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Bakı şəhəri

09 mart 2017-ci il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun
“Ən Layiqli Alim – Ə.L.A.” məqsədli qrant müsabiqəsi çərçivəsində
“2016-cı İlin Alimi” mükafat müsabiqəsinin keçirilməsi haqqında
ELAN
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2009-cu il 21 oktyabr
tarixli Sərəncamı ilə yaradılmış Elmin İnkişafı Fondunun əsas məqsədi Azərbaycan
Respublikasında müxtəlif elm sahələri üzrə dövlət və cəmiyyət üçün əhəmiyyət kəsb edən
fundamental, tətbiqi və axtarış-innovasiya xarakterli elmi tədqiqat proqramları və
layihələrini və digər elmi tədbirləri qrantlar şəklində ünvanlı maliyyələşdirmək, ölkənin elmitexniki potensialını qorumaq və inkişaf etdirmək, iqtisadiyyatın inkişafında bu potensialdan
səmərəli istifadə etmək, mühüm sosial problemlərin həllində elm və texnikanın rolunu
yüksəltmək və dövlətin elmi informasiya və innovasiya ehtiyatlarını artırmaqdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin imzaladığı Fərman ilə qüvvəyə minən “Elm
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 14 iyun tarixli 271-VQ nömrəli 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 maliyyələşdirilməsi mexanizmlərini, elmi
nailiyyətlərin stimullaşdırılması və onlardan istifadənin təşkilati-hüquqi əsaslarını müəyyən
edir. Elmi işçilərin sosial müdafiəsi və onların maddi həvəsləndirilməsi üçün imkanların bu
Qanunda nəzərdə tutulması elmi fəaliyyət üçün stimulu artırır, elmi nəticələrin şəffaflığı və
ictimaiyyətə açıqlığı, elmin ictimai həyata inteqrasiyası isə elmin və elmi işçilərin cəmiyyətdə
nüfuzunun daha da artmasına əlavə şərait yaradır. “Elm haqqında” Qanunun 33.14 və 33.15ci maddələri elm sahəsində göstərdikləri xidmətlərə və əldə etdikləri yüksək nailiyyətlərə
görə elmi işçilərə fərdi təqaüdlər, müavinətlər, dövlət mükafatları, dövlət təltifləri, fəxri
adlar, elmi müəssisə və təşkilatların təsis etdiyi mükafatlar və fəxri fərmanların verilməsini,
həmçinin təsir gücünə (impakt faktoruna) malik olan, istinad indeksli jurnallarda çap olunan
hər bir elmi məqaləyə görə müəllifə (müəlliflərə) işlədiyi elmi müəssisə və təşkilatın və ya ali
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təhsil müəssisəsinin, eləcə də elm və innovasiya fondlarının vəsaitləri hesabına birdəfəlik
mükafat (qonorar) verilməsini nəzərdə tutur.
Elmin İnkişafı Fondu öz fəaliyyətində alimlərin elmi fəaliyyətini stimullaşdırmaq və
onlara əlavə yaradıcılıq imkanı yaratmaq, dünya elm məkanında Azərbaycanda əldə edilmiş
elmi nəticələrin layiqincə təmsil olunmasını da öz fəaliyyət planına uyğun olaraq təmin edir.
Bu məqsədlə, Fond məqsədli mükafat müsabiqələri də təşkil edərək keçirir.
Elmin İnkişafı Fondunun mükafat müsabiqələrinin keçirilməsi sahəsində müəyyən
təcrübəsi vardır. Fond, 2013-cü ildə “İKT İli” çərçivəsində İKT sahəsində fəal çalışan alim və
mütəxəssislərin fəaliyyətinin stimullaşdırılması məqsədilə İKT sahəsində dərc olunmuş ən
yaxşı elmi işlərin qiymətləndirilməsi və mükafatlandırılması üzrə 3-cü birgə İKT mükafat
müsabiqəsini təşkil edərək keçirmiş, əsas nominasiyalar üzrə 7 elmi iş mükafatlandırılımışdır.
2017-ci ildə isə Elmin İnkişafı Fondu Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı və Almaniya
Beynəlxalq Əməkdaşlıq üzrə Əmanət Kassaları Fondu ilə birlikdə “2 Fevral – Gənclər
Günü”ndə “Gənc alimlər və maliyyə savadlılığı” birgə mükafat müsabiqəsinı elan etmişdir.
