
 

Elmi və elmi-metodiki əsərlərinin siyahısı 

1. Azərbaycan həmkarlar ittifaqları inzibati amirlik rejimi dövründə (XX əsrin 

20-30-cu illəri). Bakı, Elm, 2004, 376 s.    

2. Azərbaycan Həmkarlar ittifaqlarının tarixi (1905-2005-ci illər)Bakı, Azər 

nəşriyyatı, 2005,451 s. (şərikli) 

3. Azərbaycan həmkarlar ittifaqının fəhlə sinfinin mədəni- texniki səviy-

yəsinin və maddi rifah-ının yüksədilməsi sahə-sində fəaliyyəti (1920-1932-

ci illər) Azərbaycan EA  Ta-rix İnstitutunun və S.M. Kirov adına ADU-nun 

tarix fakül-təsinin gənc alim-lərinin ÜİLKGİ-nin yaranmasının 65 ill-iyinə 

həsr olunmuş elmi konfransinın tez-isləri. Bakı, 1984.  

4. Azərbaycan Həmkarlar ittifaqlarının fəhlələrin əmək fəalığının yüksəl-

dilməsində rolu (1926-1932-ci illər)Azərbaycan EA  Ta-rix İnstitutu gənc al-

imlərinin Böyük Vətən Müharibəsində qələbənin 40 illiyinə həsr olunmuş II 

elmi konfransının mate-rialları. I hissə. Bakı, 1987.5s  

5. Azərbaycan Həmkarlar ittifaqlarının təşkilati cəhətdən möhkəmlən-məsi və 

onların tərkib-ində dəyişikliklər (1926-1932-ci illər)  Azərb. SSR EA-nın 

xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası № 1, Bakı 1988, s.5-12 

6. Azərbaycan Həmkarlar ittifaqlarının qadınları sənayeyə cəlb etmək 

sahəsində fəaliyyəti (1926-1932-ci illər) Böyük oktyabr sosia-list inqilabının 

70 ill-iyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 1988, s.21 

7. Azərbaycan Həmkarlar ittifaqları sənayenin inkişafı uğrunda mübar-izədə 

(1926-1932-ci illər) Namizədlik dissertasiyasının avtoreferatı.Bakı, 1988, 

28s 

8. Azərbaycan Həmkarlar ittifaqlarının mədəni –maarif işi (1920-iyun 1941-ci 

illər)Azərbaycan Dövlət quruluşunun bərpa olunması gününə həsr olunmuş 

elmi kon-fransın Əsərləri. Bakı,1991, s.148-151. 

9. Azərbaycan Həmkarlar ittifaqlarının beynəl-miləl əlaqələri (1920-1940-cı 

illər)Azərbaycan tarixi problemləri üzrə gənc tədqiqatçıların birinci 

respublika elmi konf-ransının Əsərləri, Bakı,1991, s. 339-342. 

10. Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının təşkilati cəhətdən 

formalaşmasıAzərbaycan tarixi məsələlərinə həsr olu-nmuş   elmi   konfra-

nsın məruzələri.Bakı, 1992,s. 114-118. 

11. Şərqdə ilk demokratik respublika  “İqtisadçı” qəzeti, № 14, Bakı, 1992. 

12. 20-30-cu illərdə Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının sosial siyasəti. 

Azərbaycan tarixi problemləri üzrə məruzələr məcmuəsi Bakı, 1992, s.107-

110 

13. Təhsil sistemində mühüm nailiyyət.“Müxalifət” qəzeti, 11 fevral 1993. 



14. Müsavat partiyası və onun demokratik hərə-katın inkişafında rolu “Müsavat” 

qəzeti, 4 mart 1993. 

15. Azərbaycanda sənayeləşdirmənin həyata keçirilməsində həmkarlar 

ittifaqlarının rolu (1926-1932-ci illər)Azərbaycan tarixinin problemləri, 

Məqalələr toplusu Bakı, 1993, s.169-174 

16. Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının hamilik işinin təşkilində iştirakı (20-30-

cu illər)Azərbaycan tarixi problemlərinin gənc tədqiqatçılarının 3-cü 

respublika elmi konfransının məruzə-lər məcmuəsi Bakı, 1995, s. 85-88. 

