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Bakı şəhəri                                                           20 aprel 2016-cı il 

 

AMEA-nın Aqrar Elmlər Bölməsinin  

Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinə birləşdirilməsi haqqında  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev AMEA-nın 70 illik yubileyinə 

həsr olunmuş 9 noyabr 2015-ci il tarixli Ümumi yığıncaqda ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin 

qorunmasında və kənd təsərrüfatının inkişafında elmin yaxından iştirakının təmin edilməsini 

mühüm prioritetlərdən biri kimi irəli sürmüşdür. Ölkə başçısının bu çağırışı aqrar elmlərin 

inkişafı ilə bağlı bir sıra islahatyönlü tədbirlərin həyata keçirilməsini zərurətə çevirmişdir.  

Hazırda AMEA-da kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı elmi araşdırmalar, əsasən 

Biologiya və Tibb və Aqrar Elmlər Bölmələrinin müxtəlif elmi tədqiqat müəssisələrində həyata 

keçirilir. Multidissiplinar yanaşmaların prioritet elmi metod kimi qəbul olunduğu müasir 

şəraitdə biologiya və aqrar elmlər sahəsində aparılan tədqiqatların biri-birindən fərqli, iki ayrı 

bölmə tərkibində həyata keçirilməsi bir sıra hallarda araşdırmaların pərakəndəliyinə, elmi 

koordinasiyanın lazımi səviyyədə həyata keçirilə bilməməsinə, kadr potensialının qeyri-

effektiv istifadəsinə səbəb olur.  

Qeyd olunan problemlərin aradan qaldırılması, həmçinin aqrar və biologiya elmləri 

sahəsində intellektual potensialın səfərbər olunması, tədqiqatlarda multidissiplinarlığın təmin 

edilməsi, elmi idarəetmədə çevikliyin artırılması və idarəetmə xərclərinin azaldılması 

məqsədilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti  QƏRARA  ALIR:  

 

1. AMEA Nizamnaməsinin 7.9.4-cü yarımbəndinə uyğun olaraq AMEA-nın Aqrar 

Elmlər Bölməsi və onun tərkibinə daxil olan elmi müəssisələrin AMEA-nın Biologiya 

və Tibb Elmləri Bölməsinin tərkibinə birləşdirilməsi məqsədəuyğun hesab edilsin.  
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2. AMEA-nın Aqrar Elmlər Bölməsinin Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinə 

birləşdirilməsi nəticəsində yenidən təşkil edilmiş elmi bölmə AMEA-nın Biologiya və 

Tibb Elmləri Bölməsi adlandırılsın. 

3. AMEA-nın Aqrar Elmlər Bölməsinin Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinə 

birləşdirilməsi barədə AMEA-nın Ümumi yığıncağına təklif verilsin.  

4. AMEA-nın Aqrar Elmlər Bölməsinin akademik-katibi, akademik Qərib Məmmədovun 

səlahiyyətlərinə xitam verilməsi barədə AMEA-nın Ümumi yığıncağı qarşısında 

vəsatət qaldırılsın.  

5. Akademik Qərib Şamil oğlu Məmmədov AMEA-nın Aqrar məsələlər üzrə müşaviri 

vəzifəsinə  təyin edilsin. 

6. AMEA-nın akademik-katibi, akademik Rasim Əliquliyevə tapşırılsın ki, bu qərarın 

icrasından irəli gələn məsələləri həll etsin. 

7. Qərarın icrasına nəzarət AMEA-nın prezidenti, akademik Akif Əlizadəyə həvalə 

edilsin. 

 

 

 


