinin monitorinqi, tədqiqat 

sorğunun aparılması və onların əfv olunması istiqamətində tədbirlərin görülməsi” 

layihəsində sosioloq; 

 İşgəncələrə Qarşı Azərbaycan Komitəsi Milli Demokratiyaya Dəstək Fondu “İnsan 

Hüquqlarının Monitorinqi” layihəsində sosioloq; 

 İşgəncələrə Qarşı Azərbaycan Komitəsi BMT-nin İşgəncələrə Qarşı Könüllü Fondu 

“Azərbaycanda işgəncə faktlarının araşdırlması və işgəncə qurbanlarına və onların ailə 

üzvlərinə birbaşa hüquqi yardım göstərilməsi” 

 İşgəncələrə Qarşı Azərbaycan Komitəsi Norveç Krallığının Azərbaycandakı Səfirliyinin 

maliyyələşdirdiyi “Bələdiyyə seçikləri zamanı siyasi hüquqların vəziyyətinin  

monitorinqi: seçkilər zamanı güç stukturları tərəfindən işgəncələrə, qeyri-insani rəftara 
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məruz qalmış şəxslərin müəyyənləşdirlməsi, hüquqi və psixoloji yardım göstərilməsi” 

layihəsində sosioloq; 

 İşgəncələrə Qarşı Azərbaycan Komitəsi BMT-nin İşgəncələr əleyhinə könüllü fondunun 

maliyyələşdirdiyi “İşgəncə Qurbanlarının Xidmət Mərkəzi” layihəsində sosioloq; 

 İşgəncələrə Qarşı Azərbaycan Komitəsi Norveç XİN-nin dəstəyilə “Azərbaycanda insan 

hüquqlarının mühüm istiqamətləri üzrə (siyasi hüquqlar, məhkəmə orqanları, vəkillik 

fəaliyyəti, məhbus hüquqları, media və gender) monitorinqin aparılması, hesabtların  və 

tövsiyyələrin hazılanması” layihəsində sosioloq  

 “Qadın Konsensus Mərkəzi” Gender haqqında AR qanununun təsirlərinin montorinqi və 

müzakirəsi” layihəsində məruzəçi; 

 Demokratiya və Qadın Təşəbbüsləri İB ACİ-YF-nin dəstəyilə “Azərbaycanda kitabxana- 

informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illəridə inkişafı üzrə Dövlət Proqramının 

regionlarda təsirinin monitorinqi cə ictimai müzakirələrin təşkili” layihəsində sosioloq; 

 Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları İB ACİ-YF Budapeşt ofisinin dəstəyilə 

Azərbaycan həbsxanalarında monitorinqin keçirilməsi layihəsində sosioloq;  

 Qadın Konsensus Mərkəzi İB “Regionlarda siyasətdə və dövlətin əhəmiyyətli 

qərarlarının qəbul edilməsində qadınların balanslaşdırlmış iştirakının monitorinqi  

və debatların keçirilməsi”  layihəsində sosioloq-məruzəçi; 

 Mina qurbanlarının Sosial –İqtisadi Problemlərinin həllinə kömək İB – «Mina 

qurbanlarının sosial vəziyyətinin monitorinqi və onların cəmiyyətə inteqrasiyasına 

dəstək» layihəsində sosioloq  

 Regional Qadın Təşəbbüsləri İB  “Regionlarda Qadınların inkişafında qanunvericiliyin 

təbliği. Prezidentin ictimai həyatda qadınların rolunun artırılmasıyla bağlı 

sərəncamlarının ictimai müzakirəsi (Şəki, Zaqatala, Oğuz, Qəbələ)” layihəsində 

tədqiqatçı; 

 İşgəncələrə Qarşı Azərbaycan Komitəsi “Yol polisi - sürücü münasibətlərinin tədqiqi 

və yol polisləri üçün insan hüquqları təliminin keçirlməsi” layihəsində təsdiqi; 
 Regional Gender mərkəzi “Ölkənin cənub regionlarında qızların, qərb regionlarında isə 

oğlan uşaqlarının təhsildən yayınmalarının səbəblərini araşdırmaq və problemin həlli 

yolları üçün təkliflərin hazırlanması” layihəsində məsləhətçi 

 Yoluxucu XəstəliklərləMübarizə İB- «Yoluxucu xəstəliklərlə bağlı əhalinin məlumatlılıq 

səviyyəsinin öyrənilməsi və ictimai məlumatlandırmanın təşkili» layihəsində sosioloq; 

 “Proqnoz” qəzeti «Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin 

yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramının sosial 

təsirlərinin monitorinqi və mətbuat vasitəsilə ictimailəşdirilməsi» layihəsində sosioloq; 

 Qadınlar Cəmiyyətinin İnkişafı Naminə İB ACİ-YF-nin dəstəyilə “Regionlarda 

(İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Göyçay)  qərar qəbuletmə proseslərində qadınların və kişilərin 

bərabər iştirakının vəziyyətinin monitorinqi və nəticələrin ictimai müzakirəsi” 

layihəsində Sosioloji tədqiqatın hazırlanması və emalına görə; 

