
 

 
 

 

foto - 3x4 sm 

 

CV 
 

 

Adı:                 Könül  

Soyadı:            Əliyeva 
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Təvəllüdü:        15.01.1977 

 

Ailə vəziyyəti:   evli 

 

E-mail:             k.c.aliyeva@mail.ru 

 

Tel:                   Ev    +99412 496 20 17    İş                     Mobil       +99450 3127763 

 

Təhsili 

 

1994-2000          N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti 

01.08. 2000 - 30.06.2001  Lənkəran şəhər mərkəzi xəstəxanasında cərrahiyyə 

üzrə həkim-interna kursu 

2005-ci ilin yanvar-mart aylarında Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət 

Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda «mamalıq və ginekologiya» kursu üzrə 

ixtisaslaşma 

 

Elmi dərəcəsi və elmi adı 

 

                           2017        Tibb üzrə fəlsəfə doktoru 

 

Peşə fəaliyyəti 

 

              2006-2012            Azərbaycan Dövlət Həkimləri təkmilləşdirmə İnstitutu  «Mamalıq və               

                                           ginekologiya» kafedrasının baş laborantı 

  

                     Kafedranın elmi fəaliyyətində iştirak, elmi ədəbiyyatın toplanması,       

                    tədqiqatların aparılması, tədris prosesinin təşkilinə yardım edilməsi 

 

2012 –ci ildən      Azərbaycan Dövlət Həkimləri təkmilləşdirmə İnstitutu  «Mamalıq və     



                             ginekologiya» kafedrasının assistenti 

 

                               Kafedrada diplomdan sonrakı tibbi təhsil sistemində mühazirələr və praktiki     

                               məşğələlərin aparılması, elmi məqalələr, metodiki  vəsaitlərin, klinik   

                              protokolların işlənib hazırlanması, klinik araşdırmalar, rezidentlərə           

                             kuratorluq. Kafedranın elm tədqiqat fəaliyyətində iştirak. 

Nəşrlər        Mama-ginekologiya sahəsində elmi işlər, klinik protokol və məqalələr respublikada           

                    və xaricdə elmi nəşrlərdə çap olunmuşdur. 

 

 

Elmi konfranslarda iştirakı 

 

2006             Azərbaycan Dövlət Həkimləri təkmilləşdirmə İnstitutunun 70 illik yubileyi ilə   

                     əlaqədar keçirilən konfransda iştirak    
2012               Akademik Mir-Məmməd Cavad oğlu Cavadzadənin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi- 

                       praktiki konfransda çıxış  

2012             Всероссийская научно-практическая конференция «ОБЩЕСТВЕННОЕ  

                     ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ XXI ВЕКА: ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ  

                     РЕШЕНИЯ, ПОДГОТОВКА КАДРОВ». Москва.(tezis) 

2014             Azərbaycan mama-ginekoloqların IV qurultayında çıxış 

2015             Azərbaycan Dövlət Həkimləri təkmilləşdirmə İnstitutu. Gənc Alimlərin  

                     Konfransında iştirak. 

2016             Azərbaycan Dövlət Həkimləri təkmilləşdirmə İnstitutu. “Ümummilli lider Heydər  

                     Əliyevin anadan olmasının 93-ci ildönümünə həsr edilmiş elmi konfrans. 

2018             Azərbaycan Dövlət Həkimləri təkmilləşdirmə İnstitutu. Azərbaycan Xalq                   

                     Cümhuriyyətinin 100 illiyi ilə bağlı konfrans.  

2018             Azərbaycan Dövlət Həkimləri təkmilləşdirmə İnstitutu. “Ümummilli lider Heydər  

                     Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr edilmiş elmi konfrans. 

2018             “Ginekoloji praktikada innovasion müalicə üsulları” mövzusunda beynəlxalq elmi  

                     konfrans 

 

Dillər 

 

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

 

Kompüter bacarıqları 

 

Windows XP, MS Word, MS Excel 

 

Nəşr olunmuş elmi-işlərin siyahısı: Əlavə olunur 

 

Peşəkar təcrübəsi      mama- ginekoloji xəstəliklərin müalicəsi, doğuşun, müxtəlif cərrahi                        

                                  əməliyyatların aparılması (uşaqlıq boşluğunun qaşınması, uşaqlıq yolunun  

                                 bərpası, qeysəriyyə kəsiyi əməliyyatı, tubektomiya, kistektomiya və s.) 

 

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

 

  Nailiyyətlər                 səmərələşdirici təklif. 

 

 

Səhiyyə Nazirliyinin komissiyalarında iştirakı      -  vaxtından əvvəl doğuşlar üzrə klinik   

                                                                                   protokolun hazırlanması - 2013-2014-cü illər 



      Əlavə 1. Nəşr olunmuş elmi işlərin siyahısı: 

 

1. Факторы риска угрожающих абортов и преждевременных родов // Sağlamlıq. Elmi-

praktik jurnal. Bakı. 2012, № 2, s. 90-94. 

 2. Исходы невынашивания беременности и его предикторы при стационарном 

лечении женщин в разных сроках гестации // Azərbaycan Təbabətinin Müasir Nailiyyətləri. 

Rüblük elmi-praktik jurnal. 2012, № 3, s. 52-54. 

 3. Прогностическое значение маркеров воспаления при угрожающих абортах // 

«Azərbaycan Tibb Jurnalı». Rüblük elmi-praktik jurnal. 2012, № 3, s. 40-43. 

 4. Некоторые показатели метаболического статуса беременных с угрожающим абортом // 

Sağlamlıq. Elmi-praktik jurnal. Bakı. 2012, № 4, s. 51-55. 

 5.Некоторые характеристики абортивного исхода беременнности / Azərbaycan Respublikası 

Səhiyyə Nazirliyi. Ə.Əliyev adına Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu. Akademik Mir-Məmməd Cavad 

oğlu Cavadzadənin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi əsərlərin məcmuəsi. Bakı, 2012, s. 97-104. 

 6. Сравнение перинатальной смертности при альтернативных вариантах группировки 

плодов по массе тела при рождении / Сборник тезисов Всероссийская научно-

практическая конференция «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

XXI ВЕКА: ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ, ПОДГОТОВКА КАДРОВ». Конференция 

посвящена 90-летию кафедры общественного здоровья и здравоохранения Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова. 3–4 октября 2012 года. Издательство Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова. Москва. 2012, c. 33-35. 

 7. Критериальная значимость перинатальных потерь при оценке эффективности 

медицинской помощи // Журнал «Общественное здоровье и здравоохранение. 2013, № 1. 

Казань, c. 29-32. 

 8. Методические аспекты выявления изменений крови при угрожающих абортах / 

Azərbaycan mama-ginekoloqların IV qurultayının məqalələr toplusu. I hissə. Bakı, «Səda» 

nəşriyyatı, 2014, s. 146-155. 

 9. 22-28 həftəlik hamiləlik daxil olmaqla, vaxtından əvvəl doğuşların idarə olunması üzrə 

klinik protokol (metodik vəsait). Bakı, “Zaman Stat” MMC, 2014, 28 s. (həmmüəllifliklə). 

 10. Некоторые характеристики исходов и факторов риска невынашивания 

беременности в разных периодах гестации // Azərbaycan Təbabətinin Müasir Nailiyyətləri. 

Rüblük elmi-praktik jurnal. 2016, № 1, s. 128-131. 

 

 

 

 


