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Mobil

+99450 3193018/+99455 9779119

Təhsili
1989-1995
Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti
1997
Ə.Əliyev ad.Azərbaycan Dövlət Həkimləri təkmilləşdirmə
İnstitutu, terapiya kafedrası, ixtisasdəyişmə və ixtisasartırma
2012 Russiya Federasiyası Diplomdansonrakı Tibbi Təhsil Akademiyası,
Qastroenterologiya kafedrası
2015
Russiya Federasiyası Diplomdansonrakı Tibbi Təhsil Akademiyası, Qastroenterologiya
kafedrası
2017
Russiya Federasiyası Secenov ad. Tibb Akademiyası, Diplomdansonrakı tibbi təhsil
fakultəsi, Qastroenterologiya kafedrası
Elmi dərəcəsi və elmi adı
2011

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Peşə fəaliyyəti
Ə.Əliyev ad. Azərbaycan Dövlət Həkimləri təkmilləşdirmə İnstitutu,
terapiya kafedrasının dosenti.
Terapiya kafedrasında diplomdan sonrakı tibbi təhsil sistemində qastroenterologiya, intensiv
terapiya, revmatologiya, allergologiyaiüzrə mühazirələr seminarlar və praktiki
məşğələlər, elmi məqalələr, metodiki tədris vəsaitlərinin işlənib hazırlanması, klinik
araşdırmalar, praktiki səhiyyəyə məsləhət yardımı. Kafedranın elmi tədqiqat işinin
məsul icraçısı
2013 -2018

2011-2013
Ə.Əliyev ad. Azərbaycan Dövlət Həkimləri
təkmilləşdirmə İnstitutu, pediatriya kafedrasının
assistenti
Kafedrada həkim müdavimlərlə praktiki məşğələlər, seminarlar, klinik
araşdırmalar, metodiki tövsiyələrin işlənib hazırlanması və elmi məqalələr.
2009-2011
“Elnur” tibb mərkəzi, həkim-terapevt
2004-2009 Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti, morfologiya və fiziologiya
kafedrası, baş müəllim
Morfologiya və fiziologiya kafedrasının elmi fəaliyyətində iştirak, ədəbiyyatın
toplanması, tədqiqatların aparılması, tədris prosesinin təşkili
1996-1998 Paris Kommunası ad. Dəniz Hövzə Poliklinikası, həkim-terapevt
xəstələrin müalicəsi, eyni zamanda təxirəsalınmaz vəziyyətlərdə olan xəstələrə
vaxtında düzgün tibbi yardımın təşkili
Nəşrlər
Terapiya və səhiyyənin təşkili sahəsində altmışa yaxın elmi işlər, eyni zamanda 2 dərs
vəsaiti, məqalələr dövrü nəşriyyatda və respublikadan kənar çap olunmuşdur.
Elmi konfranslarda iştirakı
2012RF terapevtlərin qurultayi, Moskva ş.
2012 “Левитановские чтения», Beynəlxalq elmi-konfrans,Moskva ş.
2017«Российская гастроНеделя» Moskva ş.
2017 RF terapevtlərin qurultayi, Moskva ş.
2017 «Левитановские чтения», Beynəlxalq elmi-konfrans, Moskva ş.
2018 «ГастроСессия-2018», Moskva ş.
2018 «Российская гастроШкола», Moskva ş.
2018 «Gut Mikrobiota for Healht»,7 umumdünya sammit, Rim.ş. İtaliya
2018
EASL(qaraciyər xəstəlikləri üzrə Avropa konqressi), Pariş ş.
2018
XII İnternational Gastroenterology Simpozium, Bratislava ş.
Dillər
Azərbaycan (əla), Rus (əla), İngilis (yaxşı)
Kompüter bacarıqları
Windows XP, MS Word, MS Excel

Nəşr olunmuş elmi-işlərin siyahısı: Əlavə olunur

....
Peşəkar təcrübəsi daxili xəstəliklər, gstroenterologiya, revmatologiya, intensiv terapiya
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.

