BİOGRAPHY
Nazim Shakar oglu Huseynov was born on July 17, 1961 in Ordubad
district. After graduating from high school in 1978, he entered the
Hydrometeorology Institute in the Soviet Union, Leningrad (now St.
Petersburg), and in 1983 he graduated from the same institute as an engineermeteorologist. Nazim Huseynov began his scientific career in 1985-1989 as a
post-graduate student at the USSR Hydrometeorological Scientific-Research
Institute in Moscow. In 1989, he successfully defended his thesis and received
a PhD in Geographical Sciences. After that, he gained an extensive experience
in manufacturing career, working for many years in meteorological assurance
of military and civil aviation flights. Taking advantage of the experience gained
from production, he had used the techniques in innovative research methods
based on modern technological systems used in aerospace and synoptic meteorology in his scientific
research. In 2007 Nazim Huseynov defended his doctoral dissertation and was awarded the scientific degree
as a doctor of technical sciences by the decision of Higher Attestation Commission under the President of
the Republic of Azerbaijan. The results of his research on Atmospheric Thermodynamics, Synoptic
Meteorology, Aviation Meteorology, Climate Science and other uses of meteorological science are
reflected in more than 90 scientific works that published in national and international journals. He
participated in scientific-research works within the national and international scientific programs and grants
on fundamental sciences including "Physical and Statistical Analysis of Hazardous Atmosphere in the
Territory of the Republic of Azerbaijan and Their Forecasting Methodologies", "Inventory and Evaluation
of Emissions and their impact on climate change in Civil Aviation at UN Development Program ","
Instability energy in atmosphere and its evaluation".
Nazim Huseynov started his scientific and pedagogical activity at the National Aviation Academy
in 2002, at that period 16 methodological materials and monographs published with his authorship and coauthorship and were applied in teaching. He had been assigned the head of the Department of Aviation
Meteorology at the National Aviation Academy since 2012. He conducts the development of young
researchers and dissertants as well as their scientific works at the department.
Nazim Huseynov is a real member of several international scientific societies, including the
American Meteorological Society and the Russian Geographical Society.
Since he is an aviation meteorological expert at the METG working group, he regularly attends
meetings of the International Civil Aviation Organization (ICAO). He took part in a joint conference of the
ICAO and WMO World Meteorological Organisation, held in Montreal, Canada in 2014, as well as, at the
conference of the Aviation Meteorology Commission held in Hong Kong, by the World Meteorological
Organization in 2010. He is co-chair of the Coordinating Council on Aviation Meteorology of the Interstate
Aviation Committee.
He is Deputy Chairman of the Expert Council of the Department of Earth Sciences of the Higher
Attestation Commission under the President of the Republic of Azerbaijan.
Nazim Huseynov has been honored with many honorary orders, including the 75th and 80th
anniversary of the Civil Aviation of the Republic of Azerbaijan, for many years of experienced service in
Civil Aviation of the Republic of Azerbaijan.
For his achievements in science and education, Nazim Huseynov has been awarded the title of
professor since 2013.
Nazim Huseynov is currently the head of Aeronautical Meteorological Center of the Aeronautical
Air Traffic Department of the Azerbaijan Airlines Closed Joint Stock Company.
