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Bakı şəhəri,Azadlıq pr. 81, mən. 79
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13-12-1966

Ailə vəziyyəti: evli
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Tel: Ev

+99412 4368389 İş

+99412 431 4033

Mobil

+99450 3104846

Təhsili
1991-2001

Azərbaycan Dövlət Həkimləri təkmilləşdirmə İnstitutu, pediatriya kafedrası, baş laborant

2001-2018

Azərbaycan Dövlət Həkimləri təkmilləşdirmə İnstitutu, pediatriya kafedrası, assistent

Peşə fəaliyyəti
Pediatriya kafedrasında diplomdan sonrakı tibbi təhsil sistemində kəskin bagırsağ infeksiyaları, intensiv
terapiya üzrə elmi məqalələr, klinik araşdırmalar, onlayn mühazirələr işlənib hazırlanması. Kafedranın
elmi tədqiqat işinin icraçısı. Kafedrada həkim müdavimlərlə praktiki məşğələlər, seminarlar.
1998-2000
Azərbaycan Alman Həkimləri Təkmilləşməsi Proqramı
Proqram çərçivəsində müxtəlif mövzular üzrə seminarların işlənib hazırlanması.

Pediatriya 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.

Nəşrlər
Pediatriya sahəsində 26 elmi işlər, məqalələr dövrü nəşriyyatda və respublikadan kənar çap olunmuşdur.

Elmi konfranslarda iştirakı
1997 Türk dilli ölkələrin pediatrların VI Regional Konqresi, Bakı

2000 - “Условно-патогенные бактерии в структуре кишечных инфекций у детей раннего
возраста” Матер.научн.конфер. с междунар. участием псв. проблемам диагностики,
лечения проф. инфекц.-паразит. заб. в совр. экологич. услов.Баку
2001 Материалы VII Международного Конгресса по иммунореабилитации «Аллергия,
иммунология и глобальная сеть: взгляд в новое тысячелетие» Нью-Йорк, США, 14-17 апреля.
“Распространенность aллргических заболееванй среди школьников г. Баку”
2001 - «Клинические особенности кандидоза нoворожденного» «XXI əsrdə klinik mikrobiologiyanın
aktual problemləri» BakiElmi praktiki konfrans
2002 - Rusiya, Moskva şəhərində “Neyrosonografiya” bir ayliq kurs
2003 –“Этиологичесская роль условно-патогенных микроорганизмов в возникновении острых
кишечных заболеваний у детей в неотложных состояниях.” Материалы 6-го Российского Съезда
инфекционистов. Санкт- Петербург.
2007–«Эффективность иммунала как неспецифического иммуностимулятора» Баку. Труды
научной конференции посвященной 75-летию института К.Я. Фараджевой
2009 – Sağlam və xəstə yeni doğulmuş uşaglara səmərəli gulluğ üzrə 7 günlük nəzəri və praktik təlim.
2012 – “Результаты этиодиагностики вирусных гастроэнтеритов у детей раннего возраста в
АзербайджанеСборник материалов XIX Российского Национального конгресса «Человек и
лекарство», Москва.
2015 – 2nd Conference Teoretical and Applied Sciences in the USA, held in New York, USA.
2017 – «Результаты опроса оценки нужд в области паллиативной помощи в Азербайджане»
Материалы ХХIII Всемирного конгресса по клинической медицине и иммунореабилитации (НьюЙорк, США 27.04-03.05.2017) Аллергология и иммунология т 17 №4
2017 - “Неотложные состояния при детских инфекционных заболеваниях,Sankt-Peterburq ş.

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

Kompüter bacarıqları
Windows XP, MS Word, MS Excel

Nəşr olunmuş elmi-işlərin siyahısı: Əlavə olunur

Peşəkar təcrübəsi həzm sisteminin xəstəlikləri, uşaq infeksiyaları, parazitar xəstəliklər

qeyd:

Nailiyyətlər

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

