№ 13/3
Bakı şəhəri

25 sentyabr 2019-cu il

AMEA-nın elmi müəssisələrində
2019-cu ildə aparılmış elmi tədqiqat işlərinin
yekunlarına dair hesabatlar haqqında
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının elmi müəssisələrində, habelə digər nazirliklərin
və dövlət qurumlarının tabeliyində olan elmi müəssisələrdə və ali məktəblərdə 2019-cu ildə
aparılan elmi tədqiqat işlərinin yekunlarına dair hesabatların vaxtında müzakirə olunub təsdiq
edilməsini təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti
QƏRARA ALIR:
1. AMEA elmi müəssisələrinin rəhbərlərinə tapşırılsın:
1.1. müəssisənin şöbə və laboratoriyalarında 2019-cu ildə aparılmış elmi tədqiqat
işlərinin yekunlarına dair hesabatlar 2019-cu il noyabrın 5-dək elmi şuraların
iclaslarında dinlənilsin;
1.2. müəssisənin elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətinin yekunları haqqında hesabatda
AMEA Ümumi yığıncağının 1 may 2019-cu il tarixli 1/1 nömrəli qərarının icrası
ilə əlaqədar görülmüş işlər barədə məlumatlar öz əksini tapsın;
1.3. hesabat ilində müəssisədə əldə edilmiş mühüm elmi nəticələr haqqında
məlumat 2019-cu il noyabrın 15-dək, müəssisənin elmi-təşkilati fəaliyyətinin
yekunları haqqında hesabat isə 2019-cu il noyabrın 20-dək AMEA-nın müvafiq
elmi bölmələrinə və AMEA Rəyasət Heyəti aparatının Elm və təhsil baş
idarəsinə təqdim edilsin;
1.4. elmi müəssisənin fəaliyyətinin digər göstəriciləri üzrə hesabatlar müəyyən
olunmuş formalarda 2019-cu il dekabrın 10-dək AMEA Rəyasət Heyəti
aparatının müvafiq idarələrinə və şöbələrinə təqdim edilsin.
2. AMEA-nın üzvləri elmi, elmi-təşkilati, ictimai fəaliyyətləri və nailiyyətləri haqqında
hesabatı, habelə təkliflərini (Azərbaycan və rus dillərində) 2019-cu il noyabrın 25dək müvafiq elmi bölmələrə təqdim etsinlər.
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3. Elmi bölmələrin rəhbərlərinə tapşırılsın:
3.1. elmi müəssisələrin hesabatlarının 2019-cu il dekabrın 2-dək müvafiq elmi
bölmədə müzakirəsini təşkil etsinlər;
3.2. elmi

müəssisələrin

və

digər

təşkilatların

fəaliyyətlərinin

yekunlarının

müzakirəsində bölmə üzvlərinin, elmin müvafiq istiqamətləri üzrə elmi şuraların
sədrlərinin, uyğun sahələr üzrə aparıcı alimlərin və mütəxəssislərin iştirakını
təmin etsinlər;
3.3. bölmənin elmi müəssisələrində və respublikanın digər elmi tədqiqat və ali təhsil
müəssisələrində bölmənin profilinə uyğun aparılan fundamental tədqiqatların
mühüm elmi nəticələri, elmi tədqiqat işlərinin gedişi, tamamlanmış mövzular,
habelə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarının,
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarının, dövlət
proqramlarının icrası ilə əlaqədar bölməyə və onun tərkibinə daxil olan elmi
müəssisələrə tapşırılmış elmi, elmi-texniki və təsərrüfat işlərinin yerinə
yetirilməsi barədə müfəssəl hesabatın əlavə olunan təlimata uyğun hazırlanıb
2019-cu il dekabrın 10-dək AMEA Rəyasət Heyətinin müzakirəsinə təqdim
olunmasını təmin etsinlər;
3.4. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin AMEA-nın
Ümumi yığıncağındakı proqram xarakterli çıxışında ölkəmizin gələcək inkişafı
və alimlərin bu inkişafda rolu ilə əlaqədar qarşıya qoyduğu vəzifələrin icrası ilə
bağlı görülmüş işlər barədə hesabatı

