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Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti, Dövlət Mükafatı və Heydər
Əliyev Mükafatı laureatı, akademik Xoşbəxt Bağı oğlu Yusifzadənin 90 illik yubileyidir.
Akademik Xoşbəxt Yusifzadə 1930-cu ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1952-ci ildə Azərbaycan Sənaye İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)
Geoloji-kəşfiyyat fakültəsini bitirmişdir. O, 1960-cı ildə namizədlik, 1987-ci ildə doktorluq
dissertasiyası müdafiə etmiş, 2005-ci ildə professor elmi adını almışdır. 2007-ci ildə
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü seçilmişdir.
Akademik Xoşbəxt Yusifzadə əmək fəaliyyətinə keçmiş SSRİ Neft Sənayesi Nazirliyi
“Dövlətxüsusineftlayihə” təşkilatının Bakı filialında başlayaraq “Azərdənizneft” Birliyində
kəşfiyyat rəisi, geoloji şöbə rəisinin müavini, “Azneft” Birliyində geoloji şöbənin böyük geoloqu
vəzifələrində çalışmışdır. 1954-cü ildə “Gürganneft” trestinin (indiki “Neft Daşları” NQÇİ)
birinci mədəninin böyük geoloqu vəzifəsinə təyin edilmiş, o vaxtdan da dəniz neft yataqlarının
kəşfiyyatı və işlənməsinin məşhur iştirakçılarından və rəhbərlərindən biri kimi tanınmışdır.
1958-1963-cü illərdə “Neft Daşları” Mərkəzi elmi tədqiqat və istehsalat işləri sexinin baş
geoloqu və rəisi, Sovet İKP-nin XXII qurultayı adına Neft mədənləri idarəsi (keçmiş
“Gürganneft”) rəisinin müavini, baş geoloq, 1963-1970-ci illərdə “Başdənizneft” idarəsində
baş geoloq müavini, şöbə rəisi, “Dənizneft” İB geoloji-kəşfiyyat şöbəsinin rəisi, baş geoloqun
müavini olmuşdur. 1970-1992-ci illərdə “Xəzərdənizneft” İstehsalat Birliyinin, Ümumittifaq
“Xəzərdənizneftqaz” Sənaye Birliyinin, “Xəzərdənizneftqaz” İstehsalat Birliyinin baş direktor
müavini, baş geoloq, 1992-1994-cü illərdə “Azərineft” Dövlət Konserninin birinci vitseprezidenti, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti (ARDNŞ) prezidentinin müşaviri,
1994-2004-cü illərdə ARDNŞ-də geologiya, geofizika və yataqların işlənməsi üzrə vitseprezident vəzifələrində çalışmışdır. 2004-cü ildən şirkətin birinci vitse-prezidentidir.
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Akademik Xoşbəxt Yusifzadənin elmi fəaliyyətinin əsasını dəniz neft və qaz-kondensat
yataqlarının axtarışı, kəşfiyyatı və işlənməsinin aktual problemləri, onların həll olunmasının
metod və prinsipləri təşkil edir. Onun bilavasitə iştirakı və rəhbərliyi ilə Xəzərdə 20-dən artıq
neft və qaz yatağı, o cümlədən məşhur “Azəri”, “Çıraq”, “Günəşli”, “Şahdəniz”, “Ümid”,
“Abşeron” yataqları kəşf olunmuş və istismara daxil edilmişdir. X.Yusifzadə 193 elmi əsərin, o
cümlədən 18 monoqrafiya və 8 ixtiranın müəllifidir.
Onun rəhbərliyi ilə 3 fəlsəfə doktoru, 2 elmlər doktoru yetişdirilmişdir.
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Akademiyasının akademiki, Gürcüstan Milli Elmlər Akademiyasının xarici həqiqi üzvü, Rusiya
Beynəlxalq Mühəndislik Akademiyasının fəxri akademiki, geoloq və geofiziklərin milli, eləcə
də beynəlxalq assosiasiyalarının üzvü, həmçinin bir sıra elmi jurnalların və “Azərbaycan Milli
Ensiklopediyası”nın redaksiya heyətinin üzvüdür.
AMEA-nın həqiqi üzvü, görkəmli neftçi-alim akademik Xoşbəxt Yusifzadənin geologiya
sahəsində xidmətlərini nəzərə alaraq və anadan olmasının 90 illik yubileyi ilə əlaqədar
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti QƏRARA ALIR:
1. AMEA-nın Geologiya və Geofizika İnstitutu (akademik Akif Əlizadə) tapşırılsın ki,
akademik Xoşbəxt Yusifzadənin yubileyinə həsr olunmuş İnstitut Elmi şurasının
iclası keçirilsin.
2. AMEA Rəyasət Heyəti aparatının İctimaiyyətlə əlaqələr, mətbuat və informasiya
şöbəsinə (filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Ağahüseyn Şükürov) tapşırılsın ki,
akademik Xoşbəxt Yusifzadənin həyat və elmi yaradıcılığına həsr olunmuş
materialların KİV-də işıqlandırılması təmin edilsin.
3. Qərarın icrasına nəzarət AMEA-nın birinci vitse-prezidenti akademik İbrahim
Quliyevə həvalə edilsin.

