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Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondunun 
2019-cu il üçün elan etdiyi müsabiqəyə təqdim olunmuş  

və texniki ekspertizadan keçmiş layihələrinin  
 

S İ Y A H I S I 
 

 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondu Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında işləyən 

alimlərə əlavə yaradıcılıq imkanları yaratmaq, fundamental və tətbiqi xarakterli elmi tədqiqat işləri, neft, qaz və neft-
kimya sənayesi ilə bağlı innovativ elmi araşdırmaları daha da inkişaf etdirmək məqsədilə 6  may 2019-cu il tarixində 
müsabiqə elan etmişdir və 4 iyun 2019-cu il tarixində layihələrin qəbulu  başa çatmışdır.  

Müsabiqəyə təqdim olunmuş və texniki ekspertizadan keçmiş layihələrin siyahısı.  
 

№ Layihənin adı Elmi müəssisə 
Aid olduğu elm 

sahəsi 
İcra 

müddəti 

Layihənin 

növü
* 

1. 

Nanoölçülü oksid metalların iştirakı ilə neft və qaz 
sənaye qurğuları üçün nanogermetik elastomer 
materialının alınması və fiziki-mexaniki xassələrinin 
tədqiqi 

Radiasiya Problemləri 
İnstitutu 

Kimya elmləri, 
texnika elmləri 

18 ay ET 

2. 

Stabilləşdirilməmiş qaz benzininin və təbii qazın 
yüksək oktanlı mühərrik yanacaqlarına birgə 
emalının innovativ texnologiyasının işlənilib 
hazırlanması və tətbiqi 

Neft-Kimya Prosesləri  
İnstitutu 

Kimya elmləri 24 ay ET 

3. 
Neftlərin və onların fraksiyalarının identifikasiyası 
üçün yeni innovativ tam optik metod 

Fizika İnstitutu Texnika elmləri 24 ay ET 

4. 
Azərbaycanın yanacaq və  naften neftlərində d- və f- 
elementlərinin identifikasiyası və rolu 

Fizika İnstitutu Texnika elmləri 12 ay ET 

5. 
Ağır neft karbohidrogenlərinin hidrokrekinqi və 
karbohidrogenlərin oksidləşdirici konversiyası üçün 
nanokatalitik sistemlərin yaradılması və tədqiqi 

Neft-Kimya Prosesləri 
İnstitutu 

Kimya elmləri 24 ay ET 
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6. 

Qaradağ və Kalmas qaz anbarlarına vurulan qazın 
yaratdığı müasir geodinamik-gərginlik şəraitini 
qiymətləndirmək məqsədi ilə geofiziki 
(qravimaqnitometrik və mühəndis seysmoloji 
üsullarla) rejim müşahidə işlərinin aparılması 

Seysmoloji Xidmət Mərkəzi Yer elmləri 24 ay ET 

7. 
Neft və neft məhsullarının buxarlanmasının qarşısını 
alan yeni reagentlər 

Aşqarlar Kimyası İnstitutu Kimya elmləri 24 ay ET 

8. 
Arxeoloji tapıntıların yaşının radiokimyəvi üsullarla 
təyin edilməsi 

Radiasiya Problemləri 
İnstitutu 

Yer elmləri 24 ay ET 

9. 

Quyuların möhkəmləndirilməsi prosesində sement 
daşındakı gərginlik deformasiya vəziyyəti və lay 
süzülməsi proseslərinin  əlaqəli riyazi 
modelləşdirilməsi 

Riyaziyyat və Mexanika 
İnstitutu 

Texnika elmləri 12 ay ET 

10. 
Qazlift və dərinlik nasosu ilə neftçıxarma istismar 
üsullarının iş rejimlərinin optimallaşdırılması və 
tətbiqi 

Riyaziyyat və Mexanika 
İnstitutu 

Yer elmləri 24 ay ET 

11. 
Neftvermənin artırılma proseslərinin hidrodinamik 
modelləşdirilməsi 

Riyaziyyat və Mexanika 
İnstitutu 

Yer elmləri 24 ay ET 

12. 
Mədənlərdə resursların optimal isifadəsi üçün riyazi 
modellərin və proqram təminatının yaradılması 

İdarəetmə Sistemləri 
İnstitutu 

Texnika elmləri 24 ay ET 

13. 
Neft-qaz sahəsi obyektlərinin təhlükəsizliyinin 
uzaqdan monitorinqi üçün portativ multiqaz sensor 
sistemi 

Fizika İnstitutu 
Kimya elmləri, 
texnika elmləri 

24 ay ET 

14. 
Azərbaycan Respublikası neft-qaz kompleksinin 
ekoloji problemlərinin beynəlxalq təşkilatların 
metodologiyalarının göstəriciləri üzrə araşdırılması 

