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TƏHSİL, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLAR 

 

 
 1986-cı ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Institutunun  Bitki mühafizəsi fakültəsini 

fərqlənmə diplomu  ilə bitirmişdir.  

“Naxçıvan MR-da  alma mеyvəyеyəninin inkişaf xüsusiyyətləri, ona qarşı  mübarizə 

vaxtlarının xəbər vеrilməsinin və proqnozların  hazırlanmasının еlmi əsaslandırılması” 
mövzusunda namizədlik dissеrtasiyasını 1996-cı ildə müdafiə еdərək, biologiya еlmləri 
namizədi, alimlik dərəcəsi almışdır. 

2009-cu ildə kafedra üzrə dosent elmi adı verilmişdir. 

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 
 
1986-1997-ci illərdə Azərbaycan Еlmi Tədqiqat Bitki Mühafizəsi Institutunda kiçik elmi 
işçi, elmi işçi və aparıcı elmi işçi vəzifələrində; 

 2001-2015-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetində baş müəllim və dosеnt vəzifələrində 
çalışmışdır. 
 2012-2015-ci illərdə  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində bitki mühafizəsi üzrə ali 

təhsilin hər üç səviyyəsində (bakalavr, magistratura və doktorantura) elmi-pedaqoji 
fəaliyyətlə məşğul olmuşdur.  

2015-2018-ci illərdə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti 
Xidmətinin rəis müavini; 
2019-2020-ci illərdə Aqrar Xidmətlər Agentliyinin sədr müavini təyin edilmişdir.  

2020-ci ilin noyabr ayından ADAU-nun Bitki mühafizəsi kafedrasının müdiri vəzifəsində 
calışır. 

68 elmi əsərin, 28 məqalənin, 1 dərs vəsaitinin, 26 metodiki vəsaitin və 13 qrifli fənn 
proqramının müəllifidir.  
 

 

 



 

TƏDQİQAT SAHƏSİ 
 
Zərərvericilərin inkişaf xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi, onlara qarşı  mübarizə 
vaxtlarının xəbər vеrilməsinin və proqnozların  hazırlanmasının еlmi əsaslandırılması, 

səmərəli mübarizə sxemlərinin hazırlanması. 
 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA  

İŞTİRAKI 

 
40-dan artıq beynəlxalq və respublika səviyyəli seminar, təlim, kurs, simpozium və 
konfranslarda iştirak edib, 16 sertifikat alıb. FAO-nun bitki mühafizəsi üzrə sertifikatlı 

milli treneridir. 
 

 

ELMİ ƏSƏRLƏR 
 
1.Cəfərov Y.M. Alma meyvəyeyəni Naxçıvan MSSR bağlarının ən qorxulu 
zərərvericisidir.  Az.ETETİİ-nin informasiya vərəqi.”Kənd təsərrüfatı seriyası”, №-1,Bakı, 

1990, 4 səh. 
2.Джафаров Я.М. и др. Развитие яблонной плодо-жорки в зависимости от 

вертикальной зональнос-ти. Журнал «Защита расте-ний». 1990, № 2, ст.10-11 
3.Cəfərov Y.M. Naxçıvan Muxtar Respublikasının alma bağları aqrose-nozunda alma 
meyvəyeyəninin entomofaqları. Tələbə, gənc alim və  mütəxəssislərin ümumittifaq 

konfransının tezisləri. Cəncə, 1991, s. 182-183 
4.Cəfərov Y.M. və baş. Azərbaycanda meyvə bağlarının zərərvericilərdən, 

xəstəliklərdən və alaq otlarından mühafizəsinə dair tədbirlər sistemi. Azərb. 
Respublikası Dövlət Aqrar-Sənaye komitəsinin poliqrafiya müəsisəsi. Bakı, 1991,  
16 səh. 

