Hümbətov Ramiz Topuş oğlu

1944-cü ilin mart ayının 4-də Cəbrayıl rayonunda
qulluqçu ailəsində anadan olmuşdur.
Təhsili
1951-1961- Cəbrayıl orta məktəbində oxumuşdur.
1961-1967-ci illərdə M.Əzizbəyov adına Azərbaycan
Neft və Kimya İnstitutunun “İstehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması” fakültəsində
“avtomatika və telemexanika” ixtisası üzrə təhsil almış və “mühəndis-elektrik” ixtisasına
yiyələnmişdir.
1968-1971-ci illərdə Moskva şəhərində Ümumittifaq “SUGEO” institutunun “Su
təchizatının avtomatlaşdırılması” laboratoriyasında əyani aspiranturada təhsil almışdır.
1985-1987-ci illərdə Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnstitutunda 2 illik ingilis dili
kursunu bitirmişdir.
1987-ci ildə Kiyev Politexnik İnstitutunda “Mikroprosessorlar və avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemləri” ixtisası üzrə ixtisasartırma fakültəsini bitirmişdir.
İş təcrübəsi
1966-cı ildə M.Kalinin adına teleaparatura və avtomatika cihazları zavodunun
yığma sexində 1-ci dərəcəli montajçı ;
1967-ci ildə Sumqayıtda “Neftkimyaavtomat” Elmi-tədqiqat və Layihə İnstitutunun 3-cü laboratoriyasında 1-ci dərəcəli texnik;
1971-1984-cü illərdə - Ümumittifaq “SUGEO” institutunun Bakı filialının
“Avtomatika və ölçmə cihazları” laboratoriyasında kiçik (1971-1974-cü illər), böyük
elmi işçi (1974-1979-cu illər), “Elmi-tədqiqat işlərinin əlaqələndirilməsi” şöbəsinin
müdiri (1979-1984-cü illər);
1984-2012-ci illərdə - M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft Və Kimya İnstitutunun (1992-ci ildən Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası) “Avtomatika, telemexanika
və elektronika” kafedrasının dosenti (1984-1995-ci illər), kafedra müdirinin elm üzrə
müavini (1990-1995-ci illər), həmin kafedranın professoru (1995-1996-ci illər),
kafedranın müdiri (1996-2011-ci illər, 1997-ci ildən 0,5 ştatda), eyni zamanda

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının elm və texnika işləri üzrə prorektoru (19972010-cu illər),
2012-ci ildən indiyədək - Bakı Ali Neft Məktəbinin Tədris, elm və beynəlxalq
əlaqələr üzrə prorektoru.
Elmi dərəcələri
Texnika elmləri namizədi (1974), texnika elmləri doktoru (1995)
Elmi adları
Böyük elmi işçi (1977), dosent (1988), professor (2000)
Elmi fəaliyyətdə maraq dairəsi
Sənaye sularının təmizlənməsi texnoloji prosesləri və qurğuları, kimya texnologiyasının prosesləri və aparatları, avtomatika, ölçmə texnikası, təbii mühitə, maddələrə,
materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və metodları, telekommunikasiya sistemləri
və vasitələri.
140 elmi əsərin, o cümlədən 15 ixtiranın və 25 dərs vəsaiti və 1 monoqrafiyanın
müəllifidir. 3 elmi namizədi, 1 elmlər doktoru yetişdirmişdir.
Mükafatları
Azərbaycan komsomolunun elm və texnika sahəsində mükafatının laureatı adına
(1977), “SSRİ ixtiraçısı” medalına (1979), “İxtiraçılıq və səmərələşdirmə əlaçısı”
nişanına (1980), “Tərəqqi” (2000) medalına, 15-ə yaxın fəxri fərmanlara layiq görülmüşdür.
BMT Statuslu Beynəlxalq İnformatizasiya Akademiyasının akademiki (2000)
seçilmişdir.

