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Adı:                 Rimma  

 

Soyadı:            Nəsirova 

 

Ünvanı:           Baku,  Yasamal rayonu.  A. Haqverdiyev kuç 21-13 

 

Təvəllüdü:       21-01-1959 

 

Ailə vəziyyəti:    Ailəli 

 

E-mail:      drrimma@rambler.ru 

 

Tel:   Ev                 İş       Mobil       +994 50 328 25 42 

 

Təhsili: 

 

1977 -1983 Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti                                   

1983-1984  Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti İnternatura 

1987-1989   Azərbaycan Dövlət Həkimləri təkmilləşdirmə İnstitutu, anesteziologiya 

reanimatologiya kafedrası, klinik ordinatura           

1989-1992   Azərbaycan Dövlət Həkimləri təkmilləşdirmə İnstitutu, anesteziologiya 

reanimatologiya kafedrası, aspirantura           

 

Elmi dərəcəsi və elmi adı: 

 

 1992    Tibb elmləri namizədi, dosent 

 2013    Tibb uzrə elmlər doktoru, dosent 

 

Peşə fəaliyyəti: 

 

1998 -2018    Azərbaycan Dövlət Həkimləri təkmilləşdirmə İnstitutu,  anesteziologiya-

reanimatologiya kafedrasının dosenti.Anesteziologiya-reanimatologiya  

kafedrasında diplomdan sonrakı tibbi təhsil sistemində anesteziologiya- 

reanimatologiya və, intensiv terapiya üzrə mühazirələr seminarlar və praktiki 

məşğələlər, elmi məqalələr, metodiki tədris vəsaitlərinin işlənib hazırlanması, klinik 

araşdırmalar, praktiki səhiyyəyə məsləhət yardımı. 

 1992-1998 Azərbaycan Dövlət Həkimləri təkmilləşdirmə İnstitutu, anesteziologiya-

reanimatologiya kafedrasının assistenti.Kafedrada həkim müdavimlərlə praktiki 

məşğələlər, seminarlar, klinik araşdırmalar, metodiki tövsiyələrin işlənib 

hazırlanması və elmi məqalələr, kafedranın kuratoru. 

1987-1992 Azərbaycan Dövlət Həkimləri təkmilləşdirmə İnstitutu, anesteziologiya-

reanimatologiya  kafedrasının aspiranti. Elmi fəaliyyətində iştirak, ədəbiyyatın 

toplanması, tədqiqatların aparılması, tədris prosesinin təşkili 

1987-1989   Azərbaycan Dövlət Həkimləri təkmilləşdirmə İnstitutu, anesteziologiya       

reanimatologiya  kafedrasının klinik ordinatoru 



Professor və müəllim heyətinin mühazirə və  seminarlarında, xəstələrin klinik 

baxışında iştirakı, xəstəlik tarixlərinin tərtib edilməsi, kollokviumların keçirilməsi. 

1984-1987   Gəncə şəhər uşaq xəstəxanası,  intensiv terapiya şöbəsi 

İntensiv terapiya şöbəsində xəstələrin müalicəsi, eyni zamanda təxirəsalınmaz 

vəziyyətlərdə olan xəstələrə vaxtında düzgün tibbi yardımın təşkili 

 

 

Nəşrlər 

Anesteziologiya-reanimatologiya sahəsində əlliyə yaxın elmi işlər, eyni zamanda metodik 

tədris vəsaitləri, məqalələr dövrü nəşriyyatda və respublikadan kənar çap olunmuşdur. 

 

Elmi konfranslarda iştirakı 

 

2004   Salzburg - Weill Cornell Seminar in Anesthesiology. Avstriya 

2006    Azərbaycan Dövlət Həkimləri təkmilləşdirmə İnstitutunun 70 illik yubileyinin  konfransı  

2007   İnternship in anesthesiology. Vienna  

2012  Əziz Əliyevin 115 illiyinə həsr olunmuş konfransi  

 2013   Transplantasyon Anestezisinde Güncel Güncel Gelişmeler Kongresi. Türkiyə 

2014-2016 Advanced Cardiovascular Life Support -  İnstructor Course 

2015   İnternational  Scientific Conference of Oncology. Bakı  

2016  III Межнародний конгрес   инфузионной терапии. Kiev 

2018 –“Anesteziologiya praktikasında çox rast gəlinən fəsadlar ”adlı elmi – praktik konfrans.  

Bakı 

 

Dillər 

 

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

 

Kompüter bacarıqları 

 

Windows XP, MS Word, MS Excel 

 

Nəşr olunmuş elmi-işlərin siyahısı: Əlavə olunur 

 

 

.... 

Peşəkar təcrübəsi  anesteziolog-reanimatolog və intensiv terapevt 

 

 

 

Nailiyyətlər                                    səmərələşdirici təklif lər 

 

 

 

 

Əlavə 1.Nəşr olunmuş elmi işlərin siyahısı 

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

bilər. 


