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Məlum olduğu kimi, XX əsrin sonunda  Avropa artıq biliklərə əsaslanan cəmiyyət əsrinə daxil 
olmuşdur. Dünyanın bu hissəsinin sosial-iqtisadi inkişafı əhəmiyyətli dərəcədə biliklərin 
istehsalından, əldə edilməsindən və istifadəsindən asılıdır. Bu məqsədlə yaradılmış Avropa Elmi-
Tədqiqat Mərkəzi (AETM) əsas diqqəti elmi-tədqiqatların strateji vacib istiqamətlərinin işlənib 
hazırlanmasına və kadr ehtiyatları ilə effektli idarəetməyə yönəlmişdir. Praktiki olaraq yaradılması 
informasiya fəaliyyətləri yolu ilə texnoloji inkişaf və sənayenin rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi 
üçün Avropa elminin birləşdirilməsi məqsədi güdən 6-cı və 7-ci Çərçivə Proqramının  
reallaşdırılması ilə fəaliyyətə başlamışdır. 7-ci ÇP ilə yanaşı TEMPUS, YUNESKO-nun TWAS 
proqramı, NATO-nun bəzi proqramları, Fransanın Milli Elmi araşdırmalar Mərkəzi, İsveçrə Milli 
Elm Fondu, Almaniyanın Folsfagen şirkəti, Soros fondu Açıq Cəmiyyət İnstitutu, Ukrayna Elm və 
Texnologiya Mərkəzi, Amerikanın Mülki Tədqiqatlar və İnkişaf Fondu, Beynəlxalq Nəzəri Fizika 
Elmi Mərkəzi (İtaliya), Dünya Bankı, İslam İnkişaf Bankı, Səudiyyə Ərəbistanın Kral Əbdüləziz 
adına Elm və Texnologiya Mərkəzi və s.  dünyada aparılan elmi-tədqiqat işlərini maliyyələşdirirlər. 

Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 4 may 2009-cu il tarixli 
sərəncamı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə 
Milli Strategiya» və «Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə Milli 
Strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı Dövlət Proqramı» Respublikamızda elm sahəsində həyata 
keçiriləcək islahatların konseptual əsaslarını özündə əks etdirir. Elmin inkişafını nəzərdə tutan Milli 
strategiyanın əsas məqsədi ölkənin mövcud tələbləri nöqteyi-nəzərindən Azərbaycan elminin 
strukturunun müəyyənləşdirilməsi; Azərbaycan elminin dünya elmi, texnika və texnologiyasının 
prioritet istiqamətlərinə müvafiq şəkildə təşkili; respublikanın iqtisadi inkişafında elmi rolunun 
artırılması; yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasının təmin edilməsi; mühüm sosial-iqtisadi və 
ictimai-siyasi vəzifələrin həlli məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasında fundamental və tətbiqi 
tədqiqatların prioritetlərinin müəyyən edilməsindən ibarətdir. 

Respublika Prezidentinin «Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının gənc alimlərin 
Avropanın elmi mərkəzlərində doktorantura təhsilinin maliyyələşdirilməsi haqqında» 2010-cu il 9 
fevral tarixli sərəncamı, «Ali təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiq edilməsi 
barədə» 2010-cu il 10 fevral tarixli fərmanı Respublikada insan kapitalının inkişafına xidmət edən 
məqsədyönlü strategiyanın həyata keçirildiyini, respublikada elmi tədqiqatların müasir standartlar 
səviyyəsində aparılmasını, ölkənin elmi kadr potensialının artırılmasını Azərbaycan elminin 
beynəlxalq elm məkanına inteqrasiyasının təmin olunmasını daha da sürətləndirmək məqsədi  daşıyır.   

Son zamanlar Respublikamızda elmin inkişafı ilə əlaqədar, həmçinin  bir sıra uğurlu addımlar 
atılmışdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 21 oktyabr 2009-cu il tarixli 
sərəncamı ilə fundamental elmi tədqiqatların stimullaşdırılması, ölkənin təbii resurslarının, mədəni və 
tarixi irsinin öyrənilməsinin gücləndirilməsi, elmin müxtəlif sahələrində aparılan araşdırmaların 
səmərəliliyinin artırılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı 
Fondu yaradılmışdır.  



