
 

 

 

 

 

 

№ 6/4 

 

Bakı şəhəri          19 aprel 2017-ci il 

 

AMEA-nın adlı mükafatlarına  

namizədlər haqqında  

 

AMEA Rəyasət Heyətinin 15 fevral 2017-ci il tarixli, 2/3 №-li qərarı ilə AMEA-nın 

Nəsrəddin Tusi, Həsən bəy Zərdabi, Akademik Üzeyir Hacıbəyli, Akademik Mirəsədulla 

Mirqasımov, Akademik Yusif Məmmədəliyev, Akademik Musa Əliyev və Abbasqulu Ağa 

Bakıxanov adına mükafatları üzrə müsabiqə elan edilmişdir.  

Müsabiqədə iştirak etmək üçün irəli sürülmüş alimlər haqqında təqdimatlar, müvafiq 

sənədlərlə birlikdə AMEA prezidentinin 31 mart 2014-cü il tarixli 42 nömrəli sərəncamı ilə 

yaradılmış Ekspert Komissiyasına təqdim olunmuşdur. Ekspert Komissiyasının 

06 aprel 2017-ci il tarixində keçirilmiş yekun iclasında AMEA-nın adlı mükafatlarına 

namizədlər seçilmiş və onlar haqqında müvafiq rəylər AMEA Rəyasət Heyətinə təqdim 

edilmişdir. 

AMEA-nın adlı mükafatları üzrə Ekspert Komissiyasının namizədlər haqqında 

təqdimatını nəzərə alaraq, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti 

QƏRARA ALIR: 

 

1. Laylı kristalların fiziki xüsusiyyətlərinin araşdırılması və onların lazerlərdə tətbiqi 

sahəsində əldə etdiyi elmi nailiyyətlərə görə fizika-riyaziyyat üzrə elmlər doktoru 

Kərim Rəhim oğlu Allahverdiyev AMEA-nın Nəsrəddin Tusi adına mükafatı ilə təltif 

edilsin. 

2. Azərbaycan torpaqlarının təsnifatı, qiymətləndirilməsi və mühafizəsi sahəsindəki 

fundamental tədqiqatlarına və onların nəticələri üzrə silsilə monoqrafiyaların nəşrinə 

görə akademik Məhərrəm Pirverdi oğlu Babayev  AMEA-nın Həsən bəy Zərdabi 

adına mükafatı ilə təltif edilsin. 

3. Azərbaycan professional musiqi tarixi və nəzəriyyəsinin, dahi Azərbaycan bəstəkarı 
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və musiqişünası Üzeyir Hacıbəyli irsinin tədqiqi sahəsində əldə etdiyi mühüm 

nailiyyətlərə görə  professor Tofiq Əhmədxan oğlu Bakıxanov AMEA-nın akademik 

Üzeyir Hacıbəyli adına mükafatı ilə təltif edilsin. 

4. Dərin mikozların törətdiyi xəstəliklərin diaqnostika və müalicəsi üzrə fundamental və 

kliniki tədqiqatların inkişafına verdiyi töhfələrə, müvafiq elmi kadr hazırlığındakı 

yüksək nailiyyətlərinə görə AMEA-nın müxbir üzvü Zakir Ömər oğlu 

Qarayev  AMEA-nın akademik Mirəsədulla Mirqasımov adına mükafatı ilə təltif 

edilsin. 

5. Müxtəlif funksional xassələrə malik üzvi birləşmələrin, həmçinin, yüksək təsirli 

aşqarların yaradılması sahəsində fundamental tədqiqatlara və tətbiqi nəticələrə görə 

akademik Vaqif  Məcid oğlu Fərzəliyev AMEA-nın akademik Yusif Məmmədəliyev 

adına mükafatı ilə təltif edilsin. 

6. Azərbaycanda geologiya elmi sahəsində fundamental tədqiqatların inkişafına verdiyi 

töhfələrə və yüksəkixtisaslı kadr hazırlığına görə akademik Vasif Məmməd Ağa oğlu 

Babazadə AMEA-nın akademik Musa Əliyev adına mükafatı ilə təltif edilsin. 

7. Azərbaycan tarixinin çoxəsirlik dövlətçilik ənənələrinin (numizmatik irs əsasında) 

tədqiqində əldə etdiyi görkəmli elmi nəticələrə görə tarix üzrə elmlər doktoru Əli 

Məhəmməd oğlu Rəcəbli AMEA-nın Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına mükafatı ilə 

təltif edilsin. 

8. AMEA-nın İşlər idarəsinə (siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Fətəli Abdullayev) və 

AMEA Rəyasət Heyəti aparatının Maliyyə-iqtisad və mühasibat uçotu şöbəsinə 

(texnika üzrə fəlsəfə doktoru İlqar Quliyev) tapşırılsın ki, təltif edilmiş namizədlərin 

hər birinə 5 000 (beş min) manat vəsaitin ödənilməsini təmin etsinlər. 

9. Qərarın icrasına nəzarət AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik İbrahim Quliyevə 

həvalə edilsin. 

 

http://www.elm.az/forms/deystvitelnyie-chlenyi/1136

