
 

Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin 
2 noyabr 2016-cı il tarixli 777 nömrəli 

əmri ilə təsdil edilmişdir 
 
                

“Əziz Əliyevin 120 illik  yubileyinin keçirilməsi haqqında”  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 noyabr  2016-ci il tarixli   

2452 nömrəli Sərəncamının icrası ilə əlaqədar  Azərbaycan Respublikası                                                                            

Təhsil Nazirliyinin Tədbirlər Planı   

 

№                     Tədbirin adı      İcraçılar İcra 

müddəti 

1. 

 

 

Görkəmli dövlət və elm xadimi Əziz Əliyevin 

anadan olmasının 120 illik yubileyinə həsr 

olunmuş  “Əziz Əliyevin 1930-1962 illərdə 

Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetin 

yaradılmasında və tibb təhsilin inkişafındakı 

mühum rolu” mövzusunda elmi-praktik 

konfrans 

 

İ.M.Seçenov adına 

Birinci Moskva 

Dövlət Tibb 

Universitetinin Bakı 

filialı 

 

 

Yanvar 

2017-ci il  

2. “Əziz Əliyevin dövlət idarəçiliyinin 

təkmilləşdirilməsindəki rolu” mövzusunda elmi 

seminar 

Bakı Dövlət 

Universiteti 

Yanvar –

may 

2017-ci il 

3. “Azərbaycanda tibb təhsilinin 

formalaşmasında görkəmli pedaqoq-alim, 

professor Əziz Əliyevin rolu” mövzusunda 

elmi-praktik konfrans 

 

Naxçıvan Dövlət 

Universiteti 

Yanvar –

may 

2017-ci il 

4. Görkəmli dövlət və elm xadimi Əziz Əliyevin 

elmi və ictimai fəaliyyətinə həsr olunmuş  

seminar 

Qafqaz Universiteti    Dekabr                 

   2016-cı il 

5. “Azərbaycan və Dağıstan xalqları arasında 

dostluq əlaqələrinin inkişafında  Əziz Əliyevin 

rolu” mövzusunda  dəyirmi masa   

Azərbaycan Dillər 

Universiteti 

 Yanvar –

may 

2017-ci il 

6. Əziz Əliyevin 120 illik yubileyinə həsr 

olunmuş elmi seminarın və seminar  

çərçivəsində fotosərginin təşkili 

Azərbaycanın 

Memarlıq və İnşaat 

Universiteti 

Yanvar –

may 

2017-ci il 

7. Əziz Əliyevin xatirəsinə həsr edilmiş esse 

yazı müsabiqəsinin keçirilməsi  

Bakı Slavyan 

Universiteti 

   Yanvar – 

       may                

   2017-ci il  

8. “Əziz Əliyev: dövrü, həyatı, şəxsiyyəti”  

mövzusunda elmi-praktik konfrans 

Bakı Slavyan 

Universiteti  

    Dekabr 

  2016-cı il  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Görkəmli dövlət və elm xadimi Əziz Əliyevə 

həsr olunmuş seminar və dəyirmi masaların 

təşkili  

Rayon (şəhər) 
təhsil şöbələri, 
ümumi təhsil və  
orta ixtisas təhsili 

müəssisələri 

    Yanvar – 

       may                

   2017-ci il 

10. 

 

 

Əziz Əliyevin 120 illik yubileyi ilə bağlı 

aparılan elmi tədqiqatların nəticələrinin ali 

təhsil müəssisələrinin saytlarında 

yerləşdirilməsi və elmi jurnallarında dərc 

edilməsi 

Ali təhsil                                      

müəssisələri 

 

Yanvar –

may 

2017-ci il 

11. Əziz Əliyevin 120 illik yubileyi ilə bağlı  

məqalələrin Respublika KİV-lərində dərc 

olunması, televiziya proqramlarında Əziz 

Əliyevə həsr olunmuş verilişlərin təşkili 

Ali təhsil                                      

müəssisələri 

 

Yanvar –

may 

2017-ci il 

 


