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Kafedranın fəaliyyətinin qanunvericilik bazası 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin, 

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin,

ATU rektorunun əmrləri,

 həmçinin müvafiq  təlimatlar, sərəncamlar, metodik 

tövsiyələr, digər qanunvericilik və normativ sənədlərinə 

uyğun olaraq kafedranın  iş planına əsasən həyata 

keçirilir.



Kafedranın ştat vahidi
Tədris ilində kafedrada 7 nəfər akademik personal fəaliyyət göstərmişdir 

(2 professor, 3 dosent, 1 b/m və 1 assistent - 0,25 ştat vahidi):

S № Akadem. personalın soyadı A.A. Elmi dərəcəsi Vəzifəsi ştat vahidi

1 Əhmədov İ.R. t.ü.f.d. kaf. müd, dos. 0,5 şt/vah

2 Qasımov M.S. t.ü.e.d. prof. 1,0 şt/vah

3 Məmmədova S.Ə. t.ü.e.d. prof. 1,0 şt/vah

4 Hacıyeva Q.M. t.ü.f.d. dos. 1,0 şt/vah

5 Qəniyeva Q.S. t.ü.f.d. dos. 1,0 şt/vah

6 İskəndərova T.Ə. t.ü.f.d. baş m. 1,0 şt/vah

7 Ramazanova İ.F. t.ü.f.d. ass. 0,25 şt/vah

Kafedranın yardımçı personalı:

1 Baş lаbоrant – 1 ştat vahidi 

2 Laborant –1 ştat vahidi 

3 Baş preparator –1 ştat vahidi 

4 Preparator – 1 ştat vahidi 

Qeyd:   prof. Qasımov M.S.  25/IV-2017-ci ildən məsləhətçi prof., vəzifəsinə keçirilmiş;

dos. Qəniyeva Q.S. 14/IV-2017-ci ildən dekan müavini vəzifəsinə seçilmişdir



Kafedranın illik tədris yükü

Tədris yükü forması Payız
sem/saat

Yaz
sem/saat

Cəmi
sem/saat

Mühazirə 108 132 240

Laborator və seminar məşğələ 1140 1948 3088

Auditor saatlar (cəmi) 1248 2080 3328
85,3%

Auditoriyadan kənar saatlar 218 356 574

Cəmi 1466 2436
63%

3902



Kafedrada tədris edilən fənnlər
S № Fənnlər Kurs Semestr Kredit 

Qidalanma gigiyenası bölməsi
1 Qidalanmanın fizioloji gigiyenik əsasları IV VII 3

2 Ərzaq məhsulları gigiyenası IV VIII 4

3 Dietologiya V IX 3

4 Ərzaq məhsullarının təhlükəsizliyi və istehsalı gig. V IX 5

5 Qidalanma gigiyenası sahəsində Dövlət San. Nəzarəti VI XII 4

6 Seçim fənni - Profilaktik qidalanma V X 3

Kommunal gigiyena bölməsi
1 Su və su təchizatı gigiyenasıIII III VI 5

2 Atmosfer havası və torpaq gigiyenası IV VII 4

3 Yaşayış məskənlərinin tikintisi və istismarı gigiyenası VI XI 4

4 Kommunal gigiyena sahəsində Dövlət San. Nəzarəti VI XII 4

5 Seçim fənni – Sanitariya kimyası V X 3



Son illərdə kafedranın avadanlıq və texniki 

vəsaitlər, reaktivlər, kompüter texnikası ilə 

təchizatının müəyyən qədər yaxşılaşmışdır.

Nəticədə iş yerləri və laborator müayinələrin 

müasir tələblərə uyğun səviyyədə təşkilinə şərait 

yaratmışdır.

Bu isə dərslərin yüksək elmi-pedoqoji 

səviyyədə keçirilməsinə imkan yaratmışdır.



Kafedranın həyatından fraqmentlər



Metodik fəaliyyət

Hesabat ilində fənnlərin tədris proqramları Təhsil və 
Səhiyyə Nazirliklərinin yeni tövsiyələrinə müvafiq vahid 
formada yenidən tərtib edilmişdir.