İqtisadiyyat İnstitutu Yer elmləri 12 ay ET 

15. 
Azərbaycanın geotektonik və neft-qazlılıq 
rayonlaşdırılmasının təkrar öyrənilməsi 

Geologiya və Geofizika 
İnstitutu 

Yer elmləri 24 ay ET 

16. 

Qalmaz strukturunun IV blokunda yeraltı qaz 
anbarının yaradılması və səmərəli istismarı 
məqsədilə geoloji-mədən məlumatlarının kompleks 
təhlili və təkliflərin hazırlanması 

Geologiya və Geofizika 
İnstitutu 

Yer elmləri 18 ay ET 
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17. 
Neft sənayesində istifadə ediləcək renium-kükürd 
əsasında yeni nanomaterialların  
elektrokimyəvi üsulla  alınması 

Kataliz və 
Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu 

Kimya elmləri 12 ay ET 

18. 

Neft-qaz yataqlarının uzunmüddətli istismarı 
prosesində yaranan ekoloji problemlərin təhlili və 
bunların qabağının alınması və ləğvi tədbirlərinin 
hüquqi təminatı 

Geologiya və Geofizika 
İnstitutu 

Yer elmləri 24 ay ET 

19. 

Neftlə çirklənmiş ərazilərdə bitkilərin optimal 
reabilitasiyası üçün riyazi modelin qurulması və 
qarşıya çıxan uyğun məsələlərin həlli alqoritmlərinin 
işlənməsi 

İnformasiya 
Texnologiyaları İnstitutu 

Yer elmləri 24 ay ET 

20. 

Industry 4.0 konsepsiyası əsasında neft-qaz 
sənayesinin kiber-fiziki infrastrukturunun 
formalaşması və toplanmış məlumatların intellektual 
analizi texnologiyalarının işlənilməsi 

İnformasiya 
Texnologiyaları İnstitutu 

Texnika elmləri 24 ay ET 

21. 
Üzvi liqandlı ağır metal ionlu kompleksləri əsasında 
hazırlanmış nanokompozit məhsullarının neftin 
reoloji xüsusiyyətlərinə təsiri prosesinin tədqiqi 

Kataliz və Qeyri-üzvi 
Kimya İnstitutu 

Kimya elmləri 18 ay ET 

22. 

Yeni seysmoloji məlumatlar və metodlar əsasında 
Səngəçal neft-qaz  terminalı yerləşən  ərazidə  
seysmik  təhlükənin dəqiqləşdirilməsi 
 

Seysmoloji Xidmət Mərkəzi Yer elmləri 24 ay ET 

23. 
Neft avadanlıqlarında parafin, qətran, asfalten və 
qum hissəciklərinin çökməsinin modelləşdirilməsi və 
praktik problemlərin həlli 

Kataliz və 
Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu 

 
Texnika elmləri 24 ay ET 

24. 
Mülayim şəraitdə n-alkanların oksidləşməsi üçün 
yeni effektiv immobilizə olunmuş metal-polimer 
nanokatalizatorların yaradılması 

Kataliz və 
Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu 

Kimya elmləri 24 ay ET 

25. 

Katalitik krekinq qazları tərkibində olan parafin 
karbohidrogenlərinin olefinlərlə modifikasiya 
olunmuş nanoölçülü seolittərkibli katalizator 
üzərində alkilləşməsi prosesinin tədqiqi 

Neft-Kimya Prosesləri 
İnstitutu 

Kimya elmləri 24 ay ET 
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26. 

