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19 aprel 2017-ci il

“AMEA-nın professoru” elmi adını almaq üçün
müsabiqənin keçirilməsi haqqında
“Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının professoru” elmi adı

AMEA Rəyasət

Heyətinin 18 yanvar 2017-ci il tarixli 1/2 nömrəli qərarı ilə təsis olunmuş və AMEA Rəyasət
Heyətinin 22 fevral 2017-ci il tarixli 3/3 nömrəli qərarı ilə “AMEA-nın professoru” elmi adı
haqqında Əsasnamə təsdiq edilmişdir.
Bunları nəzərə alaraq, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti
QƏRARA ALIR:
1. “AMEA-nın professoru” elmi adını almaq üçün müsabiqə keçirilsin.
2. Müsabiqənin keçirilməsi haqqında mətbuatda elan dərc olunsun (əlavə olunur).
3. Nəzərə alınsın ki, müsabiqədə AMEA-nın üzvü olmayan, elmi müəssisələrdə və ya
ali məktəblərdə elmi və ya elmi-pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan, elmi ictimaiyyət
tərəfindən qəbul olunan milli və beynəlxalq səviyyəli elmi nailiyyətlər eldə etmiş,
yüksəkixtisaslı

elmi

kadrların

hazırlanmasında,

elm

və

təhsilin

vəhdətinin

möhkəmləndirilməsində, dövlətçiliyin qorunmasında və inkişafında, habelə AMEAnın əsas vəzifə və funksiyalarının həyata keçirilməsində xüsusi xidmətlər göstərmiş,
yaşı 50-dək olan elmlər doktorları iştirak edə bilərlər.
4. “AMEA-nın professoru” adına namizədlər elmi tədqiqat və ali təhsil müəssisələrinin
elmi şuraları tərəfindən gizli səsvermə yolu ilə irəli sürülməlidir.
5. Müsabiqədə Azərbaycan elminin inkişafında, beynəlxalq aləmdə nüfuzunun
artırılmasında və dünya elminə inteqrasiyasında, habelə Azərbaycanın beynəlxalq
elmi əlaqələrinin genişləndirilməsində xüsusi xidmətləri olan xarici ölkə alimləri də
iştirak edə bilərlər.
6. Namizədin irəli sürülməsi ilə bağlı sənədlər mətbuatda elan dərc edildiyi gündən
başlayaraq 30 gün müddətində AMEA-nın müvafiq elmi bölməsinə təqdim

2
edilməlidir.
7. AMEA-nın elmi bölmələrinin akademik-katiblərinə tapşırılsın ki, namizədin irəli
sürülməsi

ilə

bağlı

materialların

ekspertizası

aparılsın,

bölmənin

Ümumi

yığıncağında namizədlərin müəyyən olunması üçün gizli səsvermə yolu ilə seçkilər
keçirilsin və seçilmiş namizədlərin siyahısı AMEA-nın Rəyasət Heyətinə təqdim
edilsin.
8. AMEA Rəyasət Heyəti aparatının Elm və təhsil idarəsinə (texnika üzrə elmlər
doktoru Əminağa Sadıqov) tapşırılsın ki, bu qərardan irəli gələn digər məsələlər həll
edilsin.
9. Qərarın icrasına nəzarət AMEA-nın akademik-katibi, akademik Rasim Əliquliyevə
həvalə olunsun.