400-ə yaxın yeni test bileti hazırlanmış, 800-dən artıq test 
bileti korreksiya edilərək yeniləşdirilmişdir (2 dildə).  

Ümumilikdə götürdükdə 6000-nən artıq test biletləri 
yoxlanılmış, hər iki dildə identikliyi təmin olunmuş, rast 
gələn səhvlər və qüsurlar aradan qaldırılmışdır.

Rezidenturaya qəbul imtahanları üçün qidalanma və 
kommunal gigiyena fənnlərinə dair (DTQK üçün) nümunə 
testlərinin ekspertizası da həyata keçirilmişdir (2 dildə).



Metodik fəaliyyət        (davamı)

6 illik təhsilə keçidlə əlaqədar 9 fənn üzrə sillabuslar korreksiya 
edilib yeniləşdirilmiş

Bütün fənnlər üzrə mövzu təqvim planlarına yenidən baxılmış

Fənnlər üzrə sərbəst işlərin siyahısı korreksiya edilmiş 

Tələbələr üçün 14 yeni metodik işləmələr hazırlanmış          

17 mövcud metodik işləmələrə müvafiq əlavələr edilmiş

21 elektron mühazirə və təcrübi məşğələ mətnləri hazırlanmış

Təcrübi - laborator müayinə mövzularına dair iş yerləri 
zənginləşdirilmişdir



Tədrisin elektron təminatı
Kafedrada mühazirələrin  əsas hissəsinin (90%-dən artıq) 

elektron variantları hazırlanmış və mühazirələr 
prezentasiya şəklində oxunur, materialların elektron 
toplusu tələbələrin istifadəsinə verilir.

Kafedrada təcrübi və seminar məşğələlərinin xeyli 
hissəsinin də elektron variantları hazırlanmışdır. Lakin 
tədris otaqlarında (mühazirə zalından başqa) multimediya dəstləri 
olmadığından elektron variant praktik dərslərdə qismən 
tətbiq olunur. 

Kafedra kompyuter sinfi ilə də təchiz olunmuşdur. 
Təəssüf ki, bu sistemin proqram təminatının zəifliyi və 
bəsitliyindən, eləcə də sistemə texniki xidmət yardımı 
olmadığından bu sinifdən lazımi səviyyədə istifadə edə 
bilmirik.



2016-2017-ci  t/i kurs imtahanının nəticələri        (faizlə) 

2015-2016 cı  təhsil iliylə müqayisəli

Sess Kurs. Fənnin adı

T
/s

a
y
ı

Im
t.

/ 

b
u

r A B C D E

Q
ı 

ş

Qidalanmanın fizioloji gig. 

əsasları

76

79

73

79

71,2

59,5

16,4

29,1

2,7

5,1

5,5

5,1

4,1

1,1

Atmosfer havası və torpaq gig 76

79

74

78

48,5

50,0

25,7

28,2

9,5

16,7

8,1

3,9

6,8

-

Dietologiya 79

79

78

79

79,5

78,5

10,2

13,9

9

3,8

1,3

3,8

-

-

Yaşayış məskənlərinin tikintisi və 

istismarı gigiyenası

80 80 52,5 23,7 11,3 8,8 3,7

Y
a

y

Su və su təchizatı gig. 77

77

76

76

60,5

47,4

27,6

22,4

6,6

13,2

2,6

13,2

2,6

3,9

Ərzaq məhsulları gigiyenası 77

80

74

80

67,6

78,8

16,2

10,0

9,4

5,0

2,7

6,2

4,1

-

Ərzaq məhsullarının 

təhlükəsizliyi və istehsalı gig

79

79

77

79

72,7

73,4

16,9

17,7

7,8

5,1

2,6

1,3

-
-

VI kurs   DSENT 80 80 66,3 26,3 6,2 1,2 -

VI kurs  «Gigiyena Dövlət imt. 80 77 77,9 19,5 2,6 - -



Cari tədris müvəffəqiyyətləri ilə imtahan nəticələrinin 

müqayisəli qiymətləndirilməsi

Fənnlərin adı 40 b/yuxarı 30 b/aşağı 

Cari 

tədris

Test 

imt.