Uzaqda yerləşən neft-qazçıxarma idarələrini 
kəsilməz elektrik enerjisi ilə təchiz etmək üçün 
həyacanlanmış efirin (ətraf mühitin) enerjisi 
hesabına işləyən enerji sisteminin işlənməsi 

Fizika İnstitutu Texnika elmləri 18 ay ET 

27. 
Data mining texnologiyalarını tətbiq  etməklə 
istismarda olan layların və quyuların qarşılıqlı 
təsirlərinin parametrik identifikasiyası 

İdarəetmə Sistemləri 
İnstitutu 

Texnika elmləri, 
yer elmləri 

24 ay ET 

28. 
Neftçıxarma quyularında su axınlarının 
məhdudlaşdırma prosesinin təkmilləşdirilməsi 

Neft və Qaz İnstitutu Yer elmləri 12 ay ET 

29. 

Neftqazkondensat yataqlarının maye karbohidrogen 
ehtiyatlarının çıxarılmasının səmərəliliyini təmin 
edən yeni innovativ hidroqazdinamik kompleks 
işlənilmə üsullarının yaradılması və proqram 
təminatı 

Neft və Qaz İnstitutu Yer elmləri 12 ay 
 

ET 

30. 

Tükənmə rejimində istismar edilən qazkondensat 
yataqlarında istismar quyularının məhsuldarlığının 
lay sisteminin dispers xüsusiyyətləri nəzərə 
alınmaqla  artırılması yolları 

Neft və Qaz İnstitutu Yer elmləri 12 ay ET 

31. 
Lay-kanalizasiya sularının hidrodinamikası, keyfiyyət 
xarakteristikalarının tədqiqi, suların təmizlənməsi və 
idarə edilməsi təkliflərinin işlənməsi 

Neft və Qaz İnstitutu Yer elmləri 12 ay ET 

32. 
Abşeron yarımadasının neftli tullantılarla çirklənmiş 
torpaqlarının ətraf mühitə təsiri və onların 
rekultivasiyasının həlli yolları 

Coğrafiya İnstitutu Yer elmləri 12 ay ET 

33. 
SOCAR-ın neft-qaz quyularında anomal yüksək lay 
təzyiqi zonalarını proqnozlaşdırma intellektual 
sisteminin işlənməsi 

İnformasiya 
Texnologiyaları İnstitutu 

Texnika elmləri 24 ay ET 

34. 
Pilot qurğuda azot-1oksidin hidrogen peroksidlə 
azottərkibli turşularına koherent-sinxronlaşdırılmış 
oksidləşməsi 

Kataliz və 
Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu 

Kimya elmləri 24 ay ET 
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35. 
Müasir tektonik-geodinamik əsasda Azərbaycan 
Respublikası ərazisinin neft-qaz geoloji 
rayonlaşdırılması (quru və dəniz) 

Geologiya və Geofizika 
İnstitutu 

Yer elmləri 24 ay ET 

36. 
Laylarda neftveriminin artırılması üsullarının 
seçimində risklərin minimallaşdırılması, riyazi 
modellərin işlənməsi 

Riyaziyyat və Mexanika 
İnstitutu 

Yer elmləri 12 ay ET 

37. 

Sorbent və əlavəsiz mikrodalğalı sobanın köməyi ilə 
spirtlərin peroksidativ oksidləşməsində MnII və CuII -
nın aktiv metilen birləşmələrinin kompleksləri effektiv 
hetrogen katalizator kimi 

Kataliz və 
Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu 

Kimya elmləri 12 ay ET 

38. 
Standart və müasir yanaşmalar əsasında yataqların 
rasional  işlənilməsi imkanlarının kompleks tədqiqi 

Neft və Qaz İnstitutu Yer elmləri 15 ay ET 

39. 
İşlənilmədə olan yataqlar üzrə neft-qazlılıq 
potensialının dəyərləndirilməsi və ehtiyatların idarə 
olunması 

Neft və Qaz İnstitutu Yer elmləri 18 ay ET 

40. 
Azərbaycanın şistli karbohidrogen ehtiyatlarının 
qiymətləndirilməsi üçün intellektual "Soft Computing" 
sisteminin yaradılması 

Neft və Qaz İnstitutu 
Yer elmləri, 

texnika elmləri 
24 ay ET 

41. 
Nanokarbon stimulyatorların iştirakı ilə neftlə 
çirklənmiş torpaqların oksidləşdirici üsullarla 
rekultivasiyası 

Kataliz və 
Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu 

Kimya elmləri 24 ay ET 

42. 
Köhnə neft istismar ərazilərində lay suları ilə 
çirklənmiş torpaqların bioloji aktiv sorbentlə 
dezaktivasiya edilməsi 

Torpaqşünaslıq və 
Aqrokimya İnstitutu 

Yer elmləri 18 ay ET 

43. 

