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Akademik Abel Məhərrəmovun
70 illik yubileyi haqqında
5 yanvar 2020-ci il tarixində Azərbaycan kimya elminin tanınmış nümayəndələrindən
olan görkəmli alim, Bakı Dövlət Universitetinin kimya kafedrasının müdiri, kimya elmləri
doktoru, professor, AMEA-nın həqiqi üzvü Abel Məmmədəli oğlu Məhərrəmovun 70 yaşı
tamam olmuşdur.
Akademik Abel Məhərrəmov 1971-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsini
bitirmiş, 1973-1976-cı illərdə Moskva Dövlət Universitetində aspirant olmuş, 1976-cı ildə
namizədlik, 1991-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş və elə həmin ildə də professor
elmi adını almışdır.
1976-cı ildə Bakı Dövlət Universitetində əmək fəaliyyətinə başlayan akademik Abel
Məhərrəmov tədris hissəsinin müdiri, dekan müavini, dekan vəzifələrində işləmiş, 1999-2018ci illərdə isə

Bakı Dövlət Universitetinin rektoru vəzifəsində çalışmışdır. O, 2001-ci ildə

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, 2007-ci ildə isə həqiqi üzvü seçilmişdir.
2016-cı ildə Rusiya Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü seçilmişdir.
Qara Dəniz Hövzəsi Ölkələri Universitetləri Assosiasiyasının (2002-2004) prezidenti
seçilən Abel Məhərrəmov, 2015-ci ildən Avrasiya Universitetlər Assosiasiyasının vitseprezidentidir.
Akademik Abel Məhərrəmov 2005-ci və 2010-cu illərdə Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin üzvü seçilmiş, 10 il Azərbaycan-Yaponiya Parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi
qrupuna rəhbərlik etmişdir. O, Yeni Azərbaycan Partiyasının İdarə Heyətinin və Siyasi
Şurasının üzvüdür.
Akademik Abel Məhərrəmov üzvi kimya və neft kimyası sahələrində geniş tədqiqatlar
aparan və elmi məktəb yaradan tanınmış kimyaçı alimdir. Onun rəhbərliyi ilə BDU-da zərif üzvi
sintez və Nanoaraşdırmalar laboratoriyaları, Rentgen Quruluş Analiz (RQA), Kütlə, NMR, İQ
spektrometriya metodlarını özündə birləşdirən müasir Fiziki-Kimyəvi Tədqiqatlar Mərkəzi
yaradılmışdır. Akademik Abel Məhərrəmovun təşəbbüsü ilə yeni bir istiqamət – qeyri-kovalent
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monokristalların formalaşmasında bu əlaqələrin rolunu araşdıran elmi qrup yaradılmışdır.
Akademik Abel Məhərrəmovun rəhbərliyi ilə ilk dəfə olaraq üzvi kimyada “Dopinq
effekti” kimi tanınan yeni sintez metodu müəyyən edilmişdir. Bununla da, çətin alınan və ya
praktiki cəhətdən alınması mümkün olmayan bəzi sinif üzvi maddələrin sintezi həyata
keçirilmişdir.
Akademik Abel Məhərrəmovun bilavasitə rəhbərliyi ilə 50-dən çox fəlsəfə doktoru və 20dən çox elmlər doktoru dissertasiya işlərini uğurla müdafiə etmişdir. Elmi fəaliyyəti dövründə
alimin yarıdan çoxu aparıcı xarici elmi jurnallarda olmaqla, 1200-dən artıq elmi məqalə və
tezisi dərc edilmişdir. O, 55 ixtira, 24 monoqrafiya, 54 dərslik və dərs vəsaitinin müəllifidir.
Onun Web of Science agentliyinin siyahısına daxil olan jurnallarda 347 elmi məqaləsi çap
olunmuş və həmin məqalələrə 1643 dəfə istinad edilmişdir.
Akademik Abel Məhərrəmov 2000-ci ildə elm və təhsilin inkişafında nailiyyətlərinə görə
Əməkdar elm xadimi fəxri adına, 2009-cu ildə Azərbaycanda təhsilin və elmin inkişafındakı
xidmətlərinə görə “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir. O, Milli təhsilin inkişafı və beynəlxalq
təhsil məkanında inteqrasiya proseslərinə verdiyi töhfələrə görə 2004-cü ildə Rumıniyanın
Komandor dərəcəli ali “Qızıl ulduz” ordeninə layiq görülmüş, 2012-ci ildə “Elm və Texnologiya
sahəsində ISESCO mükafatı”nı almışdır. 2019-cu ildə akademik Abel Məhərrəmov
Azərbaycanda təhsilin və elmin inkişafındakı xidmətlərinə görə 2-ci dərəcəli “Əmək” ordeni
ilə təltif edilmişdir.
Akademik Abel Məhərrəmovun Azərbaycanda kimya elminin inkişafındakı xidmətlərini
və 70 illik yubileyini nəzərə alaraq, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti
QƏRARA ALIR:
1. Akademik Abel Məhərrəmov AMEA-nın Fəxri fərmanı ilə təltif edilsin.
2. AMEA Rəyasət Heyəti aparatının İctimaiyyətlə əlaqələr, mətbuat və informasiya
şöbəsinə (filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Ağahüseyn Şükürov) tapşırılsın ki,
akademik Abel Məhərrəmovun həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş materialların
KİV-də işıqlandırılması təmin edilsin.
3. Qərarın icrasına nəzarət AMEA-nın vitse-prezidenti akademik Dilqəm Tağıyevə
həvalə edilsin.

