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PERSONAL 
INFORMATION 

Sevinc Məhsimova 

 

 

Doğum yeri: Bakı Şəhəri,  
Tel:   +99412 441 65 23 
Mob: +99451 493 30 99 
 

sevinc.mehsimova@gmail.com   sevinc_mehsimova@unec.edu.az  

 
 

İŞ TƏCRÜBƏSI 
  

 
 
 

15/11/2016 – hal hazırda Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetin 
İnklüziv Təhsil Mərkəzinin Koordinatoru 

Mərkəz əlilliyi olan tələbələrə təhsil şəraitini yaxşılaşdırır, əlilliyi olan 
tələbələrin xüsusi qabiliyyətlərini kəşf edir, onların sosial və intellektual 
inkişafı üçün şəraiti və UNEC əlilliyi olan tələbələrin universitet mühitinin 
bütün  sosial sahələrdə tam inteqrasiyasına şərait yaradır. 

 

 01/04/2011–15/11/2016 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetin 
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı kafedrasının  müəllimi 

Məsuliyyətlər:  saat-hesabı müəllim, şöbədə aparılan elmi layihələrdə 
iştirak, elmi tədqiqat köməkçisi, şöbənin imtahan materiallarının 
hazırlanması prosesində iştirak. 

 01/12/2013–10/05/2016 EACEA TEMPUS Project 543649 on “The Establishment of a 
Foundation for the Integration of Disabled People into HEIs of 
Azerbaijan” layihəsinin işçi qrupunun üzvü 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti  

Məsuliyyətlər: Layihə fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsi, konfransların və  
seminarın,təşkil edilməsi, Avropa Birliyinin səfərlərində iştirak edilməsi və s. 

 27/10/2008 – 01/04/2011 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetin Türk Dünyası İşlətmə 
Fakültəsinin dekanlıq mütəxəssisi  

Məsuliyyətlər:  tələbələr üzrə məsləhətçi, şöbənin imtahan materiallarının 
hazırlanmasında iştirak,  elmi tədqiqat köməkçisi 

 01/08/2011 – 01/07/2014 “Pillə” Tədris mərkəzində  

İnglis dili departamentinin rəhbəri, müəllim, məsləhətçi, tyutor 

 26/08/1999 – 27/10/2008 Fərdi piano və gitara üzrə dərslər 

 15/01/1995 – 26/08/1999 Bakı, Təhsil idarəsi, Bank əməliyyatları şöbəsinin rəhbəri 

 01/09/1991 – 15/01/1995 Kimya Müəllimi, tam orta məktəb, Quba  
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TƏHSİL 
  

 

 
KONFRANSLAR VƏ 

TƏLIMLƏR   
 
 
  19.11.2021   “Keyfiyyət təminatında təcrübə mübadiləsi” adlı  beynəlxalq vebinar  

iştirakçı  
 

01/12/2011 – Present AMEA-nın  Kataliz və qeyri-üzvi kimya İnstitutunun dissertantı  

Mövzu: “Məişət və sənayə tullantılarının emalı texnologiyası” 

01/09/1986–30/06/1991 Azərbaycan Dövlət Neft və Kimya Universitetini  
Kimya texnologiyaları mühəndisi ixtisası üzrə 

  

  05.05.2021 “Psychological Resilience in Inclusive Higher Education & How 
Students with Disabilities are Impacted by the Coronavirus Crisis” 

EURAS - Eurasian Universities Union,   Təşkilatçı və moderator  
 

  15.09.2020 “Is it a Panacea?: Quality in Higher Education”, EURAS – Eurasian 

Universities Union, iştirakçı, sertifikat  

   20.05.2020  
  

“3W in Inclusive Higher Education: What we have to know? What we 

to do? What we can do?” beynəlxalq webinar, Təşkilatçı və 

moderator 

 

10.02.2020 – 16.02.2020 “UNEC İnklüziv təhsil mərkəzi kömək edir” layihəsi çərçivəsində ilk 

mərhələ “Tərtər şəhərinin əlilliyi olan gənclərə dəstək” təlim 

programı, təşkilatçı və koordinator, təlimçi  

  28.10.2019 “İnklüziv təhsil, peşə reabilitasiyası və müyəssərlik” mövzusunda 

seminar, iştirakçı 

02.10.2019 – 04.10.2019 “Hər bir əlilliyi olan şəxs kənarda qalmasın-müyəssərliklə inklüziyaya 

dogru” əlillik məsələləri üzrə beynəlxalq konfrans, iştirakçı 

03.10.2019 – 04.10.2019 “Əlilliyi olan gənclərlə sosial işin innovativ texnologiyaları: 

problemlər və perspektivlər” adlı beynəlxalq konfrans,  iştirakçı 

 