Neft- kimya sənayesi üçün lazımlı xammal olan 
naftalinin alınması məqsədi ilə etilen istehsalının yan 
məhsulu – ağır qətranın emal prosesinin işlənib 
hazırlanması 

Kataliz və 
Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu 

Kimya elmləri 24 ay ET 

44. 
Neftçıxarma əmsalını artırmaq üçün yeni 
polielektrolit-SAM komplekslərinin alınması və 
tədqiqi 

Neft-Kimya Prosesləri 
İnstitutu 

Kimya elmləri 12 ay ET 
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45. 

Neft-qaz komplekslərinin ekoloji təmizliyinin 
yoxlanılması məqsədilə CdTe/CdMnTe epitaksial 
heterokeçidlər əsasında radiasiya detektorlarının 
hazırlanması 

Radiasiya Problemləri 
İnstitutu 

Texnika elmləri 24 ay ET 

46. 
Xüsusi texnologiya ilə hazırlanmış biogübrə vasitəsi 
ilə neft-qaz istehsal ərazilərində texnogen çirklənmiş 
torpaqların bərpa edilməsi 

Torpaqşünaslıq və 
Aqrokimya İnstitutu 

Yer elmləri 24 ay ET 

47. 
Neft quyularında asfalten-qətran-parafin (AQP) və 
qum çökmə problemlərinin qarşısının alınmasında 
nanotexnoloji üsulların işlənilməsi və tətbiqi 

İdarəetmə Sistemləri 
İnstitutu 

Yer elmləri, 
texnika elmləri,  
kimya elmləri 

24 ay ET 

48. 

Uzun müddət istismarda olan yataqlarda qazma və 
hasilatın səmərəliliyinin artırılması üçün “kiçik təsir 
və həyəcan” effekti əsasında nanotexnologiyaların 
işlənilməsi və tətbiqi 

İdarəetmə Sistemləri 
İnstitutu 

Yer elmləri, 
texnika elmləri, 
kimya elmləri 

 

24 ay ET 

49. 
Neftlə çirklənmiş landşaftlarda geokimyəvi miqrasiya 
və anomaliyaların insan sağlamlığına təsirinin riyazi 
kartoqrafik modelləşdirilməsi 

Coğrafiya İnstitutu Yer elmləri 24 ay ET 

50. 
Süxurlarda baş verən deformasiya prosesləri nəzərə 
alınmaqla dərin yatımlı karbohidrogen yataqlarının 
işlənilmə göstəricilərinin proqnozlaşdırılması 

Neft və Qaz İnstitutu Yer elmləri 18 ay ET 

51. 
Neft-kimya sənayesində tətbiq oluna bilən yüksək 
keyfiyyətli üzvi reagentlərin alınması üçün zərif-üzvi 
sintez üsullarının kompüter tədqiqi 

Neft-Kimya Prosesləri 
İnstitutu 

Kimya elmləri 12 ay ET 

52. 
Qeyri-su mühitində – neftdə, ion mayelərində, üzvi 
həlledicilərdə istifadə oluna bilən elektrokimyəvi 
müqayisə elektrodunun hazırlanması 

Kataliz və 
Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu 

Kimya elmləri 12 ay ET 

53. 

Flüidlərin dielektrik və optik xüsusiyyətlərinin 
analizlərinin əsasında neft quyusunun hasil etmə 
imkanının təhlili və neftdən ayrılan lay sularının ətraf 
mühitə ziyan vurmadan 3 mərhələli təmizləmə 
üsulunun  təklifi (Balaxanı-Sabunçu Ramana yatağı 
əsasında) 

Radiasiya Problemləri 
İnstitutu 

Texnika elmləri, 
kimya elmləri 

24 ay ET 
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54. 
Neft-qaz kompleksində yaşıl iqtisadiyyatın 
formalaşması proseslərinin modelləşdirilməsi  və 
intellektual analizi metodlarının işlənilməsi 

İnformasiya 
Texnologiyaları İnstitutu 

Texnika elmləri 24 ay ET 

55. 
Elektromaqnit sahəsinin neft nümunələrində 
nanofazalı komponentlərə təsirinin tədqiqi 

Radiasiya Problemləri 
İnstitutu 

Texnika elmləri 
 

18 ay ET 

56. 
Abşeron yarımadasında peyk və dron spektral 
təsvirləri əsasında ərazilərin neftlə çirklənməsinin 
qiymətləndirilməsi 

Riyaziyyat və Mexanika 
İnstitutu 

Texnika elmləri 12 ay ET 

57. 

