
 

 
NEKROLOQ 

NADİR ABBASƏLİ OĞLU ƏLİYEV 

 

Azərbaycan səhiyyəsinə ağır itki üz vermişdir, Ə.Əliyev adına Azərbaycan 

Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun professoru, tibb üzrə elmlər doktoru 

Əliyev Nadir Abbasəli oğlu 2022-ci il dekabrın 6-də ömrünün 76-cı ilində vəfat 

etmişdir.  

Nadir Abbasəli oğlu Əliyev Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunu 1970-ci ildə 

bitirmişdir. Həkimlik fəaliyyətini 1972-ci ildən Bakı şəhəri 3 saylı psixonevroloji 

xəstəxananın həkim-ordinator vəzifəsindən başlayıb. Qısa müddətdən sonra şöbə 

müdiri (1973) və xəstəxananın müalicə işlər üzrə baş həkimin müavini vəzifələrində 

fəaliyyət göstərib ( 1975-1983). Sonraki illərdə Bakı şəhəri 3 saylı ruhi xəstəxananın 

baş həkimi (1983-1991), 2 saylı vərəm sanatoriyasının baş həkimi (1992-1993), Bakı 

şəhəri psixonevroloji dispanserin baş həkimi (1993-1994), Bakı şəhəri 2 saylı ruhi-

əsəb xəstəxanasının baş həkimi (1994-1997), Bakı şəhəri ruhi-əsəb xəstəlikləri 

dispanserinin baş həkimi (1997-2011) vəzifələrində çalışmışdır. 

2012-ci ildən Ə.Əliyev adına Azərbaycan Həkimləri Təkmilləşdirmə 

İnstitutunun psixiatriya və narkoloqiya kafedrasının professoru vəzifəsində fəaliyyətə 



başlayıb. Ötən illər ərzində professor Nadir Abbasəli oğlu Əliyevin həkim-psixiatr və 

həkim-narkoloqların diplomdan sonraki davamlı tibb təhsillərində böyük xidmətləri 

olmuşdur. Eyni zamanda kafedranın səmərəli elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasında 

xeyli əməyi var. Bununla yanaşı professor N.A.Əliyev kafedranın klinik bazalarında 

geniş konsultativ-diaqnostik fəaliyyət göstərirdi. 

N.A.Əliyev 1983-cü ildə Moskva şəhərində professor V.P.Serbski adına ümumi 

və məhkəmə psixiatriya Elmi-Tədqiqat İnstitutunda “Сравнительная 

характеристика состояний нейромедиаторных систем при различных формах и 

типах течения шизофрении” mövzusunda tibb elmləri namizədliyi dissertasiyasını, 

1989-cu ildə Moskva şəhərində SSRİ Səhiyyə Nazirliyinin Narkologiyanın tibbi-

bioloji problemləri üzrə Ümumittifaq elmi mərkəzində “Клиника, патогенез и 

терапия алкоголизма, сочетанного с туберкулезом легких” mövzusunda doktorluq 

dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 

Professor Nadir Abbasəli oğlu Əliyev 240-dan çox elmi işin, onlardan 3 dərs 

vəsaiti, 4 metodik tövsiyə, 2 ixtiranın müəllifidir. O, 3 tibb elmləri namizədliyi 

dissertasiyanın elmi rəhbəri və 1 tibb elmləri doktorluq dissertasiyanın elmi 

məsləhətçisi olmuşdur. Dəfələrlə müxtəlif ölkələrdə keçirilən qurultay, konqres və 

konfranslarda iştirak etmiş, əldə olunmuş yenilikləri müvəffəqiyyətlə səhiyyə 

praktikasına tətbiq etmişdir. 

Tanınmış psixiatr, bacarıqlı səhiyyə təşkilatçısı və pedaqoq, t.e.d., professor 

Nadir Abbasəli oğlu Əliyevin xatirəsi onu tanıyanların qəlbində daim yaşayacaqdır. 

Allah rəhmət eləsin! 

Ə.Əliyev adına AzDHTİ-nun əməkdaşları adından, rektor, 

professor Nazim Qasımov 

 

 


