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Azərbaycan Tibb Universitetinin  epidemiologiya kafedrasının  
 2017/2018-ci tədris ili üçün 

H  E  S  A  B  A  T  I 
 
  I. GİRİŞ   

 Azərbaycan Tibb Universitetinin təhsilin keyfiyyəti sahəsində siyasəti cəmiyyətin və 
dövlətin bu günkü tələblərinə uyğun yaradıcı düşüncəyə malik, tibbin ayrı-ayrı sahələri üzrə 
inkişafını planlaşdıra, onu reallaşdıra və inlişaf etdirə bilən, gələcəkdə yüksək ixtisaslı 
mütəxəsis kimi fəaliyyət göstərə biləcək həkim və əczaçı kadrlarının səmərli hazırlanma 
sisteminin yaradılması və təşkilindən ibarətdir. Təhsilin keyfiyyəti sahəsində siyasət, onun 
strategiyası və prosedurları rəsmi statusa malikdir və hamı üçün açıqdır, tələbələr və digər 
maraqlı tərəflərin bu siyasətdə iştirakı ilə təmin olunur. 

Epidemiologiya kafedrasında da tədris prosesinin təşkili və keyfiyyətinin yüksəldilməsi 
həmişə ön planda olmuş və bu zaman «Təhsil  haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu, 
«Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat  və magistratura səviyyələrində  kredit sistemi ilə 
tədrisin təşkili Qaydaları», «Azərbaycan Tibb Universitetində  kredit sistemi ilə tədrisin təşkili 
barədə» Əsasnamə, «Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında» Respublika qanunu, “Ali 
məktəblər haqqında Əsasnamə”nin müddəaları və s. əsas götürülmüşdür. Tədris prosesində bir 
sıra təlimati-normativ sənədlər, əmrlər, qərarlar, o cümlədən, ali məktəblərin professor-
müəllim heyəti tərəfindən yerinə yetirilən tədris işi, tədris-metodik, elmi-tədqiqat və digər 
işlərin əsas növlərinin həjminin hesablanması üçün təqribi vaxt normalarının təsdiqi haqqında 
1986-cı il 804 №-li əmr,  Azərbaycan Tibb Universiteti   üzrə  müvafiq əmr, bir sıra digər əmr 
və sərəncamlar, həmçinin Universitet Elmi şurasının qərarları nəzərə alınmışdır.   

II. Təşkilati tədbirlər  
     Epidemiologiya kafedrasında təhsil proqramına müvafiq tərtib edilmiş tədris planında 
nəzərdə tutulan həkim–epidemioloqun hazırlanması üçün, ümumi təhsilin keyfiyyətinin 
yüksəldilməsi üçün şəraitin yaradılması;  habelə epidemik prosesin proqnozlaşdırılmasının və 
epidemik vəziyyətin qiymətləndirilməsi, yoluxucu xəstəliklərin  profilaktikasının aparılmasını 
təmin edə biləcək  maddi-texniki baza mövcuddurr. Buraya tədrisin texniki avadanlıqları, 
cədvəllər, prezentasiyalar, kompyuter, ocagın epidemioloji müayinə kartaları, yoluxucu 
xəstəliklərin qeydiyyat və hesabat formaları, əsas qanunvericilik, təlimati-normativ və hüquqi 
sənədləri daxildir.  

      Tədrisin əsas məqsədi əhali arasında infeksion və qeyri-infeksion xəstəliklərin baş verməsi 
və yayılmasının səbəb və şərtlərini aşkar etməyə, respublikada infeksion xəstəliklərin 
qarşısının alınmasına, azaldılmasına və ləğvinə yönəldilmiş əksepidemik tədbirlərin 
əsaslandırılması, təşkili və aparılmasına dair nəzəri biliyə və təcrübi vərdişə malik mütəxəssis 
hazırlığını təmin etməkdir. 
         Tədris proqramına müvafiq olaraq mühazirələr epidemiologiyanın aktual bölmələrinə 
dair oxunur və problem xarakteri daşıyır. Təcrübə məşğələləri tələbələr tərəfindən proqramın 
əsas nəzəri, metodik və təşkilati bölmələrinin mənimsənilməsi, həmçinin əksepidemik 
tədbirlərin aparılması, epidemioloji diaqnostika metodlarının tətbiqi üzrə təcrübi vərdişlərin 
qazanılması və möhkəmləndirilməsi məqsədilə aparılır, epidemioloji məsələlərin həlli zamanı 
şəraiti qiymətləndirmək, nəticələr çıxarmaq, qərarlar qəbul etmək və onların icrasını təşkil 
etmək vərdişləri yaranır. 
    
  Bütün işlər aşağıdakı ştatlarla yerinə yetirilmişdir: 
 Cədvəl 1. Hesabat ilində kafedra əməkdaşlarının vəzifə ştatı 
№ S.A.A. Vəzifəsi Elmi adı, dərəcəsi 

1.   Ağayev İbadulla Əliağa oğlu                         kafedra müdiri, 1,5 şt t.ü.e.d., professor 
2.   Niftullayev Məhərrəm Zülfüqar         professor, 1şt t.ü.e.d., professor 
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3.  Vəkilov Vaqif Nazim oğlu professor ,1şt t.ü.e.d., professor 
4.  Quliyeva Esmeralda Musa qızı                                                    dosent , 1şt t.ü.f.d., dosent 
5.  Vahabov Elman  Fərman oğlu                       dosent , 1şt t.ü.f.d., dosent 
6.  Cəfərova Xatirə Həşim qızı                                                      dosent , 1şt t.ü.f.d., dosent 
7.  Xanbutayeva Svetlana Nəsirovna                                                         dosent , 0,5 şt t.ü.f.d., dosent 
8.  Xələfli Xatirə Novruz qızı     dosent , 1şt t.ü.f.d., dosent 
9.  Tağıyeva Flora Şura qızı                              dosent , 1şt t.ü.f.d., dosent 
10.  Zeynalova Nərgiz Mehman qızı                 assistent, 0,5 şt                      06.02.2018-dən  
11.  Cəlilov Vaqif Çinqiz oğlu                      baş laborant, 1 şt                       
12.  Məmmədova Nigar Əlisahib qızı                     baş laborant, 0,5 şt                       
13.  Abdurəhimova Bahar Aydın qızı                     laborant , 1 şt  
14.  Tahirova Pərvin Ramiz qızı                     laborant , 1şt  
15.  Dostəliyeva Fəridə Azay qızı       preparator , 1 şt   
16.  Cəfərova Nigar Bayraməli qızı                    preparator, 1 şt  
17.  Ящмядзадя Лейла Яhməd qızı doktorant dokt.müddəti başa 

çat. üçün çıxıb 
 
 III. Tədris işi 
       Epidemiologiya kafedrası epidemiologiya fənnini tibbi profilaktika, müalicə-profilaktika, 
stomatologiya fakultələrində  azərbaycan, rus və ingilis  dillərində tədris edir. 
      Kafedra cari tədris ilinin payız semestrindən etibarən Azərbaycan Tibb Universitetinin 1№-
li korpusunun 6-ci mərtəbəsində 420 kv.m sahəni tutur. Kafedranın 6 dərs otağı və 55 yerlik 2 
mühazirə zalı vardır. Kafedranın nəzdində  ixtisaslaşdırılmış klinik-epidemioloji laboratoriya 
fəaliyyət göstərir. Kafedraya ə.e.x., t.e.d., prof.İ.Ə.Ağayev rəhbərlik edir. 
     Kafedranın akademik işçiləri aşağıdakı ştatları tutur: 
     Kafedra müdiri, ə.e.x., professor - 1 
     Professor – 2 
     Dosent – 6 
    Assistent - 1 
         Onlardan 3-nün tibb elmləri doktoru, 6-nın  isə tibb üzrə fəlsəfə doktoru  alimlik dərəcəsi 
var. 2 baş laborant və 4 nəfər köməkçi heyət var. Müəllimlərin yaş həddi   50 - 76- dir. 
       Tədris planına görə kafedranın 4468 saat tədris yükü olmuşdur. Bunun 1585 saatı payız, 
2894 saatı yaz semestri üçün planlaşdırılmışdır. Plana əsasən nəzərdə tutulan mühazirələri 
professor və dosentlər oxumuşdur. Təcrübə dərslərinin aparılmasında bütün müəllimlər  
iştirak etmişlər. 
        Kafedrada lazımi qeydiyyat-hesabat sənədləri: kafedranın iş planı, tədris-metodik işə dair 
plan, istehsalat təcrübəsinin proqramı və s. sənədlər əvvəlcədən tərtib edilmişdir. İlkin 
ixtisaslaşma keçən YI kurs tələbələri üçün ayrıca proqram və plan tərtib edilmiş və məşğələlər 
həmin proqram əsasında aparılmışdır. 
       