5.Cəfərov Y.M. Naxçıvan MR-da alma meyvəyeyəninin fenoloji proqnozu və ona qarşı 
mübarizə vaxtlarının xəbər verilməsi. Azərb. Respublikasında k/t bitkilərinin zərərverici, 

xəstəlik və alaq otlarından mühafizəsinin aktual məsələləri. (Az. ETBM İ-nun XII tematik 
məcmuəsi). Gəncə,1997, s. 45-50 
6.Cəfərov Y.M. Alma meyvəyeyəni və ona qarşı mübarizə tədbirləri. AKTA-nın Elmi 

əsərlər toplusu, II buraxılış. Gəncə, 2002, s. 101-103 
7.Cəfərov Y.M. Alma meyvəyeyəninin biotik potensialı. GDU-nun  Elmi əsərlər 

məcmuəsi, III cild. Bakı, Nurlan, 2002, s. 133-135 
8.Cəfərov Y.M. Alma meyvəyeyəninə qarşı həyata keçirilən mübarizə tədbirlərinin bioloji  
və iqtisadi cəhətdən əsaslandırılması. Azərb. Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional 

Elmi mərkəzinin “Xəbərlər” məcmuəsi. Gəncə, 2002, № 6, s. 22-24 
9.Cəfərov Y.M. Almada unlu şeh xəstəliyi. GDU-nun Elmi əsərlər məcmuəsi, V cild. 

Bakı, Nurlan,2003, s.76-79 
10.Cəfərov Y.M. Alma meyvəyeyəninin bioekoloji xüsusiyyətləri. Azərb. Milli Elmlər Aka- 
demiyası Gəncə Regional Elmi mərkəzinin “Xəbərlər” məcmuəsi. Gəncə, 2003, № 4, 

 s. 15-18 
11.Cəfərov Y.M. Bordo məhlulunun düzgün hazırlanması və səmərəli istifadə olunması. 

AKTA-nın Elmi əsərlər toplusu.  Gəncə, 2004, s. 23-25 
12.Cəfərov Y.M. İnsektisid xassəsinə malik olan bitkilər. Gəncə  Dövlət Universitetinin 
Elmi əsərlər məcmuəsi, VIII cill. Bakı, Nurlan, 2004,  s. 240-243 



13.Cəfərov Y.M. Acı yovşan və adi qaraqınıq bitkilərinin botaniki xarakteristikası. 

Professor-müəllimlərin, aspirant və gənc tədqiqatçıların Elmi konfransının 
materialları.(GDU, 17-18.05.2005).Bakı, Nurlan, 2005, s.93-95 
14.Cəfərov Y.M. Alma meyvəyeyəni kəpənəklərinin uçuş dinamikasının interpolyasiyası. 

S.R.Məmmədovanın 80 illiyinə həsr olunmuş elmi sessiyanın materialları. 
30-31.03.2005.(Elmi məcmuə) Bakı, Hüquq ədəbiyyatı, 2005,s. 115-119 

15.Cəfərov Y.M. və baş. Ali təhsilin magistratura pilləsi üçün “Bitki fiziologiyası” ixtisası 
üzrə fənnlər proqramı. “Müəllim” nəşriyyatı, Bakı, 2004, 34 səh. 
16.Cəfərov Y.M. və baş. Torpaqşünaslıq, Mikrobiologiya və virusologiyanın əsasları, 

Entomologiya və bit. mühafizəsi, K/t əsasları və kimyalaşma kursları üzrə fənnlər 
proqramı. “Müəllim” nəşriyyatı, Bakı, 2005, 38 səh 

17.Cəfərov Y.M. və baş. Təbabətdə istifadə olunma imkanları geniş olan bitkilərin təbii 
ehtiyatları. Professor-müəllimlərin, aspirant və gənc tədqiqatçıların Elmi konfransının 
materialları..Bakı, Nurlan, 2006, s.81-82 

18.Cəfərov Y.M. və baş. Çoxballı qiymətləndirmə sisteminə dair metodik tövsiyə. 
“Əsgəroğlu nəşriyyat” MMC, Gəncə, 2006, 82 səh. 

