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Adı:                          Arzu 

Soyadı:                    Nuriyeva                                

 

Ünvanı:                   Bakı şəhəri Azadlıq pr.125 ev 104       

 

Təvəllüdü:                9/04/1972 

 

Ailə vəziyyəti:           Ailəli   

 

E-mail:                    Doktor/Arzu 1972@mail.ru 

 

Təhsili:                 1990 - 1996 Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti 

                                 1996 - 1997 Bakı şəhəri 5saylı klinik xəstəxananın anezteziologiya və              

reanimatologiya şöbəsi,internatura 

 

Elmi dərəcəsi və elmi adı:     2017 - Tibb Uzrə Fəlsəfə doktoru, 2018 - dosent  

 

Peşə fəaliyyəti:      2018 – bu günədək  Ə.Əliyev ad. Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə 

İnstitutu, Şüa terapiyası kursu ilə şüa diaqnostikasının dosenti        

                                       2011 – 2018 Ə.Əliyev ad. Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə 

İnstitutu, Şüa diaqnostikası kafedrasının assistenti. 

Şüa diaqnostikası kafedrasında diplomdan sonrakı tibb təhsil sistemində şüa diaqnostikası üzrə 

mühazirələr, seminarlar, praktiki məşğələlər və elmi məqalələr metodiki tədris vasitəsinin işlənib 

hazırlanması klinik araşdırmalar. Praktiki səhiyyəyə məsləhət yardımı. Kafedranın elmi təqdiqat işinin 

məhsul icraçısı. 

         2005-2011 ci il Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutun, Anezteziologiya və 

reanimatologiya kafedrasının assistenti. 

         Kafedrada həkim müdavimlərlə praktiki məşğələlər,seminarlar klinik araşdırmalar, elmi 

məqalələr,kafedranın kuratoru.Şüa diaqnostikası kafedrasının elmi fəaliyyətində iştirak ədəbiyyatın 

toplanması,tədqiqatların aparılması,tədris prosesinin təşkili. 1996-1997 ci il  

Bakı şəhəri 5saylı klinik xəstəxananın anezteziologiya və reanimatologiya şöbəsi,internatura. 

Professor və müəllim heyyətinin mühazirə və seminarlarında,xəstələrin klinik baxışında iştirakı 

xəstəlik tarixlərinin tərtib edilməsi kolloqviumların keçirilməsi.İntensiv terapiya şöbəsində xəstələrin 

müalicəsi,eyni zamanda təxirə salınmaz vəziyyətlərdə olan xəstələrə vaxtında  düzgün tibbi yardımın 

təşkili.         
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Nəşrlər:  Şüa diaqnostikası sahəsində 15 elmi işlər, eyni zamanda metodik tədris vəsaiti, 

məqalələr dövrü nəşriyyatda və respublikadan kənar çap olunmuşdur. 

 

Elmı konfranslarda iştirakı: 

 

5 may 2017-ci ildə Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda Ümumi liderin 

H.Əliyevin doğum gününə hərs olunmuş elmi-praktiki konfransda məruzə ilə cıxış etmişəm. 

 

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

 

Kompüter bacarıqları   Windows XP, MSWord, Excel  

 

Nəşr olunmuş elmi-işlərin siyahısı:  Əlavə olunur. 

 

Peşəkar təcrübəsi: 

Erkən hamiləlik patologiyalarının, qarın boşluğunun və kiçik canaq orqanlarının ultrasəs 

müayinəsi 

Nailiyyətlər: 

Azərbaycan Təbabətinin Müasir Nailiyyətləri  Plasentar catışmazlıq zamanı birinci ücaylıqdan 

eytibarən dölün döl patologiyalarının proqnozlaşdırılması. 

  

Səhiyyə Nazirliyi komissiyalarında iştirakı - 

 

 

Əlavə: 1. Nəşr olunmuş elmi işlərin siyahısı 

Qeyd: Siyahı elektron formada instutda qəbul olunmuş formatda elmi hissədən əldə edilə 

bilər.   

 