2017/2018-cı tədris ilində kafedranın illik yükü aşağıdakı kimi olmuşdur: 
       mühazirələr                                          -    183    
       təcrübə dərsləri                                     -   3567   
       məsləhət                                               -    70 
       imtahan, dif.məqbul                             -    428 
       istehsalat təcrübəsi                               -    24 
       dövlət imtahan komiss.iştirak              -    72 
       rezidentura                                            -   0 
       asp.rəhbərlik                                       -   100 
  
 Tədris yükü müəllimlər arasında aşağıdakı kimi bölünmüşdür (cədvəl 2): 
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Cədvəl 2. 2017/2018-cı dərs ilində kafedra tədris yükünün professor- müəllim heyəti tərəfindən 
ödənilməsi: 
№ S.A.A. Vəzifəsi Elmi adı,  dərəcəsi Cəmi 

ödənilmiş-
dir (saat) 

1.  Ağayev İbadulla Əliağa oğlu                         kafedra 
müdiri 

t.ü.e.d., professor 260 

2.  Niftullayev Məhərrəm Zülfüqar         professor t.ü.e.d., professor 520 
3. Vəkilov Vaqif Nazim oğlu professor t.ü.e.d., professor 580 
4. Quliyeva Esmeralda Musa qızı                                                    dosent  t.ü.f.d., dosent 532 
5. Vahabov Elman  Fərman oğlu                       dosent  t.ü.f.d., dosent 532 
6. Cəfərova Xatirə Həşim qızı                                                      dosent     t.ü.f.d., dosent 520 
7. Xanbutayeva Svetlana Nəsir                                                       dosent, 0,5 şt    t.ü.f.d., dosent 260 
8. Xələfli Xatirə Novruz qızı     dosent t.ü.f.d., dosent 520 
9. Tağıyeva Flora Şura qızı                              dosent  t.ü.f.d. 545 
10. Zeynalova Nərgiz Mehman qızı                 assistent, 0,5 

şt                      
 130 

11. Жялилов Вагиф Чingiz oğlu   
 

баш лаб. 
s/hes 

 152 

Cəmi  4551 
      
        Hesabat ilində İctimai Səhiyyə fakultəsinin tibbi profilaktika ixtisası üzrə IV və V kursunda 
- kurs imtahanları, VI kursunda - kurs  və Dövlət imtahanları, Stomatologiya fakultəsinin III 
kursunda, I və II müalicə profilaktika fakultəsinin V kurslarında isə kurs imtahanları 
keçirilmişdir. 
        
İctimai Səhiyyə fakultəsinin tibbi profilaktika ixtisası üzrə IV kursunda (6 illik təhsil üzrə)  yaz 
imtahan sessiyasında “Epidemiologiya-1 (Ümumi epidemiologiya)” fənnindən imtahanların 
nəticələri haqqında hesabat 

 
Bölmə 

Tələbələrin 
sayı 

Qiymət  
Buraxıl-

mayib|gəl 

Orta 
qiymət 

Keyfiyyət 
ğöstəricisi 

%-lə 

Ümumi 
mənimsəmə 

%-lə 
A B C D E 

az 69 65 3 2 0 - - 5,8 100,0 100,0 
rus 7 4 - 1 1 -- - 3,7 100,0 100,0 

Cəmi 76 69 3 3 1 0 - 4,9 93,4 100,0 
       Alınan nəticələrdə keçən illə müqayisədə xeyli dəyişikliklər vardır. Belə ki,  keçən illə  
müqayisədə «qeyri–kafi» qiymət alan olmayıb. Orta qiymət bir qədər artmışdır (4,7-ə  qarşı 
4,9), keyfiyyət göstəricisi  (92,1%-ə qarşı 93,4%) və ümumi mənimsəmə göstəricisi də 
artmışdır - 100,0 %. 
     
 
İctimai Səhiyyə fakultəsinin tibbi profilaktika  ixtisası üzrə V kursunda yaz imtahan sessiyasında  
“Tibbi parazitologiya” fənnindən imtahanların nəticələri haqqında hesabat 

 
Bölmə 

Tələbələrin 
sayı 

Qiymət  
Buraxıl-

mayib/gəl 

Orta 
qiymət 

Keyfiyyət 
ğöstəricisi 

%-lə 

Ümumi 
mənimsəmə 

%-lə 
A B C D E 

az 77 57 6 4 2 4 4/- 4,5 98,5 100,0 
rus 4 4  - - - - 5,0 100,0 100,0 

Cəmi 81 61 6 4 2 4 4/- 4,5 100,0 100,0 
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       Alınan nəticələr göstərir ki, bu kurs üzrə tələbələr yüksək bilik nümayiş etdirmişlər. 
Orta qiymət 4,5, keyfiyyət göstəricisi  100,0%, ümumi mənimsəmə göstəricisi 100,0% 
olmuşdur. 
 
İctimai Səhiyyə fakultəsinin tibbi profilaktika  ixtisası üzrə V kursunda yaz imtahan sessiyasında  
“Seçim” fənndən  imtahanların nəticələri haqqında hesabat 

 
Bölmə 

Tələbələrin 
sayı 

Qiymət  
Buraxıl-
mayib 

Orta 
qiymət 

Keyfiyyət 
ğöstəricisi 

%-lə 

Ümumi 
mənimsəmə 

%-lə 
A B C D E 

az 72 53 7 5 2 1- 4/- 4,7 99,7 100,0 
rus 4 4  - - -- - 4,0 97,6 100,0 

Cəmi 76 57 7 5 2 1 4/- 5,0 100,0 100,0 
 

İS V kurs tələbələri “Seçim” fənn üzrə də verdikləri imtahanda 2 fənn üzrə: 
“Dezinfektologiya”, “İmmunprofilaktika” kursu üzrə suallar daxil edilmişdir.  

Alınan nəticələr göstərir ki, keçən illə müqayisədə tələbələr yüksək bilik səviyyəsi 
nümayiş etdirmişlər. Belə ki, orta qiymət 4,8-dən 5,0-ə qədər azalmış, keyfiyyət göstəricisi və 
ümumi mənimsəmə göstəricisi artmış və müvafiq olaraq - 100,0% olmuşdur.  

 
 
İctimai Səhiyyə fakultəsinin tibbi profilaktika  ixtisası üzrə V kursunda payız imtahan 
sessiyasında “Epidemiologiya-2 (Xüsusi epidemiologiya)” fənnindən imtahanların nəticələri 
haqqında hesabat   

 
Bölmə 

Tələbələri
n sayı 

Qiymət Buraxıl-
mayib/gəl

m-b 

Orta 
qiymət 

Keyfiyyət 
ğöstəricis

i 
%-lə 

Ümumi 
mənimsəm

ə 
%-lə 

A B C D E 

az 76 58 7 3 2 3 3/- 3,8 95,6 98,5 
rus 4 4   - - - 5,0 100,0 100,0 

Cəmi 80 62 7 3 2 3 3/- 4,5 100,0 100,0 
 

Alınan nəticələr göstərir ki, keçən illə müqayisədə tələbələr yüksək bilik səviyyəsi 
nümayiş etdirmişlər. Belə ki, orta qiymət 4,5 olmuş, keyfiyyət göstəricisi və  ümumi 
mənimsəmə göstəricisi 100,0%-ə bərabər olmuşdur.  
        
 
I müalicə-profilaktika fakultəsinin V kursu üzrə “Epidemiologiya” fənnindən imtahanın nəticələri 
haqqında hesabat  

 
Bölmə 

Tələbələrin 
sayı 

Qiymət Buraxıl-
mayib/gəl

m-b 

Orta 
qiymə

t 

Keyfiyyət 
ğöstəricis

i 
%-lə 

Ümumi 
mənimsəm

ə 
%-lə 

A B C D E 

az 278 155 56 41 16 6
- 

4/- 4,4 99,8 100,0 

rus 32 11 8 7 3 2 1/- 4,1 100,0 100,0 
ing 10 8 2   - - 4,8 90,9 100,0 

Cəmi 320 174 66 48 18 8 5/- 4,4 90,9 100,0 
 
II müalicə-profilaktika fakultəsinin V kursu üzrə “Epidemiologiya” fənnindən imtahanın 
nəticələri haqqında hesabat  
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Bölmə 

Tələbələri
n sayı 

Qiymət Buraxıl-
mayib/gəl

m-b 

Orta 
qiymət 

Keyfiyyət 
ğöstəricis

i 
%-lə 

Ümumi 
mənimsəm

ə 
%-lə 

A B C D E 

az 275 16
2 

74 21 9 - 9/- 4,5 95,2 98,5 

rus 36 17 11 5 2 - 1/- 4,4 94,3 100,0 
Cəmi 311 17

9 
85 26 11 - 10/- 4,6 96,3 100,0 

     
   I və II müalicə-profilaktika fakültələrində keçirilən imtahanların nəticələrinin təhlili 
keçən illə müqayisədə bütün parametrlər üzrə göstəricilərin bir qədər artmasını göstərmişdir. 
Belə ki, I müalicə-profilaktika fakultəsində orta  qiymət   bir qədər artmışdır- 4,4 olmuşdur. 
Ümumi mənimsəmə göstəricisi  100,0%, keyfiyyət göstəricisi isə 99,9% olmuşdur.  
      II müalicə-profilaktika fakültəsində də keçən ilin göstəricilərində  müəyyən fərqlər aşkar 
edilmişdir. Belə ki, orta qiymət  azərbaycan bölməsində bir qədər azalmış – 4,5, rus bölməsində 
də cüzi artmışdır - müvafiq olaraq 4,6-a qarşı 4,4 olmuşdur. Ümumilikdə orta qiymət – 4,6 
olmuş, keyfiyyət göstərici bir qədər azalmış (96,8%-ə qarşı 96,3% olmuşdur), ümumi 
mənimsəmə göstəricisi isə  98,4%-ə qarşı  100,0% olmuşdur.   
 
Stomatologiya fakultəsi III kurs üzrə “Epidemiologiya”fənnindən imtahanların nəticələri 
haqqında hesabat 

 
Bölm

ə 

Tələbələri
n sayı 

Qiymət Buraxıl-
mayib/gəlm

-b 

Orta 
qiymə

t 

Keyfiyyət 
ğöstəricis

i 
%-lə 

Ümumi 
mənimsəm

ə 
%-lə 

A B C D E F 

az 109 6
9 

2
5 

1
4 

1   - 4,6 95,2 100,0 

rus 10 8 2     1/- 4,8 100,0 100,0 
ing 7 4 3     6/- 4,5 100,0 100,0 

Cəmi 133 8
1 

3
0 

1
4 

1   7/- 4,36 99,8 100,0 

Keçən illə müqayisədə stomatologiya fakültəsində orta qiymət  artmış və 4,4 olmuşdur. 
Keyfiyyət göstəricisi də isə bir qədər artmış və 99,8 % olmuşdur.  Lakin həm rus bölməsində, 
həm ingilis  bölməsində  artmış və hər ikisində 100,0% olmuşdur. Ümumi mənimsəmə 
göstəricisi də artmışdır (keçən il 91,4%-ə qarşı  100,0%  olmuşdur).  
 
