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GİRİŞ 
 

Hər bir dövlətin davamlı inkişafı, iqtisadi, siyasi və hərbi qüdrəti təhsilin keyifiyyəti və səviyyəsi, 
həmçinin ölkənin elmi potensialı və bu sahələrdəki uğurları ilə bilavasitə bağlıdır. Yenidən 
müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkəmizin davamlı inkişaf strategiyası, habelə müasir dünyada baş 
verən qlobal siyasi, iqtisadi, sosial və ekoloji problemlər Azərbaycanın elmi əsaslar üzərində inkişafını 
zərurətə çevirmişdir. Müstəqilliyimizin bərpasından keçən 30 il ərzində dövlətin diqqət və qayğısı 
sayəsində ölkəmizdə elm və təhsil sahələri sürətlə inkişaf edib, bu istiqamətdə nailiyyətlər qazanılıb. 
Bu sahələrin inkişafı, yüksək ixtisaslı elmi və elmi-pedaqoji kadr hazırlığı, bütövlükdə, ölkəmizin 
hərtərəfli inkişafının hərəkətverici qüvvəsinə çevrilmişdir. Son illər ərzində ölkəmizdə milli maraqlara 
və bəşəri dəyərlərə əsaslanan müasir elm və təhsil sistemi formalaşmışdır. 

Elm və təhsilin inkişafına dövlət səviyyəsində göstərilən qayğıya birbaşa olaraq 
dövlətçiliyimizin və müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsinə, xalqımızın tərəqqisinə və rifah halının 
yüksəldilməsinə xidmət edən məqsədyönlü siyasətin tərkib hissəsi kimi baxılmalıdır. UNESCO 
tərəfindən elm və təhsil əsri adlandırılmış və 4-cü sənaye inqilabının baş verdiyi XXI əsrdə elm, təhsil 
və sənayenin məharətlə əlaqələndirilməsi, bir-biri ilə inteqrasiya olunmuş şəkildə və müasir 
texnologiyalar və innovasiyaların tətbiqi yolu ilə inkişaf etdirilməsi ən aktual və prioritet məsələdir. 
Bu gün Azərbaycanda məhz bu istiqamətləri əhatə edən dövlət siyasəti aparılır, iqtisadi potensialı 
intellekt kapitalına çevirmək sahəsində mühüm və davamlı işlər görülür. 

Müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkəmizdə elm və təhsilin inkişafı müstəqil Azərbaycan 
Respublikasının memarı və qurucusu ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə birbaşa bağlıdır. Ulu 
öndərin yenidən Azərbaycan rəhbərliyinə qayıdışından dərhal sonra elmə və alimlərə göstərdiyi 
xüsusi diqqət və qayğısı nəticəsində müşahidə edilən uzunmüddətli durğunluq inkişaf mərhələsi ilə 
əvəz olundu. Yüksəkixtisaslı kadrların hazırlanması, cəmiyyətdə müəllimlərin və alimlərin nüfuzunun 
artırılması sahəsində bir sıra mühüm qərarlar qəbul edildi, tədbirlər həyata keçirildi. “Azərbaycan 
Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında ölkə başçısının 1999-
cu il 15 iyun tarixli sərəncamı elm-təhsil sahəsində yaranmış problemlərin aradan qaldırılması və 
Azərbaycanın elm, təhsil və iqtisadi sahələr üzrə regionun lider dövlətinə çevrilməsi istiqamətində 
müstəsna əhəmiyyətə malik dövlət sənədi oldu. Ümummilli lider Heydər Əliyev elm və təhsilin 
ölkəmizin inkişafındakı rolundan danışarkən deyirdi: “Bu təhsil sisteminin nə qədər dəyərli olduğunu 
ondan görmək olar ki, Azərbaycanda yüksək savada, biliyə, ixtisasa, yüksək elmə malik insanlar var 
və onlar cəmiyyətin çox hissəsini təşkil edir. Əgər bunlar olmasaydı, Azərbaycanın iqtisadiyyatı belə 
güclü inkişaf edə bilməzdi. Bunlar olmasaydı, Azərbaycan elmi inkişaf edə bilməzdi. Bunlar 
olmasaydı, biz indi Azərbaycanı müstəqil dövlət kimi idarə edə bilməzdik. Onları qiymətləndirmək 
lazımdır və on illərlə əldə etdiyimiz nailiyyəti heç vaxt unutmamalıyıq”. Ulu öndər elm və təhsil 
siyasətini daim prioritet olaraq önə çəkmiş, hər iki sahənin idarə edilməsində yeni yanaşmaların 
tətbiq edilməsini əsas vəzifələrdən biri hesab etmişdir. 

Müstəqil Azərbaycanın qurucusu Heydər Əliyevin elm və təhsil sahəsində müəyyənləşdirdiyi 
siyasət bu gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən özünəməxsus 
kreativliklə və yeni çalarlarla zəngiləşdirilməklə keyfiyyətcə yeni mərhələdə uğurla davam etdirilir. 
Ölkə başçısı tərəfindən bu istiqamətdə aparılan işlər Azərbaycan xalqının parlaq gələcəyinə xidmət 
edəcək səviyyədə peşəkarlıqla həyata keçirilir və gələcəyə daha böyük nikbinliklə baxmağa əsas 
verir. Əlbəttə ki, bütün bunların əsas meyarı elm və təhsilin inkişafının innovativ iqtisadi islahatlarla 
da uzlaşdırılmasıdır. Ölkə rəhbərinin müvafiq fərmanları ilə “Təhsil haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu və ilk 
dəfə olaraq “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qüvvəyə minmişdir. 

“Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ölkədə elmi fəaliyyətin təşkili, idarə 
edilməsi və inkişafı sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsiplərini, elmin və elmi-innovasiya 
fəaliyyətinin məqsədlərini, elmi fəaliyyət subyektlərinin hüquq və vəzifələrini, elmin 
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maliyyələşdirilməsi mexanizmlərini, elmi nailiyyətlərin stimullaşdırılması və onlardan istifadənin 
təşkilati-hüquqi əsaslarını müəyyən edir. Bu qanun müstəqil dövlətimizin elm siyasətinin əsaslarını 
təşkil edir və bu sahənin inkişafı baxımından böyük önəmə malikdir. 

Qanunun qarşıya qoyduğu əsas vəzifələr Azərbaycan alimlərinin cəmiyyətin inkişafında və bu 
istiqamətdə qarşıya çıxan problemlərin həllində rolunu artırmaq, ölkənin gələcək inkişafında 
iştirakını və məsuliyyətini yüksəltmək, həmçinin beynəlxalq aləmə inteqrasiyasını sürətləndirmək 
kimi vacib məsələlərdir. Qanun elmin inkişaf etdirilməsi, elmi məktəblərin yaradılması, elmi biliklərin 
yayılması və tanıdılması, elmi işçilərin əməyinin stimullaşdırılması, yaradıcı gənclərin elmi fəaliyyətə 
fəal cəlb edilməsi məqsədilə müxtəlif sosial həvəsləndirmə vasitə və mexanizmlərindən istifadə 
olunması, gənc alimlərin sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması, doktorantura və magistraturanı 
müvəffəqiyyətlə bitirən gənc mütəxəssislərin müvafiq elmi vəzifəyə müsabiqədənkənar təyin 
olunması kimi əsas vəzifələri də qarşıya qoyur. 

Son onilliklərdə ölkədə elmin davamlı inkişafının təmin edilməsi məqsədilə dövlət başçısının 
müvafiq fərman və sərəncamlarına əsasən, Gənclər Fondu və Elmin İnkişafı Fondu yaradılmış, 
Gənclər üçün Prezident Mükafatı, Elm, texnika, memarlıq, mədəniyyət və ədəbiyyat üzrə Dövlət 
Mükafatları təsis edilmiş, Mərkəzi Elmi Kitabxananın və “Azərbaycan Milli Ensiklopediyası” Elmi 
Mərkəzinin yeni binaları müasir üslubda tikilib istifadəyə verilmiş, bir şox elm və təhsil qurumları 
əsaslı təmir edilmiş və ya yenidən qurulmuş, maddi-texniki təchizatı əhəmiyyətli dərəcədə 
yaxşılaşdırılmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 4 may tarixli 255 nömrəli 
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”nın icrası ilə bağlı görülmüş işlər, 
bütövlükdə, Azərbaycanda elmin inkişafına böyük təkan vermişdir. 

Strategiya çərçivəsində elm sahəsində idarəetmə sisteminin və elmi infrastrukturun 
modernləşdirilməsi, elmi tədqiqatların prioritetlərinin ölkənin sosial-iqtisadi, elmi-mədəni 
problemlərinin həllinə, dünya elminin inkişaf istiqamətlərinə uyğun müəyyənləşdirilməsi, elmi-
tədqiqat müəssisələrinin və bütövlükdə elmin maliyyələşdirilmə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, 
yüksəkixtisaslı kadrların hazırlanması, elmlə təhsilin inteqrasiyası, elmi işçilərin sosial təminatının 
yaxşılaşdırılması, elmin normativ-hüquqi bazasının və informasiya təminatının gücləndirilməsi, 
beynəlxalq elm məkanına inteqrasiya istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

Elm və təhsilin davamlı inkişafı ölkədə gənclər siyasətinin düzgün qurulmasından da bilavasitə 
asılıdır. Çünki, müasir Azərbaycan gəncliyi digər sahələrlə yanaşı, elm və təhsilin də davamlı 
inkişafının, innovasiyaların tətbiqinin hərəkətverici qüvvəsi və gələcək üçün qarantıdır. 
Müstəqilliyimizin zəmanəti olan elm, təhsil və innovasiyalar – bilik, savad və müasirlikdir, gəncliyi 
gələcəyə aparan işıqlı yoldur. Prezident İlham Əliyev sosial-iqtisadi inkişafın yeni, məsuliyyətli və 
mürəkkəb mərhələsində ölkənin intellektual gələcəyini təmin etməyin yolunu məhz bu sahələrin 
rəqabətədavamlı inkişafında, onların müasir tələblər səviyyəsinə çatdırılmasında görür. Bu 
proseslərdə isə gənclərin böyük potensialından rasional istifadə olunmaqdadır. Azərbaycanın 
innovasiyaların tətbiqini nəzərdə tutan yeni xarakterli inkişaf strategiyası isə qlobal rəqabət 
şəraitində ölkənin elmi potensialının davamlı şəkildə yüksəldilməsini, gənc, yaradıcı, yüksək 
intellektual səviyyəli insanların istedadından rasional şəkildə istifadə olunmasını nəzərdə tutur. 

Bu gün Azərbaycanda innovativ biliklərə və tətbiqlərə əsaslanan yeni texnologiyaların 
yaradılması, innovativ və rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyatın formalaşmasına, universitet və elmi-
tədqiqat müəssisələrində elmi və innovativ proseslərin idarə olunmasına, prioritet istiqamətlərin 
düzgün və çevik olaraq müəyyənləşdirilməsinə, elmi nəticələrin kommersiyalaşdırılmasına, 
təhsilalanlarda, müəllim və alimlərdə yaradıcı və innovativ yönümlü düşüncənin inkişaf etdirilməsinə 
xüsusi diqqət verilir, uyğun şərait yaradılır. Elə bu səbəbdəndir ki, bu gün Azərbaycan dünyada 
sürətlə inkişaf edən və modernləşən dövlət kimi tanınır və qəbul edilir, beynəlxalq indekslər üzrə 
sıralamada inamla irəliləyir. 
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Dövlətimizin başçısının qarşıya qoyduğu ən mühüm vəzifələr sırasında sosial-iqtisadi inkişafın 
innovativ və kreativ vasitələrlə sürətləndirilməsi də mühüm yer tutur. İnnovasiya proseslərinin 
intensivliyinin artırılması hazırda qlobal iqtisadi sistemdə baş verən dəyişikliklərin mühüm 
istiqamətlərindəndir. Bu mənada, tədqiqat və sənaye qurumları ilə əməkdaşlıq edən və innovativ 
inkişaf sisteminə malik təhsil müəssisələri cəmiyyətimizin təhsil və elm sahəsində yüksəkixtisaslı 
kadrlara olan ehtiyacını təmin etməklə yanaşı, “sosial ehtiyacların ödənilməsi” missiyasını da öz 
üzərlərinə götürür. 

Əlbəttə ki, bu missiyanın yerinə yetirilməsində əlverişli “öyrənmə-öyrətmə” mühiti ilə yanaşı, 
çevik qərarlar qəbul edə bilən istedadlı mütəxəsisslərin, xüsusilə də, gənc nəslin də olması vacibdir. 
Məhz belə təhsil müəsisələrində elmi araşdırmalar və innovasiyalar təhsil prosesinin ayrılmaz tərkib 
hissəsinə çevrilir, əmək bazarında rəqabətədavamlı yüksək ixtisaslı mütəxəssislər hazırlanır, nəticəsi 
nüfuzlu elmi nəşrlərdə dərc olunan və prioritet istiqamətlərdə elmi tədqiqatlar aparılır və patentlərin 
lisenziyalaşdırılması yolu ilə elmi-tədqiqat yönümlü yeni texnologiyaların inkişafına mühüm töhfə 
verilir. Azərbaycan gəncləri hər zaman dövlətimizin diqqət mərkəzindədir və onların hərtərəfli 
inkişafı ölkəmizin sosial-iqtisadi və elmi-mədəni inkişafı ilə sıx əlaqədədir. Yetişməkdə olan gənc 
nəslin öz bilik, savad və bacarıqlarının, böyük potensialının effektli reallaşdırılmasını, cəmiyyətdə 
özünə layiqli yer tutmasını və xidmətini təmin edən şəraitin yaradılması məqsədilə dövlətin gənclər 
siyasətinin tərkib hissəsi kimi prioritetlər müəyyənləşdirilmiş və kompleks tədbirlər mütəmadi 
olaraq həyata keçirilməkdədir. 

Son illər ölkənin ictimai-siyasi, elmi-mədəni həyatında gənclərin fəal iştirakı, yeni tələbə və 
gənclər təşkilatlarının formalaşması və onların inkişafı üçün hər cür şəraitin yaradılması, gənclərin 
sosial problemlərinin həlli, beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində layihələrinin həyata keçirilməsi, 
gənclər təşkilatlarının beynəlxalq əlaqələrinin qurulması, Azərbaycanda bununla bağlı mötəbər 
tədbirlərin, forumların keçirilməsi, daşıyıcısı gənclər olan mədəniyyətlərarası dialoqun təşkili 
istiqamətində qətiyyətli addımlar atılıb, mühüm qərarlar qəbul edilmişdir. 

Prezident İlham Əliyevin 2007-ci il 16 aprel tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2007–2015-ci 
illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsil üzrə Dövlət Proqramı” bütün təbəqədən olan 
gənclərin xaricdə təhsilinə geniş imkanlar yaratdı. Bu proqram çərçivəsində yüzlərlə gənc dünyanın 
ən nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində təhsillərini davam etdirir. Azərbaycan gəncləri ölkənin elmi, 
ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni həyatında fəal iştirak edir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2013-cü il 2 iyul tarixli fərmanı ilə elm, təhsil, mədəniyyət, gənclər siyasəti və gənclərlə iş, ictimai və 
sosialyönümlü fəaliyyət, innovasiya və sahibkarlıq fəaliyyəti sahələrində xüsusi fərqlənən istedadlı 
gənclərə “Gənclər üçün Prezident Mükafatı” təsis olundu. 

Həyata keçirilən dövlət gənclər siyasəti Azərbaycan gəncliyinin inkişafına təkan vermiş, onların 
özlərini cəmiyyətdə təsdiq etməsində, milli vətənpərvərlik ruhunda inkişaf etməsində, gənclərimizin 
dövlətçiliyə bağlı, intelektual, yüksək dünyagörüşlü bir qüvvə kimi formalaşmasında mühüm rol 
oynayıb. 44 günlük Vətən müharibəsi dövründə biz bunun bir daha şahidi olduq. 

Son illərdə ölkədə aparılan kadr islahatları, gənclərin dövlət strukturlarında məsuliyyətli 
vəzifələrə təyinatı müasir dövrdə ölkəmizdə dərin bilikli və yüksək bacarıqlı gənc kadrlar korpusunun 
formalaşmasında, yüksək təhsil göstəriciləri olan gəncləri cəlb etməklə idarəçilik sistemində 
beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və innovativliyin təmin edilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Ölkənin kadr potensialında aparılan gəncləşmə siyasəti bu gün, bir çox sahələrdə olduğu kimi, 
elm və təhsil sahəsində də öz bəhrəsini verməkdədir. Ali təhsil almış gənclərə göstərilən yüksək 
etimad müxtəlif ixtisaslar üzrə elmi biliklərə yiyələnən tələbələrin stimullaşdırılması baxımından 
xüsusilə əhəmiyyətlidir. 

Azərbaycan dövlətinin elm, təhsil və gənclər siyasətinə ölkəmizin ali təhsil ocaqlarının flaqmanı 
olan Bakı Dövlət Universiteti də öz məxsusi töhfəsini verməkdədir. Universitet rəhbərliyi və 
professor-müəllim heyətinin ümdə məqsədi gənclərin savadlı, dərin bilikli və yüksək bacarıqlı, geniş 
dünyagörüşünə malik, vətənpərvər və dövlətçilik ənənələrinə sadiq vətəndaş kimi formalaşdırılması, 
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Azərbaycanın parlaq gələcəyini təmin edə biləcək yüksəkixtisaslı peşəkar kadrlar yetişdirməklə 
ölkəmizin intellektual insan kapitalını zənginləşdirməkdir. 

Bu gün BDU-da tələbə-gənclərin hərtərəfli inkişafı, müasir meyarlara uyğun ali təhsil almaları, 
əmək bazarının tələblərinə cavab verən rəqabətədavamlı kadr kimi yetişmələri, onların ictimai 
təşəbbüslərinin dəstəklənməsi, idarəetmə və tədqiqat yönlü fəaliyyətə cəlb edilməsi, fəal həyat 
mövqeyinin formalaşdırılması və möhkəmləndirilməsi, ictimai həyatda təşəbbüskarlıqlarının 
stimullaşdırılması, gənclərin asudə vaxtının səmərəli təşkili üçün hər bir şərait yaradılmışdır. 
Universitetdə yeni yaradılmış “Humanitar məsələlər və gənclər siyasəti” şöbəsi fəaliyyət göstərir. 
Universitetdə yüzlərlə ixtisas və ixtisaslaşmalar sırasında ali təhsilin bakalavriat və doktorantura 
səviyyələrində “Sosial iş” ixtisası, magistratura səviyyəsində isə “Gənclərlə iş” ixtisaslaşması üzrə 
kadr hazırlığı da həyata keçirilir. 

Universitetdə gənclərin innovativ potensialı və təşəbbüskarlığının dəstəklənməsi, intellektual 
fəaliyyətə daha geniş cəlb edilməsi, təhsilə, elmə, mədəniyyət və incəsənətə, yeni texnologiyalara 
marağının, nailiyyətlər əldə etmək imkanlarının artırılması, onlarda müstəqil dövlətçilik ənənələrinə 
hörmət və sədaqət hissinin gücləndirilməsi, tələbə-gənclər arasında sağlam rəqabət və elmi ünsiyyət 
mühitinin yaradılması, informasiya texnologiyaları vasitəsilə innovativ düşüncənin təşviq edilməsi, 
onların sosial-məişət problemlərinin həlli istiqamətində davamlı və ardıcıl addımlar atılır, 
məqsədyönlü tədbirlər icra olunur. 

Tədris prosesinin elmi tədqiqatla əlaqələndirilməsi, innovativ istiqamətlərin inkişaf etdirilməsi, 
elm və təhsilin istehsalatla inteqrasiyasının gücləndirilməsi, tələbə, magistrant və doktorantlarda 
tədqiqatçılıq və peşə fəaliyyəti üçün zəruri olan praktiki bilik, bacarıq və vərdişlərin 
formalaşdırılması, müxtəlif elm sahələrində elmi yeniliklərin və innovasiyaların tədris prosesinə 
tətbiqi, müvafiq ixtisas sahələri üzrə aparıcı mütəxəssislərin tədris prosesinə cəlb edilməsi və birgə 
elmi tədqiqatların aparılması istidamətində BDU-da yeni mərkəzlər, şöbələr yaradılmış, müasir tipli 
laboratoriyalar fəaliyyətə başlamışdır. 

Hazırda BDU-da 16 fakültə, 120 kafedra, 2 elmi-tədqiqat institutu (ETİ), 3 elmi-tədqiqat 
mərkəzi (ETM), 21 elmi-tədqiqat laboratoriyası (ETM), 55 tədris laboratoriyası, 1 elmi kitabxana, 5 
muzey, 5 beynəlxalq institut və mərkəz, 1 filial, 1 kollec, 1 lisey, 11 inzibati-idarəetmə mərkəzi 
fəaliyyət göstərir. BDU kafedralarının AMEA və digər qurumlarda 13 filialı mövcuddur. 

Fizika və riyaziyyat istiqamətləri üzrə prioritetləri, elmi-tədqiqat prosesinin müasir tələblərə 
uyğun şəkildə təşkil edilməsini nəzərə alaraq BDU Fizika Problemləri və Tətbiqi Riyaziyyat elmi-
tədqiqat institutlarında dövrün tələblərinə cavab verən yeni şöbələr yaradılıb. Elmi-tədqiqat 
institutları fundamental və tətbiqi xarakterli tədqiqatlarla məşğul olur, innovativ layihələrin yerinə 
yetirilməsində iştirak edir, elmi işlərin sənaye və iqtisadiyata tətbiqini genişləndirir. Elmi fəaliyyətin 
təşkili və innovasiyalar Mərkəzi, Tədrisin təşkili və idarə olunması Mərkəzi, Tələbələrin elmi-texniki 
yaradıcılıq Mərkəzinin birgə fəaliyyəti çərçivəsində tələbələrdə yaradıcılığın formalaşdırılması və 
kreativlik üçün qeyri-standart tapşırıqların birgə əməkdaşlıq və komanda şəklində həll olunması və 
öz fərdi biliklərini paylaşmaq bacarıqlarının aşılanması istiqamətində işlər aparılır. Onlara elmi 
ideyaların reallaşdırılması, patentləşdirilməsi, təbliği və tətbiqi istiqamətlərində elmi və pedaqoji 
yönümlü təlimlər keçirilir, elmi tədbirlər təşkil olunur. Yeni texnologiyaların transferi və gənc 
tədqiqatçılara öyrədilməsi, sənayedə çalışan mütəxəssislərin tədrisə cəlb olunması, dünyanın 
müxtəlif (ABŞ, İtaliya, Qazaxstan, Ukrayna, Yaponiya, Rumıniya, Almaniya, Macarıstan, Çex 
Respublikası və s.) elmi-tədqiqat institutlarında və universitetlərində çalışan mütəxəssislərin ustad 
dərsləri, mühazirələri və elmi seminarları təşkil olunur. Gənc tədqiqatçılara alınmış elmi nəticələrin 
əsasında məqalələrin tərtibatı və dərc olunması istiqamətində müxtəlif təlimlər təşkil edilir. 

COVID-19 pandemiyasının yaratdığı çətinliklərə baxmayaraq, 2020-ci ildə universitetdə 
professor-müəllim heyəti və əməkdaşlar tərəfindən 45 monoqrafiya, 37 kitab, 52 dərslik, 73 dərs 
vəsaiti, 2403 məqalə, o cümlədən 1166 məqalə xaricdə, 950 tezis, o cümlədən 568 tezis xaricdə, 17 
metodik göstəriş, 187 proqram nəşr etdirilib. Xaricdə nəşr olunmuş 1166 məqalədən 578-i, yəni 
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bütün xaricdə nəşr olunmuş məqalələrin 45 faizi müxtəlif nüfuzlu beynəlxalq xülasələndirmə və 
indeksləmə sistemlərinə (bazalarına) (Web of Science, Scopus, Copernicus və digər) daxil olan 
impakt faktorlu jurnallarda nəşr olunub. Son 5 il ərzindəki elmi nəşrlərin illər üzrə təhlili göstərir ki, 
xaricdə dərc olunmuş məqalə sayının ümumi məqalə sayına olan faiz nisbəti ildən-ilə artır. Hazırda 
BDU dünyanın 58 ölkəsindəki müxtəlif qurumlar ilə sıx elmi əməkdaşlıq edir. 

2020-ci ildə Azərbaycan üzrə “Web of Science” bazasına daxil olan jurnallarda dərc olunmuş 
1942 məqalədən 391-i BDU əməkdaşlarına aiddir. “Clarivate Analytics” şirkətinin “InCites” 
qiymətləndirmə sisteminin nəticələrinə əsasən, 2015–2020-ci illər ərzində Azərbaycan üzrə dərc 
olunmuş elmi əsərlər içərisində BDU-nun payı 21 faiz və Azərbaycan Respublikasındakı bütün ali 
təhsil müəssisələri üzrə dərc olunmuş elmi əsərlərdə isə 44 faizdir. 

“Clarivate Analytics” şirkətinin rəsmi məlumatına əsasən, 1975-ci ildən bugünə qədər BDU 
əməkdaşları, doktorantları və tələbələri tərəfindən Web of Science bazasına daxil olan jurnallarda 
3188 elmi əsər nəşr edilib. Bu əsərlərə 15043 dəfə istinad edilib. BDU-nun h-indeksi (h -indeks və ya 
Hirş indeksi alimlərin, elmi təşkilatın fəaliyyətinin elmi məqalələr və həmin məqalələrə istinada görə 
kəmiyyət göstəricisidir) 45-ə (bu o deməkdir ki, bu bazaya daxil olan dərgilərdə nəşr edilmiş 45 elmi 
əsərin hər birinə ən azı 45 dəfə istinad edilib), hər bir əsərə edilən istinadların orta sayı isə 4,72-yə 
qədər yüksəlib. Onu da qeyd edək ki, 2017-ci ilin sonunda BDU-nun h-indeksi 31-ə bərabər idi. 

Həm struktur islahatlarının aparılması, həm də prioritet istiqamətlərin dəqiqləşdirilməsi, 2020-
ci ildə pandemiyanın yaratdıqları çətinliklərə baxmayaraq, elmi nəticələrin keyfiyyətinin kifayət 
qədər artmasına səbəb olmuşdur. Bunun nəticəsidir ki, BDU əməkdaşlarının 2020-ci ildə Q1 və Q2 
kvartil kateqoriyalı jurnallarda dərc etdirdiyi elmi məqalələrin sayı 2015-ci illə müqayisədə 2,5 dəfə 
artmışdır. 

2020-ci ildə BDU əməkdaşları 10 patent almışlar. Mühüm nəticə kimi riyaziyyat üzrə 16, fizika 
üzrə 13, kimya üzrə 8, biologiya üzrə 6, geologiya üzrə 1, coğrafiya üzrə 2, ekologiya üzrə 1, tarix 
üzrə 10, beynəlxalq münasibətlər üzrə 1, sosial elmlər və psixologiya üzrə 2 (cəmi 60) elmi-tədqiqat 
işi AMEA-nın illik hesabatına daxil edilməsi üçün təqdim olunmuşdur. 

Universitetin əməkdaşları 22 (9 beynəlxalq və 13 respublikadaxili) elmi layihə həyata 
keçirmişlər. Bu layihələr Avropa Birliyinin Horizon və TEMPUS proqramları, TUBİTAK, Elmin İnkişafı 
Fondu, AMEA, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Azneft 
İstehsalat Birliyi və digər yerli və xarici təşkilatlar tərəfindən maliyyələşdirilir. 

Ölkəmizdə konvergens-innovativ biliklərə və praktiki vərdişlərə malik ali təhsilli mütəxəssislərə 
artan tələbatı nəzərə alaraq, 2020-ci ildə BDU istehsalat müəssisələri ilə olan mövcud əlaqələrini 
genişləndirmişdir. Bu da gələcəkdə istedadlı mütəxəssislərin sayının artmasına, innovativ təhsil 
proqramları və fəaliyyətlərinin çoxalmasına, elmi ideyaların kommersiyalaşdırılmasına kömək 
edəcəkdir. 2020-ci ildə fakültə, ETİ, ETM və ETL-lərin elmi-tədiqat istiqamətləri BDU-nun inkişaf 
strategiyasına uyğunlaşdırılmış, fundamental və tətbiqi istiqamətlərə üstünlük verilmişdir. 

BDU-da Tədqiqat, İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə Mükəmməllik Mərkəzinin (Excellence Center) 
yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Mərkəzin əsas vəzifəsi təhsil-elm-istehsalat 
əlaqəsinin tətbiq və elmi nəticələrin kommersiyalaşdırılması prinsipləri əsasında gücləndirilməsi və 
BDU-nu daha da inkişaf etdirərək tədqiqat universiteti statusuna nail olunmasıdır. Son 2 il ərzində 
BDU-da Sənaye kimyası, Rəqəmsal araşdırmalar, Mikrobiologiya və virusologiya, Biomühəndislik, 
Kompleks geoloji və geofiziki tədqiqatlar kimi yeni sənaye yönümlü ETL-lər yaradılmış, istehsalat ilə 
əlaqələr qurulmuşdur. 2020-ci ildə BDU-da qeyd olunan istiqamətlərdə bir sıra kommersiya əsaslı 
neft və qaz sənayesi üzrə layihə müqavilələri imzalanmışdır. 

Hazırda 5 layihə (2 layihə kimya üzrə, 3 layihə rəqəmsal araşdırmalar üzrə) icra edilir. Bəhs 
edilən layihələrə tələbələrin və gənc alimlərin tədqiqatçı köməkçisi qismində cəlb edilməsi onların 
təcrübə qazanmasına və müstəqil olaraq elmi ideyalarının həyata keçirilməsinə şərait yaratmışdır. 
Tələbələrin tədqiqatlara əsas hərəkətverici qüvvə kimi cəlb olunması universitetin intellektual 
inkişafına xidmət etməkdədir. 
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Böyük tarixə və zəngin ənənələrə malik Bakı Dövlət Universiteti öz tələbələri və məzunları ilə 
fəxr edir. 44 günlük Vətən müharibəsində işğal altında olan torpaqlarımızı azad edib xalqımıza Zəfər 
sevinci yaşadanlar, müqəddəs şəhidlik zirvəsinə ucalanlar, savaş meydanında can qoymuş və qan 
axıtmış qazilər sırasında universitetimizin gəncləri də az olmamışdır. 

Bu gün tələbə-gənclərimiz ölkədaxili və beynəlxalq layihələrdə fəal iştirak edir, müsabiqələrdə 
qalib olurlar. Əminik ki, bu gün BDU-da təhsil alan, elmi biliklərə və təhsilə münasibəti, ictimai fəallığı 
ilə hər birimizə qürur hissi yaşadan gənclərimiz, ümumiyyətlə, müasir Azərbaycan gəncliyi 
dövlətimizin və xalqımızın etimadını layiqincə doğruldacaq, gələcək fəaliyyətləri ilə elm və təhsilin 
davamlı inkişafını, müstəqil Azərbaycanın parlaq gələcəyini təmin edəcəklər. 

 

BDU-DA TƏLƏBƏLƏRİN VƏ GƏNC TƏDQİQATÇILARIN ELMİ FƏALİYYƏTİ 

 
2020-ci ildə BDU-nun strategiyasına uyğun olaraq tələbələrin və gənc tədqiqatçıların elmi-

tədqiqatlara cəlb olunması, onlarda elmi ideyaların reallaşdırılması, patentləşdirilməsi, tanıtımı və 
tətbiqi istiqamətlərində COVİD-19 pandemiyası ilə əlaqədar olaraq onlayn formada və karantin 
qaydalarına riayət olunmaqla ənənəvi formada elmi və pedaqoji yönümlü təlimlər keçirilmiş, elmi 
tədbirlər təşkil olunmuşdur. Belə ki, məsələlərin həlli üçün təhsil-elmi-tədqiqat-innovasiya 
istiqamətində aşağıdakı istiqamətlərdə işlər görülmüşdür: 

• Tələbələrə I kursdan elmi rəhbərlər təyin edilmişdir ki, bu işə BDU-nun kafedraları ilə yanaşı 
ETİ, ETL və ETM-in elmi işçiləri də cəlb olunmuşdur;  

• Fakültə Tələbə Elmi Cəmiyyətlərinin (TEC) fəaliyyətinə sərbəstlik verməklə fəaliyyəti 
sürətləndirilmiş, TEC-lər tərəfindən elmi seminarlar və ildə bir dəfə elmi konfranslar təşkil 
olunmuşdur. Seminar və konfranslarda əsas təşkilatçı kimi tələbələr önə çəkilmişdir. 

• Elmi seminar və konfranslarda uyğun fakültə, kafedra, ETİ, ETL, ETM elmi işçi və professor-
müəllim heyəti və Elmi fəaliyyətin təşkili və innovasiyalar Mərkəzinin mütəxəssisləri iştirak 
etmiş, tələbələrin hansı sahədə daha çox uğur əldə edə biləcəyi müəyyən edilərək bacarıqlı 
tələbələr yerli və beynəlxalq layihələrə cəlb olunmuşdur. 

• Seçilmiş tələbələrin xarici dildə danışmaq bacarıqlarının artırılması istiqamətində işlər 
görülür. 

• Vaxtaşırı olaraq xarici ölkələrdə çalışan tanınmış alimlərin iştirakı ilə onlayn mühazirələr və 
ustad dərsləri təşkil olunmuş, onların təcrübələri bölüşdürülmüşdür. 

• Seçilmiş tələbələrdən ibarət STARTUP qrupları yaradılmış, onlarda ideyadan-biznesə doğru 
istiqamətində təlimlər keçirilmişdir.  

Bu məqsədlə 2020-ci ildə BDU-da tələbələrdən ibarət qruplara müxtəlif istiqamətlərdə xüsusi 
dərsdənkənar məşğələlərin keçirilməsi, texnoloji bilik və bacarıqlarının artırılması üçün BDU-da 
TƏLƏBƏLƏ ELMİ-TEXNİKİ YARADICILIQ MƏRKƏZİ yaradılmışdır. Mərkəzdə Elektronika, 
Biotexnologiya, Proqramlaşdırma və Mexanika istiqamətləri üzrə dərnəklər fəaliyyət göstərir. 
Pandemiya dövrünün çətinliklərinə baxmayaraq, fəaliyyət göstərdiyi qısa müddət ərzində Mərkəzdə 
tələbələr tərəfindən müxtəlif ideyalar əsasında qurğu və cihazlar hazırlanmış, tələbələrin təhsil-elm-
innovasiya istiqamətində fəaliyyətinin artırılması məqsədilə elmi seminarlar, ustad dərsləri və 
konfranslar təşkil olunmuşdur. 

BDU-nun elmi-tədqiqatçılarının sifarişi ilə tələbə-STARTUP qrupları tərəfindən layihələr 
əsasında sənayedə tətbiqi üçün təklif olunan və təklifi nəzərdə tutlan cihaz və qurğular 
hazırlanmışdır. Tələbə elmi-texniki yaradıcılıq mərkəzində əsasən BDU-da elmi-tədqiqatlar zamanı 
istifadə olunan (və oluna  biləcək) cihaz və qurğuların hazırlanması və gələcəkdə sənayedə istehsalı 
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istiqamətində işlər sürətləndirilmişdir. Tələbələr və gənc tədqiqatçılar tərəfindən düzəldilmiş 
qurğular:  

 

1. Spin Koater 
 
Tələbələrin Elmi-Texniki Yaradıcılıq Mərkəzinin əməkdaşları və tələbələr tərəfindən müxtəlif 

elektron cihazların müxtəlif xassəli baza materiallarının mikro- və nanoquruluşlu bircins nazik 
təbəqələrinin asanlıqla alınmasına imkan verən Spin Koater qurğusu hazırlanmışdır. Qurğu bir çox 
texniki xüsusiyyətləri ilə mövcud analoqlarını üstələyir.  

