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Soyadı:

Şadoglan
Cabbarov

Ünvanı:

Bakı şəhəri, Sumgayit Yolu, Y\X, ev 6

Təvəllüdü:

14.03.1962

Ailə vəziyyəti: ailəli
E-mail: nefrologiya _adhti@mail.ru
Tel: Ev

İş

+99412 431 63 41

Mobil

+99450 314 3448

Təhsili
1980-1986 - Azərbaycan Dövlət Tibb Universitet
1986-1987 - 4 saylı Əfəndiyev adına ŞKX, internatura
Elmi dərəcəsi və elmi adı
2016

Tibb elmləri namizədi

Peşə fəaliyyəti
Azərbaycan Dövlət Həkimləri təkmilləşdirmə İnstitutu,
nefrologiya
kafedrasının assistenti
Nefrologiya kafedrasında diplomdan sonrakı tibbi təhsil sistemində kəskin bagırsağ
infeksiyaları, intensiv terapiya üzrə mühazirələr seminarlar və praktiki məşğələlər,
elmi məqalələr, metodiki tədris vəsaitlərinin işlənib hazırlanması, klinik
araşdırmalar, praktiki səhiyyəyə məsləhət yardımı. Kafedranın elmi tədqiqat işinin
məsul icraçı
1996 -2018

Kafedrada həkim müdavimlərlə praktiki məşğələlər, seminarlar, klinik
araşdırmalar, metodiki tövsiyələrin işlənib hazırlanması və elmi məqalələr,
kafedranın kuratoru.
Nefrologiya 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.
1982-1987
Sumqayıt şəhər uşaq xəstəxanası, intensiv terapiya şöbəsi

İntensiv terapiya şöbəsində xəstələrin müalicəsi, eyni zamanda təxirəsalınmaz
vəziyyətlərdə olan xəstələrə vaxtında düzgün tibbi yardımın təşkili
Nəşrlər
Nefrologiya sahəsində altmışa yaxın elmi işlər, eyni zamanda metodik tədris
vəsaitləri, məqalələr dövrü nəşriyyatda və respublikadan kənar çap olunmuşdur.
Elmi konfranslarda iştirakı
2005- Introduction to Evidence-Based Medicine mövzusunda konfrans
2006- “Metabolik sindrom” mövzusunda trening kurs
2009- Sübutlu Təbabət və Kliniki protokolların hazırlanması mövzusunda kurs
2013- ERA-EDTA 50 Congress, İstambul, Turkey
2014-ERA-EDTA 51th Congress, Amsterdam, May 31
2015-ERA-EDTA 52nd Congress, London, May 28-31
2015- Turkey Nefrology Conferense
2015- İ международная научно-практичнская конференция на тему: Проблемы,
достижения по развитию нефрологии”
2016- Turkish Transplantation Society-kongress
2017-ERA-EDTA 54th Congress, June 3-6
2017- I Azərbayjan-Turkey Nefrolojy Conference
2017- “Saglam hamiləlik naminə” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konfransı

Dillər
Azərbaycan (əla), Rus (əla)
Kompüter bacarıqları
Windows XP, MS Word, MS Excel
Nəşr olunmuş elmi-işlərin siyahısı: Əlavə olunur
....
Peşəkar təcrübəsi I-li və II-li böyrək xəstəliklərinin skrininqi, klinikası, diaqnostikası və
müalicəsinin bacarılması. Nefrologiyada ümumi və xüsusi funksional metodların tətbiqi.
Xəstələrin urgent nefroloji vəziyyətində yardımının alqoritminin bacarılması
Əvəzedici terapiya olan xəstələrin aparılmsı.

Səhiyyə Nazirliyinin komissiyalarında iştirakı
Əlavə 1.Nəşr olunmuş elmi işlərin siyahısı
qeyd: siyahı elektron formada institutda qəbul olunmuş formatda elmi hissədən əldə edilə
bilər.

