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2015-Cİ İL ÜÇÜN HESABAT
Azərbaycan Neftçi Geoloqları Cəmiyyətinin 2015-ci il ərzində 177 aktiv üzvü olub
və onlar müxtəlif neft şirkətlərində, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
Geologiya İnstitutunda, ali təhsil müəssisələrində və ARDNŞ-nin müxtəlif
bölmələrində fəaliyyət göstəriblər (daha ətraflı məlumatı www.aspg.az saytından və
cəmiyyətin facebook səhifəsindən https://www.facebook.com/aspg.az?fref=ts əldə
etmək olar).
ANGC öz işini təsdiq olunmuş illik proqramı əsasında aparmışdır.
01.02.2015-ci il tarixindən etibarən ANGC-nin icraçı direktoru Sənubər Cəfərova, və
icraçı katib Tarana Nəsibli təyin olunublar.
2015-ci il ərzində cəmiyyətimizin üzvlərinin fəal iştiraki və dəstəyi nəticəsində ANGC
tərəfindən aşağıdaki işlər görülüb və tədbirlər həyata keçirilmişdir.
24 fevral 2015-ci tarixində isə cəmiyyətimizin Ümumi iclası keçirildi. İclasda 2015-ci
il ərzindəki əldə etdiyimiz nailiyyətlərdən danışıldı, eyni zamanda 2014-cü ilin
hesabatı və 2015-ci ilin iş planı haqqında təqdimatlar olundu.
16 aprel 2015-ci il tarixində Azərbaycan Neftçi Geoloqları Cəmiyyətinin icra
komitəsinin növbəti iclası keçirildi. İclasda ANGC-nin maliyyə vəziyyəti, rəsmi
saytının bərpası, cəmiyyətin kitabxanasının yerləşdirilməsi, geologiya məktəbinin
direktorunun dəyişdirilməsi və tələbələrlə aparılan işlər və digər məsələlər müzakirə
olundu.
İcra Komitəsinin keçirdiyi iclasın qərarına əsasən, Cəmiyyətin kitabxanasının
təmənnasız şəkildə AMEA-nın tərkibində olan kitabxanaya köçürülməsi barədə qərar
qəbul olunmuşdu. Köçürülmə iyun həyata keçirilmişdir.
ANGC-nin il ərzində fəaliyyəti “Vışka” və Iki Sahil” qazetlərinin müxtəlif saylarında
məqalələr dərc olunmuş, AYAMA-nın “First Break” və “Caspian Oil &Gas”
jurnallarında işıqlandırılmışdır.
Beləliklə “Vışka” qəzetində 19 fevral 2015-ci il tarixində Azərbaycan Neftçi
Geoloqları Cəmiyyətinin Paleo komitəsininin seminarı haqqında məlumat verildi, 19
mart 2015-ci il tarixindəki buraxılışında ANGC-nin hesabat iclası haqqında, 16 iyul
2015-ci il buraxılışımda isə ANGC Plaeo komitəsi tərəfindən 4 iyul tarixli Qırmaki cöl
təcrübəsindən məqalə dərc olundu.
“Bundan başqa qeyd etmək lazımdır ki, ” İki sahil” qəzetinin 18 mart 2015 tarixindəki
buraxılışında ANGC-in Paleo komitəsinin iclası haqqında məqalə dərc olundu.
Həmçinin May ayında ANGC-nin “Azərbaycan Geoloqu”elmi jurnalının 17-ci
buraxılışı nəşr olundu.
Digər uğurlu bir tədbir isə ANGC tərəfindən 24-26 Aprel 2015-ci il tarixlərində
tələbələr tərəfindən maraqla gözlənilən XX Respublika Elmi Tələbə Konfransını
həyata keçirilməsidir. Konfransda Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət Neft
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Akademiyası, Xəzər Universiteti, Bakı Ali Neft Məktəbinin bakalavr və magistr pilləsi
üzrə təhsil alan tələbələr iştirak etdi.
Azərbaycan Neftçi Geoloqları Cəmiyyəti adından SOCAR, Bp, Total, GDF Suez,
Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes şirkətlərinə XX Respublika Tələbə Elmi
Konfransında göstərdikləri dəstəyə görə öz minnətdarlığımızı bildiririk.
15 may 2015-ci il tarixində ANGC və Weatherford şirkəti arasında korporativ üzvlük
barəsində müqavilə imzalandı. Beləliklə, Weatherford şirkəti Cəmiyyətimizin yeni
“Qızıl üzvü” olaraq, ANGC-in bir sıra əlavə tədbirlərinin keçirilməsinə imkan yaratdı.
İyul, avqust yay ayları cəmiyyətin asas fəaliyyəti illik proqrama uyğun olaraq
dayandırılmışdır və sizə verildiyi məlumatdan sizə bəllidir ki məcburi olaraq icarəyə
götürülən ofis və mühazirə otağı qaytarılıb və cəmiyyətin icra komitəsinin qərarına
əsasən 3 ay ərzində iyul avqust sentyabrda ofisin işciləri cəmiyyətə məxsus olan
kitabxananı milli elmlər akademiya mərkəzi kitabxanasına verilməsi ilə məşğul
olublar.
Geologiya məktəbinin tələbələrə olan böyük təsirini nəzərə alaraq, bu ildə tələbə
bölməsi olaraq Geologiya məktəbininin fəaliyyəti 2015 ildə davam etdirilmişdir.