İctimai Səhiyyə fakultəsinin tibbi profilaktika  ixtisası üzrə VI kurs tələbələrinin DSENT nəticələri 
haqqında hesabat   

 
Bölmə 

Tələbələri
n sayı 

Qiymət Buraxıl-
mayib/gəl

m-b 

Orta 
qiymət 

Keyfiyyət 
ğöstəricis

i 
%-lə 

Ümumi 
mənimsəm

ə 
%-lə 

A B C D E 

az 71 30 33 5   3/- 4,3 100,0 100,0 
rus 6 - 2 4   - 4,0 100,0 100,0 

Cəmi 77 30 35 9   3/- 4,2 100,0 100,0 
           

  DSENT üzrə imtahan 22.05.2018- tarixdə keçirilmişdir. İmtahanlarda 77 nəfər iştirak 
etmişdir. Onlardan 30 nəfər (39%) “A”, 44 nəfər (57%) “B-C” qiymət almışdır. İmtahanların 
nəticələri göstərir ki, keçən ilin göstəriciləri ilə müqayisədə orta qiymət azalmışdır (4,2 



 7  

 

olmuşdur), keyfiyyət  və mənimsəmə göstəricisi də artmış və müvafiq olaraq 100,0% və 
100,0% olmuşdur.  
 
İctimai Səhiyyə fakultəsinin VI kurs tələbələrinin Büraxılış Yekun Dövlət İmtahanının nəticələri 
haqqında hesabat   

 
Bölmə 

Tələbələrin 
sayı 

Qiymət  
Buraxıl-
mayib 

Orta 
qiymət 

Keyfiyyət 
ğöstəricisi 

%-lə 

Ümumi 
mənimsəmə 

%-lə 
A B C D E 

az 71 58 10  - - 3/- 4,4 99,8 100,0 
rus 6 6   - - - 5,0 100,0 100,0 

Cəmi 74 64 10  - - 3/- 4,7 96,3 100,0 
 
Epidemiologiya fənnindən dövlət imtahanı bu il də 2 mərhələdə keçirilmişdir. Belə ki, 

tələbələr iyunun 13-14-də təcrübi vərdişlərdən, iyunun 20-də isə nəzəri hissədən imtahan 
vermişlər. Artıq 2 ildir il imtahanlar yeni formada  - OSPİ üzrə həyata keçirilmişdir.  Təcrübi 
vərdiş və bacarıqlarını nümayiş etdirmək  üçün tələbələrə kafedrada mövcud olan  imkanlar 
daxilində  şərait yaradılmışdır. İmtahanın gedişində DİK-nin üzvləri iştirak etmişlər. OSPİ  üzrə 
tələbələrin bacarıqları  maksimum 50 bal həddində qiymətləndirilmişdir. Bu zaman hər tələbə 
5 təcrübi bacarıq  yerinə yetirmiş və bacarığın hər biri maksimum 10 bal ilə 
qiymətləndirilmişdir. Müvəffəq qiymət alan tələbələr nəzəri (test) imtahanına biraxılmışdır. 
İmtahanda 77 tələbə iştirak etmişdir. 3 nəfər buraxılmamışdır. 64 nəfər (83,1%) “A”, 10 nəfər 
“B-C” qiymətlər (13,0%) almışlar. Orta qiymət bir qədər azalmış - 4,9-dən 4,7-ə qədər,  
keyfiyyət göstəricisi  96,3%, ümumi mənimsəmə göstəricisi 100,0% olmuşdur. 

 
Яввялки иллярдян фяргли олараг,  тялябялярин билик вя бажарыгларынын 

артырылмасы вя тядрисин кейфиййятинин йцксялдилмяси мягсядиля  йени тядрис 
илиндя  дярсляр билаваситя  Университетин база хястяханаларында, о жцмлядян 
Тярис-Жярращиййя, Тядрис-Терапевтик клиникасында, Республика Таунялейщиня 
Стансийасында, 1 сайлы Тибби-Клиник Мяркяздя, Республика ЭЕМ-дя 
кечирилмишдир.Тялябяляр програма  вя жядвяля уйьун олараг щямин базаларда  
кцратор мцяллимлярин рящбярлийи алтында  юзляри билаваситя  щямин 
мцяссисялярдя яксепидемик реъимин гиймятляндирилмясини апармыш, юлкя 
яразисиндя хястяликлярин  гаршысынын алынмасы цзря  тядбирляр планынын 
щяйата кечирилмясиндя иштирак етмишляр.   
     

İlkin ixtisaslaşma üzrə məşğələlər «070103 - Tibbi-profilaktika işi» ixtisası üzrə məzun 
həkimin ixtisas xarakteristikası nəzərə alınmaqla  tərtib edilmiş proqram əsasında mühazirə, 
seminar və təcrübə məşğələləri şəklində aparılır. Belə ki, XII semestrdə tələbələrlə “Dövlət 
epidemioloji nəzarəti”  fənni üzrə epidemioloji diaqnostika, retrospektiv və operativ 
epidemioloji təhlil, eləcə də əksepidemik işin planlaşdırılması və epidemioloji vəziyyətin 
qiymətləndirilməsi həyata keçirilir. Onlar həmçinin əldə etdikləri bilik və bacarıqları rayon 
gigiyena və epidemiologiya mərkəzlərində daha da möhkəmləndirirlər. Belə ki, GEM-lərin 
epidemioloji şöbələri üzrə bölünmüş tələbələr İxtisaslaşma üzrə həkim-epidemioloq işinə 
yiyələnir və kafedra müəllimlərinin, həkim-epidemioloqların rəhbərliyi ilə hazırkı proqramda 
nəzərdə tutulan mövzular üzrə kafedranın tapşırığını yerinə yetirirlər.  Lakin İlkin 
ixtisaslaşmanın təşkilində mövcud olan bir sıra çatmamazlıqlar bu gün də aradan 
qaldırılmamışdır. Bunlara illərlə həllini tapmamış məsələlər - məşğələlərin məzunun təyinatı 
nəzərə alınmaqla fərdi proqramlar üzrə aparılması; təhsil sisteminə uyğunlaşdırılmış, hər cür 
avadanlıq və yüksək ixtisaslı mütəxəssislərlə təmin olunmuş bazanın olması və s. kimi hələ də 
həllini gözləyən məsələlər aiddir.  

Kafedrada rezidentura təhsili üzrə tələbələr təhsil alan bu il olmamışdır.  



 8  

 

 
IV. Tədis- metodik iş 
Cədvəl 3. Tədris – metodiki işlər 
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İctimai Səhiyyə  40 38 31 31 1 2 - 62 55 48 3200 250 1 200 
Müalicə - 

profilaktika 
4 3 5 5 - 2 - 14 5 10 450 600 - - 

Stomatologiya 3 3 10 8 - 2  - 12 18 300 450 - - 
      

Kafedranın tədris-metodik işi aşağıdakı əsaslar üzrə aparılır:  
1. Epidemiologiyadan işçi proqramlar İctimai Səhiyyə fakultəsi tələbələri üçün «Tibbi-

profilaktika işi», müalicə-profilaktika fakultəsi tələbələri üçün «Müalicə işi», stomatologiya 
fakultəsi tələbələri üçün «Stomatologiya» ixtisasları üzrə proqramlar. Bu  proqlamlar  
universitet MMK-da təsdiq edilmiş vəqrif almaq üçün Səhiyyə və Təhsil Nazirliyinə  təqdim 
edilmişdir.  

Тящсил програмына уйьун олараг  бцтцн факцтяляр цзря тядрис програмлары 
йениляшдирилир,  мцасир вя йени актуал мювзулар  салыныр, щямчинин дцнйа 
сящииййясиндя  баш верян йениликляр  ялавя олунур. 
     2. Planlaşdırılan sənədlər: 
- bütün fakultələr üzrə  tədris proqramları; 
-         mühazirə və təcrübə dərslərinin təqvim-mövzu planları; 
-        bütün fakultələr üzrə sillabuslar; 
- müalicə-profilaktika, İctimai Səhiyyə, stomatologiya fakultələrinin tələbələri üçün 
sərbəst işlərin siyahısıi; 
- açıq dərslərin cədvəli və s. 
    Tədris prosesində tədris-laboratoriya bazası kimi kafedranın nəzdində fəaliyyət göstərən 
klinik-epidemioloji laboratoriyada da dərslər aparılır. Хцсусиля тяжрцби билик вя 
бажарыгларын ашыланмасы заманы тялябяляр сярбяст шякилдя бурада фяалиййят 
эюстярирляр.  Дярс програмына вя ейни заманда Дювлят Аттестасийанын тяжрцби 
бажарыглары сийащысына  дахил олан мювзулар цзря бажарыглар бурада гябул 
едилир. 

