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1989-1991-cu illər ərzində Ə.Əliyev adэna ADHTЭ-nun Urologiya və Operativ
Nefrologiya kafedrasэnda urolog ixtisasэ ьzrə klinik ordinatura.

Elmi dərəcəsi və elmi adı
Tibb elmləri doktoru
Peşə fəaliyyəti
1989-1991 Ə.Əliyev adэna
kafedrasэnэn klinik ordinatoru

ADHTЭ-nun

Urologiya

və

Operativ

Nefrologiya

1991-1993 Ə.Əliyev adэna
kafedrasэnэn aspirantэ

ADHTЭ-nun

Urologiya

və

Operativ

Nefrologiya

1993-1994 Ə.Əliyev adэna
kafedrasэnэn assistenti

ADHTЭ-nun

Urologiya

və

Operativ

Nefrologiya

1994-2004 Ə.Əliyev
kafedrasэnэn dosenti

ADHTЭ-nun

Urologiya

və

Operativ

Nefrologiya

adэna

2004-2009 Ə.Əliyev adэna
kafedrasэnэn professoru

ADHTЭ-nun

Urologiya

və

Operativ

Nefrologiya

2009- Ə.Əliyev adэna ADHTЭ-nun Urologiya və Operativ Nefrologiya kafedrasэnэn
mьdiri
Nəşrl
Urologiya sahəsində 49 elmi işi çap olunmuşdur.
Elmi konfranslarda iştirakı
Türkiyə, Ankara, İstanbul 1991ci il
Türkiyə, Ankara 2009
Çin, Şanxay şəhəri 2009
İspaniya, Malaqa şəhəri 2014
Hollandiya- Amsterdam şəhəri
2015ci may
Rusiya onkourologları IV-cü konqressi. Moskva, oktyabr 2009.
Avraziya uroloji summit. Moskva, may 2010.
Endouroloqiya və yeni texnologiyalar üzrə II-ci Rusiya konqressi, endourologların ümumdünya
assosiasiyası. Moskva, may 2010.
Onkourologiya simpoziumu. Bakı, dekabr 2010
Avropa Uroloqlar Assosiasiyasının kursu - Radikal prostatektomiyanın texnikası və sidik daşı
xəstəliyinin müasir müalicəsi, iyun 2012
Uroonkologiya Qış konqresi və kursu. Yanvar-fevral 2015
Rusiya Uroloqlar Cəmiyətin konqresi. Sankt Peterburq, sentyabr 2015
Dillər
Azərbaycan (əla), Rus (əla), İngilis (yaxşı)
Kompüter bacarıqları
Windows XP, MS Word, MS Excel
Nəşr olunmuş elmi-işlərin siyahısı: Əlavə olunur
Peşəkar təcrübəsi penisin və xayaların xəstəlikləri (varikosele, hidrosele, Peyroni xəstəliyi),
prostat vəzin xəstəlikləri (hiperplaziya, prostatitlər), sidik cinsiyyət orqonların iltihabi xəstəliklər
(sistit, uretrit, cinsi yolla keçən xəstəliklər, epididimorxit).
Yuxarı və aşağı sidik yollarının daş xəstəlikləri, prostat vəzidə icra olunan bütün əməliyyatlar(
adenomektomiya TUR_P və s). Sidik ifrazat sisteminin anomaliyaları və s
Nailiyyətlər
Səhiyyə Nazirliyinin komissiyalarında iştirakı
Əlavə 1.Nəşr olunmuş elmi işlərin siyahısı