2019-cu il oktyabrın 31-dək AMEA

Rəyasət Heyəti aparatının Elm və təhsil baş idarəsinə təqdim etsinlər;
3.5. “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 2019-cu ildəki fəaliyyəti haqqında
hesabat” məcmuəsinə daxil edilmək üçün 2019-cu il dekabrın 10-dək
aşağıdakı materialların elektron variantı ilə birlikdə AMEA Rəyasət Heyəti
aparatının Elm və təhsil baş idarəsinə təqdim olunmasını təmin etsinlər:
– elmi

problemlər

üzrə

aparılan

tədqiqatların

yekunlarına

dair

qısa

ümumiləşdirilmiş hesabat;
– müvafiq sxemlər, qrafiklər, fotoşəkillər və digər illüstrasiyalarla müşayiət
olunmaqla və nəzəri-praktiki əhəmiyyəti şərh edilməklə 2019-cu ildə əldə
olunmuş mühüm elmi nəticələr;
– AMEA

Rəyasət

Heyəti

tərəfindən

maliyyələşdirilən

elmi

tədqiqat

proqramlarının icra vəziyyəti haqqında məlumat;
– bölmənin və onun tabeliyində olan elmi müəssisələrin elmi-təşkilati fəaliyyəti
haqqında məlumat.
4. AMEA Rəyasət Heyəti aparatının idarələrinin, şöbələrinin və digər qurumlarının,
AMEA Rəyasət Heyətinin nəzdində olan regional elmi mərkəzlərin, Strateji Elmi
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Tədqiqatlar Mərkəzinin, Yüksək Texnologiyalar Parkının, elmi-istehsalat birliklərinin
və digər təşkilatların fəaliyyətləri haqqında hesabatlar 2019-cu il dekabrın 10-dək
AMEA Rəyasət Heyəti aparatının Elm və təhsil baş idarəsinə təqdim edilsin.
5. Tabeliyində elmi müəssisələr və ali məktəblər olan nazirliklər və digər dövlət
qurumları 2019-cu ildə apardıqları elmi tədqiqat işlərinin yekunlarına dair
hesabatlarını 2019-cu il dekabrın 10-dək Azərbaycan Respublikasının Elmi
Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurasına təqdim etsinlər.
6. Azərbaycan

Respublikasının

Elmi

Tədqiqatların

Əlaqələndirilməsi

Şurasına

tapşırılsın ki, tabeliyində elmi müəssisələr və ali məktəblər olan nazirliklərin və digər
dövlət qurumlarının hesabatlarının AMEA-nın elmi bölmələri ilə birlikdə müzakirə
edilib təhlil olunmasını və 2020-ci il dekabrın 25-dək AMEA Rəyasət Heyətinin
müzakirəsinə təqdim edilməsini təmin etsin.
7. AMEA Rəyasət Heyəti aparatının Elm və təhsil baş darəsinə (iqtisad elmləri üzrə
fəlsəfə doktoru Fail Kazımov) tapşırılsın:
7.1. “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 2019-cu ildəki fəaliyyəti haqqında
hesabat” məcmuəsinin 2020-ci il fevralın 5-dək nəşrə hazırlanmasını təmin
etsin;
7.2. AMEA-nın “Web of Science”, “Scopus” və digər nüfuzlu beynəlxalq elmi
bazalarda elmmetrik göstəricilərini əks etdirən hesabat məcmuəsinin 2020-ci il
aprelin 15-dək nəşrə hazırlanmasını təmin etsin;
7.3. Hesabata 2019-cu ildə AMEA-da və digər nazirliklərin tabeliyində olan elmi
müəssisələrdə və ali məktəblərdə aparılmış elmi tədqiqat işlərinin mühüm
nəticələri, həyata keçirilmiş əsas elmi-təşkilati işlər, AMEA-nın fəaliyyətinin
digər aspektləri və göstəriciləri haqqında ətraflı məlumatların daxil edilməsi
təmin edilsin.
8. Qərarın icrasına nəzarət AMEA-nın akademik-katibi AMEA-nın müxbir üzvü
Əminağa Sadıqova həvalə edilsin.