Bu müsabiqənin məqsədi maliyyə savadlılığı üzrə, xüsusən ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının
gücləndirilməsi və Azərbaycanda bankçılıq sisteminin inkişafına dəstək, ölkədə iqtisadi və
maliyyə savadlılığının artması, maliyyə savadlılığının ictimai dəyər kimi tanınması və
insanların davranışlarında müvafiq dəyişiklik yaratmasını əks etdirən 3 prioritet mövzu üzrə,
müsabiqə mövzusuna uyğun ixtisaslaşmış və fəal çalışan gənc alim və mütəxəssislər
tərəfindən müsabiqə müddətində yazılmış orijinal məqalələrin və onların aprobasiyasının
qiymətləndirilməsi, mükafatlandırılması və elmi fəaliyyətinin stimullaşdırılmasıdır.
“Ən Layiqli Alim – Ə.L.A.” məqsədli qrant müsabiqəsi alimlərin, o cümlədən gənc
alimlərin müxtəlif elm sahələri üzrə hər il ərzində əldə etdiyi elmi və elmi-təşkilati
nailiyyətləri əsasında müsabiqə yolu ilə qiymətləndirilməsi və mükafatlandırılmasını nəzərdə
tutur.
Müsabiqənin meyarları
Mütəmadi olaraq keçirilməsi nəzərdə tutulmuş “Ən Layiqli Alim - ƏLA” məqsədli qrant
müsabiqəsi çərçivəsində təşkil olunan “2016-cı İlin Alimi” mükafat müsabiqəsinin məqsədi
Azərbaycanda 2016-cı ildə fəal elmi fəaliyyət göstərmiş, yüksək elmi nəticələrə nail olmuş,
təsir (impakt) faktorlu, tanınmış bazalarda indekslənən nüfuzlu jurnallarda və nəşrlərdə dərc
olunmuş elmi məqalələri və digər elmi əsərləri olan, elmi işlərinə istinad olunan, həmçinin
yüksək elmi-təşkilati fəaliyyəti ilə fərqlənmiş alimlərin Elmin İnkişafı Fondu tərəfindən
müəyyənləşdirilmiş və beynəlxalq standartlara uyğun aşağıda göstərilən əhəmiyyətli
meyarlar üzrə qiymətləndirilməsi və mükafatlandırılmasıdır:
 Elmi məqalələr (təsir (impakt) faktorlu və tanınmış bazalarda (SCOPUS, Web of Science)
indekslənən jurnallarda və nəşrlərdə yalnız 2016-cı ildə dərc olunmuş) – əsli və / və ya
surəti, PDF formatda, DOİ və internet linki göstərilməklə;
 Monoqrafiya və kitablar, atlaslar, icmallar (2016-cı ildə dərc olunmuş) – 1 nüsxə orijinalı;
 İxtiralar, patentlər (2016-cı ildə alınmış) – surəti;
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 Elmi işlərə 2016-cı ildə olunan istinadlar (müəllif(lər)in özünə olunan istinadı istisna
olmaqla), H-indeksi, SCOPUS, Web of Science, Google Scholar üzrə statistika – linklər
göstərilməklə;
 Multidissiplinar və tətbiqi xarakterli elmi işlər (konkret əsaslandırılmaqla);
 Beynəlxalq elmi əməkdaşlıq (konkret adlar göstərilməklə);
 Ölkədaxili və xarici konfrans, simpozium, qurultaylarda iştirak (dəqiq göstərməklə, elmi
tədbirin proqramının və tezislərinin müvafiq hissələrinin surətlərini əlavə etməklə);
 Elmi seminarlarda çıxışlar (2016-cı ildə, konkret göstərilməklə);
 Ölkədaxili və xarici qrantlar üzrə işlər (2016-cı ildə, konkret göstərilməklə);
 Dövlət Proqramlarının yerinə yetirilməsində iştirak (2016-cı ildə, konkret göstərilməklə);
 Dövlət təltifləri və ya mükafatları (surətləri təqdim olunmaqla);
 Kadr hazırlığı (elmi rəhbər, elmi məsləhətçi qismində, konkret göstərilməklə);
 Ölkədaxili və xarici elmi jurnallarda təmsilçilik (redaktor, redaktor müavini, məsul katib,
redaksiya heyətinin üzvü – konkret göstərilməklə, internet linkləri əlavə olunmaqla);
 Kitab redaktoru və ya rəyçisi (əsli və ya ilk əsas səhifələrinin surətləri təqdim olunmaqla);
 Ölkədaxili və xarici nəşrlər və layihələr üçün resenzent fəaliyyəti (məqalələr, qrant
layihələri və s. üçün);