Kafedradaxili nəzarət kafedra müdiri prof.İ.Ə.Ağayev tərəfindən həyata keçirilir.   
         2017/2018-cı tədris ilində kafedranın əməkdaşları tərəfindən kafedrada tədris olunan 
fənnlər üzrə yeni 8 mühazirə və 10 təcrübə dərsləri üzrə aşağıdakı tədris–metodik materiallar 
təzələnmiş və elektron variantlar hazırlanmışdır. Bunlara aşagıdakı mühazirə mətnləri aiddir: 
1. Transmissiv yoluxma mexanizminə malik infeksiyaların epidemiologiyası. Xəstəxanadaxili 

infeksiyaların epidemiologiyası. 
2. Lyamblioz, leyşmaniozlar və  onların epidemiologiyası.  
3.  Malyariya, toksoplazmoz və onların epidemiologiyası.   
4. Epidemik proses haqqında təlimin əsasları. İnsanın infeksion xəstəliklərinin təsnifatı. 
5. Dezinfeksiyaedici maddələrin əsas qruplarının ümumi xüsusiyyətləri. Sterilizasiya 

haqqında anlayış, metodları və vasitələr 
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6. Aktiv immunlaşdırma və immunterapiya. Aktiv postvaksinal immunitetin formalaşmasına 
təsir edən amillər və onların inkişaf mexanizmi  

 
Təcrübə məşğələləri üçün metodik işləmələr: 
1. Dezinfeksiyaedici maddələrin əsas qruplarının ümumi xüsusiyyətləri. Sterilizasiya 

haqqında anlayış, metodları və vasitələr. 
2. Aktiv immunlaşdırma və immunterapiya. Aktiv postvaksinal immunitetin formalaşmasına 

təsir edən amillər və onların inkişaf mexanizmi  
3. Sterilizasiya haqqında anlayış, metodları və vasitələri. Sterilizatorların xüsusiyyətləri və iş 

prinsipi. Sterilizasiyaönü işləmənin keyfiyyətinin yoxlanması. Tibbi təyinatlı alətlərin 
sterilliyinə nəzarət.  

4. Dezinseksiya, növləri və üsulları, insektisidlərin xüsusiyyətləri. Buğumayaqlıların müxtəlif 
növləri (gənələr, ağcaqanadlar, bitlər) ilə mübarizə. 

5. Genişləndirilmiş İmmunlaşdırma Proqramının həyata keçirilməsi mərhələləri. Milli 
Peyvənd təqvimi. 

6. Soyuq zəncir” sisteminin təşkilati və maddi bazaları. Peyvənd işinin təşkili. 
7. Parazitizm haqqında anlayış və parazitar xəstəliklərin ümumi xarakteritikası.  Malyariya 

üzərində epidemioloji nəzarətin təşkili, laborator diaqnostikası. 
8. Bağırsaq protozoozları (amebiaz, lyamblioz, balantidiaz),  onlar üzərində  epidemioloji 

nəzarətin təşkili və laborator diaqnostikası. 
 

Кафедрада кифайят гядяр дярс вясаити вардыр. Беля ки,  İctimai Səhiyyə 
факултясинин тялябяляри цчцн  2016-cı tədris ilində kafedranın əməkdaşları tərəfindən 
hazırlanan  «İmmunprofilaktika» adlı dərs vəsaiti  tələbələrin istifadəsinə  verilmişdir. Bundan 
başqa, İSF-nin 6-cı kurs tələbələri üçün “Epidemiologiya üzrə ilkin ixtisaslaşmaya dair metodik 
göstərişlər”  hazırlanmış və istifadəyə verilmişdir.   Hazırda “Epidemioloji nəzarət və 
əksepidemik işin təşkili”  dərs vəsaiti üzərində iş gedir. Йяни кафедрада, демяк олар ки,  
бцтцн фяннляр цзря дярслик вя дярс вясаитляри  вардыр.  Йени тядрис илиндя  
тяжрцбя дярсляри вя бажарыглар цзря методик вясаитин  щазырланмасы 
планлашдырылыр.   

 
       Hesabat ilində kafedra bütün tədris hesabat sənədlərinə malikdir.  Буна Университетдя 
кечирилян Аккредитасийа  да бюйцк кюмяклик етмиш вя  лазыми сянядляр топлусу 
ялавя олунмушдур.  Hər il olduğu kimi, kafedranın illik iş planı tərtib edilmiş və planda 
nəzərdə tutulan məsələlər vaxtında yerinə yetirilmişdir.  
     Hazırda İctimai Səhiyyə fakultəsində tibbi profilaktika ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr üçün 
27 mövzu üzrə mühazirə oxunur, 51 mövzu üzrə təcrübə məşğələsi keçirilir. Əksər mövzular 
üzrə metodik tövsiyələr və ya metodik işləmələr var. Bəzi metodik materiallar yenidən 
işlənilmiş  vaxt normaları göstərilmişdir. 

 Дярс йцкц журналы, мцяллимлярин фярди ъурналында апарылан дярсляр  
щаггында мцнтязям шякилдя гейдляр едилир. Онлар  билаваситя кафедра мцдири вя 
тядрис щисся  мцдири тяряфиндян  йохланылыр. 
 
      Kafedrada hesabat və qeydiyyat sənədləri vardır və onlar vaxtında doldurulur. Belə ki, 
kafedrada iclaslar müntəzəm keçirilir, müzakirrələr aparılır və onların protokolları tərtib 
edilir. Kafedrada tələbələrin davamiyyət və müvəffəqiyyət gğstəriciləri xüsusi jurnalda qeyd 
edilir. Tədrisin texniki və əyani vəsaitlərlə təminatı cədvəli, subordinatorların qeydiyyatı 
jurnalı, kafedra müdirinin dərslərə nəzarət jurnalı tədris işinin tənzim olunmasında vacib 
sənədlər olduğundan onların lazımi qaydada tərtibinə ciddi fikir verilir. Hesabat ilində 7 açıq 
mühazirə və 1 açıq təcrübə dərsi aparılmışdır, onların protokolları vaxtında müzakirə və tərtib 
edilir.  
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Kafedrada epidemiologiya fənnini tədris etmək üçün kifayət qədər ədəbiyyat var. Bundan 
başqa, lazım olan dərslikləri tələbələr ATU-nun kitabxanasından ala bilirlər. Əsas dərsliklərlə 
yanaşı tələbələrə ayrı-ayrı bölmələr üzrə əlavə dərsliklər də təklif olunur. Kafedrada  İSF-nin 
tələbələri onlar üçün nəzərdə tutulmuş və  ə.e.x., professor İ.Ə.Ağayev, dosent X.N.Xələfli və 
dosent F.Ş.Tağıyeva tərəfindən hazırlanmış “Epidemiologiya” adlı dərslikdən, həmçinin 
kafedranın əməkdaşları tərəfindən hazırlanmış «Dezinfeksiya işinin təşkili» dərs vəsaitindən,  
prof. İ.Ə.Ağayev, dos. E.F.Vahabov, dos. X.N.Xələfli, dos. F.Ş.Tağıyeva tərəfindən hazırlanmış  
«Seçim» fənni üzrə  «İmmunprofilaktika» kursuna dair dərs vəsaitindən istifadə edirlər.  
Hazırda yuxarıda deyildiyi kimi, 6-cı kurslar üçün nəzərdə tutulan  “Epidemioloji nəzarət və 
əksepidemik işin təşkili”  dərs vəsaitinin və “Təcrübi məşğələlər və bacarıqlar” üçün tədris-
metodik vəsaitin hazırlanması üzərində iş gedir. 
 
           Tədris prosesində tibb elmi və səhiyyə sahəsində, xüsusilə də epidemiologiyaya dair 
yenilikləri əks etdirən vətən və xarici (rus və ingilis) ədəbiyyatlardan  geniş istifadə edilir. 
Bunlara ÜST-ün dərc etdirdiyi bülletenlər və təlimat xarakterli vəsaitlər də aiddir.  
Respublikada bir çox yoluxucu xəstəliklər üzrə mürəkkəb epidemioloji vəziyyəti nəzərə alaraq, 
kafedranın pedaqoji heyətinin üzərinə ixtisaslı kadrların hazırlanması sahəsində böyük 
məsuliyyət düşür. Onlar bu vəziyyəti yaxşılaşdıra biləcək bacarıqlı, bilikli həkimlər 
hazırlamalıdırlar. Bütün bunları yekunlaşdıraraq, tədris prosesinin bu bölməsinin işini daha 
da yaxşılaşdırmaq və gücləndirmək,  bir çox məsələlərin həllini sürətləndirmək üçün aşağıdakı 
istiqamətdə  tədbirlərin  yerinə yetirilməsi üzrə işlər aparılmışdır: 
1. Fakultə və kurslar üzrə sərbəst işlərin semestr üçün cədvəlinin tərtib edilməsi. 
2. Ümumi proqramda hər fənn üzrə ona ayrılan vaxt normalarının və saatlarının 
dəqiqləşdirilməsi. 
3. Maddi-texniki bazanı yaxşılaşdırılması. 
4. Sərbəst işə dair mövzuların qəbul edilməsi və ona nəzarət meyarlarının və müddətinin  
gözlənilməsi. 
5.  Yeni dərs yükünə müvafiq olaraq bütün fakultələr, yəni İSF, MPF və stomatologiya üzrə 
tədris proqramlarına (sillabuslarına)  düzəlişlərin edilməsi.  
     Kafedrada oxunan mühazirələrdə əksər mövzular üzrə prezentasiyalardan istifadə olunur. 
Bütün fakultələr üzrə mühazirələrin kompüter variantı işlənib hazırlanmışdır və onlardan 
tədris prosesində geniş istifadə edilir. Təcrübə dərslərində cədvəllərdən, mikroskopiya üçün 
preparatlardan- həşərat və buğumayaqlılar, malyariya plazmodiləri, helmintlər və s. 
preparatlardan istifadə olunur.  Tələbələr sərbəst işləri prezentasiya şəklində təqdim edirlər. 
Kafedrada həmçinin proqramlaşdırılmış nəzarət metodları tətbiq edilir. Bu məqsədlə test 
tapşırıqlarından istifadə edilməsi səmərəli nəticələr verir. 