Neftin sıxışdırılıb çıxarılmasının effektliyinin 
artırılması zamanı səthi-aktiv maddələrin (SAM) 
məsaməli mühitdə adsorbsiya proseslərinin 
modelləşdirilməsi 

Kataliz və 
Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu 

Texnika elmləri 12 ay ET 

58. 
Peyk verilənləri və GİS texnologiyası vasitəsi ilə 
neftlə çirklənmiş  torpaqların monitorinqi və 
deqradasiyasının öyrənilməsi 

Torpaqşünaslıq və 
Aqrokimya İnstitutu 

Yer elmləri 18 ay ET 

59. 
Nano obyektlər vasitəsilə neft məhsullarından ağır 
metalların toplanması 

Radiasiya Problemləri 
İnstitutu 

Texnika elmləri 12 ay ET 

60. 
Neft məhsullarının səth və termofiziki 
xüsusiyyətlərinin silisium dioksid nanohissəcikləri ilə 
təkmilləşdirilməsi 

Radiasiya Problemləri 
İnstitutu 

Texnika elmləri 24 ay ET 

61. 

Neft emalı və kimyası sənayesinin aralıq və tullantı 
məhsulları əsasında farmakoloji aktivliyə malik təbii 
birləşmələrin analoqlarının alınma üsullarının 
işlənməsi və xassələrinin tədqiqi 

Polimer Materialları 
İnstitutu 

Kimya elmləri, 
yer elmləri 

24 ay ET 

62. 
Quyu tikintisi zamanı quyu divarlarının 
bərkidilməsinin keyfiyyətinin artırılması 

Neft və Qaz İnstitutu Yer elmləri 12 ay ET 

63. 
Ətraf mühitin neftlə çirklənməsinin qarşısını almaq 
məqsədi ilə neftlərin müasir instrumental metodu ilə 
biomarker analizi  

Neft və Qaz İnstitutu Yer elmləri 24 ay ET 

64. 
Xəzər dənizinin Azərbaycan hissəsində neft-qaz 
əməliyyatlarının mənfi təsirinin azaldılması  ilə 
dənizin canlı-eko sisteminin bərpası layihəsi 

Radiasiya Problemləri 
İnstitutu 

Texnika elmləri, 
kimya elmləri 

12 ay ET 
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65. 
Neftçıxarma sənayesində neftin kollektorlarda 
sıxışdırılması üçün polimer  əlavələrin alınması və 
tədqiqi 

Polimer Materialları 
İnstitutu 

Kimya elmləri 24 ay ET 

66. 
Müasir və perspektiv texnikanın tələblərinə cavab 
verən neft və sintetik efir yağları əsasında yeni 
sürtkü kompozisiyalarının hazırlanması və tədqiqi 

Neft-Kimya Prosesləri 
İnstitutu 

Kimya elmləri 24 ay ET 

67. 
Yeni texnoloji üsulla təbii qazın dehidratasiyasının 
tədqiqi və prosesin geofiziki modelləşdirilməsi 

Radiasiya Problemləri 
İnstitutu 

Yer elmləri, 
kimya elmləri 

12 ay ET 

68. 

Neft quyularında karbohidrogen ehtiyatlarının 
qiymətləndirilməsi üçün ssintilyatorlu qamma 
detektorlar əsasında cihazın laboratoriya prototipinin 
hazırlanması 

Strateji Elmi Tədqiqatlar 
Mərkəzi 

Texnika elmləri 12 ay ET 

69. 
Neft, qazçıxarma və nəqlində istifadə edilən 
qurğuların istismar etibarlılığının artırılması üçün 
vibrodiaqnostika metodunun tətbiqi 

Fizika İnstitutu Texnika elmləri 24 ay ET 

70. 
Yeni geokimyəvi və mikropaleontoloji məlumatlar 
əsasında Böyük Qafqazın cənub-şərq yamacında 
Miosen çöküntülərinin neft-qazlılıq perspektivliyi 

Geologiya və Geofizika 
İnstitutu 

Yer elmləri 24 ay ET 

71. 
Neftin konsentrasiyasının optik dalğaların səpilmə 
üsulu ilə tədqiqi 

Radiasiya Problemləri 
İnstitutu 

Texnika elmləri 12 ay ET 

72. 
Atmosferə atılan karbon qazının tutulub-yığılması və 
tükənmiş neft-qaz laylarında saxlanması 
perspektivliyi 

Neft və Qaz İnstitutu 
Yer elmləri, 

kimya elmləri, 
texnika elmləri 

12 ay ET 

73. 

