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Adı:                 Nailə 

Soyadı:            Məmmədova  

Ünvanı:           Bakı şəhəri, H.Cavid PR, 75 c məh. 528, ev V, m. 28 

Təvəllüdü:        11.07.1961 

Ailə vəziyyəti:   evli 

E-mail: nailya mamedova@mail.ru 

Tel: Ev             +99412 431 24 11    İş       +99412 447 89 57     Mobil       +99450 315 50 18 

Təhsili                 1979 - 1985  Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti 

                               

                              1989 –1991 Əliyev adına Həkimləri Təkmilləşdirmə institutu, sosial ggigyena                              

və səhiyyənin təşkili kafedrası, klinik ordinator  

 

1991-1996 Əliyev adına Həkimləri Təkmilləşdirmə institutu, sosial ggigyena                              

və səhiyyənin təşkili kafedrasının disertantı 

Elmi dərəcəsi və elmi adı 

 

                              1996          tibb elmləri namizədi,  

                               2002         dosent 

Peşə fəaliyyəti 

2002- 2018 Əliyev adına Həkimləri Təkmilləşdirmə institutu, sosial ggigyena               və səhiyyənin 

təşkili kafedrası, dosent 

Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili kafedrasında diplomdan sonrakı tibbi təhsil sistemində tibbi 

statistikanın müasir məsələləri, Azərbaycanda əhalinin sağlamlıq durumu, problemləri həlli yolları, 

səhiyyə idarəciliyinin strukturu və optimallaşdırılmasının yolları,  elmi məqalələr, metodiki tədris 

vəsaitlərinin işlənib hazırlanması, praktiki səhiyyəyə məsləhət yardımı,  kafedranın elmi və institunun 

tədqiqat işinin məsul icraçısı 

1985-1989 Quba şəhəri MKX, həkim-statistik  

1996-2002   Əliyev adına Həkimləri Təkmilləşdirmə institutu, sosial ggigyena               və səhiyyənin 

təşkili kafedrası, baş müəllim 



2002-2018 Əliyev adına Həkimləri Təkmilləşdirmə institutu, sosial ggigyena                              və 

səhiyyənin təşkili kafedrası, dosenti 

 

Kafedrada həkim müdavimlərlə praktiki məşğələlər, seminarlar, metodiki tövsiyələrin işlənib 

hazırlanması və elmi məqalələr, müdavimlərin kuratoru.  

1998-2000        Azərbaycan Alman Həkimləri Təkmilləşməsi Proqramı  

Proqram çərçivəsində  müxtəlif mövzular üzrə mühazirələrin və seminarların işlənib hazırlanması və 

keçirilməsi 

1991-1995 Sosial gigyena kafedrasının elmi fəaliyyətində iştirak, ədəbiyyatın toplanması, tədqiqatların 

aparılması, tədris prosesinin təşkili 

 

Nəşrlər 

Sosial gigyena və səhiyyənin təşkilinin sahəsində 30-a yaxın elmi işlər, eyni zamanda metodik tədris 

vəsaitləri, məqalələr dövrü nəşriyyatda və respublikadan kənar çap olunmuşdur. 

Elmi konfranslarda iştirakı 

Dillər 

Azərbaycan (yaxşı), Rus (yaxşı), İngilis (orta) 

Kompüter bacarıqları 

Windows XP, MS Word, MS Excel 

Nəşr olunmuş elmi-işlərin siyahısı: Əlavə olunur 

Peşəkar təcrübəsi sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili, tibbi statistikanın müasir problemləri 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


