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Bakı  şəhəri                                                                                               “     ” dekabr 2021-ci il 
                                          
 
                                                 
                                     “2022-ci ildə Azərbaycan Tibb Universitetində  

                     Mülki müdafiənin təşkili barədə” 
             
           “Mülki müdafiə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun və “Mülki müdafiənin 
təmin edilməsi barədə” Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 25 sentyabr tarixli 193 saylı Qərarının və 
mülki müdafiə üzrə digər normativ sənədlərin tələblərinin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə obyektdə 
tədbirlərin planlaşdırılması və həyata keçirilməsi, fövqəladə hadisələrdən müdafiə sahəsində 
işçilərin hazırlanması, ehtimal olunan və ya baş vermiş fövqəladə hadisələrin qarşısının 
alınması və nəticələrinin aradan qaldırılması, ilkin qəza-xilasetmə işlərinin aparılması üçün MM 
qüvvələrinin yaradılması məqsədilə 
 
 
                                                          Ə M R    E D İ R Ə M: 
 
1. Mövcud qanunvericiliyin tələblərinə əsasən Azərbaycan Tibb Universitetinin Mülki müdafiə 
rəhbəri rektor Gəray Çingiz oğlu Gəraybəyli hesab olunsun. 
2. MM rəhbərinin müavini - ümumi işlər üzrə prorektor Adilov Nizami Elmar oğlu təyin edilsin. 
3. Klinika, fakültə, kafedra və bölmələrdə Mülki Müdafiə rəhbərləri təyin olunsun: 
 
- onkoloji klinikada, direktor                                                      Əmiraslanov Əhliman Tapdıq oğlu; 
- tədris terapevtik klinikada, direktor             Musayev Surxay Novruz oğlu; 
- tədris cərrahiyyə klinikasında, direktor             Hadiyev Surxay İsmayil oğlu; 
- tədris stomatoloji klinikada, direktor                                       Səfərov Mahir Əliisa oğlu; 
- elmi-tədqiqat mərkəzində, direktor                                        Qarayev Qalib Şalon oğlu; 
- əsaslı kitabxanada, direktor                                                   Eminova Ziyafət Sabir qizi; 
- idman kompleksi və üzgüçülük hovuzu, direktor                   Sebeşova Nuriya Salıxcanovna; 
- fakültələrdə                                                                            Dekanlar; 
- kafedralarda                                                                           kafedra müdirləri. 
4. Ərazi və istehsalat prinsipi  nəzərə alınmaqla MM tədbirlərinin planlaşdırılması və həyata 
keçirilməsi, MM qüvvələrinin yaradılması, MM hazırlığının təşkili və aparılmasına nəzarət 
fövqəladə hadisələrdən mühafizə üzrə işçilərin hazırlanmasının təşkili məqsədilə aşağıdakı 
tərkibdə mülki müdafiə qərargahı yaradılsın: 
- mülki müdafiə qərargahının rəisi                                           Məmmədov Firdovsi Ələsgər oğlu; 
- mülki müdafiə qərargahının rəisinin rabitə və kəşfiyyat 
  üzrə müavini-rektorun  köməkçisi                                          Məmmədzadə Ceyhun Fədail oğlu; 
- mülki müdafiə qərargahı rəisinin təşkilat və şəxsi heyət üzrə müavini,  
  kadrlar şöbəsinin müdiri                                                         Aslanova Raifə İsmət qızı; 
 
- mülki müdafiə qərargahının üzvləri:    
a) Köçürmə komissiyasının sədri -Tədris işləri üzrə prorektor Əliyev Sabir Cahan oğlu; 



                                                                                                                 
b) Köçürmə komissiyasının sədr müavini – Həmkarlar Komitəsinin sədri Qasımov Cahangir Lətif    
oğlu;                                                                                                         
c)Toplanış təxliyyə məntəqəsinin rəisi – kafedra müdiri Vəliyeva Məhbubə Vəli qızı. 
                                                                                                                                                                        
- Məsul katib - MM qərargahının kompyuter üzrə operatoru Mirzəyeva Fəridə Nizami qızı; 
- MM qüvvələrinin ümumi komandiri – hərbi səfərbərlik şöbəsinin müdiri Kamalbəyov Əlisa   
Kamal oğlu.  
                                                                              
5. Ştatdan kənar Mülki Müdafiə qərargah rəisləri: 
  
 -I MP Fakültəsi üzrə, dekan müavini        -Quliyev Mahir İsa oğlu; 
 -II MP Fakültəsi üzrə, dekan müavini        -Məmmədov Zabit Məmməd oğlu; 
 -İctimai səhiyyə fakültəsi üzrə, dekan müavini                    -Qəniyeva Qalina Sədirovna; 
 -stomatologiya fakültəsi üzrə, dekan müavini       - 
 -əczaçılıq fakültəsi üzrə, dekan müavini                             -Hacıyeva Esmira Mirbala qızı;       
 -tədris-terapevtik klinikası üzrə, direktorun müalicə 
  işləri üzrə müavini                                                           -Hacıyeva Fəridə Firudin qızı;  
 -stomatoloji klinika üzrə, direktorun müalicə 
   işləri üzrə müavini                             -Qaragözov Azər Rafil oğlu; 
 -onkoloji klinika üzrə, onkologiya kafedrasının professoru -Qazıyev Abuzər Yusif oğlu;  
 -elmi tədqiqat mərkəzi üzrə, elmi işçi        -Qasımov Şimid Hüseyn oğlu; 
 -əsaslı kitabxana üzrə, biblioqraf         -Fətəliyeva Adifə Şuriya qızı; 
 -idman  kompleksi və üzgüçülük hovuzu üzrə, mühəndis   -Abdullayev Mahir Əvəzağa oğlu; 
- kafedralar üzrə                                                                   -kafedra müdirinin göstərişinə uyğun.              
 
6.Tədris-Cərrahiyyə, tədris terapevtik və tədris stomatoloji klinikaları, müstəqil olaraq öz 
klinikalarında Mülki müdafiə tədbirləri planlaşdırsınlar və Nəsimi rayonu üzrə FH və MM şöbəsi 
ilə razılaşdırsınlar. 
7. Mülki müdafiə qərargahı fövqəladə hadisələrdən müdafiə sahəsində işçilərin hazırlanmasının 
təşkili üzrə tədbirləri həyata keçirsin və tədrisin gedişinə nəzarət etsin. 
8.Fövqəladə hadisələrdən müdafiə sahəsində işçilərin hazırlığına birbaşa rəislər cavabdehdirlər. 
9. Əmrin icrasına nəzarət MM qərargahı rəisinə tapşırılsın. 
10. Əmr aidiyyatı üzrə çatdırılsın. 
 
 
                 
                  
                    REKTOR                                              professor GƏRAY GƏRAYBƏYLİ                                    
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         “Razılaşdırıldı” 
Ümumi İşlər üzrə prorektor                                                Nizami Adilov 
 
             Hazırladı: 
Mülki müdafiə qərargah rəisi                                             Firdovsi Məmmədov 

 