Spin koater əsasən məhlul və ya gel formasında olan müxtəlif nanomaterialların, polimetlərin 
(PVA, PVDF və s.) nazik təbəqələrinin hamar səthlərdə alınması üçün istifadə olunur. Spin koaterlər 
parametrlərinə və işləmə prinsiplərinə görə müxtəlif olur. Ədəbiyyatlarda bu qurğu qısaca “spinner’” 
olaraq da adlandırılır. Spin koaterdə baza elementləri kimi AC mühərrik, ESC, Taxometr, 220V~12V 
çevirci enerji bloku, altlıq disklər, məhlulu püskürtmək üçün 50 ml həcmli qab və  xarici sorucu 
nasosdan istifadə edilir. 

Stasionar disk üzərinə müəyyən həcmdə tökülən məhlul diskin fırlanması nəticəsində 
mərkəzdənqaçma qüvvəsinin təsiri ilə bircins formada yayılmağa başlayır. Diskin fırlanma sürətini 
(RPM) idarə etməklə disk üzərində əmələ gələn nazik təbəqənin qalınlığını idarə etmək mümkündür. 
Aydındır ki, RPM nə qədər yüksək olarsa əmələ gələn təbəqə bir o qədər nazik ölçülü olacaqdır. 
İstehsal olunan spin koaterlər əsasən 3000 RPM, 5500 RPM, 10000RPM kimi sürətlərə malik olur. 

Bu qurğuda diskin fırlanma sürəti 8500 RPM-də elektronik olaraq limitləndirilmişdir.  
 

                       

 
Disk üzərində əmələ gələn nazik təbəqənin səthi, ölçü baxımından səthin bütün nöqtələrində 

bircins olmalıdır. Buna görə də, istifadə olunan elektrik mühərriki yüksək RPM-lərdə maksimum 
dərəcədə stabil olmalı və diskin səthinə heç bir titrəyiş verməməlidir. DC (sabit cərəyan) mühərriklər 
bu baxımdan əlverişsizdir. Belə ki, onlar 8500 RPM kimi yüksək sürət əldə etməyə imkan vermir və 
ya bu sürətlərdə çox titrəyiş yaradır. Bu baxımdan BDU-nun tələbələri tərəfindən hazırlanmış 
qurğuda 3-fazalı dəyişən cərəyanla işləyən fırçasız (Brushless BLDC) mühərrik istifadə olunmuşdur. 

BLDC mühərriklər həmçinin, çox effektiv, dözümlü, yüksək sürətli və tam titrəyişsiz 
mühərriklər hesab olunur. Mühərrikləri sadə potensiometrlərlə idarə etmək mümkün olmadığından 
qurğuda 3 çıxışlı 30 A ESC – elektronik sürət idarəedici mikrosxem istifadə olunmuşdur. Mikrosxem 
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vasitəsilə diskin fırlanma sürətini 150 RPM – 8500 RPM intervalında idarə etmək mümkündür.  
Matorun RPM-i elektronik taxometr vasitəsilə ölçülür. Üzərində nazik təbəqə yetişdirilən diskləri 
dəyişmək, müxtəlif ölçülü disklərdən və püskürtmə tüplərindən istifadə etmək mümkündür. Qurğu 
220V AC gərginliyi altında, 50Hz tezlidə işləyir. Tələbələr tərəfindən hazırlanmış qurğu hal-hazırda 
BDU-nun Nanoaraşdırmalar Elmi-tədqiqat Mərkəzində təcrübələrin ararılmasında istifadə edilir. 

 

2. Yeni tip fotokatalitik reaktor 
Məlumdur ki, fotokataliz prosesi zamanı maddə üzərinə düşən işıq şüası maddəni zərərsiz H2, 

O2  kimi elementlərə qədər katalitik olaraq parçalayır. Fotokataliz prosesinin baş verməsi üçün düşən 
işığın enerjisi (hv) parçalanan materialın qadağan olunmuş zolağının enindən böyük olmalıdır. 
Fotokataliz prosesinin sürətini və effektivliyini artırmaq üçün müxtəlif fotokatalizatorlardan istufadə 
olunur. Fotokatalizator üzərinə işıq şüasının düşməsi nəticəsində materialın katalitik parçalanma 
prosesini sürətləndirən maddələrdir. 

Fotokataliz prosesini aparılması üçün reaktorun kəşf edilmədiyi vaxtlarda belə təbiətdə, ətraf 
mühitdə minlərlə fotokataliz prosesi baş verirdi. Bütün bu proseslər günəş şüalarının təsiri altında 
təbii formada baş verirdi. Buna misal olaraq günəş şüalarının təsiri ilə təbiətdəki, dəniz və 
okeanlardakı mikroorqanizmlərin və zərərli birləşmələrin parçalanaraq məhv olmasını göstərmək 
olar. Lakin daha sonralar fotokatalitik reaktor kəşf edildikdə bu prosesi reaktorun daxilində 
ultrabənövşəyi şüaların təsiri altında tədqiq olunmasına başlandı.  

 
Hazırlanan yeni tip fotokatalitik reaktorda UB şüa ilə yanaşı, müxtəlif dalğa uzunluqlu (müxtəlif 

rənglərdə olan) işıq şüalarınında istifadə edilməsi nəzərdə tutulur. Bu baxımdan reaktor daxilində 7 
rəngdə sinxron formada işıq verən RGB LED-lərin qurlaşdırılmışdır. Bu 7 rəng işığın dispersiyası 
nəticəsində əmələ gələn və dalğa uzunluğu ilə bir-birindən fərqlənən rənglərdir. Qurğudan istifadə 
etməklə müxtəlif parametrli bu işıq şüalarının fotokataliz prosesinə təsiri müəyyən edilir və bunun 
nəticəsində geniş spektral diapazona malik nanokatalizatorların sintez edilməsi istiqamətində 
tədqiqatlar aparılır. Həmçinin reaktor üzərində tətqiq edilən maddə üzərinə inteqral işığı və ya günəş 
şüalarını yönəltmək üçün lupalı mexanizmin də qurlaşdırılması nəzərdə tutulmuşdur. 

Reaktor daxilində fotokataliz prosesini aparmaq üçün su soyutma sisteminə malik üç hissədən 
ibarət olan kvars kolba yerləşdirilmişdir. Bu kvars kolba istər UB, istərsə də digər rəngli şüaları tam 
formada buraxma qabiliyyətinə malikdir. Şəkildən də göründüyü kimi həm içərisində məhlul olan, 
həm də UB lampa olan kolba su soyutma sistemi vasitəsilə soyudulur.  
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Daxilində suyu soyudaraq nasos vasitəsilə onu reaktor daxilində dövr etdirən və beləliklə, 
tədqiq olunan materialların və UB lampanın temperaturunu stabil saxlayan qurğunun da 
fotokatalitik reaktorla paralel olaraq gələcəkdə hazırlanması nəzərdə tutulur. Məlumdur ki, UB 
şüaları insan gözünə və dərisinə olduqca zərərli təsir göstərir. Bu baxımdan gələcəkdə həm UB 
işıqlanmanın kənardan idarə edilməsi nəzərdə tutulur.  

Həmçinin daha az həcmə malik materialları UB şüaların təsiri altında katalitik parçalamaq üçün 
aşağıdakı şəkildəki kimi mini-reaktorun hazırlanmasıda nəzərdə tutulmuşdur. 
 

                     
 
 

 
 

Beləliklə, geniş spektral diapozona malik işıq şüalarını materiallara tətbiq etməyə imkan verən 
yeni tip reaktorun sayəsində daha effektiv fotokatalizatorların da sintezi mümkün olacaqdır. Bu tip 
fotokatalitik maddələr də öz növbəsində çox geniş tətbiq sahələrə malikdirlər. Buna misal olaraq 
özü-özünü təmizləyən şüşə-keramika istehsalı, tullantı suların təmizlənməsi, üzvi çirkləndiricilərin 
parçalanması və.s kimi mühim sahələri göstərmək olar ki, bu sahələrdə fotokatalizatorların tətbiqi 
olduqca effektivdir.  

Tələbələr tərəfindən hazırlanmış yeni tip fotokatalitik reaktorun imkanlarından istifadə 
etməklə materilları daha böyük enerjiyə malik işıq şüaları ilə şüalandırmaq mümkündür ki, bu da öz 
növbəsində müxtəlif tipli fotokatalizatorarlın formlaşamasına səbəb olur.  

 

3. Triboelektrik nanogenerator 
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BDU-nun gənc alimləri tərəfindən tibbdə, hərbi kəşfiyyatda, uzunmüddətli səyahətlərdə və s. 
istifadə olunan bir çox daşına bilən elektron cihazların uzunmüddətli və effektiv işləməsini təmin 
edən yeni növ qidalandırma mənbələri – miniatür triboelektrik generator (TEG) hazırlanmışdır. 
Hazırlanmış TEG elektrik enerjisini generasiya edən digər sistemlərlə müqayisədə sadə iş mexanizmi, 
miniatürlüyü, çevikliyi və maya dəyəri baxımından daha ucuz olması ilə fərqlənir. TEG mexaniki, 
külək, su dalğaları və s. kimi enerji mənbələrindən elektrik enerjisi əldə etməyə imkan verir. Gənc 
tədqiqatçılar tərəfindən “Scotch yoke” (dairəvi hərəkəti düzxətli hərəkətə çevirən qurğudur) 
əsasında külək enerjisini generasiya edən TEG yaradılmış və çeviricilik qabiliyyəti yoxlanılmışdır. 
Miniatür qurğu 5 V gərginlik, 6.5 nA cərəyan və 0.3 mkVt orta çıxış gücü əldə etməyə imkan verir. 

Triboelektrik seriyaya malik xüsusi dielektrik materiallar vardır  ki, onlar hər hansı təsirlə 
kontakta gətirilən zaman material səthlərində induksiya olunmuş yüklər yaranır. Dielektrik 
materiallarda induksiyalanmış yüklərin  yaratdığı elektrik sahəsi bağlı sahə hesab olunur. Bu sahədən 
istifadə edərək dielektrik materialın səthinə yapışdırılan  metal elektrodlarda potensiallar fərqi 
yaratmaq olar. Metal elektrodlar kimi nanomateriallardan istifadə etmək əmələ gələn sahənin 
qiymətinin artmasına səbəb olur. Yaradılacaq sistem əsasında insanların mexaniki hərəkət zamanı 
atdığı hər addımla elektrik enerjisi istehsal oluna və saxlanıla bilər. Normal bir yetkin insan gündəlik 
həyatda gəzərək 150 kkal enerji sərf edir, beləki bu enerji cib telefonunu 20 dəfə doldura bilən 170 
Vt elektrik gücünə uyğun gəlir. Beləliklə, sərf olunan bu mexaniki enerjini mümkün qədər elektrik 
enerjisinə çevirmək tələb olunur. Alternativ enerji kimi insan hərəkəti ilə bağlı olan mexaniki 
enerjinin seçilməsi və onlardan istifadə olunaraq daha böyük çıxış gücünün əldə olunması vacib 
energetik  prosesdir. 

Tələbələr tərəfindən triboelektrik nanogenerator üçün ilkin prototipi hazırlanmış və müəyyən 
hesablamalar aparılmışdır. Qurğunun sənaye yönümlü tam formasının hazırlnması üzərində işlər 
davam etdirilir. Onuda qeyd etmək olar ki, istifadə olunan elektrodlar gümüş əsaslı  nanonaqillərdir. 
Bu tip nanonaqillər elekrtik sahəsinə daha həssas hesab olunur. 
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1. Üzvi çirkləndiricilərin fotokatalitik parçalanması üçün effektiv Ag-Ag2S-CdS hibrid 

nanostrukturlarının sintezi və yeni tip miniatür Fotokatalitik reaktorun layihələndirilməsi 
Layihə rəhbəri və iştirakçıları: 
Mirsultanova Reyhan (doktorant), Qəhrəmanlı Lalə (doktorant), Nəsibov İlyas (magistr)  

 
Fotokatalitik xassəyə malik yarımkeçirici əsaslı hibrid nanostrukturlar sinergetik qarşılıqlı təsir 

ilə əlaqəli olaraq enerji, katalitik, ətraf mühitin çirkləndiricilərdən təmizlənməsi baxımından 
potensial tətbiq imkanına malikdirlər. Layihədə ilkin olaraq Ag nanonaqillərinin üzərində Ag2S nazik 
təbəqəsinin formalaşdırılması nəzərdə tutulur. Daha sonra bu strukturun üzərində geniş zolaqlı CdS 
nazik təbəqəsi formalaşdırılacaqdır. Bu tip hibrid nanokatalizatorlar (Ag-Ag2S-CdS) geniş spektrdə 
dalğa uzunluğunu udmağa imkan verir. Bu da istifadə olunan fotokatalizatorların effektivliyinin 
yüksəlməsinə səbəb olacaqdır. Bundan başqa bu tip kvant ölçülü hibrid nanostrukturlar həm də fiziki 
obyekt kimi maraqlıdır.  

Məlumdur ki, fotokatalizatorların köməyi ilə üzvi çirkləndirici maddələri parçalamaq 
mümkündür. Bu zaman fotoelektron selinin artırılması təmizlənmə prosesinin effektivliyini artıra 
bilər. Bu da öz növbəsində tullantı suların təmizlənməsi kimi tətbiq sahələrinin yaranmasına gətirib 
çıxarır.  Beləliklə, bu layihədə əsas məqsəd üzvi çirkləndiricilərin parçalanması üçün effektiv geniş 
spektral diapazona malik müxtəlif qalınlıqlı Ag-Ag2S-CdS hibrid nanokatalizatorların hazırlanması, 
onların üzvi çirkləndiricilərin parçalanması üçün istifadəsinin mümkünlüyünü tədqiq etmək və 
fotokataliz prosesinin aparılması üçün yeni tip fotokatalitik reaktor hazırlamaqdır. 

Layihənin elmi-ideyası çoxkomponentli hibrid nanostrukturların alınması üçün müxtəlif növ 
təbəqələrdən istifadə etmək və kvant ölçülü effektlərdən istifadə edərək fotokataliz prosesinin 
spektral diapazonunun genişləndirilməsi,çox geniş spektral diapazonda udulmanı və 
fotoelektronların generasiyasını təmin etməkdir.Beləliklə, generasiya olan fotoelektron selinin 
miqdarı və yeni tip hibdid nanostrukturların effektivliyi artacaqdır. Alacağımız nanostrukturlar geniş 
spektral diapazona malik olduqları üçün spektrin müxtəlif oblastlarında fotokataliz prosesi 
aparılacaq və bu nanokatalizatorların hansı oblastda daha effektiv olduğu müəyyən ediləcəkdir. 
Layihənin praktiki əhəmiyyəti yaradılacaq yeni tip nanostruktururlar vasitəsilə üzvi çirkləndiricilərin 
təmizlənməsi prosesinin  günəş şüasından istifadə etməklə daha səmərəli və effektiv olmasını təmin 
etməkdir. 

 

 
2. Gümüş nanonaqillərindən istifadə edərək portativ elektronik cihazların enerji yığımı üçün 

oriqami strukturlu triboelektrik nanogeneratorların hazırlanması 
Layihə rəhbəri və iştirakçıları: 
Orxan Güləhmədov (doktorant), Həsənov Vüqar (magistr), İsmayılov Orxan (magistr),  
Məmmədov Hüseyn (bakalavr), Ağayev Şübeyr (bakalavr) 

 
Son dövrlərdə elm və texnologiyanın inkişafı, yeni növ daşınabilən elektronik cihazların 

yaranması insanları bu cihazların işləməsi üçün  enerji mənbələrinin axtarılmasına sövq edir. Ən 
yaxşı seçim cihazları yerində elektrik enerjisi ilə təmin etməkdir. Enerji toplama sistemlərinin tətbiqi 
bu məsələləri həll edə bilər. Bu baxımdan triboelektrik generatorların istifadəsi böyük maraq 
doğurur. Xüsusilə geyinilə bilən əşyalar üçün triboelektrik generatorların istifadəsi gündəlik həyatda 
elektrik təhlükəsizliyinə də kömək edə bilər. Belə generatorların işləməsi üçün külək, su dalğaları, 
mexaniki hərəkətdən istifadə oluna bilər. Qidalandırma mənbəyi kimi triboelektrik 
nanaogeneratorlardan istifadə edərək insanların hərəkəti ilə bağlı olan mexaniki enerjinin elektrik 
enerjisinə çevrilməsi və yığılması böyük maraq kəsb edir. Əldə olunan belə tip enerjidən istifadə 
edərək portativ elektronik cihazların işləməsini təmin etmək olar.  İndiki dövrdə daşınabilən 
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elektronik cihazlar yaşayış və sağlamlıq baxımından rahat olduğuna görə çox faydalıdır. Bu cür 
elektronik cihazlar, insanların onları daşımaq yükünü asanlaşdırır və fərdlərin təcili vəziyyətdə 
istifadə etməsinə kömək edir.  Yeni növ enerji toplamaq strategiyasına malik olan triboelektrik 
nanogenerator özündə bir sıra üstünlükləri əks etdirir. Bunlara yüngül çəkiyə, yüksək çıxış gücünə, 
elastikliyə malik olması və ucuz başa gələn olmasını göstərmək olar. Bu üstünlüklər az enerji tələb 
edən elektronik cihazlarda bizə yaxşı tətbiqetmə imkanı yaradır. 

Bütün bunları nəzərə alaraq təqdim olunan layihədə alternativ enerji kimi mexaniki 
enerjidən   istifadə edilərək yüksək çıxış gücünə malik triboelektrik nanogeneratorların düzəldilməsi 
nəzərdə tutulur. Bu triboeletrik nanogenerator əsasında portativ elektronik cihazların fəaliyyətinin 
mümkünlüyünün araşdırılması qarşıya qoyulan məsələrdən biridir. 

Layihənin məqsədi: İnsan hərəkəti ilə bağlı mexaniki enerjidən istifadə olunaraq yüksək çıxış 
gücünə malik triboelektrik nanogeneratorun yaradılması; Triboelektrik nanogeneratorun çıxış 
parametrlərindən istifadə edərək onun elektronik cihazlarda tətbiqinin mümkünlüyünün 
araşdırılması 

Layihənin elmi ideyası: Bir dielektrik materialın təmas səthi ikinci materialın səthi ilə təmas 
edib ayrılanda birinin səthi müsbət, digərinin səthi isə mənfi yüklənir. Bu yüklərin yaratdığı elektrik 
sahəsi qapalı elektrik sahəsi olduğu üçün ondan bir-başa istifadə etmək mümkün olmur. Əlavə 
elektrodlardan istifadə olunaraq yaranan elektrik sahəsinin idarə olunmasını həyata keçirmək olar. 
Triboelektrik nanogeneratorun işləməsi üçün biz mexaniki enerjidən (insan hərəkəti ilə bağlı enerji) 
istifadə edirik. Dielektrik materialların oriqami (kağız qatlama sənətidir) üsulu ilə konstruksiya 
olunması və kontakta gətirilən səthlərin sayının artması, materialın səthində yaranan 
yükldaşıyıcıların sayının artmasına səbəb olacaqdır. Elektrod kimi istifadə olunan gümüş 
nanonaqilləri yüksək həssaslığa və keçiriciliyə malik olduğu üçün yaranan elektrik sahəsi daha böyük 
qiymət alır və onun ötrülməsi zamanı az enerji itkisi baş verir. Nəticədə bu proseslər çıxış 
gərginliyinin və çıxış gücünün qiymətinin artmasına səbəb olur. 

Gözlənilən nəticələr: Yüksək çıxış gücünə malik triboelektrik nanogeneratorun alınması; Əldə 
olunan generatorun portativ elektronik cihazlarında istifadəsi 

 

 
3. Funksional karbon nanoboruları və metal nanohissəciklər əsaslı qeyri-fermentativ 

elektrokimyəvi qlükoza sensorunun hazırlanması və həssaslıq, stabillik xüsusiyyətlərinə 
təsir edən faktorların müqayisəli tədqiqi 

Layihə rəhbəri və iştirakçıları: 
Aynurə Kərimova (gənc alim), Məmmədyarova Sevinc (gənc alim), Rəhimli Almara (doktorant), 
Gülnaz Qəhrəmanova (gənc alim) 

 
Layihənin annotasiyası: Tədiqat işinin mövzusu qlükoza təyini üçün daha yaxşı həssaslıq və 

seçicilik xüsusiyyətlərinə malik qeyri-fermentativ elektrokimyəvi sensor (EKS) sxeminin işlənib 
hazırlanmasıdır. Ümumiyyətlə, yüksək keçiricilik, stabillik və məhsuldarlıq, kiçik təyinetmə həddi və 
eləcə də iqtisadi cəhətdən səmərəliliyi ilə seçilən qeyri-fermentativ EKS-un hazırlanması məhz 
nanotexnoloji müdaxilə sayəsində mümkün olmuşdur. Sensor interfeysində nanomateriallardan 
(NM) istifadənin effektivliyi bir neçə səbəblə bağlıdır. Bura, ilk növbədə, idarə oluna bilən fiziki və 
kimyəvi xassələrə malik NM-ın müxtəlif sintez texnologiyalarının təkmilləşdirilməsi aiddir. Digər 
səbəb kimi isə NM-ların yüksək həssaslıq, yaxşı optik, maqnit və elektrik xassələrinə malik olmasıdır. 
Həmçinin, NM-lardan istifadə miniatürləşməni sadə şəkildə reallaşdıra bilmək imkanlarını ortaya 
çıxarır ki, bu da onlar əsasında yeni analitik cihaz modellərinin hazırlanmasını mümkün edir. 

Beləliklə, layihə işində əsas məqsəd qlükoza təyini üçün nəzərdə tutulmuş qeyri-fermentativ 
EKS sxeminin hazırlanması və nanomodifikasiya hesabına onun seçicilik, həssaslıq kimi 
xüsusiyyətlərinin yaxşılaşdırılmasıdır. Ümumiyyətlə, nanoquruluşların EKS interfeysinə tətbiqi haqda 
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danışdıqda, adətən, sistem elektrodlarından birinin modifikasiyası nəzərdə tutulur. Bu zaman 
modifikatorlar kimi müvafiq fizki-kimyəvi xassəli metal nanohissəciklərinin (MeNH) və kabon 
nanoborularının (KNB) sintez texnologiyasının işlənib hazırlanması vacibdir. MeNH-lərinin 
seçilməsinin səbəbi  onların yaxşı elektrokatalitik xassələrə malik olmaları ilə bağlıdır. MeNH-lərin 
müəyyən səth üzərində stabilləşdirilməsi üçün isə çoxdivarlı karbon nanoborularından (ÇDKNB) 
istifadə nəzərdə tutulur. MeNH-lər üçün altlıq/dayaq rolunu oynamaqla yanaşı KNB-ları kifayət 
qədər yaxşı keçiriciliyə və kimyəvi stabilliyə, böyük səth sahəsinə və adsorbsiya xüsusiyyətlərinə 
malikdirlər ki, bu da, sensor paramaterlərinin yaxşılaşdırılmasında onların effektiv rol oynayacağını 
göstərir. Təqdim olunan işin reallaşdırılması ilə müəyyən elmi və tətbiq xarakterli nəticələrin əldə 
edilməsi gözlənilir. Bunlardan biri EKS-da elektrod modifikasiyası üçün müvafiq xassəli NM-ların 
sintez texnologiyasının müəyyən edilməsidir (I). Sintez olunmuş KNB-larının təmizlik xassələri ilə 
sensor xüsusiyyətləri arasındakı asılılığın müəyyənləşdirilməsi və münasib funksionallaşma, 
dispersləşmə metodologiyasının təyin edilməsi əsas məsələlərdəndir (II). Funk-KNB-lar ilə MeNH-lər 
arası qarşılıqlı əlaqə təbiətinin sensor xassələrinə təsirinin tədqiq edilməsi vacib elmi araşdırma 
hesab oluna bilər (III). Nəhayət, MeNH-lərin müxtəlif qatılıq və ölçülərində sensorun seçicilik, 
həssaslıq xassələrinin dəyişilmə qanunauyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi və optimal ölçü, qatılıq 
qiymətinin təyin edilməsi tədqiqat işinin əsas nəticələrindəndir (IV). Beləliklə, tədqiqat işinin 
məqsədi müxtəlif parametrlərə malik nanohibrid elektrodların hazırlanması və qeyri-fermentativ 
EKS-da qlükoza səviyyəsinin təyini üçün tətbiq edilməsidir. Hesab olunur ki, elektrodun iki müxtəlif 
NM ilə modifikasiyası sinergistik effekt hesabına sensor xassələrinin daha da yaxşılaşmasına səbəb 
olacaqdır. Lakin, bu zaman sensor parametrləri NM-ların quruluş və xassələrindən, onların öz 
aralarındakı qarşılıqlı əlaqənin təbiətindən və eləcə də elektrod üzərinə çəkilmə mexanizmindən asılı 
olacaqdır ki, aparılmış təcrübələr optimal variasiyanın seçilməsi imkanını yaradacaqdır. 
 

 

Bakı Dövlət Universitetində 2007-ci ildən «Gənc istedadlar» liseyi fəaliyyət göstərir. Liseydə 
kitabxana, kompyuter otağı, kimya laboratoriyası, biologiya və fizika kabinələri, idman zalı, tibb 
məntəqəsi və yeməkxana şagirdlərin istifadəsinə verilmişdir.  2020-ci ildə üç buraxılış sinfi üzrə Liseyi 
43 şagird bitirmiş (onlardan 1 nəfəri qızıl və 1 nəfəri gümüş medalla) və onların 42 nəfəri nüfuzlu ali 
məktəblərə daxil olmuşdur.  

2019/2020-ci tədris ilində Respublika Olimpiadasında  şagirdlərdən 2 nəfəri I yeri, 1 nəfəri II 
yeri və 2 nəfəri III yeri qazanmışdır. “Sabahın alimləri” Respublika müsabiqəsində Universitetin 
professor-müəllim heyətinin rəhbərliyi ilə Lisey şagirdləri tərəfindən təqdim olunmuş 12 işdən 1 iş 
xüsusi mükafata layiq görülmüş, 2 iş I, 6 iş II və 3 iş III yerləri tutmuşdur. Liseyin IX sinif şagirdi Rəfsan 
Həbubullayev Qatar dövlətində keçirilən İJSO Yeniyetmələrin Beynəlxalq Elm Olimpiadasında bürünc 
medal qazanmış; Liseyin 9-cu sinif şagirdlərindən ibarət komanda Beynəlxalq Olimpiada Məzrkəzi 
tərəfindən online keçirilən Purple Comet Math Meet olimpiadasında I yerə layiq görülmüş; fizika, 
kimya, riyaziyyat və informatika fənləri üzrə keçirilən Beynəlxalq Meqapolislər olimpiadasında 
liseyin X sinif şagirdi Nəriman Şirinli kimya fənni üzrə Bürünc medal qazanmış; X sinif şagirdi Şirinli 
Nəriman PolyUp Azərbaycan müsabiqəsində II yer tutaraq beynəlxalq müsabiqəyə vəsiqə qazanmış; 
XI sinif şagirdi Xanlar Abbasov online Con Fon Neyman adına Macarıstan Beynəlxalq riyaziyyat 
olimpiadasında həvəsləndirici mükafata layiq görülmüş; “Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 
xatirəsinə həsr olunmuş məktəblilərarası FİBONACCİ intellektual yarışı”ında liseyin komandası, Bakı 
şəhəri üzrə 40 məktəbin komandaları arasında III yeri tutmuşdur.  
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Bakı Dövlət Universitetinin Elmi kitabxanası 2020-ci ildə Universitetin tədris-tərbiyə prosesini 

və elmi-tədqiqat işini ədəbiyyatla və informasiya ilə təmin edən aparıcı struktur bölməsi kimi öz 
fəaliyyətini COVİD-19 pandemiyası ilə əlaqədar olaraq onlayn formada davam etdirmişdir. Elmi 
kitabxananın fəaliyyətində səmərəliliyi artırmaq, idarə olunmanı optimallaşdırmaq məqsədilə 
struktur islahatlarının aparılmasına böyük ehtiyac olduğunu nəzərə alaraq kompakt və bütün 
funksiyaları aydın olan strukturlar əsasında fəaliyyət göstərə biləcək adları aşağıda qeyd olunan yeni 
şöbə və sektorlar yaradılmışdır. Elmi kitabxana BDU-nun dörd tədris korpusunda yerləşir. Fondunun 
zənginliyinə görə Azərbaycan Milli Kitabxanası səviyyəsində olan Elmi kitabxanadan BDU ilə yanaşı, 
Azərbaycan Respublikasının müxtəlif universitet və elmi müəssisələrinin alim və mütəxəssisləri də 
istifadə edir. Kitabxananın əsas vəzifəsi oxuculara çap məhsulları ilə xidmət işini təşkil etmək, onları 
ölkəmizdə - cəmiyyətdə və dövlətimizin həyatında baş verən yeniliklərlə, həmçinin beynəlxalq 
aləmdə baş verən hadisələr və dəyişikliklərlə tanış etmək və məlumatlandırmaqdan ibarətdir. Elmi 
kitabxana zəngin fonda malikdir. Fondda Azərbaycan, rus, Şərq və Avropa dillərində 2 milyon yarım 
nüsxədən artıq çap məhsulu saxlanılır. Elektron kitabxananın yaradılması istiqamətində işlər 
sürətləndirilmişdir. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin əmrinə əsasən ali  məktəb 
kitabxanaları üzrə elmi-metodiki mərkəz kimi fəaliyyət göstərən Elmi kitabxana 22 dövlət və bəzi 
özəl ali məktəb kitabxanalarına metodiki köməklik göstərir, 21 ölkənin 49 universiteti və beynəlxalq 
nəşriyyatı ilə informasiya mübadiləsi aparır. Elmi kitabxanasının 4 şöbəsi, 5 abonementi, 11 oxu zalı 
oxucuların istifadəsindədir. 

Elmi Kitabxanada idarə olunmanı optimallaşdırmaq məqsədilə struktur dəyişiklikləri 
aparılmışdır. Kitabxananın tərkibində aşağıdakı yeni şöbələr yaradılmışdır: 

• Kitabxana-informasiya resurslarının idarə edilməsi və xidmətin təşkili şöbəsi və onun 
nəzdində aşağıdakı sektorlar:  

−  İnformasiya resursları sektoru;  

−  İnformasiya xidmətləri sektoru. 

• İnformasiyanın emalı və sənəd dövriyyəsinin təşkili şöbəsi və onun nəzdində aşağıdakı sektor; 

−  Analitik informasiya sektoru  

• Elektron kitabxana şöbəsi;  

• Metodiki iş və əməkdaşlıq şöbəsi.  
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 02 mart tarixli 81s nömrəli 
Sərəncamına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 2020-ci il 02 mart tarixli F-155 
nömrəli əmri ilə Azərbaycan Respublikasının ərazisində COVID-19 pandemiyasının qarşısının 
alınması ilə əlaqədar tədris, təlim-tərbiyə prosesi dayandırılmış və hal-hazıra qədər tədris prosesi və 
elmi tədbirlər Microsoft Teams platforması üzərindən distant formada təşkil olunmuşdur. 

COVID-19 pandemiyası dövründə İnformasiya Texnologiyaları Mərkəzi cədvəl üzrə dərslərin və 
imtahanların, müxtəlif tipli tədbirlərin Microsoft Teams platforması üzərindən təşkil olunması  
məqsədilə professor-müəllim heyəti və tələbələrin BDU-nun rəsmi elektron poçt ünvanları ilə təmin 
olunmasını və texniki xidmətləri, müntəzəm olaraq əməkdaş və tələbələr arasında maarifləndirmə 
tədbirləri həyata keçirmiş və bu istiqamətdə onlara dəstək göstərmişdir.  

Mərkəz informasiya texnologiyalarının inkişaf strategiyasını hazırlayır, kompüter parkının 
mövcud vəziyyətini qiymətləndirir, texniki-proqram vasitələrinə olan tələbatı müəyyənləşdirir, 
müasir standartlara uyğun olaraq informasiya texnologiyaları vasitələrinin yeniləşdirilməsi və inkişaf 
etdirilməsini həyata keçirir, müasir standartlara cavab verən informasiya texnologiyalarının 
inkişafını və onların tədrisə inteqrasiyasını təşkil edir, informasiya sistemlərinin etibarlı fəaliyyətini 
təmin edir. Mərkəzin tərkibində aşağıdakı yeni şöbələr yaradılmışdır: 
 

• İnternet texnologiyaları şöbəsi; 

• İnformasiya sistemləri və şəbəkələrinin insibatçılığı şöbəsi; 

• Texniki və proqram təminatı şöbəsi; 

• İnformasiya təhlükəsizliyi şöbəsi 

Magistratura təhsil səviyyəsində yeni tip təhsil proqramı əsasında Kompyuter elmləri və 
texnologiyaları ixtisaslaşması üzrə mütəxəssis hazırlığı həyata keçiriləcək. 
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2020-Cİ İLDƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞ ELMİ-TƏDQİQAT İŞLƏRİNİN NƏTİCƏLƏRİNİN 

MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ 

 
 

Elmi potensial haqqında ümumi məlumat 
 

 

 

 
 
 
O cümlədən: 
 

 
 

Hesabat ilində Bakı Dövlət Universitetinin 16 fakültəsinin 120 kafedrasında, 2 elmi-
tədqiqat institutunda, 3 elmi-tədqiqat mərkəzində və 21 elmi-tədqiqat laboratoriyasında elmin 
müxtəlif istiqamətlərinə aid fundamental və tətbiqi xarakterli tədqiqatlar aparılmışdır. Təbiət və 
humanitar elm sahələrini əhatə edən bir sıra aktual mövzuların həllinə yönəlmiş 81 istiqamətdə 
180 mövzu üzrə 1037 elmi iş yerinə yetirilmişdir. 

COVID-19 pandemiyasının yaratdığı çətinliklərə baxmayaraq, 2020-ci ildə universitetdə 
professor-müəllim heyəti və əməkdaşlar tərəfindən 45 monoqrafiya, 37 kitab, 52 dərslik, 73 dərs 
vəsaiti, 2403 məqalə, o cümlədən 1166 məqalə xaricdə, 950 tezis, o cümlədən 568 tezis xaricdə, 
17 metodik göstəriş, 187 proqram nəşr etdirilib. Xaricdə nəşr olunmuş 1166 məqalədən 578-i, 
yəni bütün xaricdə nəşr olunmuş məqalələrin 45 faizi müxtəlif nüfuzlu beynəlxalq 
xülasələndirmə və indeksləmə sistemlərinə (bazalarına) (Web of Science, Scopus, Copernicus və 
digər) daxil olan impakt faktorlu jurnallarda nəşr olunub. Son 5 il ərzindəki elmi nəşrlərin illər 
üzrə təhlili göstərir ki, xaricdə dərc olunmuş məqalə sayının ümumi məqalə sayına olan faiz 
nisbəti ildən-ilə artır. Hazırda BDU dünyanın 58 ölkəsindəki müxtəlif qurumlar ilə sıx elmi 
əməkdaşlıq edir. 
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2020-ci ildə BDU üzrə dərc olunmuş elmi əsərlər 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

✓ 16 fakültənin 120 kafedrası 
✓ 2 elmi-tədqiqat institutu 
✓ 3 elmi-tədqiqat mərkəzi 
✓ 21 elmi-tədqiqat laboratoriyası 

Təbiət və humanitar elm 
sahələri üzrə 81 istiqamətdə 
180 mövzu üzrə 1037 elmi iş 
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Təbiət fakültələri üzrə dərc olunma aktivliyinə nəzər saldıqda xaricdə dərc olunmuş məqalə və 
tezislərin sayının üstünlük təşkil etdiyini görərik. 2020-ci ildə Təbiət fakültələri üzrə dərc olunmuş 
məqalələrin sayına görə Fizika fakültəsi daha aktiv olmuşdur. Belə ki, təbiət fakültələri üzrə dərc 
olunmuş məqalələrin 20,6%-i Fizika fakültəsinin payına düşmüşdür. 

