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 Kafedra Azərbaycan Tibb Universitetinin 5 sayli

korpusunun 6-ci mərtəbəsində yerləşmiş və 420 

kv.m sahəni tutur. 

 Kafedranın 6 dərs otağı və 55 yerlik 2 mühazirə

zalı vardır. 

 Kafedranın nəzdində tədris- təcrübi 

ixtisaslaşdırılmış klinik-epidemioloji laboratoriya 

fəaliyyət göstərir. 



Kafedranın akademik işçiləri 

aşağıdakı ştatları tutur:

 Kafedra müdiri, ə.e.x., professor - 1

 Professor – 2

 Dosent – 6

 Assistent – 2 

 Onlardan 3-nün tibb elmləri doktoru, 6-nın  isə

tibb üzrə fəlsəfə doktoru  alimlik dərəcəsi var. 2 baş 

laborant və 4 nəfər köməkçi heyət fəaliyyət 

göstərmişdir Müəllimlərin yaş həddi   39 - 76- dir.



Kafedra əməkdaşlarının vəzifə ştatları

№ Vəzifə Ştat vahidi Elmi dərəcə

1 Kafedra müdiri, 

professor

1,5 t.ü.e.d.

2 Professor 2,0 t.ü.e.d.

3 Dosent 5,0 t.ü.f.d.

4 Assistent 1,0 -

5 Baş laborant 1,5 -

6 Laborant 2,0 -

7 Preparator 2,0 -

-

CƏMI: 15,0



№ 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

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 ass, 0,5 şt

11. Cəlilov Vaqif Çinqiz oğlu ass, 0,5 şt

Məmmədova Nigar Əlisahib qızı baş laborant, 0,5 şt 04.07.2019-cu ildən

işdən çıxıb

12 Şıxəliyeva Əzimə Vəli qızı baş laborant, 1,0 şt                     

13 Hüseynova Zəminə Nazim qızı baş laborant, 0,5 şt                     Analıq məzuniyyəti

Abdurəhimova Bahar Aydın qızı laborant , 1 şt

14 Tahirova Pərvin Ramiz qızı laborant , 1 şt analıq məzuniyyəti

15 Dostəliyeva Fəridə Azay qızı preparator , 1 şt

16 Cəfərova Nigar Bayraməli qızı preparator, 1 şt

Hesabat ilində kafedra əməkdaşlarının vəzifə ştatı



Kafedranın əməkdaşları



2018/19-cu  tədris ilində dərs 

saatlarının bölünməsi

Payız (18/19) Yaz (18/19) Cəmi (18/19)

Mühazirələr 66

(66 -72%)

128

(128  - ..)

194

(194 ...)

Laborator  və seminar 

məşğələlər
1305

(1281 )

2404

(2376)

3703

(3567)

Auditor saatlar 1371 (30%)

(1347 –

39,1%)

2532 (56%)

(2632 – 56,1%)

3897 (84%)

(4251 -95,1%)

Auditoriyadankənar  saatlar 1859( 12%)

(232)

550 (18%)

(390)

735 (16%)

(622)

Cəmi 1556 (33%)

(1585 -35,5%)

3082 (66,5%)

(2894 – 64, 8%)
4638
(4479)



Müxtəlif fakultələrdə ayrı-ayrı fənnlər üzrə saatların 

bölünməsi

Fakultə Fənnlər Semestr üzrə saatlar Kredit Qiym.

Cəmi Mühazirə Təcrübə

İctimai Səhiyyə fakultəsi Epidemiologiya -1 

(Ümumi epidemiologiya)

60 10 50 4 İmtahan

Epidemiologiya -2 (Xüsusu 

epidemilogiya)

60 8 52 4 İmtahan

Tibbi parazitologiya 45 10 35 3 İmtahan

Seçmə fənn

Dezinfektologiya

30 8 22 2 İmtahan

İmmunprofilaktika 45 8 37 3 İmtahan

Cəmi 75 16 59 5

Dövlət epidemiloji 

nəzarəti

75 10 65 5 Kurs və 

D/A 

İmtahan

Cəmi 270 54 261 21

MPF Epidemiologiya 30 6 24 2 İmtahan

Stomatologiya fak Epidemiologiya 30 5 25 2 İmtahan



2018/2019-cu dərs ilində kafedrada 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

professor

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 598

4. Quliyeva Esmeralda Musa qızı Dosent, 0,5 şt t.ü.f.d., dosent 260

5. Vahabov Elman Fərman oğlu dosent t.ü.f.d., dosent 520

6. Cəfərova Xatirə Həşim qızı dosent t.ü.f.d., dosent 565

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. dosent 595

10 Zeynalova Nərgiz Mehman qızı assistent, 0,5 şt. - 270

11 Cəlilov Vaqif Çingiz oğlu assistent, 0,5 şt - 270

Cəmi 4 638



İMTAHANLAR

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
Alınan nəticələrdə keçən illə müqayisədə xeyli dəyişikliklər vardır. Belə ki,  keçən illə müqayisədə

«qeyri–kafi» qiymət alan olmayıb. Orta qiymət eyni səviyyədə qalmış -4,9, keyfiyyət göstəricisi  və ümumi 

mənimsəmə göstəricisi isə artmış və müvafiq olaraq - 100,0 %-ə bərabər olmuşdur.

