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Təhsili
1998- 2003
2003 -2004
2014- 2015
təhsil)

Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti
Respublika narkoloji dispanser (internatura)
Şərq Avropa Psixoanaliz İnstitutu, Sankt Peterburq, (əlavə ali

Elmi dərəcəsi və elmi adı

Peşə fəaliyyəti
2002-2004 Təcili və təxirəsalınmaz yardımın səyyar feldşeri (3,4 yarımstansiyalar) Bakı
.
Azərbaycan Dövlət Həkimləri təkmilləşdirmə İnstitutu,
psixiatriya və
narkologiya kafedrasının assistenti
Psixiatriya və narkologiya kafedrasında diplomdan sonrakı tibbi təhsil sistemində seminarlar və
praktiki məşğələlər, elmi məqalələr, metodiki tədris vəsaitlərinin işlənib hazırlanması,
klinik araşdırmalar, praktiki səhiyyəyə məsləhət yardımı. Kafedranın elmi tədqiqat
işinin məsul icraçısı
2011-2013 1-N-li psixiatriya xəstəxanasında həkim- psixiatr (“Nevroz” şöbəsi, 1-ci qadın
şöbəsi, xəstəxana üzrə növbətçi həkim
2006 -2018

Nəşrlər
Psixiatriya sahəsində elmi işlər, eyni zamanda metodik tədris vəsaitləri, məqalələr və
klinik protokol dövrü nəşriyyatda və respublikadan kənar çap olunmuşdur.
Elmi konfranslarda iştirakı

2018 “Davamlı psixogen amillərin şizofreniyanin klinika və dinamikasina təsiri”
Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş gənc
alim və rezidentlərin elmi-praktiki konfransı Ə. Əliyev adına DHTİ

2017 “Hərbiçilər arasında narkomaniyanın profilaktikası” treninqın aparıcısı Dahili
Qoşunlar hissəsi, Bakı
2017 “Şizofreniya- biliyin ekspansiyası” psixoloqlar üçün treninqın aparıcısı “
Loqos” psixoloji mərkəz, Bakı
2016 “Konsultasiya və psixoloji xidmətlər” psixoloqlar üçün treninqın aparıcısı
"Gənc psixoloqlar" və “ASAN Könüllülər Cəmiyyəti” - 1-“ASAN xidmət”, Bakı.
2015 “Psixodinamik psixoterapiya” psixoloqlar üçün treninq aparıcısı
“ Loqos” psixoloji mərkəz, Bakı
Dillər
Azərbaycan (əla), Rus (əla), İngilis (yaxşı)
Kompüter bacarıqları
Windows 10, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint

Nəşr olunmuş elmi-işlərin siyahısı: Əlavə olunur

....
Peşəkar təcrübəsi neonatologiya,psixiatriya, narkologiya, psixoterapiya (klassik psixoanaliz,
psixodinamik psixoterapiya)
qeyd:cərrahi ixtisaslar üçün icra etdiyi əməliyyatların növləri qeyd olunmalıdır.

Nailiyyətlər
Səhiyyə Nazirliyinin komissiyalarında iştirakı
Əlavə 1.Nəşr olunmuş elmi işlərin siyahısı
qeyd: siyahı elektron formada institutda qəbul olunmuş formatda elmi hissədən əldə edilə
bilər.

1) Хагверди Э.Р. О характере влияния психогенных факторов на
клинику и динамику шизофрении. Язиз Ялийев адына Азярбайъан
Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институтун академик Мир- Мяммяд
Ъавад оьлу Ъавад- задянин 80 иллик йубилейиня щяср олунмуш елми
ясярлярин мяъмуяси. Бакы: «Сяда» 2007
2) Щагверди Е.Р. Психоэен амиллярин шизофренийанын клиникасына тясири. Й.
Г. Будаговун анадан олмасынын 80 иллийиня щяср олунмуш елмипрактик конфрансын материаллары. Нахчыван: 2008
3) Haqverdi E. R. ”Диссоциативные (конверсионные) состояния у лиц с
расстройствами личности”

III Azərbaycan nevroloqlar konfransın

toplusu; Bakı; 2010 (176- 180 s)
4) Qafarov T.Ə., Haqverdi E. R. ” Примененение различных методов
психотерапии у больных шизофренией с затяжной психогенией”
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115
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həsr olunmuş

Azərbaycan

Dövlət

Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutun konfransın toplusu, Bakı, 2011
5) Təkrar psixogeniyaların və həyat tərzinin dəyişməsinin şizofreniyanən
klinikasına təsirin xüsusiyətləri

6) Təşviş pozuntularının diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol, 2013.
– 48 səh.

T.e.d.. F.İsmayılov , t.e.d. Ü.Məmmədova, S.Babayeva,

E.Haqverdi, L.Orucova.
7) Влияние электронных и мобильных технологий на состояние людей,
страдающих от тревожных и фобических расстройств (авиценна)
2015(?)
8) Aliyev N A., Qafarov T. Ə., Aliyev Z. N., Haqverdi E. R.Comparison of
alexithymia in schizophrenia and somatic diseases Mental Health and
Addiction Research, 2017, Volume 2(2): 1- 4
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10) Psixogeniyaların kəskin dövrünün şizofreniyanın klinikasına təsirin
xüsusiyyətləri Əziz Əliyevin doğum gününə həsr olunmuş Azərbaycan
Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutun konfransın toplusu, Bakı,
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