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Soyadı:

Rəna
Şirəliyeva

Ünvanı:

Bakı şəhəri,S.Rüstəmov 10, m.38.

Təvəllüdü:

02-02-1956

Ailə vəziyyəti: evli
E-mail: nevroaz@rambler.ru
Tel:

Ev

+99412 4922927

Mobil

+99450 317 70 86

Təhsili
1973-1979 Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti
1977 – 1980 Semaşko adına 1 saylı Şəhər Klinik xətəxanası, 7-ci terapiya
şöbəsi,həkim interna
Elmi dərəcəsi və elmi adı
2004
2007

Tibb elmləri doktoru
Professor

Peşə fəaliyyəti
1995-2018 - Azərbaycan Dövlət Həkimləri təkmilləşdirmə İnstitutu,nevrologiya və
klinik neyrofiziologiya kafedrasının müdiri.
Nevrologiya və klinik neyrofiziologiya kafedrasında tədrisin bütün formaları
üzrəmühazirə,praktika və seminar məşqələlərin təşkili və keçirilməsində kafedra
üzvlərinə rəhbərlik edir.Kafedranın professor-müəllim heyyətinin təşkilinə,elmi
tədqiqat işin,həkim-rezidentlərin hazırlanmasına rəhbərlik edir.Prezidentin
yanında Ali Attestasiya Komissiyasının expert şurasının,Milli Nevrologiya
Jurnalının baş redaktoru,Azərbaycan Tibb jurnalının,Azərbaycan

kurortologiya,fizioterapiya və reabilitasiya jurnalının və Psixiatriya jurnalının
redaksiya şuralarının üzvüdür. Elmi rəhbərlik altında 8 namizədlik dissertasiya
müdafiə olunmuşdur.
1991-1995 – Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun sinir xəstəlikləri I kafedrasında
assistent.
Kafedrada tələbələrə praktiki məşğələlər, seminarlar, klinik araşdırmalar,
metodiki tövsiyələrin işlənib hazırlanması və elmi məqalələr.
1990-1991 – nevrologiya və tibbi genetika kafedrası – assistent.
1990-1991 - nevrologiya və tibbi genetika kafedrası baş laborant
1984-1987 – Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu “sinir xəstəlikləri” ixtisası üzrə
aspirantura
1983 – 1985 – Neftkəşfiyatçıların birləşmiş xəstəxananın poliklinikası- həkimnevroloq.
1980-1983 - Neftkəşfiyatçıların birləşmiş xəstəxananın poliklinikası – həkimterapevt.
Nəşrlər
Nevrologiya sahəsində 100-dən artıq elmi əsər,o cümlədən 5 dərslik, 6 tədris vəsait,
2 monoqrafiya,2 məlumat kitabçası,8 metodik tövsiyyə,məqalələr dövrü nəşriyyatda
və respublikadan kənar çap olunmuşdur.
Elmi konfranslarda iştirakı
1993
“Tibbi diaqnostikanın aktual məsələləri”,II-ci Respublika elmi konfransı.Bakı ş.
2002
5-ci Avropa epileptologiya üzrə konqress, Madrid ş.
2004
7-ci Avropa epileptologiya üzrə kongress, Vyana ş.
2007
1-ci Azərbaycan Nevroloqlar konfransı,sədrlik.Bakı ş.
2008
2-ci Azərbaycan Nevroloqları konfransı,sədrlik.Bakı ş.
2010
3-cü Azərbaycan Nevroloqları konfransı,sədrlik. Bakı ş.
2010
4-ci Azərbaycan Nevroloqların konfransı,sədrlik. Bakı ş.
2012
5-ci Azərbaycan nevroloqların konfransı,sədrlik. Bakı ş.
2013
“ İnsult və koqnitiv pozulmalar” üzrə 2-ci simposium, Barselona ş.
2013
“ İnsultların müalicəsi” mövzusunda konfrans, London ş.
2014
Avropa insult konfransı, Fransa ş.
2014
Avropa nevrologiya akademiyası və Nevroloqların Milli Assosiasiyasının,regional
təlim kursu,sədrlik,Bakı ş.
2014
V Özbəyistan nevrologiya kongresi,Daşkənd ş.
2010
Azərbaycan nevroloqların 4-cü konfransı,sədrlik. Bakı ş.
2013
Türkdilli xalqlar arasında nevroloqların 1-ci beynəlxalq konfransında sədrlik ,Bakı ş.
2014
Azərbaycan Milli Nevroloqların assosiasiyasının congressində sədrlik.Bakı ş.
2015
9-cu Dünya “Nevrologiyada fikirayrılıqları” kongressi,sədrlik..Budapeşt ş.
2015
Avropa insult təşkilatının konfransı, Glazqo ş.
2015
Nevroloji Avropa akademiyasının 1-ci kongressi, Berlin ş.
2017
Elmi-praktik konfrans “Nevrologiyanın aktual problemləri”,sədrlik. Bakı ş.
2017
Azərbaycan nevroloqların VI konfransı,sədrlik. Bakı ş.
2017
Türkdilli xalqlar arasında nevroloqların 2-ci beynəlxalq konfransında sədrlik,Astana ş.
2018
10-cu klinik neyroimmunoloji simpozium, Kipr ş.
2018
Türkdilli xalqlar arasında nevroloqların 3-ci beynəlxalq konfransında sədrlik,Buxara ş.

Dillər
Azərbaycan (əla), Rus (əla), İngilis (əla)
Kompüter bacarıqları
Windows XP, MS Word, MS Excel

Nəşr olunmuş elmi-işlərin siyahısı: Əlavə olunur

Peşəkar təcrübəsi
demiyelinizəedici xəstəliklər,sinir sistemin infeksion xəstəlikləri,beyin qan
dövranının pozulmaları,sinir sistemin irsi xəstəlikləri.

Nailiyyətlər
2015-ci ildə “Əməkdar Elm xadimi”
Səhiyyə Nazirliyinin komissiyalarında iştirakı

- Sertifikasiya komissiyası,2008-2018

“Dağınıq skleroz xəstələrin müalicəsi,profilaktikası və onunla mübarizə” tədbirlərinə dair
Dövlət proqramının üzvü - 2012-2018