 
 

2020-ci ildə BDU-da təbiət fakültələri üzrə dərc olunmuş məqalələr 
  

Cəmi Respublikada Xaricdə 

Mexanika-riyaziyyat 141 40 101 

Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika 72 39 33 

Fizika 160 65 95 

Kimya 95 34 61 

Biologiya 157 54 103 

Geologiya 34 13 21 

Coğrafiya 70 34 36 

Ekologiya və torpaqşünaslıq 47 10 37 
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2020-ci ildə təbiət fakültələri üzrə Respublikada dərc olunmuş məqalələrin sayına görə Fizika, 
xaricdə dərc olunmuş məqalələrin sayına görə Biologiya və xaricdə dərc olunmuş məqalələrin 
ümumi məqalə sayına olan faiz nisbətində görə isə Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi (78,7%) ön 
sıranı tutmuşdur. 

 

  

Respublikada dərc olunmuş məqalələr 

  

Xaricdə dərc olunmuş məqalələr 

  

Xaricdə dərc olunmuş məqalə sayının ümumi məqalə sayına nisbəti (faizlərlə) 
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Humanitar fakültələr üzrə dərc olunma aktivliyinə nəzər saldıqda xaricdə dərc olunmuş 

məqalə və tezislərin sayının fakültədən asılı olaraq müxtəlif olduğunu görərik. 2020-ci ildə humanitar 
fakültələr üzrə dərc olunmuş məqalələrin sayına görə Filologiya fakültəsi daha aktiv olmuşdur. Belə 
ki, humanitar fakültələr üzrə dərc olunmuş məqalələrin 20,6%-i Fizika fakültəsinin payına 
düşmüşdür. 

 

2020-ci ildə BDU-da humanitar fakültələr üzrə dərc olunmuş məqalələr 

  
Cəmi Respublikada Xaricdə 

Tarix 110 75 35 

Filologiya 328 255 73 

Hüquq 120 43 77 

Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat 216 120 96 

Jurnalistika 48 34 14 

Sosial elmlər və psixologiya 169 89 80 

Şərqşünaslıq 82 60 22 

Kitabxanaçılıq-informasiya 44 25 19 
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2020-ci ildə humanitar fakültələr üzrə Respublikada dərc olunmuş məqalələrin sayına görə 
Filologiya, xaricdə dərc olunmuş məqalələrin sayına görə Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat və 
xaricdə dərc olunmuş məqalələrin ümumi məqalə sayına olan faiz nisbətində görə isə Sosial elmlər 
və psixologiya fakültəsi (47,3%) ön sıranı tutmuşdur. 

 

  

Respublikada dərc olunmuş məqalələr 

  

Xaricdə dərc olunmuş məqalələr 
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Təbiət fakültələri üzrə çap olunmuş ümumi məqalələrin və xaricdəki məqalələrin 1 əməkdaş üzrə 
orta sayına görə Biologiya fakültəsi ön sıranı tutur (2.09). Cədvəldən göründüyü kimi, fakültələr 
içərisində Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika (0.46), Kimya (0.86), Geologiya (0.72) və Coğrafiya (0.67) 
fakültələrində  xaricdəki məqalələrə görə bu göstərici vahiddən kiçikdir, yəni həmin fakültələrdə elə 
əməkdaşlar var ki, onların 2020-ci ildə xaricdə elmi məqaləsi dərc olunmayıb. 

 

 
 
  

Cəmi Respublikada Xaricdə Əməkdaş 
sayı 

Ümumi 
məqalə sayına 

görə 

Xaricdəki  
məqalə sayına 

 görə 

Mexanika-riyaziyyat 141 40 101 84 1,68 1,20 

Tətbiqi riyaziyyat və 
kibernetika 

72 39 33 71 1,01 0,46 

Fizika 160 65 95 81 1,98 1,17 

Kimya 95 34 61 71 1,34 0,86 

Biologiya 157 54 103 75 2,09 1,37 

Geologiya 34 13 21 29 1,17 0,72 

Coğrafiya 70 34 36 54 1,30 0,67 

Ekologiya və 
torpaqşünaslıq 

47 10 37 34 1,38 1,09 

CƏMİ 776 289 487 499 1,56 0,98 
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Humanitar fakültələr üzrə çap olunmuş ümumi məqalələrin 1 əməkdaş üzrə orta sayına görə 
Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsi ön sıranı tutur. Cədvəldən göründüyü kimi, 
humanitar fakültələrın hamısında xaricdəki məqalələrə görə bu göstərici vahiddən kiçikdir, yəni 
həmin fakültələrdə elə əməkdaşlar var ki, onların 2020-ci ildə xaricdə elmi məqaləsi dərc olunmayıb. 
Bu göstərici Jurnalistika (0.12) və Şərqşünaslıq (0.12) fakültələrində ən kiçik qiymətə malikdir. 

 

 
 

 

  Cəmi Respublikada Xaricdə Əməkdaş 
sayı 

Ümumi 
məqalə 

sayına görə 

Xaricdəki  
məqalə sayına 

 görə 

Tarix 110 82 28 104 1,06 0,27 

Filologiya 328 269 59 233 1,41 0,25 

Hüquq 120 53 67 96 1,25 0,70 

Beynəlxalq münasibətlər və 
iqtisadiyyat 

216 120 96 100 2,16 0,96 

Jurnalistika 48 44 4 34 1,41 0,12 

Sosial elmlər və psixologiya 169 102 67 97 1,74 0,69 

Şərqşünaslıq 82 72 10 82 1,00 0,12 

Kitabxanaçılıq-informasiya 44 35 9 31 1,42 0,29 

CƏMİ 1117 777 340 777 1,44 0,44 
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2020-ci ildə BDU-nun kafedraları üzrə (humanitar və təbiət fakültələri üzrə kafedralar) dərc olunmuş 
məqalələrininn ümumi sayı ETİ, ETM və ETL üzrə dərc olunmuşlardan 64%, xaricdə dərc olunmuş 
məqalərəin sayı isə 50% çox olmuşdur. Bu isə ETİ, ETM və ETL-dəki əsas kadrların əksəriyyətinin əsas 
iş yerinin kafedralarda olması və gənc kadrların azlığı ilə izah oluna bilər.   

 
 

         

 
Ümumi halda 2020-ci ildə BDU-da kafedra, ETİ, ETM və ETL üzrə ümumilikdə dərc olunmuş 

məqalələrin 52%-i xaricdə dərc olunmuşdur ki, bu da vaxtında və düzgün aparılmış struktur 
islahatları ilə izah oluna bilər.  
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Ümumi məqalə (məqalə tipli konfrans materialı) 
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Azərbaycan Respublikasında elmin inkişafı üzrə əsas vəzifələr elmimizin qarşısında duran 
problemlərin tez və effektiv şəkildə həllinə nail olmaq, elmin idarə olunmasını, maliyyələşdirilməsini 
və mütəxəssis hazırlığını belnəlxalq standartlara uyğunlaşdırmaq və elmi-tədqiqatların 
prioritetlərinin dünya elminin inkişaf istiqamətlərinə və ölkənin mühüm ictimai-mədəni 
məsələlərinin həllinə uyğun müəyyənləşdirilmək, dünya tendensiyalarına uyğun qabaqcıl 
texnologiya və nailiyyətlər səviyyəsində peşəkar sahələrin funksiyalaşdırılması və inkişafını təmin 
edə bilən mütəxəssislərin, elmi və elmi-pedaqoji, mühəndis-texniki kadrların hazırlanmasıdır. 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən elmə göstərilən daimi qayğının 
nəticəsidir ki, bütün sahələrdə olduğu kimi, elmi göstəricilərə görə də Azərbaycan Cənubi Qafqaz 
ölkələri arasında 1-ci yerdədir. Clarivate Analitics Beynəlxalq İnformasiya Agentliyinin rəsmi 
məlumatına görə son 10 il ərzində alimlərimizin Web of Science Core Collection (WoS) bazasına 
nəşrlərdə dərc olunmuş elmi əsərlərin sayı 4 dəfədən çox artmışdır və 2020-ci ildə bazaya daxil olan 
jurnallarda dərc olunmuş elmi əsərlərin sayına görə Azərbaycan həmişəki kimi, yenə də lider 
olmuşdur. 

 

 

Cənubi Qafqaz ölkələri, Web of Science Core Collection bazasında nəşrlərin sayı, 2020 

 

Clarivate Analytics Beynəlxalq İnformasiya Agentliyinin rəsmi məlumatına əsasən BDU-nun 
əməkdaşları, doktorantları və tələbələri tərəfindən bu Agentliyin Web of Science bazasına daxil olan 
dərgilərdə artıq 3201 elmi əsər nəşr edilib. Bu əsərlərə 15694 dəfə  istinad edilib (2021-ci il 02 iyun 
tarixinədək). BDU-nun h-indeksi (h -indeks, və ya Hirş indeksi  alimlərin, elmi təşkilatın fəaliyyətinin 
elmi məqalələr və həmin məqalələrə istinada görə kəmiyyət göstəricisidir) 46-ya (bu o deməkdir ki, 
bu bazaya daxil olan dərgilərdə nəşr edilmiş 46 elmi əsərin hər birinə ən azı 46 dəfə istinad edilib), 
hər bir əsərə edilən istinadların orta sayı isə 4,86-ya qədər yüksəlib. Onu da qeyd edək ki, 2016-cı 
ilin sonunda BDU-nun h-indeksi 29-a bərabər olmuşdur. 
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Qeyd edək ki, həm dərc edilən elmi əsərlərin sayı, həm də onlara edilən istinadların sayı xüsusilə son 
illər sürətlə artır. Belə ki, təkcə 2020-ci ildə Web of Science bazasına daxil olan dərgilərdə BDU 
tərəfindən 393 əsər nəşr edilib ki, bu da 2016-cı ildə nəşr edilən əsərlərin sayından 1.8 dəfə çoxdur. 
2020-ci ildə BDU əməkdaşları, doktorantları və tələbələri tərəfindən nəşr edilən əsərlərə 3166 dəfə 
istinad edilib ki, bu da  2016-cı ildə edilən istinadların sayından 3 dəfə çoxdur. Həmçinin cari ilin ilk 
5 ayı ərzində Web of Science bazasına daxil olan dərgilərdə BDU tərəfindən 78 elmi əsər nəşr edilib 
və nəşr edilən əsərlərə 1639 dəfə istinad edilib (2021-ci il 02 iyun tarixinədək).  
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2020-ci ildə bütövlükdə Azərbaycan üzrə Web of Science bazasına daxil olan jurnallarda dərc 
olunmuş 1943 elmi əsərdən 393 əsər BDU əməkdaşlarına aiddir. Clarivate Analytics şirkətinin InCites 
qiymətləndirmə sisteminin nəticələrinə əsasən 2016-2020-ci illər ərzində bütövlükdə Azərbaycan 
üzrə dərc olunmuş elmi əsərlər içərisində BDU-nun payı 20,1 % və Azərbaycan Respublikasındakı 
bütün universitetlər üzrə dərc olunmuş elmi əsərlərdə isə 44% təşkil edir. Həm struktur islahatlarının 
aparılması, həm də prioritet istiqamətlərin dəqiqləşdirilməsi 2020-ci ildə elmi nəticələrin 
keyfiyyətinin kifayət qədər artmasına səbəb olmuşdur. Belə ki, BDU əməkdaşlarının 2020-ci ildə Q1 
və Q2 kvartil kateqoriyalı jurnallarda dərc etdirdiyi elmi məqalələrin sayı 2016-cı illə müqayisədə 1.3 
dəfə artmışdır. 
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kateqoruyalı) nəşrlərinin ümumi sayı 
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2020-ci ildə Web of Science bazasında indekslənmiş jurnallarda dərc olunmuş elmi nəşrlərinin həm sayına, 
həm də elmi əsərlərə edilmiş istinadların sayına görə Azərbaycan ATM-ləri içərisində BDU ön sıradadır ki, bu 
da BDU-da vaxtında və düzgün aparılmış islahatların nəticəsi, innovativ və prioritet istiqamətlər üzrə aparılan 
tədqiqatların tətbiqi xarakter daşıması ilə izah oluna bilər.  
 

 
2020-ci ildə Web of Science bazasındakı jurnallarda Azərbaycan ATM-i tərəfindən dərc olunmuş elmi nəşrlər 

 
1975-2020-ci ilddərdə Web of Science bazasındakı jurnallarda Azərbaycan ATM-i tərəfindən dərc olunmuş elmi 

nəşrlərə edilmiş ümumi istinadların sayı 

 
1975-2020-ci ilddərdə Web of Science bazasındakı jurnallarda Azərbaycan ATM-i tərəfindən dərc olunmuş elmi 

nəşrlərə 2020-ci ildə edilmiş istinadların sayı 
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2020-ci ildə bazasında indekslənmiş dərgilərdə dərc olunmuş elmi əsərlərin 286-ı məqalə, 87-i konsrans 
materialı, 19-u icmal məqalə və 10-u qısa və məlumat xarakterli nəşrlər olmuşdur. Dərc olunmuş elmi 
əsərlərin əksəriyyəti sırf tətbiqi xarakterli elmi-tədqiqatların nəticələridir. Onu da qeyd edək ki, humanitar 
sahələr üzrə bazaya daxil olan dərgilərdəki məqalələrin sayı da ildən-ilə artır. 2020-ci ildə bu sahələr üzrə 25 
məqalə dərc olunmuşdur. 
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BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİNDƏ 2020-Cİ İLDƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞ ELMİ-TƏDQİQAT İŞLƏRİNİN 

MÜHÜM NƏTİCƏLƏRİ 

 Mühüm nəticə kimi riyaziyyat üzrə 16, fizika üzrə 13, kimya üzrə 8, biologiya üzrə 6, geologiya üzrə 1, 
coğrafiya üzrə 2, ekologiya üzrə 1, tarix üzrə 10, beynəlxalq münasibətlər üzrə 1, sosial elmlər və psixologiya 
üzrə 2 (cəmi 60 ) elmi-tədqiqat işi  AMEA-nın illik hesabatına daxil edilməsi üçün təqdim olunmuşdur. 

 
 
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ SAHƏLƏRİNDƏ 

 
Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin Elmi Şurasının 2020-ci il  

2 oktyabr tarixli iclasında təsdiq olunmuşdur (4 saylı protokol) 

 
1. Həndəsi strukturlar və laylanmalar 
Hamar Mn çoxobrazlısı üzərində verilən D diferensiallanmasının 𝐷 = 𝐿𝑋 + 𝑖𝜙 ayrılışından istifadə 

olunmaqla 𝐹∗(𝑀𝑛)  koreper laylanmasına 𝐷𝐶  tam lifti qurulmuş, 𝐷 → 𝐷𝐶  əməlinin 𝐷(𝑀𝑛)  və 
𝐷(𝐹 (∗ 𝑀𝑛)) Li cəbrlərinin homomorfizmi olduğu isbat edilmişdir. Buruqsuz 𝛻 xətti rabitəsi halında 

(𝐶 𝛻𝑋) = 𝛻𝐶
𝑋𝐶  bərabərliyinin ödənilməsi üçün kafi şərtlər müəyyən edilmişdir. 𝐷 

diferensiallanmasının 𝐹∗(𝑀𝑛)  koreper laylanmasında 𝐷𝐻  horizontal lifti 𝐷𝐻 = 𝐿 𝑋𝐻 + 𝑖 𝜙𝐻  şəklində 

təyin olunmuş, xassələri öyrənilmiş və 𝛻 -nın müstəvi rabitəsi olduğu hal üçün 𝐷 → 𝐷𝐻  əməlinin 
𝐷(𝑀𝑛) və 𝐷(𝐹 (∗ 𝑀𝑛)) Li cəbrlərinin homomorfizmi olmadığı isbat edilmişdir. 

Nəticə: 
1. Salimov A., Fattayev H., Lifts of Derivations in the Coframe Bundle, Mediterr. J. Math., v. 17 No 2, Article 48, 

2020 (IF= 1.216). doi: 10.1007/s00009-020-1481-0 

İcraçılar: Cəbr və həndəsə kafedrası, prof. Arif Səlimov, dos. Habil Fəttayev  
 
2. Sərhəd şərtlərinə spektral parametr daxil olan Eyler-Bernulli çubuğunun əyilmə rəqsləri 

tənliyinin məxsusi funksiyalarının xassələri   
İşdə sərhəd şərtlərindən 3-nün spektral parametrə malik olduğu 4-cü tərtib adi diferensial 

tənliklər üçün məxsusi qiymət məsələsi tədqiq olunmuşdur. Tədqiq edilən məsələ bir ucuna izləyici 
qüvvə təsir edən, digər ucunda isə inersial yük olan və en kəsiklərinə ox üzrə qüvvə təsir edən sabit 
sərtlikli bircins çubuğun əyilmə rəqslərini təsvir edən 4-cü tərtib hiperbolik tip xüsusi törəməli 
diferensial tənliklər üçün sərhəd məsələsinə dəyişənlərə ayırma üsulunu tətbiq etməklə həll 
edilmişdir. Məsələnin köklü altfəzalarının strukturu, məxsusi funksiyaların və onların törəmələrinin 
ossilyasiya xassələri ətraflı tədqiq olunmuş, bu xassələrin köməyi ilə məxsusi və qoşulmuş funksiyalar 
sistemindən iki funksiya atdıqdan sonra yerdə qalan sistemin 𝐿𝑝(1 < 𝑝 < ∞) fəzasında bazis əmələ 

gətirməsi üçün kafi şərtlər müəyyənləşdirilmişdir.  
Nəticə:  

1. Aliyev Z.S., Mamedova G.T., Some properties of eigenfunctions for the equation of vibrating beam with a 
spectral parameter in the boundary conditions, J. Differential Equations, v.269 (2), p.1383-1400, 2020 (IF: 
2.192).    

İcraçı: Riyazi analiz kafedrası, prof. Ziyatxan Əliyev 
 
3. Üçlaylı boş sferanın məxsusi rəqslərinin tezliyinə laylararası qüsurlu kontakt şərtlərinin təsiri    
Seysmologiya və geomexanikada, inşaat mexanikasında, Yerin dərinliklərində və dəniz 

akvatoriyalarında istifadə olunan xüsusi mühəndis qurğularında baş verən fiziki proseslərin bütöv 
mühit mexanikasının metodları ilə öyrənilməsində əsasən konkret riyazi məsələ istifadə olunur. İşdə 
deformasiya olunan bərk cisimlərin və konstruksiya elementlərinin müxtəlif xarici yüklər və təsirlər 
altında titrəmə problemləri öyrənilmiş və üçölçülü (3D) halda sistemin fiziki və konstruktiv 
parametrlərinin onların dinamik xüsusiyyətlərinə təsir etməsi analitik həllər əsasında müəyyən 
edilmişdir. Fərz olunur ki, üçlaylı içi boş sferanın üz təbəqəsi eyni bir materialdan hazırlanmış və orta 
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layın materialından fərqlənir. Sabit qalınlıqlı bütün laylar homogen və izotrop material əsasındadır. 
Tədqiqatlar dəqiq üçölçülü tənliklər və elastodinamik münasibətlərdən istifadə edilməklə hissə-hissə 
bircins cisim modeli çərçivəsində aparılmışdır. Üçlaylı içi boş sfera üçün müvafiq hərəkət tənliklərinin 
həlli sferik koordinatlarda Helmholtz potensialının tətbiqi ilə həyata keçirilmişdir. Sıfır saylı harmoniya 
üçün əldə edilən və müvafiq tezlik tənliklərinin birinci kökü ilə təqdim olunan sferoidal və burulma-
titrəmə rejimlərinin təbii tezliklərinə, laylararası təmas şərtlərinin çatışmazlıq dərəcəsini xarakterizə 
edən parametrlərin təsirinin qiymətləndirilməsini göstərən ədədi nəticələr alınmış və analiz 
olunmuşdur. Kontakt şərtlərinin mükəmməl olmamasının üçlaylı sferanın təbii tezliklərinin 
əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına səbəb olduğu göstərilmişdir. 

Nəticə: 
1. Sevdimaliyev Y.M., Akbarov S.D., and Yahnioglu N., The influence of imperfect contact conditions between 

layers of a hollow sandwich sphere on its natural frequencies, Mechanics of Composite Materials, v. 56 (4), 
p.541-554, 2020 (IF= 1.029).  

İcraçılar: Nəzəri mexanika və bütöv mühit mexanikası kafedrası, dos. Yusif Sevdimalıyev 
 
4. Bir ucunda inersial yük olan çubuğun harmonikalarının ossilyasiya və bazislik xassələri 
İşdə bir ucunda inersial yük olan çubuğun əyilmə rəqsləri tədqiq olunmuşdur. Bu məsələ ilə 

əlaqədar olan diferensial operatorun məxsusi funksiyalarının ossilyasiya xassələri ilk dəfə olaraq 
öyrənilmiş və məxsusi funksiyalar sisteminin alt sistemlərinin 𝐿𝑝(1 < 𝑝 < ∞)  fəzasında bazislik 

xassələri araşdırılmışdır.  
Nəticə: 

1. Mehrabov V.A., Oscillation and basis properties for the equation of vibrating rod at one end of which an 
inertial mass is concentrated, Mathematical Methods in the Applied Sciences, v.43 (5), p. 8643-8659, 2020 
(IF: 1,626). doi.org/10.1002/mma.6861. 

İcraçı: Riyazi analiz kafedrası, dos. Vuqar Mehrabov 
 
5. Qoşma akustik şərtli yarımxətti dalğa tənlikləri üçün attraktorlar 
İşdə qeyri-xətti dalğa tənlikləri üçün qoyulmuş qoşma akustik şərtli qarışıq məsələyə baxılmışdır. 

Faedo-Qalyorkin və kompaktlıq üsullarının və tərpənməz nöqtə haqqında teoremin köməyi ilə məsələ 
üçün lokal həllin varlığı və yeganəliyi haqqında teorem, həmçinin, məsələ üçün qlobal həllin varlığı və 
yeganəliyi haqqında teorem isbat olunmuş və hamarlılıq haqqında nəticə əldə edilmişdir. Nəticədə  
baxılan məsələ üçün minimal global attraktorun varlığı isbat olunmuşdur. Alınmış nəticə bir sıra fiziki 
və bioloji məsələlərdə, o cümlədən, iki müxtəlif materialdan ibarət membranın eninə akustik 
rəqslərini modelləşdirən iki dalğa tənlikli məsələlərdə istifadə oluna bilər.  

Nəticə: 
1. Aliev A.B., İsayeva S.E., Attractors for semilinear wave equations with acoustic transmission conditions, 

Differential equations, v. 56 (4), p. 447-461, 2020 (IF 0,677). doi: 10.1134/S0012266120040059  

İcraçı: Ali riyaziyyat kafedrası,  dos. Sevda İsayeva 
 

6. Hiperbolik tənlik üçün bir sərhəd məsələsində iki aralıq müşahidə anı olan başlanğıc 
idarəetmə məsələsi 

İşdə ikitərtibli xətti hiperbolik tənlik üçün bir qarışıq sərhəd məsələsində iki aralıq müşahidə anı 
olan başlanğıc idarəetmə məsələsinə baxılməşdır. Belə məsələlər bilavasitə texnoloji proseslərin və 
texniki obyektlərin idarə olunmasında, müəyyən zaman anlarında ölçmələrə görə prosesin başlanğıc 
vəziyyətinin tapılması haqqında tərs məsələlərin nəzəri və praktik həlli zamanı meydana gəlir. Baxılan 
məsələ kvadratik funksionallı optimal idarəetmə məsələsinə gətirilmiş və variasional bərabərsizlik 
şəklində optimallıq üçün zəruri və kafi şərtlər müəyyən edilmişdir.  

Nəticə: 
1. Mardanov M.J., Quliyev H.F., Safarova Z.R., The problem of starting control with two intermediate moments 

of observation in the boundary volue problem for the hyperbolic equation, Optimal control Applications and 
Methods, v. 41 (5), p. 1773-1782, 2020 (IF= 1,252). https://doi.org/10.1002/oca.2641 

İcraçılar: Ali riyaziyyat kafedrası, AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Misir Mərdanov, İdarəetmə 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1134%2FS0012266120040059?_sg%5B0%5D=csOveAtFU_Xh6zuTOiIyIgjwgFAQN9F_3JpW_Ciy6YGehEu2nHALDdn3s0anc9R3uC2D7hgg9eno2nxGlGui-2R4sA.rPDGZkOqS1eqP1iPNmj58HCOIrchZhVk1c1iMLq9YHAm1iiPDbYX3MB1YAQymwj_UHdQjtnxzAB8EAihE0jTTA
https://doi.org/10.1002/oca.2641
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nəzəriyyəsinin riyazi üsulları kafedrası, prof. Hamlet Quliyev, Naxçıvan Dövlət Universitetinin 
dissertantı Zümrüd Səfərova 
 

7. Çoxaddımlı Hibrid tipli üsulların müəyyən inteqralların hesablanmasına və Volter tipli inteqral 
və inteqro-diferensial tənliklərin həllinə tətbiqi  

Sabit əmsallı Hibrid tipli üsulların müəyyən inteqralların hesablanmasına tətbiqi məqsədilə, adi 
diferensial tənliklərin həlli ilə müəyyən inteqralların hesablanması arasındakı əlaqədən istifadə edərək 
müəyyən inteqralların (ikiqat inteqrallar da daxil olmaqla) hesablanması üçün yeni xüsusiyyətlərə 
malik üsullar qurulmuş və onların üstün cəhətləri göstərilmişdir. Volter tipli inteqral və inteqro-
diferensial tənliklərin həllinə sabit əmsallı Hibrid tipli çoxaddımlı üsulların tətbiqi üçün cırlaşan nüvəli 
inteqralların hesablanması ilə adi diferensial tənliklərin həlli arasındakı əlaqə tapılmış və bu əlaqənin 
köməyi ilə göstərilən tənliklərin ədədi həlli üçün yüksək dəqiqliyə malik ədədi üsullar qurulmuşdur. 
Bir neçə konkret üsullar təklif olunmuş və model məsələlər üzərində nümayiş olunmuşdur. 

Nəticə: 
1. Mehdiyeva G., Ibrahimov V., Imanova M., On some comparsion of multistep second derivative methods with 

the multistep hybirid methods and their application to solve integro-diferential equations, Journal of Physics: 
Confrance Series, v. 1564, p. 012016, 2020. 
doi:10.1088/1742-6596/1564/1/012016 

2. Imanova M., On the Comparsion of Gauss and Hybirid methods and their application to Calculate of Definite 
integrals, Journal of Physics: Confrance Series, v. 1564, p. 012019, 2020. doi:10.1088/1742-
6596/1564/1/012016 

3. Mehdiyeva G., Ibrahimov V., Imanova M., Application of finite Differences methods to computation of 
Definite integrals, Wseas Transactions on Systems, v.19, p. 1-6, 2020.  
https://doi.org/10.37394/23202.2020.19.2 

4. Imanova M., On some Comparsion of Compuuting Indefinite Integrals with the Solution of the Initial-value 
Problem for ODE, WSEAS TRANSACTIONS ON Mathematics, E-İSSN: 2224-2880, v.19, p. 208-215, 2020. 
https://doi.org/10.37394/23206.2020.19.19 

5. Mehdiyeva G., Ibrahimov V., Imanova M., On the computation of double integrals by using some connection 
between the wave eguation and the system of ODE, International Conference on innovative Applied Energy, 
Cambridge, United Kingdom, p.68, 2020. 

İcraçılar: Hesablama riyaziyyatı kafedrası, prof. Qalina Mehdiyeva, AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Vaqif 
İbrahimov, dos. Mehriban İmanova 

 
8. Sərhəd şərtlərinə spektral parametr daxil olan dördüncü tərtib spektral məsələnin məxsusi və 

qoşulmuş funksiyaları üzrə Furye sırasına ayrılışlarının müntəzəm yığılması haqqqında 
İşdə uclarından hər birinə ya izləyici qüvvə təsir edən, ya da yük yerləşdirilmiş bircins çubuğun 

əyilmə rəqslərini təsvir edən sərhəd şərtlərindən ikisinə spektral parametrin xətti daxil olduğu 
dördüncü tərtib adi diferensial tənliklər üçün spektral məsələyə baxılmışdır. Məsələnin məxsusi 
ədədləri və məxsusi funksiyaları üçün dəqiqləşdirilmiş asimptotik düsturlar alınmış və bu asimptotik 
düsturların köməyi ilə kəsilməz funksiyaların məsələnin məxsusi funksiyaları sistemindən ikisi 
atıldıqdan sonra yerdə qalan sistem üzrə Furye ayrılışlarının müntəzəm yığılması üçün həm zəruri və 
kafi, həm də kafi şərtlər tapılmışdır. 

Nəticə: 
1. Namazov F.M., Uniform convergence of  Fourier series expansions for a fourth-order spectral problem with 

boundary conditions depending on the eigenparameter, Bulletin of the Iranian Mathematical Society, 2020, 
12 p. doi: https://doi.org/10.1007/s41980-020-00378-6 

İcraçı: Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası kafedrası, dos. Faiq Namazov 
 

9. Zəif əlaqəli zaman arqumentinə nəzərən periodik əmsallı yarımxətti parabolik tənliklər 
sisteminin müsbət qlobal həllinin yoxluğu                                           

Oturacağı koordinat başlanğıcını daxilində saxlayan və kürənin xarici olan sonsuz silindrdə 

https://doi.org/10.37394/23202.2020.19.2
https://doi.org/10.37394/23206.2020.19.19
https://doi.org/10.1007/s41980-020-00378-6
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əmsalları məhdud, ölçülə bilən və zaman arqumentinə nəzərən periodik və qeyri-xəttiliyi qüvvət 
formasında olan yarımxətti parabolik tənliklər sisteminə baxılmışdır. Qeyri-xəttiliyin xarakterindən 
asılı olaraq bu sistemin müsbət qlobal həllərinin yoxluğunu təmin edən kafi şərt tapılmış və alınan kafi 
şərtin dəqiqliyi müəyyən edilmişdir. 

Nəticə: 
1. Багиров Ш.Г., Отсутствие глобальных положительных решений слабо связанных систем полулинейных 

параболических уравнений с периодическими коэффициентами по времени, Дифференциальные 
уравнения, т. 56 (6), с.732-744, 2020.  

İcraçı: Diferensial və inteqral tənliklər kafedrası, dos. Şirmayıl Bağırov  
 

 
Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin Elmi Şurasının 

2020-ci il 30 oktyabr tarixli iclasında təsdiq olunmuşdur (6 saylı protokol) 

 
10. İstilikkeçirmə tənliyi üçün sərhəd şərtlərində zamana görə gecikmə olan halda qarışıq 

məsələnin həllinin tədqiqi  
İşdə istilikkeçirmə tənliyi üçün sərhəd şərtlərində zamana görə gecikmə olan hal üçün qarışıq 

məsələyə baxılmışdır. Məsələnin minimal şərtlər daxilində həllinin varlığı və yeganəliyi isbat olunmuş, 
həll üçün kontur inteqral şəklində göstərilən aşkar analitik düstur tapılmışdır. 

 Nəticə: 
1. Mamedov Yu.A., Akhmedov H.I., A mixed problem for the heat equation with advanced time in boundary 

conditions, Russian Mathematics, v. 64 (3), p.25-42, 2020. 

İcraçılar: Riyazi fizika tənlikləri kafedrası, AMEA-nın həqiqi üzvü, prof. Yusif Məmmədov, dos. Hikmət 
Əhmədov 

 
11. Kiçik qalınlıqlı radial qeyri-bircins anizotrop sferik təbəqə üçün elastikiyyət nəzəriyyəsi 

məsələsinin həllinin asimptotik təhlili  
İşdə “Bircins həllər” metodu ilə anizotrop sferik təbəqə üçün elastikiyyət nəzəriyyəsinin oxa 

nəzərən simmetrik məsələsinin həllinin asimptotik təhlili verilmişdir. Rəqsin tezliyindən asılı olaraq 
təbəqədə yaranan müxtəlif dalğavari proseslər öyrənilmiş, klassik örtüklər nəzəriyyəsinin tətbiq 
olunma oblastı müəyyən edilmişdir. 

Nəticə: 
1. Мехтиев М.Ф., Ахмедов Н.К., Юсубова С.М., Асимптотическое поведение решения осесимметричной 

динамической задачи теории упругости для трансверсально-изотропного сферического слоя малой 
толщины, Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Естественные науки, № 2, с. 61-71, 2020. doi: 
10.18522/1026-2237-2020-2-61-71. 

İcraçı: Tətbiqi analizin riyazi üsulları kafedrası, AMEA-nın həqiqi üzvü, prof. Məhəmməd Mehdiyev  
 

12. Maye amortizatorlar üçün ossilyator sistemlərin xətti optimal tənzimləyicisinin həllinin 
V.B.Larin prinsipi ilə parametrləşdirilməsinin tədqiqi 

İşdə kompleks müstəvidə maye damperləri (SLCD) olan salınım sistemlərinin optimal 
tənzimləyicisinin (ACOR) analitik dizayn problemi nəzərdən keçirilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, 
sistemlərin hərəkətini təsvir edən diferensial tənlik kəsrli bir törəməni əhatə etdiyinə görə, müvafiq 
giriş-çıxış ötürmə funksiyası da kəsrli rasional törəməni özündə saxlayır və verilmiş hal üçün ümumi 
Larin parametrləşdirmə sxemi dəyişdirilir. Nəticələr ədədi nümunələrlə təsvir edilmiş və onların AKOR 
A.M.Letova ilə üst-üstə düşdüyü göstərilmişdir. 

Nəticə: 
1. Aliev F.A., Aliev N.A., Parametrization of Larin V.B. for solution of linear optimal regulator for liqued dampers 

to ocillator systems, Proocedings of IAM, v.9 (1), p.3-12, 2020.         

İcraçı: Tətbiqi analizin riyazi üsulları kafedrası, prof. Nihan Əliyev 
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13. Parabolik tip xətti yüklənmiş diferensial tənlik üçün bir məsələnin sonlu fərqlər üsulu ilə həlli  
İşdə parabolik tip xətti yüklənmiş diferensial tənlik üçün sərhəd şərtlərində məchul funksiyanın 

inteqralı iştirak edən bir məsələnin həllinə sonlu fərqlər üsulu tətbiq edilmişdir. Məsələni ikinci 
tərtibdən approksimasiya edən fərq məsələsi qurulmuş, bu fərq məsələsinin həlli üçün müəyyən 
şərtlər daxilində maksimum prinsipi adlanan prinsip və bəzi teoremlər isbat olunmuş, isbat edilmiş 
teoremlərin nəticələrindən istifadə etməklə fərq məsələsinin həllinin ilkin məsələnin həllinə yığılması 
isbat edilmiş və yığılma sürəti üçün qiymətləndirmə alınmışdır. 

Nəticə: 
1. Khankishiyev Z.F., Solution of one problem for a linear loaded differential parabolic equations by finite 

difference method, Journal of Physics: Conference Series,  v. 1451, p. 012021, 2020. 
doi:10.1088/1742-6596/1451/1/012021 

İcraçı: Riyazi fizika tənlikləri kafedrası, dos.  Zakir Xankişiyev 
 
14. Qeyri-xətti impulsiv diferensial tənliklər üçün üçnöqtəli və inteqral şərtli sərhəd məsələsinin 

həllinin varlığı və yeganəliyi 
İşin məqsədi üç nöqtəli və inteqral sərhəd şərtli qeyri-xətti impulsiv diferensial tənliklər 

sisteminin həllinin varlığını və yeganəliyini  araşdırmaqdır. Baxılan sərhəd məsələsi üçün Grin 
funksiyası qurulmuş və ilkin məsələ ekvivalent inteqral tənliklər sisteminə gətirilmişdir. Üç nöqtəli və 
inteqral sərhəd şərtli qeyri-xətti impulsiv diferensial tənliklər sisteminin həllinin varlığı və yeganəliyi 
üçün kafi şərtlər tapılmışdır. Sərhəd məsələsinin həllinin yeganəliyi Banaxın tərpənməz nöqtə 
prinsipinə, həllin varlığı isə Şeferin tərpənməz nöqtə haqqında teoreminə əsaslanmışdır. 