17. Azərbaycanda sənayeləşdirmə problemlərinin bəziməsələləri.ADİU-nun 

professor – müəllim heyətinin 1993-cü ilin elmi təd-qiqat işlərinin yekun-

larına həsr olunmuş elmi tematik konfran-sının məruzələrinin tezisləri. 17-

18 mart 1994-cü il. Bakı, 1995, s. 38-39 

18. Bakı müəssisələrinin digər ölkələrlə təcrübə mübadiləsində həmkarlar 

ittifaqlarının rolu (20-30-cu illər)“Azərbaycan beynəlxalq çöxtərəfli 

qarşılıqlı əlaqələrində Bakının rolu” adlı III Bakı Beynəlxalq 

Simpoziumunun ma-terialları. Bakı, 1997, s. 286-288 

19. İstehsalat müşavirələrinin fəhlələrin istehsalata cəlb edilməsində rolu (20-

30-cu illər)    ADİU-nun professor-müəllim heyətinin  1996-cı ilin elmi 

tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr olunmuş elmi tematik konfrasının 

məruzə-lərinin tezisləri , Bakı,1997, s.106-107 

20. Azərbaycan həmkarlar ittifaqı mətbuatının sənayenin inkişaf etdirilməsində 

rolu (20-30-cu illər) ADİU-nun professor-müəllim heyətinin 1997-ci ilin 

elmi tədqiqat işlərinin yek-unlarına həsr edilmiş elmi tematik konfr-ansda 

dinlənilmiş məruzələrin  tezisləri. Bakı, 1998, s. 66-68.  

21. Azərbaycan tarixi kursunun proqramı Bakı, 1999. 3 ç.v. H.Cəfərovla şərikli 

22. Программа курса «История Азербайджана» Bakı, 1999 H.Cəfərovla 

şərikli 

23. Azərbaycanda işsizlik problemimi tarixi aspektləriİqtisad elmləri: nəzəriyyə 

və praktika. Bakı, 1999, №1-2, s. 138-142 

24. Azərbaycan həmkarlar ittifaqları mətbuatının yaranması tarixindən (20-30-

cu illər)Tarix və onun problemləri.  Bakı, 1999, № 1, s. 137-142. 

25. Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarında milli aliseçkiliyin təzahürləri (20-30-cu 

illər)Tarix və onun problemləri.  Bakı, 2000, № 1, s. 128-133. 

26.  Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının 20-30-cu illər tarixinin tədqiqinə 

dairTarix və onun problemləri.  Bakı, 2000, № 3-4, s. 116-120 

27. Azərbaycan həmkarlar ittifaqları və Milli münasibətlər məsələləri (20-30-cu 

illər)ADİU-nun professor müəllim heyətinin 1999-cu ilin elmi tədqiqat 

işlərinin yekunlarına həsr edil-miş elmi konfransın məruzələrinin tezis-ləri. 

Bakı, 2000, s. 134-136. 



28. Azərbaycan Tarixi. Qiyabi təhsil alan tələbələr üçün metodik tövsiyyələr. 

Bakı,2001. 24s. H.Cəfərovla şərikli 

29. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının neft strategiyası Azərbaycan Respub-

likasının 10-cu ildö-nümünə həsr olunmuş elmi-praktiki konfr-ansın tezisləri 

(12-13 oktyabr 2001-ci il). Bakı, 2002.  

30. “Tarix” fənni üzrə metodik vəsait. Bakalavr pilləsi üçün. Bakı, 2002. 

28s.R.İmanovla şərikli. 

31. Методическое пособие «Истории» (для бакалавров)  Bakı, 

2002.28sR.İmanovla şərikli. 

32. XX əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycanda əməyin intensivləşdiril-məsində 

həmkarlar ittifaqlarının fəaliyyəti Tarix və onun problemləri. Bakı, 2002, № 

1, s. 65-77 

33. Azərbaycan həmkarlar ittifaqları və fəhlə ixtiraçılığı (20-30-cu illər) Tarix 

və onun problemləri. Bakı, 2002, № 3,s. 66-70 

34. Azərbaycan həmkarlar ittifaqları və əmək intizamı məsələləri  (20-30-cu 

illər) 2001-ci ildə ADİU-nun büdcə təyinatlı elmi tədqiqat işlərinin 

yekununa həsr edil-miş elmi praktiki konfransın tezisləri.   Bakı,2002, s.151-

152 

35. Azərbaycan Xəzər dəniz gəmiçiliyinin tarixi. Dərs vəsaiti Bakı, 2003. 6,25 

c.v R.İmanovla şərikli. 

36. Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının 20-30-cu illərdə əmək mühafizəsi 

sahəsində fəaliyyəti Tarix və onun problemləri. Bakı, 2003, № 4,s.115-120 

37. Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının bədən tərbiyəsi və idmanın inkişaf 

etdirilməsi sahəsində fəaliyyəti (20-30-cu illər) 2002-ci ildə ADİU-nun 

büdcə təyinatlı elmi tədqiqat işlərinin yekununa həsr edil-miş elmi praktiki 

konfransın tezisləri. Bakı,2003,s.232-233 

38. Azərbaycan həmkarlar ittifaqları kadrlarının hazırlnamasında milli ayrı-

seçkiliyin təzahürləri (XX əsrin 20-30-cu illəri) Ekalogiya, fəlsəfə, 

mədəniyyət. Elmi məqalələr məcmuəsi. 36-cı buraxılış. Bakı, 2004, s. 285-

290 

39. Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının təşkilat-lanmasında inzibati amirliyin 

təzahürləri Tarix və onun problemləri. Bakı, 2004, № 1, s. 93-106 

40. Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının 20-30-cu illər tarixinin öyrənilməsi 

məsələsinə dair Azərbaycanşünaslar müstəqil birliyinin 10 illiyinə həsr 

olunmuş Azərbaycanşünasların beynəlxalq elmi nəzəri yubiley konfransı. 

Bakı. 24-25 yanvar 2002. Məruzələr məcmuəsi. Bakı, 2004, s. 79-82. 

41. Azərbaycan Həmkarlar ittifaqlarının say və mil-li tərkibində dəyişiklik-lər 

ruslaşdırma siyasə-tinin göstəricisi kimi (XX əsrin 20-30-cu illəri) Tarix və 

onun pro-blemləri. Bakı, 2004, №2 , s. 129-138. 



42. Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının əmək muz-eyi və mədəni maarif işi (XX 

əsrin 20-30-cu illəri)Azərbaycan tarixi muzeyi – 2004. Məqalələr toplusu. 

Bakı, 2004, s. 236-244 

43. Azərbaycanda ilk həmkarlar təşkilatlarının yaranması tarxindən Azərbaycan 

Cümhüriyyətinin 86-cı ildö-nümünə həsr olunmuş Respublika elmi kon-

fransının materialları. Bakı,2004,s.123-132. 

44. Azərbyacan həmkarlar ittifaqlarının sosial problemlərin həllində rolu (XX 

əsrin 20-30-cu illəri)Bakı Universitetinin Elmi Xəbərləri. Humanitar elmlər 

seriyası. Bakı, 2005, № 1, s. 73-80. 

45. Azərbaycan həmkarlar ittifaqları kadrlarının-hazırlanması (XX əsrin 20-30-

cu illəri)Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Univer-sitetinin Xəbərləri. Humanitar 

elmlər seriyası. Bakı, 2005, №1 s. 472-478 

46. Azərbaycan həmkarlar ittifaqları üzərində partiya nəzarətinin güclənməsi 

(XX əsrin 20-30-cu illəri ) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Univer-sitetinin 

Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, 2005, № 2, s. 621-627 

47. Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının sənayedə yeni texnikanın tədbiqi 

sahəsində fəaliyyəti (XX əsrin 20-30-cu illəri)Sumqayıt Dövlət 

Universitetinin Elmi Xəbərləri. Sosial və humanitar elmlər bölməsi. cild 1. 

Sumqayıt,2005,№1. 

48. Azərbaycan Həmkarlar ittifaqlarının fəhlələrin texniki cəhətdən savad-

landırılmaısnda iştirakı (XX əsrin 20-30-cu illəri)Tarix və onun problemləri, 

Bakı, 2005, № 2, s. 101-110. 

