
Bakı şəhəri

Magistrantların dissertasiya mövzularının və elmi rəhbərlərinin təsdiqi haqqında

         Magistratura Mərkəzinin direktorunun müraciətini nəzərə alaraq

əmr edirəm:

         1. 2017/2018-ci tədris ilində magistraturaya qəbul olmuş təhsilin I ili əyani şöbə
magistrantlarının dissertasiya mövzuları və rəhbərləri aşağıdakı qaydada təsdiq edilsin:
         
         İxtisas: 060644 «İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi»
         İxtisaslaşma: «Ərzaq mallarının ekspertizası və marketinqi»  
         Qrup 474M
         1. Sultanova Zarina Raviddin - Yerli istehsal müəssisələri tərəfindən
konservləşdirilmiş meyvə şirələrinin istehlak xassələri və keyfiyyətinin ekspertizası -
dos. A.Ə.Hüseynov
         2. Şıxəliyeva Vüsalə Fətdah - Azərbaycanda yetişən yabanı giləmeyvələrin
(böyürtkən, bağ çiyələyi və moruq timsalında) istehlak xassələri və keyfiyyətinin
ekspertizası - b/m. i.ü.f.d. M.C.Kərimova
         3. Hüseynova Təhminə Ziyadxan - Azərbaycanın daxili su hövzələrində ovlanan
vətəgə əhəmiyyətli balıqların (durna, külmə, naxa balıqları timsalında) əmtəəlik
göstəriciləri və keyfiyyətinin ekspertizası - dos. G.S.Mirzəyev
         4. Abdullayeva Mirvari Samir - Respublikamızda yetişən qarağat və zirincin
istehlak xassələri və keyfiyyətinin ekspertizası - dos. A.Ə.Hüseynov
         5. Qasımova Aişən Arzu - Bakı ticarət şəbəkəsində realizə olunan təbii balın
istehlak xassələri və keyfiyyətinin ekspertizası - b/m. i.ü.f.d. M.C.Kərimova
         6. Ələkbərzadə Elza Şahin - Mingəçevir su hövzəsində ovlanan siyənəkkimilər
fəsiləsinə aid olan balıqların keyfiyyət göstəricilərinin ekspertizası - dos. L.V.Quliyeva
         7. Rzayev Rəşad İqbal - Respublikamızda istehsal olunan şəkərli qənnadı
məmulatlarının (karamel, konfet məmulatları timsalında) istehlak xassələri və



keyfiyyətinin ekspertizası - dos. G.S.Mirzəyev
         8. Ataxanova Xədicə Riyad - Bakı ticarət şəbəkəsində realizə olunan
nərəkimilərin fəsiləsinə daxil olan balıqların əmtəəlik göstəriciləri və keyfiyyətinin
ekspertizası - dos. G.S.Mirzəyev
         9. Qasımova Səbinə Bakir - Bakı ticarət şəbəkəsində realizə olunan qəhvənin
istehlak xassəsi və keyfiyyətinin  ekspertizası - b/m. i.ü.f.d. M.C.Kərimova
         10. Balakişiyeva Aynur Zərbalı - Varvara su hövzəsində ovlanan xanıkimilər
fəsiləsinə aid olan balıqların keyfiyyəti və təhlükəsizlik göstəricilərinin ekspertizası -
dos. L.V.Quliyeva
         11. Novruzova Ülviyyə Rövşən - Abşeronda yetişdirilən zəfəranın istehlak
xassələri və keyfiyyət ekspertizası - prof. Ə.İ.Əhmədov
         
         İxtisas: 060644 «İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi»
         İxtisaslaşma: «Ərzaq mallarının ekspertizası və marketinqi» 
         Qrup 475M
         1. Məmmədov Anar Akif - Потребительские свойства и экспертиза качества
цитрусовых плодов выращенных в Ленкаранском районе - dos. F.R.Quliyeva
         2. Rəcəbov Əli Qurbənəli - Потребительские свойства и экспертиза качества
плавленых сыров, реализуемых в торговой сети г.Баку - dos. F.R.Quliyeva
         
