
 

 

 

 

 

 

№ 8/8 
 

Bakı şəhəri           03 aprel 2019-cu il 
 

AMEA-nın xatirə nişanlarının 

təsis edilməsi haqqında 

 

Elmin inkişafına böyük töhfələr verən və mühüm nailiyyətlər qazanan alimləri daha 

yüksək səviyyəli tədqiqatlar aparmağa həvəsləndirmək, həmçinin Azərbaycanın bir sıra 

görkəmli alimlərinin xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədilə AMEA Rəyasət Heyətinin 05 fevral 

2014-cü il tarixli, 2/7 nömrəli  qərarı ilə AMEA-nın  adlı mükafatları təsis edilmiş, 27 fevral 

2014-cü il tarixli, 8/4 nömrəli qərar ilə adlı mükafatların əsasnamələri təsdiq edilmişdir. Keçən 

müddət ərzində əsasnamələrin tələblərinə uyğun olaraq hər il adlı mükafatlar üçün müsabiqə 

elan olunmuş, müvafiq elm sahələrini təmsil edən görkəmli alimlər mükafatlarla təltif 

edilmişdir.   

Alimlərin əməyinin stimullaşdırılması ilə bağlı fəaliyyətin qanunvericiliyin tələblərinə və 

AMEA-nın Nizamnaməsinə uyğunlaşdırılması məqsədilə Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının Rəyasət Heyəti  QƏRARA ALIR: 
 

1. AMEA-nın adlı mükafatlarının xatirə nişanları ilə əvəz edilməsi məqsədəuyğun 

hesab edilsin. 

2. Azərbaycan elminin inkişafında əvəzsiz xidmətləri olan alimlərin adına aşağıdakı 

xatirə nişanları təsis edilsin: 

 

─ “Tibb sahəsi üzrə akademik Mirəsədulla Mirqasımov” xatirə nişanı    

─ “Tibb sahəsi üzrə akademik Mustafa Topçubaşov” xatirə nişanı   

─ “Tibb sahəsi üzrə akademik Zərifə Əliyeva” xatirə nişanı   

─ “Kimya sahəsi üzrə akademik Yusif Məmmədəliyev” xatirə nişanı   

─ “Kimya sahəsi üzrə akademik Murtuza Nağıyev” xatirə nişanı   

─ “İncəsənət sahəsi üzrə akademik Üzeyir Hacıbəyli” xatirə nişanı  

─ “Memarlıq və incəsənət sahəsi üzrə akademik Mikayıl Useynov” xatirə nişanı 
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─ “Ədəbiyyat, poeziya sahəsi üzrə akademik Səməd Vurğun” xatirə nişanı   

─ “Geologiya sahəsi üzrə akademik Musa Əliyev” xatirə nişanı   

─ “Torpaqşünaslıq və coğrafiya sahəsi üzrə akademik Həsən Əliyev” xatirə nişanı   

─ “Riyaziyyat sahəsi üzrə akademik Zahid Xəlilov” xatirə nişanı  

─ “Neft sahəsi üzrə akademik Azad Mirzəcanzadə” xatirə nişanı   

─ “Fizika sahəsi üzrə akademik Həsən Abdullayev” xatirə nişanı   

─ “Kompüter elmləri sahəsi üzrə professor Lütfi Zadə” xatirə nişanı   

3. AMEA-nın təsis edilməsinə  həsr olunmuş xatirə nişanı təsis edilsin (medalın eskiz 

variantı əlavə olunur). 

4. Elmin inkişafına dəstək verən şəxslərə təqdim edilmək üçün AMEA-nın xüsusi xatirə 

nişanı təsis edilsin (medalın eskiz variantı əlavə olunur). 

5. Görkəmli alimlərin adına təsis olunmuş xatirə nişanları ilə təltif olunan şəxslərə 

5000 (beş min) manat pul mükafatı müəyyən edilsin. 

6.  AMEA-nın akademik-katibi, akademik Rasim Əliquliyevə tapşırılsın ki, qərarın 

icrasından irəli gələn məsələlər həll edilsin. 

7. AMEA İşlər idarəsinin müdiri, siyasi elmlər üzrə elmlər doktoru Fətəli Abdullayevə 

və AMEA Rəyasət Heyəti aparatının Maliyyə və mühasibat uçotu şöbəsinin müdiri, 

texnika üzrə fəlsəfə doktoru İlqar Quliyevə tapşırılsın ki, qərarın icrasından irəli 

gələn maliyyə məsələlərinin həlli təmin edilsin. 

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

həvalə edilsin.  

 

 


