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Akademik Ramiz Məmmədovun
70 illik yubileyi haqqında
4 fevral 2020-ci il tarixində görkəmli elm xadimi, akademik Ramiz Mahmud oğlu
Məmmədovun anadan olmasının 70 ili tamam olur.
Akademik Ramiz Məmmədov 1972-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı
Dövlət Universiteti) fizika fakültəsini bitirmişdir. O, 1980-ci ildə namizədlik, 1996-cı ildə isə
doktorluq dissertasiyalarını müdafiə etmiş, 2010-cu ildə professor elmi adını almışdır. 2001-ci
ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, 2014-cü ildə isə həqiqi üzvü
seçilmişdir.
Akademik Ramiz Məmmədov əmək fəaliyyətinə AMEA-nın Akademik Həsən Əliyev
adına Coğrafiya İnstitutunda başlamış, kiçik elmi işçi vəzifəsindən direktor vəzifəsinədək
yüksəlmişdir.
Akademik Ramiz Məmmədov təkcə Azərbaycanda deyil, keçmiş SSRİ məkanında,
habelə dünyada tanınmış və qəbul edilmiş okeanoloqdur. Onun elmi tədqiqatları, əsasən,
Xəzər dənizinin hidrofizikasına, hidrologiyasına, atmosferlə dənizin qarşılıqlı təsirinə, dənizdə
turbulent mübadilə və turbulent diffuziyanın tədqiqinə, səviyyənin dəyişməsinə, iqlim
dəyişmələrinin Xəzər dənizinə təsirinə, çirkləndiricilərin dənizdə yayılmasının fiziki-coğrafi
modelinin yaradılmasına, Xəzər dənizinin status probleminə və ümumiyyətlə, Xəzərin
geofiziki, hidrofiziki, ekocoğrafi problemlərinin tədqiqinə həsr olunmuşdur.
Kür-Araz hövzəsinin transsərhəd su problemləri, Azərbaycanda səhralaşma prosesinin
tədqiqi, landşaft planlaşdırılması və ətraf mühitin mühafizəsi də Ramiz Məmmədovun əsas
tədqiqat istiqamətlərindəndir. Xəzər dənizinin öyrənilməsi və landşaft planlaşdırılması
sahəsində akademik Ramiz Məmmədov elmi məktəb yaratmışdır.
Elmi işlərlə yanaşı, akademik Ramiz Məmmədov fəal elmi-təşkilati və kadrların
hazırlanması ilə də məşğuldur. Onun rəhbərliyi ilə 15 fəlsəfə və 4 elmlər doktoru
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dissertasiyası müdafiə olunmuşdur. O, hazırda 3 doktorantın, 6 dissertantın elmi rəhbəri,
2 doktorluq dissertasiyasının məsləhətçisidir.
Akademik Ramiz Məmmədov 290 elmi və 73 elmi-publisistik məqalənin, 13 kitab və
1 atlasın müəllifidir. Onun kitablarından 3-ü, elmi məqalələrindən isə 80-i xaricdə çap
olunmuşdur.
O, 2014-cü ildən Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin prezidentidir. 2000-2009-cu illərdə
Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz ölkələri üçün təsis etdiyi Beynəlxalq Ekoloji Mərkəzin
Konsultativ Şurasının prezidenti olmuşdur. Bu təşkilatın fəaliyyətinin strategiyası məhz
akademik Ramiz Məmmədovun bilavasitə rəhbərliyi və iştirakı ilə hazırlanmışdır.
O, “Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası” üçcildlik monoqrafiyasına görə (bir qrup
alimlə birlikdə) elm sahəsində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Mükafatına layıq
görülmüşdür (2016).
Akademik Ramiz Məmmədov 1993-cü ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.
Akademik Ramiz Məmmədovun elmi xidmətlərini nəzərə alaraq və anadan olmasının
70 illik yubileyi ilə əlaqədar Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti
QƏRARA ALIR:
1. AMEA Yer Elmləri Bölməsinə (akademik Fəxrəddin Qədirov) tapşırılsın ki, 2020-ci
ilin yanvar ayından akademik Ramiz Məmmədovun həyat və yaradıcılığı kütləvi
informasiya vasitələrində işıqlandırılsın.
2. AMEA-nın “Elm” Nəşriyyatına (Səbuhi Qəhrəmanov) və AMEA-nın Mərkəzi Elmi
Kitabxanasına (tibb üzrə fəlsəfə doktoru Leyla İmanova) tapşırılsın ki, 2 ay
müddətində akademik Ramiz Məmmədovun biblioqrafiyası nəşr edilsin.
3. Akademik Ramiz Məmmədovun təltif olunması ilə bağlı müvafiq dövlət orqanları
qarşısında vəsatət qaldırılsın.
4. Qərarın icrasına nəzarət AMEA-nın vitse-prezidenti akademik İbrahim Quliyevə
həvalə edilsin.