Bölmə

Tələbələrin 

sayı

Qiymət

Buraxıl-

mayib|gəl

Orta 

qiymət

Keyfiyyət 

ğöstəricisi

%-lə

Ümu

mi 

məni

msə

mə

%-lə

A B C D E

az 72 64 6 2 - - 1/- 4,9 100,0 100,0

rus 3 3 - - - -- - 5 100,0 100,0

Cəmi 75 67 6 2 - - 1/- 4,9 100 100,0



İctimai Səhiyyə fakultəsinin tibbi profilaktika  ixtisası üzrə

V kursunda yaz imtahan sessiyasında  “Tibbi parazitologiya” 
fənnindən imtahanların nəticələri haqqında hesabat

Alınan nəticələr göstərir ki, bu kurs üzrə tələbələr yüksək 

bilik nümayiş etdirmişlər. Orta qiymət 4,8 (keçən il 4,5), 

keyfiyyət göstəricisi  100,0%, ümumi mənimsəmə göstəricisi 

100,0% olmuşdur.

Bölmə

Tələbələrin 

sayı

Qiymət

Buraxıl-

mayib/gəl

Orta 

qiymət

Keyfiyyət 

ğöstəricisi

%-lə

Ümumi 

mənimsəmə

%-ləA B C D E

az 59 53 3 3 - - 1/1 4,9 100,0 100,0

rus 6 4 - - 2 - 1/- 4,3 100,0 100,0

Cəmi 65 57 3 3 2 - 2/1 4,8 100,0 100,0



İctimai Səhiyyə fakultəsinin tibbi profilaktika  ixtisası üzrə V kursunda yaz imtahan
sessiyasında 

«Seçim” fənndən  imtahanların nəticələri haqqında hesabat

İSF V kurs tələbələri “Seçim” fənn üzrə də verdikləri imtahanda 2 fənn üzrə: 

“Dezinfektologiya”, “İmmunprofilaktika” kursu üzrə suallar daxil edilmişdir. 

Alınan nəticələr göstərir ki, keçən ildə olduğu kimi, tələbələr yüksək bilik nümayiş etdirmişlər. 

Belə ki, orta qiymət 4,9 olmuş, keyfiyyət göstəricisi azalaraq 96,1% təşkil etmiş, ümumi mənimsəmə 

göstəricisi isə eyni səviyyədə qalmışdır - 100,0%. 

Bölmə

Tələbələri

n sayı

Qiymət

Buraxıl-

mayib

Orta 

qiymə

t

Keyfiyyət 

ğöstəricis

i

%-lə

Ümumi 

mənimsəm

ə

%-lə

A B C D E

az 70 65 4 1 - - /- 4,9 100,0 100,0

rus 6 4 - 2 - 1/- 4,3 66,7 100,0

Cəmi 76 69 4 1 3 - 1/- 4,9 96,1 100,0



İctimai Səhiyyə fakultəsinin tibbi profilaktika  ixtisası üzrə

V kursunda” payız imtahan sessiyasında 
“Epidemiologiya-2 (Xüsusi epidemiologiya) fənnindən imtahanların nəticələri haqqında hesabat  

Alınan nəticələr göstərir ki, keçən illə müqayisədə tələbələr yüksək bilik 

səviyyəsi nümayiş etdirmişlər. Belə ki, orta qiymət artaraq 4,9 olmuş, keyfiyyət 

göstəricisi azalaraq  98,7%,  ümumi mənimsəmə göstəricisi 100,0%-ə bərabər 

olmuşdur.  Yalnız  rus bölməsində keyfiyyət göstəricisi azalaraq 83,3%-ə 

bərabər olmuşdur.

Bölmə

Tələbələrin 

sayı

Qiymət Buraxıl-

mayib/gəlm

-b

Orta 

qiymət

Keyfiyyət 

ğöstəricisi

%-lə

Ümumi 

mənimsəmə

%-ləA B C D E

az 70 65 3 2 - - 1/- 4,9 100,0 100,0

rus 6 4 - 1 1 - - 4,0 83,3 100,0

Cəmi 76 69 3 3 1 - 1/- 4,9 98,7 100,0



I müalicə-profilaktika fakultəsinin V kursu üzrə “Epidemiologiya” 
fənnindən imtahanın nəticələri haqqında hesabat 

I və II müalicə-profilaktika fakültələrində keçirilən imtahanların nəticələrinin təhlili keçən illə

müqayisədə bütün parametrlər üzrə göstəricilərin bir qədər artmasını göstərmişdir. Belə ki, II 

müalicə-profilaktika fakultəsində orta  qiymət   bir qədər artmışdır- 4,7 olmuşdur. Ümumi 

mənimsəmə göstəricisi  100,0%, keyfiyyət göstəricisi isə 97,8% olmuşdur. 