02.09.2019 – 13.09.2019 “Multikulturalizme giriş” fənni üçün hazırlanmış yeni tədris 

proqramları əsasında təlim, (sertifikat)  iştirakçı 
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19.06.2019 “Sahibkarlıq fəliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi” mövzusunda elmi-
praktiki konfrans, “Əlilliyi olan gənclər üçün sahibkarlıq fəaliyyətinin 
gücləndirilməsində inklüziv mühitinin yaradılması”  mövzusunda  

çıxış metni dərc olunub, (sertifikat)  

03.11.2018 – 04.11.2018 Azərbaycan üzrə British Council-in təşkil etdiyi “Unlimited” 

(Sərhədsiz) layihəsi çərçivəsində təlim. (əlilliyi olan şəxslərin hüquq 

və imkan bərabərliyi prinsiplərini, əlilliyi olan insanların qarşılaşdığı 

maneələri müəyyən etmək, və onları aradan qaldırmağın yolunu 

tapmaq) (sertifikat) 

11.05.2018 – 13.05.2018 "Qlobal əlçatan təhsil müəssisələri və inklüziv təhsil" Dünya 
Əngəllilər Birliyinin Kongresi, Mersin, Türkiyə, 

Məruzəçi: İnklüziv ali təhsildə UNEC təcrübəsi (sertifikat) 

11.05.2018 – 13.05.2018 "Qlobal əlçatan turizm", Dünya Əngəllilər Birliyinin Kongresi, Mersin, 

Türkiyə, iştirak, (sertifikat) 

05/05/2018 “Əlilliyi olan gənclər üçün ƏMƏK YARMARKASI”, Respublika üzrə 

əmək yarmarkasının təşkilat komitəsinin üzvü 

12.02.2018 – 13.02.2018 "İnklüziv ali təhsil: beynəlxalq trendlər və UNEC təcrübəsi" 

Beynəlxalq konfrans, UNEC,  Konfransın təşkilatçısı, 

12.02.2018 – 14.02.2018 "İnklüziv təhsilin idarə olunması: məqsədlər və müasir yanaşmalar",  

təlim proqramının təşkilatçısı (sertifikat) 

26/10/2017 – 29/10/2017 Moskva Humanitar - İqtisadiyyat Universitetinin təşkil etdiyi proqram 
çərçivəsində "İnclusiv təhsil və əlilliyi olan tələbələrin məşğulluğunun 
təmin edilməsi",  

Beynəlxalq elmi-praktik konfrans, Moskva, Məruzəçi, (sertifikat), 
03/10/2017– 05/10/2017 "Əlilliyi olan gənclərin müstəqilliyə, sosial inteqrasiyaya və cəmiyyətə 

qoşulmasına hüquqi əsasları",  

Beynəlxalq elmi-praktik konfrans, Bakı 

21/05/2017–27/05/2017 TEMPUS Qrant Layihəsi çərçivəsində  "Əlilliyi olan şəxslərin 
Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrinə inteqrasiyası üçün bazasının 

yaradılması" Makedoniya Universitetinə səfər,Saloniki, Makedoniya, 

(sertifikat) 
14/05/2016-19/05/2016 TEMPUS Qrant Layihəsi çərçivəsində  "Əlilliyi olan şəxslərin 

Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrinə inteqrasiyası üçün bazasının 

yaradılması", təlim, Gəncə (sertifikat) 

 1/02/2016-5/02/2016 "Universitet Sistemlərində İnteraktiv Təhsil", Quba (Azərbaycan), 

təlim, Paris-Sorbonne Universitetinin təlimçiləri, (sertifikat) 
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XARİCİ DİL   
 