Кафедрада ИКТ васитяляриндян  эениш  истифадя едилир. Демяк олар ки,  бцтцн 
дярс отагларында щям стасионар компцтерлярдян, щям дя Ноотбукдан, о жцмлядян 
портатив пройектордан истифадя олунур. Мцщазиря отаглары интернет шябякяси иля 
ящатя едилмишдир.  Презентасийа вя сярбяст  ишляр тялябяляр тяряфиндян мярузя 
олунур вя  мцяллимляр тяряфиндян гиймятляндирилир. Бундан башга, йени дярс 
илиндя  бцтцн аудиторийаларда стасионар типли компцтерлярин гурашдырылмасы 
цчцн Университет рящбярлийиня  мяктуб  эюндярилмишдир. Мцяллимлярин бирбаша 
интернет шябякясиня гошулмасы цчцн Wi-fi жищазы гурашдырылмышдыр. 
 
        Tədrisin təkmilləşdirilməsinin digər istiqaməti təcrübə məşğələlərində tədris prosesinin 
intensivləşdirilməsidir. Burada tədrisin əsasını konkret şəraitlərə yaxınlaş-dırılmış 
epidemioloji situasiya məsələlərinin sərbəst həlli təşkil edir. Bu məqsədlə tədris prosesi ümumi 
və xüsusi epidemiologiyanın hər bir öyrənilən mövzusu üzrə situasiya məsələləri və onların 
cavabları dəsti ilə təmin olunur. Epidemioloji vəziyyətin təhlili və konkret qərarların qəbul 
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edilməsi də daxil olmaqla tapşırıqlar üzrə sərbəst iş tələbələrdə möhkəm təcrübi vərdişlərin 
formalaşdırılmasına gətirib çıxarır. 
 

 Тяжрцби бажарыглары щяйата кечирмяк цчцн кафедрада лабораторийа отаьы 
йарадылмышдыр. Бурада щяр фяння аид мювзулар цзря мцяллимляр тяряфиндян 
бажарыгларын эедишаты ижра олунур, сонра ися  тялябяляр сярбяст шякилдя онлары 
эюстярир вя йа  йериня йетирирляр. Бу мягсядля  щямчинин кафедранын базасында 
олан клиник-епидемиолоъи лабораторийадан истифадя олунур.  
       Bunlardan əlavə, tələbələrdə problem vəziyyətlər şəraitində hərəkət etmək qabiliyyəti 
tərbiyə  edilməsində işgüzar oyunların da əhəmiyyəti böyükdür. Tələbələrin mənimsəmə və 
keyfiyyət  göstəricilərini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tədris prosesində onların bilik və 
bacarıqlarının daha səmərəli üsullarla qiymətləndirilməsi meyarları  işlənib hazırlanmış və 
tətbiq edilmişdir. Bunlara aşağıdakıları misal göstərmək olar: 
1. Tələbələrin dərsi yerinə yetirmə səviyyəsi. 
2. Tədris prosesinin əyani vəsaitlərlə təmin olunma səviyyəsi. 
3. Tədris intizamının səviyyəsi. 
4. Tədris prosesinin pedaqoji tələbat normativlərinə uyğunluq səviyyəsi. 
5. Tədris məşğələlərində yeni tədris və İKT  vəsaitlərindən istifadə edilmə səviyyəsi. 
6. Tədris prosesinə yeni innovativ tədris metodlarının tətbiq olunma səviyyəsi. 
7. Vaxt bölgüsü nəzərə alınmaqla tələbələrin tədris məşğələlərində sərbəst işləmələrin  
planlaşdırılması səviyyəsi.  
8. Тялябялярин жари  вя йекун  биликляринин гиймятляндирилмяси цчцн йени тип 
«100+20» форматда тест суалларынын щазырланмасы. 
     Belə meyarlar əyani surətdə rəqəm və qrafik materialı əks etdirdiyinə görə tədrisin 
səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində daha obyektiv göstərici olacaqdır. 

İmtahanlara hazırlıq dövründə kafedra iclasında aşağıdakılar təsdiq olunmuşdur: 
 -    imtahan biletləri;  
- test sual və məsələləri; 
- имтащанларда иштирак едян мцяллимлярин  сийащысы; 
- Аппелйасийада  комиссийасында иштирак едян мцяллимлярин  сийащысы; 
-  Дювлят Аттестасийасында иштирак едян мцяллимлярин  сийащысы; 
- тяжрцби бажарыгларын сийащысынын щазырланмасы; 
-  ədəbiyyat siyahısı;    
-  məsləhət saatları və DİK-da bacarıqların treninqi üzrə təcrübə dərslərinin keçirilməsi; 
- məzuniyyət cədvəli; 
 

Bu tədris ilində  kafedrada təhsil standartlarına uyğün olaraq fənn proqramlarında 
dəyişikliklər aparılmış, saatlar dəqiqləşdirilmiş, təcrübi vərdişlərin siyahısı hazırlanmış və 
onların aparılmasına dair metodik göstərişlər tərtib edilmişdir. 
           İSF 6-cı kursunda saatların artması ilə əlaqədar tədrs proqramında dəyşikliklər 
edilmişdir. Belə ki, «Dövlət epidemioloji nəzarəti» fənni  üçün  yeni mövzular  hazırlanmışdır. 
Buraya yoluxucu xəstəlik ocağının epidemioloji müayinə metodikası, ayrı-ayrı yoluxucu 
xəstəliklərin dinamikasının qiymətləndirilməsi və xəstələnmənin proqnozlaşdırılması kimi 
məsələlərin tədrisi daxildir. Bu məqsədlə əsasən tibbi-profilaktika fakultəsində ölkə 
patologiyasına daxil olan xəstəliklərin (malyariya, leyşmaniozlar) üzərində epidemioloji 
nəzarətin təşkilinə, parazitar xəstəliklərin laborator diaqnostikasına, helmintozların 
epidemiologiya və profilaktikasına dair mühazirələr daxil edilmişdir. Geniş yayılmış bir çox 
yoluxucu xəstəliklərin artması təcrübə dərslərində onların laborator diaqnostikası, 
epidemiologiyası və ocaqda əksepidemik tədbirlərin aparılmasına  və s. məsələlərə, yəni 
təcrübi biliyin əldə edilməsinə diqqət artırmağa vadar etmişdir. Tələbələrin  bu sahədə 
biliklərini daha da artırmaq üçün yeni tədris proqramında  xəstələnmənin illik və coxillik 



 12  

 

dinamikası, ocağın müayinəsi, əldə edilmiş məlumatların toplanması və riyazi üsullarla 
işlənməsi, epidemioloji təhlilin nəticələri əsasında proqnozlaşdırılmanın aparılması  və s.  
vacibdir. Bundan başqa, tələbələrin biliklərinin qiymətləndirilməsi üçün kurs işi üçün 
materiallar hazırlanır ki, onun əsasında hər bir tələbə fərdi şəkildə  konkret bir yoluxucu 
xəstəliyin təhlilini aparır. 
       Qeyri-infeksion  xəstəliklər (arterial hiertenziya, parodontoz, ÜİX və s. hazırda bütün 
ölkələrin səhiyyə orqanları qarşısında aktual problem olduğundan bütün fakultələrdə bu 
infeksiyaların profilaktikası da diqqət mərkəzində olan məsələlərdəndir. Lakun qeyri-infeksion 
xəstəliklərin epidemiologiyasının tədrisi  müasir epidemiologiya proqramlarında  öz əksini 
tapmır. Bu məqsədlə xüsusi plan və proqram tərtib edilərək universitetin tədris hissəsinə 
təqdim edilmiş və onların tədris edilməsi üçün əlavə saatlar ayrılması barədə universitet 
rəhbərliyinə müraciət olunmuşdur. Lakin əlavə saatların ayrılması hələlik mümkün olmadığına 
görə, bu bölmənin tədris proqramına daxil edilməsi məsələsi əvvəlki illərdə olduğu kimi bu 
hesabat ilində də həll edilməmiş qalmışdır. 
       Kafedrada Bütün tədris ili ərzində zəif oxuyan və çox dərs buraxan tələbələr haqqında 
vaxtaşırı olaraq müvafiq fakultələrin dekanlıqlarına məlumat verilmişdir. Bu barədə həm  
müəllimlərin fərdi jurnallarında, həm də ümumi kafedra  jurnalında  qeydiyyatlar aparılır. 
Tələbələrin buraxdıqları dərs saatları “limiti” keçdikdə mövcud qaydalara görə imtahanlara 
buraxılmırlar. Ona görə tələbələrə  bu barədə xəbərdarlıq edilir. Bundan başqa, dərs ilinin 
əvvəlindən etibarən müəllimlər üçün növbətçilik cədvəli tərtib olunmuşdur ki, bu cədvələ 
əsasən hər bir müəllim həftədə bir dəfə növbətçilik edərək xəstə və ya üzürlü səbəblə əlaqədar  
işə gəlməyən, yaxud dərs cədvəli toqquşan müəllimi əvəz edir. Bundan əlavə, imtahanqabağı 
məsləhət saatları cədvəli tərtib edilmişdir ki, burada da kafedranın təcrübəli müəllimləri 
imtahanlara  hazırlaşan tələbələrə lazımi məsləhətlər verir, əlavə ədəbiyyatı olmayan tələbələrə 
ayrı-ayrı mövzuları şərh edir, çətin qavranılan mövzuları onlara izah edirlər. 
       
      V. Tərbiyəvi iş      
     Kafedra əməkdaşları tərəfindən tələbə gənclərdə milli ideologiyanın formalaşması yüksək 
mənəvi keyfiyyətlərin, ümumbəşəri, insani dəyərlərin tərbiyə edilməsi sahəsində mütəmadi iş 
aparılır. Müəllimlər istər mühazirə və təcrübə dərslərində, istərsə də sərbəst vaxtlarda bu 
barədə tələbələrlə söhbətlər aparır, dövlətimizin siyasəti, gənc kadrlara göstərilən qayğı, 
müstəqillik qazanmış respublikamızın iqtisadi qüdrətinin artırılmasında gənc mütəxəssislərin 
rolu və s. məsələlər barədə onlara məlumat verir, onlara sağlam həyat tərzi təbliğ edir, 
cəmiyyətdə belə bir həyat tərzinin əmələ gəlməsində həkimlərin qabaqcıl mövqeyini onlara 
başa salırlar. 
 