Nəticə: 
1. Mardanov M.J., Sharifov Y.A., Sardarova R.A., Aliyev H.N., Existence and uniqueness of solutions for nonlinear 

impulsive differential equations with three-point and integral boundary conditions, Azerbaijan Journal of 
Mathematics, v.10 (1), p.110-126, 2020. 

İcraçı: Tətbiqi analizin riyazi üsulları kafedrası, prof. Yaqub Şərifov 
 

15. Gecikən arqumentli stoxastik sistemli optimal idarəetmə məsələsində kvaziməxsusi idarələrin 
optimallığı üçün zəruri şərtlər 

İşdə riyazi modeli gecikən arqumentli stoxastik İto tənliklər sistemi ilə təsvir olunan stoxastik 
optimal idarəetmə məsələsinə baxılmışdır. Mümkün idarəetmə oblastının qabarıqlığı şərti daxilində 
əvvəlcə xəttiləşdirilmiş maksimum prinsipi formasında zəruri şərt alınmış, sonra isə bu şərtin cırlaşdığı 
hal (kvaziməxsusi idarələr) öyrənilərək onların optimallığı üçün müxtəlif zəruri şərtlər qurulmuşdur. 

Nəticə:  
1. Мансимов К.Б., Масталиев Р.О., Необходимые условия оптимальности квазиособых управлений в 

задаче оптимального управления стохастической системой с запазды-вающим аргументом, 
Программные системы: Теория и приложения, т.45 (2), c. 3-22, 2020. 

İcraçı: Riyazi kibernetika kafedrası, prof. Kamil Mənsimov 
 

BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat ETİ-nin Elmi Şurasının 2020-ci il  
13 oktyabr tarixli iclasında təsdiq olunmuşdur (02-10/20 saylı protokol) 

 
16. Kəsr törəməli sistemlərin, operatorların sərhəd məsələlərinin analizi, alqoritmlərin işlənməsi 

və tətbiqləri 
İşdə ilk dəfə olaraq maye dempferli rəqsvari sistemlərdə kəsr tərtibin təyini üçün yeni tərs 

məsələyə baxılmış, uyğun ədədi alqoritm təklif olunmuş, Karnot Li qrupunda kəsr maksimal və kəsr 
inteqral operator, onların kommutatorlarının ümumiləşmiş çəkili  Orliç-Morri fazalarında məhdudluğu 
üçün meyarlar tapılmış, kəsilən sərhəd şərtləri halında kəsr törəməli Sturm-Liouville məsələsinə 
baxılmış və xüsusi növ bir məsələnin spektral analizi araşdırılmışdır. 

Nəticə: 
1. Aliev F.A., Aliev N.A., Mutallimov M.M., Namazov A.A.,  Alqorithm for solving the identification problem for 
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determining the fractional order derivative of an oscillatory system, Appl. Comput. Math., v.19 (3), p.435-
442, 2020 (IF 2.316). 

2. Guliyev V.S., Characterizations for the fractional maximal operator and its  commutators in generalized 
weighted Morrey spaces on Carnot groups, Analysis and Mathematical Physics, v.10 (2), p. 1-20, 2020 (IF 
2.056). 

3. Guliyev V.S., Ekincioglu I., Ahmadli A.A., Omarova M.N., Global  regularity in Orlicz-Morrey spaces of solutions 
to parabolic equations with VMO coefficients, Journal of Pseudo-Differential Operators and Applications, v.11 
(2), p.1-27, 2020 (IF 0.532).  

4. Ercan A., Panakhov E.S., Spectral analysis for discontinuous conformable Sturm-Liouville problems with 
spectral parameter contained in boundary conditions, Appl. Comput. Math., v.19 (2), p. 245-254, 2020 (IF 
2.316). 

İcraçılar: BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat Elmi-Tədqiqat İnstitutu, AMEA-nın həqiqi üzvü Fikrət Əliyev, 
AMEA-nın müxbir üzvü Vaqif Quliyev, r.e.d. Nihan Əliyev, r.e.d. Etibar Pənahov, t.e.d.  
Mütəllim Mütəllimov 

 
Fizika fakültəsinin Elmi Şurasının 2020-ci il 2 noyabr  
tarixli iclasında təsdiq olunmuşdur (4 saylı protokol) 

 
17. Adron və nüvələrdə baş verən proseslərin müxtəlif yaxınlaşmalarda tədqiqi 
 Tədqiqat nüvənin klaster modeli əsasında protonlar vasitəsilə nüvədən klasterlərin 

çıxarılmasına həsr edilmiş və həyəcanlanmış halların nəzərə alınması ilə effektiv kəsik üçün ifadə 
alınmışdır. Bu yanaşma əsasında bəzi nadir torpaq elementlərində birbaşa gedən (p,t) reakiyalarının 
effektiv kəsikləri hesablanmışdır. Təklif edilən yanaşma birpilləli proseslərdə, yəni düşən zərrəciyin 
“hazır klasterlə” birdəfəli qarşılıqlı təsirdə olması zamanı özünü doğruldur. Aparılan tədqiqat 
həyəcanlaşmış halların nəzərə alınmasının vacibliyini göstərir. Müəyyən edilmişdir ki, həyəcanlaşmış 
hallar nəzərə alındıqda effektiv kəsiyin qiyməti azalır.  

 Nəticə: 
1. Abdulvahabova S.G., Afandiyeva I.G., Proton knockout of nucleon clusters with allowance for excited states of 

the fragments, Russian Physics Journal, v.63 (4), p.649-653, 2020.  doi:10.1007/s 11182-020-02078-4. 

İcraçılar: Maddə quruluşu kafedrası, prof. Sacidə Əbdülvahabova,  dos. Niyal Barxalova,  dos. Tünzalə 
Bayramova, dos. Xanvəli Abdullayev 

 
18. Optik superqəfəsdə ardıcıl qarşılıqlı təsir zamanı dalğa fazalarının tezlik çevrilməsinə təsiri 
Subharmonikanın əks dalğası üçün yüksək tezlikli doldurma halında sabit intensivlik 

yaxınlaşmasında nəzəri təhlili aparılmışdır. Göstərilmişdir ki, qarşılıqlı təsirdə olan dalğaların fazaları 
tezlik çevrilməsinin effektivliyinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. Optik superqəfəsin modulyasiyası 
periodları və başlanğıc fazaların optimal qiymətləri hesablanmışdır. Litium niobat üçün 
subharmonikanın əks dalğasına çevrilməsinin effektivliyi hesablanmış və nəticələrin, yüksək tezlikli 
doldurulma zamanı qarşı-qarşıya gələn dalğaların qarşılıqlı təsir halında yüksək kvadratik qeyri-xətti 
perspektiv materiallardan optik qəfəslərin hazırlanması zamanı tətbiq edilə bilməsi əsaslandırılmışdır. 
Göstərilmişdir ki,  qeyri-xətti əmsalların (𝛽3/𝛽2)𝑜𝑝𝑡 nisbətinin optimal qiyməti mövcuddur. Belə ki, 

(𝛽3/𝛽2)𝑜𝑝𝑡  =0.667 olduqda 𝜂3  =0.12 çevrilmə effektivliyi maksimuma çatır və bu da ədədi 

hesablamaların nəticələrinə uyğun gəlir. Effektiv tezlik çevrilmələri üçün yeni perspektiv 
materiallardan hazırlanan konkret optik super qəfəsin parametrlərinin hesablanmasına görə 
tövsiyələr verilmiş və dalğa həndəsəsində üçüncü harmonikanın maksimal effektivliyinin əldə 
edilməsini müəyyənləşdirən şərtlər təklif olunmuşdur: 1) layihələşdirilən optik qəfəsin konkret 
nümunəsi üçün doldurma dalğasının seçilmiş tezliyində və onun 𝜔,   2𝜔,   3𝜔  harmonikalarında 
sındırma əmsallarını yüksək dəqiqliklə hesablamaq; 2) sabit intensivlik yaxınlaşmasında qəfəsin Λ2 və 
Λ3  parametrlərini hesablamaq; 3) kvazisinxronizmanın 𝑀2  və 𝑀3  müxtəlif tərtiblərində 
layihələşdirilən optik qəfəs üçün sabit intensivlik yaxınlaşmasında harmonikaların gözlənən maksimal 
effektivliklərini hesablamaq; 4) 𝛽3/𝛽2  funksiya kimi üçüncü harmonikanın maksimal effektivliyini 
hesablamaq; 5) (𝛽3/𝛽2)𝑜𝑝𝑡  optimal nisbətini seçməklə kvazisinxronizmanın optimal tərtibini təyin 
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etmək lazımdır.  
Nəticə: 

1. Kasumova R.J., Kerimova N.V., Safarova G.A., Influence of the phases of waves on the frequency down-
conversion in the optical lattice at sequential interaction, İnternational Journal of Scientific and Technology 
Research, v.9 (2), p.1477-1481, 2020 (IF: 0.31).  

2. Kasumova R.J., Tagiev Z.H., Kerimova N.V., Safarova G.A., Consecutive three-wave mixing in optical superlattice 
at backward second harmonic wave, Journal of Russian Laser Research, v. 41 (1), p.21-27, 2020 (IF: 0.993). 

İcraçı: Optika və molekulyar fizika kafedrası, prof. Rəna Qasımova 
  

19. A
IBIIICVI sisteminin binar və üçqat yarımkeçirici birləşmələrinin  kristallarına lazer şüalarının 

təsiri  
İşdə elektron texnikası üçün perspektiv sayılan ultranazik InSe təbəqələrinin alınmasının yeni 

texnoloji üsulu işlənmişdir. Termodinamik dayanıqlı və ultranazik təbəqələr vakuumda InSe 
birləşməsini maye səth üzərinə termik buxarlandırmaqla göyərdilmişdir. InSe ultranazik təbəqələrinin 
udma əmsalının spektrinin uzundalğalı kənarının bağlı eksitonların yaranması ilə formalaşdığı 
göstərilmişdir. Laylı quruluşlu GaSe və InSe kristallarında udma və şüalanmalı rekombinasiya 
prosesləri ilə sərbəst yükdaşıyıcıların və eksiton-eksiton qarşılıqlı təsirlərinin əlaqələri müəyyən 
edilmişdir. CuIn5S8 və Ag3In5Se9 üçqat halkogenid birləşmələrində praktiki əhəmiyyət kəsb edən 
intensiv fotolüminessensiya hadisələri müşahidə edilmişdir.  

Nəticə: 
1. Isik M., Nasser H., Guseinov A., Gasanly N.M., Optical constants and critical point energies of (AgInSe2)0.75–

(In2Se3)0.25 single crystals, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, v.31, p. 4702-4707, 2020. 
https://doi.org/10.1007/s10854-020-03026-1 

2. Mamedov R.M., A New Way of Obtaining Ultrathin Films of Indium Selenide, Russian Journal of Physical 
Chemistry A, v. 94 (6), p. 1272–1275, 2020. 

3. Салманов В.М., Гусейнов А.Г., Р.М. Мамедов, А.А. Салманова, Н.Д. Дашдамирова, Нелинейное 
оптическое поглощение в GaSe при лазерном возбуждении, Оптика и спектроскопия, т.128 (4), с. 513-
516, 2020. 

4. Гусейнов А.Г., Салманов В.М., Мамедов Р.М., Магомедов А.З., Байрамова А.И., Особенности 
фотолюминесценции и наносекундная релаксация фототока в кристаллах CuIn5S8 при высоком уровне 
оптического возбуждения, Оптика и спектроскопия, т.128 (12), с. 1849-1853, 2020. 

5. Салманов В.M., Гусейнов A.Г., Мамедов Р.M., Салманова A.A., Дашдамирова Н.Д., Поглощение ИК-света 
свободными носителями, созданными лазерным излучением в кристаллах InSe, AMEA-nın xəbərləri 
(fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası), No 2, c.163-167, 2020. 

İcraçılar: Yarımkeçiricilər fizikası kafedrası, AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Aydın Kazımzadə, prof. Vaqif 
Salmanov, prof. Əli Hüseynov, prof. Maarif Cəfərov,  dos. Rövşən Məmmədov 

 
20. Polimer-müxtəlif kiçik molekullu birləşmələr-su sistemlərinin faza diaqramlarının və bu 

sistemlərdə baş verən faza keçidlərinin tədqiqi. Bəzi polimerlərin (aqar, aqaroza və s.) suda 
geləmələgətirən məhlullarında məhlul-gel faza keçidlərinin tədqiqi 

İşdə su-polietilenqlikol-LiOH sistemlərinin 293,15 K temperaturda və LiOH-ın 0 ÷ 0,05 molyar 
hissə, polietilenqlikolun isə 0 ÷ 5 q/dl konsentrasiya intervalında kinematik özlülüyü tədqiq edilmiş, 
polietilenqlikolun molekul kütlələrinin 1000, 1500, 3000, 4000 və 6000 olan fraksiyaları 
götürülmüşdür. Kinematik özlülüyün təcrübi qiymətlərinə əsasən LiOH-ın baxılan konsentrasiyası 
intervalında tədqiq olunan məhlulların xarakteristik özlülüyü, Haggins sabiti, Mark-Kun-Xauvinq 
düsturuna daxil olan α parametri, polietilenqlikol makromolekulunun şişmə əmsalı, θ-həlledicidə 
xarakteristik özlülüyü, məhlulda və θ-həlledicidə polietilenqlikol zəncirinin ucları arasındakı orta 
kvadratik məsafə, məhlulda və θ-həlledicidə Kun seqmentinin uzunluğu hesablanmışdır. Müəyyən 
olunmuşdur ki, polietilenqlikol makromolekulu su-LiOH mühitində ətrafdakı mayenin nüfuz edə bildiyi 
yumaq formasındadır və LiOH-ın konsentrasiyasının artması ilə bu yumağın həcmi kiçilir, 
mütəhərrikliyi isə artır. 

Nəticə: 
1. Масимов Э.А., Пашаев Б.Г., Раджабов М.Р., Определение конформации и размеров макромолекул 
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полиэтиленгликоля в системах вода–полиэтиленгликоль–LiOH методом вискозиметрии, Журнал 
структурной химии, т. 61 (6), с.932-939, 2020. 

İcraçılar: Maddə quruluşu kafedrası, prof. Eldar Məsimov,  dos. Valentina Prudko, dos. Alim Həsənov, 
f.r.e.n., müəl. Nicat Əhmədov, f.r.e.n., müəl. Leyla Ağayeva, f.r.e.n., müəl. Niyazi Həsənov  

 
21. Su-PEQ-KBr sistemlərinin viskozimetr və densitometr metodları ilə tədqiqi 
İşdə su-PEQ-KBr sistemlərinin 293,15 ÷ 323,15 K temperatur və PEQ-in 0 ÷ 0,001 molyar hissə 

konsentrasiyası intervalında dinamik özlülüyü və sıxlığı tədqiq edilmişdir. PEQ-in 1000, 1500, 3000, 
4000 və 6000 molekulyar kütləli fraksiyalarına baxılmışdır və KBr-in konsentrasiyası 0.01 molyar hissə 
götürülmüşdür. Təcrübi nəticələrdən istifadə edərək tədqiq olunan sistemlərin baxılan temperatur və 
konsentrasiya intervalında özlü axınının aktivləşmə parametrləri (Gibbs enerjisi, entalpiya və 
entropiya) və məhlulda PEQ-in parsial molyar həcmləri hesablanmışdır. Hesablamalar göstərir ki, həm 
konsentrasiyanın, həm də molekulyar kütlənin artması ilə özlü axınının aktivləşmə parametrləri artır. 
Müəyyən olunmuşdur ki, konsentrasiyanın artması ilə məhlulda PEQ-in parsial molyar həcmi azalır və 
bir monomerə düşən parsial molyar həcm PEQ-in molyar kütləsindən asılı olaraq dəyişmir. İşdə 
polimer makromolekulunun hidratlaşma ədədini təyin etmək üçün sadə metod təsvir edilmişdir və bu 
metod əsasında məhlulda PEQ makromolekulunun hidratlaşma ədədi hesablanmışdır. Müəyyən 
olunmuşdur ki, PEQ makromolekulunun hidratlaşma ədədi temperaturun artması ilə azalır, 
molekulyar kütlənin artması ilə isə artır. 

Nəticə: 
1. Масимов Э.А., Пашаев Б.Г., Раджабов М.Р., Вискозиметрическое и денситометрическое исследование 

систем вода–ПЭГ–KBr, Журнал физической химии, т. 94 (12), с. 1-7, 2020. 

İcraçılar: Optika və molekulyar fizika kafedrası, dos. Bəxtiyar Paşayev,  f.r.e.n Lətif Əliyev, f.ü.f.d. Şəhla 
Hacıyeva 

 
22. İzotrop və anizotrop yarımkeçiricilərdə termomaqnit və rekombinasiya dalğalarının qarşılıqlı 

təsiri  
İzotrop və anizotrop yarımkeçirilərdə xarici elektrik və maqnit sahəsinin təsiri ilə temperatur 

qradientində yaranan termomaqnit dalğaları yarımkeçirici daxilindəki yükdaşıyıcıların rekombinasiya 
(tutulma) və generasiya (buraxılma) proseslərinə təsir edir. Bu qarşılıqlı təsir yarımkeçiricinin 
şüalanmasını dəyişdirir. Nəzəri olaraq yarımkeçiricinin şüalanma tezliyinin artması şərtləri tapılmış və 
bu şərtlərin anizotrop yarımkeçiricilərdə daha çox ehtimallı olması müəyyənləşdirilmişdir. Nəzəri 
hesablanan tezlik ifadələrinin qiymətləndirilməsi göstərmişdir ki, bir çox yarımkeçiricilərdə  109-1011 
Hs intervalında şualanma tezlikləri almaq mümkündür. 

Nəticə: 
1. Hasanov E.R., Khalilova Sh.G., Hasanova R.A., Mustafayeva R.K., Current oscillations in impurity 

semiconductors with both signs of current carriers in the presence of an external electric field, temperature 
gradient, and weak magnetic field (𝜇±𝐻0 << 𝑐). IOSR Journal of Applied Physics, v.12 (1), p. 34-39, 2020. 

2. Hasanov E.R., Mansurova E.O., Khalilova Sh.G., Mustafayeva R.K., Maharramov A.B., A semiconductor is an 
energy source in the presence of a temperature gradient in an external electric and magnetic field. IOSR 
Journal of Applied Physics, v.12 (1), p. 01-06, 2020. 

3. Hasanov E.R., Tabatabaei N.M., Khalilova Sh.G., Mustafayeva R.K., Oscillations of current in impurity 
semiconductors in the presence of a temperature gradient in external electric and weak magnetic fields, 
Technical and Physical Problems of Engineering, v.12 (42), p.1-5, 2020. 

4. Hasanov E.R., Khalilova Sh.G., Mansurova E.O., Tabatabaei N.M., Unstable thermomagnetic waves in 
anisotropic medium of electronic type of charge carriers, Technical and Physical Problems of Engineering, 
v.12 (42), p.49-52, 2020. 

5. Hasanov E.R., Tabatabaei N.M., Huseynova S.A., Hajiyeva V.M., Mansurova E.O., Transverse current 
oscillations in semiconductors with define deep traps and two types of charge carriers, Technical and Physical 
Problems of Engineering, v.12(42), p. 110-113, 2020. 

6. Гасанов Э.Р., Халилова Ш.Г., Алекберов А.И., Магеррамов А.Б., Мансурова Э.О., Некоторые условия 
возбуждения термомагнитных волн в анизотропных средах электронного типа носителей заряда, 
AMEA-nın xəbərləri (fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası), №2, c. 73-80, 2020. 
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7. Hasanov E.R., Khalilova Sh.G., Mustafayeva R.K., Mansurova E.O., Maharramov A.B., Excitation of growing 
waves in impurity semiconductors with two types of charge carriers in the presence of a temperature 
gradient in an external electric and magnetic field, IOSR Journal of Applied Physics, v.12 (3), p.50-53, 2020. 

8. Hasanov E.R., Khalilova Sh.G., Mammadova G.M., Excitation of unstable waves in impurity semiconducrors 
with two types of charge carriers, IOSR Journal of Applied Physics, v.12 (3), p.17-23, 2020. 

İcraçılar: Bərk cisimlər fizikası kafedrası, dos.Eldar Həsənov, f.ü.f.d. Ruhiyyə Mustafayeva  
 

23. Polimer+Fe3O4 nanokompozisiyalarının elektrofiziki xassələrinin və maqnit xassələrinin 
onların sensorlar texnikasında istifadəsində rolunun müəyyən edilməsi  

Elektromaqnit (EM) şüalanmalarının bioloji və texniki obyektlərin müvafiq olaraq həyat 
fəaliyyətinə və funksionallığına birbaşa təsirindən doğan fəsadlar qaçılmazdır. EM şüalanmalarına 
qarşı müdafiə xarakterli və ekranlaşdırıcı sistemlərin işlənməsi mürəkkəb və vacib məsələlərdəndir. 
Son illər bu məqsədlə əsasən polimer əsaslı çoxfazalı sistemlərə üstünlük verilir. Lakin çoxfazalı 
sistemlərdə yüksək tezlikli elektromaqnit dalğalarının udulma mexanizmi sona qədər 
araşdırılmamışdır. Baxılan tədqiqat işində yeni PVDF, çoxlaylı karbon nanoboruları (ÇKNB) və Fe3O4 
nanohissəcikləri əsasında üçfazalı nanokompozit sistemlər alınmış, onların EM dalğalarını udma 
xassəsi tədqiq edilmişdir. Müəyyənləşdirilmişdir ki, udma əmsalının ən yüksək qiyməti PVDF+20% 
ÇLKNB ikifazalı sistemində alınır. Lakin tədqiqat göstərmişdir ki, PVDF+5%Fe3O4+10% ÇLKNB əsaslı 
üçfazalı nanokompozit də əvvəlki nəticəyə çox yaxın olan yüksək udma əmsalına malikdir. Məlumdur 
ki, ÇLKNB ilə müqayisədə  Fe3O4 nanohissəcikləri nisbətən ucuz və asan əldə oluna bilən maddədir. 
Alınmış nəticə onu deməyə əsas vermişdir ki, uyğun olaraq keçiricilik və maqnit xassəsinə malik iki 
komponentin polimer matrisdə bircins paylanması, optimal alınma şəraitinin və komponentlərin faiz 
nisbətinin düzgün seçilməsi aşağı maliyyə dəyərinə, yüksək udma xüsusiyyətinə malik materialların 
əldə olunmasına imkan verir. Bu tip materialların elektromaqnit dalğalarından mühafizə üçün tədbiq 
imkanları müəyyən edilmişdir. 

Nəticə: 
1. Ramazanov M.A.,  Shirinova H.A., Hajiyeva F.V., Dzmitry Bychanok, New polymeric three-phase 

nanocomposites based on polyvinylidene fluoride, magnetite nanoparticles and multi-walled carbon 
nanotubes production, structure and properties, Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and 
Materials, v.30, p. 4783–4791, 2020. 
https://doi.org/10.1007/s10904-020-01648-w 

2.  Ramazanov M.A.,  Shirinova H.A., Hajiyeva F.V., The impact of manufacturing technology, of the 
polypropylene matrix and iron oxide nanoparticles based magnetodielectric nanocomposites on 
electrophysical parameters, J. Materials Chemistry and Physics, v. 253, p.123287, 2020.  
https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2020.123287 

İcraçılar: Nanomateriallarin kimyəvi fizikası kafedrası, prof. Məhəmmədəli Ramazanov, dos. Flora 
Hacıyeva, f.r.e.n. Həbibə Şirinova 

 
 

BDU-nun Fizika Problemləri ETİ-nin  Elmi Şurasının  
2020-ci il 29 oktyabr tarixli iclasında təsdiq olunmuşdur (2  saylı protokol) 

 
24. Skalyar uuddss heksakvarkın parametrləri 
Altı kvarkdan ibarət uuddss tərkibli skalyar hissəciyin kütləsi ilk dəfə KXD-nin cəmləmə qaydaları 

çərçivəsində hesablanmış və onun mütləq sabit xarakteri nümayiş etdirilmişdir. Heksakvark adı ilə 
tanınan bu hissəciyin kainatda "Görünməz Maddə" (Dark Matter) rolunu oynaya bilməsi, bir sıra 
astrofiziki problemlərin izahında yeri müəyyən edilmişdir. 

Nəticə:  
1. Azizi K., Agaev S.S., and Sundu H, The scalar hexaquark uuddss: a candidate to dark matter, J.Phys. G: Nucl. 

Part. Phys., v.47, p.095001, 2020). 

İcraçı: BDU-nun Fizika Problemləri Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Nəzəri fizika şöbəsi, f.-r.e.n. Şahin Ağayev 
 

https://doi.org/10.1007/s10904-020-01648-w
https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2020.123287


 

 

                                                         BDU 2021 

42 

25. Ağır eqzotik skalyar mezonlar  𝑻𝒃𝒃; �̅��̅�
−  və 𝑻𝒃𝒃; �̅��̅�

−  

Ağır bb kvarklardan və yüngül ud və us antikvarklardan ibarət tetrakvarkların kütlələri, tam 
effektiv en kəsikləri və yaşama müddətləri hesablanmışdır. Göstərilmişdir ki, bu hissəciklər güclü və 
elektromaqnit təsirlərə qarşı dayanıqlıdırlar və yalnız zəif qarşılıqlı təsir nəticəsində parçalana bilər. 
Əldə olunmuş nəticələr LHCb, BESIII, Belle qrupları tərəfindən aparılan eksperimentlər üçün mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. 

Nəticə: 
1. Agaev S.S., Azizi K., Barsbay B., Sundu H., Heavy exotic scalar meson 𝑻𝒃𝒃; �̅��̅�

− , Phys. Rev.D, v. 101, p. 094026, 

2020. 
2. Agaev S.S., Azizi K., Barsbay B., Sundu H., Stable scalar tetraquark 𝑻𝒃𝒃; �̅��̅�

− , Eur. Phys. J. A, v.56, p. 177, 2020. 

İcraçı: BDU-nun Fizika Problemləri Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Nəzəri fizika şöbəsi, f.-r.e.n. Şahin Ağayev 
 
26. Sillenit tipli Bi12SiO20 monokristallarının optik xassələri 
Rentqen difraksiya (XRD) və spektral ellipsometriya ölçmələri əsasında sillenit tipli Bi12SiO20 

monokristallarının struktur və optik xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. XRD analizi göstərmişdir ki, bu 
kristallar səthə mərkəzləşmiş kubik quruluşludur və 1.0107 nm elementar qəfəs parametrinə malikdir. 
Kompleks dielektrik nüfuzluğunun, sındırma və udma əmsallarının spektral asılılıqlarını 
müəyyənləşdirmək və kritik nöqtələri təyin etmək üçün 1.2 eV ÷ 6.2 eV foton enerjisi oblastında 
ellipsometrik tədqiqat aparılmışdır. Udma sərhəddindən kiçik enerjilərdə sındırma indeksi 2.37 ilə 
2.58 eV arasında dəyişir. Tədqiq olunan kristalın udma spektri əsasında qadağan olunmuş zonanın eni 
üçün 3.25 eV tapılmışdır. Kompleks dielektrik nüfuzluğu spektrinin ikinci tərtib törəməsindən 3.54, 
4.02, 4.82 və 5.58 eV enerjilərdə dörd fərqli optik keçid müəyyən edilmişdir. Aparılan tədqiqatlar 
Bi12SiO20 kristalının işığın idarə olunması, işıq vasitəsi ilə informasiyanın yazılması və oxunmasi kimi 
sahələrdə istifadə edilmək üçün perspektiv optik xüsusiyyətlərə malik olduğu müəyyən edilmişdir. 

Nəticə: 
1. Isik M., Delice S., Nasser H., Gasanly N.M., Darvishov N.H., Bagiev V.E., Optical characteristics of Bi12SiO20 

single crystals by spectroscopic ellipsometry, Materials Science in Semiconductor Processing, v.120, 
p.106286, 2020 (İF: 3.085). 

İcraçılar: BDU-nun Fizika Problemləri Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Kondensə olunmuş hal fizikası şöbəsi, 
f.r.e.n. Vidadi Bağıyev, f.r.e.n. Namiq Dərvişov, f.r.e.n. Mübariz Məmmədov 

 
27. Lazer ablyasiyası metodu ilə Zn1-xCdxS nanohissəciklərin alınması 
A2B6 tip yarımkeçirici massiv materialdan Zn1-xCdxS bərk məhlullarının sferik nanohissəcikləri bir 

neçə növ mayedə lazer ablyasiyası yolu ilə uğurla alınmışdır. Hissəciklərin stabilləşməmiş 
suspenziyaları udma spektroskopiyası və ötürülmə elektron mikroskopiyası (TEM) ilə tədqiq 
olunmuşlar. Ötürülmə elektron mikroskopu ilə Zn1-xCdxS hissəciklərinin 7 ± 3 nm radiusda ölçülərə 
malik olması aşkar edilmişdir. Stabilizator olaraq asetonitril istifadə olunmuşdur ki, bu da hissəcikləri 
bir neçə gündən həftələrə qədər sabitləşdirməyə imkan verir. Uzunmüddətli şüalanma hissəciklərin 
ölçüsünü azaldır ki, bu da hissəciklərin aqlomerasiyasında vacib rol oynaya bilər. Müəyyən edilmişdir 
ki, qazdan təmizlənmiş mayelərdə lazer ablyasiyası metodu asılı hissəciklərin udulmasına ciddi təsir 
göstərmir.  

Nəticə: 
1. Abdinov A. Sh., Jafarov M. A., Nasirov E.F., Jahangirova S.A., Zn1 –xCdxS nanoparticles obtained by laser 

ablation, Nanotechnologies in Russia, v.14, p.185–189, 2020 (İF: 0.76). 

İcraçılar: BDU-nun Fizika Problemləri Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Kondensə olunmuş hal fizikası şöbəsi, 
f.r.e.d. Maarif Jəfərov, f.r.e.n. Elşən Nəsirov, laborant Sevda Məmmədova 

  
28. AgSbSe2 termoelektrik materialında elektrik yüklərinin daşınması mexanizmi 
İlk dəfə olaraq AgSbSe2 və (AgSbSe2)0.9(PbTe)0.1 birləşmələrində elektrik yüklərinin daşınmasının 

“sıçrayış” mexanizmi əsasında baş verməsi göstərilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, “sıçrayış”  keçiriciliyi 
əsasən halkogenlərin alt qəfəslərinin hesabına lokal akseptor səviyyələrinin yaranması nəticəsində 
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baş verir.  
Nəticə: 
1. Ragimov S.S., Saddinova A.A., Alieva A.I., Selimzade R.I., Hopping conduction in AgSbSe2 and 

(AgSbSe2)0.9(PbTe)0.1, Inorganic Materials, v.56, p.779–784, 2020 (İF: 0.844). 
 https://doi.org/10.1134/S0020168520080130 

İcraçı: BDU-nun Fizika Problemləri Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Kondensə olunmuş hal fizikası şöbəsi, 
f.e.d. Sədiyar Rəhimov 
 

29. Peptid təbiətli biomolekulların quruluş-funksiya əlaqələrinin konformasiya, dinamika və 
elektron aspektləri 

 İlk dəfə olaraq AHAMC-da RAHB-hidrogen rezonans rabitəsinin→ molekullararası H-rabitəsinə 
keçidi üçün əvəzedicilərin təsirinin olması göstərilmişdir. Böyük elektron-donor funksional qrupların 
aktiv metilen fraqmentinə və həmçinin AHAMC-ın aromatik para vəziyyətinə birləşməsi nəticəsində 
hidrogen resonans rabitəsinin zəifləməsi göstərilmişdir. 

Nəticə: 
1. Gurbanov A.V., Kuznetsov M.L., Demukhamedova S.D., Alieva N., Godjaev N.M., Zubkov F.I., Mahmudov K.T., 

Armando J., Pombeiro L., Role of substituents on resonance assisted hydrogen bonding vs. intermolecular 
hydrogen bonding,  Cryst Eng Comm, v.22, p. 628-633, 2020. doı: 10.1039/c9ce01744e. 

İcraçılar: BDU-nun Fizika Problemləri Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Biofizika şöbəsi, f.r.en. Svetlana 
Demühəmmədova, prof. Niftalı Qocayev 

 
 
KİMYA ELMLƏRİ SAHƏSİNDƏ 
 

Kimya fakültəsinin Elmi Şurasının 2020-ci il 18 noyabr  
tarixli iclasında təsdiq olunmuşdur (3 saylı protokol) 

 
30. Halogenləşdirilmiş diazabutadien boyaları: sintez, quruluşlar, supramolekulyar xüsusiyyətlər 

və nəzəri tədqiqatlar 
Yeni halogenləşdirilmiş aromatik dixlorodiazadienlər CuCl katalizatorunun iştirakı ilə müvafiq 

hidrazonlar və CCl4 -lə reaksiyasından alınmışdır. 
 

 
 

Bu nadir azo boyaların quruluşları 1H və 13C NMR  və Rentgen quruluş analizi vasitəsi ilə tədqiq 
edilmişdir. 

 

 
 

https://doi.org/10.1134/S0020168520080130
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Kristal quruluşlarında çoxsaylı qeyri-kovalent halogen-halogen qarşılıqlı təsirləri aşkar edilmiş, 

Bader nəzəriyyəsi (QTAIM metodu) çərçivəsində DFT hesablamaları aparılmış və elektron sıxlığı 
paylanmasının topoloji təhlili aparılmışdır. Nəzəri tədqiqatlar qeyri-kovalent halogen-halogen 
qarşılıqlı təsirlərin yüksək polarizasiya qabiliyyətli dixlorodiazadienlərin öz-özlüyündə birləşməsində 
həlledici rol oynadığı müəyyən edilmişdir. Müəyyənləşdirilmişdir ki, halogen əlaqəsi dixlorla 
əvəzedilmiş heterodienlər üçün yeni boyalar sinfinin xüsusiyyətlərinin dəqiq tənzimlənməsində 
əlverişli bir vasitə ola bilər. 

Nəticə:  
1. Nenajdenko V.G., Shikhaliyev N.G., Maharramov A.M., Bagirova Kh.N., Suleymanova G.T., Novikov A.S., 

Khrustalev V.N., Tskhovrebov A.G., Halogenated Diazabutadiene Dyes: Synthesis, Structures, Supramolecular 
Features, and Theoretical Studies, Molecules, v.25, p. 5013,  2020 (İF: 3.267). 
doi:10.3390/molecules25215013. 

İcraçılar: Üzvi kimya kafedrası, AMEA-nın həqiqi üzvü, prof. Abel Məhərrəmov, prof. Namiq Şıxaliyev, 
“Zərif üzvi sintez” ETL-i, e.i. Gülnar Süleymanova  

 
31. Farmaseptik əhəmiyyətli heterotsiklik birləşmələrin sintezi və tədqiqi 
Mono- və diketonlar əsasındakı müxtəlif piridin, izatin, spiroizatin, pirazol törəmələri vacib üzvi 

birləşmələr olub, bioloji aktivliyə malikdir. Bu maddələrdən xərçəng, vərəm, diabet, malyariya, 
göbələk və s. kimi xəstəliklərin müalicəsində geniş istifadə olunur və son zamanlar farmaseptik 
təsirlərinə aid çoxsaylı işlərə rast gəlinir. 
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Göstərilən tip təcrübi əhəmiyyət daşıyan maddələrin Escherichia coli, Salmonella enterica, 
Staphylococcus aureus, B. Subtilis, Candida albicans kimi bakteriya və göbələklərə qarşı xassələri 
yoxlanılmışdır. Tədqiq olunan yeni maddələrin quruluşları X-Ray, HR-MS, NMR metodlarının köməyilə 
öyrənilmiş və məhlul sistemlərində baş verən qarşılıqlı təsirlər araşdırılmışdır. Bu isə dərman maddə-
lərinin orqanizmdə təsir mexanizminin öyrənilməsi üçün praktiki və nəzəri əhəmiyyət daşıyır. 

