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Təhsili:
1998-2002
Azərbaycan Tibb Universitetinin “Uşaq xəstəlikləri” kafedrası. “Pediatriya” ixtisası üzrə
klinik ordinatura kursu.
1992-1998
N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti, pediatriya fakültəsi. İxtisas:
pediatriya. Əlaçı diplomu.
Elmi dərəcəsi və elmi adı:
2014
“Uşaqlarda tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri zamanı rasional antibiotikoterapiya” adlı
həkimlər üçün dərs vəsaitini dərc edərək dosent elmi adı alınmışdır.
2005
“Pediatriya”, “Allergologiya və immunologiya” ixtisasları üzrə “Uşaqlarda bronxial
astma zamanı sitokin statusu” adlı namizədlik dissertasiyanı müdafiə edərək, tibb elmləri
namizədi alimlik dərəcəsi alınmışdır.
Peşə fəaliyyəti:
2021
Avropa İttifaqı, BMT-nin Əhali Fondu və BMT-nin Qadınlar üzrə Agentliyinin birgə layihəsi
çərçivəsində “Antenatal və uşaq baxımı xidmətlərinə kişilərin cəlb edilməsi” mövzusunda tibb
işçiləri üçün gender-transformativ təlim modulunun hazırlanması, təlimin aparılması.
Avropa İttifaqının, BMT-nın Uşaq Fondunun (UNICEF), TƏBİB-in və “Azərbaycan Milli

İnkişaf Layihəsi” İctimai Birliyinin əməkdaşlıq çərçivəsində fevral-mart aylarında Şirvan,
Ağcabədi, Çəncə, Xırdalan şəhərlərində Universal və Mütərəqqi Ev Ziyarəti modelinin
tətbiqi üzrə keçirilən pilot layihənin həkimlərə və tibb bacılarına “Uşaq xəstəliklərinin
inteqrasiya olunmuş nəzarəti” və “Yenidoğulmuş və erkən yaşlı uşaqların qidalanması”
mövzularında təlim kurslarının hazırlanması və aparılması.
Avropa İttifaqının, BMT-nın Uşaq Fondunun (UNICEF) “Zərər çəkmiş ərazilərdə ana və
körpə otaqların yaradılması” layihəsinin çərçivəsində aprel ayında Ağdam rayonun Qaradağlı
kəndində 6 kəndin tibb işçilərinin iştirakı ilə “Uşaq xəstəliklərinin inteqrasiya olunmuş
nəzarəti” və “Yenidoğulmuş və erkən yaşlı uşaqların qidalanması” mövzularında təlimin
aparıcısı.
Şamaxı şəhərində may-iyun aylarında ÜST tərəfindən yaradılan təlim mərkəzində UNICEF-in
və İSİM-in təşkili ilə “Yenidoğulmuş və erkən yaşlı uşaqların qidalanması”, “Uşaq
xəstəliklərinin inteqrasiya olunmuş nəzarəti”, “Kiçik yaşlı uşaqların peyvəndlə qarşısı alınan
xəstəliklərdən qorunması” mövzuda təlimlərin aparılması.
2019
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi ilə BMT-nin Uşaq Fondunun (UNİCEF)
əməkdaşlıq çərçivəsində pilot regionlarda yerləşən xəstəxanalarda - Evlax şəhəri
“Yenidoğulmuş və erkən yaşlı uşaqların qidalanması”na dair təlim kursunun keçirilməsi.
2017
UNİCEF-in sifarişi ilə “Körpələrin və kiçik yaşlı uşaqların qidalanması” mövzuda təlim
paketinin hazırlanması.
2014-2017
“Azərbaycanda insultların profilaktikası” adlı layihənin Avstriyanın İnkişaf Agentliyinin
dəstəyi ilə təşkil edilməsi.
2015
“Uşaqların icbari dispanserizasiyası” adlı Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyin Dövlət
Proqramı çərçivəsində Bakıda və Mingəçevirdə həkim pediatrlara təlimlərin aparılması.
01.2010-cu ildən bu günə kimi
Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu.
Pediatriya kafedrası:
Assistent – 2010-2012,
Dosent – 2012 – bu günə kimi
Respublikanın müxtəlif regionlarından və Bakı şəhərinin tibb müəssisələrindən gəlmiş
pediatr-həkimlərlə praktiki məşğələlərin keçirilməsi və mühazirələrin oxunması;
 həkim-pediatrların professional təkmilləşdirilməsi;
 Respublikanın rayonlarında həkim-pediatrlarla mühazirə məşğələlərinin aparılması;
 Uşaq Rrespublika Xəstəxanasında ambulator qəbulun aparılması, pasientlərin
konsultassiyası, müalicənin təyini;
 Amerika və Avropa Tibb Universitetlərindən professorların məruzəçi kimi dəvət
edilməsi, beynəlxalq konfransların təşkil edilməsi.
10.2012-09.2019
Avropa Azərbaycan Məktəbi:
Həkim pediatr






