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Samir
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Bakı şəhəri, Kaveroçkin küçəsi, ev 34, mən. 72.

Təvəllüdü:

14-05-1966

Ailə vəziyyəti: evli
E-mail:smehdiyev@mail.ru
Tel: Ev
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İş

+99412 431 6069Mobil
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Təhsili
1983-1989
Azərbaycan Dövlət Tibb institutu
1989-1990 Akademik Mirqasımov adına Respublika Klinik xəstəxanası internatura
1990-1993 Naftalan Kurort Birliyində terapevt
1993-1995Ə. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə
İnstitutu, terapiya kafedrası, klinik ordinatura
Elmi dərəcəsi və elmi adı
2001
2006

Tibb elmləri namizədi
Dosent

Peşə fəaliyyəti
2006 -2018
Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu,
kafedrasının dosenti.

terapiya

Terapiya kafedrasında diplomdan sonrakı tibbi təhsil sistemində daxili xəstəliklərin müxtəlif
sahələri üzrə mühazirə, seminar və praktiki məşğələlər, elmi məqalələr, metodiki tədris
vəsaitlərinin işlənib hazırlanması, klinik araşdırmalar, praktiki səhiyyəyə məsləhət yardımı.
Kafedranın elmi tədqiqat işinin məsul icraçısı.
1995-2006
Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, terapiya kafedrasının
assistenti
Həkim müdavimlərlə praktiki məşğələlər, seminarlar, klinik araşdırmalar, metodiki tövsiyyələrin
işlənib hazırlanması və elmi məqalələrin yazılması, kafedranın kuratoru.
1993-1995 Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, terapiya kafedrasında
klinik ordinator
Professor-müəllim heyətinin mühazirə və seminarlarında, xəstələrin klinik təhlillərində,
konsiliumlarda, patoloji-anatomik təşrihlərdə iştirak, xəstəlik tarixlərinin tərtib edilməsi,
kollokviumların keçirilməsi.
1990-1993 Naftalan kurort birliyi, terapevt
Balneoterapiyaya göstəriş olan terapevtik xəstəliklərin sanator-kurort müalicəsi, eyni zamanda
daxili xəstəliklərin diaqnostikası və müalicəsi
Nəşrlər
Terapiyaya dair 100-a yaxın elmi iş, eyni zamanda metodik tədris vəsaitləri, məqalə və tezislər
respublikada və xaricdə dövrü nəşriyyatda çap olunmuşdur.
Elmi konfranslarda iştirakı
1997 "Arterial hipertenziyanın müalicəsində son yeniliklər" mövzusunda elmi-praktik konfrans,
Cəncə şəhəri, çıxış
1998, 2003, 2008Türkiyə Kardioloji Dərnəyinin konqreslərində iştirak
1999
"ÜİX-nin müalicəsi" mövzusunda elmi-praktik konfrans, Bakı şəhəri, çıxış
2000-2018Avropa Kardioloji Cəmiyyətinin illik konqreslərində iştirak
2000-2007
Terapiyanın müxtəlif sahələrinə həsr olunmuş respublika miqyaslı elmi-praktik
konfranslarda iştirak və çıxışlar
2008 "ÜİX-nin müalicəsi" mövzusunda elmi-praktik konfrans, Kiyev şəhəri, çıxış
2011-2018 Terapevt və kardioloqların beynəlxalq forumunda iştirak, Moskva şəhəri
2011-2018 Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin illin konfransları, Bakı şəhəri, çıxışlar
2011-2018 Azərbaycan Endokrinologiya Cəmiyyətinin elmi-praktik konfransları, Bakı şəhəri,
çıxış və poster məruzəsi
2013Terapevt və kardioloqların beynəlxalq forumu, Moskva şəhəri, poster məruzə
2014 Amerika Ürək Assosiasiyası mütəxəssislərinin rəhbərliyi ilə ürək-ağciyər reanimasiyasına
dair treninq, Tbilisi şəhəri
2015 Amerika Ürək Assosiasiyası mütəxəssislərinin rəhbərliyi ilə ürək-ağciyər reanimasiyasına
dair treninq, Bakı şəhəri
2017 "Ürək çatışmazlığının diaqnostika və müalicəsində son yeniliklər" mövzusunda elmipraktik konfransında iştirak, İsrail, Teləviv, "Kaplan" tibb mərkəzi
Dillər

Azərbaycan (əla), Rus (əla), İngilis (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. Mehdiyeva Sevinc Musa qızı (1966), 3 saylı səhər poliklinikası
kardioloq. 2 övladim var: Mehdiyeva Aydan Samir qızı (1990), Ataşqah sığortada, mütəxəssis,
Mehdiyeva Fidan Samir qızı (1993)-rezident,

