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TƏHSİL, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLAR 

 
Ali təhsilli baytar həkimi (fərqlənmə diplomu № 730249), biologiya elmləri üzrə fəlsəfə 
doktoru (diplom № 062680), dosent (AR Ali Atestasiya Komissiyasının 14 dekabr 1998-
ci il (protokol № 47) qərarı) 

 
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 
 
1986-1988-ci illərdə ÜİETKTHFBvəQ İnstitutunda (Rusiya Federasiyası, Kaluqa vilayəti, 
Borovsk şəhəri) baş laborant və baytar həkimi; 
1988-1991-ci illərdə həmin institutda əyani aspirant; 
1992-ci ildən AKTA-nın (indiki ADAU) müəllimi (assistent); 
1998-ci ildən dosent; 
2008-2018-ci illərdə Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakultəsinin dekanı; 
2018-ci ildən indiyədək Terapiya mamalıq və cərrahiyyə kafedrasının dosenti. 
 

TƏDQİQAT SAHƏSİ 
 
Gövşəyən heyvanlarda azot və amin turşuları mübadiləsi 
Kənd təsərrüfatı heyvanlarında eksperimental cərrahi əməliyyatlar 
 
 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA 
İŞTİRAKI 

 
1. 1989-cu il, Tartu, Ümumittifaq konfrans 
2. 1989-cu il, Alma-Ata, Ümumittifaq simpozium 
3. 1990-cı il, Orenburq, Ümumittifaq konfrans 
4. 1990-cı il, Krasnodar, Ümumittifaq konfrans 
5. 1990-cı il, Borovsk, Beynəlxalq konfrans 
6. 1993-cü il, Bakı, II Respublika biokimya konfransı 



7. 1994-cü il, Bakı, Azərbaycan fizioloqlarının I qurultayı 
8. 1997-ci il, Bakı, III Respublika biokimya konfransı 
9. 1997-ci il, Bakı, Beynəlxalq elmi praktik konfrans 
10. 2003-cü il, Gəncə, Beynəlxalq Gəncə-Kars baytarlıq simpoziumu 
11. 2005-ci il, Bakı, Azərbaycan fizioloqlarının III qurultayı 
12. 2008-ci il, Van, Türkiyə, Anatomların beynəlxalq konfransı 
13. 2013-cü il, Braziliya, Fos do İguasu, Beynəlxalq Baytarlıq təhsili və Dövlət Baytarlıq 
Xidməti, Beynəlxalq Konqress. 
 
 

ELMİ ƏSƏRLƏR 
 
 
1.Gövşəyənlərin mədə-bağırsaq traktında möhtəviyyatın keçmə intensivliyini öyrənmək 
üçün rənglənmiş samanın tətbiqi. (rus dilində) Elmi məqalə  Rusiya Federasiyası UIFB 
və Q Institutunun bülleteni Borovsk şəh.1989, 2 səh. Ə.Ə.Əliyev, T.B.İsgəndərov, 
N.I.Lonqus, N.S.Syomina 
2.Yemin fiziki formasından asılı olaraq, düyələrdə yem kütləsinin mədə önlüklərindən 
keçmə sürətinin öyrənilməsi. (rus dilində) (Məhsuldar heyvanların fiziologiyası) Elmi 
məqalə Ümumittifaq konfransın materialları. Tartu şəh.1989,1 səh. TşB.İsgəndərov 
N.I.Lonqus, N.S.Syomina, Ə.Ə.Əliyev  
3.Düyələrin portal sistemində qanın həcm sürəti (venoz qan dövranı və limfa dövranı) 
(rus dilində) Elmi məqalə  IX Ümumittifaq simpoziumun tezisləri Alma-ata, 1989 1, səh. 
T.B.İsgəndərov  
4.Yemin fiziki formasından asılı olaraq, düyələrdə qida maddələrinin həzmə gediciliyinin 
öyrənilməsi. (rus dilində) Elmi məqalə  IX Ümumittifaq gənc alimlərin və 
mütəxəssislərin konfransının tezisləri Orenburq, 1989,1 səh. T.B.İsgəndərov. 
5.Azotlu maddələrin düyələrin mədə önlüklərindən şirdana axınının və ona yemin fiziki 
formasının təsirinin öyrənilməsi. (rus dilində) Elmi məqalə  Beynəlxalq konfransın 
tezisləri. Borovsk şəh.1990,1 səh., T.B.İsgəndərov 
6.Amin turşularının düyələrin portal sisteminə sorulması (Həzm və sorulmanın 
fiziologiyası) (rus dilində) Elmi məqalə  XV Ümumittifaq konfransın materialları. 
Krasnodar, 1990,1 səh., T.B.İsgəndərov 
7.Yemin fiziki formasından asılı olaraq, düyələrdə yem kütləsinin mədə-bağırsaq 
şöbəsindən keçmə sürətinin öyrənilməsi. (rus dilində) Elmi məqalə  XV Ümumittifaq 
konfransın  materialları Krasnodar, 1990,1 səh., T.B.İsgəndərov 
8.Yemin fiziki formasından asılı olaraq, düyələrdə amin turşularının bağırsaqlarında 
sorulma intensivliyi. (rus dilində) Elmi məqalə  UIFB və Q Institutunun hesabatı. 
Borovsk şəh., 1991, 2 səh. Ə.Ə.Əliyev, T.B.İsgəndərov 
9.Yemin fiziki normasından asılı olaraq, düyələrdə amin turşularının mədə önlüklərindən 
şirdana axını. Elmi məqalə UIFB və Q Institutunun hesabatında Borovsk şəh., 1990, 4 
səh., T.B.İsgəndərov 
10.Yem kütləsinin həzm sistemindən keçmə sürətinin və orada qalma müddətinin 
öyrənilməsi üçün istifadə edilən rənglənmiş samanın təsbit edilmə üsulu (rus 
dilində)Səmərələş-dirici təklif, № 258 Borovsk şəh., 1988 1 səh. Ə.Ə.Əliyev, 
T.B.İsgəndərov N.I.Lonqus, N.S.Syomina 
11.Yemin fiziki formasından asılı olaraq düyələrdə amin turşularının sorulması (rus 
dilində) Avtoreferat namiz.dissert.Borovsk şəh., 1991,26 səh.T.B.İsgəndərov 
12.Ayrı-ayrı yemlərin quru maddəsinin camışların işgənbəsində parçalanmasının neylon 
kisəciklər üsulu ilə öyrənilməsi. (rus dilində) Elmi məqalə II Respublika Biokimya 
konfransının materialları Bakı, 1993,1 səh.T.B.İsgəndərov, I.F.Gəncəyev  