14/12/ 2015-17/12/2015 "Əlilliyi olan tələbələrinin təhsilə inteqrasiyasını dəstəkləmək, onların 
təhsil və infrastruktur resurslarından istifadə imkanlarının, 

bacarıqlarının və potensialının artırılmasına yardım etmək", Lodz 

Universitetinə səfər,Lodz, Polşa, (sertifikat) 
23/11/2015-27/11/2015 "Əlilliyi olan tələbələr üçün inkişaf etdirmə resursların və imkanların 

təmin etməsi", Makedoniya Universitetinin təcrübəsinin araşdırılması, 

Saloniki, 

14/10/2015-22/10/2015 TEMPUS Qrant Layihəsi çərçivəsində "Əlilliyi olan tələbələrə necə 

dəstək verilməli" təlimi, Sumqayıt, (sertifikat) 

30/04/2015–3/05/2015 TEMPUS Qrant Layihəsi çərçivəsində  "Əlilliyi olan şəxslərin 
Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrinə inteqrasiyası üçün bazasının 

yaradılması", təlim, Xəzər Universiteti, (sertifikat) 

11/03/2015-13/03/2015 "Bərabər və məsuliyyətli cəmiyyət üçün inkluziv qərarlar", Britaniya 

Şurası Təhsil Nazirliyinin İnnovasiyalar Mərkəzinin təlimi, 

Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyi, Bakı (sertifikat) 
01/02/2015–05/02/2015 TEMPUS Qrant Layihəsi çərçivəsində  "Əlilliyi olan şəxslərin 

Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrinə inteqrasiyası üçün bazasının 

yaradılması", təlim, Naxçıvan, (sertifikat) 

17/12/2012 – 21/12/2012 "Ətraf Mühitin Mühafizəsi və İdarəetmə", təlim Təhsil Nazirliyinin 

təşkili, (sertifikat) 

1-2 of June 2010 "Ekoloji iqtisadiyyat. Ətraf mühitin mühafizəsi", Adil Qəribovun 60 

illiyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfrans, Məruzəçi 

2010 – 2015 "Ətraf mühitin iqtisadiyyatı. Mühafizənin effektiv yolları", CTE – 

Beynəlxalq Xəzər Ətraf Mühit: Ətraf mühitin mühafizəsi 

texnologiyaları Sərgisi, mütəmadi iştirakçı, Məruzəçi 
 
 

Rus dili   Ana dili 

Azərbaycan dili   Ana dili 

İngilis dili    C1 

Türk dili   C2 

 

KOMPYUTER 
BACARIQLARI   

 

Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Internet, CorelDraw, Wilcom, 
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DƏRC OLUNMUŞ 
MƏQƏLƏLƏR VƏ PATENT: 

  

1.  

2. “Inclusive education is the basis for universalizing of higher education”, 5th İnternational 
Conference LifeLong Education and Lidership for all, 9-11 July, Baku 

3.  “İnklüziv təhsilin təkmilləşdirilməsinin yeni yolları. Tədrisdə universal dizayn”, 
“Azərbaycan müəllimi” qazeti, 19 oktyabr 2018. 

4. “New methods in learning as the basis of inclusive education”, «Austrian Journal of 
Humanities and Social Sciences», Austria , № 3-4 2017, 

5. “Инклюзия – Это достойно! Роль UNEC в развитии инклюзивного образования”, 
“Профессиональная ориентация обучающихся с инвалидностью в инклюзивной 
образовательной среде”, Всероссийская научно-практическая конференция, октябрь 
2017, 

6. “Research of new environmental methods for obtaining the organic-mineral fertilizers”, 
«Austrian Journal of Technical and Natural Sciences», Austria , № 1-2 2017, 

7. “Исследования процесса обезвреживания отходов с получением целевого 
продукта”, «Наука, техника и образование», «Проблемы науки», Россия, Иваново, 
№12(30) 2016, 

8. “Новая безотходная технология переработки твердых бытовых и промышленных 
отходов”, «Gənc alimlərin I beynəlxalq elmi konfransı» Azərbaycan Respublikası Təhsil 
Nazirliyi, 17-18 oktyabr, Gəncə, 2016, 

9. “Эффективная технология переработки твердых бытовых и промышленных 
отходов с целью охраны окружающей среды”, «Экология и водное хозяйство» 
Научно-технический и производственный журнал, №4, Баку, 2016 
 

10. “Новая экономически эффективная и экологически безопасная технология 
переработки твердых бытовых и промышленных отходов”, Вестник Казахстанского 
университета, сборник материалов конференции, Астана, №3-4,2012 
 

