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CV 
 

 

Adı:                 İsax 

Soyadı:            Mustafayev 

 

Ünvanı:        Bakı şəhəri, Yeni Yasamal, 1, ev 32, mən. 135. 

 

Təvəllüdü:        10-01-1955 

 

Ailə vəziyyəti:   evli 

 

E-mail: isahmustafayev@hotmail.com 

 

Tel:  İş:       +99412 431 6069  Mobil:       +99450 3121193 

 

Təhsili 

 

1972-1978Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu, müalicə-profilaktika, Azərbaycan, 

Bakı 

1978-1979  7 №BŞX, Azərbaycan, Bakı – internatura  

1982-1985 Myasnikov ad. ÜETKİ, Moskva – aspirantura 

 

Elmi dərəcəsi və elmi adı 

 

                           1985          Tibb elmləri namizədi 

                           2005          Tibb elmləri doktoru 

                           2016           Dosent 

                           2017           Professor 

 

Peşə fəaliyyəti 

 

2008-2018 – Ə. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, terapiya 

kafedrasının müdir əvəzi. 

Terapiya kafedrasında tibbi təhsil sisteminə nəzarət, daxili xəstəliklərin müxtəlif sahələri üzrə 

mühazirə, seminar və praktik məşğələlər, elmi məqalələr, metodik tədris vəsaitlərinin işlənib 



hazırlanması, klinik araşdırmalar, praktik səhiyyəyə məsləhət yardımı. Kafedranın elmi tədqiqat 

işinin məsul icraçısı. 

 

2006-2008 – Ə. Əliyev ad. Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, terapiya 

kafedrasının professoru. 

Terapiya kafedrasında diplomdan sonrakı tibbi təhsil sistemində daxili xəstəliklərin müxtəlif 

sahələri üzrə mühazirə, seminar və praktik məşğələlər, elmi məqalələr, metodik tədris 

vəsaitlərinin işlənib hazırlanması, klinik araşdırmalar, praktik səhiyyəyə məsləhət yardımı. 

Kafedranın elmi tədqiqat işinin məsul icraçısı. 

 

1985-2006 – Ə. Əliyev ad. Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, terapiya 

kafedrasının assistenti. 

Həkim müdavimlərlə praktiki məşğələlər, seminarlar, klinik araşdırmalar, metodik tövsiyələrin 

işlənib hazırlanması və elmi məqalələrin yazılması.  

 

1982-1985 – Myasnikov ad. ÜETKİ, Moskva – aspirantura. 

Professor-müəllim heyətinin mühazirə və  seminarlarında, xəstələrin klinik təhlillərində, 

konsiliumlarda, patoloji-anatomik təşrihlərdə iştirak, kollokviumların keçirilməsi, dissertasiya 

işinin materialının toplanması, işin yazılması və müdafiəsi 

 

1979-1982 – Tovuz MRX, terapevt. 

Daxili xəstəliklərin diaqnostikası və müalicəsi 

 

 

Nəşrlər 

 

Terapiyaya dair 170 elmi iş, o cümlədən metodik tövsiyələr, tədris vəsaitləri, milli klinik 

tövsiyələrin hazırlanmasında iştirak. Məqalə və tezislərrespublika və xaricdə dövrü nəşriyyatda 

çap olunmuşdur. 

 

Elmi konfranslarda iştirakı 

 

1986-2018 – Terapiyanın müxtəlif sahələrinə həsr olunmuş respublika miqyaslı elmi-praktik 

konfranslarda iştirak və çıxışlar 

2003-2018 – Avropa Kardioloji Cəmiyyətinin illik konqresləri, iştirak 

2003-2016 – Avropa Hipertenziya Cəmiyyətinin konqresləri, iştirak 

2008 – Türkmənistan Səhiyyəsinin 75 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konqres, Türkmənistan, 

Aşxabad, çıxış 

2011-2015 – Avropa Preventiv Kardiologiya konqresləri, iştirak 

2011, 2013 – Ürək Çatışmazlığı Konqresləri, iştirak 

2011 – Avropa Hipertenziya Cəmiyyətinin konqresi, İtaliya, Milan, poster məruzə 

2011-2018 – Terapevt və kardioloqların beynəlxalq forumu, Rusiya Federasiyası, iştirak 

2011-2018 – Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin illik konqresləri, Bakı şəhəri, çıxışlar 

2014 – Ürək Çatışmazlığı Konqresi, Böyük Britaniya, London, poster məruzə 

2013 – Ümumdünya Hipertenziya Konqresi, Türkiyə, İstanbul, çıxış 

2013 – Terapevt və kardioloqların beynəlxalq forumu, Rusiya Federasiyası, çıxış 

2015-2018 – Bakı Ürək Günləri, çıxışlar 

aprel 2019 MDB ölkələrin ürək çatışmazlığı üzrə ekspertlərin toplantısı (Memоrandumun 

hazırlanması və müzakirəsi),  Almata, Qazaxstan. 

4-6 October, 2019-ci il – Türk Kardioloqlar Dərnəyi konqresi, Antaliya, Turkey 

 

 



Elmi assosiasiyalar və cəmiyyətlərdə üzvlüyü 

 

Dekabr 2019-ci ildən Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətin sədri 

Avropa Kardiologiya Cəmiyyəti 

 

Dillər 

 

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

 

 

Kompüter bacarıqları 

 

Windows XP, MS Word, MS Excel 

 

Nəşr olunmuş elmi-işlərin siyahısı: Əlavə olunur 

 

 

 

Peşəkar təcrübəsi 

 

Daxili xəstəliklərin bütün sahələri, xüsusilə ürək-damar xəstəliklərinin diaqnostikası və 

müalicəsi, terapevtik xəstəliklər zamanı intensiv terapiya  

 

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. 

 

Ailə vəziyyəti: Evlidir. Həyat yoldaşım Şirinova Ehtiraz Ələkbər qızı (1958), məktəbdə 

biologiya müəliməsi. 3 övladım var: Mustafayev Samir İsax (1982), həkim – kardioloq. 

Mustafayev İlqar İsax (1984), Məmmədova Günay İsax (1986) - həkim – kardioloq. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 


