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MÜKAFATLAR  
 

29 aprel 2016-ci il tarixdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Ümumi yığıncağında “Azərbay-

can Respublikasının Nizami Gəncəvi adına Qızıl medal”ı və  AMEA-nın görkəmli alimlərin adlarını 

daşıyan mükafatların təqdimetmə mərasimi keçirilib.  AMEA Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin 3 

üzvü bu nüfuzlu mukafatlara layiq görülüb.  

 

 

 

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NİZAMİ GƏNCƏVİ ADINA QIZIL 

MEDALI – B.A. AĞAYEV 

 
Akademik Böyükkişi Ağa oğlu Ağayev Azər-

baycanda qara ciyər, öd yolları, mədəaltı vəzi xəs-

təliklərində rekonstruktiv və bərpaedici əməliyyatla-

rın təkmilləşdirilməsi və tətbiqi sahəsindəki nailiy-

yətlərə, o cümlədən üçcildlik “Cərrahi əməliyyatların 

atlası” kitabının hazırlanmasında xidmətlərinə görə 

“Azərbaycan Respublikasının Nizami Gəncəvi adına 

Qızıl medalı"na layiq görülüb.  

Akademik Böyükkişi Ağayevin elmi fəaliyyə-

tinin əsas istiqamətini hepotobiliar cərrahiyyə, əsa-

sən qara ciyər, öd yolları, mədəaltı vəzi, həzm sis-

temi orqanlarının və digər cərrahi xəstəliklərin 

diaqnostikası və müalicəsi təşkil edir. Cərrahi əmə-

liyyatlarla əlaqədar orqanizmin immun sistemində-

ki dəyişikliklərin nizamlanması, müxtəlif orqanların 

funksional fəaliyyətinin müəyyənləşdirilməsi sahə-

sində alimin eksperimental nəticələr əsasında təc-

rübi tövsiyələri və ixtiraları dünya tibb elminin ye-

nilikləridir. Öd yollarında aparılan bir sıra rekon-

struktiv və bərpa edici əməliyyatların təkmilləşdi-

rilməsində və praktiki olaraq tədbiqində böyük 

xidmətləri olmuşdur.  

Akademik B.A.Ağayev 400-ə qədər elmi əsə-

rin, o cümlədən 12 monoqrafiya, 3 cildli  

 

 
 

“Cərrahi əməliyyatlar atlası” nın (2015), çoxsaylı 

dərsliklərin və 8 ixtiranın müəllifidir.  

Alimin rəhbərliyi altında 52 fəlsəfə doktoru, 9 

elmlər doktoru dissertasiyası müdafiə olunmuşdur.  

Akademik B.A.Ağayev beynəlxalq aləmdə ta-

nınmış alimdir. O, bir cox beynəlxalq elmi cərra-

hiyyə cəmiyyətlərinin üzvüdür. 
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AMEA-NIN AKADEMİK MİRƏSƏDULLA MİRQASIMOV ADINA 

MÜKAFATI –  A.Ə. NAMAZOVA  
 

 
 
Azərbaycanda körpə və uşaqlarda ürək-damar 

sistemi xəstəliklərinin yayılmasının tədqiqi, kliniki 

xüsusiyyətlərinin aşkar edilməsi, terapevtik və cər-

rahi müalicə üsullarının sistemli tətbiqinə görə aka-

demik Adilə Əvəz qızı Namazovaya AMEA-nın 

akademik Mirəsədulla Mirqasımov adına mükafata 

layiq görülüb. 

Akademik Adilə Namazovanın elmi fəaliyyə-

tinin əsas istiqamətini uşaqlarda kəskin revmatizm 

zamanı ürək-qan damar sisteminin funksional və-

ziyyətinin öyrənilməsi, anadangəlmə ürək qüsur-

larının diaqnostikası, diferensial diaqnozu, belə qü-

surlar zamanı cərrahi əməliyyata göstəriş və əks-

göstərişin müəyyənləşdirilməsi problemləri, uşaq-

larda hipertoniya və hipotoniya xəstəliklərinin epi-

demiologiyasının, kliniki əlamətlərinin xüsusiyyət-

lərinin, təzahür formalarının, profilaktika və müa-

licə üsullarının işlənilib hazırlanması və səhiyyə 

praktikasına tətbiqi təşkil edir. 

A.Ə.Namazova 400-ə yaxın elmi əsərin, 32 

monoqrafiya, dərslik və dərs vəsaitinin, 5 ixtiranın 

müəllifidir. Çoxsaylı beynəlxalq konqres, qurultay 

və simpoziumlarda elmi məruzələrlə iştirak etmiş, 

dünyanın hər yerində Azərbaycan pediatriya elmin-

in ləyaqətli təmsilçisinə çevrilmiş, özünün elmi 

məktəbini yaratmışdır.  

Alimin rəhbərliyi altında 60-artıq tibb elmləri 

namizədi və tibb elmləri doktoru hazırlanmışdır.  

Akademik Adilə Namazova pediatriya sahə-

sində beynəlxalq aləmdə tanınmış alimdir. O, Azər-

baycan Respublikası Pediatrlar Assosiasiyasının 

prezidenti, Ümumdünya və Avropa  Pediatrlar As-

sosiasiyası idarə heyətinin üzvü, Türkdilli Ölkələrin 

Pediatrlar Assosiasiyasının vitse-prezidenti kimi  

yüksək vəzifələrdə çalışmışdır.  

