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Adı:                 Samirə 

Soyadı:           Əkbərbəyova 

 

Ünvanı:          Bakı ş.Prospekt Nərimanov 201, mən 4.  

 

Təvəllüdü:        05-10-1968 

 

Ailə vəziyyəti:   subay 

 

E-mail:              akbarbayovasam@gmail.ru 

 

Tel: Ev           +99412 538 1160     Mobil       +99450 367 53 16 

 

Təhsili 

 

1987-1994   Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti 

                   



 

Elmi dərəcəsi və elmi adı 

 

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

 

Peşə fəaliyyəti 

 

1994-2004    Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin "Mama-ginekologiya" kafedrasında baş 

laborant  

Mamalıq və ginekologiya kafedrasının elmi fəaliyyətində iştirak, ədəbiyyatın 

toplanması, tədqiqatların aparılması, tədris prosesinin təşkili 

 

 

2004- 2017   Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin "Mama-ginekologiya" kafedrasında assistent 

Kafedrada həkim müdavimlərlə praktiki məşğələlər, seminarlar, klinik 

araşdırmalar, metodiki tövsiyələrin işlənib hazırlanması və elmi məqalələr, 

kafedranın kuratoru.  

Proqram çərçivəsində  müxtəlif mövzular üzrə mühazirələrin və seminarların 

işlənib hazırlanması və keçirilməsi 

 

 

1992              Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin "Mama-ginekologiya" kafedrasında 

namizədlik dissertasiyasının müdaifəsi 

2017   Azərbaycan Dövlət Həkimləri təkmilləşdirmə İnstitutu,      "Mama-ginekologiya" 

kafedrasının dosenti. 

Proqram çərçivəsində  müxtəlif mövzular üzrə mühazirələrin və seminarların 

işlənib hazırlanması və keçirilməsi 

 

 

Nəşrlər 



 

Mamalıq və ginekologiya sahəsində elmi işlər, eyni zamanda metodik tədris 

vəsaitləri, məqalələr dövrü nəşriyyatda və respublikadan kənar çap olunmuşdur. 

 

Elmi konfranslarda iştirakı 

 

                     2006             “I Конгресс акушеров и гинеколов Закавказья”  

                     2015             “ Ölümlə nəticələnməyən hamiləlik ağırlaşmaları və mamalıq 

fəsadlarının tədqiqi metodikası»,Bakı ş, 

                     2016             “Ginekoloji problemlərə və riskli hamiləliklərə müasir yanaşma” 

elmi- praktiki simpozium. Bakı. 

                     2016               “First South Caucasian Conference “ Medical tourism: political, 

social –economical, educational and medical problems” Batumi, Georgia.  

                     2017          Second Congress of Obstetricians, Gynecologists and 

Perinatologists of South Caucasus.  Tbilis. Georgia.        

          2017  “ Sağlam hamiləlik naminə” Bakı. 

         2018      Aybaşının pozulması probleminə müasir yanaşma” Bakı. 

         2018 “ Perinatologiya və Ginekologiya. Mama- ginekologiyada diaqnostikanın 

və müalicənin aktual problemləri təlim kursu” 

         2018   “ İnternational Symposium on Reproductive Health and İnfertility” Bakı.  

 

Dillər 

 

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

 

Kompüter bacarıqları 

 

Windows XP, MS Word, MS Excel 

 

 



 

Nəşr olunmuş elmi-işlərin siyahısı: Əlavə olunur 

 

 

.... 

Peşəkar təcrübəsi     Sonsuzluq, fəsadlı mamaqlıq və ginekoloji anamnezə malik hamilələrin 

aparılması, uşaqlıq boynunun xərçəngönü xəstəliklərinin diaqnostikası. 

 

qeyd:                    Keysəriyyə əməliyyatı, Uşaqlığın ekstripasiya və ampustasiyası, müxtəlif 

genezli yumurtalıq sistləri, ektopik hamiləliklər, konservativ və cərrahi miomektomiyalar, ön və 

arxa kolporafiya, periolevatoroplastika 

 

 

Nailiyyətlər                                       

 

 

Səhiyyə Nazirliyinin komissiyalarında iştirakı      - olmayıb 

Əlavə 1.Nəşr olunmuş elmi işlərin siyahısı 

qeyd: siyahı elektron formada institutda qəbul olunmuş formatda elmi hissədən əldə edilə 

bilər. 

 

 

 

 

 

 

 