Hal-hazırda dünyada elmi-tədqiqat işlərinin maliyyələşməsi dövlət büdcəsindən, Beynəlxalq 
fondların xüsusi proqramları çərçivəsində, ianələr, daxili qrantlar, təsərrüfat müqaviləli işlər, firmalar 
və təşkilatlar tərəfindən sifarişlər və digər formalarda həyata keçirilir. 

Bunları nəzərə alaraq, BDU-nun beynəlxalq elm və təhsil məkanına inteqrasiyası Universitetin 
professor-müəllim heyəti və elmi işçiləri tərəfindən uğurla davam etdirilir, praktiki tədbirlər həyata 
keçirilir. Eyni zamanda Universitetdə elmin inkişafına istiqamətlənmiş daxili “50+50” qrant proqramı 
təsis edilmişdir. Universitet əməkdaşlarının Tomson Reyters Agentliyi tərəfindən indekslənən 
jurnallarda 2010-cu ildə çap olunmuş əsərlərinin sayı 2008-ci ilə nisbətən 2,2, 1970-ci ildən 
başlayaraq sovet dövründə 1982-ci ildə ən yüksək göstəriciyə nisbətən 1,5 dəfə artmışdır.  

Lakin bununla yanaşı Universitetin bəzi kafedralarında, ETİ-lərin bəzi şöbələrində, bəzi ETM 
və ETL-lərdə elmi tədqiqat işlərinin günün tələblər səviyyəsində aparılmadığını, aktuallığını itirmiş 
mövzular üzərində elmi araşdırmalar aparıldığını, elmi işçilər arasında üzün illər ərzində 
attestasiyanın keçirilmədiyini,  onların bir çoxunun xarici dil və kompyuter biliklərinin zəif olmasını, 
reytinq cədvəlində orta bal göstəricilərinin aşağı olduğunu nəzərə alaraq  

 
ƏMR EDİRƏM 

 
I. Universitetin elmi-tədqiqat sahəsində kadr potensialının gücləndirilməsi, müasir tələblərə 

cavab verən elmi işçilərlə komplektləşdirilməsi, elmi işçilərin vəzifələrinə təyinolunmanın şəffaf və 
obyektiv aparılması məqsədi ilə ETİ, ETM və ETL-lərdə vakant yerləri tutmaq üçün 16 aprel 2011-ci 
il tarixində “Azərbaycan” qəzetində dərc olunmuş elana uyğun olaraq, elmi sektorda müsabiqələri 
yüksək səviyyədə keçirmək, təqdim olunmuş sənədlərin ekspertizasını təmin etmək, iddiaçıların elmi 
səviyyəsini obyektiv yoxlayıb qiymətləndirmək və iddiaçıların seçiləcəyi Elmi Şuralara tövsiyə 
təqdim etmək məqsədilə bir il müddətində səlahiyyəti olan aşağıdakı tərkibdə komissiya yaradılsın: 

 
1. Əhmədov İdris  

Məcid oğlu 
-k.e.d., Kimya fakültəsinin Üzvi kimya kafedrasının 
professoru 

-sədr  

2. Ağayev Şahin  
Sabir oğlu 

-f.r.e.n., Fizika problemləri ETİ-nin aparıcı elmi işçisi -sədr 
müavini 

3. Fətəliyev Məmməd  
Böyükxan o. 

-t.e.d., prof., Tarix fakültəsinin Avropa və Amerika 
ölkələrinin yeni və müasir tarixi kafedrasının müdiri 

 
-üzv 

4. Vəliyev Şamil  
Qiyas o. 

-fil.e.d., prof., Jurnalistika fakültəsinin Mətbuat tarixi 
kafedrasının müdiri 

-üzv 

5. Hacıyev Zeynəddin  
Camal oğlu 

-fəl.e.d., Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin 
Fəlsəfə (humanitar fakültələr üzrə) kafedrasının 
professoru 