Sulaşmış və qum təzahürlü istismar quyularında baş 
verən mürəkkəbləşmələrin innovativ üsullar ilə ləğv 
edilməsi və layların neftveriminin artırılması təklifinin 
işlənməsi 

Neft və Qaz İnstitutu 
Yer elmləri,  

texnika elmləri 
12 ay ET 

74. 
Aşağı Kür rayonunun karbohidrogen yataqlarının və 
təbii çıxışlarının müasir metodlarla monitorinqi 
(pilotsuz uçuş vasitəsi ilə) 

Neft və Qaz İnstitutu Yer elmləri 24 ay ET 

75. 
Yüksək dispersli metal/metal oksid əsaslı 
nanostrukturlu maqnit xassəli kompozit materialların 
sintez üsullarının işlənib hazırlanması 

Kataliz və 
Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu 

Kimya elmləri 12 ay ET 
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76. 
Neft-qaz hasilatının identifikasiyası məqsədilə elmi 
cihaz və avadanlıq parkının yaradılması 

AMEA YTP-nin nəzdində 
Strateji Elmi Analitik Sınaq 

Mərkəzi 

Kimya elmləri 
 

12 ay ET 

77. 
Neftsıxışdırıcı və biosid xassələrə malik  
nanokompozitlərin işlənib hazırlanması 

Aşqarlar Kimyası İnstitutu Kimya elmləri 24 ay ET 

78. 
Vatmoqramların tədqiqi və ŞDNQ-lərin texniki 
vəziyyətinin diaqnostikası və identifikasiyası 
metodlarının təkmilləşdirilməsi 

İdarəetmə Sistemləri 
İnstitutu 

Texnika elmləri 24 ay ET 

79. 

SOCAR Elm Fondunun elan etdiyi müsabiqələrə 
təqdim olunan  layihələrin On Line 
qiymətləndirilməsi texnologiyaları, alqoritmləri və 
proqram təminatı kompleksinin yaradılması 

İdarəetmə Sistemləri 
İnstitutu 

Texnika elmləri 24 ay ET 

80. 
Hasilat quyusunun qüvvə ötürücüsüz intellektual 
ölçmə, diaqnostika və idarəetmə sisteminin 
yaradılması 

İdarəetmə Sistemləri 
İnstitutu 

Texnika elmləri 24 ay ET 

81. 

Neft layının filtrasiya xarakteristikalarını və hasilat 
quyusunun səmərəlilik əmsalını təyin etmək üçün 
yeni üsulların, sistemlərin və adekvat alqoritmlərin 
işlənməsi 

İdarəetmə Sistemləri 
İnstitutu 

Texnika elmləri 24 ay ET 

82. 
Mexanikləşdirilmiş üsulla neftçıxarmada elektrik 
enerjisinə qənaət mənbələrinin tədqiqi və  qənaət 
texnologiyalarının   işlənilməsi 

İdarəetmə Sistemləri 
İnstitutu 

Texnika elmləri 24 ay ET 

83. 
Cənubi Xəzər çökəkliyində seysmik kəşfiyyat və 
qravimetrik sahə məlumatları əsasında qeyri-struktur 
tipli tələlərin aşkarlanma metodikasının işlənilməsi 

Geologiya və Geofizika 
İnstitutu 

Yer elmləri 18 ay ET 

84. 
Kiçik dərinliklərdə neftlə çirklənmiş sahələrin 
geofiziki üsulla öyrənilmə metodikası və 3D modeli 
(Lökbatan neft mədəni timsalında) 

Geologiya və Geofizika 
İnstitutu 

Yer elmləri 18 ay ET 

85. 
Çox funksiyalı dron kvadrokopter vasitəsi ilə quruda 
və dənizdə neft-qaz sahəsi obyektlərinin monitorinqi: 
Gps əsaslı hərəkətin tətbiqi 

