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Təhsili 

 

1988-1994          Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti 

                           1994-1995          Bakı ş.,3 saylı ŞK xəstəxanası,cərrahiyyə üzrə internatura     

1996-1999          Azərbaycan Dövlət Həkimləri təkmilləşdirmə İnstitutu,                               

cərrahiyyə kafedrası,aspirant 

 

Elmi dərəcəsi və elmi adı 

                            

             2000          Tibb elmləri namizədi, dosent 

 

 

Peşə fəaliyyəti 

 

2002 -2018         Azərbaycan Dövlət Həkimləri təkmilləşdirmə İnstitutu,     cərrahiyyə 

kafedrasının dosenti. 

Cərrahiyyə kafedrasında diplomdan sonrakı tibbi təhsil sistemində kəskin cərrahi xəstəliklər, 

əməliyyatdan sonrakı dövrdə xəstələrin aparılması və müalicəsi  üzrə mühazirələr, 

seminarlar və praktiki məşğələlər, elmi məqalələr, metodiki tədris vəsaitlərinin 

işlənib hazırlanması, klinik araşdırmalar, praktiki səhiyyəyə məsləhət yardımı. 

Kafedranın elmi tədqiqat işinin məsul icraçısı 

             1999-2002   Azərbaycan Dövlət Həkimləri təkmilləşdirmə İnstitutu, cərrahiyyə                        

kafedrasının assistenti 

Kafedrada həkim müdavimlərlə praktiki məşğələlər, seminarlar, klinik 

araşdırmalar, metodiki tövsiyələrin işlənib hazırlanması və elmi məqalələr, 

kafedranın kuratoru. 

             1996-1999         Azərbaycan Dövlət Həkimləri təkmilləşdirmə İnstitutu, cərrahiyyə     

kafedrasının aspirantı 



Professor və müəllim heyətinin mühazirə və  seminarlarında, xəstələrin klinik 

baxışında iştirakı, xəstəlik tarixlərinin tərtib edilməsi, minimumların 

verilməsi.”Qida borusu-mədə keçəcəyinin çatmamazlığı (klinika,diaqnostika və 

müalicəsi” mövzusunda namizədlik dissertasiyasının tamamlanaraq başa 

çatdırılması və müdafiəsi 

              1995-1996 Azərbaycan Dövlət Həkimləri təkmilləşdirmə İnstitutu, cərrahiyyə   

kafedrasının baş laborantı 

Cərrahiyyə kafedrasının elmi fəaliyyətində iştirak, ədəbiyyatın toplanması, 

tədqiqatların aparılması, tədris prosesinin təşkili 

              1994-1995       Bakı şəhər 3 saylı xəstəxana,  cərrahiyyə şöbəsi,internatura 

Cərrahiyyə şöbəsində xəstələrin müalicəsi, eyni zamanda təcili cərrahi xəstələrə 

vaxtında düzgün tibbi yardımın təşkili 

 

 

Nəşrlər 

 

Cərrahiyyə sahəsində altmışa yaxın elmi işlər, eyni zamanda metodik tədris vəsaitləri, 

məqalələr dövrü nəşriyyatda və respublikadan kənar çap olunmuşdur. 

 

Elmi konfranslarda iştirakı 

 

                     1997         “  Maqnetо theraрy in  the comрlex treatment of reflux – esophagitis”  

mövzusunda elmi-praktik konfrans ,Bakı,çıxış 

                     1998        “ Qida –borusu mədə keçəcəyinin çatmamazlığının klinikasına dair” 

mövzusunda elmi-praktik konfrans ,Bakı,çıxış 

                      1999          “Реконструкция пищеводно-желудочного перехода под контролем 

эзофагоманометрии”  mövzusunda elmi-praktik konfrans ,Moskva,çıxış 

                      1999           “Современные представлениях о показаниях к хирургическому 

лечению недостаточности пищеводно-желудочного перехода” mövzusunda elmi-praktik 

konfrans ,Tbilisi,çıxış 

                      2000           “Reflüks-ezofagit;konservativ, yoxsa cərrahi müalicə?” mövzusunda 

elmi-praktik konfrans ,Bakı,çıxış    

                      2000           “ Qastroduodenal qanaxmalarda mədənin drenə edilməsi əməliyyatları” 

4-cü Avro-Asiya qastroenteroloji Konqresi, Daşkənd, çıxış 

                      2000             “Pilorodudenal stenozlar zamanı orqansaxlayıcı əməliyyatlar” mövzu-

sunda elmi-praktik konfrans ,Bakı,çıxış 

                      2000              “ Прецизионный шов в желудочно-кишечной хирургии” mövzu-

sunda elmi-praktik konfrans ,Bakı,çıxış 

                      2001               “ Дренирующие желудок операции при кровоточащих язвах 

двенадцатиперсной кишки у геронтологических болъных” mövzusunda elmi-praktik 

konfrans ,Moskva,çıxış 

                       2001              “Органосохраняюшие операции при пилородуоденалъном 

стенозе у лиц пожилого и старческого возраста” mövzusunda elmi-praktik konfrans, 

Moskva,çıxış  

                     2002         “Qanaxan eroziv-xoralı ezofagitlərin cərrahi müalicəsi” mövzusunda 

elmi-praktik konfrans ,Bakı,çıxış 

                    2002           “Применение внеслизистого шва при формировании желудочно-

кишечных анастомозов” mövzusunda elmi-praktik konfrans,Bakı ,çıxış.    