19.Cəfərov Y.M. Qərb zonasında yayılmış dərman bitkilərinin xammal ehtiyatları. Azərb. 
Milli EA, Gəncə Regional Elmi mərkəzinin “Xəbərlər” məcmuəsi. Gəncə, 2006, № 23, 
 s. 13-15 

20.Cəfərov Y.M. “Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası” fənni üzrə proqram. “Nurlan” 
nəşriyyatı. Bakı, 2007, 24 səh. 

21.Cəfərov Y.M. və baş. Boy tənzimləyicilərinin alma bitkisinin məhsuldarlıq və boyatma 
xüsusiyyətlərinə təsiri. Azərb. Milli EA, Gəncə Regional Elmi mərkəzinin “Xəbərlər” 
məcmuəsi. Gəncə, 2007, № 30, s. 16-19 

22.Cəfərov Y.M. və baş. Müxtəlif su və istilik təminatı şəraitində günəbaxan bitkisinə 
boy tənzimləyicilərinin təsiri. Azərb. Milli EA, Gəncə Regional Elmi mərkəzinin “Xəbərlər” 

məcmuəsi. Gəncə, 2008, № 33, s. 5-8 
23.Cəfərov Y.M. Dövlət attestasiyasında nəticələrin çoxballı sistemlə 
qiymətləndirilməsinə dair metodik tövsiyə. “OKA ofset “ nəşriyyatı, Bakı, 2009, 64 səh. 

24.Cəfərov Y.M. və baş. Həyat bilgisinin tədrisinin ümumi metodikası. “OKA ofset “ 
nəşriyyatı, Bakı, 2009, 96 səh. 

25.Cəfərov Y.M. və baş. Göy-göl qoruğunun ağac bitkiləri. GDU-nun  “Elmi xəbərlər” 
məcmuəsi.Gəncə,2010, №1, s. 48-52 
26.Cəfərov Y.M. və baş. Göy-göl milli parkının kol bitkiləri. Gəncə  Dövlət Universite-

tinin «Elmi xəbərlər» məcmuəsi. Gəncə, 2010, №1,  s. 58-63 
27.Cəfərov Y.M. və baş. Göy-göl Milli parkında ağac və kol bitkilərinin yayılma 

qanunauyğunluqları. Gəncə  Dövlət Universitetinin «Elmi xəbərlər» məcmuəsi. Gəncə, 
2010, №2, s. 35-38 
28.Cəfərov Y.M.Biometriya. GDU-nun Botanika kafedrasında tədris olunan fənlərin 

proqramları. Gəncə, 2011, s.111-116 
29.Cəfərov Y.M.Həyat bilgisi. GDU-nun Botanika kafedrasında tədris olunan fənlərin 

proqramları. Gəncə, 2011, s.117-124 
30.Cəfərov Y.M.Həyat bilgisinin tədrisi metodikası. GDU-nun Botanika kafedrasında 
tədris olunan fənlərin proqramları. Gəncə, 2011, s.124-133 

31.Cəfərov Y.M. və baş. Enzimologiya. GDU-nun Botanika kafedrasında tədris olunan 
fənlərin proqramları. Gəncə, 2011, s.207-209 

32.Cəfərov Y.M. və baş. Tələbə nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsində yeni reytinq 
sistemi. Təhsilin yeniləşməsi və inkişaf etdirilməsində beynəlxalq meyllər: kredit 
sistemində qiymət, dəyər və keyfiyyət.Beynəlxalq  simpozium (23-24 noyabr 2012). 

Gəncə, Azərbaycan. s. 234-235 
33.Cəfərov Y.M. Azərbaycanda tumlu meyvə ağaclarının zərərli faunası. Azərb.ET Bitki 

Mühafizə Institutunun Elmi əsərlər məcmuəsi. XV cild, Gəncə, 2012, s.70-74. 