         İxtisas: 060644 «İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi»
         İxtisaslaşma: «İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası» 
         Qrup 436M
         1. Ağazadə Aybəniz Araz - Mineral yapışdırıcı maddələr əsasında istehsal edilən
döşəmə və arakəsmələr üçün olan inşaat materiallarının istehlak xassələrinin
ekspertizası - dos. N.F.Alverdiyeva
         2. Mustafazadə Billur Əlisəfa - Milli Azərbaycan şərbətlərinin istehlak xassələri
və keyfiyyətinin ekspertizası - prof. Ə.İ.Əhmədov
         3. Süleymanova Türkan Qoşqar - Toxuculuqda istifadə edilən sintetik liflərin
hazır parçaların istehlak xassələrinə təsirinin ekspertizası - dos. O.Ə.Məmmədov
         4. Camallı Sevil Söhbətdin - Bədii-dekorativ təyinatlı məmulatların istehlak
xassələri və keyfiyyətinin ekspertizası - b/m. t.f.d. Y.N.Cəfərova
         5. Bağırova Surayə Məmmədağa - Trikotajdan olan üst geyimlərinin
konstruksiyalaşdırılması və keyfiyyətinin ekspertizası - b/m. t.f.d. Y.N.Cəfərova



         
         İxtisas: 060644 «İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi»
         İxtisaslaşma: «İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası»
         Qrup 433M
         1. Usubzadə Lalə Elşən - Современный ассортимент и экспертиза качества
полиэтиленовых труб - dos. E.Ə.Səmədov
         2. Faxirova Nərminə Samsonovna - Экспертиза некоторых потребительских
свойств мыл, полученных применением гептилциклопентанон кетонов в
композициях для них - b/m. t.f.d. S.M.Abbasova
         
         İxtisas: 060644 «İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi»
         İxtisaslaşma: «Qeyri-ərzaq mallarının ekspertizası və marketinqi»
         Qrup 416M
         1. Məlik-zadə Fatimə Nəriman - Yanacaq təyinatlı neft məhsullarının istehlak
xassələri və keyfiyyətinin ekspertizası - prof. Ə.P.Həsənov
         2. Mehtiyeva Pəri Mehdi - Texnoloji proseslərin xalça mallarının istehlak
xassələrinə təsirinin tədqiqi - prof. Ə.P.Həsənov
         3. Mehdiyeva Sevda Abbas - Yerli müəssisələr tərəfindən istehsal edilən
boyaqların istehlak xassələri və keyfiyyətinin ekspertizası - dos. T.R.Osmanov
         4. Binnətli Natiqə Səbuhi - Xam materialların mebellərin keyfiyyətinin
formalaşdırılmasında rolu və istehlak xassələrinin ekspertizası - prof. R.Ə.Səidov
         5. Qasımov Hikmət Valeh - Məişət təyinatlı kimyəvi mallarının istehlak xassələri
və keyfiyyətinin ekspertizası - dos. O.Ə.Məmmədov
         6. Həsənova Şəhanə Nizam - “Soliton” mağazalar şəbəkəsinə daxil olan məişət
elektrik avadanlıqlarının keyfiyyətinin ekspertizası - dos. T.R.Osmanov
         7. Məmmədova Şəhla Azad - İstehlak bazarına daxil olan xırdavat mallarının
istehlak xassələri və keyfiyyətinin ekspertizası - prof. R.Ə.Səidov
         8. Cəfərova Gülbahar Şahin - Metal ərintilərindən istehsal olunan yeməkxana
təyinatlı malların istehlak xassələri və keyfiyyətinin ekspertizası - dos. Z.M.Nağıyev
         9. Ələkbərova Aysel Elşad - Süni liflərin istehlak xassələri və keyfiyyətinin
ekspertizası - dos. Z.M.Nağıyev
         10. Ələkbərova Tamilla Faiq - İstehlak bazarına daxil olan qadın üst geyimlərinin
estetik xassələrinin ekspertizası - dos. Z.H.Nəsirova
         



         İxtisas: 060644 «İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi»
         İxtisaslaşma: «Gömrük ekspertizası» (qeyri-ərzaq məhsulları üzrə)
         Qrup 880M
         1. Abdullayeva Lalə Əhməd - İstehlak bazarına daxil olan sintetik yuyucu
vasitələrinin keyfiyyətinin ekspertizası - b/m. i.e.n. N.O.Məmmədova
         2. Xudabaxışova Günel Elşad - Trikotaj idman geyimlərinin istehlak xassələri və
keyfiyyətinin ekspertizası - dos. Z.H.Nəsirova
         
