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Bakı şəhəri   14 mart 2018-ci il 
 

Akademik Vahab Əliyevin   

110 illik yubileyi haqqında 

 

2018-ci il iyun ayının 20-də  Azərbaycanın görkəmli alimi, akademik, texnika üzrə elmlər  

doktoru, professor, üç dəfə Dövlət Mükafatları Laureatı, Əməkdar elm və texnika xadimi  

Vahab Səfər oğlu Əliyevin anadan olmasının 110 ili tamam olur.  

Akademik Vahab Əliyevin respublika neft emalı sənayesinin inkişafında əvəzedilməz 

xidməti olmuşdur. O, sənayedə tətbiq olunan bir çox orijinal proseslərin müəllifidir. Onun 

rəhbərliyi altında Azərbaycan alimləri dünyada ilk dəfə olaraq katalizatorun qaynar lay 

texnikasının nəzəri əsaslarını işləyib hazırlamış, neft emalı sənayesi üçün böyük əhəmiyyət 

kəsb edən bir sıra texnoloji proseslər və təkmilləşmələri tətbiq etmişlər. Yalnız Azərbaycanda 

deyil, yaxın və uzaq xarici ölkələrdə də tətbiq edilən orijinal texnoloji proseslər katalizatorun 

qaynar layında katalitik krekinq, butanın butilenə dehidrogenləşməsi, neftin emala 

hazırlanması, yağ və yanacağın karbamidlə deparafinləşməsi prosesləri onun rəhbərliyi 

altında işlənib hazırlanmışdır. 

İki pilləli katalitik krekinq və etilen oksidinin alınması proseslərinə ABŞ‐da, İtaliyada və 

Bolqarıstanda lisenziyalar verilmişdir. 

Akademik Vahab Əliyev Azərbaycan Elmi Tədqiqat Neft Emalı İnstitutunun direktoru, 

Azərbaycan EA Neft‐Kimya Prosesləri İnstitutunun direktor müavini, direktoru və direktorun 

məsləhətçisi vəzifələrində çalışmış, Azərbaycan EA Kimya Elmləri Bölməsinin 

akademik‐katibi və Rəyasət Heyətinin üzvü olmuşdur. 

Akademik Vahab Əliyevin elmi tədqiqatlarının nəticələri 755 elmi əsərdə, o cümlədən 

5 monoqrafiya, 350 müəlliflik şəhadətnaməsi və patentdə öz əksini tapmışdır. 7 elmlər 

doktoru, 30 fəlsəfə doktoru hazırlamışdır. 

Akademik Vahab Əliyev D.Mendeleyev adına Ümumittifaq Kimya Cəmiyyətinin mərkəzi 

idarə heyətinin və Azərbaycan SSR “Bilik” cəmiyyətinin Rəyasət Heyətinin sədri, SSRİ      
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EA‐nın və Azərbaycan SSR EA‐nın bir sıra elmi‐texniki şuralarının, elm və texnika üzrə SSRİ 

Dövlət Komitəsinin, Dövlət Plan Komitəsinin üzvü olmuşdur. 

Akademik Vahab Əliyev “Şərəf Nişanı”, “Oktyabr İnqilabı” ordenləri, Xalq Təsərrüfatı 

Nailiyyətləri Sərgisinin kiçik qızıl medalı, qızıl medalı, “Rəşadətli əməyə görə”, “Qələbənin 

30 illiyi”, “Qələbənin 40 illiyi” medalları və bir sıra Fəxri fərmanlarla təltif olunmuşdur. 

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, akademik Vahab Əliyevin anadan 

olmasının 110 illiyinə həsr olunmuş “Neft emalı və neft kimyasının innovativ inkişaf 

perspektivləri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans və yubiley iclası keçirsin. 

2. AMEA Rəyasət Heyəti aparatının İctimaiyyətlə əlaqələr və elmin populyaşdırılması 

idarəsinin rəisi Zülfüqar Fərzəliyevə tapşırılsın ki, akademik Vahab Əliyevin həyat və 

yaradıcılığına həsr olunmuş materialların KİV-də işıqlandırılmasını təmin etsin. 

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

həvalə edilsin. 

 

 

 

 