  

AMEA-NIN HƏSƏN BƏY ZƏRDABİ  ADINA MÜKAFATI –  

S.R.  MƏMMƏDOVA 
 

 
 

 

Azərbaycanda körpə və uşaqlarda ürək-damar, 

Azərbaycanda bitkilərin mühafizəsi və bitki xəstəlik-

lərinin tədqiqi sahəsindəki ышдышдэ əsərlərinə görə 

akademik Siddiqə Rza qızı Məmmədova AMEA-nın 

Həsən bəy Zərdabi adına mükafatına layiq görülüb. 

 

 

Akademik Siddiqə Məmmədovanın elmi fəaliy-

yətinin əsas istiqamətini Azərbaycanda çoxillik me-

şə, meyvə, subtropik, yonca və s. kənd təsərrüfatı 

bitkilərinin zərərli faunasının geniş öyrənilməsi əsa-

sında ətraf mühit üçün təhlükəsiz mübarizə tədbirləri  

sisteminin işlənilib hazırlanması və tətbiqi təşkil 

edir.  

S.R.Məmmədova 220-dən artıq elmi əsərin,    

3 monoqrafiyanın, 5 tədris vəsaitinin, 2 soraq kita-

bının, 7 ixtiranın, 3 pestisidlər kataloqunun müəlli-

fidir. 

Alimin rəhbərliyi ilə 15 elmlər namizədi və       

5 elmlər doktoru dissertasiyası müdafiə olunmuş-

dur. itki mühafizəsi, o cümlədən, entomologiya sa-

həsində hərtərəfli biliyə malik olan alimdir.  

Akademik S.R. Məmmədova ölkəmizdə və xa-

ricdə tanınmış alimdir. Bitki mühafizəsi sahəsində-

ki əldə etdiyi nəticələrə görə, bitki mühafizəsi üzrə 

keçirilmiş VII Beynəlxalq konqresin böyük medalı 

və diplomu ilə təltif olunmuşdur. Entomoloqların 

Ümumittifaq, eləcə də Zaqafqaziya qurultaylarının 

dəfələrlə iştirakçısı olub. 

http://www.science.gov.az/forms/deystvitelnyie-chlenyi/61
http://www.science.gov.az/forms/deystvitelnyie-chlenyi/55
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1 апреля 2016 г. 

после тяжелой продолжительной 

болезни скончался выдающийся 

русский ботаник,  

член-корреспондент РАН, 

профессор, президент Русского 

ботанического общества, главный 

научный сотрудник Ботанического 

института 

Рудольф Владимирович 

КАМЕЛИН 

 
 

 

Р.В. Камелин – ведущий ботаник России, 

заведующий отделом «Гербарий сосудистых 

растений» Ботанического института им. В.Л. 

Комарова Российской Академии наук (Санкт – 

Петербург), доктор биологических наук, про-

фессор, член–корреспондент РАН. Знаток фло-

ры и растительности внетропической Азии (осо-

бенно Средней и Центральной Азии). Автор бо-

лее 400 работ, в том числе монографий по фло-

рогенетическому (историческому) анализу флор 

горной Средней Азии, Алтайской горной стра-

ны, флористическому рационированию, клас-

сификации растительности, участник организа-

тор ряда крупных коллективных монографий, 

редактор и участник крупных сводок по охране 

растительного мира. Научный руководитель и 

организатор многих ботанических экспедиций в 

Среднюю Азию, Закавказье, Монголию, Юж-

ную Сибирь. Работал в крупнейших гербариях 

Англии, Швеции, США, Китая и др. 

Президент Русского ботанического обще-

ства (с 1992 г.), почетный член Украинского бо-

танического общества, член-корр. АН Таджики-

стан, действительный член ряда общественных 

Академий, Лауреат премии РАН им. В.Л. Кома-

рова, главный редактор Ботанического журнала 

и журнала «Turzaninowa». 10 лет заведовал ка-

федрой ботаники Санкт-Петербург-ского госу-

дарственного университета, профессор кафедры 

ботаники Алтайского государственного универ-

ситета (Барнаул). Под его руководством защи-

тили диссертацию 19 докторов и 37 кандидатов 

биологических наук (из 11 стран). 

В последние годы Рудольф Владимирович 

несколько раз посещал Азербайджан, был ини-

циатором возобновления активного научного 

сотрудничества между Институтами ботаники 

НАНА и РАН. Он не раз принимал участие в 

совместных ботанических экспедициях по Азер-

байджану, не жалея сил и времени делился цен-

ным опытом и глубокими знаниями, помогая в 

определении статуса редких и исчезающих ви-

дов при составлении 2-го издания Красной кни-

ги Азербайджана. Он взял на себя руководство 

докторской диссертацией заведующего отделом 

систематики высших растений Института бота-

ники НАНА, к.б.н. Вугара Керимова и за корот-

кий срок подготовил его к защите.  

Будучи членом редколлегии журнала «Из-

вестия НАН Азербайджана (биологические и 

медицинские науки)», Рудольф Владимирович 

Камелин активно участвовал в процессе рецен-

зирования статей по ботанике. 

 

Мы искренне скорбим по поводу кончины 

Рудольфа Владимировича Камелина - выдаю-

щегося ученого и истинного русского интелли-

гента. От имени редакции журнала «Изве-

стия НАН Азербайджана (биологические и ме-

дицинские науки)», а также от имени научной 

общественности Азербайджана выражаем 

глубокое соболезнование коллективу Ботани-

ческого института им. В.Л. Комарова РАН, 

всем его родным и близким. Светлая память о 

Рудольфе Владимировиче, о его научных и 

творческих достижениях навсегда сохранит-

ся в истории академической науки. 

  

 


