
                           MÜALİCƏ-PROFİLAKTİKA FAKULTƏSİ TƏLƏBƏLƏRİ      
                                                                               ÜÇÜN 
                 MƏHKƏMƏ TƏBABƏTi  FƏNNİ ÜZRƏ TƏCRÜBİ  MƏŞĞƏLƏLƏRİN 
                                                               M Ö V Z U    P L A N I 
                                                                      (payız semestri) 
 
1. Məhkəmə-tibb ekspertizası, məhkəmə-tibb ekspertizasının obyektləri və  müayinə üsulları. İlkin, əlavə, təkrar  
    məhkəmə-tibb ekspertizası. Məhkəmə-tibb eksperti və həkim ekspert. Ekspertin hüquq və vəzifələri, məsuliyyəti. 
                                                                                                                                                                              2 saat 
                                                                                                        

2.  Canlı şəxslərin məhkəmə-tibb ekspertizası, səbəbləri, onun təşkili, aparılma qaydaları və sənədləşdirilməsi. 
                                                                                                                                                                            2 saat 
                                                                                                      

3. Sağlamlığa zərər vurmanın məhkəmə-tibb ekspertizası. Azərbaycan Respublikasının  Cinayət Məcəlləsində  
    sağlamlığa zərər vurmaya dair  maddələr.                                                                                                       2 saat                                                                                                               
4. Mübahisəli cinsi vəziyyətlərdə və cinsi cinayətlərdə aparılan  məhkəmə-tibb ekspertizalar. Yaşın məhkəmə-tibbi  
    təyini.                                                                                                                                                               2 saat 
5. Məhkəmə-tibbi travmatologiya. Bərk küt əşyaların təsirindən törənən xəsarətlərin  məhkəmə-tibbi ekspertizası.   
                                                                                                                                                                            2 saat                                                                                                                  

6.  Hündürlükdən yıxılma zamanı əmələ gələn xəsarətlərin  məhkəmə-tibbi ekspertizası.                                 2 saat 
7.  Nəqliyyat travmaları. Avtomobil travmaları zamanı aparılan məhkəmə-tibbi ekspertiza.                             2 saat 
8. Dəmiryol, motosiklet, traktor, su və hava nəqliyyatı travmaları zamanı aparılan məhkəmə-tibbi ekspertiza. 
                                                                                                                                                                              2 saat 
9.  İti alətlərlə zədələnmələr zamanı aparılan məhkəmə-tibbi ekspertizalar.                                                       2 saat 
10.  Odlu silahlarla zədələnmələrin məhkəmə-tibbi ekspertizası.                                                                        2 saat 
11. Meyitlərin məhkəmə-tibbi ekspertizasının (müayinəsinin) səbəbləri, aparılma qaydaları.                           2 saat 
12. Meyitin məhkəmə-tibbi ekspertizasının (müayinəsinin) sənədləşdirilməsi.                                                  2 saat 
13. İlkin və gecikmiş meyit əlamətləri. Ölümün baş vermə müddətinin təyin edilməsi.                                     2 saat 
14. Meyitin tapıldığı yerdə müayinəsi və sənədləşdirilməsi.                                                                               2 saat  
15. Meyitlərin müayinə texnikası.                                                                                                                        2 saat 
16. Naməlum,parçalanmış, skeletləşmiş  meyitlərin müayinə xüsusiyyətləri.                                                     2 saat                                                                                                                                                             
17. Mexaniki asfiksiyalar səbəbindən baş vermiş ölüm hallarında meyitlərin məhkəmə-tibbi ekspertizası.      2 saat 
18. Suda batma hallarında meyitin məhkəmə-tibbi ekspertizası.                                                                         2 saat 
19. Yüksək və aşağı temperaturun təsirindən baş vermiş ölüm hallarında meyitlərin məhkəmə-tibbi ekspertizası. 
                                                                                                                                                                             2 saat 

20. Müxtəlif fiziki faktorların (elektrik cərəyanı, barometrik təzyiq, şüa enerjisi) təsirindən əmələ gələn xəsarətlər 

zamanı aparılan məhkəmə-tibbi ekspertiza.                                                                                                         2 saat 
21. Zəhərlənmələrə şübhə olan hallarda meyitlərin məhkəmə-tibbi ekspertizası.                                               2 saat 
22. Yeni doğulmuş uşaq meyitlərinin məhkəmə-tibbi ekspertizası.                                                                    2 saat 
23.Tibb işçilərinin peşə sahəsindəki qanunsuz hərəkətləri zamanı aparılan məhkəmə-tibbi ekspertiza.            2 saat 
24. Maddi sübutların məhkəmə-tibbi ekspertizası. Qan və qana şübhə törədən ləkələrin müayinəsi. Molekulyar-genetik 
ekspert tədqiqatı.                                                                                                                                                  2 saat 
25. Digər bioloji obyektlərin (sperma, tüklər, ağız suyu və s.) məhkəmə-tibbi ekspertizası.                              2 saat 
 
 
                                                                                                                                                                 Cəmi: 50 saat 

 
   
                               Kafedra müdiri                                       prof. M.O.Bunyatov 

 
               


