
 

 

 

 

 

 

 

 

№ 9/4 

    

Bakı şəhəri                                                               15 aprel 2015-ci il 
      

AMEA-nın adlı mükafatları üzrə keçirilmiş 

müsabiqənin nəticələri haqqında  
 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin 18 fevral 2015-ci il 

tarixli 6/3 nömrəli qərarına əsasən 2015-cil il üçün AMEA-nın Nəsirəddin Tusi, 

Həsən bəy Zərdabi, Akademik Üzeyir Hacıbəyli, Akademik Mirəsədulla 

Mirqasımov, Akademik Yusif Məmmədəliyev, Akademik Musa Əliyev və 

Abbasqulu ağa Bakıxanov adına mükafatları üzrə müsabiqə keçirilmişdir. 

Müsabiqə AMEA-nın adlı mükafatları haqqında əsasnamələrə uyğun olaraq təşkil 

edilmiş və müsabiqənin keçirilməsi, eləcə də şərtləri haqqında elan respublikanın 

nüfuzlu informasiya vasitələrində, o cümlədən “Azərbaycan” qəzetində, AMEA-

nın “Elm” qəzetində və www.science.gov.az İnternet portalında yerləşdirilmişdir.  

Müsabiqədə iştirak etmək üçün irəli sürülmüş alimlər haqqında təqdimatlar, 

müvafiq sənədlərlə bilikdə AMEA prezidentinin 31 mart 2014-cü il tarixli 

42 nömrəli sərəncamı ilə yaradılmış Ekspert Komissiyasına təqdim olunmuşdur. 

Ekspert Komissiyasının 8 aprel 2015-ci il tarixində keçirilmiş yekun iclasında 

AMEA-nın adlı mükafatlarına namizədlər seçilmiş və onlar haqqında müvafiq 

rəylər AMEA Rəyasət Heyətinə təqdim edilmişdir. 

AMEA-nın mükafatları üzrə Ekspert Komissiyasının namizədlər haqqında 

təqdimatını nəzərə alaraq Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət 

Heyəti QƏRARA ALIR:   
 

1. Siqnalların küylərinin faydalı informasiya daşıyıcıları kimi robast analizi 

texnologiyalarının nəzəri əsaslarının yaradılması sahəsində silsilə elmi 

əsərlərinə görə akademik Telman Abbas oğlu Əliyev AMEA-nın 

Nəsirəddin Tusi adına mükafatı ilə təltif edilsin. 

2. Bioresursların tədqiqi ilə bağlı fundamental və tətbiqi elmi əsərlərinə görə 

akademik Tariyel Hüseynəli oğlu Talıbov AMEA-nın Həsən bəy Zərdabi 

adına mükafatı ilə təltif edilsin. 

3. Azərbaycanın musiqi tarixinə və görkəmli bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin 

yaradıcılığına həsr olunmuş tədqiqatlarına görə AMEA-nın müxbir üzvü 

Zemfira Yusif qızı Səfərova AMEA-nın Akademik Üzeyir Hacıbəyli 

adına mükafatı ilə təltif edilsin. 



2 

4. Qara ciyərin subklinik  patologiyasının onkoloji problemlərinin tədqiqi ilə 

bağlı fundamental elmi əsərlərinə görə akademik Cəmil Əziz oğlu Əliyev 

AMEA-nın Akademik Mirəsədulla Mirqasımov adına mükafatı ilə təltif 

edilsin. 

5. Sənayedə katalitik kreking prosesinin inkişafına dair fundamental və 

tətbiqi elmi əsərlərinə görə akademik Musa İsmayıl oğlu Rüstəmov, 

AMEA-nın Akademik Yusif Məmmədəliyev adına mükafatı ilə təltif 

edilsin. 

6. Kristallokimya, mineralogiya və geokimya sahəsində silsilə əsərlərinə 

görə geologiya-mineralogiya üzrə elmlər doktoru Məmməd İsa oğlu 

Çıraqov AMEA-nın Akademik Musa Əliyev adına mükafatı ilə təltif 

edilsin. 

7. Azərbaycan etnoqrafiyasına həsr olunmuş çoxcildlik silsilə elmi tədqiqat 

əsərlərinə görə akademik Teymur Əmiraslan oğlu Bünyadov AMEA-nın 

Abbasqulu ağa  Bakıxanov adına mükafatı ilə təltif edilsin. 

8. AMEA-nın İşlər idarəsinə (siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Fətəli 

Abdullayev) və AMEA Rəyasət Heyəti Aparatının Maliyyə-iqtisad və 

mühasibat uçotu şöbəsinə (texnika üzrə fəlsəfə doktoru İlqar Quliyev) 

tapşırılsın ki, adlı mükafatlarla təltif edilmiş şəxslərin hər birinə 

5 000 (beş min) manat vəsaitin ödənilməsini təmin etsinlər. 

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

Quliyevə həvalə edilsin. 

 