I müalicə-profilaktika fakültəsində də keçən ilin göstəricilərində müəyyən fərqlər aşkar 

edilmişdir. Belə ki, orta qiymət  azərbaycan bölməsində bir qədər artmış – 4,7, ingilis 

bölməsində də cüzi azalmışdır - müvafiq olaraq 4,8-a qarşı 4,5 olmuşdur. Ümumilikdə orta 

qiymət – 4,7 olmuş, keyfiyyət göstərici bir qədər artmış (90,9%-ə qarşı 98,9% olmuşdur), ümumi 

mənimsəmə göstəricisi isə 100,0% olmuşdur. . 

Bölmə

Tələbələri

n sayı

Qiymət Buraxıl-

mayib/gəl

m-b

Orta 

qiymə

t

Keyfiyyət 

ğöstəricis

i

%-lə

Ümumi 

mənimsəm

ə

%-lə

A B C D E

az 282 191 57 31 3 - 7/5 4,7 98,9 100,0

ing 4 2 2 - - - 3/- 4,5 100,0 100,0

Cəmi 286 193 59 31 3 - 10/5 4,7 98,9 100,0

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 *

rus *

Cəmi 317 224 57 29 5 2 1/4 4,7 97,8 100,0

II müalicə-profilaktika fakultəsinin V kursu üzrə “Epidemiologiya” fənnindən 
imtahanın nəticələri haqqında hesabat 



Stomatologiya fakultəsi III kurs üzrə “Epidemiologiya”fənnindən 
imtahanların nəticələri haqqında hesabat

Keçən illə müqayisədə stomatologiya fakültəsində orta qiymət  artmış 

və 4,8 olmuşdur. Keyfiyyət göstəricisi isə bir qədər azalmış və ümumilikdə  

90,3 % olmuşdur.  Bu, həm az bölməsində, həm ingilis  bölməsinin hesabına 

baş vermiş və müvafiq olaraq 87,2% və 96,1% olmuşdur. Ümumi

mənimsəmə göstəricisi isə eyni səviyyədə qalmışdır- 100,0%. 

Bölmə

Tələbələrin 

sayı

Qiymət Buraxıl-

mayib/gəlm-b

Orta 

qiymət

Keyfiyyət 

ğöstəricisi

%-lə

Ümumi 

mənimsəmə

%-lə
A B C D E F

az 125 70 12 27 9 7 - 2/- 4,2 87,2 100,0

rus 10 8 2 - - - - 4,8 100,0 100,0

ing 51 26 13 10 2 - - 4,5 96,1 100,0

Cəmi 186 104 27 37 11 7 - 2/- 4,8 90,3 100,0



İctimai Səhiyyə fakultəsinin tibbi profilaktika  ixtisası üzrə VI 
kurs tələbələrinin DSENT nəticələri haqqında hesabat  

DSENT üzrə imtahan 20.05.2019-cu il tarixdə keçirilmişdir. İmtahanlarda 69 

nəfər iştirak etmişdir. Onlardan 29 nəfər (42%) “A”, 39 nəfər (56,5%) “B-C” qiymət 

almışdır. İmtahanların nəticələri göstərir ki, keçən ilin göstəriciləri ilə müqayisədə 

orta qiymət artmışdır (4,2 müqabilində 4,4 olmuşdur), keyfiyyət  və mənimsəmə 

göstəricisi isə də azalmış və müvafiq olaraq 98,0% və 99,0% olmuşdur. 

Bölm

ə

Tələbələr

in sayı

Qiymət Buraxıl-

mayib/gə

lm-b

Orta 

qiymət

Keyfiyyə

t 

ğöstərici

si

%-lə

Ümumi 

mənimsə

mə

%-lə

A B C D E

az 65 26 28 10 1 4/- 4,3 98,0 99,0

rus 4 3 1 - 4,75 100,0 100,0

Cəmi 69 29 29 10 1 4/- 4,4 98,0 99,0



İctimai Səhiyyə fakultəsinin VI kurs tələbələrinin Büraxılış 

Yekun Dövlət İmtahanının nəticələri haqqında hesabat  

Epidemiologiya fənnindən dövlət imtahanı bu il də 2 mərhələdə keçirilmişdir. Belə ki, 

tələbələr iyunun 13-14-də təcrübi vərdişlərdən, iyunun 19-da 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 73 tələbə iştirak etmişdir. 4 nəfər buraxılmamışdır. 38 nəfər (52,1%) “A”, 32 nəfər 

“B-C” qiymətlər (43,8%) almışlar. Orta qiymət bir qədər azalmış - 4,7-dən 4,5-ə qədər,  

keyfiyyət göstəricisi  96,7%, ümumi mənimsəmə göstəricisi 100,0% olmuşdur.

