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Bakı şəhəri          24 aprel 2019-cu il 
 

Akademik Vaqif Fərzəliyevin   

80 illik yubileyi haqqında  

 

19 dekabr 2019-cu il tarixində neft kimyası və üzvi kimya sahələrində görkəmli alim, 

Əməkdar elm xadimi, kimya üzrə elmlər doktoru, professor, AMEA-nın həqiqi üzvü Vaqif 

Məcid oğlu Fərzəliyevin 80 yaşı tamam olur.  

Akademik Vaqif Fərzəliyevin elmi fəaliyyətinin əsas istiqamətini sürtkü yağlarının, 

yanacaqların və yağlayıcı-soyuducu mayelərin istismar keyfiyyətini yaxşılaşdıran yüksək 

təsirli aşqarların yaradılmasının elmi əsaslarının işlənilməsi təşkil edir. O, həmçinin fizioloji 

fəal maddələrin sintezi və tədqiqi sahəsində də sistematik fundamental tədqiqatlar aparır.  

Akademik Vaqif Fərzəliyev 1963-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetini fərqlənmə 

diplomu ilə bitirmiş, həmin ildə AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun aspiranturasına 

daxil olmuş, 1968-ci ildə “neft kimyası” ixtisası üzrə kimya elmləri namizədi elmi dərəcəsini 

almışdır.  

Akademik Vaqif Fərzəliyev aspiranturanı bitirdikdən sonra Aşqarlar Kimyası İnstitutunda 

kiçik elmi işçi, laboratoriya müdirinin müavini, laboratoriya müdiri, direktorun elmi işlər üzrə 

müavini vəzifələrində çalışmışdır. O, 1988-ci ildən bu günə kimi Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası Aşqarlar Kimyası İnstitutunun direktoru vəzifəsində çalışır.  

O, 1986-cı ildə “neft kimyası” ixtisası üzrə kimya elmlər doktoru dərəcəsini və 1987-ci 

ildə həmin ixtisas üzrə professor elmi adını almış, 2001-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının müxbir üzvü, 2007-ci ildə isə həqiqi üzvü seçilmişdir. 2007-ci ildə AMEA 

Kimya Elmləri Bölməsinin akademik-katibi, 2008-ci ildən 2013-cü ilə kimi AMEA-nın 

akademik-katibi vəzifələrində çalışmışdır. 2018-ci ildən AMEA-nın Kimya Elmləri Bölməsinin 

akademik-katibi vəzifəsini icra edir.  

Akademik Vaqif Fərzəliyevin apardığı çoxşaxəli elmi tədqiqat işlərinin nəticələri      

750-dək elmi əsərdə, o cümlədən 130-dan çox müəlliflik şəhadətnaməsi və patentdə, 
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4 monoqrafiyada öz əksini tapmışdır.  

Rus, ingilis və türk dillərini sərbəst bilən akademik Vaqif Fərzəliyev Azərbaycan elmini 

yaxın və uzaq xarici ölkələrdə yüksək səviyyədə təmsil etmişdir.  

O, 1973-1974-cü illərdə SSRİ Elmlər Akademiyasının məsləhətçisi kimi İraq Neft 

İnstitutunda və 1979-1980-ci illərdə YUNESKO-nun məsləhətçisi kimi Hindistan Neft 

İnstitutunda aşqarların sintezi, tədqiqi və sürtkü kompozisiyalarının yaradılması elmi 

istiqamətlərinin inkişafı üzrə fəaliyyət göstərmişdir.  

Akademik Vaqif Fərzəliyev “Kimya Problemləri” jurnalının baş redaktoru, “Elm dünyası” 

jurnalının baş redaktorunun müavini, “Azərbaycan kimya jurnalı”, “Neft emalı və neft kimyası”, 

“Elm və həyat”, “AMEA-nın xəbərlər məcmuəsi” jurnallarının, “Azərbaycan 

Ensiklopediyası”nın redaksiya heyətlərinin üzvü, SOCAR “Elm Fondu”nun müsabiqə 

komissiyasının sədridir.  

Akademik Vaqif Fərzəliyevin rəhbərliyi ilə 6 elmlər doktoru və 21 fəlsəfə doktoru 

yetişmişdir. 

O, elm və texnikanın inkişafındakı nailliyyətlərinə və elmi nəticələrin istehsalatda 

tətbiqinə görə 1970-ci ildə “Leninin 100-illik yubileyi”, 1986-cı ildə “Fədəkar əməyə görə” və 

1987-ci ildə “Əmək veteranı” medalları, 2005-ci ildə “Şöhrət” ordeni, 2009-cu ildə “Əməkdar 

elm xadimi” fəxri adı və 2017-ci ildə AMEA-nın akademik Yusif Məmmədəliyev adına 

mükafatı ilə təltif olunmuşdur.  

Akademik Vaqif Fərzəliyev, həmçinin Rusiya Elmlər Akademiyasının təsis etdiyi 

“Akademik N.M.Emanuelin xatirəsi” medalı və diplomla, Avropa Birliyi Elm-Sənaye 

Palatasının “Qızıl” medalı və diplomla, Türkiyənin Firat Universitetinin və Hindistan Texnoloji 

İnstitutunun xatirə medalları ilə təltif olunmuşdur.  

O, 2018-ci ildə Böyük Britaniyanın Oksford Akademik Birliyinə üzv seçilmişdir.  

Akademik Vaqif Fərzəliyevin Azərbaycanda kimya elminin inkişafındakı xidmətlərini və 

80 illik yubileyini nəzərə alaraq, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti 

QƏRARA ALIR: 
 

1. Akademik Vaqif Fərzəliyev  AMEA-nın Fəxri fərmanı ilə təltif edilsin. 

2. AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasının direktoru, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Leyla 

İmanovaya və AMEA-nın “Elm” Nəşriyyatının direktoru Səbuhi Qəhrəmanova 

tapşırılsın ki, akademik Vaqif Fərzəliyevin biblioqrafiyasının hazırlanmasını və 

nəşrini  təmin etsinlər. 

3. AMEA Rəyasət Heyəti aparatının Mətbuat və informasiya idarəsinin rəisi Zülfüqar 

Fərzəliyevə tapşırılsın ki, akademik Vaqif Fərzəliyevin həyat və yaradıcılığına həsr 

olunmuş materialların işıqlandırılmasını KİV-də təmin etsin. 
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4. Akademik Vaqif Fərzəliyevin təltif edilməsi ilə bağlı müvafiq dövlət orqanları 

qarşısında vəsatət qaldırılsın. 

5. AMEA-nın akademik Əli Quliyev adına Aşqarlar Kimyasi İnstitutunun elmi işlər üzrə 

direktor müavini, kimya elmləri doktoru Mirzə Mövsümzadəyə tapşırılsın: 

5.1. Akademik Vaqif Fərzəliyevin 80 illiyinə həsr olunmuş institutun elmi şurasının 

geniş yubiley iclası keçirilsin; 

5.2. “Azərbaycan Kimya Jurnalı”nda akademik Vaqif Fərzəliyevin haqqında məqalə 

dərc olunsun.  

6. Qərarın icrasına nəzarət AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik Dilqəm Tağıyevə 

həvalə edilsin. 

 


