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Bakı şəhəri          05 aprel 2018-ci il 
 

AMEA-nın adlı mükafatlarına  

namizədlər haqqında  

 

AMEA Rəyasət Heyətinin 15 fevral 2017-ci il tarixli 2/3 №-li qərarı ilə AMEA-nın 

Nəsrəddin Tusi, Həsən bəy Zərdabi, akademik Üzeyir Hacıbəyli, akademik Mirəsədulla 

Mirqasımov, akademik Yusif Məmmədəliyev, akademik Musa Əliyev və Abbasqulu Ağa 

Bakıxanov adına mükafatları üzrə müsabiqə elan edilmişdir.  

Müsabiqədə iştirak etmək üçün irəli sürülmüş alimlər haqqında təqdimatlar, müvafiq 

sənədlərlə birlikdə AMEA prezidentinin 31 mart 2014-cü il tarixli 42 nömrəli sərəncamı ilə 

yaradılmış Ekspert Komissiyasına təqdim olunmuşdur. Ekspert Komissiyasının 

06 aprel 2017-ci il tarixində keçirilmiş yekun iclasında AMEA-nın adlı mükafatlarına 

namizədlər seçilmiş və onlar haqqında müvafiq rəylər AMEA Rəyasət Heyətinə təqdim 

edilmişdir. 

AMEA-nın adlı mükafatları üzrə Ekspert Komissiyasının namizədlər haqqında 

təqdimatını nəzərə alaraq, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti 

QƏRARA ALIR: 

 

1.  Yarımkeçiricilərdə elektrikkeçirmə mexanizminin aktual problemlərinə həsr olunmuş 

fundamental elmi tədqiqatlarına, nadir torpaq elementləri ilə 

aktivləşdirilmiş birləşmələr əsasında effektiv rəngli lümenessent şüalanma 

mənbələrinin tədqiqinə verdiyi mühüm töhfələrə görə akademik Bahadur Hüseyn 

oğlu Tağıyev AMEA-nın Nəsrəddin Tusi adına mükafatı ilə təltif edilsin. 

2. Biomüxtəliflik üzrə müasir elm sahələrində uzunmüddətli silsilə tədqiqatlarla əldə 

etdiyi mühüm elmi nailiyyətlərə və yüksəkixtisaslı kadrların hazırlanmasındakı 

xidmətlərinə görə AMEA-nın müxbir üzvü Zeynal İba oğlu  Əkpərov AMEA-nın 

Həsən bəy Zərdabi adına mükafatı ilə təltif edilsin. 



2 

3. Orijinal üslubu və elmi əsaslı təkraredilməz yaradıcılığı ilə müasir Azərbaycan 

rəngkarlıq məktəbini dünya səviyyəsində tanıtdığına görə xalq rəssamı Tahir 

Teymur oğlu Salahov AMEA-nın akademik Üzeyir Hacıbəyli adına mükafatı ilə təltif 

edilsin. 

4. Qeyri-kovalent əlaqələrin, “dopinq” və “spayder” effektlərinin zərif üzvi sintez 

reaksiyalarında və molekulların dizaynında rolunun müəyyən edilməsində, aktiv 

nanoquruluşların sintezi, müxtəlif mühitlərdə stabilləşdirilməsi və tətbiqi sahəsində 

tədqiqatlara görə akademik Abel Məmmədəli oğlu Məhərrəmov AMEA-nın 

akademik Yusif  Məmmədəliyev adına mükafatı ilə təltif edilsin. 

5. “Dünya palçıq vulkanları atlası” (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində) adlı 

fundamental elmi əsərinə, eləcə də unikal təbiət hadisəsi olan palçıq vulkanizminin 

geologiyasının, geotektonikasının, geokimyasının və mineralogiyasının öyrənilməsi 

sahəsində çoxillik elmi fəaliyyətinə görə geologiya-mineralogiya üzrə elmlər doktoru 

Adil Abas Əli oğlu Əliyev AMEA-nın akademik Musa Əliyev adına mükafatı ilə təltif 

edilsin. 

6. Azərbaycan və Yaxın Şərqin erkən orta əsrlər tarixinin mənbəşünaslıq, regionun 

sosial-iqtisadi, siyasi-mədəni problemlərinin və tarixi coğrafiyasının tədqiqi, təhlili və 

təbliğinə görə akademik Nailə Məmmədəli qızı Vəlixanlı AMEA-nın Abbasqulu Ağa 

Bakıxanov adına mükafatı ilə təltif edilsin. 

7. AMEA-nın İşlər idarəsinə (siyasi elmlər üzrə elmlər doktoru Fətəli Abdullayev) və 

AMEA Rəyasət Heyəti aparatının Maliyyə-iqtisad və mühasibat uçotu şöbəsinə 

(texnika üzrə fəlsəfə doktoru İlqar Quliyev) tapşırılsın ki, təltif edilmiş namizədlərin 

hər birinə 5000 (beş min) manat vəsaitin ödənilməsini təmin etsinlər.  

8. Qərarın icrasına nəzarət AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik İbrahim Quliyevə 

həvalə edilsin. 

 

 