Tələbəl

ərin 

sayı

Tələbələrin 

sayı

Tələb

ələrin 

sayı

Tələb

ələrin 

sayı

Təl

əbəl

ərin 

sayı

Tələ

bələ

rin 

sayı

Tələ

bələ

rin 

sayı

Tələbələrin 

sayı

Tələbələ

rin sayı

Tələbələrin 

sayı

Tələbələrin 

sayı

69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73



İstehsalat təcrübəsi
İstehsalat təcrübəsi üzrə 2018/2019-cu tədris ili üçün yekun nəticələr:

Onu da qeyd edək ki, kafedra üzrə istehsalat təcrübəsinə cəmi 
24 saat ayrılmışdır ki, bu da çoz azdır. Belə ki, kafedranın 

müəllimlərinin müntəzəm şəkildə tələbələrlə işləməsi üçün 
çətinlik yaradır. Bu il istehsalat təcrübəsinə ümumi rəhbər dos. 
F.Ş.Tağıyeva təyin edilmişdir. İstehsalat təcrübəsi üzrə yekun 

nəticələr aşağıda göstərilmişdir:

Qrup Tələbələrin 

sayı

Qiymət

Buraxılmayi

b

Orta 

qiymət
A B C D E

616 a 13 11 - 2 - - - 4,8

616 b 12 10 - 1 1 - - 4,8

Cəmi 25 21 - 3 1 - - 4,8



Az. Qida Təhlükəsizliyi 

İnstitutu 



AQTİ



Tədris bazaları
Əvvəlki illərdən fərqli olaraq, tələbələrin bilik və bacarıqlarının
artırılması və tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə yeni
tədris ilində dərslər bilavasitə Universitetin baza xəstəxanalarında, o
cümlədən Təris-Cərrahiyyə, Tədris-Terapevtik klinikasında, Respublika
Taunəleyhinə Stansiyasında, 1 saylı Tibbi-Klinik Mərkəzdə, Respublika
GEM-də keçirilmişdir.Tələbələr proqrama və cədvələ uyğun olaraq
həmin bazalarda kürator müəllimlərin rəhbərliyi altında özləri
bilavasitə həmin müəssisələrdə əksepidemik rejimin
qiymətləndirilməsini aparmış, ölkə ərazisində xəstəliklərin qarşısının
alınması üzrə tədbirlər planının həyata keçirilməsində iştirak etmişlər.



İlkin ixtisaslaşma

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 (Şifr – B38) üzrə epidemioloji 

diaqnostika, retrospektiv və operativ epidemioloji təhlil, 

eləcə də əksepidemik işin planlaşdırılması və epidemioloji 

vəziyyətin qiymətləndirilməsi həyata keçirilir.

Belə ki, GEM-lərin və bazaların  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.



REZİDENTURA SƏVİYYƏSİ 

ÜZRƏ TƏHSİL

Kafedrada rezidentura təhsili üzrə bu il 1 tələbə

(Xanəlibəyli Müslüm) təhsil almışdır. O,  1-ci kursun tədris 

planına uyğun olaraq, kafedrada rotasiya keçmişdir. 

Semestr ərzində “Epidemiologiya -1”, “Dezinfeksiya işi”, 

“İmmunprofiaktika” fənnləri üzrə təcrübə və mühazirədə

iştirak etmişdir. Bu il rezidenturaya kafedra üzrə cəmi 82 

saat ayrılmışdır.



. Maddi-texniki baza 

 Epidemiologiya kafedrasında təhsil proqramına müvafiq 

tərtib edilmiş tədris planında nəzərdə tutulan həkim–

epidemioloqun hazırlanması, ümumi təhsilin 

keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün şəraitin yaradılması 

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. 



Kafedranın həyatından fraqmentlər



Kafedranın tədris-metodik işi
 Kafedranın tədris-metodik işi aşağıdakı əsaslar üzrə aparılır: 

 Epidemiologiyadan işçi proqramlar İctimai Səhiyyə fakultəsi tələbələri üçün 
«Tibbi-profilaktika işi» (070 103), müalicə-profilaktika fakultəsi tələbələri 
üçün «Müalicə işi» (070 101), stomatologiya fakultəsi tələbələri üçün 
«Stomatologiya» (070 104) ixtisasları üzrə proqramlar. Bu  proqlamlar  
universitet MMK-da təsdiq edilmiş və qrif almaq üçün Səhiyyə və Təhsil 
Nazirliyinə  təqdim edilmişdir. 

