
 

 

 

 

 

 

 

 

№ 9/3 
    
Bakı şəhəri          15 aprel 2015-ci il 
      

Nizami Gəncəvi adına Qızıl medal 

müsabiqəsinin nəticələri haqqında 
 

Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il 16 may tarixli Qanunu ilə 

“Azərbaycan Respublikasının Nizami Gəncəvi adına Qızıl medalı” təsis edilmiş, 

eyni zamanda həmin Qanunla Nizami Gəncəvi adına Qızıl medalın əsasnaməsi və 

təsviri təsdiq edilmişdir. Əsasnaməyə uyğun olaraq Nizami Gəncəvi adına Qızıl 

medalla Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları və əcnəbilər ildə bir dəfə 

mühüm fundamental və tətbiqi elmi nəticələrə, əsərlərə, kəşflərə, ixtiralara, habelə 

elmin inkişafında xüsusi xidmətlərə görə təltif edilirlər. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 iyun 2014-cü il tarixli Fərmanı ilə 

Nizami Gəncəvi adına Qızıl medalla təltif etmək səlahiyyəti Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyətinə verilmişdir. Bunu nəzərə alaraq, AMEA 

Rəyasət Heyətinin 18 fevral 2015-ci il tarixli 6/2 nömrəli qərarı ilə “Azərbaycan 

Respublikasının Nizami Gəncəvi adına Qızıl medalı ilə təltif etmək üçün 

Qaydalar” təsdiq edilmiş və eyni zamanda həmin qərarla 2015-cil il üçün 

Azərbaycan Respublikasının Nizami Gəncəvi adına Qızıl medalına müsabiqə elan 

olunmuşdur. Müsabiqə Qaydalara uyğun olaraq təşkil edilmiş və müsabiqənin 

keçirilməsi, həmçinin 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 birlikdə 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 

Nizami Gəncəvi adına Qızıl medala namizədlər seçilmiş və onlar haqqında 

müvafiq rəylər AMEA-nın Rəyasət Heyətinə təqdim edilmişdir.  

AMEA-nın mükafatları üzrə Ekspert Komissiyasının namizədlər haqqında 

təqdimatını nəzərə alaraq Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət 

Heyəti QƏRARA ALIR:   
 

1. Azərbaycan incəsənətinin və sənətşünaslıq elminin inkişafında sanballı 

xidmətlərinə görə AMEA-nın həqiqi üzvü, xalq artisti Arif Cahangir oğlu 

Məlikov Azərbaycan Respublikasının Nizami Gəncəvi adına Qızıl medalı 

ilə təltif edilsin. 
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2. Kvant nöqtəli heterostrukturların formalaşma prosesi və xassələrinin 

fundamental tədqiqi, onların əsasında yeni lazerlərin yaradılması 

sahəsində silsilə elmi əsərlərinə, habelə Azərbaycan-Rusiya elmi-texniki 

əməkdaşlığının inkişafına verdiyi şəxsi töhfəsinə görə Rusiya Elmlər 

Akademiyasının həqiqi üzvü, fizika üzrə Nobel mükafatı laureatı Jores 

İvanoviç Alfyorov Azərbaycan Respublikasının Nizami Gəncəvi adına 

Qızıl medalı ilə təltif edilsin. 

3. 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, təltif edilmiş namizədlərin hər birinə 10 000 (on min) manat 

vəsaitin ödənilməsini təmin etsinlər. 

4. Qərarın icrasına nəzarət AMEA-nın prezidenti, akademik Akif Əlizadəyə 

həvalə edilsin. 

 

   

   

 


