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Akademik Abdulla Qarayevin
110 illik yubileyi haqqında
14 yanvar 2020-ci il tarixində Azərbaycanda fiziologiya elminin inkişafında böyük
xidmətləri olan, görkəmli alim və ictimai xadim, tibb elmləri doktoru, professor, Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Əməkdar elm xadimi, Əməkdar həkim Abdulla
İsmayıl oğlu Qarayevin anadan olmasının 110 ili tamam olur.
Akademik Abdulla Qarayevin elmi fəaliyyəti əsasən əzələ və sinir toxuması
potensiallarının maddələr, sulu karbonlar mübadiləsinin vəziyyətindən asılılığı, özünütənzim
mexanizmində iştirakının fiziologiyası və neyrokimyasının, Azərbaycan ərazisində təbii
balneoloji mənbələrin tibdə istifadəsi probleminin araşdırılmasına həsr olunmuşdur.
Respublikada eksperimental fiziologiya istiqamətinin əsasını qoyan akademik Abdulla
Qarayev bu sahədə tanınmış elmi məktəbin yaradıcısıdır.
Abdulla Qarayev Azərbaycan Dövlət Universitetinin rektoru (1944-1950), Azərbaycan
Elmlər Akademiyasının Biologiya və Kənd Təsərrüfatı Elmləri Bölməsinin akademik-katibi
(1952-1956),

Fiziologiya

İnstitutunun

direktoru

(1953-1968),

vəzifələrində

çalışmış,

Ümumittifaq Fizioloqlar cəmiyyəti Azərbaycan bölməsinin, Respublika Ali və Orta İxtisas
Təhsili Komitəsinin sədri, Beynəlxalq Beyin Tədqiqatları Təşkilatının üzvü, Azərbaycan
Respublikası Bilik cəmiyyətinin sədr müavini olmuşdur. 1968-ci ildə alimin bilavasitə
təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə yaradılmış Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Fiziologiya
İnstitutu hazırda akademik Abdulla Qarayevin adını daşıyır.
Akademik Abdulla Qarayev 300-dən çox elmi əsərin, o cümlədən 7 monoqrafiyanın
müəllifidir. Onun rəhbərliyi altında 20-dən artıq elmlər doktoru və namizədi hazırlanmışdır.
Akademik Abdulla Qarayev görkəmli alim, pedaqoq, elm təşkilatçısı olmaqla yanaşı,
respublikanın ictimai həyatında da fəal iştirak etmiş, 2 çağırış Azərbaycan SSR Ali Sovetinin
deputatı olmuşdur.
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Alimin əməyi dövlət tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş, o, “Qırmızı Ulduz”, “Qırmızı
Əmək Bayrağı” ordenləri və medallarla təltif olunmuş, bir sıra fəxri adlara layiq görülmüşdür.
Qeyd olunanları nəzərə alaraq, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti
QƏRARA ALIR:
1. Azərbaycan

Milli

Elmlər

Akademiyasının

vitse-prezidenti

akademik

İradə

Hüseynovaya və AMEA-nın Akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya
İnstitutuna (biologiya elmləri doktoru, professor Ulduz Həşimova) tapşırılsın:
1.1. Akademik Abdulla İsmayıl oğlu Qarayevin 110 illiyinə həsr olunmuş yubiley
yığıncağı və elmi konfrans keçirilsin;
1.2. Kütləvi informasiya vasitələrində alimin həyat yolu və elmi fəaliyyəti
işıqlandırılsın, “Abdulla Qarayev – 110” adlı kitabça nəşrə hazırlansın.
2. Qərarın

icrasına

nəzarət

Azərbaycan

Milli

Elmlər

vitse-prezidenti akademik İbrahim Quliyevə həvalə edilsin.

Akademiyasının

birinci