 Müdafiələrdə opponentlik fəaliyyəti (2016-cı ildə, konkret göstərilməklə);
 Elmi-təşkilati işlərlə bağlı komissiyalarda fəaliyyət (2016-cı ildə, konkret göstərilməklə);
 Xarici stajirovkalar (2016-cı ildə, konkret göstərilməklə);
 Ölkədaxili və xarici (beynəlxalq) professional və digər təşkilatlarda, cəmiyyətlərdə,
ittifaqlarda üzvlük və ya rəhbərlik (konkret göstərilməklə, internet linkləri əlavə
edilməklə);
 Tədris fəaliyyəti (2016-cı ildə, konkret göstərilməklə);
 Elmin kütləviləşdirilməsi üzrə fəaliyyət, yığıncaqlarda, ictimaiyyətlə görüşlərdə, geniş
auditoriyalarda elmi-kütləvi çıxışlar, TV, radio, internet-TV-lərdə çıxışlar, KİV-lərdə
müsahibələr, yazılar (surətləri əlavə olunmaqla, böyük həcmli materiallar üçün isə
internet linki göstərilməklə);
 Şəxsi professional internet, Research-Gate, Mendeley, Academia, Linkedin və digər
səhifələrinin mövcudluğu (linklər göstərilməklə);
 Xarici dil bilməsi (konkret səviyyəsi göstərilməklə);
 Elmlə əlaqəli və ya digər ictimai-təşkilati fəaliyyət;
 Digər mükafat və təltiflər.

Müsabiqə qaliblərinin mükafatlandırılması
Müsabiqə üzrə qaliblər aşağıdakı bir neçə nominasiya üzrə “İlin alimi-2016”, “İlin gənc
alimi-2016” adlarını alır, diplom və pul mükafatları ilə təltif edilirlər:
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-

Əsas nominasiyalar:
Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri üzrə - 1 mükafat (3 000 manat);
Kimya elmləri üzrə - 1 mükafat (3 000 manat);
Yer elmləri üzrə - 1 mükafat (3 000 manat);
Biologiya, tibb və aqrar elmləri üzrə - 1 mükafat (3 000 manat);
Humanitar və ictimai elmlər üzrə - 1 mükafat (3 000 manat).

 Gənc alimlər üçün (35 yaşadək) nominasiyalar:
- Təbiət və texnika elmləri üzrə - 1 mükafat (2 000 manat);
- Həyat haqqında elmlər üzrə - 1 mükafat (2 000 manat);
- Humanitar və ictimai elmlər üzrə - 1 mükafat (2 000 manat).
Müsabiqənin keçirilmə müddəti:
- Müsabiqədə iştirak etmək üçün müvafiq sənədlər və digər müşayiətedici materiallar
2017-ci il 10 mart tarixindən başlayaraq qəbul olunur;
- Müsabiqədə iştirak etmək üçün müvafiq sənədlərin və digər müşayiətedici materialların
qəbulu üçün son tarix 2017-ci il 17 aprel saat 17:00-dır;
- Nəticələrin 2017-ci ilin may ayında açıqlanması və qaliblərin xüsusi təqdimat mərasimində
mükafatlandırılması, KİV-lərdə işıqlandırılması, xüsusi buklet nəşri nəzərdə tutulur.
Müsabiqəyə sənədlərin təqdim olunması
Müsabiqədə iştirakla bağlı hüquqi sənədlər (müsabiqədə iştirak üçün ərizə, şəxsiyyət
vəsiqəsinin surəti, DSMF sosial kartının surəti, iş yerindən arayış) və digər müşayiətedici
materiallar (“Müsabiqənin meyarları” bölməsində göstərilmiş materiallar və əlavə olaraq:,
son 5 ildə dərc olunmuş elmi əsərlərin təsdiq olunmuş siyahısı və müsabiqədə iştirak edən
iddiaçı haqqında elmi fəaliyyət haqqında qısa arayışın daxil olduğu peşəkar CV və onun
işlədiyi qurum haqqında qısa məlumat) 1 nüsxədə olmaqla 2 formatda (kağız üzərində və
elektron məlumat daşıyıcısına (“flash card”) yazılmış şəkildə) Elmin İnkişafı Fondunun icraçı
direksiyasına (Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Yusif Səfərov küçəsi-27, 9-cu mərtəbə) həftənin iş
günlərində (bazar ertəsi – cümə) saat 10:00-dan 17:00-dək birbaşa çatdırmaqla və
qeydiyyatdan keçirmək yolu ilə iddiaçı tərəfindən təqdim olunmalıdır. İddiaçının adından
müsabiqəyə sənədləri təqdim edən şəxsin müvafiq etibarnaməsi olmalıdır.