Nəticə: 
1. Mamedov I.G., Naghiyev F.N., Maharramov A.M., Uwangue O., Farewell A., Sunnerhagenb P., Erdelyi M., 

Antibacterial activity of 2-amino-3-cyanopyridine derivatives, Mendeleev Communications, v. 30, p. 498-499, 
2020. 

2. Mamedova Y.V., Hasanova A.E., Gasimova Sh.Z., Huseynova R.A., Mamedov I.G., Some isatin based synthesis, 
New Materials, Compounds and Applications, v. 4 (1), p.16-19, 2020. 

İcraçılar: Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrası, prof. Ibrahim Məmmədov,  k.ü.f.d. Yeganə 
Məmmədova, “Zərif üzvi sintez” ETL-i, dos. Farid Nağıyev 

 
 32. Aromatik aldehidlər, malononitril törəmələri əsasında yeni karbo- və heterotsiklik birləşmələrin 

sintezi, bioloji aktivliyinin öyrənilməsi 
Morfolin, piperidin kimi tsiklik ikili aminlərin iştirakı ilə furfurolla etilsianasetatın qarşılıqlı təsiri 

sistematik tədqiq edilmişdir. Bu reagentlərin Knevenagel kondensləşməsi məhsullarını əmələ gətirdiyi 
dünya ədəbiyyatında çoxsaylı tədqiqatlarla təsdiq edilmişdir. Eyni reagentlərin reaksiyaya daxil edilmə 
ardıcıllığını dəyişdirməklə qarşılıqlı təsirin prinsipcə yeni, daha mürəkkəb kaskad karbotsiklləşmə 
istiqamətində getdiyi ilk dəfə olaraq müəyyən edilmişdir:   

 
 
Reaksiyadan alınan toluolsulfo törəmələrin quruluşunun əhatəli tədqiqatı göstərmişdir ki, azot 

mərkəzləri üzrə iki mümkün  reaksiyadan N(1)- azotu üzrə tozilləşmə reallaşır: 

 
Tədqiqat nəticəsində prinsipcə yeni kaskad karbotsiklləşmə və regiospesifik tozilləşmə 

istiqamətləri tapılmış, sintez edilən birləşmələrin quruluşları müasir fiziki üsullarla etibarlı şəkildə 
təsdiq edilmiş, antimikrob xassələri və tətbiq imkanları qiymətləndirilmişdir. 

Nəticə: 
1. İsmiyev A.İ., Dotsenko V.V., Bespalov A.V., Netreba E.E., Maharramov A.M., Completely regioselective N-

tosylation of 5-acetyl-4-aryl-6-hydroxy-3,6-dimethyl-4,5,6,7-tetrahydro-indazoles,  Russian Journal of 
General Chemistry, v.90 (2), p.187-195, 2020. 
https://doi.org/10.1134/S1070363220020048   

2. İsmiyev A.İ., Shoaib M., Dotsenko V.V.,Ganbarov K.G.,İsrailova A.A., Maharramov A.M.,  Synthesis and 
biological    activity of  8-(dialkylamino)-3-aryl-6-oxo-2,4-dicyanobicyclo [3.2.1] octane-2,4-dicarboxylic acids 
diethyl esters,  Russian Journal of General Chemistry, v.90 (8), p.1418-1425, 2020. 
https://doi.org/10.1134/S1070363220080071 

3. İsmiyev A.İ., Dotsenko V.V., Aksenov N.A., Aksenova İ.V., Maharramov A.M. Synthesis and structure of new 

https://doi.org/10.1134/S1070363220020048
https://doi.org/10.1134/S1070363220080071
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2,4-dicyano-6-oxo-3-phenylbicyclo [3.2.1]octane-2,4-dicarboxylates, Russian Chemical Bulletin, International 
Edition, v.69 (10), p.1938-1943, 2020. 
https://doi.org/10.1007/s11172-020-2982-5 ( i.f. 1.0) 

4. Shoaib M., İsmiyev A.İ. ,Ganbarov K.G., İsrayilova A.A. Umar S., Antimicrobial activity of novel functionally 
substituted monocyclic and spirocyclic cyclohexane derivatives, Pakistan J. Zool., v.52 (1), p. 413-416, 2020. 
https://dx.doi.org/10.17582/journal.pjz/2020.52.1.sc12   

İcraçılar: Üzvi kimya kafedrası, AMEA-nın həqiqi üzvü, prof. Abel Məhərrəmov, dos. Arif İsmiyev  
 

33. Radioaktiv elementlərin qatılaşdırılmasında yeni sinif sintetik sorbentlərin tətbiqi. 
Malein anhidridi-stirol sopolimerinin formaldehid iştirakında müxtəlif aminlərlə kimyəvi 

modifikasiyasından xelatəmələgətirici polimer sorbentlər alınmışdır. Sintez olunan sorbentlərlə uran (VI) 
və torium (IV) ionlarının qatılaşdırılaraq ayrılması metodikaları işlənib hazırlanmişdir. Metal ionlarının 
sorbsiya və desorbsiyasına müxtəlif amillərin təsiri öyrənilərək ayrılma və qatılaşdırmanın optimal 
şəraiti müəyyən edilmişdir. Alınmış sorbentlərlə uran (VI) və torium (VI) ionlarının ətraf mühit 
obyektlərində qatılaşdırılaraq təyini üçün sorbsion-fotometrik analiz üsulu işlənmişdir. Əldə olunan 
nəticələr onu göstərir ki, sintez olunan yeni sorbentlərlə təbii obyektlərdə uran (VI) və torium (IV) 
ionlarının mikro miqdarlarını qatılaşdıraraqlaraq təyin etmək olar. Sintez olunmuş sorbentlər 
ədəbiyyatda məlum olan sorbentlərlə müqayisədə daha yüksək sorbsiya xassələrinə malikdir. 

Nəticə:  
1. Bahmanova F. N., Thorium(IV) Preconcentration by Chelate-Forming Adsorbents Based on a Maleic Anhydride–

Styrene Copolymer, Journal of analytıcal chemıstry, v.75 (9), p.1116-1119, 2020. 
2. Bahmanova F.N., Hajiyeva S.R., Alirzaeva E.N., Shamilov N.T., Chyragov F.M., Sorption of uranium (VI) ıons by a 

sorbent based on a copolymer of maleic anhydride with styrene modified by N, N'-diphenylguanidine, Journal 
of the Chemical Society of Pakistan,  v. 42 (3), p. 413-417, 2020. 

İcraçılar: Analitik kimya kafedrası, prof. Famil Çıraqov, “Ekoloji kimya və ətraf mühitin mühafizəsi” ETL, 
k.ü.f.d. Fidan Bəhmənova  

 
34. Makroheterotsiklok birləşmələrin sintesi, öz-özünü qurma və təşkil olunmaya əsaslanan metal 

və qrafen oksid nanostrukturlarla supramolekulyar ansambılların hazırlanması, tətqiqi və tətbiqi 
İş nanometal oksidlərin (ZnO, Al2O3, ZrO2) və butadien nitril kauçuk (NBR) matrisində qamma 

şüalarının işlənməsi ilə əldə olunan aromatik disulfoxlorid benzol birləşmələri əsasındakı 
nanokompozitlərin quruluş və istilik xüsusiyyətlərinin tədqiqinə həsr olunmuşdur. Nanokompozitlərin 
struktur dəyişiklikləri infraqırmızı spektroskopiya və elektron paramaqnetik rezonans üsulları ilə 
müəyyən edilmişdir. Skanedici elektron mikroskopiyası (SEM) polimer matrisindəki nanohissəciklərin 
morfologiyasını və polimer-doldurucu arasındakı səthi tədqiq etmək üçün tətbiq edilmişdir. Əlavə 
olaraq, NBR əsasındakı nümunələr termogravimetrik (TGA)/diferensial termik analiz (DTA) üsulu ilə 
tədqiq edilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, nanokompozitlərin istilik stabilliyi şüalanmadan sonra 
əhəmiyyətli dərəcədə azalır, lakin müəyyən miqdarda benzol-1,3-disulfonil xlor (DSChB) və nanometal 
oksidləri əlavə etməklə rezin qarışığın istilik sabitliyini yaxşılaşdırmaq mümkün olur. 

Sintez edilmiş birləşmənin quruluşu rentgen monokristal difraksiya metodu ilə tədqiq 
edilmişdir. Molekulyar qarşılıqlı təsirləri araşdırmaq üçün Hirşfeld səthi və kontaktların 
zənginləşdirilməsi analizləri aparılmışdır. Kristal qablaşdırma əsasən güclü N–H⋯O hidrogen bağları 
və aromatik tsikllərin yığımı ilə sabitlənir. Fərqli oksigen atomları arasında ən çox elektromənfi olanlar 
hidrogen əlaqələrini yaratmağa meyllidir. Sintez olunmuş birləşmənin bioloji aktivliyi E.coli, 
P.aeruginosa və S.aureus bakteriyalarına qarşı tədqiq edilmişdir. γ- şüalanmanın NBR 4-dikloro 6-
dietilamino-simmtriazin (DChDEAST) və 2,4-dimetilfenil maleimid (DMPhM) iştirakı ilə çarpaz 
bağlama prosesinə təsiri araşdırılmışdır. NBR+DChDEAST və NBR+DMPhM ikili sistemlərinin 
molekulyar quruluşu Fourier infraqırmızı spektroskopiya üsulu ilə tədqiq edilmişdir. İkiqat bağların 
nisbi konsentrasiyası onların udma qabiliyyətini maksimum udma (967, 912 və 750 sm-1) oblastında 
təyin etməklə proqnozlaşdırılmışdır. 250 kGy-dən yuxarı radiasiya dozalarında şüalanmış qarışıqlarda 
çapraz əlaqə sayının müvafiq olaraq 1,05×10 4 və 0,66×104 mol/sm 3 olduğu aşkar edilmişdir. Triasin 

https://doi.org/10.1007/s11172-020-2982-5
https://dx.doi.org/10.17582/journal.pjz/2020.52.1.sc12
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və maleik birləşmələrin radiasiya-kimyəvi proseslərində həssaslaşdırıcı təsiri də araşdırılmışdır. Çapraz 
bağlı NBR-in quruluşu və fəza şəbəkəsi parametri ilə bağlı hərtərəfli tədqiqatlar aşağı molekulyar çəkili 
triazin və maleimid birləşmələrinin tətbiq edilməsinin şüalanma-kimyəvi verimi (G c) artırdığını və bu 
prosesin çarpaz bağlı molekulların sayının (1/M nτ) və növbə ilə elastomerlərin molekulyar çəkisinin 
artmasına təsir etdiyini göstərmişdir. Disulfloxlorid aromatik birləşmələrin NBR ilə metal oksidlərin 
(ZnO və Al2O3) qarışıq nanotozların iştirakı ilə kimyəvi qarşılıqlı təsiri ilk dəfə tədqiq edilmişdir. 
Hazırlanmış qarışıqların vulkanizasiyası iki üsulla induksiya edilmişdir: qamma şüaları ilə şüalanma 
(D=300 kGy) və əvvəlcədən hidravlik təzyiqdə qızdırılaraq sonrakı şüalanma (150oCx5', 300kGy). 
Çapraz əlaqələnməni aktivləşdirmək üçün prosesdə ZnO və Al2O3 nano-oksidlərin qarışığı istifadə 
edilmişdir. Nanokompozitin səthi SEM-dən istifadə edilərək tədqiq edilmişdir. Modifikasiya olunmuş 
qarışıqların mexaniki xüsusiyyətləri öyrənilmiş, sonra kükürd ilə vulkanizə edilmiş kontrol nümunə ilə 
müqayisə edilmiş və termal yaşlandıqdan sonra aqressiv mühitlərdə mexaniki sınaqlardan 
keçirilmişdir. Göstərilmişdir ki, 1,3-disulfloxlorid benzol ilə nano oksidlər yaşlanmaya qarşı yaxşı 
müqavimət göstərən və havada, dəniz suyunda və yağlı məhlulda yüksək səthi xassələri olan 
materialları yaratmağa imkan verir. 12 həftə və ya daha uzun müddət ərzində yüksək yağlı pəhrizlə 
bəslənmiş siçanlarda hiperqlikemiya, insulinə müqavimət, dislipidemiya və qaraciyər yağlılığının 
inkişaf etməsi müəyyənləşdirilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, yüksək yağlı pəhriz yüksək sıxlıqlı 
lipoproteinin (HDL) iltihab əleyhinə və antiaterogen xüsusiyyətlərinə təsir göstərir, onları dəyişdirir, 
lakin, metabolik xəstəliklərin inkişafının və HDL-in dəyişilmənin dəqiq vaxt müddəti müəyyən deyil. 
Vəhşi tipli erkek C57BL/6J siçanlarında erkən metabolik xəstəlik prosesləri haqqında məlumat almaq 
üçün qısamüddətli (4 həftə) yüksək yağlı qidalanma (60% yağ kalori) ağır su metabolik işarətlənmənin 
tətbiqi vasitəsilə HDL proteom dinamikasının analizi ilə birlikdə istifadə edilmişdir. Yüksək yağlı pəhriz 
ilə bəslənən siçanlarda hiperqlikemiya, pozulmuş qlükoza tolerantlığı, hipertrigliseridemiya və ya 
qaraciyər steatozu olmayan hiperkolesterolemiya inkişaf etmişdir. Bir plazma HDL proteom 
dinamikası analizi, komplement C3 (12.77±0.81 ilə 9.98±1.20 saat, p <0.005), B (12.71±1.01 və 
10.85±1.04 saat, p <0.05), H (19.60±1.84 və 16.80±1.58 saat, p <0.05) və I (25.25±1.29 və 19.88±1.50 
saat, p <0.005) faktorları daxil olmaqla immunitetin yaranmasında iştirak edən bir neçə kəskin fazlı 
cavab zülalının artan dövriyə dərəcələri və yarım ömrünün azalması aşkar edilmişdir. Nəticələr erkən 
immun reaksiya səbəbindən plazma HDL proteomunun dəyişilməsinin diyetə bağlı steatoz və 
dislipidemiyadan əvvəl olduğunu göstərir. 

Nəticə: 
1. Khankishiyeva R.F., Mammadov S.M., Akhundzada H.N., Mammadov J.S., Azadaliyev A.I., Ismayilova P.I., 

Mammadova G. A., Comparative study of the effect of gamma-radiation on the structural and thermophysical 
properties of nitrile-butadiene rubber filled with different nanometal oxides, Problems of Atomic Science and 
Technology, v.125 (2), p. 39-46, 2020. 

2. Huseynzada A.E., Jelsch C., Akhundzada H.N., Soudani S., Nasr C.B., Doria F., Freccero, M. Synthesis, crystal 
structure and antibacterial properties of 6-methyl-2-oxo-4-(quinolin-2-yl)-1, 2, 3, 4-tetrahydropyrimidine-5-
carboxylate, Journal of Molecular Structure, v.1219, p. 128581, 2020. 

3. Sadana P., Lin L., Aghayev M., Ilchenko S., Kasumov T., Early Pro-Inflammatory Remodeling of HDL Proteome 
in a Model of Diet-Induced Obesity: 2H2O-Metabolic Labeling-Based Kinetic Approach, International journal 
of molecular sciences, v. 21 (20), p. 7472, 2020. 
doi: 10.3390/ijms21207472 

4. Mammadov S., Akhundzada H., Khankishiyeva R., Mammadov J., Mammadova G., İsmayilova P., Mirzayev M., 
Effect of gamma irradiation on the crosslinking process of nitrile-butadiene rubber with triazine and maleic 
compounds, Journal of Optoelectronic and Biomedical Materials, v. 12 (3), p. 81-87, 2020. 

Layihə:  
1. “Türk Dünyası Araşdırmaları” məqsədli qrant müsabiqəsi çərçivəsində alt-müsabiqə: 1-ci Azərbaycan-Türkiyə 

(“AzTürk-1”)”, Fundamental və tətbiqi xarakterli elmi-tədqiqat layihələri müsabiqəsi, EIF-BQM-5-AzTurk-1-
2018-2(32), Yeni peptid əsaslı antimikrobial agentlərin dizaynı və in vitro/in vivo öyrənilməsi. 

İcraçılar: Üzvi kimya kafedrası, prof. Ülviyyə Həsənova  
 

35. Funksional xassələrə malik yeni nanostrukturlu materialların sintezi və tədqiqi. 

https://dx.doi.org/10.3390%2Fijms21207472
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Nadir-torpaq  metalları ilə ZSM-5 seoliti əsasında katalizatorlar sintez olunmuş, onların fiziki-
kimyəvi və katalitik xassələri toluolun disproporsionlaşması, toluolun izoproponalla alkilləşməsi və 
benzolun etonolla alkilləşməsi prosesində tədqiq olunmuş və müəyyən edilmişdir ki, modifikasiya 
nəticəsində modifikator seolitin mikroməsamələrində və səthində nanohissəcik şəklində paylanaraq 
seolitin kristallik qəfəsi ilə qarşılıqlı əlaqədə olaraq qüvvətli Brensted turşu mərkəzlərini zəiflətməklə 
bərabər əlavə Lyuis turşu mərkəzləri əmələ gətirir. Modifikasiya nəticəsində seolitin məsamələrinin 
daralması, B/L turşu mərkəzləri nisbətinin azalması katalizatorun para-seçicilik qabiliyyətinin 
yüksəlməsinə səbəb olur. 5% La-H-ZSM-5 katalizatoru yüksək para-seçicilik aktivliyi nümayiş 
etdirir.Onun iştirakında p-ksilola, 4-izopropiltoluola görə 72-78% seçiciliyə, etilbenzola görə isə 70% 
seçiciliyənail olunur. NTE ilə modifikasiya olunmuş ZSM-5 seoliti əsasında hazırlanmış katalizatorlar 
yüksək para-seçici katalizatorlar kimi sənaye üçün çox əhəmiyyətli para-əvəzli alkilaromatik 
karbohidrogenlərin alınması üçün təklif olunur. 

Nəticə: 
1. Mamedov S.E., Iskenderova A.A., Akhmedova N.F., Mamedov E.S., The influence of modification on the 

properties of  high-silica TsVM zeolite in the benzene alkylation reaction with ethanol/Petroleum Chemistry, 
v.60, p.950-956, 2020.  
doi: 10.1134/S0965544120080071 

2. Керимли Ф.Ш., Мамедов С.Э., Селективное диспропорционирование толуола на модифицированных 
пентаислах, Башкирский химический журнал, т.27 (2), с. 64-68, 2020.  
doi: 10.17122/bcj20192133138 

İcraçılar: Fiziki və kolloid kimya kafedrası, prof. Eldar Əhmədov, prof. Sabit Məmmədov, dos. Fuad 
Kərimli  

 
36. Funksional qruplu oliqomer və polimerlər əsasında sorbentlərin, nanokompozitlərin, hibrid 

kompozitlərin alınması və tədqiqi 
Fosfor 3-xloridlə modifikasiya olunmuş polimer tullantılar FTİR-spektroskopiya və 

termoqravimetrik analiz metodları ilə tədqiq olunmuşdur. Alınmış nümunələr sulu məhlullardan Cd 
(II) ionlarının sorbsiyası üçün tətbiq edilmişdir. Prosesə müxtəlif faktorların təsirinin öyrənilməsi ilə 
sorbsiyanın optimal şəraiti müəyyənləşdirilmişdir. Nəticələrə görə maksimum sorbsiya 55°C 
temperaturda 120 dəq müddətində zəif qələvi mühitdə (pH=9) baş verir və sorbsiya tutumu 0.18 
mmol/q təşkil edir. Sorbsiyanın müxtəlif izotermik və kinetik modellərlə işlənməsi ilə prosesin kimyəvi 
sorbsiya mexanizminə tabe olması təyin olunmuşdur. Termodinamik parametrlərin öyrənilməsi ilə 
müəyyən edilmişdir ki, sorbsiya spontandır, endotermikdir və entalpiyanın dominantlığı ilə baş verir.  

Zn-Al laylı ikili hidroksidlər və qarışıq oksidlər birgə çökdürmə və karbomidlə hidroliz metodları 
ilə sintez olunmuşdur. Alınmış nanomaterialların optik, quruluş və morfoloji xassələri tədqiq edilmiş, 
Zn-Al qarışıq oksid/polivinil spirti (PVS) nanokompozitinin sulu məhluldan qurğuşun ionlarının (Pb2+) 
sorbsiyası öyrənilmişdir. Alınmış nəticələrə uyğun izoterm modelləri qurulmuş, sorbsiyanın kinetik və 
termodinamik parametrləri təyin olunmuşdur. Müəyyən olmunmuşdur ki, ZnAl-qarışıq oksid/PVS-in 
Pb2+

 ionlarını sorbsiya etmə qabiliyyəti çox yüksəkdir.  
Çoxdivarlı karbon nanoborular polivinil spirti ilə işlənmiş və betonun hazırlanması üçün uyğun 

qarışıqlara gücləndirici kimi əlavə edilmişdir. Alınan nanokompozisiya müxtəlif üsullarla struktur və 
səthi morfoloji cəhətdən xarakterizə edilmişdir. Gücləndiricinin əlavə edilməsi ilə hazırlanmış beton 
kompozitin mexaniki xassələri öyrənilmişdir. 

Nəticə: 
1. Alosmanov R.M., Buniyatzadeh I.A., Efendiyeva N.A., Azizov A.A. Phosphorylated styrene-butadiene rubber 

as an adsorbent for the removal of Cd(II) from aqueous solution. International Journal of Environmental 
Analytical Chemistry, (online published), 2020. 
doi: 10.1080/03067319.2020.1796988 (IF (2019)- 1.431 

2. Balayeva O.O., Azizov A.A., Muradov M.B., Alosmanov R.M., Mursalova G.Q., Rahimli K.S., Aghamaliyev Z.A., 
Synthesis of zinc-aluminum mixed oxide/polyvinyl alcohol (ZnAl mixed oxide/PVA) and application in Pb(II) 
removal from aqueous solution, Journal of Dispersion Science and Technology, (online published), 2020.  
https://doi.org/10.1080/01932691.2020.1773848. (IF (2019)- 1.7) 

https://www.cheric.org/research/tech/periodicals/doi.php?art_seq=1822577
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3. Malikov E.Y., The effect of polyvinyl alcohol functionalized multiwall carbon nanotubes on the improvement 
of the compressive strength of concrete, Fullerenes nanotubes and carbon nanostructures, v. 28, p. 781-785, 
2020. 
doi: 10.1080/1536383X.2020.1759557. (IF (2019)-1.61) 

4. Магеррамов А.М., Азизов А.А., Алосманов Р.М. и Буният-заде И.А., Способ получения магнитного 
углеродного композиционного материала, Евразийский патент (номер заявки 201800278/28).  

İcraçılar: Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası kafedrası, prof. Rasim Alosmanov, prof. Abdulsəyid 
Əzizov, k.ü.f.d. Elvin Məlikov, k.ü.f.d. Ofeliya Balayeva 

 
37. Alkenilfenollar əsasında yeni sinif bioloji aktiv maddələrin sintezi və onların quruluşu ilə 

funksional xassələri arasında asılılığın tədqiqi  
Alkenilfenolların brom saxlayan efirləri əsasında tərkibində heteroatom və digər funksional 

qruplar saxlayan yeni sinif bioloji aktiv birləşmələr sintez edilmiş və onların quruluşları ilə funksional 
xassələri arasında asılılığın elmi əsasları işlənib hazırlanmışdır. Reaksiyanın sxemi aşağıdakı kimi 
müəyyənləşdirilmişdir: 

 
Nəticələr göstərmişdir ki, sintez edilmiş yeni sinif birləşmələrin tərkibinə daxil edilmiş azot və 

ikiqat rabitəli fraqmentlərin quruluşundan və təbiətindən asılı olaraq onların az miqdarı (0,035q/l) 
bakterisid, fungisid və digər xassələrini xeyli artırır. Digər tərəfdən, sintez edilmiş birləşmələrin turş 
mühitlərdə korroziya inhibitoru kimi sınağından (50 mq/l) alınan nəticələr neft və qaz çıxarmada, 
eləcə də neft emalı sənayesində istifadə oluna biləcəyini göstərir. 

Nəticə: 
1. Mehdiyeva G.M., Bayramov M.R., Hosseinzadeh Sh.B., Hasanova G.M., Allylphenoxypiperidinium halides as 

corrosion inhibitors of carbon steel and biocides, Turkish journal of chemistry, v. 44 (3), p. 670-686, 2020.  
2. Байрамов М.Р., Аскарова Г.М., Мехтиева Г.М., Агаева М.А., Мамедов И.Г., Мамедова П.Ш.. Синтез и 

исследование 1-алкенил-2-пропаргилокси-3-аминометилбензолов в качестве ингибиторов 
кислотной коррозии и антимикробных присадок к смазочно-охлаждающим жидкостям,  Журнал 
Прикладной химии, No11, с.112-116, 2020.  

3. Мехтиева Г.М., Байрамов М.Р., Агаева М.А., Хоссеинзадэ Ш.Б., Гасанова Г.М., Мадинов И.М., Гулузадэ 
Т.Х., Исследование 1-(2-алкенилфенокси)децил-N-пиридиний бромидов в качестве ингибиторов 
сероводородной коррозии и биоцидов при нефтедобыче, Нефтепереработка и нефтехимия, No 6, 
с.40-45, 2020.  

4. Bayramov M.R., Mehdiyeva G.M., Agayeva M.A., Hasanova G.M., Study of the corrosion inhibitors properties 
of  water-soluble nitrogen consisting alkenylphenols derivatives, Azerb. Chem. J., No 3, p.71-75, 2020. 

İcraçılar: “Alkenilfenollar kimyası” ETL, prof. Musa Bayramov, k.ü.f.d., elmi işçi Günay Mehdiyeva, 
k.ü.f.d., aparıcı elmi işçi Mahirə Ağayeva, k.ü.f.d, aparıcı elmi işçi Misir Cavadov, elmi işçi 
Güllü Əliyeva 
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Biologiya fakültəsinin Elmi Şurasının 2020-ci il 19 noyabr tarixli  
iclasında təsdiq olunmuşdur (2 saylı protokol) 

        
38. Tibb və kənd təssərrüfatı praktikasında tətbiq məqsədi ilə metal əsaslı nanohissəciklərin 

bioloji sintezi 
Metal əsaslı nanohissəciklərin antibakterial, antiviral, anormal maqnit, bitkilərdə stressorlara 

davamlılıq və stimullaşdırıcı xüsusiyyətləri aydınlaşdırılmışdır. Bu məqsədlə bir sıra metal əsaslı 
nanohissəciklər – Ag, Au, Fe (II), Fe (III), ZnO, TiO2 və s. bioloji üsullarla (bitkilərin müxtəlif 
orqanlarından alınan ekstraktlar və homogenatlar vasitəsi ilə) sintez edilmişdir. Gümüş 
nanohissəciklərinin antiseptik və antiviral effektləri ətraflı olaraq öyrənilmiş, onların bioloji sintez yolu 
ilə alınmış toksik olmayan formaları dərman daşıyıcıları, antiseptik tibbi materialların hazırlanmasında 
istifadəsi imkanları araşdırılmışdır. Nanohissəciklərdən bitkilərin inkişafının stimullaşdırılmasında və 
duza davamlılığının artırılmasında effektiv istifadə etməyin eksperimental metodları işlənmişdir. 

Nəticə: 
1. Hasanzadeh Amir, Gholipour Behnam, Rostamnia Sadegh, Eftekhari Aziz, Tanomand Asghar, Khaksar Samad, 

Khalilov Rovshan, Biosynthesis of AgNPs onto the urea-based periodic mesoporous organosilica (AgxNPs/Ur-
PMO) for antibacterial and cell viability assay, Journal of Colloid and Interface Science, (online published), 
2020 (İF: 7.489). 

2. Ahmadov I.S., Bandaliyeva A.A., Nasibova A.N., Hasanova F.V., Khalilov R.I., The synthesis of the silver 
nanodrugs in the medicinal plant Baikal skullcap (Scutellaria Baicalensis Georgi) and their antioxidant, 
antibacterial activity, Advances in Biology & Earth Sciences, v.5 (2), p.103-118, 2020. 

3. Agayeva N.J. , Rzayev F.H. , Gasimov E.K.,  Mamedov C.A. , Ahmadov I.S.,  Sadigova N.A., Ameer Khusro Naif 
Abdullah, Al-Dhabi, Exposure of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) to magnetite (Fe3O4) nanoparticles in 
simplified food chain: Study on ultrastructural characterization, Saudi Journal of Biological Sciences, (online 
published), 2020 (İF: 2.82). 

İcraçılar: Biofizika və molekulyar biologiya kafedrası, prof. Rövşən Xəlilov, Nanoaraşdırmalar Mərkəzinin 
aparıcı elmi işçisi, dos. İsmət Əhmədov  

                    
39. Lactobacillus plantarum bakteriyası, kəklikotu və hil nanohissəcikləri dişlərin çürüməsini 

törədən patogen Streprococcus mutans bakteriyasına qarşı yüksək antimikrob aktivliyə malik funksional 
preparat kimi 

Lactobacillus plantarum bakteriyasının ekstraktından, kəklikotu və hil bitkilərinin efir 
yağlarından alınmış nanohissəciklər əsasında dişlərin çürüməsini törədən Streptococcus mutans 
bakteriyasına qarşı yüksək antimikrob aktivliyə malik funksional preparat  hazırlanmışdır.  

Nəticə: 
1. Karimi Nayyer, Jabbari Vahid, Nazemi Aylar, Ganbarov Khudaverdi, Karimi Nasrin, Tanomand Asghar, Karimi 

Samad, Abbasi Amin, Yousefi Bahman, Khodadadi Ehsaneh, Samadi Kafil Hossein, Thymol, carbamon and 
Lactobacillus plantarum nanoparticles as a functional candy with high protection against Streptococcus 
mutans and tooth decay, Microbial Pathogenesis, v.148, p.1-8, 2020.   

İcraçılar: Mikrobiologiya və virusologiya ETL, prof. Xudaverdi Qənbərov 
 
40. Şimali Xəzər sahili ərazisində neft və neft məhsulları ilə torpaqların çirklənməsi və indikator 

bitkilərin müəyyənləşdirilməsi metodları 
Hazırda ətraf mühitdə antropogen amillər və texnogen təsirlərin gücləndiyi, o cümlədən neft 

mədənləri ərazisində torpaq-bitki örtüyünün neft məhsulları, minerallaşmış lay suları və s. tullantıları 
ilə çirkləndirilməsi səbəbindən torpaqların münbitliyinin itirilməsinə (eroziyanın inkişafına, 
şorlaşmaya, humus təbəqəsinin strukturunun pozulmasına), bitki örtüyünün isə deqradasiyasına 
səbəb olur. Bu baxımdan, belə neqativ proseslərin qarşısını almaq məqsədi ilə bitkilərin bərpası və 
torpaqların çirklənmə dərəcəsinin indikator bitkiləri ilə araşdırılması zərurəti yaranmışdır. Ekoloji-
geobotanika tədqiqatlar 2018-2020-ci illərdə Şimali Xəzər sahili ərazisində, Samur-Şabran ovalığında 
“Siyəzən neftin” 1, 2 və 3 saylı neft mədənlərində aparılmışdır. Tədqiqatın yekun nəticəsinə əsasən  
bir neçə ədəd  informativ sxemlər tərtib olunmuşdur. Aparılan elmi-tədqiqat işlərinin nəticəsi göstərir 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319562X20304393#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319562X20304393#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319562X20304393#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319562X20304393#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319562X20304393#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319562X20304393#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319562X20304393#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319562X20304393#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319562X20304393#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/1319562X
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ki, neft və neft məhsulları ilə çirklənmiş torpaqların çirklilik dərəcəsini (zəif, orta və şiddətli) kimyəvi 
analiz aparmadan da  indikator bitkilərin köməyi ilə təyin etmək və qiymətləndirmək mümkündür. 
Tərtib olunmuş müvafiq sxemlər “indikasiya xəritəsi”nin aerokosmik metodlarla tərtibi üçün başlanğıc 
material  hesab oluna bilər. 

Nəticə: 
1. Gurbanov E.M., Huseynova H.Z., Ibrahimov Sh.İ., Methods for Determining Soil Cintamination by Oil and 

Petroleum Products and Indicator Plants in the North of Caspian Sea, International Journal of Agriculture and 
Biological Sciences, v.4 (3), p.84-89, 2020. 

İcraçılar: Botanika və bitki fiziologiyası kafedrası,  AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Elşad Qurbanov, b.ü.f.d. 
Humirə Hüseynova, doktorant Şahin İbrahimov 

 
41. Azərbaycan Respublikasında senopopulyasiya səviyyəsində  tədqiq olunan bəzi  paxlalı 

bitkilərin toxum məhsuldarlığı 
Azərbaycan Respublikasının müxtəlif botaniki-coğrafi rayonları ərazisində  senopopulyasiya 

səviyyəsində  tədqiq olunan paxlalı bitkilərdən Vicia sativa L., V.crocea Desf., V.alpestris Stev., 
V.sepium L., Medicago glutinosa Bieb., A.falcatus Lam., Astragalus glycyphyllus L., Astragalus aduncus 
L., Astragalus kubensis Grossh. və Trifolium caucasicum Tausch. növlərinin toxum məhsuldarlığı 
öyrənilərkən ən yaxşı göstərici Trifolium caucasicum Tausch. növündə (Km=0,80),  ən aşağı göstərici 
isə Astragalus glycyphyllus L. (Km=0,43) və A.aduncus L. (Km=0,43) növlərində müşahidə edilmişdir. 
Paxlalı bitkilərin toxum məhsuldarlığını öyrənməklə Respublikamızda kənd təsərrüfatı sahəsində 
heyvandarlığın inkişafında, o cümlədən ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında  mühüm naliyyətlər 
əldə etmək olar. 

Nəticə: 
1. Мамедова З.Д., Семенная продуктивность некоторых бобовых растений, исследуемых на уровне 

ценопопуляций в Азербайджане, Бюллетень науки и практики, т.6 (4), с.58-65, 2020.   

İcraçı: Botanika və bitki fiziologiyası kafedrası, dos. Zülfiyyə Məmmədova  
 

42. İsmayıllı-Qəbələ zonasında alma meyvəyeyəninin (Laspeyresiya pomonella L.) bioekoloji 
xüsusiyyətləri və fenoloji inkişaf proqnozunun hazırlanması 

İlk dəfə olaraq alma meyvəyeyəninə qarşı mübarizə tədbirində istifadəsi mümkün olan yeni və 
ekoloji təmiz üsul işlənib hazırlanmışdır. Mahiyyəti islanmayan, çürüməyən və ucuz başa gələn 
sintepon tutucu kəmərindən istifadədir. Hazırda meyvə bağlarında istifadə edilən kağız-karton 
kəmərlər qış aylarında öz keyfiyyətini itirir və hər il dəyişilmə tələb edir. Lakin sintepon tutucu kəmər 
illərlə istifadə oluna bilər və bu zaman ağacı nəinki alma meyvəyeyənindən, hətta mənənə, qarışqa və 
digər ağac gövdəsi ilə miqrasiya edən zərərvericilərdən mühafizə edə bilir. 

 

 
Nəticə: 

1. Кулиева Х.Ф., Биоэкологическое обоснование прогноза развития яблонной плодожорки Laspeyresia 
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pomonella L. (Lepidoptera, Tortricidae) в Шеки-Закатальской зоне Азербайджана, J. Advances in Biology & 
Earth Sciences, v.5 (1), p.41-48, 2020. 