Cari 

tədris

Test 

imt.

IV kurs. Qidalanmanın fizioloji 

gigiyenik əsasları

87 89,6 4 4

C, D, E

IV kurs. Atmosfer havası və

torpaq gigiyenası

84,4 83,1 2,6 2,6

D

V kurs.  Dietologiya 76,6 80,5 10,4 10,4

D, F

VI kurs.  Yaşayış məskənlərinin 

tikintisi və istismarı gigiyenası

70,1 75,3 5,2 5,2

D



Tələbələr tərəfindən dərs buraxmalar (1 tələbəyə-saat)

Kurs Fənnlərin adı 2016/17  2015/16  

III kurs Su və su təchizatı gigiyenası 2,5 3,8

IV kurs Atmosfer havası və torpaq gigiyenası 3,4 1,7

IV kurs Qidalanmanın fizioloji gigiyenik əsasları 2,4 1,4

IV kurs Ərzaq məhsulları gigiyenası 2,1 1,8

V kurs Ərzaq məhsullarının təhlükəsizliyi və 

istehsalı gigiyenası
4,5 1,8

V kurs Dietologiya 2,6 1,0

VI kurs Yaşayış məskənlərinin tikintisi və istismarı 

gigiyenası
4,4

VI kurs Qidalanma gigiyenası sahəsində Dövlət 

sanitariya nəzarəti
3,1

Kommunal gigiyenası sahəsində Dövlət 

sanitariya nəzarəti
5,5



OSPİ

Hesabat ilində fakültəmizdə ilk dəfə məzunların təcrübi bacarıqlarının 

qiymətləndirilməsi üzrə Obyektiv Strukturlaşdırılmış Praktik İmtahan - “OSPİ” 

tətbiq olunmuşdur. OSPİ bizim kafedranın bazasında təşkil olunmuşdur.

Biletlərdəki 5 fənni əhatə edən 10 sualdan 5 ədədi bizim fənnlərə aid 

planlaşdırılmışdı. Suallarımız 100% laborator müayinələrə həsr olunmuşdu.

Kafedrada müvafiq işçi yerlər - məntəqələr yaradılmış, hazırlıq dövründə 

tələbələr dəfələrlə təlimatlandırılmış və sınaq treninqlərinə cəlb olunmuşlar.

Tələbələrin biliklərinin qiymətləndirilməsi beş ballı şkala əsasında aparılmışdır.

77 nəfər imtahanda iştirak etmiş, 3 tələbə imtahana buraxılmamışdır. 

«OSPİ» təcrübi bacarıq imtahanının  qidalanma və kommunal gigiyena bölmləri 

üzrə tələbələrin 60 nəfəri (77,9%) «A», 15 nəfər (19,5%) «B», 2 nəfəri isə (2,6%) 

«C»  qiyməti almışdılar. 



Tələbələr OSPİ təcrübi bacarıqlarını mənimsəyərkən



Elmi tədqiqat işi
Kafedrada 2016-2020-ci illər ərzində  “Bəzi əhali qruplarının  (zehni əmək işçiləri və 

idmançılar) orqanizminin enerji sərfi və qidalanmalarının öyrənilməsi, Milli qidalanma 
normalarının işlənməsi” mövzusunda tədqiqat işi planlaşdırılmış və fəaliyyət təqvim 
planına müvafiq davam etdirilir.

Cari hesabat ilində tələbələr, əməkdaşlar və idmançıların orqanizminin enerji sərfi, 
faktiki qidalanmaları, orqanizmin mikronutrient statusu, sağlamlıq və fiziki inkişaf 
göstəricilərinə dair məlumatları əks etdirən sorğu-anket formaları (hər qrup üçün 3 anketi) 
tərtib edilmişdir.

