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Bakı şəhəri          16 iyul 2020-ci il 
 

AMEA Rəyasət Heyəti aparatının  

əsasnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında 
 

Son illər dövlət başçısının ölkənin siyasi, iqtisadi və mədəni həyatının əsaslı şəkildə 

modernləşdirilməsi istiqamətində həyata keçirdiyi fəaliyyətin mühüm istiqamətlərindən birini 

idarəetmə sistemində infrastrukturun optimallaşdırılması, şəffaflığın artırılması, yeni 

idarəetmə mexanizmlərinin tətbiqi və kadrlardan daha səmərəli istifadə edilməsi sahəsində 

kompleks islahatlar təşkil edir. Bu islahatlar  elmi və elmi-təşkilati fəaliyyət sahəsində siyasəti 

həyata keçirən ali dövlət qurumu kimi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının qarşısında da 

mühüm vəzifələr qoyur.  

Bu vəzifələri yerinə yetirmək məqsədilə AMEA-nın fəaliyyəti geniş təhlil edilərək 

qiymətləndirilmiş, yaxın beş il üçün AMEA-nın prioritet elmi istiqamətləri müəyyənləşdirilmiş, 

AMEA Rəyasət Heyətinin yeni tərkibi seçilmiş, AMEA-nın Nizamnaməsinə bir sıra mühüm 

əlavə və dəyişikliklər edilmiş, AMEA Rəyasət Heyəti aparatının yeni strukturu işlənib 

hazırlanmış və təsdiq edilmişdir.  

AMEA-nın Nizamnaməsinə əsasən AMEA-nın vəzifələrinin yerinə yetirilməsini təmin 

edən kollegial icra orqanı AMEA-nın Rəyasət Heyətidir. Digər dövlət orqanlarının müvafiq 

istiqamətlərdə həyata keçirdiyi idarəetmə funksiyalarını elmi fəaliyyət sahəsində AMEA-nın 

Rəyasət Heyəti və onun aparatı yerinə yetirir. 

AMEA Rəyasət Heyətinin vəzifə və funksiyalarının həyata keçirilməsində AMEA 

Rəyasət Heyəti aparatının mühüm rolu vardır. AMEA-da elmi-təşkilati fəaliyyətin müasir 

tələblər səviyyəsində qurulması, elmi tədqiqat işlərinin təşkili, elm və innovasiya sahəsində 

idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi, Azərbaycan Respublikasında bütün elmi və ali təhsil 

müəssisələrinin elmi tədqiqat fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi və istiqamətləndirilməsi, 

fundamental və tətbiqi elmi tədqiqat işlərinin monitorinqi, analitik təhlili, yüksəkixtisaslı       

elmi kadrların hazırlanması, xarici elmi əlaqələrin inkişaf etdirilməsi və s. AMEA Rəyasət 

Heyəti aparatının əsas vəzifələridir. 
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Lakin AMEA Rəyasət Heyəti aparatının fəaliyyət istiqamətləri, hüquq və vəzifələri, 

habelə idarə olunmasının prinsipləri indiyədək heç bir normativ-hüquqi sənədlə müəyyən 

edilməmişdir. Bu da onun öz vəzifələrini lazımi səviyyədə yerinə yetirməsinə mane olur.  

Bu istiqamətdə normativ-hüquqi tənzimlənmənin həyata keçirilməsini təmin etmək 

məqsədilə AMEA-nın Nizamnaməsinin 8.19.9-cu bəndində AMEA Rəyasət Heyəti aparatının 

əsasnaməsinin hazırlanması nəzərdə tutulmuşdur.  

AMEA-nın Nizamnaməsini rəhbər tutaraq, AMEA Rəyasət Heyəti aparatının 

əsasnaməsinin layihəsi hazırlanıb AMEA-nın Rəyasət Heyətinə təqdim edilmişdir. Təqdim 

olunmuş əsasnamə layihəsini müzakirə edərək Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 

Rəyasət Heyəti QƏRARA ALIR: 

 

1. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti aparatının əsasnaməsi 

təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

2. AMEA Rəyasət Heyətinin üzvlərinə, AMEA Rəyasət Heyəti aparatının struktur 

bölmələrinə, AMEA-nın elmi müəssisə və təşkilatlarına tapşırılsın ki, öz 

fəaliyyətlərində  həmin əsasnaməni rəhbər tutsunlar. 

3. AMEA-nın akademik-katibi Əminağa Sadıqova tapşırılsın ki, həmin əsasnamədən  

irəli gələn normativ sənədlərin, təlimatların və metodik göstərişlərin hazırlanıb tətbiq 

edilməsini təmin etsin. 

4. AMEA Rəyasət Heyəti aparatının struktur bölmələrinin rəhbərlərinə tapşırılsın ki, bir 

ay müddətində rəhbərlik etdikləri struktur bölmənin əsasnaməsini hazırlayıb AMEA-

nın Rəyasət Heyətinə təqdim etsinlər. 

5. Qərarın icrasına nəzarət AMEA-nın prezidenti akademik Ramiz Mehdiyevə həvalə 

edilsin. 

 

 

 