600 nəfər şagirdlərin tibbi müayinəsi, müxtəlif vəziyyətlərdə ilk tibbi yardımın
göstərilməsi, müalicənin təyin olunması;
siniflərdə sağlamlıq dərslərin aparılması;
250 nəfər yerli və xarici heyətinin tibbi müayinəsinin təşkili;
həkim köməkçisinin və tibb bacılarının işinə nəzarət edilməsi.

01.2011- 01.2018-ci illər
EuroMed Özəl Tibb Mərkəzi:
Həkim pediatr-allerqoloq
 pediatriya və allerqoloji profilli xəstələrin qəbulu və müalicəsi.
10.1998 – 01.2010-cu illər
Azərbaycan Tibb Universiteti, “Uşaq xəstəlikləri” kafedrası:
klinik ordinator – 1998-2002,
baş laborant – 2002-2008,
assistent – 2008-2010,
 allergologiya və immunologiya şöbələrində müalicə fəaliyyəti;
 Tibb Universitetinin 4-5-ci kurs tələbələri ilə praktiki məşğələlərin aparılması;
 ümumklinik konfranslarda çıxışlar;
 kafedrada tədris prosesinə inzibati yardım.
Nəşrlər:
Ölkədə və xaricdə çap olunmuş 39 elmi əsərin müəllifi, həkimlər üçün iki dərs vəsaiti, bir
məsləhət vermə, bir kitab daxil olmaqla (2002-2021-cı illər).
Elmi konfranslarda iştirakı:
2021
UNICEF və ABŞ-nin Drexel Universitetin İctimai Səhiyyə məktəbinin təşkil etdiyi
“İmmunizasiya üçün şəxslər arası ünsiyyət” mövzusunda onlayn təlim, Bakı
Azərbaycan.
2019, 2 ay müddətində
İnkişaf edən ölkələr üçün təşkil edilən “Pediatriyada xəstəliklərin müalicəsi və
profilaktikası” mövzusunda təlim kursu, Çin Xalq Respublikası, Çanqşa, Hunan Uşaq
Xəstəxanası.
2015, 1 ay müddətində
Qastroenterologiya və Pulmonologiya ixtisasları üzrə Tibb Universitetin Klinikasında
təkmilləşmə kursu, Avstriya, Gras.
2012, 1 ay müddətində
Pediatriya ixtisası üzrə Universitet Klinikasında təkmilləşmə kursu, Avstriya, Zalzburq.
2004-2016
Pediatriya, allergologiya və immunologiya üzrə 11 regional, Ümumrusiya və Beynəlxalq
konqreslərin iştirakçısı (diplom və sertifikatlar mövcuddur).
O cümlədən: “Pediatriyada mükəmməllik”, London, 2016; Avropa Qastroenteroloqların,
Hepatoloqların və Nutrisioloqların Konqresi, Amsterdam, 2015; Rinit və Astma üzrə