         İxtisas: 060644 «Istehlak mallarının ekspertizası və marketinqi»
         İxtisaslaşma: «Gömrük ekspertizası» (qeyri-ərzaq məhsulları üzrə)
         Qrup 881M
         1. Məmmədov Cümşüd Cəbi - Формирование ассортимента и оценка качества
бытовых полипропиленовых товаров - dos. E.Ə.Səmədov
         
         İxtisas: 060644 «İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi»
         İxtisaslaşma: «Gömrük ekspertizası» (ərzaq məhsulları üzrə)
         Qrup 890M
         1. Əhmədov Elvin Asil - Yerli ətirli ədviyyə bitkiləri əsasında hazırlanan ədviyyə
qarışıqlarının istehlak xassələri və keyfiyyətinin ekspertizası - prof. Ə.İ.Əhmədov
         
         İxtisas: 060644 «İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi»
         İxtisaslaşma: «Gömrük ekspertizası» (ərzaq məhsulları üzrə)
         Qrup 891M
         1. Balayev Hüseyn Məhərrəm - Потребительские свойства и экспертиза
качества сухого молока, реализуемого в торговой сети г.Баку. - b/m. i.e.n.
N.O.Məmmədova
         
         İxtisas: 060510 “Ekologiya”
         İxtisaslaşma: “Ətraf mühitin mühafizə metodları və bərpası”
         Qrup 252
         1. Dosiyeva Xanım Yaşar - Sosial ekologiyanın davamlı insan inkişafı
kontekstində təhlükəsizlik aspektləri - dos. V.Z.Mehdiyeva
         2. Hüseynli Aygün İsmayıl - Kimya sənayesində təkrar xammal və tullantılardan
səmərəli istifadə olunmasının ekoloji-iqtisadi qiymətləndirilməsi - dos. F.M.Eminov



         3. Vəlizadə Təbriz Rəfail - Naxçıvan MR-nın ərazi istehsal potensialı və onun
ekoloji-iqtisadi qiymətləndirilməsi - dos. əv. R.Ş.Həsənov
         4. Hüseynov Orxan Yavər - Müasir dövrdə iqtisadi inkişafın nəqliyyat faktoru və
onun ekoloji aspektləri - dos. Y.N.İbrahimov
         5. Nəsibli Turab Nəsimi - Antropogen elektromaqnit sahələrinin yaratdığı ekoloji
problemlər və mühafizə tədbirləri - dos. F.M.Novruzova
         6. İcrai Fərid Vüqar - Azərbaycan Respublikasının Kür-Araz iqtisadi rayonunun
torpaq resurslarından istifadənin ekoloji problemləri - dos. V.Q.Ağayev
         7. Bağırzadə Elgiz Sucəddin - Azərbaycan torpaqlarının antropogen deqradasiyası
və onların ekoloji-iqtisadi qiymətləndirilməsi - dos. M.A.Əsgərova
         8. Əhmədov Amal Dilqəm - Aqroekosistemlərin təşkili, optimallaşdırılması və
səmərəli istifadə yolları - dos. İ.B.Xəlilov
         9. Babazadə Nahid Abbas - Azərbaycan Respublikasının ekoloji siyasəti və onun
uğurlu nəticələri - dos. V.Z.Mehdiyeva
         10. Nəbiyev Urfan Elşən - Azərbaycan Respublikasında təbiətdən istifadənin
səmərəlilik və təhlükəsizlik mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi - dos. F.B.Eminov
         
         İxtisas: 060510 “Ekologiya”
         İxtisaslaşma: “Ətraf mühitin mühafizə metodları və bərpası”
         Qrup 253
         1. Nəbiyeva Nərgiz Naqif - Радиоактивное состояние природных
компонентов Апшерона и их эколого-экономическая оценка - dos.əv.
A.S.Məmmədov
         2. Ələsgərova Əntiqə Elçin - Разработка и исследование экологически
безопасных методов защиты подземных трубопроводов - dos. Y.N.İbrahimov
         
         İxtisas: 060321 “Dizayn”
         İxtisaslaşma: “Dizayn və texniki estetika”
         Qrup 876M
         1. Məmmədova Səkinə Eynulla - Dəyişən cəmiyyətdə modanın nəzəri və metodik
əsaslarının tədqiqi - s.ü.f.d. L.H. Məmmədova
         2. Şahverdiyeva Zərifə Nail - Dəbin vizual mədəniyyət kontekstində analizi -
f.f.d. N.N.Abbasov
         3. Abbasov Əlizamin Faiq - Moda sferasında ekoloji problemlərin tədqiqi - dos.