İcraçı: Zoologiya və fiziologiya kafedrası, prof. Hökümə Quliyeva 
 
43. Fiziki yüklənmə şəraitində müxtəlif eksperimental şərtlərin hemokoaqulyasiyaya təsiri  

 Epifiz hemokoaqulyasiyanın tənzimləyicisi olaraq hemostazın neyrohumoral tənzimində 
iştirak edərək orqanizmin qeyri-spesifik reaksiyalarında mühüm rol oynayır. Hemokoaqulyasiya 
prosesində sinir tənzimi iki yolla baş verir: 1) fibrionolitik sistemin komponentlərinin - 
prokoaqulyantların sintezi yolu ilə bilavasitə orqanlara təsiri ilə; 2) hipotalamus-hipofiz-böyrəküstü 
vəz endokrin sistem vasitəsi ilə. Aparılan tədqiqatların  nəticələri göstərdi ki: 1) Epifizektomiya 
olunmuş heyvanlarda hiperkoaqulyasiya müşahidə olunur, hansı ki, rekalsifikasiya müddətinin 
qısalmasına, bu da öz növbəsində qanın tromboplastik fəallığının artmasına və qanın laxtalanmasının 
birinci mərhələsinin intensivləşməsinə səbəb olur. Enukliyasiya olmuş heyvanlarda hemokoaqulyasiya 
sürətlənir; 2) Müəyyən olunmuşdur ki, olfaktor bulbektomiyası hemokoaqulyasiyanın ayrı-ayrı 
zəncirinin  tənziminə təsir göstərir. Olfaktor bulbektomiya qanın laxtalanma  və rekaltifikasiya 
müddətini qısaldır, plazmanın heparinə tolerantlığını 2-3 dəfə artırır; 3) Uzunmüddətli fiziki yüklənmə 
qanın laxtalanma müddətini uzadır, rekaltifikasiya vaxtını və trombin vaxtını qısaldır, plazmanın 
heparinə tolerantlığını gücləndirir. Qısamüddətli fiziki yüklənmə qanın laxtalanmasını sürətləndirir, 
rekaltifikasiya və trombiın vaxtını qısaldır, plazmanın heparinə tolerantlığını bütün eksperimental 
qruplarda 1,5 dəfə zəiflədir. Uzunmüddətli fiziki yüklənmə qanın laxtalanma prosesini 3 dəfəyə qədər 
artırır.  

Nəticə: 
1. Мадатова В.М., Бабаева Р.Ю., Заманова Ф.Дж., Ибрагимова С.Ш., Мамедова Н.Т., Зульфугарова П.А., 

Влияние различных экспериментальных условий на гемокоагуляции в условиях физической нагрузки, 
Наука и мир, т. 1 (5), с.34-37, 2020. 

İcraçılar: Zoologiya və fiziologiya kafedrası, dos. Mədətova Validə, dos. Babayeva Ruhəngiz, b.ü.f.d. 
Məmmədova Nəzakət  

  
 
 
COĞRAFİYA ELMLƏRİ SAHƏSİNDƏ 

 
Coğrafiya fakültəsinin Elmi Şurasının 2020-ci il 14 sentyabr tarixli 

iclasında təsdiq olunmuşdur (1 saylı protokol)  

 
45. Kiçik Qafqazın cənub-şərq yamacı landşaftlarının antropogen transformasiyası xəritəsinin 

tərtib edilməsi 
Əksər ərazisi Ermənistan Respublikası tərəfindən zəbt edilmiş Kiçik Qafqazın cənub-şərq 

yamacının müasir landşaft strukturu müxtəlif miqyaslı kosmik şəkillərin deşifrlənməsi əsasında CİS 
texnologiyasının tədbiqi ilə təhlil edilmişdir. GİS əsasında tərtib edilmiş hipsometrik pillələr, baxarlıq, 
meyillik, parçalanma xəritələri və son 25-30 ildə landşaftların dinamikasında və transformasiyasında 
baş verən mühüm dəyişikliklər, işğaldan əvvəl hazırlanmış landşaft, torpaq və bitki xəritələrinin 
qarşılıqlı təhlili və müqayisəsi əsasında yeni sintetik xəritə tərtib edilmişdir. Müxtəlif illərdə çəkilmiş 
kosmik şəkillərin və digər informasiyaların təhlili əsasında Murov, Susuzluq, Şərqi Göyçə, Vulkanik 
Yayla, Qırxqız, Qarabağ silsiləsi, Ziyarət, Mıxtökən, Qaraqaya, Sağsağan, Uzunyal, Hoçazdağ silsilələri 
və Həkəri sinklinal çökəkliyinin müxtəlif yamaclarında landşaftların uzun illər ərzində təbii və 
antropogen transformasiyanın, eyni zamanda hərbi müdaxilələrin  yaratdığı fəsadlar, şaquli struktur 
tiplərində antropogen müdaxilənin törətdiyi təkrar-törəmə landşaftlarının formalaşması, 
deqradasiyanın inkişaf mərhələləri  diaqnostik metodlarla qiymətləndirilmişdir (Xəritə əlavə olunur). 

Nəticə: 
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İcraçılar: Fiziki coğrafiya kafedrası, prof.Yaqub Qəribov, dos.Şəkər Məmmədova, c.ü.f.d. Nigar 

ismayılova, müəl.Rəşad Sədullayev  
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46. Ermənistan Respublikasi ərazisində Azərbaycan mənşəli hidronimlər 
Ermənilərin işğalçı siyasəti təkcə azərbaycanlıların öz doğma ata-baba yurdundan qovulması, 

etnik təmizləmə prosesi ilə bitmir, onlar həmçinin tarixi saxtalaşdırmaq, həmin ərazilərdə 
azərbaycanlılarla bağlı izləri itirmək kimi işğalçılıqla məşğul olublar. Belə ki, azərbaycan toponimləri - 
fiziki-coğrafi obyektlər, yaşayış məntəqələri  və digər coğrafi vahidlərin azərbaycan dilində tarixən 
movcud olmuş adları dəyişdirilərək erməniləşdirilmişdir. Tərəfimizdən Ermənistan Respublikasının 
(Qərbi Azərbaycanın) ərazisində yerləşən 113 hidronim (107 çay, 4 göl, 1 bulaq və 1 su kanalı) 
adlarının dəyişdirilməsi ilə bağlı elmi-tədqiqatlar həyata keçirilmiş və  yekun olaraq 1:500 000 
miqyasında “Ermənistan Respublikası ərazisində Azərbaycan mənşəli hidronimlər xəritəsi” tərtib 
edilmişdir. Tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsi və xəritənin tərtib edilməsində erməni və rus 
müəlliflərinin Yerevan və Moskva şəhərlərində nəşr olunmuş elmi əsərləri, keçmiş SSRİ Dövlət Su 
Kadastrının məlumat kitabları, Ermənistan ərazisinin xəritələri və digər mənbələrdən istifadə 
edilmişdir. Araşdırmalardan məlum olmuşdur ki, hidronimlərin ilkin adlarının böyük əksəriyyəti 
azərbaycan-türk mənşəlidir. Erməni mənbələrində bu adların bir qismi təhrif olunmuş şəkildə, digər 
qismi bütövlükdə erməni dilinə tərcümə ilə, mürəkkəb çay adlarının ümumi isim hissəsi isə erməni 
dilində terminlərlə əvəzlənmişdir ( “qet”- çay, “ jur” - su, “dzor” - dərə və s.). 

 
Nəticə: 

 
İcraçılar: Geodeziya və kartoqrafiya kafedrası, prof. Fərda İmanov, prof. Məqsəd Qocamanov, dos. Elxan 

Nuriyev 
 
 
 
GEOLOGİYA ELMLƏRİ SAHƏSİNDƏ 
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Geologiya fakültəsinin Elmi Şurasının 2020-ci il 17 sentyabr tarixli 

 iclasında təsdiq olunmuşdur (1 saylı protokol)  

 
44. Bakı muldasının müasir mühəndisi-geoloji şəraitinin formalaşması qanunauyğunluqlarının 

tədqiqi 
Müəyyən olunmuşdur ki, təbii halda ekzogen geoloji proseslərin əsasını geoloji quruluş, 

neotektonika, mühəndisi-geoloji və hidrogeoloji şərait və iqlim təşkil etsə də, müasir dövrdə bu 
proseslər geoloji mühitə texnogen təsirin artması ilə aktivləşmişdir. Sürüşmə prosesinin aktivləşmə 
ehtimalının gələcəkdə də yüksək olduğunu nəzərə alaraq, müdafiə tədbirlərinin mexanizmi müəyyən 
olunmuşdur.  

Nəticə: 
1. Allahverdi Gizi M.E. and Galandarov B.H., Study of ecological change in modern engineering-geological 

condition of Baku mould, Journal of Ecology and Natural Resources, v.4 (2), p.000197, 2020.  

İcraçılar: Hidrogeologiya və mühəndis geologiyası kafedrası, prof. Bahadır Qələndərov, dos. Esmiralda 
Məmmədova 

 
 
EKOLOGİYA VƏ TORPAQŞÜNASLIQ ELMLƏRİ SAHƏSİNDƏ 
 

Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin Elmi Şurasının 
2020-ci il 13 noyabr tarixli iclasında təsdiq olunmuşdur (1 saylı protokol) 

 
47. Böyük Qafqazın torpaq-landşaft komplekslərinin ekoloji qiymətləndirilməsi və monitorinqi 
Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacında yerləşən, ümumi sahəsi 301 924,04 ha olan alp və 

subalp çəmənlərində  torpaq tədqiqatları aparılmışdır. Bu ərazilər kənd təsərrüfatında yay otlaqları 
kimi geniş istifadə olunur. Mal-qaranın həddindən artıq və sistemsiz otarılması, otlaq torpaqlarının 
yaxşılaşdırılması üçün tədbirlərin vaxtında və düzgün aparılmaması ildən-ilə təbii ot bitkilərinin 
tərkibinin pisləşməsinə gətirib çıxarmışdır. Bunun nəticəsində yay otlaq torpaqlarının ekoloji vəziyyəti 
nəzərəçarpacaq dərəcədə dəyişmişdir. Otlaqların mal-qara ilə həddindən artıq yüklənməsi ərazidə 
yayılan dağ-çəmən torpaqlarının çim qatının və strukturunun dağılmasına, ot bitkilərinin 
məhsuldarlığının aşağı düşməsinə, nəticədə onların eroziyaya məruz qalmasına səbəb olmuşdur. 
Müəyyən edilmişdir ki, yay otlaq torpaqlarının 52,8%-i müxtəlif dərəcədə eroziyaya uğramışdır. 
Onların təxminən yarısı orta və şiddətli dərəcədə eroziyaya uğramış torpaqlardır. Yay otlaq 
torpaqlarının münbitliyinin bərpası və yaxşılaşdırılması, eləcə də alp və subalp çəmənlərin 
məhsuldarlığının artırılması üçün kompleks meliorativ tədbirlərin aparılması tövsiyə olunur.  

Nəticə: 
1. Шабанов Дж.А., Мустафаева З.Р., Холина Т.А. Развитие эрозии на высокогорных пастбищах Гусарского 

района и меры борьбы с ней, Akademik V.R.Volobuyevin anadan olmasının 110 illiyinə həsr edilmiş 
“Torpaqların ekologiyası, meliorasiyası və energetikası” mövzusunda elmi-praktiki konfrans, Bakı, 2020, səh. 
109-110. 

2. Шабанов Дж.А., Мустафаева З.Р., Холина Т.А., Почвенно-экологическое районирование территории 
бассейна реки Гарачай, Евразийский союз ученых, т. 8 (77), с.12-16, 2020.  

İcraçılar: Torpaqşünaslıq kafedrası, AMEA-nın həqiqi üzvü, prof. Qərib Məmmədov, dos. Cəsarət 
Şabanov, dos. Zemfira Mustafayeva, b.e.f.d. Tatyana Xolina  
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TARİX ELMLƏRİ SAHƏSİNDƏ 
 

Tarix fakültəsinin Elmi Şurasının 2020-ci il 15 sentyabr tarixli 
iclasında təsdiq olunmuşdur (1 saylı protokol) 

 
48. Şəmkir şəhər yerindən tapılmış zərnaxışlı fayans məmulatı  
İşdə orta əsr Şəmkir şəhər yerindən tapılmış zərnaxışlı fayans məmulatı haqqında məlumat 

verilir. Şürüstü zər mürəkkəb tərkibə malik olub şirli qab bişirildikdən sonra şirin üzərinə çəkilir və 
aşağı hərarətdə (600-700 dərəcədə) təkrarən bişirilirdi. Nəticədə şirin üzərində çox nazik, molekul 
qalınlığında təbəqə əmələ gəlirdi. İşıq şüalarının bu təbəqədə sınması və əksi xüsusi, özünəməxsus 
parlaqlıq yaradırdı. Fayans məmulatın bədii tərtibatında dekorun konsentrik quruluş, nəbati və 
epiqrafik naxışlar üstünlük təşkil edir. Təsvir motivlərinə də tez-tez rast gəlinir. XII əsrin son rübü və 
XIII əsrin birinci rübünə aid edilən zərnaxışlı qabların tapıntılar arasında  çoxluğu  yüksək dəyərə malik, 
dövrün təmtəraqlı qab-qacağı hesab olunan bu tip qabların şəhər sakinlərinin məişətində geniş 
yayıldığını təsdiqləyir.  

Nəticə: 
1. Dostiyev T.M., Şəmkir şəhər yerindən tapılmış zərnaxışlı fayans məmulatı, International Scientific Journal 

Theoretical & Applied Science, v. 03 (83), p. 230-235, 2020. 

İcraçı: Arxeologiya və etnoqrafiya kafedrası, t.e.d. Tarix Dostiyev  
 

49. Orta əsr Azərbaycan şəhərləri İslam sivilizasiyası sistemində 
İşdə Azərbaycanda müsəlman şəhərinin təşəkkül tapıb inkişafından bəhs olunur. İslamın 

Qafqazda yayılması ilə Azərbaycan əhalisinin maddi mədəniyyətində əsaslı dönüş baş vermiş, IX-X 
əsrlərdə Azərbaycanda müsəlman Şərqi üçün səciyyəvi olan, üç hissəli-narınqala, şəhristan və 
rabaddan ibarət şəhər tipi təşəkkül tapmışdır. Şəhərlərin landşaftında müsəlman dini binaları hakim 
mövqeyə malik idi. Azərbaycan şəhərləri, Qafqaz və Yaxın Şərqin mühüm mədəni mərkəzləri olaraq 
İslam sivilizasiyasının inkişafında əhəmiyyətli rol oynamışlar. 

Nəticə: 
1. Достиев Т.М., Средневековые города Азербайджана в системе Исламской цивилизации, European 

Journal of Humanities and Social Sciences, No 2, p.19-25, 2020. 

İcraçı: Arxeologiya və etnoqrafiya kafedrası, t.e.d. Tarix Dostiyev  
 
50.  Azərbaycanın tunc dövrü maddi mədəniyyətində “öküz” kultu izləri 
İşdə Azərbaycan ərazisində yaşayan qədim əkinçi-maldar tayfaların inanclarında mifoloji varlıq 

kimi yer almış “öküz” obrazı arxeoloji mənbələrdə və qədim dövrə söykənən folklor mətnləri ilə əlaqəli 
şəkildə tədqiq olunmuşdur. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, tunc dövrü tayfalarının mifoloji 
dünyagörüşündə sevilib-seçilən heyvanlardan biri öküz olmuşdur. Həmin dövrdə öküzdən xış 
əkinçiliyində qoşqu qüvvəsi və yük arabalarının hərəkətini təmin edən ilkin nəqliyyat vasitəsi kimi 
istifadə olunması dövrün əkinçi tayfalarının əməyini yüngülləşdirmiş, öküzün qüvvəsinə inam və 
pərəstiş onun bir mifoloji varlıq kimi ortaya çıxmasına səbəb olmuşdur. Göründüyü kimi, insan 
cəmiyyətində fəlsəfi dünyagörüşünün təsirinin artması inancdan da yan keçməmiş, bəzi iribuynuzlu 
heyvanların inanc obyektinə çevrilməsi ilə yanaşı, İlahi, bəzən Tanrı obrazında qədim tayfaların 
düşüncəsində yer almışdır. Bu da “əcdad” kultunun yaranmasına gətirib çıxarmışdır.  

Nəticə: 
1. Avsharova Irada, The reflection of “Bull” cult at the Bronze Age material culture of Azerbaijan, İnternational 

Journal of psychosocial Rehabilitation, v.24 (1), pages 5391-54032020, iyun,  

İcraçı: Arxeologiya və etnoqrafiya kafedrası, dos. İradə Avşarova  
 
51. Azərbaycanın tunc dövrünə aid maddi mədəniyyətində qurd obrazı 
İşdə Azərbaycan ərazisində aparılan arxeoloji qazıntılar və əldə olunan maddi mədəniyyət 

nümunələri, onların mifoloji xüsusiyyətləri ilə dünyanın qədim sivilizasiya mərkəzlərindən biri 
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olduğunu sübut edir. Abidələrdən əldə olunan çoxçeşidli maddi mədəniyyət nümunələri və onların 
üzərində olan mifoloji xüsusiyyətlər, müxtəlif dəfn adətləri ilə bağlı izlənən dini dünyagörüşləri qədim 
folklorumuza söykənən dəyərli mənbələrdir. Azərbaycan mifologiyası və fəlsəfəsinin qədim dövr 
ənənələri əsrlər boyu davam etmiş, müəyyən hissəsi müasir dövrümüzə qədər gəlib çatmasa da, bir 
hissəsi arxeoloji materiallar və folklor nümunələri vasitəsilə hal-hazırda öyrənilir. Əldə olunan 
arxeoloji-mifoloji mənbələrdən və digər xalqların anoloji nümunələrindən istifadə etməklə, qədim 
mifologiyamızın bərpası mümkündür. Azərbaycanın arxeoloji abidələrində yer alan heyvan kultunun 
tədqiqi bugünə kimi aktual olaraq qalır, həmin səbəbdən Azərbaycan tayfalarının inancında yer almış 
“qurd” kultunun elmi araşdırması qədim mifologiyanın öyrənilməsində əsas problem məsələlərdən 
biridir.  

Nəticə: 
1.  Авшарова И., Образ волка в материальной культуре Бронзового века в Азербайджане, Вопросы истории, 

No 4, с. 129-136, 2020. https://online.eastview.com/projekts/history_istorii/ru 

İcraçı: Arxeologiya və etnoqrafiya kafedrası, dos. İradə Avşarova  
 

52. Ə.M.Topçubaşov-Rusiya müsəlmanlarının hüquqlarının müdafiəçisidir  
İşdə Azərbaycan milli hərəkatının ideoloqlarından biri, görkəmli dövlət xadimi və ziyalı, Rusiya 

müsəlmanlarının hüquqlarının müdafiəçisi, I Dövlət Dumasının deputatı Əli Mərdan bəy 
Topçubaşovun çoxtərəfli ictimai-siyasi fəaliyyəti araşdırılır. Göstərilmişdir ki, Birinci Rus İnqilabından 
sonrakı illərdə Topçubaşov Azərbaycan xalqının kimliyi məsələsini qaldırmış, öz xalqının maraq və 
hüquqlarını fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində təbliğ etməklə yanaşı, həm də Ümumrusiya Müsəlman 
Hərəkatının üzvü olmuşdur. O, bu təşkilatın konfranslarının, proqram və bəyannamələrinin 
hazırlanmasında həlledici rol oynamış və çox vaxt da hərəkata başçılıq etmişdir. Əlimərdan bəy 
Topçubaşov həm də Rusiya Dövlət Dumasının (1905-1917-ci illərdə Rusiya imperiyasında məhdud 
səlahiyyətlərə malik parlament) üzvü idi, Kadet partiyasının üzvü kimi 1-ci Dumaya 1905-ci ildə Bakı 
dairəsindən seçilmişdi. Dumada müsəlman fraksiyasının üzvü olaraq o, təkcə azərbaycanlıların deyil, 
Krım tatarlarından tutmuş Orta Asiyanın türkmənlərinədək bütün Rusiya müsəlmanlarının lideri 
olmuşdur. 

Nəticə: 
1. Рустамова Д.Я., Али Мардан бек Торчибашев-зашитник прав мусульман, Евразийский Союз Ученых, т.7 

(70), 2020, с. 23-28. 

İcraçı: Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzrə) kafedrası, prof. Cəmilə Rüstəmova 
 

53. Azərbaycanda Parlamentin qərarları: Qanunvericilik bazasının yaradılması məsələsi  
İşdə Azərbaycan Demokratik Respublikası Parlamentinin ordu quruculuğu   sahəsindəki mühüm 

addımlardan biri olan silahlı qüvvələr üçün hüquqi baza yaratmağa yönəlmiş fəaliyyəti araşdırılır. 
Müəyyənləşdirilmişdir ki, Cümhuriyyətin silahlı qüvvələrinin formalaşması Rusiya imperiyasının 
qanunlarına əsaslansa da, əsas diqqət hüquqi bazanın Azərbaycan qanunvericiliyinin islahatları və milli 
zehniyyətə uyğunlaşdırılmasına yönəldilmişdi. Parlamentin bu istiqamətdəki fəaliyyəti nəticəsində 
hərbi xidmətə çağırılma hüququ, hərbi xidmətə cəlb etmə qaydaları və hərbi vəzifələr qanunvericiliklə 
rəsmiləşdirildi. 

Nəticə: 
1. Ismayilov S., The parliament decisions in azerbaijan: the case of establishing legislative base, MESTER-2020, 

v. 49 (2), 2020. doi: 10.1043/mester/49.2020.32.  

İcraçı: Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika kafedrası, dos. Samir İsmayılov  
 

54. Qədim Azərbaycan Avroasiya mədəni-tarixi inkişafın məkanında  
İşdə Azərbaycanın Avrasiyanın mədəni tarixi inkişafındakı daş dövründən tutmuş son orta 

əsrlərədək uzun bir dövr ərzindəki tarixi keçmişi, arxeoloji qazıntılar nəticəsində üzə çıxarılan və 
öyrənilən nadir abidələr əsasında şərh edilmişdir. Bu geniş tarixin ən qədim kökləri Qarabağ 
ərazisindəki Azıx və Tağlar mağaralarının tapıntılarına əsaslanmaqla bölgənin zəngin tarixi tutarlı 

https://online.eastview.com/projekts/history_istorii/ru
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faktlarla əks etdirilmişdir. Azıx mağarasında üzə çıxarılan mədəni təbəqələr mədəni tariximizin 
köklərini bir milyon iki yüz mindən artıq olmasını, eyni zamanda göstərilən müddətdə zəngin 
tariximizin ardıcıl inkişaf mərhələlərini əyani şəkildə təsvir etdirmişdir. Quruçay mədəniyyətinin yerli 
tarixi köklərə əsaslandığı və sonrakı inkişaf üçün əsas olduğu 20-dən artıq məqalədə əks olunmuşdur. 
Təhlil olunan qədim əkinçilik mədəniyyətləri Şərqə və Qərbə məxsus köklər və qarşılıqlı əlaqələr 
əsasında təhlil olunmuş və Azərbaycanın bəşər tarixində oynadığı böyük rol yerli arxeoloji abidələr 
əsasında - Azıx və Tağlar mağaralarının, Şuşada açılan Daşaltı mağarasının, Qaraköpəktəpə adlı 
çoxtəbəqəli abidənin ardıcıl mədəni qatlarının materiallarına əsaslanmışdır. Şərh olunan abidələrin 
böyük qismi haqlı olaraq ümumdünya arxeologiyasının Qızıl Fonduna daxil edilmişdir. Diqqətəlayiq 
haldır ki, işdə 1970-ci illərdən yüksək Kəlbəcər bölgəsində üzə çıxarılan qayaüstü təsvirlərin təhlilinə 
də geniş yer verilmişdir. Kəlbəcərdə aşkar edilən və bilavasitə tunc dövürnə məxsus qayaüstü təsvirlər 
1972-ci ildən ümümittifaq axtarışlarının ən böyük kəşfi kimi qiymətləndirilmişdir. Sonrakı inkişaf 
Qaraköpəktəpənin Qafqaz Albaniyasının tarixinə aid möhtəşəm təbəqədə əks olunmuşdur. Həmin 
təbəqə Qafqaz Albaniyasının Qarabağın maddi və mənəvi irsini öyrınilməsi üçün əsas olmuşdur. Adları 
çəkilən abidələr bəşəriyyətin ümumi tarixinin Azərbaycan tarixi əsasında izləməyə geniş imkanlar 
açmışdır. Həmin abidələrin Müzəffər Azərbaycan Ordusu tərəfindən düşmən tapdağından azad 
olunması Qarabağın qədim yaşayış məskənlərində gələcək köklü arxeoloji axtarışlar və daha dərin 
tədqiqatlar üçün böyük əsasdır. 

Nəticə: 
1. İsmayılzadə Q., Qədim Azərbaycan Avrasiyanın mədəni tarixi inkişaf meredianlarında, Bakı: Ləman 

nəşriyyatı, 2020, 325 s.  

İcraçı: Arxeologiya və etnoqrafiya kafedrası, prof. Qüdrət İsmayılzadə 
 
55. Türk dünyasının mübariz mütəfəkkiri 
İşdə Azərbaycan milli hərəkatının ideoloqlarından biri, Türk dünyasının mübariz mütəfəkkiri, 

Azərbaycanın və Türkiyənin görkəmli dövlət xadimi, həm Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
Parlamentinin, həm də Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü, tanınmış yazar və alim, Əhməd bəy 
Ağaoğlunun çoxtərəfli ictimai-siyasi fəaliyyəti araşdırılmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, Əhməd bəy 
Ağaoğlunun 150 illik yubileyi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin 10 aprel 
2019-cu il tarixli Sərəncamı əsasında dövlət səviyyəsində çoxsaylı tədbirlər planı əsasında qeyd 
olunmuş, onun Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə və Fransadakı elmi, ədəbi və publisistik irsinin toplanıb 
nəşr olunması və eyni zamanda daha da dərindən tədqiq olunması vəzifəsi qarşıya qoyulmuşdur. 
Əhməd bəy Ağaoğlunun 150 illik yubileyinə həsr olunmuş və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə 
tutulmuş “Türk dünyasının mübariz mütəfəkkiri” adlı kitabda müəllifin müxtəlif illərdə elmi nəşrlərdə 
Əhməd bəy Ağaoğlunun ictimai-siyasi fəaliyyəti və yaradıcılığı ilə bağlı Azərbaycan və rus dillərində 
çap olunmuş elmi məqalələrinin məcmusu toplanılmışdır. 

Nəticə: 
1. Səidə Əliqızı, Türk dünyasının mübariz mütəfəkkiri, Bakı: Elm və Təhsil, 2020, 296 s.  

İcraçı: Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika kafedrası, dos. Səidə Əliqızı 
 

56. Mərkəzi Asiyanın və Azərbaycanın qədim və orta əsr dinləri 
“Arxeoloji abidələrdə Mərkəzi Asiya və Azərbaycanın qədim və orta əsr dinləri” adlı kitab 

Beynəlxalq Mərkəzi Asiya Tədqiqatları İnstitutunun təşəbbüsü ilə  beynəlxalq layihə çərçivəsində 
hazırlanaraq çap olunmuşdur (Özbəkistan Respublikası). Kitabda arxeoloji abidələrin tədqiqatlarının 
nəticələrinə əsaslanmaqla Mərkəzi Asiya və Azərbaycanda İslamın yayılması, müsəlman maddi 
mədəniyyətinin təşəkkül tapıb inkişaf etməsinin müxtəlif aspektləri öz əksini tapmışdır. Kitabın müəllif 
tərəfindən işlənən “Azərbaycan” bölməsində İslamın yayılması ilə maddi və mənəvi mədəniyyətində 
əsaslı dönüş baş verməsi, yerli gələnəklərdən bəhrələnmiş, İslam dəyərlərinə əsaslanan parlaq bir 
mədəniyyət formalaşması və inkişaf etməsi arxeoloji və memarlıq landşaftları və faktlar əsasında 
səciyyələndirilmişdir. Bölmədə arxeoloji tədqiqatlar aparılmış dini binalar (camilər, məhəllə 



 

 

                                                         BDU 2021 

59 

məscidləri, minarələr, mədrəsələr), xanəgahlar, imamzadələr, dəfn adəti və qəbirüstü abidələr, 
xatirə-memarial abidələri, islamın incəsənət və bədii sənətkarlığa təsiri və c. haqqında geniş məlumat 
verilmişdir. 

Nəticə: 
1. Достиев Т.М., Байпаков К.М., Савельева Т.В., Аманбаева Б.Э., Горячева В.Д., Додхудоева Л.Н., 

Мирзаахмедов Д.К., Мирзаахмедов С.Д., Религии Центральной Азии и Азербайджана, Том V, 
Самарканд: МИЦАИ, 2020, 384 с. 

İcraçı: Arxeologiya və etnoqrafiya kafedrası, t.e.d.Tarix Dostiyev 
 

57. Azərbaycan Böyük Vətən Müharibəsi illərində 
Kitab 5 illlik Böyük Vətən müharibəsi illərində alman faşistlərinə qarşı aparılan müharibədə 

azərbaycanlıların cəbhənin bütün sahələrində, o cümlədən arxa cəbhədə göstərdikləri 
qəhrəmanlıqların tədqiqindən ibarətdir. Ümumi olaraq, kitabda tədqiq olunan dövrlə bağlı yeni elmi 
faktlar müəyyən edilərək təhlil olunmuş və elmi dövriyyəyə gətirilmişdir. Kitab kollektiv nəşrdir. 
Qənirə Pirquliyevanın araşdırması əsas etibarilə adları bu müharibənin tarixində o qədər də məlum 
olamayan, amma böyük igidlik göstərən, sovet hakimiyyəti tərəfindən əməyi yüksək 
qiymətləndirilməyən bəzi həmvətənlərimizin cəbhə həyatının tədqiqinə həsr edilmişdir. Bu hissəsinin 
yazılmasında Rusiya elmi mətbuatında adı az da olsa çəkilən, amma xalqımızn hələ də o qədər 
tanımadığı azərbaycanlı qəhrəmanlar barədə məlumatlar yer almışdır. Kitab faşizm üzərində 
qələbənin 75 illiyinə həsr olunmuş və bu müharibədən sonrakı illərdə xalqımızın müharibə 
veteranlarına olan münasibəti barədə də müəyyən yazılar da yer almışdır. Kitabın yazılmasında əsas 
məqsəd keçmiş SSRİ-də yaşayan digər xalqlara azərbaycanlıların 1941-1945-ci illərdə göstərdikləri 
şücaət, misli görünməmiş qəhrəmanlılqların tanıdılması və bununla da  gənc nəslin vətənpərvərlik 
ruhunda tərbiyəsi işində xidmət göstərmək olmuşdur. 

Nəticə: 
1. Кулиева В.А., Гусейнов А.А., Мадатов Г.А., Аббасов М.Г., А.Гашам оглы, Пиркулиева Г., Кебирли Ш., 

Мовсумов Ш., Агаева О., Азербайджан в годы Великой Отечественной Войны, Курск: Планета, 2020, 
272 с.  

İcraçı: Arxeologiya və etnoqrafiya kafedrası, dos. Qənirə Pirquliyeva 
 

 
 
BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR SAHƏSİNDƏ 

 
Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsinin 2020-ci il  

14 sentyabr tarixli Elmi Şurasının iclasında təsdiq olunmuşdur (1 saylı  protokol) 

 
58. EUR/AZN məzənnə dinamikasının spektral xarakteristikalar əsasında  proqnozlaşdırılması 
İşdə 03.02.2017- 03.08.2018 dövrünü əhatə edən EUR/AZN valyuta mübadiləsi üzrə gündəlik 

360 müşahidəyə əsaslanan zaman sıralarının spektral analizinə baxılmışdır. Burada kompüter 
modelləşdirilməsinə əsaslanaraq Furye sıralarının və o cümlədən zaman sıralarının zamana bağlı 
asılılığının orta kvadratik fərqliliyindən istifadə edərək ən uyğun valyuta məzənnəsi modeli 
qurulmuşdur. Əsas tədqiqat istiqaməti: 

1. Valyuta məzənnəsinin xətti trend kombinasiyalarına görə dinamikası verilmişdir; 
2. Valyuta məzənnələrindəki dəyişikliklərin qısamüddətli proqnozlaşdırılması üçün yüksək 

dəqiqliyə malik alqoritm göstərilmişdir. 
MS Excel proqram paketində zaman sıralarının harmonik rəqsləri qurulmuşdur. Eviews 

proqram paketindən  mümkün  olan  bütün  tezliklərə  uyğun sin  və  cos  əyriləri ilə factor 
dəyişənlərinin əmsallarının statistik qiymətlənmələrini hesablamaq üçün istifadə edilmişdir. 
Qurulmuş modellərin identifikasiyası, parametrlərin qiymətləndirilməsi və alqoritmin adekvatlığının 
yoxlanılması üçün lazımi statistik prosedurlar həyata keçirilmişdir. 
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Nəticə: 
1. Orudzhev E.Q, Mammadova L.M., Prediction of EUR/AZN exchange rate dynamics on the basis of spectral 

charactersitics, Journal of Internationl Studies, v.13 (2), p. 242-258, 2020. 

İcraçılar: Riyazi iqtisadiyyat kafedrası, prof. Elşar Orucov, dos. Leyla Məmmədova 
 
 
SOSİAL ELMLƏR VƏ PSİXOLOGİYA ELMLƏRİ SAHƏSİNDƏ 
 

Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin Elmi Şurasının 
iclasında təsdiq olunmuşdur (15.09.2020, 1 saylı protokol)  

 
59. Türk mifoloji mətnlərində milli təfəkkürün fəlsəfi semantikası  
Monoqrafiyada türk dövlətçilik tarixi varislik və müasirlik kontekstində araşdırılmış, türk 

dövlətlərin yaranmasında mühüm rol oynamış xaqan-sərkərdələrin şərəfli həyat yolu, eləcə də  böyük 
bir zaman çevrəsində təşəkkül tapmış milli-mənəvi dəyərlərimiz bütün zənginliyi ilə elmi-fəlsəfi 
aspektdə şərh olunmuşdur. Türk mədəniyyətinin inkişafında milli Azərbaycan dövlətlərinin və bu 
dövlətləri təmsil edən qüdrətli şəxsiyyətlərin və dövlət xadimlərinin möhtəşəm fəaliyyəti Müasir 
Azərbaycan Dövlətinin qurucusu Heydər Əliyevin fəaliyyətində geniş və hərtərəfli işıqlandırılmışdır. 

Əsərdə uğurlu daxili və xarici siyasəti ilə Azərbaycanı regionda sabitliyin, dünyada enerji 
təhlükəsizliyinin təminatçısına çevirən, transmilli layihələri gerçəkləşdirməklə Azərbaycanı Avropa 
ailəsinə qovuşduran Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bu gün türk dünyasının mənəvi birliyinə, 
siyasi-iqtisadi, mədəni yüksəlişinə xidmət edən Türk Şurasının sədri kimi fəaliyyəti də öz əksini 
tapmışdır. Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının, Türkdilli Dövlətlərin Parlament 
Assambleyasının, Türk Ticarət və Sənaye Palatasının və Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının 
birgə rəyi ilə işıq üzü görən bu kitab yeni nəslin milli ruhda tərbiyə olunmasında çox mühüm 
əhəmiyyətə malikdir.  

Nəticə: 
1. Nerman Kocatürk, Biz türkləriz! Çadırımız gök kubbesi, İstanbul: İmakofset, 2020, 390 s. 