 
-üzv 

6. İsmayılov Çingiz  
Niyazi oğlu 

-c.e.d., Coğrafiya fakültəsinin İqtisadi və sosial 
coğrafiya kafedrasının professoru 

 
-üzv 

7. Qənbərov Xudaverdi  
Qənbər oğlu 

-b.e.d., Biologiya fakültəsinin Mikrobiologiya  
kafedrasının professoru 

 
-üzv 

8. Salmanov Vaqif  
Museyib oğlu 

-f.r.e.d., Fizika fakültəsinin Yarımkeçiricilər fizikası 
kafedrasının professoru 

 
-üzv 

9. Məmmədov Məhərrəm  
Əvəz oğlu 

-fil.e.d. Filologiya fakültəsinin Türkologiya kafedrasının 
professoru  

 
-üzv 

10. Ağayeva Mənsurə  
Tiflis qızı 

-Filologiya fakültəsinin İngilis dili kafedrasının 
müəllimi 

-üzv 

11. Mahmudova Təranə  
Ələddin qızı 

-fil.e.d., Jurnalistika fakültəsinin Beynəlxalq jurnalistika 
kafedrasının  müəllimi 

 
-üzv 

12. Sadayev Əzbər  
Şamı oğlu 

-f.r.e.n., dos., İnformasiya Texnologiyaları Mərkəzinin 
müdiri  

-üzv 

13. Şirinov Faiq Bəşir oğlu -Həmkarlar Komitəsi Məclisinin üzvü -üzv 
 



II. Komissiyaya tapşırılsın ki, müsabiqənin keçirilməsi zamanı iddiaçıların elmi fəaliyyətini 
əks etdirən göstəricilərinin qiymətləndirilməsi üçün xüsusi anket formaları tərtib etsin. Tərtib 
olunmuş anketlərdə iddiaçıların son 10 ildə çap olunmuş elmi əsərləri (monoqrafiyalar, məqalələr, o 
cümlədən, Tomson Reyters Agentliyi tərəfindən indekslənən jurnallarda çap olunmuş əsərlərinin 
sayı), iştirak etdikləri qrantlar, xarici ölkə universitet və elmi mərkəzlərinə ezamiyyətlər, xarici dil və 
kompyuter biliklərinin səviyyəsi  və s. öz əksini tapsın. 

III. İddiaçıların tələb olunan sənədlərinin təlimata uyğun qəbulu Elmi tədqiqat hissəsinə 
tapşırılsın. Elanın müddəti bitdikdən sonra, sənədlər Komissiya təqdim edilsin. 

IV. Komissiyaya tapşırılsın ki, yuxarıda göstərilənləri rəhbər tutaraq, iddiaçılarla sorğu aparıb, 
onlar haqqında komissiyanın rəyini (baş elmi işçi vəzifəsini tutmaq istəyənlər üçün - BDU, digərləri 
üçün isə-fakültə və ya ETİ) Elmi Şuralarına təqdim etsinlər. 

V.  Elmi Şura üzvləri hər bir iddiaçı haqqında verilmiş tövsiyə ilə tanış olduqdan sonra Şura 
üzvləri tərəfindən gizli səsvermə keçirilsin. 

VI.  Səsvermənin nəticələri Rektorun əmri ilə rəsmiləşdirilsin. 
VII. Sənədləşmələrə ümumi nəzarət ETH-nin rəisi prof.İ.N.Əliyevaya  tapşırılsın. 
VIII. Əmrin icrasına nəzarət Elmi işlər üzrə prorektor, prof.İ.Ə.Əliyevə tapşırılsın. 
 

ƏSAS: Rektorun dərkənarı ilə  Elmi işlər üzrə prorektorun təqdimatı. 
 
 

REKTOR                                               akad.A.M.MƏHƏRRƏMOV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