Y.Ç.Ağamalıyeva
         4. Əsgərli Elkür Şaban - Müasir dizayn obyektlərinin qotik üslubda tərtib
edilməsinin analizi - f.f.d. N.N.Abbasov
         5. Quliyeva Leyla Vasif - Müasir dizaynda milli ənənələrin tətbiqi problemlərinin
analizi - dos. Y.Ç.Ağamalıyeva
         6. Dadaşova Tutuxanım Namiq - XX əsrdə moda aləmində mövcud olan geyim
üslublarının analizi - dos. Y.Ç.Ağamalıyeva
         7. Hacıbalazadə Xoşqədəm Rafail - Müasir dəbin formalaşmasında avanqard
üslubun təsiri - dos. E.N.Qasımova
         8. Namazova Nərminə Tahir - Mədəniyyət tarixində kostyumun işarə-simvolik
funksiyalarının analizi - s.ü.f.d. L.H.Məmmədova
         9. Hüseynzadə Fərəh Rəsul - Geyim dizaynında layihələndirmənin konsepsiyası
və metodları - f.f.d. N.N.Abbasov
         
         İxtisas: 060321 “Dizayn”
         İxtisaslaşma: “Dizayn və texniki estetika”
         Qrup 875M
         1. Abbasova Nəzifə İslam - Анализ исторического стиля одежды и его
влияние на современную моду - dos. E.N.Qasımova
         2. Mustafayev Yunis Rövşən - Темпы развития ландшафтного дизайна в
Азербайджане - dos. E.N.Qasımova
         3. Bəhmənov Arif Namiq - Анализ эстетических факторов в дизайне одежды -
s.ü.f.d., b/m. L.H.Məmmədova
         
         İxtisas: 060509 “Kompüter elmləri”
         İxtisaslaşma: “İqtisadi informasiya sistemləri”
         Qrup 548
         1. Məmmədova Aysel Fəxrəddin - Firmada əsas vəsaitlərin, azqiymətli və
tezköhnələn əşyaların uçotu üçün verilənlər bazasının MS Access-də hazırlanması -
dos. H.Ə.Əsgərov
         2. Quliyeva Məryəm Faiq - Firmada pul vəsaitlərinin və kredit əməliyyatlarının
uçotu üçün verilənlər bazasının MS Access-də hazırlanması - dos. H.Ə.Əsgərov
         3. Cabbarlı İlham Emil - Elektron hökumət və onun yaradılmasının
texniki-iqtisadi əsaslarının təhlili - dos. İ.K.Musayev



         4. Əzimli Bakir Mayis - Müasir süni intellektual sistemlər və texnologiyaların
quruluşu və layihələşdirilməsi - dos. İ.K.Musayev
         5. Məmmədov İlham Yaqub - Ekspert-öyrədən sistemlərin yaradılması
texnologiyasının bəzi problemləri - dos. M.N.Musayev
         6. Nəcəfzadə Nəzrin Asim - Təhsil haqqı-uçot informasiya sisteminin qurulması -
dos. B.M.Qasımov
         7. Şəfiyev Yusif Rəşad - Aqrar sahədə innovasiyalı-intensiv inkişafın informasiya
bazasının formalaşdırılması - prof. R.Ə.Balayev
         8. Quliyeva Aysel Bağdat - Regionların sosial-iqtisadi inkişafının informasiya
təminatı məsələləri - prof. R.Ə.Balayev
         9. Qarayev Elvin Elnur - Azərbaycan Respublikasının investisiya mühitinin
təhlilinin informasiya təminatı - i.ü.f.d., b/m. M.Ş.Orucova
         10. Həsənli Şəbnəm Əsgər - Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi
inkişafının informasiya təminatı - i.ü.f.d., b/m. M.Ş.Orucova
         11. Haşımov Nadir Vüqar - Dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişaf şəraitində
informasiya təhlükəsizliyi məsələləri - dos. M.N.Əlizadə
         
