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Adı:                İlahə  

Soyadı:            Əkbərova 

 

Ünvanı:           Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Z.Xəlilov küçəsi, 523-ci məhəllə, ev 11B, mən.18  

 

Təvəllüdü:        32-12-1982 

 

Ailə vəziyyəti:   ailəli 

 

E-mail:doktor-dr.ilaxa@gmail.com 

 

Tel: Ev             +99412 545 23 90    İş       +99412 431 40 33     Mobil       +99451 746 61 33 

 

Təhsili           
 

                        Azərbaycan Tibb Universiteti 2006 bitirib, 2006-cı ilin iyun ayından həmin ilin            

dekabr ayına kimi 5 saylı Bakı şəhər xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsində 

internatura keçmişəm. 01.12.2006-01.12.2008 illərdə Ə.Əliyev adına Azərbaycan 

Dövlət Həkimləri təkmilləşdirmə İnstitutunun Cərrahiyyə I kafedrasında kliniki 

ordinatura keçmişəm.  

 

Elmi dərəcəsi və elmi adı 

 

                        2012         Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

 

Peşə fəaliyyəti 

 

                       2010-cu ilin iyun ayında Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri 

təkmilləşdirmə İnstitutunun Cərrahiyyə I kafedrasında baş laborant vəzifəsinə 

təyin olunmuşam. 2013-2015ci illərdə kafedrada assistent vəzifəsində işləmişəm. 

2015-ci ildən hal hazıradək dosent vəzifəsini tuturam. 

 

                   Cərrahiyyə  kafedrasında diplomdan sonrakı tibbi təhsil sistemində qarın boşluğu 

orqanlarının cərrahi xəstəlikləri və onların  müalicəsi  üzrə mühazirələr deyirəm, 

seminarlar və praktiki məşğələlər aparıram, elmi məqalələr, metodiki tədris 

vəsaitlərinin işlənib hazırlanması, klinik araşdırmalarda fəyal iştirak edirəm. 

 

       2013-2015 Ə.Əliyev adına    Azərbaycan Dövlət Həkimləri təkmilləşdirmə       

İnstitutu, cərrahiyyə I kaferdasında assistent 



Kafedrada həkim müdavimlərlə praktiki məşğələlər, seminarlar, klinik 

araşdırmalar, metodiki tövsiyələrin işlənib hazırlanması və elmi məqalələr 

Proqram çərçivəsində  müxtəlif mövzular üzrə mühazirələrin və seminarların 

işlənib hazırlanması və keçirilməsi 

 

2010-2013 Ə.Əliyev adına    Azərbaycan Dövlət Həkimləri təkmilləşdirmə     

İnstitutu, cərrahiyyə I kafedrasının baş laborantı 

Cərrahiyyə kafedrasının elmi fəaliyyətində iştirak, ədəbiyyatın toplanması, 

tədqiqatların aparılması, tədris prosesinin təşkili 

 

     2006-2008   Ə.Əliyev adına    Azərbaycan Dövlət Həkimləri təkmilləşdirmə    

İnstitutu, cərrahiyyə I kafedrasının klinik ordinatoru 

Professor və müəllim heyətinin mühazirə və  seminarlarında, xəstələrin klinik 

baxışında iştirakı, xəstəlik tarixlərinin tərtib edilməsi, kollokviumların keçirilməsi. 

 

    2006-2018 illər ərzində 3saylı Bakı şəhər klinik xəstəxanasının  cərrahiyyə 

şöbəsində  cərrahi xəstələrin planlı müalicəsi, eyni zamanda təxirəsalınmaz və təcili 

vəziyyətlərdə olan xəstələrə vaxtında düzgün tibbi yardımın təşkili 

 

 

 

Nəşrlər 

 

Ümumi cərrahiyyə sahəsində otuza yaxın elmi işlər, eyni zamanda tədris vəsaiti, 

dövrü nəşriyyatda və respublikadan kənar çap olunmuş məqalələr. 

 

Elmi konfranslarda iştirakı 

 

“XII Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya konqresi”-Bakı  2011  

“Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin 115 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans  ”-

Bakı  2012 

“Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin doğum gününə  həsr olunmuş elmi-praktiki  

konfrans”, Bakı  2014 

“Tibb Elmləri Doktoru, Professor Hidayət Bilal oğlu İsayevin 70 illik yubileyinə 

həsr edilmiş elmi-praktik konfrans”-Bakı,2014, 

“Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin doğum gününə həsr olunmuş elmi-praktiki 

konfrans.” –Bakı  2015 

“Tibb Elmləri Doktoru, professor Əliniyaz Əli oğlu Məmmədovun  60 illik 

yubileyinə həsr edilmış Elmi-praktiki Konfransı” –Bakı, 19-20 oktyabr  2015 

“Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət  Həkimləri Təkmilləşdirmə  İnstitutunun 

80 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfrans”-Bakı  2015 

“Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin doğum gününə həsr olunmuş elmi-praktiki 

konfrans.” -Bakı 2015,səh.7-10 

32nd INTERNATIONAL WORKSHOP for GASTROINTESTINAL SURGERY 

with conventional and laparoskopic techniques. February 28 to March6, 2015 in 

Davos, Switzerland  



 

Dillər 

 

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

 

Kompüter bacarıqları 

 

Windows XP, MS Word, MS Excel 

 

 

 

Nəşr olunmuş elmi-işlərin siyahısı: Əlavə olunur 

 

 

.... 

Peşəkar təcrübəsi planlı (xolesistektomiya, herniotomiya, SPV fundoplikasiya, aşağı ətrafların 

amputasiyası  və s.)  və təcili cərrahi əməliyyatların (laparosintez, appendektomiya və s.)  icrası 

  

qeyd:cərrahi ixtisaslar üçün icra etdiyi əməliyyatların növləri qeyd olunmalıdır. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