                      2003              “Morfological peculiarities of bleeding reflux oesofagitis»,VI 

Beynəlxalq Avroasiya və Azərbacan Qastroenteroloq və Cərrahların Konqresi,Bakı,çıxış 



                    2003               “Qanaxan 12 barmaq bağırsaq xoraları zamanı vaqotomiyanın 

əhəmiyyəti”, VI Beynəlxalq Avroasiya və Azərbacan Qastroenteroloq və Cərrahların Konqresi, 

Bakı,çıxış 

                     2003              “Рефюкс-эзофагит и хронический холецистит” mövzusunda 

elmi-praktik konfrans, Bakı,çıxış 

                     2003             “Reflüks-ezofagit zamanı cərrahi əməliyyata göstərişlərə müasir 

baxış” , mövzusunda elmi-praktik konfrans,Bakı, çıxış 

                     2003             “Təkrari əməliyyatlar zamanı selektiv proksimal vaqotomiya və 

fundoplikasiyanın imkanları” , mövzusunda elmi-praktik konfrans,Bakı, çıxış 

                      2003             “Qanaxan reflüks-ezafagitlərdə cərrahi taktika” , mövzusunda elmi-

praktik konfrans,Bakı, çıxış 

                       2005             “Perforativ 12 b/b xorasının tikilməsindən sonrakı piloroduodenal 

stenoz” , mövzusunda elmi-praktik konfrans,Gəncə, çıxış 

                      2005             “Duodenal xora mənşəli stenozlarda selektiv proksimal vaqotomiya 

əməliyyatı ilə drenəedici əməliyyatların effektivliyi” , mövzusunda elmi-praktik konfrans,Bakı, 

çıxış 

                        2006            “The features of helico-bacter exopansion of esophageal and qastric 

mu-cousin patients vith qastroesophageal reflux disease” , IX Beynəlxalq Avroasiya cərrahiyyə 

və qastroenterologiya konqrensi,elmi-praktik konfrans,Bakı, çıxış 

                       2006             “Application of precions stitches at qastrodrainage operations” , IX 

Beynəlxalq Avroasiya cərrahiyyə və qastroenterologiya konqrensi, elmi-praktik konfrans,Bakı, 

çıxış 

                       2007             “Təcili əməliyyatlar zamanı köndələn qastroduodenoanastamozların 

imkanları” , mövzusunda elmi-praktik konfrans,Bakı, çıxış 

                         2011             “Ultura sound diaqnostics of early complictions after alloplasty of 

anteroventral hernias”, XII Beynəlxalq Avroasiya cərrahiyyə və qastroenterologiya konqrensi, 

elmi-praktik konfrans,Bakı, çıxış 

                        2014             “Kəskin pankreatitin cərrahi müalicəsinin xüsusiyyətləri”, mövzu-

sunda elmi-praktik konfrans,Bakı, çıxış 

                        2014             “Profilaktik məqsədlə aparılan alloplastikanın uzaq nəticələri”, 

mövzusunda elmi-praktik konfrans,Bakı, çıxış 

                        2014             “Duodenal xora ağırlaşmalarında təkrari əməliyyat zamanı orqan-

saxlayıcı əməliyyatların tətbiqi” , mövzusunda elmi-praktik konfrans,Bakı, çıxış 

                        2014             “Xroniki duodenal keçməməzlik zamanı xroniki kalkulyoz xole- 

sistitin diaqnostikası və cərrahi müalicəsinin xüsusiyyətləri” , mövzusunda elmi-praktik kon-

frans,Bakı, çıxış 

 

Dillər 

 

Azərbaycan (əla), Rus (yaxşı), İngilis (kafi) 

 

Kompüter bacarıqları 

 

Windows XP, MS Word, MS Excel 

 

 

 

Nəşr olunmuş elmi-işlərin siyahısı: Əlavə olunur 

 

 

.... 



Peşəkar təcrübəsi ümumi cərrahiyyə,abdominal cərrahiyyə:qastroektomiya,mədə 

rezeksiyası,vaqotomiya,xolesistektomiya,öd yollarında rekonstruktiv 

əməliyyatlar,herniotomiya,appendektomiya,qaraciyərin hissəvi rezeksiyası,bağırsaq 

rezeksiyaları,hemikolektomiyalar,flebektomiyaa,hemorroidektomiya,anal fistulaların ləğvi,aşağı 

ətrafların amputasiyaları(postdiabetik qanqrenalar zamanı) və s. 

 

qeyd:cərrahi ixtisaslar üçün icra etdiyi əməliyyatların növləri qeyd olunmalıdır. 

 

 

Nailiyyətlər                                      
(o cümlədən İxtira, patentin alınması, səmərələşdirici təklif və b.) 

Устройства для измерения врутртполостного давления. Патент НП, 42 выдан НЦПЭ 

Азербайджана 02.02.1995, N 94/000443 

 

 

Səhiyyə Nazirliyinin komissiyalarında iştirakı      - Sertifikasiya komissiyası,2013-2017 

 

Əlavə 1.Nəşr olunmuş elmi işlərin siyahısı 

qeyd: siyahı elektron formada institutda qəbul olunmuş formatda elmi hissədən əldə edilə 

bilər. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