Fəal anket-sorğu üsulu ilə 2016/17- ci tədris ilində IV kursda təhsil alan 80 tələbənin və 
12 nəfər əməkdaşın göstərilən 3 anket forması üzrə 2 günlük faktiki qidalanmalarına dair 
məlumatları və 4 sutkalıq fəaliyyətlərinin xronometraj cədvəlləri toplanmışdır. 

Hazırda toplanmış materialların araşdırılması, hesablamalar aparılması, təhlili, 
statistik işlənməsi  və qiymətləndirilməsi həyata keçirilməkdədir.

Tərəfimizdən kafedrada aparılan tədqiqatların nəticələri və Beynəlxalq məlumatlar da 
nəzərə alınmaqla Respublika səviyyəli “Əhalinin müxtəlif qrupları üçün qida maddələrinə 
və enerjiyə fizioloji tələbat normaları” üzrə metodiki tövsiyələrin proyekti hazırlanaraq 
müzakirə üçün AR Səhiyyə Nazirliyinə təqdim edilmişdir.

Hesabat ilində TEC üzrə 2 tədqiqat işi üzərində fəaliyyət yekunlaşdırılmışdır 
Hər 2 iş Fakültə TEC-in XXXXII konfransında (07.05.2018) diploma layiq görülmüşdür)



Tələbələrimizin TEC-in konfransda çıxışı və 

mükafatlandırılması



Vəsaitlər Çap 

olunub

Çapa 

göndərilib

Dərslik 1 1

Dərs vəsaiti 1 1

Metodik tövsiyələr - 1

Məlumat paketi 1 -

Tədris proqramı - 2

Məqalə və tezislər 9 2
Cəmi 12 7

Nəşrlər



Səhiyyə orqanlarına kömək

Kafedranın bu sahədə fəaliyyəti olduqca geniş və əhatəlidir. 

Əməkdaşlarımız Səhiyyə Nazirliyi, Heydər Əliyev fondu,  İqtisadi İnkişaf Nazirliyi,  İSİM, 
bir sıra Beynəlxalq təşkilatlarla – UNİCEF, qeyri hökumət təşkilatları  və s. ilə əlaqəli fəaliyyət 
göstərirlər.

Fəaliyyətimizin əsas istiqamətləri əhali arasında geniş təsadüf edilən qidalanma ilə əlaqədar 
patologiyalar, qeyri infeksion  xəstəliklər, sağlam qidalanma, fəal həyat tərzi, DDA, YÇX, A 
vitamin çatışmazlığı patologiyalarının profilaktikası sahələrinə yönəldilir.

İ.Əhmədov vaxtaşırı olaraq (3 ildən bir) Dövlət komissiysında Əhalinin Minimal Tələbatı və 
ƏRZAQ ZƏNBİLİ normalarını işləyib hazırlayır (müxtəlif qruplar üçün) . 

Əməkdaşlarımız İqtisadiyyat, Kənd təsərrüfatı Nazirlikləri əməkdaşları, GEM-lər, 
laboratoriya xidmətləri və QHT-rı, fermerlər, baytarlıq  nümayəndələri və s. sahələrin 
mütəxəssisləri üçün təşkil olunan çoxsaylı yığıncaqlar, dairəvi masalarda, seminarlarda 
iştiraketmiş, kaf müdiri bu tədbirlərdə çıxışlar etmiş, müxtəlif telekanallara intervyülər 
vermişdir.

O, müxtəlif televiziya kanallarında, sosial portallarda qidalanmanın aktual problemlərinə 
dair çoxsaylı (il ərzində 30 dəfədən artıq) çıxışlar etmişdir

İ.Əhmədov Milli məclisin Sosial siyasət komissiyasının iclasında (Beynəlxalq ekspertlərlə 
birlikdə) iştirak etmiş və DDA, problemlər və profilaktikası yolları barədə prezentasiya ilə çıxış 
etmişdir.