         İxtisas: 060509 “Kompüter elmləri”
         İxtisaslaşma: “İqtisadi informasiya sistemləri” 
         Qrup 549
         1. Hüseynov Ramil Füzuli - Интернет как элемент развития торговли в
Азербайджане - dos. H.M.Bayramov
         2. Əbdülov Fuad Namiq - Исследование роли современных информационных
технологий в формировании образовательной среды - dos. R.N.Mikayılova
         
         İxtisas: 060509 “Kompüter elmləri”
         İxtisaslaşma: “İnformasiya sistemləri”
         Qrup 560
         1. Əsədova Aynurə Ehtiram - İnstrumental proqramlaşdırma sistemlərinin
yaradılması texnologİyasının bəzi problemləri - dos. M.N.Musayev
         2. Əlizadə Mənsur Tahir - Sosioloji tədqiqatlarda informasiyanın yığılması
üsulları - dos. B.M.Qasımov
         3. Rəcəbova Pərvin İlham - Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlərinin (AİS)
informasiya təminatı - dos. H.İ.Mənsimov



         4. Nağıyeva Safagül Ədalət - Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlərinin (AİS)
yaradılması mərhələləri - dos. H.İ.Mənsimov
         5. Rzayeva Leyla Niyazi - Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlərinin (AİS)
həyat dövrlərinin əsas modelləri - dos. K.K.Məmtiyev
         
         İxtisas: 060509 “Kompüter elmləri”
         İxtisaslaşma: “İqtisadi fəaliyyətin riyazi və informasiya təminatı”
         Qrup 554
         1. Mustafazadə Nail İsmayıl - Bank informasiya sisteminin işlənilməsi - dos.
A.İ.Məmmədova
         2. Qasımbəyli Nərgiz Şakir - “Big Data” müasir informasiya-kommunikasiya
texnologiyalarının əsas bazası kimi - dos. A.A.Quliyeva
         3. Əhmədova Yeganə Rizvan - Müəssisə və təşkilatlarda informasiya
texnologiyaları ilə idarəetmə prosesinin təhlili - dos. T.Ə.Əliyeva
         4. Əmiraslanova Ləman Eldar - Müəssisələrin iqtisadi inkişafında informasiya
təminatı metodikasının işlənilməsi - dos. A.D.Hüseynova
         5. Mirzə Gülər Rasim - İqtisadiyyatda intellektual informasiya sistemlərinin
tətbiqi - dos. Z.B.Həsənova
         
         İxtisas: 060509 “Kompüter elmləri”
         İxtisaslaşma: “İdarəetmənin informasiya texnologiyaları”
         Qrup 572
         1. Əhmədova Şəhla Rüstəm - Dövlət orqanlarında informasiya sistemlərindən
istifadənin səmərəliliyinin təhlili - prof. R.A.Quliyev
         2. Kərimli Orxan Əlövsət - Sənaye müəssisələrində informasiya-kommunikasiya
texnologiyalarının tətbiqi və inkişaf perspektivləri - dos. V.Ş.İbrahimov
         3. Ağabalayev Adil Mayıs - İqtisadi qərarların qəbul edilməsində
informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi - akad. Ə.M.Abbasov
         4. Məmmədov Namiz Şamxal - “Big Data” texnologiyasının iqtisadi inkişafa
təsirinin tədqiqi - akad. Ə.M.Abbasov
         5. Zeynalov Kamil Nadir - Korporativ şəbəkələrin proqram konfiqurasiyasının
idarə olunması - dos. A.X.Abdullayev
         6. Abbasova Günəş Ceyhun - İntellektual sistemlərin müasir metod və
modellərinin tədqiqi - dos. T.Ə.Əliyeva



         7. Əlizadə Çiçək Səttar - Elektron sənəd dövriyyəsinin tətbiqinin iqtisadi
səmərəliliyinin təhlili və əsaslandırılması - dos. R.H.Gülməmmədov
         8. Mütəllimov Vasif Murad - Azərbaycanın neft sənayesində müasir informasiya
texnologiyalarının tətbiqi  - dos. A.D.Hüseynova
         9. Sadıqov Sahil Qələndər - Rəqəmsal xüsusi iqtisadi zonalar və onların inkişaf
perspektivləri - akad. Ə.M.Abbasov
         10. Qarayev Altay Vaqif - Biznes-proseslərin modelləşdirmə metodları və
vasitələrinin tədqiqi - dos. A.İ.Məmmədova
         11. Bədirova Səbinə Tofiq - İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının
iqtisadi inkişafa təsirinin qiymətləndirilməsi - dos. A.X.Abdullayev
         