İcraçı: Fəlsəfə tarixi və mədəniyyətşünaslıq kafedrası, f.ü.f.d. Nərman Qocatürk         
 

60. Tələbələrdə stress yaradan  amillər və onların aradan qaldırılması yolları 
Tədqiqat işində müasir şəraitdə Boloniya sistemi ilə təhsil alan tələbələrdə müxtəlif xarakterli 

stress yaradan amillər  və onların idarə olunmasında emosional, iradi, koqnitiv proseslərin rolu tədqiq 
olunmuşdur. Göstərilmişdir ki, tələbələrdə tədris prosesi stressogen amillərlə zəngin olduğundan 
onların psixi və fiziki sağlamlığa təsiri mövcuddur. Tələbələrdə stress amillərinin xarakterinin,  
ierarxiyasının tədqiqi, onların özünütənzimləmə vasitəsilə dərk edilərək düzgün idarə edilməsinin 
mümkünlüyü stressə davamlılığın yaradılması və sonda tələbələrdə idrak fəallığının, tədris 
nailiyyətlərinin  yüksəldilməsi üçün vacib olduğu göstərilmişdir. Məqalədə tələbələrdə stressin 
xarakterindən asılı olaraq onların stress-menecment vasitələrindən istifadə etməklə 
tənzimlənməsinin tələbələr tərəfindən məqbul üsul kimi istifadəsi aşkar edilmişdir. 

Nəticə: 
1. Shafiyeva E., Mustafayev M., Kazımova K., Valiyeva Y., Nasirova N., The factors creating stress in students and 

the ways of eradicating them, Práxis Educacional, v.16 (38), p. 365-385, 2020.  
http://periodicos2.uesb.br/index.php/praxis/article/view/6014.  

İcraçılar: Psixologiya kafedrası, prof. Elnarə Şəfiyeva, müəl. Müşviq Mustafayev, b/müəl. Kamilə 
Kazımova, dos. Yamən Vəliyeva, müəl. Nigar Nəsirova 

 
 

 

 

http://periodicos2.uesb.br/index.php/praxis/article/view/6014


 

 

                                                         BDU 2021 

61 

BDU BEYNƏLXALQ REYTİNQLƏRDƏ 

 
Elmin inkişafının xalqın gələcəyini təyin edən əsas amillərdən biri hesab edən dövlət başçısı İlham 

Əliyevin elm və təhsil sahəsinə göstərdiyi diqqət və qayğı, BDU rektorunun təşəbbüsü və ümumi rəhbərliyi ilə 
elm və təhsilin əlaqələndirilməsi, innovasiyaların tətbiqi sahəsində görülən işlər və aparılan islahatlar 
nəticəsində 2020-ci ildə BDU “QS World University Rankings-2020” reytinqinə görə dünyanın 1000 top 
universitetinin siyahısına daxil edilib. Qiymətləndirilmə siyahısına dünyanın YUNESKO tərəfindən təklif edilən 
20 000 ali məktəbi daxil edilir. Reytinqin tərtib olunmasında akademik heyətin rəyi, professor-müəllim 
heyətinin tələbələrin sayına nisbəti, işəgötürənlər arasında reputasiya, sitat gətirilmə indeksi, xarici müəllim 
və tələbələrin payı əsas meyar olaraq götürülür. BDU-nun reytinq siyahısında daha da irəliləməsi üçün 
professor-müəllim heyəti və tələbələr arasında gender nisbəti, xarici müəllim, tələbə və doktorantların sayı 
kimi məsələlərə fikir verilməlidir. 
 

 

 

Round University Ranking (RUR) reytinqlərində isə Azərbaycan ATM-nin bir neçəsinin daxil olmasına 
baxmayaraq, BDU yenə də ilk sırada qərarlaşmışdır. RUR beynəlxalq reytinqində universitetlər tədrisin 
keyfiyyəti (40 faiz), tədqiqatın keyfiyyəti (40 faiz), beynəlmilləşmə səviyyəsi (10 faiz) və maliyyə davamlılığı 
(10 faiz) kimi 4 sahəyə bölünən 20 göstəriciyə görə (akademik heyət/tələbə, elmi dərəcəsi olan akademik 
heyət/ümumi akademik heyət nisbətləri, dərc olunmuş elmi əsərlərin sayı və keyfiyyəti, elmi əsərlərdə 
beynəlxalq həmmüəlliflik, elmi əsərlərə edilən istinadlar, beynəlxalq nüfuz, beynəlxalq akademik heyət, 
xaricdən olan tələbə sayı, tələbə və akademik heyətə düşən gəlir payı və s.) dünyanın 85 ölkəsindən 1150 
aparıcı universitetin müqayisəsini aparır. RUR beynəlxalq reytinqi məlumatlarının dəqiqliyi və əhatəliliyinə 
görə dünyanın ən aparıcı elmmetrik bazası hesab edilən Clarivate Analytics şirkəti tərəfindən təqdim olunan 
məlumatlara əsaslanır, təhsil və karyera üçün universitetlərin seçilməsinə, eləcə də qlobal miqyasda ali təhsil 
müəssisələrinin müqayisəsinə şərait yaradır.  
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Dünya Universitetlərinin Webometrics Reytinq (Webometrics Ranking of World Universities) siyahısını 

tərtib edən İspaniyanın Milli Tədqiqat Şurasının tərkibindəki Cybermetrics laboratoriyasının məlumatına 
əsasən, reytinq siyahısında Bakı Dövlət Universiteti 3283-cü yerdə qərarlaşıb. Adıçəkilən Beynəlxalq 
Agentliyin ötən ilki reytinq cədvəli ilə müqayisədə Bakı Dövlət Universiteti 197 pillə irəliləyib. Həmçinin 
Azərbaycandan bu siyahıya daxil edilən 46 təhsil müəsisəsi arasında ilk sırada yer alıb.  

Beynəlxalq təşkilat 2004-cü ildən başlayaraq dünyanın 200 ölkəsindən 30000-dək ali təhsil 
müəssisəsini əhatə edən  Dünya Universitetlərinin Webometrics reytinq siyahısını tərtib edir. Agentlik 
seçimlərdə əsasən, tədris, tədqiqat fəaliyyəti, akademik reputasiya, universitetdə məşhur professorların və 
Nobel mükafatı laureatlarının sayı, istinadların sayı, universitetdə xarici tələbə və müəllimlərin sayı, 
beynəlxalq aktivlik, işəgötürənlərin rəyi və məzunların karyera potensialı, məzunların işlə təmin edilməsi kimi 
meyarlara diqqət verir.  

 

 

“Bakı Universitetinin xəbərləri” elmi jurnalının dörd seriyasının hər biri dörd nömrə olmaqla vaxtında nəşr 

 

 
Round University Ranking is a ranking of leading world universities 

 

 
 



 

 

                                                         BDU 2021 

63 

olunmuş, bütün fakültələrdə müntəzəm olaraq elmi konfranslar keçirilmiş, Universitetin Elmi Kitabxanasının 
və “Bakı Universiteti” nəşriyyatının işi daha da gücləndirilmişdir. Bakı Dövlət Universitetinin nəşriyyatında 
çoxlu sayda monoqrafiyalar, dərslik və dərs vəsaitləri hazırlanmışdır. Dörd seriyada “Bakı Universitetinin 
xəbərləri” jurnalı ilə yanaşı digər 14 elmi, nəzəri, metodik və təcrübi jurnallar da öz fəaliyyətlərini davam 
etdirmişlər.  

ELMİ-TƏŞKİLATİ SAHƏDƏ GÖRÜLMÜŞ İŞLƏR 

 
2020-ci ildə Universitet əməkdaşlarının, doktorantların və tələbələrin beynəlxalq və Respublika 

konfranslarında, olimpiada və müsabiqələrdə fəal iştirakı təmin edilmiş, yazılan monoqrafiyaların, dərslik və 
dərs vəsaitlərinin sayı və keyfiyyəti artmışdır.  

2020-ci ildə COVİD-19 pandemiyası ilə əlaqədar olaraq onlayn elmi tədbirlərin keçirilməsinə üstünlük 
verilmişdir və bu müddət ərzində 8-i beynəlxalq, 17-i Respublika və 3-ü Universitet səviyyəli olmaqla 28 elmi 
konfrans keçirilmiş və konfranslara 2000-dən çox material təqdim olunmuşdur.  
 

 

 

Qeyd edək ki, ənənəvi qaydada iştirakın mümkün olmadığı yerli və beynəlxalq konfranslarda onlayn iştirak 
daha əlçatan olduğundan xarici ölkələrdən, Respublikanın digər ATM və ETİ-dən olan tədqiqatçıların və BDU 
əməkdaşlarının bu il konfranslarda iştirakı daha aktiv olmuşdur. Keçirilmiş konfransların materialları üçün 
İSBN (və ya İSSN) alınması istiqamətində işlər görülmüşdür. Konfranslara təqdim olunmuş materialların 
keyfiyyətinə konfransların Proqram Komitələri tərəfindən  nəzarət olunmuş və müvafiq rəylər verilmişdir. 
Konfrans, seminar və ustad dərslərində təşkilatçı və iştirakşıların əsas hissəsini tələbələr və gənc tədqiqatşılar 
təşkil etmişdir.  
2020-ci ildə  BDU-da tələbələr və gənc tədqiqatçılar üçün 90 elmi seminar, 7 ustad dərsi və 6 onlayn mühazirə 
təşkil olunmuşdur. Elmi seminar, ustad dərsi və onlayn mühazirələrdə Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, İsveçrə, 
Fransa, Çexiya, Koreya, Almaniya, Pakistan, İngiltərə, İran və Slovakiya kimi ölkələrdən tanınmış alilmər elmin 
aktual problemləri üzrə çıxış etmişlər. Elmi seminarların əsas hissəsi Microsoft Teams platforması üzərindən 
təşkil olunmuşdur. Elmi fəaliyyətin təşkili və innovasiyalar Mərkəzi, BDU-nun bütün fakültələri, Fizika 
Problemləri ETİ, Tətbiqi Riyaziyyat ETİ, Nanoaraşdırmalar Mərkəzi və Tələbələrin elmi-texniki yaradıcılıq 
Mərkəzi bu seminarların təşkilində fəal iştirak etmişlər. 
 

 

Xalqımızın tarixinə böyük xilaskar kimi həkk olunan dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik 
etdiyi müxtəlif dövrlərdə Azərbaycan naminə uzaqgörənliklə atdığı addımlar, ölkəyə qoyulan güclü sosial, 

8
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mədəni, iqtisadi və intellektual sərmayələr, Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyi və inkişafı yolunda misilsiz 
xidmətləri, Azərbaycan dili və ədəbiyyatına göstərdiyi qayğının xalqımızın milli  özünəqayıdış, milli özünüdərk 
proseslərinə və milli azadlıq ruhunun yüksəlməsi və s. məsələlərə həsr olunmuş 3 Respublika elmi konfransı 
keçirilmişdir. Konfranslarda Azərbaycanın hərtərəfli tərəqqisi yolunda böyük tarixi xidmətlər göstərən, dövlət 
müstəqilliyinin və təhlükəsizliyinin qorunmasına əvəzsiz töhfələr verən Heydər Əliyevin Vətənə sədaqət, 
xalqa fədakarlıqla xidmət nümunələridən söz açılmışdır. Qeyd olunmuşdur ki, bütün varlığı ilə Vətənə və 
xalqına bağlı olan dövlət xadimi Heydər Əliyev öz həyatını, zəngin dövlətçilik təcrübəsini Azərbaycanın 
xoşbəxt gələcəyinə, onun inkişaf etmiş dövlətlər sırasında öz layiqli yerini tutmasına həsr etmişdir. 
 

            
 

S/S Tarix Tədbirin növü/adı 

1.  07.05.2020 
 

Elmi konfrans/ Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə 
həsr olunmuş “Heydər Əliyev dühası və intibah dövrünün davamlı inkişafı” 
mövzusunda Respublika virtual elmi konfransı  

2.  22.05.2020 Elmi konfrans/  Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci 
ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyev və Azərbaycan fililogiyası” Respublika 
virtual elmi konfransı 

3.  11.06.2020 Elmi konfrans/  15 iyun - Milli Qurtuluş gününə həsr olunmuş  “Heydər Əliyev müasir 
Azərbaycanın qurucusudur” Respublika virtual elmi  konfransı  

 

 
Koronavirus pandemiyası və epidemiyalarının törədicilərinin, onların quruluşunun, yayılmasının, inkişaf 
mexanizmlərinin, patogen xüsusiyyətlərinin və onlardan qorunma üsullarının araşdırılması istiqamətində 
dünya praktikasında əldə edilmiş nəzəri və praktik cəhətdən mühüm nəticələrin müzakirəsi, həmçinin 
gələcəkdə gənc tədqiqatçıların bu istiqamətdə elmi araşdırmalara marağını artırmaq məqsədi ilə 1 beynəlxalq 
elmi konfrans, 5 ustad dərsi və 1 beynəlxalq elmi seminar keçirilmişdir.  
 

             
     

S/S Tarix Tədbirin növü/adı/məruzəçi  

1. 
05.05.2020 
06.05.2020 

Elmi konfrans/  “Koronavirus pandemiyası və epidemiyaları: bioloji və sosial-psixoloji 
aspektlər” mövzusunda I Beynəlxalq virtual elmi konfransı 

2. 
 

20.05.2020 Ustad dərsi/ “COVID-19 üçlüyü: immunitet, iltihab və müdaxilə”/ Koreya 
Respublikasının Pusan Milli Universitetinin tədqiqatçı-professoru, Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyasının Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun 
Beynəlxalq Proteomiks laboratoriyasının müdiri İsmayıl S. Zülfuqarov 

3.  
21.05.2020 Ustad dərsi/ Yeni koronovirus COVID-19: epidemiologiyasi, virusologiyasi, 

diagnostikasi, klinik xüsusiyyətləri və qarşısının alınması/ Türkiyə Respublikasının 
Akdeniz Universitetinin professoru, AMEA-nın Molekulyar Biologiya və 
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Biotexnologiyalar İnstitutunun Molekulyar biomühəndislik laboratoriyasının müdiri, 
AMEA-nın müxbir üzvü Tərlan Məmmədov 

 
4. 
 

22.05.2020 Ustad dərsi/ “Koronoviruslar: onların genomu, həmçinin əsas zülallarının quruluşu 
və funksiyası”/ Koreya Respublikasının Pusan Milli Universitetinin tədqiqatçı-
professoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Molekulyar Biologiya və 
Biotexnologiyalar İnstitutunun Beynəlxalq Proteomiks laboratoriyasının müdiri 
İsmayıl S. Zülfuqarov  

 
5.  

01.06.2020 Ustad dərsi/ Viruslar ve pandemiya: ümidlər və reallıq/ Böyük Britaniyanın Tibbi 
Tədqiqatlar Şurasının Molekulyar Biologiya İnstitutunun Struktur Tədqiqatlar 
Bölməsinin Hesablama kristalloqrafiyası qrupunun rəhbəri, AMEA-nın Molekulyar 
Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun Hesablama struktur biologiyası 
laboratoriyasının müdiri, professor Qərib Mürşüdov 

6.  13.07.2020 Elmi seminar/ COVID19 üçün nanoterapevtik strategiyalar və gələcək perspektiv/ 
İran İslam Respublikası Marağa Tibb elmləri Universitetinin professoru Aziz Eftekhari 

 
 

 
Ali təhsil sistemində tədqiqat, ixtira və innovasiyalar, müəllim-tələbə münasibətləri, eləcə də pandemiya 
dövründə sosial həyatdakı dəyişikliklər, onlayn tədrisin təşkili və təkmilləşdirilməsi,  “Koronovirus- COVİD-19” 
pandemiyası ilə əlaqədar cəmiyyətdə maarifləndirmə işlərinin aparılması, insanların psixoloji drumlarının 
sabit saxlanılmasında medianın rolu və s. kimi problemlərə həsr olunmuş  1 beynəlxaq, 2 Respublika elmi 
konfransı və 7 elmi seminar təşkil olunmuşdur. Belə ki, COVID-19-un geniş yayılması və təhsil ocaqlarında 
tədrisin müvəqqəti dayandırılması, təbii ki, onun bərpası istiqamətində, ənənəvi üsul əvəzinə, elektron 
vasitələrdən istifadəsi məsələsini gündəliyə gətirdi. Qeyd etmək lazımdır ki, onlayn tədris dünyada son beş il 
ərzində artan dinanika ilə inkişaf etmişdir. Mütəxəssislərin hesablamalarına görə 2015-2019-cu illər ərzində 
dünyada onlayn kursu keçən dinləyicilərin sayı 30 mln-dan 100 mln-a qədər artmışdır. Bu sahədə yeni 
innovasiyalar, texnologiyyalar və çoxfunksiyalı proqramların tətbiqi onlayn təhsildə səmərəliliyin 
yüksəlməsinə səbəb olmuşdur. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, müasir təlim-tərbiyə prosesində 
təhsilalanların hərtərəfli inkişafının, zamanın tələblərinə uyğunluğunun təmin edilməsi üçün lazım olan bilik, 
bacarıq, vərdiş və keyfiyyətlər onlarda yalnız dəslərdə iştirak etməklə formalaşmır. Karantin zamanı əldə 
edilən təcrübə göstərir ki, tədrisdən kənar fəaliyyətlərin bu məsələyə təsiri getdikcə artır. Tələbələrin 
müstəqil həyata hazır olmaları üçün onlar yeni texnologiyalardan istifadə edərək onlayn dərslərdə fəal iştirak 
etməli, yenilikləri izləyib onları tətbiq etməyi bacarmalıdırlar. Bunun üçün də psixoloji və pedaqoji 
araşdırmalara əsasən onlayn dərslərin keçirilməsi ilə bağlı yeni tövsiyələr (İKT imkanları nəzərə almaqla) və 
istiqamətlər işlənib hazırlanmalıdır: 

• tədris proqramının mövzularının izahında texniki vəsaitlərdən istifadə olunmalıdır; 

• tələbələrdə motivasiyanın formalaşdırılması imkanları və onlardan istifadə xüsusiyyətləri 
aydınlaşdırılmalıdır; 

• mühazirə və tələbələrlə dialoqda  interaktiv imkanlar araşdırılmalıdır; 

• onlayn dərslərində tələbənin qiymətləndirilməsinin  yeni formaları axtarılmalıdır. 
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S/S Tarix Tədbirin növü/adı/məruzəçi 

1.  17.04.2020 
 

Elmi konfrans/  “Sosial və humanitar elmlərin inteqrasiyası dövrün tələbidir”  
mövzusunda gənc tədqiqatçıların Respublika virtual elmi konfransı 

2.  09.06.2020 Elmi konfrans/  Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci 
ildönümünə həsr olunmuş “Kitabxana-informasiya fəaliyyətində innovasiyalar və yeni 
əsrin çağırışları” Respublika virtual elmi konfransı  

3.  17.07.2020 Elmi konfrans/  Azərbaycan mətbuatının 145 illiyinə həsr olunmuş “Pandemiya 
dövründə medianın rolu” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans  

4.  25.02.2020 
 

Elmi-pedaqoji seminar / Müəllim məni öz içimdə alicənab və nəcib insan yaratmağa 
ruhlandır/  Filologiya fakültəsinin IV kurs tələbələri Zeynəb Əzimova, Sona 
Məhərrəmova, Dünya Quliyeva, Əfsanə İbrahimova, Badam Mursalıyeva, Samirə 
Şirinova  

5.  
  

14.02.2020 Elmi-praktiki seminar/Ali təhsil sistemində tədqiqat, ixtira və innovasiyaların 
idarəolunması üçün imkanların yaradılması, tədqiqatların dəstəklənməsi 
istiqamətində potensialın gücləndirilməsi və müasir doktorantura təhsil 
proqramlarının formalaşdırılması/ Avropa İttifaqı və Azərbaycan Respublkasının 
Təhsil Nazirliyi ilə birgə həyata keçirilən beynəlxalq layihənin meneceri Martin Felix 
Gajdusek, layihənin ekspertləri Krzysztof Gulda və Sevil İmanova 

6. 19.02.2020 Elmi-pedaqoji seminar/ Türkiyə təhsil sistemində coğrafiyanın yeri, təcrübələr və 
onların coğrafiyanın tədrisində rolu/ Coğrafiya fakültəsinin Fiziki coğrafiya 
kafedrasının müdiri, professor Yaqub Qəribov 

7.  05.03.2020 Elmi seminar/ Dayanıqlı su ehtiyatları üzrə təhsil şəbəkəsi/ Rusiya Federasiyası 
Həştərxan Universitetinin professoru Mixail Yegorov və İsveçrə Konfederasiyasının 
Cenevrə Universitetinin professoru Vera Slaveykova  

8.  22.04.2020 Elmi seminar/ Təlim nəticələrinin reallaşdırılmasında B.Blüm taksanomiyasının 
tətbiqi/ Coğrafiya fakültəsinin Azərbaycan coğrafiyası və coğrafiyanın tədrisi 
metodikası kafedrasının dosenti Nərminə Seyfullayeva 

9.  07.07.2020 Elmi seminar/ Ali təhsildə  onlayn təhsilin əhəmiyyəti və təkmilləşdirilməsi /İqtisadi 
və sosial coğrafiya kafedrasının müdiri, professor Çingiz İsmayılov  

10. 09.07.2020 Elmi seminar/ Onlayn dərslərinin təkmilləşdirilməsi yolları/ Sosial elmlər və 
psixologiya fakültəsinin dekanı, professor Hikmət Əlizadə  

 

 

Universitetdə yeni yaradılmış Elmi fəaliyyətin təşkili və innovasiyalar Mərkəzi yeni texnologiyaların 
transferi və gənc tədqiqatçılara öyrədilməsi, sənayedə çalışan mütəxəssislərin tədrisə cəlb olunması, 
dünyanın müxtəlif (ABŞ, İtaliya, Qazaxstan, Ukrayna, Yaponiya, Ruminiya, Almaniya, Macarstan, Çexiya və s.) 
Elmi-tədqiqat İnstitutlarında və Universitetlərindən çalışan mütəxəssislərin BDU gənc tədqiqatçılarının iştirakı 
ilə elmi seminarların təşkil olunması istiqamətində işlər aparmaqla yanaşı, gənc tədqiqatçılara alınmış elmi 
nəticələrin əsasında məqalələrin tərtibatı, dissertasiyaların yazılma qaydaları və məqalələrin, 
monoqrafiyaların dərc olunması istiqamətində də müxtəlif seminarlar təşkil etmişdir. Bu məqsədlə 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının rəhbərliyi və Clarivate Analytics 
şirkətinin ekspertlərinin iştirakı ilə Universitetdə seminarlar təşkil olunmuşdur. Seminarlarda gənc 
tədqiqatçılara Web of Science platformasına daxil olmaq, platformada axtarışın səmərəli aparılması, 
akademik yazı üslubu, elmi məqalələrin tərtibat qaydaları, yüksək indeksli beynəlxalq jurnallarda (şirkətin 
bütün bazalarına - Web of Science Core Collection, KCI-Korean Journal Database Russian Science Citation 
Index, SciELO Citation Index daxil olan jurnallarda) məqalələr üçün qoyulan tələblər, seçim meyarları və 
digər praktiki məsələlərlə bağlı məlumatlar verilmiş, elmi məqalə yazmaq vərdişləri aşılanmış, yırtıcı jurnallar 
barədə məlumatlar verilmişdir. 
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S/S Tarix Tədbirin növü/adı/məruzəçi 

1.  12.02.2020 Elmi-praktiki seminar/ AAK-dakı islahatlar, elmi dərəcə və elmi adların verilməsi 
qaydalarındakı yeniliklər/ Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali 
Attestasiya Komissiyasının sədri, professor Famil Mustafayev 

2.  17.02.2020 Elmi-praktiki seminar/ “Web of science” məlumat bazasından istifadə qaydaları / 
«Dünya azərbaycanlıları: tarixi demoqrafiya» elmi-tədqiqat laboratoriyasının dosenti 
Səidə Quliyeva 

3.  17.02.2020 Elmi seminar/ “Web of Science” platformasına daxil olmaq, platformada axtarışın 
səmərəli aparılması, akademik yazı üslubu, elmi məqalələrin tərtibat qaydaları, 
yüksək indeksli beynəlxalq jurnallarda məqalələr üçün qoyulan tələblər, seçim 
meyarları və digər praktiki məsələlər/ “Clarivate Analytics” şirkətinin elmi 
informasiya resursları üzrə eksperti, ingvistika üzrə fəlsəfə doktoru Valeriya 
Kurmakayeva 

4.  29.02.2020 
 

Elmi-praktiki seminar/ Elmi işlərin yazılma qaydaları/ Filologiya fakültəsinin elmi işlər 
üzrə dekan müavini Mehriban Əlizadə, TEC-in elmi rəhbəri Gülnar Axundova, TEC-in 
sədri Məleykə Mirzəli  

5.  03.03.2020 
04.03.2020 
05.03.2020 
06.03.2020 

Elmi seminar/ “Partnyor Universitetlərdə mobil applikasiyaların və oyun dizaynı üzrə 
magistr proqramlarının inkişafı” - MAGUS (Developing Master programmes in Mobile 
Applications and Game Design at partner universities) / Erasmus+  layihəsi üzrə 
koordinator Janerik Lundqvist  

6.  15.05.2020 
 

Elmi-praktiki seminar/ Yanvar-may aylarında görülən işlər və qarşıda duran məsəllər; 
2020-ci ildə görülən təşkilati işlər və perspektivlər. Web platformanin müzakirəsi/ 
Nano Araşdırmalar Mərkəzi nin direktoru, dosent Mustafa Muradov  
və Mərkəzin direktor müavini, dosent Zöhrab Ağamalıyev  

7.  31.05.2020 Onlayn mühazirə/ Filologiya elmlərində yeni araşdırma və tədqiqat metodları/ 
Türkiyə Respublikasının Kastamonu Universitetinin professoru Vüsalə Musalı 

 

 

Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi riyaziyyat ETİ, Mexanika-riyaziyyat və Tətbiqi riyaziyyat və 
kibernetika fakütələri aparılan elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrinin müzakirəsi, yeni prioritet istiqamətlərin 
müəyyən edilməsi, təhsil-tədqiqat-innovasiya istiqamətində işlərin sürətləndirilməsi, tələbə və gənc 
tədqiqatçıların elmi-tədqiqatlara cəlb olunması məqsədilə 2020-ci ilin 01 yanvar-30 iyul dövrü ərzində 1 
beynəlxalq, 2 Respublika elmi konfransı və 13 elmi seminar təşkil etmişdir. Riyaziyyat və kibernetika 
sahələrində edilən məruzələr neft və qaz sənayesində tətbiqi məsələlərə, Anormal riyazi  proqramlaşdırma 
və optimal idarəetmə məsələsinə, ikitərtibli xətti hiperbolik tənlik üçün qarışıq məsələdə iki aralıq müşahidə 
anları olan kvadratik funksionallı başlanğıc idarəetmə məsələsinə, qradiyenyt tipli alqoritmlərə, sığorta riski 
prosesinin müxtəlif ehtimal xarakteristikaları üçün asimptotik ayrılışların alınmasına həsr olunmuşdur. 
Hiperbolik tənliklər və onunla bağlı məsələlər riyazi fizikada mühüm yer tutur. Qradiyent tipli alqoritmlərin 
xətlarının tapılması aktual məsələlərdən sayılır, müxtəlif sığorta modellərinin öyrənilməsi  və onun tətbiqi ilə 
bağlı məsələlər mühüm əhəmiyyət daşıyır. 

BDU-nun təşkilatçılığı ilə 2020-ci il avqustun 26-28-də keçirilmiş VII Beynəlxalq “Sənaye Tətbiqli 
İdarəetmə və Optimallaşdırma” (COIA-2020) beynəlxalq konfransının materialları Web of Science bazasında 
indekslənmişdir. Pandemiya şəraitinə baxmayaraq onlayn konfransda dünyanın 30 ölkəsindən (Azərbaycan, 
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Türkiyə, ABŞ, Almaniya, İtaliya, Meksika, Ukrayna, Rusiya, İran, Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti, Qazaxıstan, 
Qırğızıstan, Özbəkistan və Küveyt və s. kimi ölkələr) 476-ya yaxın alim və tədqiqatçı iştirak etmişdir.  
 

                                  

S/S Tarix Tədbirin növü/adı/məruzəçi 

1.  
 

03.06.2020 
04.06.2020 

Elmi konfrans/  Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 102-ci ildönümünə həsr olunmuş 
“Riyaziyyatın tətbiqi problemləri” mövzusunda gənc tədqiqatçıların Respublika 
virtual elmi konfransı 

2.  20.05.2020 
21.05.2020 

Elmi konfrans/  Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci 
ildönümünə həsr olunmuş “Riyaziyyat, mexanika və onların tətbiqləri”  mövzusunda 
Respublika virtual elmi konfransı 

3.  26.08.2020 
27.08.2020 
28.08.2020 

Elmi konfrans/  “Sənaye Tətbiqli İdarəetmə və Optimallaşdırma” (COIA-2020) 
mövzusunda beynəlxalq konfrans 

4.  07.01.2020 Elmi seminar/   Neftçıxarma və onun nəqlindəki hidravlik müqavimət əmsalının 
identifikasiyası üçün ədədi həll alqoritmləri/ BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat ETİ-nin 
Sistemli analizin riyazi problemləri şöbəsinin  elmi işçisi Atif Namazov  

5.  14.01.2020 Elmi seminar/ Kəsilən əmsallı parabolik tənliyin həllərinin ümumiləşmiş şəkili Orliç-
Morri fəzalarında requlyarlığı/ BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat ETİ-nin Tərs məsələlər və 
obrazların tanınması şöbəsinin baş elmi işçisi, AMEA-nın müxbir üzvü Vaqif Quliyev   

6.  21.01.2020 Elmi seminar/  Əyrilik terminində yeni xətaların alınması/ BDU-nun Tətbiqi 
Riyaziyyat ETİ-nin Tərs məsələlər və obrazların tanınması şöbəsinin aparıcı elmi işçisi,  
f.r.e.d. Əli Ramazanov  

7.  28.01.2020 Elmi seminar/  Anormal riyazi  proqramlaşdırma və optimal idarəetmə məsələsi/ 
BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat ETİ-nin İnformasiya texnologiyaları və riyazi 
modelləşdirmə şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, f.r.e.d. Misrəddin Sadıqov  

8.  10.06.2020 Elmi seminar/  Maye dempferli rəqsi sistemlər üçün tənzimləyicilərin analitik 
qurulması/ BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat ETİ-nin direktoru, AMEA-nın həqiqi üzvü 
Fikrət Əliyev  

9.  16.06.2020 Elmi seminar/ Bircins qruplarda hipoelliptik operatorlar üçün ümumiləşmiş Sobolev-
Morri qiymıtləndirmələri/ BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat ETİ-nin Tərs məsələlər və 
obrazların tanınması şöbəsinin baş elmi işçisi,  AMEA-nın müxbir üzvü Vaqif Quliyev 

10.  06.07.2020 Elmi seminar/ Hiperbolik tənlik üçün sərhəd məsələsində iki aralıq müşahidə anları 
olan başlanğıc idarəetmə məsələsi/ Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin İdarəetmə 
nəzəriyyəsinin riyazi üsulları kafedrasının müdiri, professor Hamlet Quliyev 

11.  07.07.2020 Elmi seminar/ Lokal ətrafın genişlənməsinə əsaslanan qradiyent tipli alqoritmin 
zəmanətli xətası haqqında/ Tətbiqi-Riyaziyyat ETİ-nin aparici elmi işçisi, riyaziyyat 
elmləri doktoru Əli Ramazanov  

12.  10.07.2020 Elmi seminar/ Sparre-Andersen tipli sığorta riski prosesinin asimptotik metodlarla 
tədqiqi/  Əməliyyatlar tədqiqi və ehtimal nəzəriyyəsi kafedrasının professoru, riyazi 
elmləri doktoru Rövşən Əliyev  

13.  14.07.2020 Elmi seminar/ Avtoreqressiv sxemdə parametrin statistik qiymətinin asimptotik 
normallıĝı / Tətbiqi-Riyaziyyat ETİ-nin aparıcı elmi işçisi, fizika-riyaziyyat elmləri 
doktoru Fəda Rəhimov 
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14.  21.07.2020 Elmi seminar/ Dual kvarternionlardan istfadə etməklə fəza 7R mexanizminin kontur 
qapalılıq tənliklərinin alınması / Azərbaycan Texniki Universitetinin Maşınqayırma və 
Robototexnika fakultəsinin dosenti, fizika elmləri doktoru Firuz Məmmədov  

15.  28.07.2020 Elmi seminar/ Dempferi maye olan rəqsvari sistemlərin optimal stabilləşdirilməsi 
ücün Larin parametrizasiyası / Tətbiqi-Riyaziyyat ETİ-nin direktoru, akademik 
Fikrət Əliyev  

16.  26.11.2020 Elmi seminar/ Qayıdan ardıcıllıqlar və onların bəzi tətbiqləri / Funksiyalar nəzəriyyəsi 
və funksional analiz kafedrasının müdiri, f.-r.e.d., professor 
Əli Əhmədov 

 

 

Fizika sahəsində yeni prioritet istiqamətlərin, habelə, kondensə olunmuş hal fizikası, opto-, foto-, 
mikro- və nanoelektronikanın fiziki və texniki əsasları, nüvə fizikası və yüksək enerjilər fizikası, eləcə də 
energetikanın fiziki-texniki problemlərinin  həlli yollarının müəyyən edilməsi, fizika-riyaziyyat və texnika 
elmləri sahəsində fəaliyyətin daha da gücləndirilməsi, elmi, təşkilati və kadr məsələlərin həllində birgə 
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, illik elmi plana uyğun olaraq alınmış elmi nəticələrin müzakirə edilməsi, 
müzakirələrə tələbə və gənc tədqiqatçıların cəlb olunması məqsədilə Fizika Problemləri ETİ və Fizika 
fakültəsinin təşkilatçılığı ilə 1 Respublika elmi konfransı və 20 elmi seminar keçirilmişdir.  

Seminarlarda nəzəri fizikanın bir çox sahələrində mövcud olan problemlər və əldə edilmiş nailiyyətlər, 
habelə, maye kristallar, nanokompozitlər, mikro- və nano strukturlu nazik təbəqələr əsasındakı displeylər, 
generatorlar, inteqral optoelektron sistemlər, temperatur və rütubətlilik indiqatorları, termo- və 
fotokatodlar, diod quruluşları, fotoçeviricilər, foto-, qaz- və biosensorların hazırlanma texnologiyaları, 
parametrlərinin idarə olunması yolları,praktikada tətbiq imkanları və s. ətraflı olaraq müzakirə edilmişdir. 
əsasında əsasında elektron cihazlar, onların praktiki əhəmiyyət kəsb edən funksional diodlarına həsr 
olunmuşdur. Maye kristalların xarakterik xüsusiyyətləri çox həssas temperatur vericilərinin iş prinsipinin 
əsasını təşkil etməsidir. Maye kristal indikatorlar vasitəsilə temperaturun dərəcənin mində biri qədər 
dəyişməsini qeydə almaq olar.  

