
 

 

 

 

 

 

№ 11/4 

Bakı şəhəri          11 oktyabr 2017-ci il 

 

Azərbaycan Gənc Alimlərinin  

I Qurultayının keçirilməsi haqqında 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasətin mühüm 

istiqamətlərindən birini dövlət gənclər siyasəti təşkil edir. Gənclərin fiziki və mənəvi 

sağlamlığının təmin olunması, intellektual inkişafı üçün lazımi şəraitin yaradılması, onların 

fəaliyyət enerjilərinin milli maraqlar istiqamətinə yönədilməsi dövlət siyasətinin əsas 

amillərindəndir. Həmin siyasətə uyğun olaraq, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında da 

intellektual gəncliyin hərtərəfli inkişafı istiqamətində mühüm işlər görülməkdədir. Hazırda elm 

və təhsilin inteqrasiyası, gənc alimlərin xarici elmi mərkəzlərdə təhsilinin təmin edilməsi, 

onların yüksəkixtisaslı kadr kimi yetişməsi istiqamətində Akademiyada kompleks tədbirlər 

həyata keçirilməkdədir. 

Bütün bunlarla yanaşı, ölkəmizdə və xaricdə yaşayan gənc alimlərin elmi fəaliyyətinin 

koordinasiyası, onların daha mütəşəkkil səviyyədə sosiallaşmasının təmin edilməsi, gənclərin 

elmi fəaliyyətə daha geniş miqyasda cəlb edilməsi, yaradıcı potensiallarının artırılması və 

elmi missiyalarının müəyyənləşdirilməsi, eyni zamanda gənc alimlərin sosial problemlərinin 

aradan qaldırılması istiqamətində həyata keçirilməsi zəruri olan bir sıra vəzifələr vardır. 

İntellektual gəncliklə bağlı müvafiq fəaliyyət proqramını müəyyənləşdirmək və qeyd olunan 

vəzifələrin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Gənc Alimlərinin I Qurultayının 

keçirilməsi məqsədəuyğundur.  Bununla əlaqədar olaraq, Azərbacan Milli Elmlər 

Akademiyasının Rəyasət Heyəti QƏRARA ALIR: 
 

1. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi 

və Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə 

15 dekabr 2017-ci il tarixində Azərbaycan Gənc Alimlərinin I Qurultayı keçirilsin. 

2. AMEA-nın akademik-katibi, akademik Rasim Əliquliyev Azərbaycan Gənc 

Alimlərinin I Qurultayının keçirilməsi üzrə məsul şəxs müəyyən edilsin.   
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3. AMEA-nın akademik-katibi, akademik Rasim Əliquliyevə tapşırılsın: 

3.1. Azərbaycan Gənc Alimlərinin I Qurultayının keçirilməsi üzrə iki gün ərzində İşçi 

qrupu formalaşdırılsın; 

3.2. Azərbaycan Gənc Alimlərinin I Qurultayının keçirilməsindən irəli gələn digər 

məsələlər həll edilsin. 

4. AMEA-nın elmi tədqiqat müəssisələrinin direktorlarına və AMEA Gənc Alim və 

Mütəxəssislər Şurasına (fizika üzrə fəlsəfə doktoru Famin Salmanov) tapşırılsın ki, 

Qurultayın keçirilməsi ilə bağlı məsələlər institutların Elmi şuraları və Gənc Alim və 

Mütəxəssislər Şuraları ilə birlikdə olan iclaslarında geniş müzakirə edilsin, müvafiq 

rəy və təkliflər 01 noyabr 2017-ci il tarixinədək Qurultayın keçirilməsi üzrə Təşkilat 

komitəsinə təqdim edilsin. 

5. AMEA-nın İnformasiya Texnologiyaları İnstitutuna  tapşırılsın ki, Azərbaycan Gənc 

Alimlərinin I Qurultayının keçirilməsi ilə bağlı İKT təminatı həyata keçirilsin. 

6. AMEA İşlər idarəsinin müdiri, siyasi elmlər üzrə elmlər doktoru Fətəli Abdullayevə 

və AMEA Rəyasət Heyəti aparatının Maliyyə-iqtisad və mühasibat uçotu şöbəsinin 

müdiri, texnika üzrə fəlsəfə doktoru İlqar Quliyevə tapşırılsın ki, Qurultayın 

keçirilməsindən irəli gələn texniki, təşkilati və maliyyə məsələlərinin həlli təmin 

edilsin. 

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

edilsin. 

 