         İxtisas: 060509 “Kompüter elmləri”
         İxtisaslaşma: “İdarəetmənin informasiya texnologiyaları”
         Qrup 573
         1. Musayeva Səbinə Bəxtiyar - Исследование эволюционных аналогий в
искусственных интеллектуальных системах - r.f.d., müəl. Ü.Ş.Rzayeva
         2. Məmmədov Elnur Sabahəddin - Задачи оперативного ситуационного
анализа, решаемые на основе информационных хранилищ - r.f.d., müəl.
Ü.Ş.Rzayeva
         
         İxtisas: 060642 “Qida məhsulları mühəndisliyi”
         İxtisaslaşma: “Şərabçılıq və qıcqırtma istehsalının texnologiyası”
         Qrup 704M
         1. Niftiyeva Şahnaz Rasim - Texniki üzüm sortları əsasında qırmızı süfrə
şərablarının təkmilləşdirilmiş istehsal texnologiyasının işlənməsi və keyfiyyət
göstəricilərinin tədqiqi - dos. M.H.Məhərrəmova
         2. Cəfərova Səbinə Natiq - Üzümün çəhrayı süfrə şərablarına emalının mütərəqqi
texnologiyasının işlənilməsi və şərabların keyfiyyətinin formalaşmasına təsir göstərən
amillərin tədqiqi - dos. N.K.Rəhimov
         3. Cəfərquliyev Elşən Hümmət - Deformasiya olunmuş buğdadan etil spirtinin
alınma texnologiyasının işlənməsi - dos. G.A.Abbasbəyli
         4. Məmmədova Gülxanım Bayram - Üzüm tənəyi yarpaqlarından müxtəlif
üsullarla alınan ekstraktların biokimyəvi tərkibinin tədqiqi - i.ü.f.d., müəl.
G.M.Nəsrullayeva



         5. Mirzəyeva Xanım Şahin - Tünd alkoqollu içkilərin (araq məmulatlarının)
kolloid stabilliyinin yüksəldilməsi üçün şəkərin qarışıqlarından müxtəlif təmizlənmə
üsullarının tədqiqi - t.ü.f.d., müəl. İ.H.Kazımova
         
         İxtisas: 060642 “Qida məhsulları mühəndisliyi”
         İxtisaslaşma: “Şərabçılıq və qıcqırtma istehsalının texnologiyası”
         Qrup 705M
         1. Rüstəmli Selcan Elçin - Усовершенствование технологии вин типа
«Марсала» в условиях Азербайджана и исследование факторов, влияющих на их
качество - dos. N.K.Rəhimov
         
         İxtisas: 060642 “Qida məhsulları mühəndisliyi”
         İxtisaslaşma: “İaşə məhsullarının texnologiyası və iaşənin  təşkili”
         Qrup 718M
         1. Hüseynova Turanə Qoşqar - Nar meyvələrinin ikinci dərəcəli sənaye emalı
məhsullarından yüksək metoksilli qida pektini alınması texnologiyasının işlənib
hazırlanması - dos. N.H.Qurbanov
         2. Nuri Nərmin Müşviq - Kulinar məhsulları istehsalında tətbiq olunma məqsədilə
yerli sarımsaqdan qida komponentləri alınması texnologiyasının işlənməsi - dos.
N.H.Qurbanov
         3. Qəhrəmanlı Nurlanə Asif - Giləmeyvə püresi əsasında yeni çeşid şirin çalınmış
məmulatların texnologiyasının işlənməsi və tədqiqi - dos. A.A.Qurbanova
         4. Ömərli Nuranə Pənah - Noxud unu əlavə olunmaqla yeni çeşiddə şəkərli
peçenyenin texnologiyası və tədqiqi - dos. E.M.Omarova
         5. Valikova Yemən Hamlet - Müasir texnologiyaların tətbiqi ilə iaşə sistemində
yeməklərin istehsal texnologiyasının nəzəri və praktiki aspektləri - dos. N.Ə.Axundova
         