23 yanvar 2015-ci il tarixində Geologiya məktəbinin bu ilki ilk təlimi Turan
Qəhrəmanov (Halliburton şirkəti) tərəfindən keçirildi. Təlimdə 20 nəfər tələbə
müxtəlif univərsitetlərdən ( BDU, Xəzər ve ADNA) iştirak ediblər.
18 fevral 2015-ci il tarixində Geologiya məktəbində Tariyel Pir-Məmmədov (SOCARAQŞ şirkəti) tərəfindən “Geologiya və qazmada geologiyanın rolu” adlı seminar
keçirildi.
11 mart 2015-ci il tarixində Geologiya məktəbinin növbəti təlimi keçirildi. SOCARAQŞ şirkətinin nümayəndəsi
Tariyel Pirməmmədov tərəfindən “Qazma və
tamamlama prosesləri zamanı geofizika” adlı məruzəsi ilə çıxış etdi.
15 Aprel 2015-ci il tarixində ANGC-nin Geologiya məktəbinin təlimi zamanı Taryel
Pirməmmədov (SOCAR-AQŞ) "Qazma və tamamlama zamanı məsələlər" adlı
mövzuda çıxış etdi və, beləliklə, Geologiya məktəbinin qazma kursu tamamlanmış
oldu.
ANGC-də bir çox maraqlı seminarlar keçirilmişdir, hansılar ki tələbələr və üzvlər
tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.
19 fevral 2015-ci il tarixində Azərbaycan Neftçi Geoloqları Cəmiyyətinin Paleo
komitəsinin seminarı keçirildi. Seminarda Dr. Elena Tağıyeva “Pliosen dövründə
Cənubi Qafqazda iqlim ritmi və landşaft quruluşu” adlı mövzuda çıxış etdi.
5 mart 2015-ci il tarixində Paleo komitəsinin növbəti görüşü həyata keçirildi. “Cənub
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Qərbi Xəzər hövzəsində xırdadənəli çöküntülərin və iqlim şəraiti əsasında mənbələrin
yenidən qurulması” adlı məruzə ilə Elşən Abdullayev (Leipzig Universiteti, Paleo
komitəsinin sədri ) çıxış etdi.
6 mart 2015-ci il tarixində ANGC-nin tələbələr bölməsinin nümayəndəsi Aysura
Cəlilzadə tərəfindən ADNA-da “Cəmiyyətimizin günü” adlı məlumatlandırıcı görüş
keçirildi.
7 mart 2015-ci il tarixində Xəzər Universitetində tələbələr üçün “Karyera günü” adlı
seminar keçirildi.
2 Aprel 2015-ci il tarixində Paleo komitəsinin növbəti seminarı keçirildi.Tomas Hoyle
(Brunel Universiteti, London) tərəfindən “Neft kəşfiyatının təkmilləşdirilməsi üçün
Xəzərin iqlim dövrləri” adlı və Kristian Van Baak tərəfindən “Yaş modeli vasitəsilə
Cənubi Xəzər hövzəsinin inkişafının təsəvvürü“ adlı məruzələr təqdim olundu.
3 Aprel 2015-ci il tarixində ADNA-da tələbə bölməsi tərəfindən ANGC haqqında
məlumatlandırıcı gün keçirildi.
3 may 2015-ci il tarixində Azərbaycan Neftçi Geoloqlar Cəmiyyətinin təşkil etdiyi XX
Tələbə Elmi Konfransının nəzdində Kaynozoy yaşlı çıxıntılara və Piriküşkül palçıq
vulkanlarına çöl ekskursiya təşkil olundu.
İyulun 4 –də ASPG – nin Paleo Komitəsi tərəfindən Pirəküşkül sahəsinə paleogen
çöküntülərin çıxışları əsasında seminar keçirilmişdir.
01 oktabr 2015-ci il tarixində Nigar Sadıxova ANGC-nin yeni icraçı direktoru və
Elaza Abdullayevə cəmiyyətin yeni icraçı katibi vəzifəsinə təyin olunublar.
04-06 noyabr tarixləri arası Azərbaycan Neftçi Geoloqları Cəmiyyəti (ANGC) və
Avropanın Yerelmləri Alimləri və Mühəndisləri Assosiasiyasının (AYAMA)
Azərbaycan bölməsi (EAGE LC Azerbaijan) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
ilə birlikdə, Neft Mühəndisləri Cəmiyyətinin (SPE) və AYAMA-nın (EAGE) dəstəyi
ilə Beynəlxalq Konfrans təşkil etdi. “Neft və qaz kollektorları haqqında biliklərin
artırılması – hasilat proqnozunun etibarlılığı” adlı konfrans “Fairmont Baku”
otelinde baş tutdu.
Bu cəmiyyətin 22 illik uzun və gərgin fəaliyyəti tarixində artıq XX Beynəlxalq
konfrans idi. Konfrans iştirakçıları arasında yerli və xarici qonaqlar, respublika üzrə
müxtəlif elm ocaqlarının və bir sıra neft şirkətlərin nümayəndələri xüsusi yer tuturdu.
2015 Dekabr ayında ADNA tərəfindən ANGC-nə yeni ofis təqdim olunmuşdur.