 Bununla yanaşı, 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.
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Dərsliklər
Kafedrada kifayət qədər dərs vəsaiti 

vardır



Dərs vəsaitləti və metodik 

göstərişlər



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. 





Tədis-metodik işləmələr



2018/19-cu dərs ilində Səhiyyə Nazirliyinin   göstərişi ilə kafedranın 

əməkdaşları tərəfindən hazırlanan  «MİLLİ EPİDEMİOLOGİYA» adlı 

rəhbərlik hazırlanmış və Səhiyyə Nazirliyinə qrif almaq və çap olunmaq üçün  

təqdim edilmişdir.

Hazırda “Epidemioloji nəzarət və əksepidemik işin təşkili”  dərs vəsaiti 

üzərində iş gedir.



İKT  vasitələri ilə təchizat 

səviyyəsi

 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

компцтерляр гурашдырылмışdır. Мцяллимлярин бирбаша интернет 

шябякясиня гошулмасы цчцн Wi-fi жищазы гурашдырылмышдыр.



DƏRS Otaqları



Mühazirə zalı 



TƏCRÜBİ bacarıqlar üçün 

avadanlıq



Obyektiv Strukturlaşdırılmış Praktik 

İmtahan - “OSPİ”

 Artıq 2 ildir ki, Dövət Attestasiya imtahanları yeni formada  -
OSPİ üzrə həyata keçirilir. Epidemiologiya fənnindən dövlət 
imtahanı bu il də 2 mərhələdə keçirilmişdir. Belə ki, tələbələr 
iyunun 13-14-də təcrübi vərdişlərdən, iyunun 19-də isə nəzəri 
hissədən imtahan vermişlər. 

 Məzunların təcrübi bacarıqlarının qiymətləndirilməsi üzrə 
Obyektiv Strukturlaşdırılmış Praktik İmtahan - “OSPİ”
epidemiologiya üzrə kafedranın bazasında təşkil olunmuşdur.

 Təcrübi vərdiş və bacarıqlarını nümayiş etdirmək  üçün 
tələbələrə kafedrada mövcud olan  imkanlar daxilində şərait 
yaradılmışdır. İmtahanın gedişində DİK-nin üzvləri iştirak 
etmişlər.





OSPİ

 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 73 tələbə iştirak etmişdir. 4 

nəfər buraxılmamışdır. 38 nəfər (52,1%) “A”, 32 nəfər 

“B-C” qiymətlər (43,8%) almışlar. Orta qiymət bir qədər 

azalmış - 4,7-dən 4,5-ə qədər,  keyfiyyət göstəricisi  

96,7%, ümumi mənimsəmə göstəricisi 100,0% olmuşdur.



Tələbələrin OSPİ təcrübi bacarıq imtahanınn 

qəbulu zamanı 



OSPİ



Tələbələrin OSPİ təcrübi bacarıq imtahanınn qəbulu zamanı 



TƏCRÜBƏ MÜBADİLƏSİ 



TƏCRÜBƏ MÜBADİLƏSİ 



Metodik fəaliyyət

 Kafedrada metodik komissiya fəaliyyət göstərir ki, onun  fəaliyyəti 

prosesində 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. 

 Proqramlar təhsil proqramına uyğun olaraq hər 3 dildə tərtib edilmiş, 

yeniləşdirilmiş və qrif almaq üçün müvafiq instansiyalara müraciət 

olunmuşdur.

 Rezidenturaya qəbul imtahanları üçün epidemiologiya fənninə dair 

ekspertlər tərəfindən (Dövlət İmtahan Mərkəzi üçün) nümunə testlərinin 

ekspertizası da həyata keçirilmişdir.



Kafedra iclasları 
 Kafedrada hesabat və qeydiyyat sənədləri vardır və onlar 

vaxtında doldurulur. Belə ki, kafedrada iclaslar müntəzəm 

keçirilir, müzakirrələr aparılır və onların protokolları tərtib 

edilir.

 AÇIQ MÜHAZİRƏLƏR

 Hesabat ilində 7 açıq mühazirə və 3 açıq təcrübə dərsi 

aparılmışdır, onların protokolları vaxtında müzakirə və

tərtib edilir. 