Müsabiqədə AMEA təşkilatlarından, ali təhsil müəssisələrindən, nazirliklərin
nəzdindəki elmi-tədqiqat qurumlarından alim və mütəxəssislər fərdi şəkildə iştirak edə
bilərlər.
Müsabiqə kollektiv mükafatlandırmanı nəzərdə tutmur və hər bir nəşr (məqalə və s.)
müsabiqəyə yalnız bir iddiaçı tərəfindən təqdim oluna bilər və bu təqdim olunma həmmüəllif(lər)lə yazılı şəkildə razılaşdırılmalı və bu, müsabiqə sənədlərinə əlavə edilməlidir.
Müsabiqəyə təqdim olunan elmi iş (məqalə və s.) və digərləri (ixtira, patent) müəlliflər
qrupu tərəfindən yerinə yetirilmişdirsə, Azərbaycan vətəndaşı olan və xarici həm-müəlliflərin
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müsabiqənin şərtləri və bu müsabiqədə iştirak haqqında tam məlumatlandırılması üzrə
məsuliyyəti elmi işi müsabiqəyə təqdim edən iddiaçı şəxs daşıyır.
Elmi işin çap olunduğu jurnala və ya nəşriyyata müəlliflik hüquqları verildiyi təqdirdə
müsabiqədə iştiraka bu qurumlar tərəfindən etiraz olmaması barədə müvafiq razılıq, sənəd
və ya bildirişin olub-olmamasına görə müsabiqə təşkilatçısı məsuliyyət daşımır.
Digər müvafiq ölkədaxili və ya regional/beynəlxalq mükafat müsabiqələrində iştirak
edərək mükafatlandırılmış iddiaçılar bu müsabiqədə iştirak edə bilməz.
Müsabiqəyə yalnız 1 nominasiya üzrə 1 iddia təqdim edilə bilər.
Bu müsabiqə çərçivəsində eyni bir müəllif və ya həm-müəllif(lər) iki dəfə
mükafatlandırıla bilməz.
Ekspertiza prosesində Elmin İnkişafı Fondunun icraçı direksiyası və müstəqil
ekspertləri, müfaviq elm sahələri üzrə Ekspert Komissiyalarının üzvləri (daimi ekspertləri)
iştirak edəcəkdir.
Qiymətləndirmə prosesində müasir elmmetrik texnologiyalardan, o cümlədən, çəkili
konsensus metrikasından (indikatorundan) istifadə ediləcəkdir.
Sənədlərin və digər müşayiətedici materialların düzgünlüyünə, həmçinin elektron
variantının kağızda olan variantına tam uyğun olmasına məsuliyyəti təqdim edən iddiaçı şəxs
daşıyır.
Müsabiqənin keçirilməsi qaydaları və müddəti çərçivəsindən kənar təqdim olunan
sənədlər müsabiqənin texniki ekspertiza mərhələsindən qəti olaraq keçmir və əsas
ekspertiza mərhələsinə buraxılmır.
Müsabiqəyə təqdim edilmiş sənədlər bir qayda olaraq geri qaytarılmır. Müsabiqədə
iştirak məqsədilə, o cümlədən ekspertiza mərhələsində saxta sənəd, imza və məlumatların
təqdim olunması iddianın müsabiqədən kənarlaşdırılmasına səbəb olur.
Sualların cavablandırılması, məsləhət seminarları
Müsabiqə ilə bağlı sualların elektron-poçt ünvanına göndərilməsi və ya onların zəng
vasitəsi ilə cavablandırılması mümkündür. Digər tərəfdən, sənədlərin qəbulu üçün nəzərdə
tutulmuş müddət ərzində iddiaçılara kömək və sualların cavablandırılması məqsədilə Elmin
İnkişafı Fondunda məsləhət seminarlarının keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bu haqda
Fondun internet potalında əlavə məlumat veriləcəkdir.

Elmin İnkişafı Fondunun icraçı direksiyası
http://sdf.gov.az/
Əlaqə: Telefon: (012) 489-08-94;
elektron-poçt ünvanı: info@elmfondu.az

