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Bakı şəhəri          11 oktyabr 2017-ci il 

 

Akademik Əhliman Əmiraslanovun 

70 illiyi haqqında 

 

17 noyabr 2017-ci il tarixində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, 

Rusiya Elmlər Akademiyasının xarici üzvü, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı 

və Səhiyyə komitəsinin sədri, AMEA Rəyasət Heyətinin üzvü, AMEA-nın Biologiya və Tibb 

Elmləri Bölməsinin akademik-katibi, SSRİ Dövlət Mükafatı laureatı, Əməkdar Elm xadimi, tibb 

üzrə elmlər doktoru, professor Əhliman Tapdıq oğlu Əmiraslanovun 70 yaşı tamam olur. 

Tibb elminin inkişafında böyük xidmətləri olan Əhliman Əmiraslanovun elmi tədqiqat 

işlərinin əsas istiqamətini bədxassəli şişlərin öyrənilməsi, səmərəli müalicə metodlarının və 

profilaktik tədbirlərinin işlənib hazırlanması, təkmilləşdirilməsi, bu metodların təcrübədə 

uğurla tətbiqi təşkil edir. Hazırda məşhur onkoloq-cərrahlardan biri olan akademik Əhliman 

Əmiraslanov qeyd edilən sahələrdə çoxsaylı tibbi-bioloji texnologiyaların müəllifidir. O, 

rəhbərlik etdiyi Onkoloji klinikada bu gün də mürəkkəb cərrahi əməliyyatları müvəffəqiyyətlə 

yerinə yetirir.  

Akademik Əhliman Əmiraslanov AMEA Rəyasət Heyətinin üzvü, Biologiya və Tibb 

Elmləri Bölməsinin akademik-katibi kimi ölkədə tibb və biologiya elmlərinin əsas 

istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsində, tədqiqatların ən müasir metodlarla aparılmasında, 

elmi işlərin yüksək səviyyədə təşkili və modernləşdirilməsində, elmi ictimaiyyətin ümumi 

məqsədlər üçün səfərbər edilməsində böyük rol oynamışdır.  

Akademik Əhliman Əmiraslanovun rəhbərliyi ilə tibb üzrə 12 nəfər elmlər, 44 nəfər 

fəlsəfə doktoru hazırlanmışdır. Onun elmi məktəbinin davamçıları nəinki Azərbaycanın, eləcə 

də dünyanın bir sıra klinikalarında, elmi müəssisələrində çalışaraq alimin yolunu davam 

etdirirlər.  



2 

Əhliman Əmiraslanov 500-ə yaxın elmi əsərin, o cümlədən 18 monoqrafiya, 16 ixtira və 

səmərələşdirici təklif, 31 dərslik, dərs vəsaiti və metodik ədəbiyyatın müəllifidir. O, 

respublikada və xaricdə çoxsaylı beynəlxalq konfransların təşkilində fəal rol oynamış, 

ölkəmizin yüksək səviyyədə təmsil olunması üçün böyük xidmətlər göstərmişdir. 

Akademik Əhliman Əmiraslanov 1992-2015-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin 

rektoru vəzifəsində çalışmışdır. O, ATU-nun Onkologiya kafedrasının müdiri, Onkoloji 

klinikasının direktorudur. Alim bir sıra xarici ölkələrin elmlər akademiyalarının, beynəlxalq 

assosiasiya və cəmiyyətlərin üzvü, tanınmış universitetlərin fəxri doktorudur. O, YUNESKO-

nun Bioetika, Elmi Biliklərin və Texnologiyaların etikası üzrə Azərbaycan Milli Komitəsinin 

sədri, YUNESKO-nun ekspertidir. “AMEA-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri)” jurnalının 

baş redaktorudur. 

Akademik Əhliman Əmiraslanovun adı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Elmin İnkişafı Fondunun Himayədarlar Şurasının (2010, 2013, 2017), Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondunun Himayəçilik Şurasının (2014), 

Azərbaycan Respublikasının Elm, texnika, memarlıq, mədəniyyət və ədəbiyyat üzrə Dövlət 

Mükafatları komissiyasının (2013), həmçinin “Azərbaycan Respublikası Milli Atlası”nın tərtibi 

üzrə redaksiya heyətinin üzvləri siyahısına salınmışdır. O, Türkdilli Ölkələrin Parlament 

Assambleyasının (TÜRKPA) Ətraf Mühit və Təbii Ehtiyatlar Komissiyasının sədri, 

Azərbaycan-Türkiyə Parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəridir.  

Əhliman Əmiraslanovun 12-ci çağırış Azərbaycan SSR Ali Sovetinin (1990), IV (2010) 

və V çağırış (2015) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı kimi fəaliyyəti də geniş 

və çoxşaxəli olmuşdur. Onun Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədri, Milli Məclisin Türkiyə 

ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun başçısı kimi fəaliyyəti də təqdirəlayiqdir. 

Alimin elmi, elmi-təşkilati, pedaqoji və ictimai fəaliyyəti dövlət tərəfindən yüksək 

qiymətləndirilmiş, Əhliman Əmiraslanov “Şöhrət” ordeni, digər çoxsaylı mükafatlarla təltif 

edilmiş, silsilə elmi-texnoloji işlərinə görə 1986-cı ildə elm və texnika sahəsi üzrə SSRİ Dövlət 

mükafatına, SSRİ Tibb Elmləri Akademiyasnın Akademik N.N.Petrov adına mükafatına 

(1985) layiq görülmüşdür.  

Akademik Əhliman Əmiraslanovun çoxillik elmi-təşkilati, pedaqoji və ictimai xidmətlərini 

nəzərə alaraq və 70 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 

Rəyasət Heyəti QƏRARA ALIR: 
 

1. Akademik Əhliman Tapdıq oğlu Əmiraslanov Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının Fəxri Fərmanı ilə təltif edilsin. 

2. Akademik Əhliman Əmiraslanovun təltif edilməsi haqqında müvafiq dövlət orqanları 

qarşısında vəsatət qaldırılsın. 
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3. AMEA-nın “Elm” Nəşriyyatının direktoru Hafiz Abıyevə və AMEA-nın Mərkəzi Elmi 

Kitabxanasının direktoru, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Leyla İmanovaya tapşırılsın ki, 

akademik Əhliman Əmiraslanovun biblioqrafiyası hazırlanıb nəşr edilsin. 

4. AMEA Rəyasət Heyəti aparatının İctimaiyyətlə əlaqələr və elmin 

populyarlaşdırılması idarəsinin rəisi Zülfüqar Fərzəliyevə və AMEA-nın Biologiya və 

Tibb Elmləri Bölməsinin akademik-katibinin müavini, AMEA-nın müxbir üzvü Zeynal 

Əkpərova tapşırılsın ki, respublika dövri mətbuatında alimin elmi, elmi-təşkilati və 

ictimai fəaliyyətini əks etdirən məqalələrin dərc olunması, radio və televiziyada 

verilişlərin hazırlanması təşkil edilsin. 

5. Qərarın icrasına nəzarət AMEA-nın akademik-katibi, akademik Rasim Əliquliyevə 

həvalə edilsin. 

 

 

 


