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AMEA-nın müxbir üzvü Sudeif İmamverdiyevin 

80 illik yubileyi haqqında 

 

2018-ci il iyulun 2-də görkəmli tibb alimi, istedadlı pedaqoq və tanınmış cərrah uroloq, 

tibb üzrə elmlər doktoru, professor, Əməkdar Elm xadimi, Azərbaycan Tibb Universitetinin 

Urologiya kafedrasının müdiri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Sudeif 

Bəşir oğlu İmamverdiyevin anadan olmasının 80 ili tamam olacaq. 

AMEA-nın müxbir üzvü Sudeif İmamverdiyevin geniş və çoxşaxəli elmi tədqiqatları 

vazorenal və böyrəküstü vəz mənşəli hipertoniyası olanlarda cərrahi müalicə, prostat vəzi 

adenomasında, böyrəklərin mərcanvari və çoxlu daşlarında, sidik axarı-böyrək ləyəni 

darlığında, sidik kanalı obliterasiyasında, qadınlarda sidik-cinsiyyət fistulaları olanlarda, 

böyrək sallanmasında nefropeksiya, böyrək şişləri zamanı üzvsaxlayıcı əməliyyatlar, sidik 

kisəsinin yayılmış və üçbucaq şişlərində radikal və üzvsaxlayıcı əməliyyatlar sahəsində, 

erektil disfunksiya yaradan xəstəliklərdə əməliyyatların nəticələrinin yaxşılaşdırılması və s. 

məsələləri əhatə edir.  

AMEA-nın müxbir üzvü Sudeif İmamverdiyev respublikada və xaricdə dərc olunmuş 

400-ə yaxın elmi əsərin, o cümlədən 10 monoqrafiya, 7 dərslik və dərs vəsaiti, 13 ixtira və 

səmərələşdirici təklifin müəllifidir. Alimin bilavasitə elmi rəhbərliyi və məsləhətçiliyi ilə tibb 

üzrə 5 elmlər, 20 fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası müdafiə edilmişdir. 

AMEA-nın müxbir üzvü Sudeif İmamverdiyev dəfələrlə müxtəlif beynəlxalq konfrans və 

simpoziumlarda Azərbaycan tibb elmini uğurla təmsil etmişdir. Alim Rusiya Təbiət Elmləri 

Akademiyasının, Avropa Uroloqlar Assosiasiyasının həqiqi üzvü, Gürcüstan Uroloqlar 

Assosiasiyasının fəxri üzvü seçilmiş, “Şöhrət” ordeni, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Fəxri Diplomu ilə təltif edilmişdir, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi 

təqaüdçüsüdür.  



2 

AMEA-nın Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin vəsatətini nəzərə alaraq, Azərbaycan 

Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti QƏRARA ALIR: 

1. Çoxillik məhsuldar və səmərəli elmi fəaliyyətini, ölkəmizdə tibb elminin 

inkişafında mühüm xidmətlərini nəzərə alaraq və anadan olmasının 80 illiyi ilə 

əlaqədar AMEA-nın müxbir üzvü Sudeif İmamverdiyev Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının Fəxri Fərmanı ilə təltif edilsin. 

2. AMEA-nın müxbir üzvü Sudeif İmamverdiyevin Dövlət tərəfindən 

mükafatlandırılması haqqında vəsatət qaldırılsın. 

3. AMEA-nın “Elm” Nəşriyyatının direktoru Hafiz Abıyevə tapşırılsın ki, AMEA-nın 

müxbir üzvü Sudeif İmamverdiyevin “Böyrəklərdə ikitərəfli mərcanvari daşların 

diaqnostikası və müalicəsi” elmi əsəri AMEA-nın 2018-ci il üzrə nəşriyyat planına 

daxil edilsin. 

4. AMEA-nın Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin akademik-katibi, akademik Əhliman 

Əmiraslanova tapşırılsın: 

4.1. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının və Azərbaycan Tibb Universitetinin 

AMEA-nın müxbir üzvü Sudeif İmamverdiyevin 80 illiyinə həsr olunmuş birgə 

yubiley sessiyası keçirilsin; 

4.2. Kütləvi informasiya vasitələrində alimin həyatı, elmi, pedaqoji və ictimai 

fəaliyyətini əks etdirən məqalələr dərc edilsin, verilişlər hazırlansın. 

5. Qərarın icrasına nəzarət AMEA-nın Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin akademik-

katibi, akademik Əhliman Əmiraslanova həvalə edilsin. 

 

 


