
 

 

 

 

 

 

№ 2/2 

 

Bakı şəhəri          15 yanvar 2018-ci il 

 

AMEA-nın müxbir üzvü Hafiz Əlimərdanovun  

70 illik yubileyi haqqında 

 

2018-ci il yanvar ayının 01-də AMEA-nın müxbir üzvü, kimya üzrə elmlər doktoru, 

professor Hafiz Mütəllim oğlu Əlimərdanovun anadan olmasının 70 ili tamam olub. 

AMEA-nın müxbir üzvü Hafiz Əlimərdanov neft kimyası və kimyəvi kataliz sahəsində 

tanınmış alimdir. Onun elmi fəaliyyətinin əsas istiqamətini alitsiklik karbohidrogenlərin və 

onların funksional törəmələrinin müxtəlif çevrilmələrinin elmi əsaslarının işlənib hazırlanması 

təşkil edir. O, ilk dəfə olaraq naften karbohidrogenlərinin alitsiklik doymamış 

karbohidrogenlərə katalitik və oksidləşdirici dehidrogenləşdirilməsi, dehidrodispropor-

siallaşması, aşağı molekul kütləli spirtlərlə dehidroalkilləşməsi proseslərinin polivalent 

metallar, təbii və sintetik seolitlər əsasında hazırlanmış katalizatorların iştirakı ilə yüksək 

seçiciliklə aparılmasının mümkünlüyünü müəyyən edib, alitsiklik doymamış 

karbohidrogenlərinin izomerləşməsi, alkilləşməsi, induktiv oksidləşdirilməsi, inisiatorların 

iştirakı ilə aşağı molekul kütləli ketonlara stasionar və axar sistemdə birləşməsi sahəsində 

apardığı elmi araşdırmalar nəticəsində ilk dəfə olaraq bir sıra alkil-, tsikloalkil-, 

bitsikloalkiləvəzli alitsiklik ketonların, laktonların və spiroasetalların orijinal alınma üsullarını 

işləyib hazırlayıb və sənaye miqyasında tətbiq olunmasına nail olub. Onun rəhbərliyi ilə 

mono- və politsiklik doymamış, habelə aromatik karbohidrogenlərin elektrofil reagentləri 

induksiyalaşdırıcı sistemlərin iştirakı ilə halogen-, oksigen- və azotsaxlayan birləşmələrlə 

birmərhələli selektiv funksionallaşdırılması istiqamətində silsilə tədqiqatlar aparılıb, bu 

istiqamət elmi ədəbiyyatda induktiv funksionallaşdırma adı ilə qəbul edilib. 

O, 330 elmi əsərin, o cümlədən 32 müəlliflik şəhadətnaməsi və patentin, 9 icmal-

məqalənin, 3 dərs vəsaiti və 1 monoqrafiyanın müəllifidir. O, sənayedə tətbiq olunmuş 

ixtirasına görə “SSRİ ixtiraçısı” döş nişanı ilə təltif olunub. 
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AMEA-nın müxbir üzvü Hafiz Əlimərdanovun rəhbərliyi ilə 4 elmlər doktoru və 10 fəlsəfə 

doktoru hazırlanıb. 

O, Ali Attestasiya Komissiyası nəzdində Kimya Ekspert Şurasının, Dövlət İmtahan 

Mərkəzi Komissiyasının nəzdində Kimya Ekspert Şurasının və seminarının, AMEA-nın 

akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun Elmi Şurasının, 

AMEA Neft kimyası Koordinasiya Şurasının, “Neft kimyası və neft emalı prosesləri” və 

“Azərbaycan Kimya jurnalı” jurnallarının redaksiya heyətinin üzvüdür. 

AMEA-nın müxbir üzvü Hafiz Əlimərdanov Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 

Fəxri Fərmanları ilə təltif olunub. 

Qeyd olunanları nəzərə alaraq, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti 

QƏRARA ALIR: 
 

1. AMEA-nın akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun 

direktoru, akademik Vaqif Abbasova tapşırılsın ki, AMEA-nın müxbir üzvü Hafiz 

Əlimərdanovun anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş yubiley iclası keçirsin. 

2. AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasına (tibb üzrə fəlsəfə doktoru Leyla İmanova) və 

AMEA-nın “Elm” Nəşriyyatına (Hafiz Abıyev) tapşırılsın ki, AMEA-nın müxbir üzvü 

Hafiz Əlimərdanovun əsərlərinin biblioqrafiyası nəşr edilsin. 

3. Qərarın icrasına nəzarət AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik Dilqəm Tağıyevə 

həvalə edilsin. 

 

 


