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Bakı şəhəri         25 sentyabr 2019-cu il 

 

“AMEA-nın 2020-2025-ci illər üçün 

Milli İnkişaf Proqramı”nın hazırlanması haqqında 

   

Azərbaycan Respublikasında elmin inkişafı dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən 

biridir. Dövlətin gələcəyi, iqtisadi, siyasi və hərbi qüdrəti onun elmi potensialı ilə bilavasitə 

bağlıdır. Ölkənin davamlı inkişaf strategiyası, habelə müasir dünyada baş  verən qlobal 

iqtisadi problemlər Azərbaycanın intellektual əsaslar üzərində inkişafını zərurətə çevirir. Buna 

görə də respublikada elmin inkişafı ilə bağlı ardıcıl olaraq kompleks tədbirlər həyata 

keçirilməkdədir. 

Respublikada elmi fəaliyyət sahəsində dövlət siyasətini həyata keçirən əsas qurum  

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasıdır. AMEA 75 illik tarixi ərzində, xüsusən də xalqımızın 

Ümummilli lideri Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərliyi dövründə zəngin elmi ənənələri olan 

Azərbaycan xalqının intellektual potensialının formalaşdırılmasında, elmin strateji 

istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsində, fundamental və tətbiqi elm sahələrinin inkişafında, 

respublikada peşəkar elmi kadrlar nəslinin yetişdirilməsində müstəsna rol oynamışdır. 

Akademiyanın əldə etdiyi uğurlar, mühüm elmi nəticələr, onların istehsalata tətbiqi ilə 

nəticələnən sosial-iqtisadi nailiyyətlər,  müxtəlif elm sahələrində milli elmi məktəblərin 

yaranması və s. xalqımızın dinamik sosial-iqtisadi və mədəni-mənəvi inkişafının əsas 

göstəriciləridir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bütün digər sahələrdə olduğu kimi, 

elmi fəaliyyət sahəsində də Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasətini uğurla davam 

etdirməkdədir. Bunun nəticəsidir ki, hazırda Akademiyanın fəaliyyət dairəsi xeyli 

genişləndirilmiş, səlahiyyətləri artırılmış, Azərbaycanda elmi-texniki potensialı qorumaq və 

inkişaf etdirmək, iqtisadiyyatı gücləndirmək, mədəniyyəti  zənginləşdirmək, xalqın milli 

mənafeyini qorumaq baxımından onun qarşısına mühüm vəzifələr qoyulmuşdur. Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 4 may 2009-cu il tarixli 255 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 
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“Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə Milli Strategiya” və 

“Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə Milli Strategiyanın 

həyata keçirilməsi ilə bağlı Dövlət Proqramı”nın icrası  istiqamətində görülmüş işlər 

bütövlükdə Azərbaycan elminin, o cümlədən AMEA-nın inkişafına böyük təkan vermişdir. 

2015-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı əsasında  Azərbaycan 

Milli Elmlər Akademiyasının 70 illik yubileyi təntənəli şəkildə qeyd edilmişdir. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti  İlham Əliyev şəxsən yubileydə iştirak etmiş, dərin məzmunlu 

nitqilə Azərbaycan elminin respublikanın sosial-iqtisadi və mədəni-mənəvi inkişafı ilə 

şərtlənən prioritet fəaliyyət istiqamətlərini müəyyənləşdirmişdir. Son illər bu prioritet 

istiqamətlər üzrə AMEA-da  kompleks tədbirlər həyata keçirilmiş, intellektual inkişaf modelinə 

əsaslanan biliklər cəmiyyətinin qurulmasından irəli gələrək Akademiyanın ölkənin sosial-

iqtisadi və mədəni-mənəvi inkişafında yaxından  iştirakı istiqamətində xeyli  işlər 

görülmüşdür. Hazırda elm sahəsində idarəetmə sisteminin və elmi infrastrukturun 

modernləşdirilməsi, elmi tədqiqatların prioritetlərinin ölkənin sosial-iqtisadi, mədəni-ictimai 

problemlərinin həllinə, dünya elminin inkişaf istiqamətlərinə uyğun müəyyənləşdirilməsi, elmi 

tədqiqat  müəssisələrinin və bütövlükdə elmin maliyyələşdirilmə mexanizmlərinin 

təkmilləşdirilməsi, yüksəkixtisaslı kadrların hazırlanması, elmlə təhsilin inteqrasiyası, elmi 

işçilərin sosial təminatının yaxşılaşdırılması, elmin normativ-hüquqi bazasının və informasiya 

təminatının gücləndirilməsi, Azərbaycan elminin beynəlxalq elm məkanına inteqrasiyası 

istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilməkdədir. 

