Rezidentura üzrə ixtisas seçimi cədvəli
Rezidenturaya hazırlaşan hər bir namizəd əvvəlcə aşağıda verilmiş “Rezidentura üzrə ixtisas seçimi cədvəli” ilə diqqətlə
tanış olur (cədvəl 1).
Cədvəlin 1-ci sütununda baza ali tibb təhsili üzrə istiqamətlərin (fakültələrin) siyahısı təqdim edilib. Cədvəlin 2-ci
sütununda baza ali tibb təhsili istiqamətlərinə uyğun olan rezidenturada həkim-mütəxəssis hazırlığı aparılan ixtisasların
adları, 3-cü və 4-cü sütunlarında isə müvafiq olaraq rezidenturaya qəbul imtahanı aparılan baza və ixtisas fənlərinin
siyahısı verilib.
Namizəd əvvəlcə 1-ci sütundakı siyahıdan bitirdiyi fakültənin adını tapır və 2-ci sütunda qeyd edilmiş rezidenturada
həkim-mütəxəssis hazırlığı aparılan uyğun ixtisaslardan özünün baza ali tibb təhsilinə uyğun olanlarını müəyyənləşdirir.
Namizəd qəbul imtahanına cədvəlin 3-cü və 4-cü sütunlarında verilmiş müvafiq baza və ixtisas fənlərinin proqramları
əsasında hazırlaşır (baza fənləri üzrə qəbul proqramları səhifə 6-30-də təqdim edilib).

Hərbi tibb fakultəsini bitirən namizədlər rezidenturaya qəbul imtahanlarında “Müalicə işi,
pediatriya” istiqaməti üzrə iştirak edir.
Cədvəl 1
Baza ali tibb təhsili
üzrə istiqamətlər
(fakültələr)

1

Müalicə işi,
Pediatriya

Rezidenturada həkimmütəxəssis hazırlığı aparılan
ixtisaslar

Rezidenturaya qəbul üçün imtahan fənləri

Baza fənləri

İxtisas fənləri

3

4

2

060901 - Anesteziologiyareanimatologiya

İnsan anatomiyası
Histologiya

060902 - Ümumi cərrahiyyə
İnsan fiziologiyası
060903 - Neyrocərrahiyyə
060904 - Plastik cərrahiyyə

Patologiya (patoloji
natomiya,patoloji
fiziologiya)

060905 - Ürək-damar
cərrahiyyəsi

Mikrobiologiya

060906 - Uşaq cərrahiyyəsi

Farmakologiya

Daxili xəstəliklər
(kardiologiya,
pulmonologiya,
qastroenterologiya,
endokrinologiya, nefrologiya,
hematologiya, nevrologiya,
yoluxucu xəstəliklər,
psixiatriya)

060907 Otorinolarinqologiya
060908 - Travmatologiyaortopediya
060909 - Onkologiya
060910 - Urologiya
060911 - Oftalmologiya
060912 - Mamalıqginekologiya
060913 - Psixiatriya
060914 - Nevrologiya
060915 - Terapiya
060916 - Kardiologiya
060917 - Nefrologiya
060918 - Qastroenterologiya
060919 - Hematologiya
060920 Dermatovenerologiya
060921 - İmmunologiya
060922 - Allerqologiya
060923 - Yoluxucu xəstəliklər
060924 - Revmatologiya
060925 - Endokrinologiya
060926 - Narkologiya

Biokimya

Cərrahlıq (ümumi cərrahlıq,
cərrahi xəstəliklər, uşaq
cərrahlığı)
Mamalıq və ginekologiya
Uşaq xəstəlikləri (uşaq
xəstəliklərinin
propedevtikası,
neonatologiya)

060927 - Fizioterapiya və
tibbi bərpa
060928 - Ftiziatriya
060929 - Patoloji anatomiya,
məhkəmə-tibbi ekspertiza
060930 - Pediatriya
060931 - Şüa terapiyası
060932 - Şüa diaqnostikası
060937 - Mikrobiologiya
060939 - Genetika
060935 - Sosial gigiyena və
səhiyyənin təşkili

Baza ali tibb təhsili
üzrə istiqamətlər
(fakültələr)

1

Stomatologiya

Rezidenturada həkimmütəxəssis hazırlığı
aparılan ixtisaslar

Rezidenturaya qəbul üçün imtahan fənləri

Baza fənləri

İxtisas fənləri

3

4

2

060933 - Stomatologiya

İnsan anatomiyası

Terapevtik stomatologiya

060934 - Üz-çənə
cərrahiyyəsi

Histologiya

Ortopedik stomatologiya

İnsan fiziologiyası

Üz-çənə cərrahiyyəsi

Patologiya (patoloji
anatomiya, patoloji
fiziologiya)

Uşaq stomatologiyası

060935 - Sosial gigiyena
və səhiyyənin təşkili

Mikrobiologiya
Farmakologiya
Biokimya

Tibbi profilaktika

060935 - Sosial gigiyena
və səhiyyənin təşkili

İnsan anatomiyası

Yoluxucu xəstəliklər

Histologiya

Gigiyena (ümumi gigiyena,
kommunal gigiyena, qidalanma
gigiyenası, əmək gigiyenası)

060936 - Gigiyena
İnsan fiziologiyası
060937 - Mikrobiologiya
060938 - Laboratoriya işi

Patologiya (patoloji
anatomiya, patoloji
fiziologiya)

060940 - Epidemiologiya
Mikrobiologiya
060923 - Yoluxucu
xəstəliklər

Farmakologiya
Biokimya

Epidemiologiya