TEC-nin fəaliyyəti 
Tələbə elmi cəmiyyəti xətti ilə 8 elmi iş 

planlaşdırılmış və yerinə yetirilmışdir: 

 1.Viruslu hepatit C və onun epidemiologiyasi

 İcraçılar: Səidə Əliyeva, Mələk Səlimli

 İctimai səhiyyə fakültəsi, V  kurs, Qr. 617b 

 Elmi rəhbər: dos.X.N.Xələfli

 Epidemiologiya kafedrası - Sertifikat



 2.Botulizm- qida ilə keçən infeksiya kimi

 İcraçılar: Həcər Məmmədova,Cahan Hacızadə

 İctimai səhiyyə fakültəsi, IV kurs, Qr. 627A

 Elmi rəhbər: dos.X.N.Xələfli

 Epdemiologiya kafedrası - Sertifikat



 3.Müasir dövrdə Qara yaranın epidemioloji xüsusiyyətləri

 İcraçı: Abasova Sevinc

 İctimai Səhiyyə fakültəsi, IV kurs, Qr. 625A

 Elmi rəhbər: Prof. M.Z.Niftullayev

 Epidemiologiya kafedrası – 2 yer Diplom



 4.Azərbaycanda dəri leyşmaniozuna görə müasir epidemioloji vəziyyət

 İcraçı: Nuranə Abdullayeva

 İctimai səhiyyə fakültəsi, V kurs, Qr.618 A

 Elmi rəhbər: dos. E.F.Vahabov

 Epidemiologiya kafedrası 1 yer Diplom





TEC-də yerinə yetirilən işlər
 5.Müasir dövrdə salmonelyozların epidemioloji xüsusiyyətləri

 İcraçı: Həmidova Ülviyyə

 İctimai Səhiyyə fakultəsi, V kurs, Qrup 618B

 Elmi rəhbər: dos. F.Ş.Tağıyeva 

 Epidemiologiya kafedrası 1 yer Diplom



 6.Müasir dövrdə Azərbaycanda tetanusun yayılması

 İcraçılar: Ağazadə L. R., Qasımov T. V.

 İctimai səhiyyə fakultəsi, IV kurs, Qr. 627b

 Elmi rəhbər: prof. V. N. Vəkilov

 Epidemiolgiya kafedrası – 2 yer Diplom



 7. Ebola qızdırması dünyaya böyük təhlükədir

 İcraçılar: Pənahova Arzu, Süleymanova Gülnarə

 İctimai səhiyyə fakultəsi, V kurs, qr.616b

 Elmi rəhbərlər: dos. F.Ş.Tağıyeva, dos. X.H.Cəfərova

 Epidemiolgiya kafedrası Sertifikat



 8. Распространение кори в современных условиях

 Студенты: Юсибова Гюнель, Давудова Севда

 Факультет: Общественное здравоохранение, V курс, Гр.620

 Руководитель: С.Н. Ханбутаева

 Кафедра эпидемиология - Sertifikat







Ictimai Səhiyyə fakültəsinin Tibbi-profilaktika ixtisası üzrə

XL III Tələbə-elmi konfransında

Mikrobiologiya və İmmunologiya, Epidemiologiya, Yoluxucu xəstəliklər və

Ftiziatriya bölməsi 

üzrə (1-2.05.19-cu il)





Kafedrada yerinə yetirilən 

TEİ- nin  mükafatlandırılması

Ictimai Səhiyyə fakültəsinin Tibbi-profilaktika ixtisası üzrə

XL III Tələbə-elmi konfransında Mikrobiologiya və İmmunologiya, 

Epidemiologiya, Yoluxucu xəstəliklər və Ftiziatriya bölməsi 

(1-2.05.19-cu il) üzrə
kafedra əməkdaşlarının rəhbərliyi altında TEİ  ilə iştirak edib. Onlardan 

diplom ilə təltif olunublar:I –ci yer – 2 iş; 
2 yer Diplom – 2 iş

 Müasir dövrdə salmonelyozların epidemioloji xüsusiyyətləri

 İcraçı: Həmidova Ülviyyə

 İctimai Səhiyyə fakultəsi, V kurs İSF Qrup 618B, 5 kurs

 Elmi rəhbər: dos. F.Ş.Tağıyeva 

 Epidemiologiya kafedrası 1 yer Diplom

 2. Azərbaycanda dəri leyşmaniozuna görə müasir epidemioloji

vəziyyət

 İcraçı: Nuranə Abdullayeva

 İctimai səhiyyə fakültəsi, V kurs, Qr.618 A

 Elmi rəhbər: dos. E.F.Vahabov

 Epidemiologiya kafedrası 1 yer Diplom







II –ci yer 

 1. Müasir dövrdə Azərbaycanda tetanusun yayılması

 İcraçılar: Ağazadə L. R., Qasımov T. V.