Strateji Elmi Tədqiqatlar 
Mərkəzi 

Texnika elmləri 12 ay ET 
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86. 
Azərbaycanda yerüstü neftli süxurların geoloji-
geokimyəvi tədqiqi (ehtiyatları və istifadə 
perspektivləri) 

Geologiya və Geofizika 
İnstitutu 

Yer elmləri 12 ay ET 

87. 
Qrafen, fulleren və digər topoloji nanostrukturlarda 
aşqar və korrelyasiya effektlərinin öyrənilməsi 

Fizika İnstitutu Texnika elmləri 24 ay ET 

88. 
Bitki yağları əsasında yeni nəsil kompleks 
polisulfonat sürtküsünün alınması texnologiyasının 
işlənib hazırlanması və istehsalatda tətbiqi 

Təcrübə-Sənaye Zavodu Kimya elmləri 12 ay ET 

89. 
Azərbaycan Səngəçal terminalı ərazisinin və enerji 
dəhlizinin zəlzələ tektonikası 

Geologiya və Geofizika 
İnstitutu 

Yer elmləri 24 ay ET 

90. 
Neftçalaneft və Siyəzənneft istismar ərazilərində 
texnogen çirklənmiş torpaqların bitkilər vasitəsi ilə 
təmizlənməsi 

Dendrologiya İnstitutu Yer elmləri 24 ay ET 

91. 
NG-AI4Oil: Neft mədənləri üçün yeni nəsil süni 
intellekt texnologiyalarının işlənməsi 

İnformasiya 
Texnologiyaları                                                    

İnstitutu 
Texnika elmləri 24 ay ET 

92. 
Kür çökəkliyinin  palçıq vulkanlarında neft 
pərdələrinin tədqiqi: neft-qazlılıq potensialının 
qiymətləndirilməsi 

Neft və Qaz İnstitutu 
Yer elmləri, 

kimya elmləri 
18 ay ET 

93. 

Azərbaycan neft qazlarından karbon 
nanoborularının sintezi və onlardan SOCAR-
Polymer MMC-də istehsalı olan polipropilen (PP) və 
polietilen (YSPE) üçün stabilləşdirici aşqarların 
işlənib hazırlanması 

Kataliz və 
Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu 

Kimya  elmləri 
 

24 ay ET 

94. 
Azərbaycanın palçıq vulkanları və nanotexnologiya: 
adamantoidların və karbon nanostrukturlarının təbii 
sintezi 

Kataliz və 
Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu 

Yer elmləri, 
kimya elmləri 

24 ay ET 

95. 
Neft emalı proseslərinin qeyri-xətti dinamika və 
kompüter vizuallaşdırma texnologiyaları əsasında 
optimal idarəolunması 

Riyaziyyat və Mexanika 
İnstitutu 

Texnika elmləri 12 ay ET 

96. 
Köhnə neft yataqlarında rentabellik səviyyəsinin 
sabit saxlanmasının iqtisadi mexanizminin riyazi-
statistik üsullarla işlənilməsi 

İqtisadiyyat İnstitutu Yer elmləri 24 ay ET 
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97. 
Gülüstan qalasında geofiziki üsulların tətbiqi ilə 
arxeoloji tədqiqatlar 

Geologiya və Geofizika 
İnstitutu 

Yer elmləri 24 ay ET 

98. 
Neft-qaz kompleksinin ekoloji problemlərə və ətraf 
mühitin çirklənməsinə təsirinin modelləşdirilərək 
qiymətləndirilməsi 

İdarəetmə Sistemləri 
İnstitutu 

Yer elmləri, 
texnika elmləri 

24 ay ET 

99. 

Abşeronda neftlə çirklənmiş və bioremediasiya 
olunmuş torpaqlarda xam nefti parçalayan 
bakteriyaların və onların təbii plazmidlərinin 
molekulyar identifikasiyası 

Molekulyar Biologiya və 
Biotexnologiyalar İnstitutu 

Yer elmləri 24 ay ET 

100. 