13.Narkozda olan itlərdə portal venada qanın həcmi sürətinin təyin edilməsi. (rus 
dilində)Elmi məqalə ,Azərbaycan Fizioloqlarının I Qurultayının materialları Bakı, 1993, 1 
səh.T.B.İsgəndərov  
14.Yemin quru maddəsinin parçalanmasından asılı olaraq camışların ingənbəsində 
uçucu yağ turşularının yaranması (rus dilində) Elmi məqalə  III Respublika Biokimya 
konfransının materialları Bakı, 1997,1 səh.T.B.İsgəndərov  
15.Ekoloji şəraitin camışların istilik mübadiləsinə təsiri. Ətraf mühit və ekologiya. (rus 
dilində)Elmi məqalə Elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 1997,1 
səh.T.B.İsgəndərov, M.M.Əliyev  
16.Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasında «Baytarlıq» ixtisası üzrə Magistratura 
haqda metodik göstəriş Metodik göstəriş. Gəncə, 1997,10 səh.M.M.Əliyev,F.N.Nəsibov, 
E.Q.Qocayev, T.B.İsgəndərov  
17.«Bakalavr» pilləsində dövlət Attestasiyası haqqında metodik göstəriş Metodik 
göstəriş Gəncə, 1997,16 səh.M.M.Əliyev, F.N.Nəsibov, E.Q.Qocayev, T.B.İsgəndərov  
18.Tədris, kliniki və istehsalat təcrübələrinin kompleks proqramı  Metodik göstəriş 
Gəncə, 1997,17 səh.M.M.Əliyev, F.N.Nəsibov, E.Q.Qocayev, T.B.İsgəndərov 
19.Buzovların xəstəliklərində antibiotiklərin sümükdaxili inyeksiyaları (rus dilində).  Elmi 
məqalə Azərbaycan Aqrar Elm jurnalı №3-4 (170). 60. Bakı, 1998, 1 
səh.T.B.İsgəndərov  
20.Travmatiki retikulitin cərrahi əməliyyatlarla müalicəsi, (rus dilində).  Elmi məqalə 
Azərbaycan Aqrar Elm jurnalı №3-4 (170). 60. Bakı, 1998, 1 səh.T.B.İsgəndərov 
V.A.Rzayeva  
21.Sayğaclı və okklyuderli anqiokanyulya. (rus dilində) İxtira 1750692 Ə.Əliyevin 
«Eksperimental cərrahiyyə» kitabında Moskva, 1998, 1 səh. Ə.Ə.Əliyev, T.B.İsgəndərov, 
L.I.Lonqus  
22.Novokain blokadalarının baytarlıqda tətbiqi (rus dilində) Metodik göstəriş  Gəncə, 
1998, 18 səh. T.B.İsgəndərov 
23.Kənd təsərrüfatı heyvanlarında travmatizmə qarşı müalicə və profilaktika tədbirlərinin 
aparılması. Elmi məqalə  Azərbaycan Aqrar Elm jurnalı №3-4 (170). 54. Bakı, 1998, 1 
səh.T.B.İsgəndərov, Q.M.Əhmədov  
24.Topoqrafik anatomiyanın əsasları ilə əməli cərahiyyə fənni üzrə proqram Tədris 
proqramı Bakı, 1998,9 səh.T.B.İsgəndərov, Q.M.Əhmədov 
25.Ümumi və xüsusi cərrahiyyə fənni üzrə proqram Tədris proqramı  Bakı, 1998, 9 
səh.T.B.İsgəndərov, Q.M.Əhmədov 
26.Qoyunların infeksiyalaşmış yaralarında ulduzvari kələfin novokain blokadası. (rus 
dilində) Elmi məqalə  AzKTA. Baytarlıq və zoomühəndislik ixtisası üzrə elmi əsərlər 
toplusu. AKTA-70 Gəncə, 1999, s.56-571 səh.T.B.İsgəndərov, R.A.Süleymanova  
27.Kesar əməliyyatında işgənbəyə qazçıxarıcı borucuğun tətbiq edilməsi. (rus dilində) 
Elmi məqalə  AzKTA. Tələbə və magistrlərin elmi əsərlər toplusu. AKTA-70 Gəncə, 
1999, s.74 1 səh.T.B.İsgəndərov,  Ş.Ş.Hüseynova   
28.İri buynuzlu qaramalın ətraf xəstəliklərinin naftalan nefti ilə müalicəsi.  Elmi məqalə 
AzEA-nın Gəncə regional E/M mərkəzinin xəbərlər məcmüəsi, № 2, Gəncə, 1999, s.56 
2 səh.T.B.İsgəndərov, F.N.Nəsibov, A.M.Muradov, V.E.Daşdəmirov  
29.Herniyaların cərrahi müalicəsində lavsan damar protezinin tətbiqi ilə aparılan yeni 
heteroplastika üsulu  (rus dilində) Səmərələş-dirici təklif Gəncə, 2000,2 
səh.T.B.İsgəndərov,I.R.Ismayılov  
30.Azərbaycan şəraitində camış südündə amin turşularının təhlili.  Elmi məqalə  AzKTA 
Baytarlıq təbabəti fakültəsi elmi əsərlər toplusu. Bakı, 2001, s.33, 2 
səh.T.B.İsgəndərov,İ.R.İsmayılov 
31.Lavsan damar protezinin tətbiqi ilə herniyaların müalicəsinin cərrahi yeni 
heteroplastik üsulu. Elmi məqalə  AzKTA Baytarlıq təbabəti fakültəsi elmi əsərlər 
toplusu. Bakı, 2001, s.66 2 səh.T.B.İsgəndərov,Q.M.Əhmədov  
32.Yaraların müalicəsində plevraüstü novokain blokadasının naftalan neftinin streptosid, 
yodoform qarışığını tətbiq etməklə aparılan müalicə.  Elmi məqalə  AzKTA Baytarlıq 