49. Azərbaycan Həmkarlar ittifaqlarının beynəlxalq həmkarlar hərəkatı ilə 

əlaqələri (XX əsrin 20-30-cu illəri)Azərbaycan Dillər Universitetinin Elmi 

Xəbərləri, Bakı, 2005, № 3, s. 134-136 

50. Həmkarlar ittifaqlarının Sovet cəmiyyətində rolu (XX əsrin 20-30-cu 

illəri)Dirçəliş - XXI əsr. Bakı, 2005, № 86-87, s. 359-366. 

51. Azərbaycan həmkarlar ittifaqları mədəniyyət ocaqlarının fəaliyyəti (XX 

əsrin 20-30-cu illəri )Azərbaycan tarixi muzeyi – 2005. Məqalələr toplusu. 

Bakı, 2005, s. 284-292 

52. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqlarının fəaliyyə-tində kollektiv müqavilə 

kompaniyasının rolu (XX əsrin 20-30-cu illəri) Odlar Yurdu Univer-sitetinin 

elmi və pe-daqoji Xəbər-ləri.Hüquq, sosial- ictimai, iqtisadi, filologiya və 

pedaqoji elmlər seriyası. Bakı, 2005, № 14, s. 64-71. 

53. Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının iqtisadi fəaliyyətində istehsalat 

müşavirələrinin rolu (XX əsrin 20-30-cu illəri)Tarix və onun problemləri. 

Bakı, 2005, № 4, s. 42-48. 



54. Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının əmək inti-zamının təşkili sahəsində 

fəaliyyəti(XX əsrin 20-30-cu illəri)Azərbaycan Dovlət Pedaqoji Univer-

sitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası . Bakı, 2006, № 1. s. 324-331 

55. Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının işsizlik probleminin həllində iştirakı. 

(XX əsrin 20-30-cu illəri) Azərbaycan Dillər Universitetinin Elmi Xəbərləri. 

Bakı, 2006, № 2, s. 142-145. 

56. Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının sosialist təsərrüfat sisteminin 

yaradılması sahəsində ilk tədbirləri. Azərbaycan Dovlət Pedaqoji Univer-

sitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası . Bakı, 2006, № 2. s. 242-250 

57. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqlarının sənayeləş-dirmənin həyata keçiril-

məsinə maddi vəsait toplanmasında iştirakı (XX əsrin 20-30-cu illəri) Odlar 

Yurdu Univer-sitetinin elmi və pedaqoji Xəbərləri. Hüquq, sosial ictimai, 

iqtisad, filalogiya və pedaqoji elmlər seriyası. Bakı, 2006, № 17, s. 42-48 

58. Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının mədəniy-yətin inkişafında rolu (XX 

əsrin 20-30-cu illəri)Mədəniyyət dünyası, Elmi- nəzəri məcmuə. XII 

buraxılış, 2006, s. 249-256. 

59. Heydər Əliyev və Azərbaycan həmkarlar ittifaqları“Ülfət” qəzeti. AHİK-in 

orqanı, 3 may 2008, № 19. 

60. Azərbaycan Cümhür-iyyəti dövründə həmkarlar hərəkatı“Ülfət” qəzeti. 

AHİK-in orqanı,24  may 2008, № 21. 

61. Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının əmək mühafizəsi sahəsində XX əsrin 

20-30-cu illərdəki fəaliyyəti təcrübəsindən“Ülfət” qəzeti. AHİK-in orqanı, 

12, 19 iyul 2008, № 28,29. 

62. Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın dövlət quruculuğunun 

banisidir.Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85 illiyinə 

həsr olunmuş “Heydər Əliyev və Həmkarlar İttifaqları” mövzusuda elmi – 

praktik konfransın materialları. 28 aprel, 2008 – ci il.Bakı, 2008.s.21-28. 