11. “Разработка методов обезвреживания ТБО минерал содержащими 
промышленными отходами с целью получения органо – минеральных удобрений”, 
«Современные проблемы химической науки и образования» сборник материалов 
всероссийской конференции, Чебоксары, 2012 
 

12. “Development of methods of disposal municipal solid wastes by nitrogen compounds 
and some unused fraction of natural minerals and rocks”, “Ekoenergetika” elmi – texniki 
jurnal, №1, 2012 

13. Tullantıların yenıden istifadesi Elm və həyat, AMEA, №1, 2011 

14. “Исследования методов использования промышленных отходов и нетоварных 
фракций природных минералов”, “Azərbaycan Kimya Jurnalı”, № 4, 2011, Bakı 

15. “Havamız, suyumuz, toprağımız. Havamız.” www.sagliktabugun.com, nisan, 2011, 

16. “Physico – chemical research and development of methods of disposal municipal solid 
waste by nitrogen compounds and neutralizind by shellrock stone.”, The Twenty-Sixth 

http://www.sagliktabugun.com/
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International Conference on Solid Waste Technology and Management. Conference 
proceedings, 2011 

17. “Müasir ekoloji – iqtisadi böhran və ətraf mühitin mühafizəsinin idarə edilməsi 
metodları.” Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetin “İqtisadi nəzəriyyə və praktika” jurnalı, 
2010, 

18. Охрана окружающей среды и переработка бытовых отходов Журнал “Человек и 
Вселенная”, 3(74), Санкт – Петербург, 2010 

19. “Sağlıklı insan için sağlıklı çevre”, www.sagliktabugun.com, eylül, 2010 
 

20. “Физико – химические исследования переработки твердых бытовых отходов.” 
“Ekoenergetika” elmi – texniki jurnal, №3, 2010 

 
21. “Разработка технологий обезвреживания твердых бытовых отходов добавлением 

азотсодержащих соединений и получение органо – минеральных удобрений.” 
“Azərbaycan Kimya Jurnalı”, № 3, 2010 

22. “Современные методы переработки твердых бытовых отходов” “Radiasiya və ətraf 
mühit”, Radiasiya Problemləri İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, əməkdar elm 
xadimi Adil Qədirovun 60 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika konfransı, 1-2 iyun, 2010 

Patentlər və ixtiralar 

“Способ обезвреживания и утилизации твердых бытовых отходов.” Azərbaycan 
Respublikasının Patenti: i20150041 - 13.07.2015 

 

İDARƏETMƏ VƏ 
ÜNSİYYƏT BACARIQLARI   

  2007-ci ildən “Ətraf mühitin mühafizəsi” üzrə müxtəlif televiziya proqramlarında ekspert qismində 
iştirak etmişdir. “Ətraf mühitin mühafizəsi” üzrə bir cox layihələrin müəllifidir. 

Təmiz Şəhər ASC tərəfindən maliyyələşdirilən "Mənim təmiz universitetim" layihəsinin müəllifidir. 
UNEC Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin dəstəyilə təşkil olunan ənənəvi "Əl sənətləri" sərgisi-
müsabiqəsi və "Milli kulinariya" müsabiqəsi layihəsinin rəhbəridir.  

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) koordinatoru olduğu “Beynəlxalq əlaqələr 
sahəsində universitet idarəçiliyinin inkişaf etdirilməsi və təkmilləşdirilməsi” adlı TEMPUS layihəsinin 
müəllif komandasının üzvü, UNEC-in tərəfdaş olduğu "Əlilliyi olan şəxslərin Azərbaycanın ali təhsil 
müəssisələrinə inteqrasiyası üçün bazasının yaradılması" adlı ERASMUS layihəsinin işçi 
komandasının üzvü və həmçinin UNEC və Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman 
Nazirliyinin birgə 5 may 2018-ci ildə təşkil etdiyi “Əlilliyi olan gənclər üçün ümümrespublika Əmək 
Yarmarkası”nın müəllifi və təşkilat komitəsinin üzvü olmuşdur. 

     Əlilliyi olan gənclər üçün "İstedadlı Əllər" təlim kurslarının təşkilatçısı və təlimçisi olmuşdur. 
     Beynəlxalq rəsmi yazışma bacarıqları (4 dildə) 
     Beynəlxalq təhsil layihələrin yazılması və idarəedilməsi  
 

http://www.sagliktabugun.com/