34.Cəfərov Y.M. və baş. Azərbaycanın qərb bölgəsinin tumlu meyvə bağlarına zərər 

verən meyvəyeyənlər. Müasir biologiya və kimyanın aktual problemləri (12-13.V.2014), 
GDU, I hissə, Gəncə, 2014,s.106-108 
35.Cəfərov Y.M. və baş. Ali təhsilin magistr hazırlığı üzrə “Ümumi mikologiya” fənnindən 

proqram. ADAU nəşriyyatı, Gəncə, 2014, 19 səh. 
36. Cəfərov Y.M. və baş. Ali təhsilin magistr hazırlığı üzrə “Xəstəliklərin etiologiyası” 

fənnindən proqram. ADAU nəşriyyatı, Gəncə, 2014, 23 səh. 
37.Cəfərov Y.M. və baş. Ali təhsilin magistr hazırlığı üzrə “Göbələklərin fiziologiyası” 
fənnindən proqram. ADAU nəşriyyatı, Gəncə, 2014, 15 səh. 

38.Cəfərov Y.M. və baş. Ali təhsilin magistr hazırlığı üzrə “Tətbiqi mikologiya” fənnindən 
proqram. ADAU nəşriyyatı, Gəncə, 2014, 22 səh. 

39.Cəfərov Y.M. və baş. Ali təhsilin magistr hazırlığı üzrə “Texniki mikologiya” fənnindən 
proqram. ADAU nəşriyyatı, Gəncə, 2014, 15 səh. 
40.Cəfərov Y.M. və baş. Şərq meyvəyeyəninin biomorfoloji xüsusiyyətləri. Azərbaycan 

Zooloqlar Cəmiyyətinin Əsərləri,cild 7,№ 1, Bakı, 2015, s.19-23. 
41.Cəfərov Y.M. və baş. Şərq meyvəyeyəni və ona qarşı mübarizə tədbirləri. 

Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin Əsərləri,cild 7,№ 2, Bakı, 2015, s.27-31. 
42.Cəfərov Y.M. Meyvə ağaclarının yaz şaxtaları ilə zədələnməsi. Müasir biologiya və 
kimyanın aktual problemləri. Elmi-praktik konfrans, 5-6 may 2015, GDU, I hissə, Gəncə, 

2015, s. 250-253. 
43.Cəfərov Y.M. və baş. Alma meyvəyeyəni əleyhinə səmərəli mübarizə sistemləri. 

Azərbaycanda aqrar sektorun yeni infrastrukturu: aqroparklar, onların yaradılmasının 
zəruriliyi və innovasiyalı inkişafda rolu. Ümumrespublika elmi- praktik konfransının 
materialları, 6-7 may 2015, ADAU, Gəncə, 2015, s.140-143. 

44.Cəfərov Y.M. və baş. Respublika ərazisində tikanlı quşüzümünün (Solanum 
rostratum Dunal.) yayılmasının qarşısının alınması və yayılma mənbələrinin məhv 

edilməsi üzrə təcrid və ləğvedici tədbirlər planı. “Tətəqqi” MMC nəşriyyatı, Bakı, 2015, 
16 səh. 
45.Cəfərov Y.M. və baş. Respublika ərazisində yovşanyarpaqlı ambroziyanın (Ambrosia 

artemisiifolia L.) yayılmasının qarşısının alınması və yayılma mənbələrinin məhv 
edilməsi üzrə məhdudlaşdırıcı və ləğvedici tədbirlər planı. “Tətəqqi” MMC nəşriyyatı, 

Bakı, 2015, 20 səh. 
46.Cəfərov Y.M. və baş. Respublika ərazisində amerika ağ kəpənəyinin (Hyphantria 
cunea Drury.) yayılmasının qarşısının alınması və yayılma mənbələrinin məhv edilməsi 

üzrə təcrid və ləğvedici tədbirlər planı. “Tətəqqi” MMC nəşriyyatı, Bakı, 2015,  
 

 

DİL BİLİKLƏRİ 

 

Rus 

Digər  dillər 

 

 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 