- Sertifikasiya komissiyası,2015-2018

1. Диагностические возможности ангиографии при гнойно-деструктивных процессах в
почке. (соавт. И.Г.Фигаров, Т.М.Гаджиев) // Вестник хирургии, №12, Санкт-Петербург,
1990.
2. Содержание некоторых микроэлементов в крови и функциональное состояние
щитовидной железы у больных почечно-каменной болезнью.(соавт. М.Д.Джавад-заде,
М.С.Караев) // Тезисы докладов 3-й Республиканской научно-технической конференции
«Микроэлементы в сельском хозяйстве и медицине», Баку, 1991.
3. Гормональные изменения при мочекислом нефролитиазе. // Аз. Мед. Журнал, №12,
Баку, 1991.
4. Sidik yollarının iltihabı xəstəliklərində distansion zərb dalğalı litotripsiyanın qara ciyərin
funksional vəziyyətinə təsiri. (S.Y.Nəsibov ilə) // Cərrahiyyədə irinli-iltihabı prosseslərin aktual
məsələləri, Bakı, 1993.
5. Xroniki kalkulyoz pielonefritli xəstələrdə distansion zərb dalğalı litotripsiyanın hormonal
balansa təsiri. (S.Ş.Abdullayev ilə) // Cərrahiyyədə irinli-iltihabı prosseslərin aktual məsələləri,
Bakı, 1993.
6. Применение изоптина при дистанционной ударно-волновой литотрипсии у больных
нефролитиазом. // Аз. Мед. Журнал, №1-2, Баку, 1993.
7. ESWL produced certain electrolyte and hormonal changes in patients with urolithiasis. (with
S.S.Abdullaev) // Theoretical and practical problems of medicine, Baku, 1994.
8. Our 30 year experience in surgical treatment of posttraumatic strictures of posterior urethra.
(with M.D.Javad-zada) // abstracts of 23rd Congress of SIU, Sydney, 1994.
9. Distansion zərb dalğalı litotripsiyanın (DZDL) elektrolit mübadiləsinə və qalxanabənzər vəzə
təsiri. (S.Ş.Abdullayev ilə) // Теоретические и практические проблемы медицины (мат-лы
научной конференции), Баку, 1994.
10. Некоторые моменты подготовки больных с уролитиазом, имеющих сопутствующую
ИБС к проведению дистанционной ударно-волновой литотрипсии. (соавт. Н.М.Керимов) //
Теоретические и практические проблемы медицины (мат-лы научной конференции), Баку,
1994.
11.Функциональное состояние печени при нефрогенной гипертонии, осложнённой ХПН.
(соавт. И.Г.Фигаров, С.Я.Насибов) // Теоретические и практические проблемы медицины
(мат-лы научной конференции), Баку, 1994.
12. Значение применения препаратов, блокирующих вход кальция в клетку при лечении
мочекаменной болезни дистанционной ударно-волновой литотрипсией. // Методические
рекомендации, Баку, 1995.
13. Комплекс методов компьютерной реносцинтиграфии в диагностике заболеваний
почек. (соавт. М.Э.Караев) // Методические рекомендации, Баку, 1995.
14. Оценка эффективности применения альфа-токоферол ацетата в комплексном лечении
урологических больных, подвергнутых оперативному вмешательству. (соавт.
М.Д.Джавад-заде, В.С.Лынёв, Н.В.Насирова) // Учебно-методические рекомендации, Баку,
1995.
15. Наш опыт применения дистанционной ударно-волновой литотрипсии при лечении
мочекаменной болезни. // Azərbaycan Tibb Jurnalı, №12, Bakı, 1995.
16. Консервативные методы лечения мочекаменной болезни. // Sağlamlıq, №10, Bakı, 1996.
17. Опыт лечения мочекаменной болезни, осложнённой почечной недостаточностью. //
Azərbaycan Tibb Jurnalı, №1, Bakı, 1996.
18. Tactics of operative treatment of urolithiasis by anomalies of upper urine excretory tract. //
International Islamic Medical Journal, №2, Baku, 1996.
19. Прогнозирование эффективности дистанционной ударно-волновой литотрипсии почек
и мочеточников. // Урология и нефрология, №3, Москва, 1996.
20. Эффективность лечения нефрогенной гипертензии. (соавт. И.Г.Фигаров) // Azərbaycan
Tibb Jurnalı, 1996, №12, с.37-39.

