CV

Adı:
Soyadı:

Arzu
Nuriyeva

Ünvanı:

Bakı şəhəri, Azadlıq pr.125, ev 104

Təvəllüdü:

09/04/1972

Ailə vəziyyəti:

Ailəli

E-mail:

Doktor/Arzu1972@mail.ru

Tel:

mob:+994 55 208 34 06

Təhsili:

1990 - 1996 Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti
1996 - 1997 Bakı şəhəri 5saylı klinik xəstəxananın anezteziologiya və
reanimatologiya şöbəsi,internatura

Elmi dərəcəsi və elmi adı:
Peşə fəaliyyəti:

2017- Tibb Üzrə Fəlsəfə doktoru, assistent

2011 – 2018 Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə
İnstitutu, Şüa diaqnostikası kafedrasının assistenti.
Şüa diaqnostikası kafedrasında diplomdan sonrakı tibb təhsil sistemində şüa diaqnostikası üzrə
mühazirələr, seminarlar, praktiki məşğələlər və elmi məqalələr metodiki tədris vasitəsinin işlənib
hazırlanması klinik araşdırmalar. Praktiki səhiyyəyə məsləhət yardımı. Kafedranın elmi təqdiqat işinin
məhsul icraçısı.
2005-2011 ci il Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutun, Anezteziologiya və
reanimatologiya kafedrasının assistenti.
Kafedrada həkim müdavimlərlə praktiki məşğələlər,seminarlar klinik araşdırmalar, elmi
məqalələr,kafedranın kuratoru.Şüa diaqnostikası kafedrasının elmi fəaliyyətində iştirak ədəbiyyatın
toplanması,tədqiqatların aparılması,tədris prosesinin təşkili. 1996-1997 ci il
Bakı şəhəri 5saylı klinik xəstəxananın anezteziologiya və reanimatologiya şöbəsi,internatura.
Professor və müəllim heyyətinin mühazirə və seminarlarında,xəstələrin klinik baxışında iştirakı
xəstəlik tarixlərinin tərtib edilməsi kolloqviumların keçirilməsi.İntensiv terapiya şöbəsində xəstələrin
müalicəsi,eyni zamanda təxirə salınmaz vəziyyətlərdə olan xəstələrə vaxtında düzgün tibbi yardımın
təşkili.

Nəşrlər: Şüa diaqnostikası sahəsində 15 yaxın elmi işlər, eyni zamanda metodik tədris vasaiti,
məqalələr dövrü nəşriyyatda və respublikadan kənar çap olunmuşdur.
Elmı konfranslarda iştirakı:
5 may 2017-ci ildə Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda Ümumi liderin
H.Əliyevin doğum gününə hərs olunmuş elmi-praktiki konfransda məruzə ilə cıxış etmişəm.
Dillər: Azərbaycan (əla), Rus (əla), İngilis (yaxşı)
Kompüter bacarıqları Windows XP, MSWord, Excel
Nəşr olunmuş elmi-işlərin siyahısı:
1.Şəhər və kənd populyasında fetometrik nəticəliərin gender xüsusiyyətləri
“Sağlamlıq jurnalın” Bakı 2014
2. Ultrasəs müayinəsində dölün bəzi fetometrik ölçülərinin korrelyasiyası
“Azərbaycan Tibb Jurnalı” Bakı 2014
3. Характеристика пролангированности беременности до нормального ее сроков методом
Каплана-Мейера “ Общественное здоровъе и здравоохранение” Казань 2014
4. Исполъзование метода Каплана-Мейера для характеристики пролангированности
беременности до нормального сроков “Сборник статьей по материалам XXV-XXVI
международных заочных научно-практических конф,” Вопросы медицины, Москва 2014
5. Azərbaycan populyasiyasının fetometrik səciyyələri barədə “Azərbaycan Təbabətinin Müasir
nəaliyyətləri” Bakı 2014
6. Ultrasəs müayinəsində dölün bədən kütləsinin hestasiya yaşına uyğunsuzluğunun proqnostik
əhəmiyyəti “Sağlamlıq jurnalı” Bakı 2015
7. Fetometrik ölçülərin reqression modelləri barədə “Onkologiya” Bakı 2015
8. Müasir dövürdə fetal kütlənin sentil səciyyələri “Onkologiya” Bakı 2017
9. Hamiləliyin birinci 3-aylığında exoqrafik ğöstəricilərin təyini “Elm və həyat” Bakı 2017
10. Erkən hamiləliyin exoqrafik əlaməti” Bakı,Azərbaycan Təbabətinin Müasir nəaliyyətləri
2018
11. Dərs vəsaiti: “Dölün ultrasəs müayinəsi” Bakı 2018
12. “Dölün xroniki plasentar çatışmamazlığının inkişafının proqnozlaşdırılması markerləri” Bakı
Sağlamlıq 2018
Peşəkar təcrübəsi:
Erkən hamiləlik patologiyalarının,qarın boşluğunun və kicik canaq orqanlarının ultrasəs
müayinəsi
Nailiyyətlər:
Azərbaycan Təbabətinin Müasir Nailiyyətləri Plasentar catışmazlıq zamanı birinci ücaylıqdan
eytibarən dölün döl patologiyalarının proqnozlaşdırılması.
Səhiyyə Nazirliyi komissiyalarında iştirakı Əlavə: 1. Nəşr olunmuş elmi işlərin siyahısı
Qeyd: Siyahı elektron formada instutda qəbul olunmuş formatda elmi hissədən əldə edilə
bilər.