         İxtisas: 060642 “Qida məhsulları mühəndisliyi”
         İxtisaslaşma: “İaşə məhsullarının texnologiyası və iaşənin  təşkili”
         Qrup 713M
         1. Nəsibov Röyal Fizuli - Разработка технологии сладких взбитых изделий на
основе биообработанных семян бобов - i.ü.f.d., müəl. Ş.N.Yusifzadə
         
         İxtisas: 060642 “Qida məhsulları mühəndisliyi”



         İxtisaslaşma: “Qida təhlükəsizliyi”
         Qrup 722M
         1. Mustafayev Emin Aytək - “C” vitamininin xammal bazası, istehsal üsulları,
sabitləşdirici və zənginləşdirici kimi qida sənayesində tətbiqi imkanlarının araşdırılması
- dos. E.B.Fərzəliyev
         2. Hüseynli Zair Xalis - Təbii şirələrin keyfiyyətini və təhlükəsizliyini
formalaşdıran amillərin tədqiqi - dos. N.S.Qədimova
         3. Quliyeva Nərmin Tahiq - Süd sənayesində istehsal edilən məhsulların
təhlükəsizliyi, onların istehsalında HACCP sisteminin tətbiqi və kritik nəzarət
nöqtələrinin müəyyənləşdirilməsi - b.ü.f.d., müəl. M.R.Yusifova
         4. Möhbalıyeva Nigar Hidayət - HACCP prinsipi əsasında çörək-bulka
məmulatlarının keyfiyyətinin idarə edilməsinin işlənməsi və tədqiqi - b.ü.f.d., müəl.
S.İ.Məhərrəmova
         5. Musayeva Günay Müşviq - Süd məhsullarının təhlükəsizliyini və keyfiyyətini
təmin edən amillərin tədqiqi - b.ü.f.d., müəl. A.Ə.Babaşlı
         
         İxtisas: 060647 “Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi”
         İxtisaslaşma: “Metrologiya və metroloji təminat”
         Qrup 942M
         1. Eyvazlı İsmayıl Fuad - Yerli ayaqqabı istehsalı müəssisələrində keyfiyyətin
yüksəldilməsində metroloji təminat məsələlərinin tədqiqi - dos. Z.Y.Aslanov
         2. Tağızadə Şəbnəm Vasif - Geyim istehsalı müəssisələrində keyfiyyətə nəzarətin
metroloji təminat göstəricilərinin tədqiqi - dos. İ.M.Seydəliyev
         3. İsrayılova Camalə Əli - Toxuculuq sənayesi müəssisələrində istehsal olunan
məhsulların keyfiyyətinin sistemli idarə edilməsinin tədqiqi - dos. İ.M.Seydəliyev
         4. Qaraqaşlı Tural Məmməd - Çörək-bulka məmulatı istehsalı müəssisələrində
metroloji təminatın tədqiqi - b/m., i.ü.f.d. K.S.Dadaşova
         5. Yolçuyeva Nazlı Səbuhi - Sumqayıt Tekstil Parkında trikotaj polotnosunun
keyfiyyətinə təsir edən texnoloji göstəricilərin tədqiqi - b/m., t.e.f.d. İ.S.Rəcəbov
         
         İxtisas: 060647 “Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi”
         İxtisaslaşma: “Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma (sahələr üzrə)”
         Qrup 952M
         1. Şahlarov Tərbiz Hüseyn - Azərbaycanda istehsal olunan kişi üst geyimlərinin



keyfiyyətinə təsir edən amillərin tədqiqi - dos. Z.Y.Aslanov
         2. Məmişova Fidan İlham - Mebel parçalarının sertifikatlaşdırılması məqsədi ilə
onların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi - prof. M.N.Nuriyev
         3. Cəfərli Anar Hüseyn - Sumqayıt Tekstil Parkında istehsal olunan parçaların
yekun bəzək əməliyyatlarının standartların tələblərinə uyğunluğunun tədqiqi - prof.
M.N.Nuriyev
         
         İxtisas: 060647 “Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi”
         İxtisaslaşma: “Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma (sahələr üzrə)”
         Qrup 953M
         1. Muradlı İlkin Aqil - Совершенствование сертификационных испытаний
женской одежды - dos. E.M.Əfəndiyev
         2. Kərimli İnci Ramiz - Исследование потребительских свойств кожаной
обуви в процессе ее формирования - dos. S.İ.Abdullayeva
         