Avropa Toplantısı, Brüssel, 2010; Dəri allergiyası üzrə Avropa Toplantısı, Venesiya,
2010; Uşaq Allergologiya və İmmunologiyası üzrə II Ümumrusiya qurultayı, Moskva,
2008; “Pediatriyanın aktual problemləri” mövzusunda Rusiya pediatrların XI Konqresi,
Moskva, 2007; MDB allerqoloq və immunoloqların VI qurultayı, Moskva, 2006;
İmmunopatologiya və Allergiya üzrə II Beynalxalq Konqres, Moskva, 2004.
2007-2019
Tibb sahəsində müxtəlif mövzular üzrə 1 həftə müddətində davam edən davamlı tibbi
təhsil üzrə akkreditasiya edilən təkmilləşdirmə seminarlarda iştirak (diplom və
sertifikatlar mövcuddur).
O cümlədən:“Pediatrik Pulmonologiya” mövzusunda Beynəlxalq tibb seminarı, 2019,
Zalzburq; “Ümumi Pediatriya” mövzusunda Beynəlxalq tibb seminarı, 2018, Zalzburq;
“Pediatrik Qastroenterologiya” mövzusunda Beynəlxalq tibb seminarı, 2016, Zalzburq;
“Tibbi Rəhbərlik” mövzusunda Beynəlxalq tibb seminarı, 2014, Zalzburq; “Tibbi Təhsil”
mövzusunda Beynəlxalq tibb seminarı, 2014, Zalzburq; “Tibbi Keyfiyyət və
Təhlükəsizlik”, mövzusunda Beynəlxalq tibb seminarı, 2013, Zalzburq; “Pediatrik
allergologiya və immunologiya” mövzusunda Beynəlxalq tibb seminarı, 2011, Zalzburq;
“Allergik və immunologi xəstəliklərin diaqnostikası və müalicəsində yeni istiqamətlər”,
2008, Moskva; “Uşaqlarda immunoprofilaktika və immunoterapiya”, 2007, Moskva.
09.1995, 2 həftə
Uşaq psixologiyası üzrə kurs. İngiltərə, Lester Universitetinin qrantı.
Dillər:
Azərbaycan, rus – sərbəst; ingilis, türk dili – yaxşı səviyyədə.
Kompüter bacarıqları:
Microsoft Office, E-Mail, Internet. Ofis avadanlığı (modem, server, skaner, kopiya
aparatları).
Nəşr olunmuş elmi-işlərin siyahısı:
Əlavə olunur.
Peşəkar təcrübəsi:
Ümumi pediatriya, allerqologiya.
Nailiyyətlər:
Avropa Allerqologiya və Klinik İmmunologiya Akademiyası tərəfindən elmi tezislərə
görə 2 dəfə qrantlara layiq görülmüşdür (2010-cu il).
Beynəlxalq konqresslərdə və seminarlarda çıxışlar – Brüssel, 2010-cu il; Venesiya, 2010cu il; Zalzburq, 2011-ci, 2013-cü, 2014-ci, 2016-cı, 2018-ci, 2019-cu illər; Çin Xalq
Respublikası, 2019-cu il.
Səhiyyə Nazirliyinin komissiyalarında iştirakı:
2021

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin ölkədə istifadə edilən COVID Vaksin
araşdırma komissiyasının işçi qrupun üzvü.
2018
Azərbaycan Respublikasında telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının
inkişafına dair Strateji Yol Xaritəsinin icrası məqsədi ilə Səhiyyə Nazirliyində yaradılan işçi
qrupun üzvü.

2016
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyində pediatriya ixtisası üzrə rezidentura
proqramının tərtibini təşkil edən işçi qrupun üzvü.
09.2013-cü ildən bu günə kimi
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Sertifikassiya Komissiyası:
pediatriya ixtisası üzrə komissiyanın üzvü
 ölkənin pediatrlarından imtahan götürərək, onların bilik qabiliyyətinin
yoxlanılması;
 pediatriya üzrə sertifikasiya imtahanı üçün testlərin və situasion məsələlərin tərtibi.

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