 

   

S/S Tarix Tədbirin növü/adı/məruzəçi 

1.  12.05.2020 
13.05.2020 
 

Elmi konfrans/ Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci 
ildönümünə həsr olunmuş “Gələcəyin alimləri” Tələbələrin V Respublika virtual 
elmi konfransı 

2.  16.01.2020 Elmi seminar/ Nikiforov–Uvarov metodunun tətbiqi ilə Pöşl-Teller potensialı üçün 
Şredinger tənliyinin analitik həlli / BDU-nun Fizika Problemləri ETİ-nin “Nəzəri 
fizika” şöbəsinin böyük elmi işçisi, f.ü.f.d. Əliyeva Təranə Hacıəli qızı 

3.  30.01.2020 Elmi seminar/ A2B6 birləşmələrinin nanoquruluşlu materiallarının kimyəvi üsulla 
alınması və onların elektron xassələri/ BDU-nun Fizika Problemləri ETİ-nin 
“Kondensə olunmuş hal fizikası” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi,f.e.d., professor 
Cəfərov Maarif Əli oğlu 

4.  30.01.2020 Elmi seminar/ Yeni polimer matrislərinə əsaslanan üçüncü nəsil perspektiv 
amperometrik biosensorlar / Nanobiotexnologiya və Funksional Nanosistemlər 
üzrə Birgə Ukrayna-Azərbaycan Beynəlxalq Tədqiqat və Təhsil Mərkəzinin (Joint 
Ukraine-Azerbaijan International Research and Education Center of Nano-
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biotechnology and Functional Nanosystems (JUAI-REC-NBFN)) Ukrayna tərəfdən 
rəhbəri, professor Taras Kavetski 

5.  04.02.2020 Elmi seminar/ Lazerin tibbdə istifadəsi/ Iran İslam Respublikasının Azad 
Universitetinin dosenti Adeleh Granmayeh  

6.  11.02.2020 Elmi seminar/ CdxZn1-xS/PVA nanokompozitlərinin quruluş və xassələrinə 
temperaturun təsiri / BDU-nun Nanoaraşdırmalar ETM-nin doktorantı Lalə 
Qəhramanlı  

7.  20.02.2020 
 

Elmi seminar/ Tetrapeptidlərin glyproline molekulların fəza quruluşu/ BDU-nun 
Fizika Problemləri ETİ-nin Biofizika şöbəsinin baş elmi işçisi, f.e.d. Larisa İsmayılova  

8.  20.02.2020 Elmi seminar/ Gümüş nanonaqilləri və triboelektrik nanogeneratorlar - yeni növ 
enerji mənbəyi kimi (Application of silver nanowires and triboelectric generators 
for energy harvesting)/ BDU-nun Nanoaraşdırmalar ETM-nin əslən Cənubi 
Koreyadan olan, aparıcı elmi işçisi Kim Jiseok 

9.  25.02.2020 Elmi seminar/ Su əsaslı sistemlərin filtrasiyasında istifadə olan membranlara dair 
icmal məruzə /BDU-nun Nanoaraşdırmalar ETM-nin elmi işçisi Almara Rəhimli /Bakı 
Dövlət Universitetinin Nano Araşdırmalar Mərkəzi 

10.  15.05.2020 
 

Ustad dərsi/ Dünyanin müasir fiziki təsviri/ BDU-nun Fizika Problemləri ETİ-nin baş 
elmi işçisi, Pakistan İslam Respublikasının İslamabad COMSATS Universitetində 
uzunmüddətli elmi ezamiyyətdə olan fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Mais 
Süleymanov  

11.  19.06.2020 Elmi seminar/ Strukturlaşdırılmış işıq və onun optik manipulyasiya, kvant rabitəsi 
və mikroskopiyada tətbiqləri/ İran İslam Respublikasının Ərdəbil Universitetinin 
professoru, Sabalan Yüksək Texnologiyalar Universitetinin qurucu rektoru Yashar 
Azizian  

12.  25.06.2020 Elmi seminar/ AdS/KXD-nin (Anti de-Sitter/Kvant Xromodinamikası) yumşaq və sərt 
divar modellərində vektor mezon-nuklon və aksial-vektor mezon- barion qarşılıqlı 
təsir sabitləri/ BDU-nun Fizika Problemləri ETİ-nin Nəzəri fizika şöbəsinin kiçik elmi 
işçisi, f.ü.f.d. Nərmin Cəfər qızı Hüseynova 

13.  15.07.2020 Elmi seminar/ BaTiO3 nanohissəciklərinin maye kristalın fiziki xassələrinə təsiri/ 
Nanomaterialların kimyəvi fizikası kafedrasının dissertantı Şirxan Hümbətov  

14.  16.07.2020 Elmi seminar/ Maye kristal nanokompozitlər və onların funksional xüsusiyyətləri/ 
BDU-nun Fizika Problemləri ETİ-nin Biofizika şöbəsinin aparıcı elmi işçisi Qəzənfər 
Bayramov  

15.  20.07.2020 Elmi seminar/ Silisid/silisium(PlSi/nSi, Pd2Si/nSi) kontaktı əsasındaŞottki diodları/ 
BDU-nun Fizika Problemləri ETİ-nin Kondesə olunmuş hal fizikası şöbəsinin aparıcı 
elmi işçisi İzzət Əfəndiyeva  

16.  19.11.2020 Elmi seminar/ Yeni sintez olunmuş bəzi azo-törəmələri tautomerlərinin 
molekuldaxili və molekullararası hidrogen rabitələrinin  fəza və elektron 
quruluşlarının kvant kimyası  üsulları ilə tədqiqi/ BDU-nun Fizika Problemləri ETİ-nin 
Biofizika şöbəsinin apar.elmi işçi, f.r.e.n. Svetlana Deməhəmmədova 

17.  24.11.2020 Elmi seminar/ GaSe-InSe sisteminin 3-lü fazalarının kristal quruluşlar/ BDU-nun 
Nanoaraşdırmalar ETM-nin baş elmi işçisi İmaməddin Əmiraslanov 

18.  01.12.2020 Texnoloji şeraitin kobalt oksid ve nikel oksid nanohisseciklerinin xasselerine tesiri/ 
BDU-nun Nanoaraşdırmalar ETM-nin böyük elmi işçisi Sevinc  Məmmədyarova 

19.  03.12.2020 Elmi seminar/ TlCrS2 və TlCrSe2 birləşmələrinin half – metallik xassələri / BDU-nun 
Fizika Problemləri ETİ-nin Nəzəri fizika şöbəsinin aparıcı elmi işçisi Baxşı Mehdiyev 

20.  10.12.2020 Elmi seminar/ Параметрические трехволновые взаимодействия в нелинейных 
средах/ Optika və molekulyar fizika kafedrasının dissertantı Şəhla Şamilova 

21.  16.12.2020 Elmi seminar/ Sleyter atom orbitalları bazisində açıq elektron təbəqəli ikiatomlu 
molekulların spektroskopik parametrləri/ BDU-nun Fizika Problemləri ETİ-nin 
Nəzəri fizika şöbəsinin böyük laborantı Sara Rəhimzadə 
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Bakı Dövlət Universitetinin əsas strateji prioritetlərindən biri də sənaye müəssisələri ilə sıx əməkdaşlıq 
etmək, tələbə və gənc tədqiqatçıların təcrübə keçmləri, elmi-tədqiqat nəticələrinin istehsalatda yoxlanılması 
və tətbiqini həyata keçirməkdir. Əslində BDU təkcə təhsil ocağı deyil, həm də məhsuldar araşdırmalar və 
innovativ ideyalar üçün əsas baza olduğundan kadr-istehsalat şəbəkəsinin daha da inkişaf etdirilməsi üçün 
sənaye müəssisələri ilə əməkdaşlığı daha sıx olmalıdır. Belə əməkdaşlıqlar elmi-tədqiqat işlərinin 
innovativliyini artırmaqla yanaşı, BDU-SƏNAYE şəbəkəsində Texnika Parkları yaratmağa, kadr potensialını 
möhkəmləyə, işəgötürən-işçi sistemini asanlaşdırmağa və yekunda Respublikamızda sənaye müəssisələrinin 
xarici kadr asılılğından xilas edə bilər. Yəni təcrübə-peşəkar kadr potensialı sayəsində səmərəli nəticələr əldə 
edilə bilər. 

Bu mənada BDU-"AzerGold” QSC arasındakı qarşılıqlı əməkdaşlıq atılmış ilk addımlardandır. 
"AzerGold” QSC -nin istehsalat bazası və onun profilinə uyğun təhsil alan BDU tələbələrinin istehsalat 
təcrübəsi keçməsi, ixtisaslaşmış kadr potensialının hazırlanması, Universitetin elmi potensialını cəlb etməklə 
istehsal prosesində qarşıya çıxan problemlərin həlli istiqamətindəki əməkdaşlıq təhsil-elmi-tədqiqat-
innovasiya şəbəkəsinin qurulmasında konkret rol oynaya bilər. 

BDU və “AzerGold” QSC arasında imzalanmış protokola uyğun olaraq illik müştərək fəaliyyət planına 
uyğun olaraq nəzərdə tutulmuş virtual təqdimatın keçirilməsi, gənc mütəxəsisslər üçün "Universitetdən 
karyeraya uğurlu keçid" mövzusunda seminarların təşkili, Universitet tərəfindən keçiriləcək Karyera 
Həftəsində "AzerGold" QSC-nin əməkdaşlarının iştirakının təmin edilməsi, o cümlədən Cəmiyyətin fəaliyyət 
istiqamətlərinə uyğun ixtisasları üzrə təhsil alan tələbələrinin istehsalat təcrübəsinə göndərilməsi kimi 
məsələlər pandemiya rejimi ilə əlaqədar mümkün olmasa da, bir çox müzakirə və tədbirlərin onlayn formatda 
keçirilməsi 2020-ci ilin sentyabr-dekabr dövrünə planlaşdırılır.  

Pandemiya dövrünün çətinliklərinə baxmayaraq bu istiqamət üzrə Geologiya fakültəsində “Müasir 
filizəmələgəlmə modellərinin və axtarış-kəşfiyyat üsullarının tətbiqi ilə Gədəbəy filiz rayonunda kəşf olunmuş 
yataqlar” mövzusunda Azərbaycan İnterneyşnl Mayninq Kompani Limited Şirkəti (Azerbaijan International 
Mining Company Limited) ilə birgə seminar təşkil olunmuşdur. Seminarda Gədəbəy filiz rayonunda son vaxtlar 
müasir filizəmələgəlmə modellərinin və axtarış-kəşfiyyat üsullarının tətbiqi ilə kəşf olunmuş (Qədir, Uğur və 
s.)  yataqlar barədə məlumatlar  dinlənilmiş, konkret nəticələr haqqında məlumatlar verilmişdir. 
 
 

   
 

S/S Tarix Tədbirin növü/adı/məruzəçi 

1.  08.07.2020 
Elmi seminar/ Müasir filizəmələgəlmə modellərinin və axtarış-kəşfiyyat üsullarının 
tətbiqi ilə Gədəbəy filiz rayonunda kəşf olunmuş yataqlar Azərbaycan İnterneyşnl 
Mayninq Kompani Limited Şirkətinin kəşfiyyat  baş geoloqu, y.e.f.d. Anar Vəliyev  

2.  29.12.2020 
Elmi konfrans/  “Geologiya: problemlər, perspektivlər” mövzusunda Respublika 
elmi konfransı 

 

 
Ulu Öndər Heydər Əliyevin tarixi siyasi xidmətləri sayəsində Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə tanınması, 
respublikamızın xarici siyasətinin formalaşmasındakı əhəmiyyətli rolu, Azərbaycanın xarici siyasətinin fəal 
istiqamətlərindən biri olan Şərq ölkələri ilə -  İran, Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistanı, Mərakeş, Pakistan, Malayziya, 
Yaponiya və başqa dövlətlərlə ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələlərin qurulması istiqamətindəki əvəzedilməz 
xidmətlərinin gənc nəslə aşılanması, habelə, tələbələrin və gənc tədqiqatçıların ərəb, fars, türk, ibri, urdu, 
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yapon, çin və koreya dilləri üzrə apardıqları elmi-tədqiqat işlərinin müzakirəsi, xarici dillərin sürətlə 
öyrənilməsi texnikaların və müasir şərq dillərində istifadə olunan, gündəlik leksikanın əsas tərkib hissəsi hesab 
olunan strukturlaşmış idiomatik ifadələrin tələbələrə və gənc tədqiqatşılara öyrədilməsi məqsədilə  1 elmi 
konfrans və 2 elmi seminar təşkil olunmuşdur.  
 

         
 

S/S Tarix Tədbirin növü/adı/məruzəçi 

1.  24.06.2020 

Elmi konfrans/  Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci 
ildönümünə həsr olunmuş “Şərq filologiyası məsələləri” gənc tədqiqatçıların virtual 
elmi konfransı 
 

2.  08.07.2020 
Elmi seminar/ İdiomatik ifadələrin müasir fars dilinin leksikoloji sistemində 
mövqeyi/ İran filologiyası kafedrasının müəllimi Şahin Yusifli  
 

3.  17.07.2020 Elmi seminar/ Xarici dil kimi urdu dilini sürətli öyrənməyin texnikaları/ İran 
filologiyası kafedrasının müəllimi Eldost İbrahimov 
  

 
 

 
Ümumiyyətlə, materialşünaslıqda hər hansı bir materialın pasport verilənlərinin – fiziki və kimyəvi 

parametrlərinin təyin edilməsi və dəqiqləşdirilməsi üçün bir çox üsullar mövcuddur. Bakı Dövlət 
Universitetində belə üsulların əksəriyyəti – optiki, elektrokimyəvi üsullar, atom-absorbsiya spektroskopiya 
atom-emission spektroskopiya, nüvə maqnit rezonansı, rentgen diffraktometrik, mikroskopik və s. 
mövcuddur. Məsələn, metodlar içərisində Rentgen quruluş analizi və Nüvə Maqnit Rezonansı (NMR) 
spektroskopiyası mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Analizin təhlükəsizliyi, alınan təsvirlərin aydınlığı, həm də  
yüksək ayırdetmə qabiliyyətinin olması ginekologiya, onkologiya və  tibbin başqa sahələrində metodun rolunu 
daha da artırır.  

Digər bir metod Elektron Paramaqnit Rezonans (EPR) metodudur. Son zamanlar canlı sistemlərə 
radiasiyanın və digər stres amillərin təsirinin tədqiqi zamanı onlarda nanofazalı dəmir oksidi maqnit 
hissəciklərinin biogen generasiyası hadisəsi ilə bağlı mühüm nəticələr EPR metodunun köməyi ilə əldə 
edilmişdir. EPR metodu ilə aparılan araşdırmalarda, stres zamanı canlı sistemlərdə yeni paramaqnit mərkəzlər 
aşkar edilmiş və ilk dəfə olaraq onların dəmir oksidi maqnit nanohissəciklərinə (maqnetit, magemit və s.) 
mənsub olduğu göstərilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, EPR siqnalını xarakterizə edən parametrlər (amplituda, 
siqnalın eni, g-faktor və s.) temperaturdan asılıdır və bu siqnal maqnit anizotropiyasına malikdir.Hal-hazırda 
alınmış nəticələrin ilkin diaqnostika və müalicə məqsədi ilə tətbiqi üzərində ciddi işlər aparılır. Tələbələrin və 
gənc tədqiqatçıların bu metod və üsulları tam mənimsəməsi, tədqiqat zamanı rast gəlinən problemlərin həlli 
yolları, yeni metodlar və yanaşlamalar, materialların parametrlərinin hesablanmasında istifadə edilən 
kompüter proqramları, parametrlərin qiymətlərinin dəqiqlik dərəcəsi, habelə, müasir kimyada və 
ümumiyyətlə, materialşünaslıqda istifadə edilən yeni metodlar, innovativ elmi tədqiqatlar, metodların kimya, 
fizika və biologiyada tətbiqi və s. məsələlərə həsr olunmuş 2 elmi konfrans və 6 elmi seminar təşkil 
olunmuşdur.    
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S/S Tarix Tədbirin növü/adı/məruzəçi 

1.   18.05.2020 
19.05.2020 

Elmi konfrans/ Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci 
ildönümünə həsr olunmuş “Kimya: nəzəri və tətbiqi tədqiqatlar” Tələbələrin 
virtual elmi konfransı 

2.  22.12.2020 
23.12.2020 

Elmi konfrans/ BDU-nun Analitik kimya kafedrasının 85 illik yubileyinə həsr 
olunmuş “Koordinasion birləşmələr kimyası” mövzusunda VIII beynəlxalq elmi 
konfrans 

3.  10.02.2020 Elmi seminar / Polimer “fırça”lar: müasir vəziyyət və perspektivlər/ 
Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası kafedrasının müdiri, professor Rasim 
Alosmanov  

4.  22.05.2020 Onlayn mühazirə/ Kristalların rentgen quruluş analizi ilə öyrənilməsi/ “Zərif üzvi 
sintez” ETL-nın aparıcı elmi işçisi, Portuqaliyanın Lissabon Universitetində 
uzunmüddətli elmi ezamiyyətdə olan kimya üzrə fəlsəfə doktoru Ataş Qurbanov  

5.  13.07.2020 Elmi seminar/ Neft-kimyəvi və üzvi sintezdə Nüvə Maqnit Rezonansı metodunun 
rolu/ Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrasının müdiri, kimya elmləri 
doktoru, professor İbrahim Məmmədov  

6.  15.07.2020 Elmi seminar/ Canlı sistemlərdə stres zamanı yaranan maqnit xassələri və onların 
biotibdə tətbiqi/ Biofizika və molekulyar biologiya kafedrasının müdiri, professor 
Rövşən Xəlilov  

7.  30.01.2020 Elmi seminar/ Fermentləşmiş məhsullardan ayrılmış südturşulu bakteriyaların 
antimikrob aktivliyin tədqiqi/ Biologiya fakültəsinin doktorantı Günay Azər qızı 
Vəliyeva  

8.  14.02.2020 Elmi seminar/ Sərbəst radikalların söndürülməsi hüceyrənin stressə qarşı 
müdafiəsinin ilkin mərhələsi/ Biofizika və molekulyar biologiya kafedrasının 
doktorantı Lalə Nail qızı Məmmədova  

 

 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyev 2020-ci il 30 iyun tarixində imzaladığı 

“Azərbaycan milli mətbuatının 145 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 2133 nömrəli Sərəncamı ilə əlaqədar 
BDU-da Tədbirlər Planı işlənib hazırlanmış, Tədbirlər planına müvafiq 2020-ci il 17 iyul tarixində Azərbaycan 
milli mətbuatının 145 illik yubileyinə həsr olunmuş “Jurnalistikanın müasir problemləri” mövzusunda 
Beynəlxalq 1 elmi konfrans keçirilmişdir.  

2020-ci ildə Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının görkəmli nümayəndəsi, tanınmış tənqidçi və mətnşünas 
alim, AMEA-nın müxbir üzvü, filologiya elmləri doktoru, professor, Əməkdar elm xadimi Əziz Mirfeyzulla oğlu 
Mirəhmədovun anadan olmasının 100 illiyi tamam olmuşdur. Bu münasibətlə Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev 2020-ci il 28 fevral tarixində “Əziz Mirəhmədovun 100 illik yubileyinin qeyd edilməsi 
haqqında” Sərəncam imzalamışdır. Sərəncamda görkəmli alimin elmi irsinə yüksək dəyər verilmiş, onun 
ədəbiyyat tariximizin, xüsusən ədəbiyyatımızın XIX əsr və XX əsrin əvvəllərini əhatə edən dövrünün sistemli 
tədqiqində olan xidmətləri xüsusi vurğulanmışdır. Eyni zamanda sənəddə Əziz Mirəhmədovun mətnşünas 
alim kimi fəaliyyəti və ensiklopediyaların hazırlanmasındakı rolu da qeyd olunmuşdur. Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin “Əziz Mirəhmədovun 100 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında” 2020-ci il 28 
fevral tarixli Sərəncamını rəhbər tutaraq, AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar elm xadimi Əziz Mirəhmədovun 
irsinin tədqiqi və bu sahədə elmi-tədqiqatların əhəmiyyətini nəzərə alaraq Əziz Mirəhmədovun 100 illik 
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yubileyi münasibətilə mühüm elmi nəticələri müzakirə etmək məqsədi ilə BDU-da 1 elmi konfrans 
keçirilmişdir. 
Türkdilli olkələrin kitab və kitabxana mədəniyyəti  araşdırmaları cərcivəsində yazı və əlifba,  dil xüsusiyyətləri, 
dini və müqəddəs kitablar, qədim dövr və orta əsrlərdə sosial mədəni kommunikasiyanı müəyyən edən 
amillər, müasir informasiya texnologiyalarınin tətbiqi ilə inteqrasiya proseslərini surətləndirmək və 
dərinləşdirmək modelleri, ümumiyyətlə, türk xalqlarının etnik tarixləri və mədəniyyətlərinin tədqiqi bütün 
dövrlər üzrə aktual olaraq qalmaqdadır.  Tarixən türk xalqlarının əksəriyyəti müəyyən dövrlərdə soyqırımlara 
məruz qalmışdır ki, erməni soyqırımı bunlar içərisində ən uzunmüddətli və hələ də dünya dövlətlərində, 
beynəlxalq təşkilatlarda hüquqi qiymətini tam almamışdır. Elə onu qeyd etmək kifayətdir ki, 1918-ci ilin mart 
hadisələrinin başlıca məqsədi müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurulmasının qarşısını almaq idi. Ermənilər 
şirniklənmişdilər ki, bölgədəki müsəlman əhalini qırmaqla özlərinə dövlət yaratmaq üçün torpaq əldə 
edəcəklər və təəssüflər olsun ki, buna XX və XXI əsrlərin müəyyən dövrlərində nail oldular. Onların Xocalıda 
tərətdikləri soyqırım əslində 1918-ci ildə Azərbaycanda və Osmanlı dövləti ərazisindəki cinayətlərinin təkrarı 
idi, erməni faşizminin davamı idi.  Ulu öndər Heydər Əliyev 1998-ci il martın 26-da imzaladığı Fərmanla 31 
Mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü elan edilməsini tarixi ədalətin bərpası kimi dəyərləndirilməlidir.  
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 18 iyun 2007-ci il tarixli sərəncamı ilə hər il iyunun 18-i ölkəmizdə İnsan 
Hüquqları Günü kimi qeyd olunur.  Son illər Respublikamızda bu sahədə görülən işlər Xocalı soyqırımı daxil 
olmaqla ermənilərin XX əsr boyunca Azərbaycan və Türkiyədə törətdikləri bəşəri cinayətlərin dünya 
ictimaiyyətinə çatdırılmasına və onlara hüquqi qiymətin verilməsinə geniş imkanlar yaradıb. Bu cür tarixi 
faktların və hadisələrin daha dərindən öyrənilməsi, onlara hüquqi qiymətin verilməsi, insan haqlarının 
qorunması, gəncə nəslə çatdırlıması və gənclərdə türkdilli ölkələrin birliyi ruhunun aşılanması istiqamətində 
BDU-da 5 elmi konfrans, 1 ustad dərsi və 10 elmi seminar təşkil olunmuşdur. 
 

  
 

S/S Tarix Tədbirin növü/adı/məruzəçi 

1.  08.05.2020 Elmi konfrans/ “Türklər üçün ortaq ünsiyyət dili” mövzusunda virtual elmi 
konfrans 

2.  31.05.2020 
 

Elmi konfrans/ Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 102-ci ildönümü 
münasibətilə “Müstəqil Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin siyasi varisidir” virtual elmi konfransı 

3.  02.06.2020 Elmi konfrans/ Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə 
həsr olunmuş “Müasir dövrdə hüquq sahələrinin qarşılıqlı əlaqəsi və tətbiqi: nəzəriyyə və 
təcrübə” mövzusunda Respublika virtual elmi konfransı 

4.  12.06.2020 Elmi konfrans/ Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili 
(Ombudsman) və Bakı Dövlət Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə 18 iyun İnsan 
Hüquqları gününə həsr olunmuş insan hüquqları aylığı çərçivəsində “İnsan 
hüquqlarının təmini Azərbaycan dövlətinin ali məqsədidir” mövzusunda 
Rrespublika  virtual elmi-praktiki konfransı 

5.  22.06.2020 
 

Elmi konfrans/ Faşizm üzərində qələbənin 75 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycan II 
dünya müharibəsi illərində” mövzusunda Beynəlxalq virtual elmi konfransı  

6.  17.07.2020 
 

Elmi konfrans/ Azərbaycan milli mətbuatının 145 illik yubileyinə həsr olunmuş 
“Jurnalistikanın müasir problemləri” mövzusunda Beynəlxalq virtual elmi konfrans 

7.  17.12.2020 
 

Elmi konfrans/ Əməkdar elm xadimi Əziz Mirəhmədovun 100 illik yubileyinə həsr 
olunmuş “Azərbaycanda kitab və kitabxana mədəniyyəti” mövzusunda Respublika 
elmi konfransı  
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8.  28.04.2020 
 

Elmi seminar / Azsaylı Duxa türkləri/ Filologiya fakültəsinin III kurs tələbəsi 
Məleykə Mirzəli  

9.  01.05.2020 
 

Elmi seminar / Qaqauzlar – keçmişdən bu günə/ Ukrayna Respublikasının Taras 
Şevçenko adına Kiyev Milli Universitetinin Filologiya İnstitutunun Türkologiya 
kafedrasının dosenti Tudora Arnaut  

10.  03.05.2020 
 

Elmi seminar / Sibirdə yaşayan türk xalqları/Türkiyə Respublikasının Ankara 
Universitetinin professoru Mehmet Gültəkin  

11.  21.05.2020 Ustad dərsi/ Fors-major hallarının hüquqi tənzimlənməsi/ Almaniyanın Martin 
Lüter adına Halle-Vittenberq Universitetinin Beynəlxalq iqtisadi hüquq və 
müqayisəli hüquq üzrə professoru Azər Əliyev 

12.  25.05.2020 
 

Elmi seminar / Balkanlarda türk ədəbiyyatı/ Türkiyə Respublikasının Ege 
Universiteti Türk Dünyası Araşdırmaları İnstitutunun  dosenti Atıf Akgün  

13.  28.05.2020 Elmi seminar / Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə dil və tədris məsələləri/ 
Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasının professoru 
Mətanət Abdullayeva  

14.  
01.06.2020 Elmi seminar/ XVI-XVII əsrlərdə Habsburqlar və Səfəvilərin diplomatik əlaqələri/ 

Slovakiya Respublikası Komenski adına Bratislava Univeristetinin professor Lukas 
Ryber  

15.  14.07.2020 Elmi seminar/ Türk xalqlarının kitab və kitabxana mədəniyyətinin -sosial-mədəni 
kommunikasiyada tarixi rolu/Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin dosenti 
Pərviz Kazimi 

16.  21.07.2020 

Elmi seminar/ Törədilən beynəlxalq cinayətlərə görə Ermənistanın məsuliyyətinin 
hüquqi əsasları/ BDU-nun rektoru Elçin Babayev, Hüquq fakültəsinin dekanı Əmir 
Əliyev, Türkiyənin Qazi Universitetinin professoru İlyas Doğan, İstanbul 
Universitetinin professoru Fethi Gedikli, Ankara Universitetinin dosenti Cavid 
Abdullazadə, Ukraynada Azərbaycan diasporunun rəhbəri Hikmət Cavadov, Kazan 
Federal Universitetinin dosenti Üzeyir Məmmədov, İsveçin Stokholm şəhərindən 
Beynəlxalq insan hüquqları üzrə tanınmış mütəxəssis Saleh Kamrani, Hüquq 
fakültəsinin professor-müəllim heyətindən –Məhəbbət  əmirçiyeva, Kamil 
Səlimov, Əfsər Sadiqov, Şəhla Səmədova, Ramiz Sevdimalıyev, Rahim Məmmədov, 
Firuzə Abbasova, Turqay Hüseynov, Bəxşeyiş Əsgərov, Aydın Səfixanlı 

17.  
21.07.2020 

Elmi seminar/ Hüquq klinikalarının hüquq tədrisində rolu/ Beynəlxalq xüsusi 
hüquq və Avropa hüququ kafedrasının dosenti, hüquq elmleri doktoru Turqay 
Hüseynov  

18.  22.07.2020 Elmi seminar/ Şimali Qafqazın türk xalqları: etnik tarixləri və mədəniyyətləri / 
Arxeologiya və etnoqrafiya kafedrasının müdiri, dosent Kərəm Məmmədov  

19.  23.11.2020 Elmi seminar/ Çağdaş dövrdə Azərbaycan atalar sözü və məsəllərinin inkişaf 
meyilləri: törəniş və variantlaşma/ Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrasının 
dosenti Etibar Talıblı 

20.  20.12.2020 Elmi seminar/ Keşikçidağ(Qatardağ) silsiləsində orta əsrlər dövrünə aid xristian 
mağara-məbəd abidələri/ Azərbaycan tarixi (təbiət fakültələri üzrə) kafedrasının 
dosenti Yunis Nəsibov 

 

 
Respublikamızda neft sektoru ilə bərabər qeyri-neft sektorunun inkişafı, əhalinin artımı və gəlir 

səviyyəsinin yüksəlməsi hesabına istehlak məhsullarına olan tələbat da artır. Istehlak məhsullarının qeyri-
üvzü hissəsi ya birbaşa olaraq tullantı kimi torpağın və suyun çirklənməsinə səbəb olur. Təkcə onu qeyd etmək 
kifayətdir ki, neft məhsullarının (benzin, kerosin, mazut və s.) sənayedə yanacaq maddəsi kimi istifadəsi nəticə 
etibarilə, havanın birbaşa çirklənməsi ilə bərabər, parnik effekti hesabına temperaturun illik iqlim 
normasından yuxarı olmasına və iqiqlim dəyişmələrinə səbəb olur.  Su hövzələrinin tullantı suları ilə 
çirkləndirilməsi, atmosfer havasına zərərli qazların atılması, biomüxtəlifliyin azalması, torpaqların eroziyaya 
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uğraması və şoranlaşması,  tullantıların idarə olunması sahəsindəki çatışmazlıqlar mövcud ekoloji problemlər 
sırasında hesab olunur.  

Ona görə də aztullantılı texnologiyalardan istifadə, yenidən istifadə edilə biləcək məhsulların istifadəsi, 
torpağın reablitasiyası, su hövzələrinin ekoloji vəziyyətinin bərpa olunması istiqamətində elmi-tədqiqat 
işlərinin aparılması aktualdır. Nanotexnologiya kənd təsərrüfatının intesivləşdirilməsində və kənd təsərrüfatı 
bitkilərinin məhsuldarlığının, ətraf mühit amillərinə, xəstəliklərə davamlılığının artırılmasında mühüm rol 
oynayır. Nanotexnologiya məhsul istehsalını artırmaq, mineral gübrələrdən səmərəli istifadə etmək, pestisid 
və herbisidlərin  istifadəsini azaltmaq üçün innovativ aqrokimyəvi üsullar işləmək üçün müasir praktik 
texnologiyadır. Kənd təsərrüfatı sahəsində nanotexnologiyanın ən böyük nailiyyətlərindən biri məhsul 
istehsalının artırılması üçün nano əsaslı pestisidlərin və gübrələrin yaradılmasıdır, bundan əlavə laborator 
şəraitdə yüksək konsentrasiyada nitratlarla çirklənmiş suyun təmizlənməsində sıfır valentli dəmirin və 
müxtəlif bimetalik nanohissəciklərin efektivliyinin araşdırılması da mühüm əhəiyyət kəsb edir.  

BDU-nun Nanoaraşdırmalar Mərkəzi, Ekologiya və torpaqşünaslıq və Coğrafiya fakültələrində bu 
istiqamətdə birgə elmi-tədqiqat işlərinin aparılması ilə bərabər ekoloji kimyada yeni materiallar, alınmış yeni 
nəticələrin Azərbaycanın coğrafi regionlarında tətbiqi, tələbə və gənc tədqiqatçılara bu sahədəki 
problemlərin və onların həlli yollarının izah edilməsi və yeni nəticələrin müzakirəsi məqsədilə 2 elmi konfrans, 
1 onlayn mühazirə və 7 elmi seminar təşkil olunmuşdur. 
 

   
 

S/S Tarix Tədbirin növü/adı/məruzəçi 

1.  02.06.2020 Elmi konfrans/ Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 102-ci il  dönümünə həsr 
olunmuş  “Azərbaycan regionlarının inkişafının coğrafi məsələləri”  gənc 
tədqiqatçilarin  XXVI Respublika virtual elmi konfransı 

2.  16.06.2020 
17.06.2020 

Elmi konfrans/ Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci 
ildönümünə həsr olunmuş “Ekologİya və torpaqşünaslıq elmlərİ XXI əsrdə” 
mövzusunda gənc tədqiqatçıların Respublika virtual elmi konfransı 

3.  21.01.2020 Elmi seminar/ Metal nanohissəciklərinin su ekosisteminin qida zəncirində 
hərəkəti və canlı sistemlərə tesiri/ Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin 
doktorantı Ağayeva Nərgiz  

4.  19.05.2020 Onlayn mühazirə/ Yeni tip rabitələr/ “Ekoloji kimya və ətraf mühitin mühafizəsi” 
ETL-nın aparıcı elmi işçisi, Portuqaliyanın Lissabon Universitetində uzunmüddətli 
elmi ezamiyyətdə olan kimya elmləri doktoru Kamran Mahmudov 

5.  16.07.2020 Elmi seminar/ Davamlı kənd təsərrüfatı üçün nanotexnologiya: son nailiyyətlər, 
mövcud problemlər və perspektivlər/ Nanoaraşdırmalar ETM-nin aparıcı elmi 
işçisi, dosent İsmət Əhmədov  

6.  24.07.2020 Elmi seminar/ Nitratlarla çirklənmiş torpaq və suyun bimetal nanohissəciklərlə 
təmizləmə metodikasının hazırlanması/Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin 
dissertantı Günay Vəliyeva  

7.  25.11.2020 Elmi seminar/ İkinci Bakı su kəmərinin    məhsuldarlığının artırılması məqsədilə  
yeraltı su yatağının istismar ehtiyatının   qiymətləndirilməsi/ “AZƏRSU” Açıq 
Səhmdar Cəmiyyətinin “Su mənbələrinin,  emal  qurğularının idarə olunması və  
ekologiya“ şöbəsinin rəisi Elkin Rüstəmov 

8.  27.11.2020 Elmi seminar/ Azərbaycanda magistral su təchizatı xətlərinin monitorinqi və 
onların geoinformatik xəritələşdirilməsi / Coğrafiya fakültəsinin doktorantı Çingiz 
Qurbanov  

https://az.wikipedia.org/wiki/Lissabon_Universiteti
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9.  17.12.2020 Elmi seminar/ Zaman-məkan etibarilə endogen proseslərin yaratdığı anomal 
maqnit sahə dəyişmələrinin insan səhhətinə təsirinin oyrənilməsi / AMEA-nın 
nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Maqnitometriya şöbəsinin 
müdiri, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru Hümbət Vəliyev 

10.  23.12.2020 Elmi seminar/ Ərazinin mənimsənilməsi və təsərrüfatın ərazi təşkilində nəqliyyat 
sisteminin rolu / Coğrafiya fakültəsinin dissertantı Nərmin Əmikişiyeva 

 

 
Azərbaycan iqtisadiyyatının neft və qeyri-neft sektorunun müxtəlif sahələrində iqtisadi artımınin, 

iqtisadi fəaliyyət sahələrinin tarazlı inkişafının, milli sənayenin inkişafını müəyyən edən xammal istehsalı və 
emal sənayesinin, iqtisadiyyatın açıqlıq səviyyəsini müəyyən edən xarici ticarət tendensiyalarının, ərzaq və 
qida təhlükəsizliyini siyasətini müəyyən edən maddi, maliyyə və insan resurslarından istifadənin, məhsuldar 
qüvvələrin formalaşması və yerləşdirilməsinin milli-regional prioritetlərinin mövcud meylləri və gələcək 
inkişaf istiqamətlərinə dair məsələlər barədə 1 elmi konfrans və 2 elmi seminar keçirilmşdir. 

 

      
 

S/S Tarix Tədbirin növü/adı/məruzəçi 

1.  17.06.2020 
 

Elmi konfrans/ Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat və Hüquq fakültələrinin 
birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin  90 illiyinə həsr 
edilmiş “İqtisad elminin təşəkkülü və inkişafının iqtisadi-hüquqi aspektləri” 
mövzusunda Respublika elmi konfransı 

2.  23.07.2020 Elmi seminar/ Azərbaycan iqtisadiyyatında mövcud meyllər və gələcək inkişaf 
meylləri/ İqtisadiyyat və idarəetmə kafedrasının müdir əvəzi, professor Vahid 
Abbasov 

3.  28.11.2020 Elmi seminar/ Azərbaycan Respublikası müasir geosiyasi sistemində/ Diplomatiya 
və müasir inteqrasiya prosesləri kafedrasının dosenti Qaraşova Səbinə 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