         İxtisas: 060625 “Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi”
         İxtisaslaşma: “Yüngül sənaye və məişət xidmətinin texnoloji maşın və
avadanlıqları”
         Qrup 664M
         1. Qasımova Gülnarə Bəkir - Toxucu maşınlarında səs küyün azaldılması
metodlarının işlənməsi - t.ü.f.d. E.N.Cəfərov
         2. Abbasov Cəmil Mahir - Dəqiq mexanizmlərin hesablanması və konstruksiya
edilməsi metodlarının analizi - t.ü.f.d. E.N.Cəfərov
         3. İsayev Fazil Həmzə - Pambığın ilkin emalı müəssisələrində texnoloji
proseslərin avtomatlaşdırılması - prof. V.N.Hüseynov
         
         İxtisas: 060625 “Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi”
         İxtisaslaşma: “Yüngül sənaye və məişət xidmətinin texnoloji maşın və
avadanlıqları”
         Qrup 661M
         1. Allahverdiyeva Ləman Yaşar - Анализ конструкции игловорсовальной
машины и процесса ворсования - prof. M.H.Fərzəliyev
         
         İxtisas: 060625 “Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi”



         İxtisaslaşma: “Yeyinti sənayesi və iaşə ticarətinin texnoloji maşın və
avadanlıqları"
         Qrup 672M
         1. İmamquliyev Nurxan Sarxan - Qida məhsullarının təhlükəsizliyini təmin etmək
üçün maşınlarda tətbiq edilən materiallar - t.ü.f.d. E.N.Cəfərov
         2. Rəhimova Şəbnəm Fərhad - Maye qida məhsullarını ayırmaq üçün maşınların
konstruksiyalarının analizi - prof. M.H.Fərzəliyev
         
         İxtisas: 060625 “Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi”
         İxtisaslaşma: “Yeyinti sənayesi və iaşə ticarətinin texnoloji maşın və
avadanlıqları"
         Qrup 671M
         1. Əliyev Seymur Tahir - Анализ конструкций машин для разделения
грубодисперсных пищевых суспензий - prof. M.H.Fərzəliyev
         
         İxtisas: 060643 “Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi”
         İxtisaslaşma: “Tikiş məmulatlarının texnologiyası”
         Qrup 816M
         1. Məmmədova Günay Əfqan - Uşaq geyimlərinin hazırlanmasında istifadə edilən
parçaların analizi - t.e.n. T.Q.Səfərova
         2. İsgəndərova Aygün Natiq - Yaz-payız qadın geyimlərində istifadə edilən
parçaların analizi - t.e.n. T.Q.Səfərova
         3. Şirinli Sevda Şahin - Kişi kostyum geyimlərində istifadə edilən yarımyun
parçaların analizi - t.e.n. T.Q.Səfərova
         4. Abdullazadə Kənan Səlim - Geyim hissələrinin açılmasının qurulmasında
parçanın xassələrinin və texnoloji prosesin təsirinin öyrənilməsi - prof. F.Ə.Vəliyev
         
         İxtisas: 060643 “Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi”
         İxtisaslaşma: “Təbii liflərin istehsalının texnologiyası və avadanlıqları"
         Qrup 866M
         1. Şabanov Tahir Azad - Xam pambığın ilkin emalının texnoloji proseslərinin
səmərəliliyinin yüksəldilməsi tədbirlərinin işlənib hazırlanması - prof. V.N.Hüseynov
         2. Zahirova Mədinə Xəlil - Çiyidin delinterlənməsi prosesinin səmərəliliyinin
yüksəldilməsi üzrə tədbirlərin işlənib hazırlanması - prof. V.N.Hüseynov



         3. Musayeva Bədirə Elşad - Xam-pambıqdan iri zibil təmizləyici maşınların
qidalandırıcı valiklərinin sürətinin məhsuldarlığa təsirinin tədqiqi - prof. F.Ə.Vəliyev
         4. Denikayeva Aynur İqor - Mexaniki üsulla delintin çiyiddən ayrılmasında
istifadə edilən maşınların analizi - prof. F.Ə.Vəliyev

       Əsas : MM direktorunun təqdimatı.
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