Bütün bunlarla yanaşı, hazırda müasir zamanın çağırışlarından, eyni zamanda 

respublikanın modernləşməyə və intellektual inkişaf modelinə əsaslanan strateji inkişaf 

istiqamətlərindən irəli gələrək AMEA qarşısında tamamilə yeni vəzifələr dayanmaqdadır. Belə 

ki, dördüncü sənaye inqilabının meydana gətirdiyi müasir reallıqlar şəraitində biliklər 

iqtisadiyyatının qurulması cəmiyyətdə, o cümlədən elektron informasiya mühitində əvvəlki 

dövrlərdən fərqli yeni sosial, demoqrafik, siyasi, iqtisadi münasibətlərin meydana gəlməsinə 

səbəb olmuşdur. Bu da öz növbəsində innovativ fəaliyyətin gücləndirilməsini, beynəlxalq elmi 

əlaqələrin daha da genişləndirilməsini, elmin maddi-texniki bazasının müasir standartlar 

səviyyəsində qurulmasını, prioritet elmi istiqamətlərin bir daha yenidən 

müəyyənləşdirilməsini, xüsusən, süni intellekt sistemləri, nüvə fizikası, nanotexnologiyalar, 

informasiya texnologiyaları, riyazi modelləşdirmə, molekulyar biologiya, biomühəndislik, 

biotibb və s. müasir elmi istiqamətlər üzrə fundamental və tətbiqi tədqiqatların 

genişləndirilməsini, elm və təhsil arasında inteqrasiyanın daha effektiv modellərinin 

müəyyənləşdirilməsini tələb edir.  
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Bu vəzifələrin kompleks icrasını təmin etmək məqsədilə növbəti beşillik mərhələ – 2020-

2025-ci illər üçün AMEA-nın inkişaf proqramının hazırlanması  zərurəti yaranmışdır. Bunu 

nəzərə alaraq, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti QƏRARA ALIR: 

 

1. “AMEA-nın 2020-2025-ci illər üçün Milli İnkişaf Proqramı”nın hazırlanması 

məqsədəuyğun hesab edilsin. 

2. “AMEA-nın 2020-2025-ci illər üçün Milli İnkişaf Proqramı”nın hazırlanması 

məqsədilə aşağıdakı tərkibdə İşçi qrup yaradılsın: 

 Akademik İbrahim Quliyev     – AMEA-nın vitse-prezidenti, sədr 

 

 
AMEA-nın müxbir üzvü 
Əminağa Sadıqov                 

– AMEA-nın akademik-katibi,   
sədr müavini 

 
AMEA-nın müxbir üzvü 
Bilal Bilalov 
 

– AMEA Rəyasət Heyətinin üzvü 

 
AMEA-nın müxbir üzvü 
Oktay Qasımov 

– AMEA-nın Biofizika İnstitutunun  
direktoru 
 

 
Akademik Şahin Mustafayev  – AMEA-nın Akademik Ziya Bünyadov 

adına Şərqşünaslıq İnstitutunun elmi işlər 
üzrə direktor müavini 
 

 
İqtisad elmləri doktoru  
Nazim İmanov  

– AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun 
direktoru 
 

 
İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru  
Fail  Kazımov                        

– AMEA Rəyasət Heyəti aparatının  
Elm və təhsil baş idarəsinin rəisi   
                 

 
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Sərxan Xavəri 

– AMEA Rəyasət Heyətinin elmi katibi 

 Sadıx Nəbiyev – AMEA Rəyasət Heyətinin elmi katibi 

 
Texnika elmləri doktoru 
Vaqif  İbrahimov 

– AMEA-nın Geologiya və Geofizika 
İnstitutunun şöbə rəhbəri 
 

 

Biologiya elmləri doktoru  
Yaşar Feyziyev  

– AMEA-nın Molekulyar Biologiya və 
Biotexnologiyalar İnstitutunun 
Fotobioenergetika laboratoriyasının 
müdiri 
 

 
Kimya elmləri doktoru  
Əfsun  Sucayev 

– AMEA-nın Akademik Əli Quliyev adına 
Aşqarlar Kimyası İnstitutunun  
laboratoriya  müdiri 

 

3. AMEA-nın elmi bölmələrinə, elmi müəssisə və təşkilatlarına, AMEA Rəyasət Heyəti 

aparatının idarə və şöbələrinə tapşırılsın ki, “AMEA-nın 2020-2025-ci illər üçün Milli 

İnkişaf Proqramı”nın hazırlanması məqsədilə təkliflər hazırlayıb iki həftə 

müddətində İşçi qrupa təqdim etsinlər.  
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4. İşçi qrupa (akademik İbrahim Quliyev) tapşırılsın ki, iki ay müddətində “AMEA-nın 

2020-2025-ci illər üçün Milli İnkişaf Proqramı”nın layihəsi  hazırlanıb AMEA 

Rəyasət Heyətinin müzakirəsinə təqdim edilsin. 

5. Qərarın icrasına nəzarət AMEA-nın prezidenti akademik Akif Əlizadəyə həvalə 

edilsin. 

 

 


