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Təhsili 
                      1999-2005-ci ildə – Azərbaycan Tibb Universitetinin “Müalicə işi” fakültəsi    

                      2005-2006-cı illərdə – Bakı şəhəri F.Əfəndiyev adına 4 Klinik Xəstəxanada    

                      internatura kursu keçmiş və həkim-cərrah ixtisasına yiyələnmişəm. 

     

                      2007-2009-cu illərdə Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri                        

                       Təkmilləşdirmə İnstitutu, “Mama-ginekologiya” kafedrasında klinik ordinatora       

 

Elmi dərəcəsi və elmi adı 

 

                     29-09-2015-ci ildə  Tibb üzrə  fəlsəfə doktoru elmləri dərəcəsi verilmişdir. “Объем,  

                     качество и пути совершенствования стационарной помощи беременным  

                     женщинам на республиканском уровне” 

 

Peşə fəaliyyəti 

 

2009-cu ildən Ə.Əliyev adına ADHTİ-nun “Mama-ginekologiya” kafedrasında bu  

                         günədək kafedranın  assistenti 

 

2009-cu ildən “Объем, качество и пути совершенствования стационарной 

помощи беременным женщинам на республиканском уровне” mövzusunda 

elmi iş üzərində çalışıram 

 

                    2010-cu ildə ГОУДПО “Российская медицинская академия последипломного         

                    образования Росздрава по «Акушерству и Гинекология»” təkmilləşdirmə kursu  

                    keçmişəm.         

                     

        20-24 iyun ayı Almaniya Keln şəhərində “Qadın Forumu” 

2010 –ci il 01-04,08,09 fevral  “Diplomaqədər və diplomdansonrakı tibbi təhsildə 

Reproduktiv Sağlamlıq və Ailə Planlaşması mövzusunun tədrisinin 

güçləndirilməsi” üzrə təlim kursunu müvəfəqiyyətlə bitirmişdir. 



 

Nəşrlər 

                    2009-2012-ci illər ərzində dissertasiyanın materiallarına əsasən 5 məqaləm elmi jur 

                    nallarda, o cümlədən 2-si xarici jurnalda, 3 tezisim respublika konfranslarının  

                   məcmuələrində nəşr edilmişdir.  
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                  Azərbaycan (əla), Rus (əla), İngilis (yaxşı) Tuirk(yaxsşı) 
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Mahmudbəyova Zümrüd Faiq qızının 

dərc olunmuş elmi və tədris-metodik işlərinin 

S İ Y A H I S I 

№ İş in  adı  İş in  

növü 

Nəşriyyat ,  jurnal  və  s .  İş in  

həc-

mi  

Həmmü -

əl l i f lər  

1  2  3  4  5  6 

1 .   

Нозологическая структура 

причин стационарной 

помощи беременным 

женщинам (I и II триместр) 

из регионов на 

республиканском уровне 

Məqalə  “Журнал “Sağlamlıq”, Баку, 

2009. – ISB№-5-80-35-

0168-a стр. стр. 47-50.  

 

4   

2 .   

Региональные особенности 

частоты госпитализации 

беременных женщин (I и II 

триместр гестации) на 

республиканском уровне 

Məqalə  Журнал “Azərbaycan Tibb Jurnalı” 

ATİ, Баку, 2010. №2 118-121.  

 

4   

3 .   

Потребность дородовой 

стационарной помощи на 

республиканском уровне 

Məqalə  Журнал “Azərbaycan Tibb Jurnalı” 

Баку,  –2010. №1. стр. 143-146. 
4   

4 .   

Региональные особенности 

частоты родовспомогатель-

ной стационарной помощи 

на республиканском 

уровне 

Məqalə  Журнал “Проблемы управления 

Здравоохранения”, Москва,  

2010.  №1 (50) – стр. 54-57.  

 

4   

5 .   

О частоте акушерской (III 

триместр гестации) 

стационарной дородовой 

помощи на республиканском 

уровне 

Məqalə  Журнал “Экономика Здравоохра-

нения”, Москва,  2010. №2 (101). 

стр. 76-79.  

 

4   

6 .   

Организационные аспекты 

дородовой стационарной 

помощи на республиканском 

уровне 

Tezis  Материалы Международной 

Научной Конференции, посвя-

щенной 80-летию Азербайджан-

ского Медицинского Универси-

тета. Баку,  2010. стр. 150 

1   

7 .   

Основания потребности в 

дородовой и родовспомога-

тельной помощи на 

республиканском уровне 

Məqalə  Prof.  Ə.N.Hüseynovun 110 illik 

yubileyinə həsr olunmuş “Mamalıq, 

ginekologiya, perinatologiya 

patologiyaların bəzi məsələlri” 

mövzusunda respublika elmi-

praktik konfransın məqalələr 

toplusu. Bakı, 2010. s. 16-22 

6  

8 .   

Пути совершенствования 

стационарной помощи 

беременным женщинам на 

республиканском уровне. 

Məqalə  Ə.Əliyevin 115 illiyinə həsr 

olunmuş elmi konfransın 

məcmuəsi. Bakı, 2012, s.339-344. 

 

5   

9 .   

Фактор наследственной 

отягощенности  у  

беременных  с при 

.  “Tibb və Elm” Ə.Əliyev ad. 

Elmi-Praktik Jurnal  № 4 (6) 

Bakı, 2016 -  s.53-59 

  



эклампсии как возможный  

прогнозтический  критерий 

10.   

Respublika səviyyəsində 

doğuş qabağı və doğuş 

zamanı stasionar yardıma 

təlabət və hamilə qadınlara 

stasionar yardımın 

yaxşılaşdırılması 

 Ə.Əliyev ad. Az.DHTİ,  Əziz 

Məmmədkərim oğlu Əliyevin 

120 illiyinə həsr olunmuş elmi – 

praktiki konfransın məcmuəsi.,  

Tezis. Bakı 2017 s. 606-615 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