Səhiyyə orqanlarına kömək         (davamı)

Prof. M.Qasımov, dos. İ.Əhmədov və dos. Q.Qəniyeva “Azərbaycan Respublikasında qeyri-infeksion 
xəstəliklərlə mübarizəyə dair 2015-2020-ci illər üçün Strategiya”nın həyata keçirilməsi üzrə Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Fəaliyyət Planına əsasən  Ölkə üzrə qidalanmanın əsas məsələləri və 
prioritet fəaliyyət istiqamətlərinin işlənməsi üzrə komissiyada fəaliyyət göstərirlər. 

Dos. İ.Əhmədov və dos Q.Qəniyeva SN və UNİCEF tərəfindən təşkil olunmuş Respublikada 
unun zənginləşdirilməsinə dair Dövlət Qanunu proyektinin müzakirəsində iştirak etmişlər.
İ.Əhmədov burada zənginləşdirmənin əhəmiyyəti və Respublikada bu sahədə təcrübənin 
nəticələrinə dair prezentasiya ilə çıxış etmişdir.

Prof. M.Qasımov və dos. İ.Əhmədov QİX-lə mübarizə Fəaliyyət Planına müvafiq  ATU-
da təşkil edilən dəyirmi masa-pres konfernsiyada çıxış etmiş və TV kanallarına intervyülər  
vermişlər. 

İ.Əhmədov 03-04 aprel 2017 tarixlərdə Kazaxstan respublikası-Almatı şəhərində USAİD, 
ğain, UNİCEF  tərəfindən keçirilən (Kazaxstan, Əfqanıstan, Azərbaycan, Pakistan, Qırğızıstan, 
Monqolustan, Tacikistan. Türkmənistan) Unun zənginləşdirilməsi yolu ilə qadınlar və uşaqların 
sağlamlığının yaxşılaşdirılması – “Gələcəyimizi zənginləşdirək” Regional sammitdə
respublikanı təmsil etmiş, prezentasiya ilə çıxış etmiş, müzakirələrdə və yol xəritəsi 
hazırlanmasında iştirak etmişdir

Əməkdaşlarımız mütəmadi olaraq Dissertasiya Şurasında, müzakirə seminarında 
iddiaçıların işlərinə rəylər, yekun rəylər hazırlamış, çıxışlar etmişlər. 

Tərəfimizdən  çoxsaylı hesabatlara, proqramlara, dərs vəsaitləri, metodik tövsiyələrə, 
elmi işlərə, məqalələrə və s. rəylər hazırlanmışdır.



İctimai fəaliyyət

Kafedra əməkdaşları ölkə və Universitetin ictimai işlərində fəal iştirak edirlər:

Kaf müdiri dos. İ.Əhmədov - SN mikronutrientlər çatışmazlıqları üzrə Milli koordinatoru, 
Fakültə Elmi Şurasının, FD 03.014 «Gigiyena» ixtisaslaşdırılmış şurasının, Əhalinin ərzaq 
normalaşdırılması Dövlət Komissiyasının, GMO üzrə Milli Texniki Şuranın üzvüdür.

Prof. M.Qasımov - Respublika ağsaqqallar şurasının büro üzvüdür.

Prof. S. Məmmədova - FD 03.014 «Gigiyena» ixtisaslaşdırılmış şurasının üzvüdür.

Dos. Q. Hacıyeva - Fakültə Elmi Şurasının, FD 03.014 «Gigiyena» ixtisaslaşdırılmış Şurası 
yanında müzakirə şurasının,  ‟ İctimai sağlamlıq və Gigiyena” Elmi Problem Komissiyasının  
üzvüdür. 

Dos. Q.Qəniyeva - Fakültənin dekan müavini, kafedra TEC-nin rəhbəridir. 

B/m. T.İskəndərova - Kafedranın tədris hissə müdiridir.

Stajçı assistent A.Vəlibəyova - Fakültə həmkarlar bürosunun üzvü, kafedranın proforqudur.