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TƏRCÜMEYI HAL
Nazim Şəkər oğlu Hüseynov 17 iyul 1961-ci ildə Ordubad rayonunda
anadan olmuşdur. O, 1978-ci ildə orta məktəbi bitirərək, Sovetlər Birliyinin
Leninqrad (indiki Sankt-Peterburq) şəhərində Hidrometeorologiya İnstitutuna
daxil olmuş və 1983-cü ildə həmin İnstitutu mühəndis-meteoroloq ixtisası üzrə
bitirmişdir. Nazim Hüseynov elmi fəaliyyətə 1985-1989-cu illərdə Moskva
şəhərində SSRİ Hidrometeoroloji Elmi-Tədqiqat İnstitutunun aspirantı kimi
başlamışdır. Aspiranturanı bitirərkən o, 1989-cu ildə elmi dissertasiyasını
müvəffəqiyyətlə müdafiə edərək, coğrafiya elmləri namizədi elmi dərəcəsinə
layiq görülmüşdür. Bundan sonra o, uzun illər hərbi və mülki aviasiya uçuşların
meteoroloji təminatı sahəsində çalışaraq istehsalat karyerasında geniş təcrübə qazanmışdır. İstehsalatdan
əldə olunuan təcrübədən elmi fəaliyyətində faydalanaraq, aviasiya və sinoptik meteorologiyada tətbiq
olunan müasir texnoloji sistemlərə əsaslanan innovativ tədqiqat üsullarını elmi tədqiqatlarında səmərəli
istifadə etmişdir. Nazim Hüseynov 2007-ci ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilətexnika elmləri doktoru elmi
dərəcəsinə layiq görülmüşdür. Onun Atmosfer termodinamikası, Sinoptik meteorologiya, Aviasiya
meteorologiyası, İqlimşünaslıq və meteorologiya elminin digər tətbiqi sahələrini əhatə edən tədqiqat
işlərinin nəticələri milli və beynəlxalq dərgilərdə çap olunmuş 90-dan çox elmi əsərlərində öz əksini
tapmışdır. O, fundamental elmlər üzrə bir sıra Respublika və Beynəlxalq elmi proqram və qrantlar
çərçivəsində, o cümlədən, “Azərbaycan Respublikası ərazisində təhlükəli atmosfer hadisələrinin fizikistatistik təhlili və onların proqnoz metodları”, “BMT-nin inkişaf proqramı üzrə Mülkü Aviasiyada
emissiyaların inventarlaşdırılması, qiymətləndirilməsi və iqlim dəyişmələrinə təsiri”, “Atmosferdə
dayanıqsızlıq enerjisi və onun qiymətləndirilməsi” mövzularında elmi-tədqiqat işlərində iştirak etmişdir.
Nazim Hüseynov 2002-ci ildən Milli Aviasiya Akademiyasında elmi-pedaqoji fəaliyyətə
başlamışdır və bu dövrdə onun müəllifliyi və həmmüəllifliyi ilə 16 metodik vəsait və monoqrafiya çapdan
buraxılaraq tədrisdə tətbiq olunmuşdur. O, 2012-ci ildən Milli Aviasiya Akademiyasının “Aviasiya
meteorologiyası” kafedrsının müdiri vəzifəsinə təyin olunmuşdur.O, kafedrada gənc elmi tədqiqatçıların,
dissertantların yetişməsinə, onların elmi işlərinə bilavasitə rəhbərlik edir.
Nazim Hüseynov bir sıra beynəlxalq elmi cəmiyyətlərin o cümlədən, Amerika Meteoroloji
Cəmiyyəti və Rusiya Coğrafiya Cəmiyyətinin həqiqi üzvüdür.
O, Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının (İCAO) METG işçi qrupunun aviasiya meteorologiyası
üzrə eksperti olmaqla İCAO-nun müşavirələrində müntəzəm iştirak edir. O, 2014-cü ildə Kanadanın
Monreal şəhərində keçirilən İCAO və WMO Ümumdünya Meteoroloji təkilatının müştərək konfransında,
2010-cu ildə Ümumdünya Meteoroloji Təşkilatının Honkonq şəhərində keçirilən Aviasiya Meteorologiyası
Komissiyasının konfransında iştirak etmişdir. O, Dövlətlərarası Aviasiya Komitəsinin (MAK) Aviasiya
Meteorologiyası üzrə Koordinasiya Şurasının həmsədridir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının “Yer elmləri”
bölməsinin ekspert şurasının sədr müavinidir. Azərbaycan Respublikasının Mülki Aviasiyasında uzun illər
səriştəli xidmətinə görə Nazim Hüseynov bir çox fəxri fərmanlarla o cümlədən, Azərbaycan Respublikasnın
Mülki Aviasiyasının 75 və 80 illiyi yubiley medalları ilə təltif olunmuşdur.
Elm və tədrisdə nailliyyətlərinə görə Nazim Hüseynov 2013-ci ildən professor elmi adına layiq
görülmüşdür.
Nazim Hüseynov hal-hazırda Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin
“Azəraeronaviqasiya” Hava Hərəkəti İdarəsinin Aviasiya Meteoroloji Mərkəzinin rəisi vəzifəsində çalışır.
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