Açıq dənizdə yerləşmiş avtonom neftqazma və 
neftçıxarma qurğularının alternativ elektrik enerjisi 
ilə təmini və ətraf mühitin qorunmasına xidmət edən 
nanoqalınlığa malik nazik təbəqəli çoxkaskadlı 
fotovoltaik və elektrolüminessent diodların alınma 
texnologiyasının işlənməsi 

Fizika İnstitutu Texnika elmləri 24 ay ET 

101. 
Kimya Problemləri (Chemical Problems) jurnalının 
2019-2020-ci il 6 sayının ingilis dilinə tərcüməsi, 
redaktə olunması və çapı 

Kataliz və Qeyri-üzvi 
Kimya İnstitutu 

Kimya elmləri 18 ay XL1 

102. 

Qərbi Azərbaycanın  (Gəncəbasar və Qarabağ) 
təbiət irsi, mineral xammal və karbohidrogen 
potensialı üzrə aşkar məlumat bazasının ingilis 
dilində yaradılması 

Geologiya və Geofizika 
İnstitutu 

Yer elmləri 12 ay XL1 

103. Aminturşularının metalkompleks birləşmələri 
Kataliz və 

Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu 
Kimya elmləri 6 ay XL1 

104. Xəzər dənizi sularından uranın sorbsion çıxarılması 
Kataliz və 

Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu 
Kimya elmləri 12 ay XL1 

105. 

Azərbaycan Respublikasının Neftçilər gününə həsr 
olunmuş “Fundamental və tətbiqi elmlərin (təbiət 
elmləri) aktual problemlərinin həllində 
multidissiplinar yanaşma” mövzusunda gənc alim və 
mütəxəssislərin II Beynəlxalq Elmi Konfransı 

Genc Alim və 
Mütəxəssislər Şurası 

Yer elmləri, 
texnika elmləri, 
kimya elmləri 

5 gün XL2 

106. 
“Azərbaycanda radiasiya tədqiqatları və onların 
tətbiqi” adlı Beynəlxalq konfransın keçirilməsi 

Radiasiya Problemləri 
İnstitutu 

Texnika elmləri 3 gün XL2 
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107. 

Metal – xalkogenit yarımkeçirici nazik təbəqələrin və 
elektrokatalitik aktivliyə malik nanostrukturların 
elektrokimyəvi yolla sintezi və fotoxassələrinin 
tədqiqi 

Kataliz və 
Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu 

Kimya elmləri -- HM 

108. 
Radiasiya-kimyəvi üsulla butadien-nitril kauçuku 
əsasında aqressiv mühitə davamlı elastomer 
materialının alınması və xassələrinin tədqiqi 

Radiasiya Problemləri 
İnstitutu 

Kimya elmləri -- HM 

109. 

“Sürtkü materiallarının istismar xassələrini 
yaxşılaşdıran kombinə təsirə malik yeni nəsil 
antioksidant aşqarların yaradılması” mövzusu üzrə 
silsilə elmi əsərlər 

Aşqarlar Kimyası İnstitutu Kimya elmləri -- HM 

110. 
N-heksanın oksidləşməsi üçün funksional 
polimerlərlə stabilləşən nanomanqan 
katalizatorlarının işlənməsi 

Kataliz və 
Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu 

Kimya elmləri 
 

-- HM 

111. 

Çoxlaylı karbon nanoboruları əsasında alkilaromatik 
karbohidrogenlərin oksidləşmə prosesləri üçün 
effektiv, yüksək seçiciliyə malik katalizatorların 
işlənib hazırlanması 

Kataliz və 
Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu 

Kimya elmləri -- HM 

112. 
Neft-qaz yataqlarının işlənmə prosesi zamanı 
elektrik qurğularında qəza hallarının azaldılması 
üçün qeyri-xətti müqavimətlərin (varistorların) tətbiqi 

Fizika İnstitutu Texnika elmləri -- HM 

113. 
Manqan və reniumun tioaminturşularla kompleks 
birləşmələrinin sintezi və xassələrinin tədqiqi 

Kataliz və 
Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu 

Kimya elmləri -- HM 

 
*ET – Fundamental və tətbiqi xarakterli elmi tədqiqat layihələri; XL – Xüsusi layihələr (Azərbaycanda elmi tədbirlərin təşkili və keçirilməsi; xarici elmi 
tədbirlərdə iştirak etmə);  HM – Gənc alimlər üçün nəzərdə tutulan “həvəsləndirici mükafat”la qiymətləndirilən yaxın bir ildə tamamlanmış elmi 
tədqiqat layihələri. 

 