63. Heydər Əliyev və Azərbaycan Həmkarlar İttifaqlarıDirçəliş-XXI əsr, 

2008/2009,№ 130-131,s.99-105 

64. Azərbaycan SSR həmkarlar ittifaqları inzabi amrilik sistemində (XX əsrin 

20-30-cu illəri)Tarix elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim 

edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı 2008.46s 

65. Mart soyqırımı tariximizin ən faciəli səhifələrindəndir.  Ülfət” qəzeti, 2009, 

31mart 

66. Azərbaycan  sendiklarının hslkın okums, yazma ğgrənimi alanında 

çalışmaları (20 yüzyılın 20-30-lu yılları)Turan. Stratejik Araştırmalar 

Mərkəzi. Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergi. Türkiyə. Konya, 

2009, № 6.S.73-78 



67. Деяьтелъностъ профсоюзов Азербайджана в 20-30-е годы ХХ векаТруд 

и социалъныеотнощения. Наука практика, образова-ние. М., 2009, № 

6.s 74-78 

68. Квопросы об изучении истории профсоюзов Азербайджана в 20-30-

годах ХХ векаВопросы гуманитарных наук. М., 2009,№ 3.s. 19-23 

69. Участие профсоюзов Азеpбайджана в хозяйственной строителъстве 

(20-30-ые годы ХХ века)Вопросы гуманитарных наук М., 2009 № 5,S. 

36-38. 

70. 1918-ci il Quba faciəsiÜlfət qəzeti, 2009, 25 aprel. 

71. Türk dünyasında ilk Cümhuriyyət Ülfət qəzeti, 2009, 6 iyun. 

72. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqlarının zəhmət-keşlərin maddi rifahının 

yaxşılaşdırılmasında rolu (1946-1991-ci illər)Azərbaycan Texniki 

Universiteti. Elmi əsərlər. Humanitar elmlər seriyası, 2009, № 3,S. 12-15. 

73. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti- 92 Ülfət qəzeti, 2010, 27 may 

74. Azərbaycan Həmkarlar ittifaqlarının mədəniy-yətin inkişafı sahəsində 

fəaliyyəti (1946-1991-ci illər) Azərbaycan Texniki Universiteti. Elmi 

əsərlər. Humanitar elmlər seriyası, 2010, № 3 s. 15-16 

75. Azərbaycan tarixi fənninin proqramı Bakı, 2010 2,8 ç.v. H.Cəfərovla şərikli 

76. Программа курса История Азербайджана Bakı, 2010 3 ç.v H.Cəfərovla 

şərikli 

77. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqlarının savadsızlığın ləğvi sahəsində fəaliyyəti 

(XX əsrin 20-30-cu illəri) Tarix və onun problemləri,2011, №2,Bakı ,2011,s. 

238-248 

78. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının təşkili və 

fəaliyyətiTürk dünyası:dünəni və bu günü. Beynəlxalq elmi konfransın 

tezisləri. 23-24 mat 2011.Bakı, 2011, s. 240-243 

79. Müstəqillik illərində Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının istehsalat fəaliyyəti 

Azərbaycan Texniki Universitetinin Elmi əsərləri. Humanitar elmlər. 2011, 

№.3,s. 22-25 

80. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları müstəqillik illərində (Struktur 

dəyişiklikləri) “Azərbaycan Respubl-ikası Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin tarixi varisidir” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın 

materialları.AMEA Tarix İnstitutu. Elmi əsərlər, 2011№.38, s. 439-443. 

81. Azərbaycan Həmkarlar hərəkatı tarixinin tarixşünaslığı (XX əsrin 20-ci 

illəri) Azərbaycan Tarix Qurumu. Tarix və Gerçəklik.Bakı 2011 №1. s. 42-

49. 

82. Azərbaycan Tarixi fənninin proqramıBakı 2012,44 s 

83. Heydər Əliyevin Respublikanın ictimai-siyasi həyatında rolu (1969-1982-ci 

illər ) Azərbaycan xalqının ümumi lideri Heydər Əliyevin 90 illiy yubleyinə 



həsr edilmiş elmi- praktik konfransın materialları (24aprel 2013-ci il). Bakı 

2013. 25-29. 

84. Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının istehsalat fəaliyyəti (1991-2005-ci illər) 

Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti. Xəbərlər.Bakı 2013. №1. s 86-91. 

85. Respublikanın ictimai- siyasi həyatı (1969-1982-ci illər)“Heydər Əliyev” 

monoqrafiyası, II cilddə.I cild. Bakı 2013.“Heydər Əliyev” monoqrafiyası, 

II cilddə.I cild. Bakı 2013.s.96-105. 

 

 

 

 


