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Təvəllüdü:        30-04-1968 
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Təhsili                1988-1995 Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti 

 

Elmi dərəcəsi və elmi adı  

                     

Peşə fəaliyyəti  Azərbaycan Dövlət Həkimləri təkmilləşdirmə İnstitutu, pediatriya kafedrasının 

assistenti.  Pediatriya kafedrasında diplomdan sonrakı tibbi təhsil sistemində  uşaqlarda 

böyrəylərin semiotikası, xəstəlikləri, müainələrin təhlili üzrə seminarlar və praktiki məşğələlər, 

kafedranın elmi-tədqiqt işlərin icraçisı, elmi məqalələrin, onlayn mühazirələrin işlənib 

hazırlanması, klinik araşdırmalar.  

1995-2000 Azərbaycan Dövlət Həkimləri təkmilləşdirmə İnstitutu, pediatriya   kafedrasının baş 

laborantı. Pediatriya kafedrasının elmi fəaliyyətində iştirak, ədəbiyyatın 

toplanması, tədqiqatların aparılması, tədris prosesinin təşkili. Professor və müəllim 

heyətinin mühazirə və  seminarlarında, xəstələrin klinik baxışında iştirakı, xəstəlik 

tarixlərinin tərtib edilməsi, kollokviumların keçirilməsi. 

1998-2000   Azərbaycan Alman Həkimləri Təkmilləşməsi  Proqramı. Proqram çərçivəsində  

müxtəlif mövzular üzrə seminarların işlənib hazırlanması  

2000 Azərbaycan Dövlət Həkimləri təkmilləşdirmə İnstitutu, pediatriya kafedrasının 

assisteenti 

2002 Rusiya, Moskva şəhərində “Exokardiografiya” bir ayliq kursu 

2018 Rusiya, Moskva şəhərində elmi-praktiki təlim seminarı “Неотложная помощь при 

острых состояниях у детей 

 

Nəşrlər Pediatriya sahəsində 23 elmi işlər dövrü nəşriyyatda və respublikadan kənar çap 

olunmuşdur. 

 

Elmi konfranslarda iştirakı 

 

1997 Türk dilli ölkələrin pediatrların VI Regional Konqresi, Bakı 



1997 –“Uşglarda xroniki glomerulonefritin kompleks müalicəsində leykeranin istifadəsinin 

effektliyi” Baki Akademik M.C.Cavad-zadənin 70 illik yubileynə həsr olunmuş elmi konfransin 

tezisləri. 

2001 -  Материалы VII Международного Конгресса по иммунореабилитации «Аллергия, 

иммунология и глобальная сеть: взгляд в новое тысячелетие» Нью-Йорк, США, 14-17 

апреля. “Распространенность aллргических заболееванй среди школьников г. Баку” 

2001 – «Клинические особенности кандидоза нoворожденного» «XXI əsrdə klinik 

mikrobiologiyanın aktual problemləri» Baki  Elmi praktiki konfrans  

2002 – «Состояние центральной гемодинамики при гломерулонефрите у детей» Baki  

Akademik M.C.Cavad-zadənin 75 illik yubileynə həəsr olunmuş elmi konfransın materialları.  

2006 – «ЭхoКГ у детей с аномалиями органов мочевой системы» Baki Ə.Əliyevin 110 

illiyinə həsr ounmuş elmi əsərlərin məcmuəsi.                 

2007 – «Эффективность иммунала как неспецифического иммуностимулятора» Баку. 

Труды научной конференции посвященной 75-летию института К.Я. Фараджевой  

2016 – «Уронефрологические заболевания у детей, как факторы риска влияющие на 

репродуктивное здоровье» International scientific review. XVI international and practical 

conference. USA. Iune 7-8, N8 (18), P 99-100 

2017 – «Результаты опроса оценки нужд в области паллиативной помощи в 

Азербайджане» Материалы ХХIII Всемирного  конгресса по клинической медицине и 

иммунореабилитации (Нью-Йорк, США 27.04-03.05.2017) Аллергология и иммунология т 

17 №4  

 

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

Kompüter bacarıqları   Windows, Word, Excel, PowerPoint, 

 

Nəşr olunmuş elmi-işlərin siyahısı: Əlavə olunur 

 

Peşəkar təcrübəsi  uşaq sidik-ifrazı sistem xəstəlikləri, erkən uşaqların inkişaf çətinliklərinin 

qiymətləndirilməsi, mulyajnan məşgələlər   

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