IV. Elmi- tədqiqat işi  
  2017/2018-cı tədris ilində kafedranın 5 illik planında təsdiq edilən  “Azərbaycanda 

parazitar xəstəliklərin epidemiologiyası və  monitorinqi” mövzusunda elmi – tədqiqat işi 
yerinə yetirilir. Mövzu çərçivəsində 2 elmi-tədqiqat işi üzərində əməkdaşlar fəaliyyət 
göstərirlər. 
    1-ci iş. “Azərbaycanda helmintozların epidemiologiyası və profilaktikası”. 
     Bu iş 2017-ci ildə 2 mərhələ də yerinə yetirilmişdir. 
    I  mərhələ:   “Quba şəhərində geohelmintozların epidemiologiyası və profilaktikası”  
    Quba şəhərində aparılan müayinələr nəticəsində helmintozların yayılmasında məktəb yaşlı 
uşaqlar, o cümlədən kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanların daha mühüm rol oynaması 
aydınlaşdırılmışdır. İnvazion xəstəliklərin dinamikasının artırılmasında əhalinin sıxlığının 
artmasının mühüm rol oynaması müəyyən edilmişdir. Epidemioloji nəzarətin 
təkmilləşdirilməsi yolunda təkliflər planı məsləhət görülmüşdür. 
    II mərhələ: “Xaçmaz, Şəmkir rayonlarında kontakt helmintozlarının epidemiologiyası və 
profilaktikası”    
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    Bu mərhələdə himenolepidoza və enterobioza yoluxmalarına məktəbəqədər uşaq 
müəssisələrində daha çox rast gəlinir. Hər iki rayonda kontakt helmintozlara qarşı mübarizə 
tədbirlərini təşkil etdikdə invaziya ocaqlarının xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır və bu 
istiqamətdə tədbirlər həyata keçirilməlidir.   
    2-ci iş. Azərbaycanda protozoozların epidemiologiyası və profilaktikası  
     Bu iş üzrə 2017-ci ildə 2 mərhələ yerinə yetirilmişdir. 
     I mərhələ: Şəmkir, Goranboy rayonlarında protozoozların epidemiologiyası və 
profilaktikası. 
    2017-ci il ərzində protozoy invaziyaların baş vermə səbəbləri antropurgik ocaqların 
qiymətləndirilməsi o cümlədən əvvəlki illərdə görülən tədbirlər nəzərə alınmaqla 
öyrənilmişdir. Başverən lyambliozun, visseral leyşmaniozun 83%-dən çoxu 12 yaşa kimi olan 
uşaqların payına düşmüşdür. Digərlərindən isə trixomonozların, toksoplazmozların 
əksəriyyəti, təqribən 56-68%- i 15-50 yaşlı insanların payına düşmüşdür. 
      II mərhələ: Göyçay rayonunda protozoozların epidemiologiyası və profilaktikası.  
     Göyçay rayonunda 2017-cı il ərzində protozoozların etioloji strukturunun araşdırılması  
dəri və selikli qişaların zədələnməsini törədən  dəri leyşmaniozunun daha çox epidemioloji 
əhəmiyyətə malik olduğunu göstərir. Bundan başqa kənd feldşer-mama məntəqələrində , o 
cümlədən amblatoriyalarda götürülən məlumatlara əsasən hamilə qadınlar arasında xüsusi 
anomaliyalı uşaqların doğulmasında, ölü doğulmalarda, düşüklərdə etioloji faktor kimi 
toksoplazmozun 30-40% yeri olduğu müəyyən olunmuşdur. 
       Hesabat ilində yerinə yetirilən elmi tədqiqatların əsas məqsəd və vəzifələri Azərbaycanda 
yoluxucu xəstəliklər üzərində epidemioloji nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsi olmuşdur. 
Tədqiqatın zamanı Azərbaycan Respublikası ərazisində infeksion və parazitar xəstələnmənin, 
qida zəhərlənmələrinin müqayisəli təhlili aparılmış və onun səviyyəsinə əsasən Respublikanın 
rayonları üzrə ranqlara bölgüsü həyata keçirilmişdir. Respublikada daha prioritet yoluxucu 
xəstəliklərin epidemioloji vəziyyətinin təhlili 2017/2018-ci illər üzrə həyata keçirilmişdir. 
Epidemik prosesin əsas qanunauyğunluqları aşkar edilmişdir: xəstələnmənin səviyyəsi və 
dinamikası, onun xarakteri (ocaqlılıq, alovlanmalar, dövrilik), yüksək yoluxma riskinə məruz 
qalan qruplar, infeksiyaların əhəmiyyətinin iqtisadi parametrləri təyin olunmuşdur. 
         Tədqiqat materialları aşağıdakılar olmuşdur: 
- statistik hesabatlarının əsasında dinamikada infeksion və parazitar xəstələnmənin və 
qida zəhərlənmələrinin  statistik hesabatları,  
- yoluxucu xəstəliklərin alovlanmaları və zəhərlənmələr üzrə məlumatlar,  
- profilaktik peyvəndlərin aparılmasına dair hesabatlar təhlil edilmişdir. 
          Qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün epidemioloji, epizootoloji, bakterioloji, 
seroloji, koproloji, sanitar-helmintoloji tədqiqat üsullarından istifadə edilmişdir. Epidemioloji 
vəziyyətin hazırkı durumuna görə bu sahədə tədqiqatların davam etdirilməsi vacib hesab 
edilmişdir. 

 
 
Elmi kadr hazırlığı. Hesabat ilində kafedranın əməkdaşları tərəfindən aşağıdakı 

dissertasiya işləri yerinə yetirilir: 
Yerinə yetirilən doktorluq dissertasiyası işi. 

1. T.ü.f.d.., dos. Xələfli X.N. “Azərbaycan Respublikası ərazisində helmintozların müasir 
gedişinin epidemioloji xüsusiyyətləri”. Elmi məsləhətçi: ə.e.x., t.e.d., prof.İ.Ə.Ağayev. 
ATU-nun tibbi profilaktika və tibbi biologiya fakultəsinin elmi şurasında 24.05.2005-ci 
il tarixdə təsdiq edilmişdir  (protokol №11) Qeydiyyat № si 0196 Az00017.  İş  
yekünlaşıb, müdafiəyə təqdim edilmişdir.  

 
Yerinə yetirilən tibb üzrə fəlsəfə doktorluq  dissertasiyası işləri. 
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1. Baş laborant Zeynalova N.M. “Müasir şəraitdə Azərbaycanda malyariyaya görə yaranmış 
vəziyyətin epidemioloji və ekoloji xüsusiyyətləri”. Elmi rəhbər: t.e.d., prof. V.N.Vəkilov,  
ATU-nun tibbi profilaktika və tibbi biologiya fakultəsinin elmi şurasında 16.03.2012-ci il 
tarixdə təsdiq edilmişdir. İşə dair material toplanır və məqalələr çap olunur. 

2. Baş laborant Cəlilov V.Ç. “Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikası ərazisində leşmanioz 
ocaqlarında epidemioloji nəzarət sisteminin  təkmilləşdirilməsi” Elmi rəhbər: t.e.d., prof. 
V.N.Vəkilov,  ATU-nun tibbi profilaktika və tibbi biologiya fakultəsinin elmi şurasında 
16.03.2017-ci il tarixdə təsdiq edilmişdir. İşə dair material toplanır və məqalələr çap 
olunur. 

3. Klinik epidemiologiya laboratoriyasının baş laborantı dissertant Şıxəliyeva Ə.V. 
«Azərbaycanda blastosistozların epidemiologiyası və laborator diaqnostikasının 
təkmilləşdirilməsi». Elmi rəhbər: ə.e.x.,prof. İ.Ə.Ağayev ATU-nun tibbi profilaktika və 
tibbi biologiya fakultəsinin elmi şurasında 04.07.2014-cü il tarixdə təsdiq edilmişdir.  
İşə dair material toplanır və məqalələr çap olunur. 

4. Klinik epidemiologiya laboratoriyasının həkim laborantı, dissertant Hüseynova Z.N. 
«Bakı şəhərində sitomeqalovirus infeksiyasının epidemioloji xüsusiyyətləri və laborator 
dimaqnostikası». Elmi rəhbər: ə.e.x.,prof. İ.Ə.Ağayev, prof. H.A.Qədirova. ATU-nun tibbi 
profilaktika və tibbi biologiya fakultəsinin elmi şurasında 04.07.2014-cü il tarixndə 
təsdiq edilmişdir.  İşə dair material toplanır və məqalələr çap olunur. 

Elmi tədqiqat işləri ( Əlavədə Cədvəl 4-ə bax). 
 

     Hesabat ilində kafedranın əməkdaşları tərəfindən dərc etdirilən elmi işlər:  
 

1. X.N.Xələfli, N.Ə.Məmmədova Azərbaycanın ərazisində ətraf mühitdə parazitar xəstəliklərin 
törədıcılərinin yayılmasında təbii amillərin rolu / Təbii fəlakətlər və həyat fəaliyyətinin 
təhlükəsizliyi, Bakı, 2017, s.175 

2. X.N.Xələfli.  Helmintozlarin immunologiyasinin müasir problemləri // Sağlamlıq, 2017, № 
2, s. 182-186 

3. X.N.Xələfli. Bağırsaq nematodozların yayılmasına əlverışlı təsır göstərən sosıal-
epıdemıolojı şəraıtın rolu // Sağlamlıq, 2017, № 3, s. 109-113 

4. X.N.Xələfli.  Dehelmıntızasıyanın effektıvlıyının qıymətləndırılmə yollarının öyrənılməsının  
əhəmıyyətı // Sağlamlıq, 2017, № 4, s. 200-206 

5. X.N.Xələfli. Nematodozların bağırsaq mərhələsinin klinik-laborator xarakteristikası // 
Azərbaycan Təbabətin müasir nailiyyətləri, 2017, № 1, s. 96- 100. 

