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Onlayn-konfransın  açılışı. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) rektoru iqtisad elmləri doktoru, 

professor Muradov Ədalət Cəlal oğlunun çıxışı 

Onlayn-konfransın  moderatoru. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) “İqtisadi nəzəriyyə” 

kafedrasının müdiri,  iqtisad elmləri doktoru, professor Babayev Əlican 

Pirican oğlu 

Məruzələr: 

1.AMEA-nın müxbir üzvü, iqtisad elmləri doktoru, professor  Axundov Bəhmən 

Yusif oğlunun həyat və elmi yaradıçılığı. 

Məruzəçi “İqtisadi nəzəriyyə” kafedrasının dosenti, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru            

Yusifov Oktay Yusif oğlu. 

2.AMEA-nın müxbir üzvü, iqtisad elmləri doktoru, professor Vəliyev Teymur 

Suleyman oğlunun həyat və elmi yaradıçılığı. 

Məruzəçi “Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat” kafedrasının professoru, iqtisad elmləri 

doktoru  Nəbiyev Rasim  Əmir oğlu 

3.AMEA-nın müxbir üzvü, iqtisad elmləri doktoru, professor Ələsgərov Ağasəlim 

Kərim  oğlunun həyat və elmi yaradıçılığı. 

Məruzəçi “İqtisadi nəzəriyyə” kafedrasının dosenti, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru            

Əliyev Dilşad Ziyad qızı. 

4.İqtisad elmləri namizədi, dosent Əliyev Şamil Rəhim oğlunun həyat və elmi 

yaradıçılığı. 

Məruzəçi “İqtisadi nəzəriyyə” kafedrasının dosenti, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru            

Sərdarova Sevda Yusif qızı. 

5.İqtisad elmləri doktoru, professor Quliyev Raqib İsmail oğlunun həyat və elmi 

yaradıçılığı. 

Məruzəçi “İqtisadi nəzəriyyə” kafedrasının müdiri, iqtisad elmləri doktoru, 

professor Babayev Əlican Pirican oğlu. 

6.İqtisad elmləri doktoru, professor Qarayev İslam Şamil oğlunun  həyat və elmi 
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yaradıçılığı. 

Məruzəçi “Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat” kafedrasının dosenti, iqtisad üzrə 

fəlsəfə doktoru Nəzərəliyev Sadiq Binyamin oğlu. 

7.İqtisad elmləri namizədi, professor Dadaşov Ağaməmmədhəsən Ağaələkbər 

oğlunun həyat və elmi yaradıçılığı. 

Məruzəçi “İqtisadi nəzəriyyə” kafedrasının dosenti, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru            

Məmmədov İsa İsmail oğlu. 

8.İqtisad elmləri namizədi, professor  Qasımov Ələsgər  Ramazan  oğlunun 

həyat və elmi yaradıçılığı. 

Məruzəçi “İqtisadiyyat” fakültəsinin dekanı iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

Quliyev Asiman Aydın  oğlu. 

9.İqtisad elmləri doktoru, professor  Məmmədov Yuri Məmməd oğlunun həyat 

və elmi yaradıçılığı. 

Məruzəçi “Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat” kafedrasının dosenti, iqtisad üzrə 

fəlsəfə doktoru Məmmədov Akif  Bəylər oğlu. 

10.İqtisad elmləri doktoru, professor   Əmikişiyev Fəsli Məmməd  oğlunun həyat 

və elmi yaradıçılığı. 

Məruzəçi “İqtisadi nəzəriyyə” kafedrasının dosenti, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru            

Məmmədov Aydın  Bayram oğlu. 

11.İqtisad elmləri doktoru, professor Musayev Mirağa Əşrəf oğlunun həyat və 

elmi yaradıçılığı. 

Məruzəçi “İqtisadi nəzəriyyə” kafedrasının dosenti, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru         

Xankişiyev Xankişi Səməd oğlu. 

12.İqtisad elmləri doktoru, professor  Meybullayev  Məmmədhəsən Xanlar 

oğlunun həyat və elmi yaradıçılığı. 

Məruzəçi “Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat” kafedrasının dosenti, iqtisad üzrə 

fəlsəfə doktoru Əliyeva Alina Məçid qızı. 

13.İqtisad elmləri doktoru, professor Axundov Ərəstun Həmzə oğlunun həyat və 

elmi yaradıçılığı. 

Məruzəçi “Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat” kafedrasının müdiri, iqtisad elmləri 



doktoru, professor Əliyev Ümüdvar Qənbər oğlu. 

14.İqtisad elmləri doktoru, professor  Sadıqov Qara Əli  oğlunun həyat və elmi 

yaradıçılığı. 

Məruzəçi “Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat” kafedrasının professoru, iqtisad elmləri 

doktoru  Manafov Qabil Nadir oğlu. 

15.İqtisad elmləri doktoru, professor  Şirinov Həbib Rəhim  oğlunun həyat və 

elmi yaradıçılığı. 

Məruzəçi “İqtisadi nəzəriyyə” kafedrasının dosenti, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru            

Qurbanova Zümrüd  Məmməd qızı. 

16. İqtisad elmləri doktoru, professor  Mustafayev Muxtar Mehdi oğlunun həyat 

və elmi yaradıçılığı. 

Məruzəçi “Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat” kafedrasının professoru, iqtisad elmləri 

doktoru  Babayev Telman  Qurban oğlu. 

17.İqtisad elmləri doktoru, professor  Nəsrullayev Fikrət Ağagül  oğlunun həyat 

və elmi yaradıçılığı. 

Məruzəçi “Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat” kafedrasının baş müəllimi, iqtisad üzrə    

fəlsəfə doktoru  Abbasova Tamilla Cəlal qızı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