 İctimai səhiyyə fakultəsi, IV kurs, Qr. 627b

 Elmi rəhbər: prof. V. N. Vəkilov

 Epidemiolgiya kafedrası – 2 yer Diplom

 Müasir dövrdə Qara yaranın epidemioloji xüsusiyyətləri

 İcraçı: Abasova Sevinc

 İctimai Səhiyyə fakültəsi, IV kurs, Qr. 625A

 Elmi rəhbər: Prof. M.Z.Niftullayev

 Epidemiologiya kafedrası – 2 yer Diplom



TEC-nin XL III Tələbə-elmi

konfransında
Kafedranın dosenti F.Ş.Tağıyeva Fakültə TEC-nin

rəhbəri



Elmi- tədqiqat işi

 2018/2019-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”.

 I  mərhələ: “Lənkəran şəhərində geohelmintozların 
epidemiologiyası və profilaktikası”

 II mərhələ: “Lənkəran şəhərində geohelmintozların 
epidemiologiyası və profilaktikası”



 2-ci iş. Azərbaycanda protozoozların epidemiologiyası və
profilaktikası 

 I mərhələ: Lənkəran şəhərində protozoozların 
epidemiologiyası və profilaktikası.

 II mərhələ: Masallı rayonunda protozoozların epidemiologiyası 
və profilaktikası. 





Vəsaitlər Çap 

olunub

Çapa 

göndərilib

Dərslik - 1

Metodik tövsiyələr - 2

Tədris proqramı - 2

Məqalə və tezislər 30 7

Cəmi 30 12

Nəşrlər



Kafedra əməkdaşları tərəfindən  

çap etdirilən elmi-tədqiqat işləri

 Hesabat ilində kafedranın əməkdaşları tərəfindən 

ümumilikdə 30  məqalə və tezislər dərc etdirilmişdir 

ki, onlardan 25 vətən, 5 xarıcı ölkələrdə nəşr 

etdirilib. Onlar aşağıda göstərilib: 
 Ağayev İ.Ə., Cəfərova X.H., Vahabov E.F., Tağıyeva F.Ş. Unudulmuş infeksiyaların qayıtma təhlükəsi //”Sağlamlıq” jurnalı, 

2018, №5, s.194-199.

 Ağayev İ.Ə., Cəfərova X.H., Vahabov E.F., Tağıyeva F.Ş. Tropik  xəstəliklər problemi və onlarla mübarizə tədbirləri  

/”Təbabətin aktual problemləri” Bakı Dövlət Universitetinin  nəzdində tibb fakültəsinin yaranmasının 100 illik  yubileyinə həsr 

edilmiş beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2019, s.198-199.

 Ağayev İ.Ə., Cəfərova X.H., Vahabov E.F., Tağıyeva F.Ş.  Ebola qızdırması dünyaya böyük təhlükədir  /Ə.e.x., prof.  

T.Ə.Tağızadənin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2018, s.100-104.

 Агаев И. А., Кулиева Э. М., Шихалиева А. Н. Экологические детерминанты геогельминтозов //Журнал «Sağlamlıq» №1, 

Баку, 2019 s.210-213.

 Агаев И. А., Кулиева Э. М., Агаева А. И. Обсемененность  возбудителями кишечных инфекций пищевых продуктов и 

вопросы их безопасности / Təbabətin aktual problemləri. Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2019 s.310.

 Xələfli X.N., Məmmədova N.Ə. Dehelmintizasiyanin effektivliyinin meyari kimi  iltihabəleyhinə sitokinlərin  səviyyəsi  // 

«Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri», Elmi-praktik jurnal, Bakı, 2018, №4,   s.-78-82.

 Xələfli X.N. Роль почвы в распространении геогельминтозов в Азербайджане // Журнал «Биомедицина», Баку, 2018, №2, 

с.17-20.

 Xələfli X.N. Ekoloji-parazitoloji monitorinq sisteminin təkmilləşirilməsi / Əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru, prof. 

T.Ə.Tağızadənin 95 illik yubiliyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2018, s.34-36.



Elmi kadr hazırlığı
 Hesabat ilində kafedranın əməkdaşları tərəfindən 

aşağıdakı dissertasiya işləri yerinə yetirilir:

 Yerinə yetirilən doktorluq dissertasiyası işi.

 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.

 1.Assistent 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. Assistent 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. 

Kafedrada 15.10.2018-ci ildə ilkin aprobasiya 

keçirilmişdir və növbəti mərhələyə hazırlaşır. 



Kafedrada Yerinə yetirilən tibb üzrə elmlər doktoru və t.ü. fəlsəfə doktorluq  dissertasiyası işləri üzrə

Çap olunan elmi-tədqiqat işləri

Elmi tədqiqat işi Dissertasiya işi Məqalə

(d, x, j)

Monoq

-rafiya

Metod

ik 

tövsiy

yələr

Rəy Konfran

s

Iştirak/ 

çıxış

TEC

mərüz

əElmlər 

doktor

u

Fəlsəf

ə

doktor

u

Çap 

edilib

Göndəri

lib

T.ü.f.d.., dos. Xələfli X.N. 