6. X.N.Xələfli, S.N.Xanbutayeva, A.İ.Agayeva, N.Ə.Məmmədova. Askarıdozun bağırsaq 
mərhələsı olan xəstələrdə yoğun bağırsağın mıkroflorasının vəzıyyətı / V.Y.Axundov adına 
ETTPİ yaradılmasının 95 illiyinə həsr olunur, X cild, Bakı, 2017, s.159 -161. 

7. X.N.Xələfli, S.N.Xanbutayeva, F.Ş.Tağıyeva. Azərbaycanda uşaqlar  arasında 
hımenolepıdozun klınık-epıdemıolojı aspektlərı / Təbabətin aktual problemləri. Elmi-
praktik konfransın materialları.-Bakı, 2018.- s.190. 

8. Агаев И. А., Кулиева Э. М.// Актуальные проблемы пищевых токсикоинфекций. 

Социально-значимые и особо опасные инфекционные заболевания.- Материалы IV 

Всероссийской научно-практической конференции с международным  участием. Тезисы 

конференции.- Сочи, 1-4 ноября, 2017.- с.5-6.  

9. Quliyeva E. M., Vekilov V. N.,  Tagiyeva F. Sh.// Epidemiological  aspects of topological 
disasters in emergency.- İnternational scientific-technical Conference Natural disasters 
and Human life safety. Abstracts of presentations.-Baku, Azerbaijan. Deсember 04-08, 
2017.- p.5-6. 

10. Кулиева Э.М., Нифтуллаев М.З. Некоторые особенности искусственных эпидемических 

процессов // V. Y. Axundov adına Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutunun elmi əsərləri. 

X cild, Bakı, 2017, s.201-208. 
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11. Кулиева Э. М., Ханбутаева С. Н., Мамедова Н. А. Микробная контаминация пищевых 

продуктов  возбудителями кишечных инфекций / Сборник материалов Международной 

научной конференции, посвященной к 85-летию проф. Р. А. Аскерова. Баку, 2018, 

стр.197. 

12. Кулиева Э.М., Джафарова Х.Г. Влияние интеграционно- конкурентной концепции  на 

развитие эпидемиологического процесса // Təbabətin aktual problemləri. Elmi-praktik 

konfransın materialları. Bakı, 2018,  s.270. 

13. Агаев И. А., Кулиева Э. М., Ханбутаева С. Н. Особенности проявления искусственного 

эпидемического процесса // Təbabətin aktual problemləri. Elmi-praktik konfransın 

materialları. Bakı, 2018, s.245. 

14. Xanbutayeva S.N., Tağıyeva F.Ş. Torpağin sanitar mühafizəsi -geohelmintozların 
profilaktikasının əsasıdır // Sağlamlıq, Bakı, 2017, № 5, s.135. 

15. Ващабов Е.Ф., Таьыйева Ф.Ш. Малйарийанын йайылмасында антропоэен 
амиллярин ролу // Təbabətin aktual problemləri. Elmi-praktik konfransın materialları. 
Bakı, 2017, s.161. 

16. Жялилов В.Ч., Ващабов Е.Ф. Дцнйада вя Азярбайжанда лейшманиозлара эюря  
мцасир епидемиолоъи вязиййят // Саьламлыг, 2017, №2, с.110-115. 

17. Жялилов В.Ч., Ващабов Е.Ф. Эянжя-Газах игтисади зонасында виссерал 
лейшманиозун епидемиолоъи вязиййяти //Я..е.х., проф. Р.Я.Ясэяровун анадан 
олмасынын 85 иллик йуб.щяср олунмуш бейнялхалг елми конфранс 
материалларынын топлусу. Бакы, 2018, с.135. 

18. Vəkilov V.N., Zeynalova N.M., Cəfərova P.M. Malyariya paraziti haqqında // Təbabətin 
aktual problemləri (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yub.həsr edilmiş), 2018, 
s.239. 

19. Zeynalova N.M. Malyariyanın yayılmasının profilaktikasının bir sıra  aspektləri // 
Sağlamlıq, 2018, № 2, s. 199-202. 

20. В.Н.Векилов, Н.М.Зейналова. Клиническое проявление, лечение  и профилактика 

малярии / V.Y.Axundov adına ETTPİ yaradılmasının 95 illiyinə həsr olunmuş 

konfransın materialları, X cild, Bakı, 2017, s.327-331. 

 
 
Tələbə elmi cəmiyyəti xətti ilə 4 elmi iş planlaşdırılmış və yerinə yetirilmışdir:  

1. Müasir dövrdə bruselyozun epidemioloji xüsusiyyətlərı 
Məruzəçi: Leyla Musayeva - İSF, V kurs, Qrup 662 a  
Elmi rəhbər: Prof. V.N.Vəkilov 
2.Quduzluq və onun epidemilogiyası 
Məruzəçi: Əlıyev Adil – İSF, V kurs, Qr.660 b 
          Qasımov Taleh - İSF, III kurs, Qr.627 b   
Elmi rəhbər: Dosent X.N.Xələfli 
3. QİÇS və onun epidemiologiyası 
Məruzəçi: Məmmədova Şəfa, Əhmədova Güləbatın - İSF, V kurs, Qr.660 b 
Elmi rəhbər: Dosent X.N.Xələfli 
4.Leyşmaniozlar və onların epidemiologiyası 
Məruzəçi: Quluzadə Bahar, Quliyeva Leyla - İSF, V kurs, Qr. 661 b 
Elmi rəhbər: Dosent F.Ş.Tağıyeva 

 
Bu işlər İctimai Səhiyyaə fakültəsinin 10 may 2018-cı il tarixində 42-cı tələbə elmi 

cəmiyyətinin konfransında məruzə edilmiş və  2-si I və II dərəcəli diplomla, 2-si isə sertifikatla 
təltif edilmişdir. Kafedranın dosenti X.N.Xələfli  tələbə-elmi konfransında fəal iştirakına görə 
diplomla təltif olunmuşdur.  
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VII.Səhiyyə təşkilatlarına kömək 
Həmişə olduğu kimi, bu hesabat dövrü ərzində kafedranın əməkdaşları elmi-tədqiqat 

işlərinin nəticələrini  xalq təsərrüfatı və səhiyyə təcrübəsinə tətbiq  etmiş, səhiyyə orqanlarına 
elmi-təcrübi kömək göstərmişlər. Belə ki, kafedranın əməkdaşları bir sıra infeksion və 
parazitar xəstəliklərin (malyariya, qarın yatalağı, infeksion hepatitlər, bruselyoz və s) 
diaqnostikasına, həmçinin planlı peyvənd təqvimində aparılan dəyişikliklərlə əlaqədar olaraq 
B hepatiti, epidemik parotit, məxmərək xəstəliklərinin spesifik profilaktikasına dair 
respublikanın praktik səhiyyə orqanlarına əməli köməklik göstərmişdir. Belə ki, prof. 
İ.Ə.Ağayev Азярбайжан Республикасы Сящиййя Назирлийинин баш епидемиологу кими 
республикада грипинин епидемик аловланмаларын сюндцрцлмясиня билаваситя 
рящбярлик етмиш, həmçinin tелевизийа, радио вя кцтляви информасийа васитяляри 
иля ящалинин мцхтялиф инфексийалардан горунмалары барядя чыхышлар етмиш, 
тибб ишчиляриня вахташыры олараг йолухужу хястяликлярин епидемиолоэийасына 
даир семинар мяшьяляляри кечмишdir. Həmçinin “Qeyri-infeksion xəstəliklərin yükü və 
mübarizə strategiyaları” mövzusunda 1 Milli Konfransda iştirak etmişdir. Türkiyə-Azərbaycan 
birgə əməkdaşklıq çərçivəsində “AZDas”  konfransına rəhbərlik etmişdir. 

Bundan başra, Ə.e.x., prof. İ.Ə.Ağayev, prof. M.Z.Niftullayev, prof. V.N.Vəkilov, dos. 
E.F.Vahabov, E.M.Quliyeva, dos. X.H.Cəfərova, dos.  X.N.Xələfli, dos. F.Ş.Tağıyeva, 
C.N.Xanbutayeva və digər əməkdaşlar  Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə 
həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri -2018” mövzusunda elmi-praktik konfransda 
iştirak etmiş və sertifikat almışlar.  

Dekabr ayında prof. İ.Ə.Axundovun təntənəli şəkildə 125 illi yubileyi Universitet 
miqyasında qeyd edilmişdir və bütün əməkdaşları orada  iştirak etmişlər. 

Həmçinin “İSİM” və ictimai islahatlar mərkəzində “Səhiyyənin təşkili: müasir aspektləri” 
adlı seminarda kafedranın baş laborantı N.Ə.Məmmədova iştirak etmişdir. 

 Kafedranın bir çox əməkdaşlari Respublikanın səhiyyə müəssisələrində insanlar 
arasında parazitar xəstəliklərin aşkar edilməsində və əksepidemik tədbirlərin aparılması üzrə 
həyata keçirilən tədbirlərdə iştirak etmişlər. Bu məqsədlə Xətai Gigiyena və Epidemiologiya 
mərkəzində aparılan seminarlarda iştirak etmiş, kafedranın elmi iş planına uyğun olaraq 
müxtəlif rayonlarda, o cümlədən Quba şəhərində geohelmintozların epidemiologiyası və 
profilaktikası”, Xaçmaz, Şəmkir rayonlarında kontakt helmintozlarının epidemiologiyası və 
profilaktikası”, Şəmkir, Goranboy rayonlarında protozoozların epidemiologiyası və 
profilaktikası, Göyçay rayonunda protozoozların epidemiologiyası və profilaktikası, həmçinin 
epidemioloji nəzarətlə əlaqədar yerli səhiyyə orqanlarına elmi metodik və təcrübi kömək 
göstərmişlər. Həmçinin kafedranın əməkdaşları universitetdə və respublika miqyasında 
keçirilmiş treninqlərdə iştirak etmişlər. 
 