təbabəti fakültəsi elmi əsərlər toplusu. Bakı, 2001, s.65, 2 səh.T.B.İsgəndərov, 
Q.M.Əhmədov  
33.Körpə kənd təsərrüatı heyvanlarının dispepsiya xəstəliyinin dərman bitkiləri ilə 
müalicəsi Metodik göstəriş, Gəncə, 2001, 27 səh.T.B.İsgəndərov, F.N.Nəsibov  
34.Kənd təsərrüfatı heyvanlarında travmatiki xəstəliklərin müalicə və profilaktikasının 
öyrənilməsi.  Elmi məqalə (xülasə) AzKTA-nın Elmi Tədqiqat işlərinin qısa xülasəsi, 
(1996-2000-ci illər). Gəncə, 2002 1 səh.T.B.İsgəndərov Q.M.Əhmədov 
35.Camışlarda rümenotomiya zamanı plevraüstü novokain blokadasının tətbiqi.  
Elmi məqalə Gəncə-Qars Baytarlıq Simpoziumunun Materialları Gəncə, 2003, 2 
səh.T.B.İsgəndərov Q.M.Əhmədov 
36.Multi-parsavit vitamininin kökəltmədə olan danaların zülal mübadiləsinə təsirinin 
öyrənilməsi. Elmi məqalə Aqronomluq və zoobaytarlıq fakültəsinin elmi əsərlər toplusu. 
Bakı, 2003, 2 səh.T.B.İsgəndərov,  F.N.Nəsibov, A.M.Muradov  
37.Kənd təsərrüfatı heyvanlarının irinli-nekrotik proses-lərində novokain blokadalarının 
tətbiqi (rus dilində) Elmi məqalə Aqronomluq və zoobaytarlıq fakültəsinin elmi əsərlər 
toplusu. Bakı, 2003, 2 səh.T.B.İsgəndərov, R.A.Süleymanova  
38.Yemlərin xırdalanma əmsalının düyələrin bağırsaqlarında amin turşularının 
sorulmasına təsiri (rus dilində) Elmi məqalə Azərbaycan Fizioloqlar Cəmiy-yətinin 
Akademik A.I.Qarayevin anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş III qurultayın 
materialları. Bakı, 2005, s.203-208,6 səh.T.B.İsgəndərov,  M.M.Əliyev 
39.Yelinin cərrahi xəstəliklərində novokain blokadalarının tətbiqi  Elmi məqalə  
Aspirant və magistrlərin elmi konfransının materialları. Gəncə, 2005, 2 
səh.T.B.İsgəndərov,A.O.Əliyev  
40.Gövşəyən heyvanlarda həzm prosesinin əsas müddəaları. Həzm sisteminin 
plazmayaradıcı funksiyası və ent 
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