 İnkişaf Sosial və Araşdırmalar İB- AR PY QHT-lərə Dövlər Dəstəyi Şurasının 

maliyyələşdirdiyi  “Orta məktəblərdə narkomaniya qarşı sənədli filmin nümayişi və 

azyaşlılar arasında rəsm müsabiqəsinin keçirlməsi” layihəsində sosioloq; 

 İşgəncələrə Qarşı Azərbaycan Komitəsi NED-in maliyyələşdirdiyi “İnsan Huquqlarının 

Monotirinqi” layihəsində sosioloji yardım; 

 “Bələdiyyə Təlim və Resurs Mərkəzi” İB  ARPY QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının 

dəstəyilə “Regionlarda QHT dövlət strukturları arasında əməkdaşlığın monitorinqi və 

ictimai müzakirələrin keçirilməsi”gücləndirilməsi layihəsində sosioloq;  

 Bərabər İmkanlar Mərkəzi İB-nin NED-in dəstəyilə “Naxçıvanda seçki prosesinin 

monitorinqi” layihəsində sosioloq 

 “Qadınların demokratik proseslərdə iştirakının artırılması üçün regionlarda debatların 

keçirilməsi layihəsində məruzəçi; 

 «Regionlarda gənclər arasında insan hüquqlarına dair beynəlxalq nəzarət mexanzimlərın 

təbliği» layihəsində məruzəçi-sosioloq; 

 «Azyaşlı kimsəsiz uşaqlar arasında vətənpərvərlik və narkomaniya əleyhinə 

müsabiqəsinin təşkili» layihəsində məsləhətçi; 



 “Hüquq və Maarifçilik Cəmiyyəti” İctimai Birliyi “Vətəndaş cəmiyyətinin ictimaiyyətlə 

əlaqələrinin gücləndirilməsi və bacarıqlı kadrların hazırlanmasına yardım” layihəsində 

sosioloq 

 İşgəncələrə Qarşı Azərbaycan Komitəsi İB İsveçrə səfirliyinin maliyyələşdirdiyi 

“Azərbaycanda polis vətəndaş münasibətlərinin tədqiqi və birgə əməkdalığın inkişaf 

etdirlməsinə dair ictimai müzakirələrin təşkili” layihədə sosioloq vəzifəsini icra etmişdir; 

 Regional İnsan Hüquqları və Maarifləndirmə mərkəzi İB “Sahibkarlıqla məşğul olmaq 

istəyən qadınlar üçün regionlarda treyninq-seminarların keçirilməsi”;; 

 Yoluxucu XəstəliklərləMübarizə İB- “Təhlükəsiz ərzaq probleminin araşdırılması və 

regional Tv-də ictimai məlumatlandırmanın təşkili layihəsində sosioloq; 

 Regional İnsan Hüquqları və Media mərkəzi “Regional teatrların vəziyyətinin 

araşdırılması və ictimai müzakirələrin keçirilməsi layihəsində sosioloq; 

 Demokratiya və Qadın Təşəbbüsləri İB -“Regonal kitabxanaların vəziyyətinin 

monitorinqi və ictimai müzakirələrin keçirilməsi” layihəsində sosioloq;  

 Demokratiya və Qadın Təşəbbüsləri İB – “İntihar prosesinin araşdırılması və ictimai 

müzakirələrin təşkili” layihəsində sosioloq; 

 “Saf Həyat Naminə” Gənclər İB “Universitet tələbələri arasında zərərli vərdişlərlə bağlı 

tədqiqatın aparılması və ictimai müzakirələrin keçirilməsi” layihəsində sosioloq; 

 Qadın Problemlərinin Tədqiqatları Mərkəzi İB- “Qadınların demokratik proseslərdə 

iştirakının artırılması üçün regionlarda debatların kaçirilməsi” layihəsində sosioloq;  

 Müasir Inkişaf və Hüquqi Yardim Mərkəzi İB- “Regionlarda gənclər üçün büynəlxalq 

hüquqi mexanizmlərin təbliği” layihəsində məruzəçi; 

 Kimsəsiz və Xəstə Uşaqlara Yardim Fondu – “Valideyn himayəsindən mərhum olmuş 

uşaqlar arasında narkomaniya və vətənpərvərlik mövzusunda inşa və rəsm müsabiqəsinin 

keçirilməsi” layihəsinin məsləhətçisi; 

 Yoluxucu XəstəliklərləMübarizə İB- ACİYF-nin “Zərərin azaldılması” layihəsində 

sosioloq 

 Gəlirlərə Nəzarət İnstitutu – Hasilat sənayesi olan ərazilərdə (Salyan, Şirvan) yerli 

icmalarla “mədən sənayesində gəlrlər” mövzusunda info-sessiyaların keçirilməsi layihə 

istiqamətinin rəhbəri 

 