VIII.  İctimai işlər 
   Kafedranın əməkdaşları aşağıda qeyd olunan ictimai işləri yerinə yetirirlər. 
1. Ağayev İ.Ə.      –  Universitet həmkarlar komitəsi rəyasət heyətinin üzvü;  
                                     -  Səhiyyə Nazirliyinin baş epidemioloqu 
                                      -  Universitet və fakultə  elmi şuralarının üzvü;    
                                     - N 03.014. Dissertasiya Şurasında sədrin müavini. 
2.Niftullayev M.Z.     N 03.014. Dissertasiya  Şurasının üzvü;      
3. Vəkilov V.N.  -       N 03.014. Dissertasiya Şurasının üzvü;  
                                   Kafedra həmkarlar təşkilatının sədri.    
3. Vahabov E.F.      -   N 03.014. Dissertasiya   Şurasının elmi katibi. 
4. Tağıyeva F.Ş.       –   Kafedranın tədris hissə müdiri,  
                                 - İctimai Səhiyyə fakultəsi TEC-nin rəhbəri, 
                                  - Aprobasiya  Şurasının üzvü, 
                                   - DİM-nin “Epidemiologiya” fənni üzrə eksperti.  
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 5. X.N.Xələfli          - kafedraTEC-in sədri, Aprobasiya  Şurasının üzvü. 
                                  - DİM-nin “Epidemiologiya” fənni üzrə eksperti. 
  
  IX. Yekun və işin yaxşılaşdırılması üçün təkliflər 
       Qarşıdan gələn tədris ilində tədris prosesini yaxşılaşdırmaq üçün hazırkı tədris ili üçün 
məqsədəuyğun hesab edilmiş aşağıdakı məsələlər öz aktuallığını itirməmişdir və yenə də 
qüvvədə qalır: 
1. “Elektron jurnala” keçidlə əlaqədar müvafiq tədbirlərin tamamlanması. 
2. Yeni tədris yükündə edilən dəyişiklikləri nəzərə alaraq, bütün fakültələr üzrə həm tədris 

proqramının, həm də təqvim-mövzu planlarının  dərs saatlarına uyğunlaşdırılması. 
3. Bütün fakultələr üzrə tədris proqramlarının və Sillabusların (işçi proqramların) yenidən 

hazırlanması və hər müəllim üçün fərdiləşdirilməsi. 
4. Proqramda edilən dəyişikliklərə uyğun yeni mühazirə mətnləri və metodik işləmələrin 

hazırlanması, mövcud olanlara əlavələrin edilməsi və tamamlanması. 
5. Yeni tədris planlarına uyğun olaraq mövcud metodik işləmələrin təkmilləşdirilməsi.  
6. Yeni təcrübə dərsləri ücün kompüter variantlarının təkmilləşdirilməsi. 
7. Tələbələrin cari və yekun mənimsəmələrini qiymətləndirmək üçün test bankının 

yaradılması və cap etdirilməsi. 
8. Kafedranın iş planının yerinə yetirilməsinə ciddi əməl edilməsi.      
9. Tələbə elmi cəmiyyətinin fəaliyyətinin artırılması.    
10. Əyani vəsaitlərin yeniləşdirilməsi: köhnə cədvəllərin, slaydların bərpası, yenilərinin 

tərtib edilməsi.   
11. Təcrübi vərdişlərin təlimi üçün laboratoriyanın müvafiq avadanlıq, reaktiv və s. ilə 

təmin olunması. 
 
 Respublikamızda hazırda baş verən sosial- iqtisadi proseslər xalq təsərrüfatının bütün 
sahələrində olduğu kimi, səhiyyə sahəsində də qüvvələrin səfərbərliyə alınmasını tələb edir. Bir 
çox yoluxucu xəstəliklər, o cümlədən, malyariya, vərəm, QİÇS, quş qripi, difteriya, poliomielit, 
göyöskürək, epidemik parotit, məxmərək, qızılca, hepatitlər, bruselyoz, helmintozlar kimi 
xəstəliklərə görə yaranmış gərgin epidemioloji vəziyyət səhiyyə orqanları qarşısında həlli vacib 
olan bir çox problemlər qoyur. QİÇS  və malyariya xəstəliyi öz aktualığı ilə iqqəti cəlb edir. Bu 
problemləri müvəffəqiyyətlə həll etməyə qadir olan mütəxəssislərin yetişdirilməsi biz 
müəllimlərdən asılıdır. Hazırda respublikamızda səhiyyə sahəsində geniş islahatlar aparılır, 
təhsil strategiyasında qarşıya qoyulan vəzifələrin yerinə yetirilməsi istiqamətində məsələlər 
qaldırılır, ümumdünya təsilinə interpretasiya edilməsi yolları axtarılır. Tibb təhsili sistemində 
də islahatların aparılması qaçılmazdır. Belə ki, təhsilin keyfiyyətinin artırılması, peşəkar, 
bilikli, savadlı kadrların hazırlanması üçün tədris proqramlarında dəyişiklilər edilməlidir. 
Sözsüz ki, bunlar Boloniya təhsil sisteminin tələblərinə uyğun  həyata keçirilməlidir.  Mövcud 
şərait ayrı-ayrı xəstəlik qrupları üzrə yüksək ixtisaslı profilli mütəxəssislərin- epidemioloq 
həkimlərin hazırlanması vəzifəsini qarşıya qoyur. Odur ki, təhsilin  elmi əsaslar üzərində 
qurulması üçün bütün imkan və vasitələr yenidən nəzərdən keçirilməli, müasir dövrün 
tələblərinə uyğun proqramlar tərtib edilib həyata keçirilməlidir. Kafedrada bu istiqamətdə işlər 
aparılır.   
       
  
                   Kafedra müdiri                                    ə.e.x., professor İ.Ə.Ağayev 
 
 
 
 
 



 18  

 

 
 

 
 

 



                                                                                                                                                                    Hesabata əlavə 
Cədvəl 4 

Elmi tədqiqat işi Dissertasiya işi Məqalə 
(d, x, j) 

Monoq-
rafiya 

Metodik 
tövsiyyə

lər 

Rəy Konfrans 
Iştirak/ 

çıxış 

TEC 
mərüzə 

Elmlər 
doktoru 

Fəlsəfə 
doktoru 

Çap 
edilib 

Göndərili
b 

T.ü.f.d.., dos. Xələfli X.N. “Azərbaycan Respublikası 
ərazisində helmintozların müasir gedişinin 
epidemioloji xüsusiyyətləri” 

 

1 - 7 d 3 x - - - 2 1 

Baş laborant Zeynalova N.M. “Müasir şəraitdə 
Azərbaycanda malyariyaya görə yaranmış 
vəziyyətin epidemioloji və ekoloji xüsusiyyətləri”  

 

- 1 3d 1 d - - - 3 - 

Baş laborant Cəlilov V.Ç. “Etioloji strukturu 
müxtəlif olan leptospiroz ocaqlarında müasir 
immunoloji metodların diaqnostik effektivliyinin 
müqayisəli qiymətləndirilməsi”  

 

- 1 2 d 2x - - - 2 - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azərbaycan Tibb Universitetinin epidemiologiya kafedrasının professor – müəllim heyətinin ştatı (2017/2018-ci il). 
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№. S.A.a. 
Tutduğu vəzifə, elmi dərəcəsi Iş staji Təvəl., 

milliy. 
Elmi 
işlər 

Hansı xarici 
dili bilir ümumi Universi

tetdə 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Ağayev İbadulla Əliağa oğlu 
2. Niftullayev Məhərrəm Zülfüqar 
3. Vəkilov Vaqif Nazim oğlu 
4. Quliyeva Esmiralda Musa qızı 
5. Vahabov Elman Fərman oğlu 
6. Xanbutayeva Svetlana Nəsir qızı 
7. Cəfərova Xatirə Həşim qızı 
8. Xələfli Xatirə Novruz qızı 
9. Tağıyeva Flora Şura qızı 
10. Zeynalova Nərgiz Mehman qızı 
11. Cəlilov Vaqif Çingiz oğlu 
12. Məmmədova Nigar Əlisahib qızı                     
 

Kafedra müdiri, t.ü.e.d., professor 
Professor, t.ü.e.d. 
Professor, t.ü.e.d.  
Dosent,  t.ü.f.d. 
Dosent, t.ü.f.d. 
Dosent, t.ü.f.d. 
Dosent, t.ü.f.d. 
Dosent, t.ü.f.d. 
Dosent, t.ü.f.d. 
Assistent 
Baş laborant 
Baş laborant 
 

45 
46 
42 
54 
46 
46 
43 
32 
26 
14 
10 
6 

42 
42 
28 
50 
25 
40 
40 
24 
26 
10 
8 
3 
 

1950, azərb 
1947, azərb 
1960, azərb 
1943, azərb 
1951, azərb 
1946, azərb 
1949, azərb 
1961, azərb 
1968, azərb 
1979, azərb 

 1983,  azərb 
  1985, azərb 

189 
88 
91 

132 
67 
89 
54 

110 
52 
11 
10 
4 

Rus 
Rus 
Rus  
Rus 
Rus  
Rus 
Rus 
Rus 
Rus 
Rus 
Rus, ing. 
Rus, ingilis 
 

 
 
 