“Azərbaycan Respublikası ərazisində

helmintozların müasir gedişinin 

epidemioloji xüsusiyyətləri”

1 - 4 d 1 x - - - 1 1

Assistent Zeynalova N.M. “Müasir 

şəraitdə Azərbaycanda malyariyaya 

görə yaranmış vəziyyətin 

epidemioloji və ekoloji 

xüsusiyyətləri” 

- 1 4d 1 d - - - 1 -

Assistent Cəlilov V.Ç. “Etioloji 

strukturu müxtəlif olan leptospiroz 

ocaqlarında müasir immunoloji 

metodların diaqnostik effektivliyinin 

müqayisəli qiymətləndirilməsi” 

- 1 2 d 1x - - - 1 -

Baş laborant Şıxəliyeva Ə.V. 

«Azərbaycanda blastosistozların 

epidemiologiyası və laborator 

diaqnostikasının təkmilləşdirilməsi»

1 2 d 1x

Baş laborant Hüseynova Z.N. «Bakı 

şəhərində sitomeqalovirus 

infeksiyasının epidemioloji 

xüsusiyyətləri və laborator 

1 2 d 1x



Səhiyyə təşkilatlarına kömək

 Prof. Ağayev İ.Ə. Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən 
təşkil təşkil edilən müxtəlif konfranslarda çıxış 
etmiş və TV kanallarına intervyülər  vermişdir. 

 Kafedra əməkdaşları mütəmadi olaraq 
Dissertasiya Şurasında, müzakirə seminarında 
iddiaçıların işlərinə rəylər, yekun rəylər 
hazırlamış, çıxışlar etmiş, sertifikatlar almışlar. 

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



Konfranslarda iştirak
Ə.e.x. T.e.d., professor   Tağı Ələkbər oğlu Tağızadənin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş

elmi-praktik konfransın işində iştirak etmiş və sertifikat almışlar.

 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



Aprel ayında Tibb fakültəsinin yaradılmasının 100 illik yubileyinə həsr 

olunmuş beynəlxalq elmi-praktik konfrans Universitet miqyasında qeyd 

edilmişdir və kafedranın bütün əməkdaşları orada  iştirak etmişlər.



Aprel ayında Tibb fakültəsinin yaradılmasının 100 illik yubileyinə həsr

olunmuş beynəlxalq elmi-praktik konfrans Universitet miqyasında qeyd 

edilmişdir və kafedranın bütün əməkdaşları orada  iştirak etmişlər.





Konfranslarda iştirak



İXTİSASARTIRMA 

 Kafedranın gənc assistentlərindən Zeynalova N.M.  Az Dövlət Həkimləri 
Təkmilləşdirmə İnstitutunda “Epidemiologiya” fənni üzrə kurs keçmiş və
müvafiq sertifikat almışdır. 

 Kafedranın assistenti Cəlilov Vaqif Çingiz oğlu 13-27 iyun 2019-cu il 
tarixlərində “İdman tibbi və reabilitasiya” magistratura proqramının 
Londonda tədris-təcrübə səfərində olub. Səfər zamanı o, QS Global World 
Ranking reytinqində dünyada 10-cu yerdə, Böyük Britaniyada isə Oksford 
və Kembric universitetlərindən sonra 3-cü olan UCL Universitetinin İdman, 
Məşq və Sağlamlıq İnstitutunun aparıcı ekspertləri Brüs Peyton və Paulina 
Kloskovska tərəfindən “Hərəki fəaliyyət” və “Baş, beyin və boyun 
zədələnmələri və onların reabilitasiyası” üzrə iki modul keçmişdir. Hər iki
modul UCL Universitetinin kliniki bazası olan UCLH-də keçirilmişdir. Əlavə
olaraq, reanimasiya və intensiv terapiya üzrə professor, UCL-in İnsan
Sağlamlığı və Fəaliyyəti Institutunun direktoru, UCL Direktorlar Şurasının
üzvü Hyu Montqomeri magistrantlara “Ekstremal vəziyyətlərə insan
orqanizminin reaksiyası” mövzusunda təlim keçdi.



İctimai işlər

Kafedranın əməkdaşları aşağıda qeyd olunan ictimai işləri yerinə yetirirlər.
 .  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

 - İSF Metodik komissiyasının sədri

 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 elmi rəhbəri,

 - Aprobasiya  Şurasının üzvü,

 - DİM-nin “Epidemiologiya” fənni üzrə eksperti. 

 5. X.N.Xələfli          - kafedraTEC-in sədri, Aprobasiya  Şurasının üzvü.

 - DİM-nin “Epidemiologiya” fənni üzrə eksperti.





Diqqətinizə görə 

təşəkkür edirəm!


