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Təhsili 

 

1968- 1974   Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti 

                   

 

Elmi dərəcəsi və elmi adı 

 

                           2012          Tibb elmləri doktoru, professor 

 

 

Peşə fəaliyyəti 

 

 

 

1977-1985    Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin "Mama-ginekologiya" kafedrasında baş 

laborant  

Mamalıq və ginekologiya kafedrasının elmi fəaliyyətində iştirak, ədəbiyyatın 

toplanması, tədqiqatların aparılması, tədris prosesinin təşkili 

 

 

1985- 1995   Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin "Mama-ginekologiya" kafedrasında assistent 



Kafedrada həkim müdavimlərlə praktiki məşğələlər, seminarlar, klinik 

araşdırmalar, metodiki tövsiyələrin işlənib hazırlanması və elmi məqalələr, 

kafedranın kuratoru.  

Proqram çərçivəsində  müxtəlif mövzular üzrə mühazirələrin və seminarların 

işlənib hazırlanması və keçirilməsi 

 

 

1992              Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin "Mama-ginekologiya" kafedrasında 

namizədlik dissertasiyasının müdafiəsi 

1995 -2017   Azərbaycan Dövlət Həkimləri təkmilləşdirmə İnstitutu,      "Mama-

ginekologiya" kafedrasının dosenti. 

Proqram çərçivəsində  müxtəlif mövzular üzrə mühazirələrin və seminarların 

işlənib hazırlanması və keçirilməsi 

 

2011-ci ildən  Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin "Mama-ginekologiya" kafedrasının kafedra 

müdiri 

2012            Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin "Mama-ginekologiya" kafedrasında doktorluq 

dissertasiyasının müdaifəsi 

2017 – ci ildən Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin "Mama-ginekologiya" kafedrasında 

professor 

 

Nəşrlər 

 

Mamalıq və ginekologiya sahəsində elmi işlər, eyni zamanda metodik tədris 

vəsaitləri, monoqrafiya, məqalələr dövrü nəşriyyatda və respublikadan kənar çap 

olunmuşdur. 

 

Elmi konfranslarda iştirakı 

 

                     2006             “I Конгресс акушеров и гинеколов Закавказья”  

                     2010             “ World Health Organization Regional Office for Europe United 

Nations Population Fund” ( Uzbekistan, Charvak) 
                    2014           “Папилломавирусная инфекция и ассоциированные с ней 

заболевания шейки матки »,çıxış    

                      2014              “The 20th World Congress on Controversies in Obstetrics? 

Gynecology and Infertility ( COGI) »,Paris,France 

                    2014               “Научная дискуссия; вопросы медицины» XXVI 

Международной научно – практичесой конференции. Москва. 

                     2015            3rd Conference Theoretical and Applied Sciences in the USA. Neü 

York    

                     2015             1st Conference European Applied Sciences; challenges and 

solutions. Stuttgart, Germany.   

                     2015             “ Ölümlə nəticələnməyən hamiləlik ağırlaşmaları və mamalıq 

fəsadlarının tədqiqi metodikası»,Bakı ş, 

                     2016             “Ginekoloji problemlərə və riskli hamiləliklərə müasir yanaşma” 

elmi- praktiki simpozium. Bakı. 

                     2016               “First South Caucasian Conference “ Medical tourism: political, 

social –economical, educational and medical problems” Batumi, Georgia. 

                     2017          Second Congress of Obstetricians, Gynecologists and 

Perinatologists of South Caucasus.  Tbilis. Georgia.        

          2017  “ Sağlam hamiləlik naminə” Bakı. 

         2018      Aybaşının pozulması probleminə müasir yanaşma” Bakı. 



         2018 “ Perinatologiya və Ginekologiya. Mama- ginekologiyada diaqnostikanın 

və müalicənin aktual problemləri təlim kursu” 

“Mamalıqda ölümlə nəticələnməyən halların tədqiq” Bakı, çıxış.  

Dillər 

 

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

 

Kompüter bacarıqları 

 

Windows XP, MS Word, MS Excel 

 

 

 

Nəşr olunmuş elmi-işlərin siyahısı: Əlavə olunur 

 

 

.... 

Peşəkar təcrübəsi     Sonsuzluq, fəsadlı mamaqlıq və ginekoloji anamnezə malik hamilələrin 

aparılması, uşaqlıq boynunun xərçəngönü xəstəliklərinin diaqnostikası, kritik vəziyyətlərin 

araşdırılması və qarşısının alınması. 

 

İcra etdiyi əməliyyatlar    Keysəriyyə əməliyyatı, Uşaqlığın ekstripasiya və ampustasiyası, 

müxtəlif genezli yumurtalıq sistləri, ektopik hamiləliklər ( boru hamiləliyi), konservativ və 

cərrahi miomektomiyalar, ön və arxa kolporaffiya, periolevatoraplastika. 

 

 

Nailiyyətlər                                      Azərbaycan Respublikasının   əməkdar müəllimi, 2006 

 

 

Səhiyyə Nazirliyinin komissiyalarında iştirakı      - olmayıb 

 

Əlavə 1.Nəşr olunmuş elmi işlərin siyahısı 

qeyd: siyahı elektron formada institutda qəbul olunmuş formatda elmi hissədən əldə edilə 

bilər. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