21. Мочекаменная болезнь в эндемическом регионе. // Военное издательство, Баку, 1996,
с.126.
22. Особенности течения уролитиаза у больных с дисфункцией надпочечников. //
Akademik M.C.Cavad-zadənin 70-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın tezisləri, Baki,
1997.
23. Современный взгляд на патогенез, течение и лечение мочекаменной болезни. //
Урология, №5, Москва, 1999.
24. Особенности анестезии при трансуретральных вмешательствах. (соавт.
К.Н.Гаджимурадов, И.Г.Кулиев) // Sağlamlıq, №4, Bakı, 2000.
25. Məsafəli zərbə dalğalı litotripsiyasının sidikdaşı xəstəliyi zamanı residiv verməyə təsiri.
(S.Ş.Abdullayev ilə) // Sağlamlıq, №7, Bakı, 2001.
26. Sidikdaşı xəstəliyində aparılmış məsafədən zərbə dalğası litotripsiyasının tiroid normalarına
və kalsium, fosfor mübadiləsinə təsiri. (S.Ş.Abdullayev ilə) // Достижения медицинской науки
и практического здравоохранения Азербайджана, Баку, 2001.
27. Дистанционная ударно-волновая литотрипсия и рецидив камнеобразования. (соавт.
С.Ш.Абдуллаев) // Урология, №3, Москва, 2002.
28. Современные методы трансуретральных операций. (соавт. С.Я.Насибов) // Akademik
M.C.Cavad-zadənin 75-illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi-praktik konfransın
materialları, Baki, 2002.
29. Современные методы лечения уретероцеле. (соавт. М.Д.Джавад-заде, Э.Я.Гусейнов) //
Azərbaycan Tibb Jurnalı, №2, Bakı, 2002.
30. Podaqrik nefropaityanın müxtəlif tiplərinin kompleks müalicə üsulu. (F.Z.Sərdarlı ilə) //
Təklifin səmərəşdirici olması haqqənda vəsiqə, Bakı, 2003.
31. Xroniki qlomerulonefriti və diabetik nefropatiya olan xəstələrdə böyrəklərin
dopplersonoqrafik dəyişikliklərinin öyrənilməsi. (K.N.Hacimuradov, F.H.Babayev,
S.N.İbrahimov ilə) // Sağlamlıq, №6, Bakı, 2004.
32. Лечение уретероцеле у детей. (соавт. М.Д.Джавад-заде, Э.Я.Гусейнов) // Урология,
№3, Москва, 2005.
33. TUR müdaxilələr zamanı izobarik və hiperbarik yerli anestetik məhlulları ilə aparılan spinal
anesteziyanın müqayisəli öyrənilməsi. . (K.N.Hacimuradov, İ.Q.Quliyev ilə) // Azərbaycan Tibb
Jurnalı, №4, Bakı, 2005.
34. Böyrək və sidik axarlarının müxtəlif tərkibli daşlarında aparılmış distansion zərbə dalğalı
litotripsiyanın (DZDL) tiroid hormonlarda yaratdığı dəyişikliklər. (S.A,Abdullayev ilə) //
Ə.Əliyev adına ADHTİnun 70 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi əsərlərinin məcmuəsi, s.10-14,
Bakı, 2005.
35. Prostat vəzin dishormonal hiperplaziyası (PVDH), klinik xarakteristikası və müasir müalicə
üsulları. (X.S.Hüseynov ilə) // Akademik M.C.Cavd-zadənin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş
elmi əsərlərinin məcmuəsi, s.20-26, Bakı, 2007.
36. Böyrək daşı xəstəliyinin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol
Baki, 2010,
səh 28. İ.Fiqarov,S.Cavadzadə,İ.İsmailov,R.Əliyev.
37. Urologiyada
radioizotop müainə üsullari. (İ.H.Figarov, M.İ.Qarayev ilə) // Əziz
Məmmədkərim oglu Əliyevin anadan
olmasina həsr olunmuş elmi praktik konfransin
məcmuasi. Baki. 2014. 279-289.
38. Hidronefrozun böyrək və sidik yollarının digər anomaliyaları ilə müştərək gediçi zamanı
müalicə taktikası. (E.Y.Hüseynov ilə) // Tibb və elm, №1(1), Bakı, 2015, s.153-157.
39. Малоинвазивные методы лечения мочекаменной болезни. (соавт. И.Г.Фигаров,
В.И.Фигаров, М.Е.Караев) // Əziz Məmmədkərim oglu Əliyevin dogum gününə həsr olunmuş
elmi-praktiki konfransin məcmuasi. .Baki 2015,s.185-195.
40. Prostat vəzin xoşxassəli hiperplaziyasında sidikdaşı xəstəliyinin müalicə taktikasının
xüsusiyyətləri. (İ.M.Mirzəyev ilə) // Cərrahiyyə, №1, 2016, s.32-36.

41. Hidronefrozun diagnostirasi və müaliçəsi . Cavad-Zadə S.M.,Hüseynov İ.H., Figarov İ.H.Tövsiyyə.2017.S.90. SNETŞurasina yollanib.
42. Возможности и осложнения контактной литотрипсии почек .Фигаров И.Г.,ДжавадЗаде С.М.,Фигаров В.И.,Насиров Ш .Передана в печать 2017.
43.Современные методы лечения урологических заболеваний у людей пожилого и
старческого
возраста.
С.М.Джавад-заде,И.М.Мирзоев.Вестник
хирургии
Казахстана.№3(48).2016.
44. Prostat vəzin xoşxassəli hiperplaziyası fonunda sidik axarinin aşagi 1/3-nin daşlarinda a1adrenoblokatorlarin təyinin üstünlükləri.Cavad-zadə
S.M.,Mirzəyev İ.M. TİB və ELM
jurnal.Ⅶ3.(5).2016.
45. Hidronefrozun diagnostirkasi və müaliçasi. Cavad-Zadə S.M.,Hüseynov İ.H., Figarov İ.H.Tövsiyyə.2017.S.90. SNETŞurasina yollanib.
46. Возможности и осложнения контактной лиоттрипсии почек .Фигаров И.Г.,ДжавадЗаде С.М.,Фигаров В.И. . TİBB və ELM jurnal.Ⅶ2.(12).2018 – 34-41.
47. Возможности и осложнения перкутанной литотрипсии почек .Фигаров И.Г.,ДжавадЗаде С.М.,Фигаров В.И.,Насиров Ш .- Cərrahiyyə jurnalı – qəbul olunub.

