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Azərbaycan Respublikasının Şuşa şəhərində anadan olmuşdur. 1988-ci ildə hərbi xidmətini başa 

vuraraq Bakı  Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini hazırlıq şobəsinə, 1989-cu ildə isə həmin 

fakültənin əyani şöbəsinə daxil olmuşdur. 1994-cü ildə həmin fakültəni fərqlənmə diplomu ilə 

bitirərək BDU-da aspiranturaya qəbul olmuş və 1999-cu ilədək Bakı Dövlət Universitetinin 

“Beynəlxalq münasibətlər” kafedrasında çalışmışdır. 

1999-cu ildən indiyə kimi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 

Akademiyasının “Beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasət” kafedrasında baş müəllim, 2006-cı 

ildən dosent, 2017-ci ildən isə professor vəzifəsində işləyir. Eyni zamanda, 2001-2012-ci illərdə 

Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Siyasi idarəetmə fakültəsində dekan müavini, 2017-ci ildən isə 

həmin fakültədə dekan vəzifəsində çalışır. 

E.İ.Əhmədov 2001-ci ildə “Böyük dövlətlərin Qarabağ münaqişəsinə dair siyasəti” mövzusunda 

dissertasiya müdafiə edərək siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, 2015-ci ildə isə “Azərbaycan 

Respublikasının Avroatlantik təhlükəsizlik və əməkdaşlıq institutları ilə münasibətləri” 

mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək siyasi elmlər üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi 

almışdır. 

Bununla yanaşı, E.İ.Əhmədov “Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin 

Azərbaycanlı icması”  İctimai Birliyinin Əlaqələndirmə Şurasının sədri,  Qarabağ Araşdırmalar 
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Mərkəzinin rəhbəri vəzifəsində çalışır. 2015-ci ildən İctimai Televiziyada “Qarabağ həqiqətləri” 

verilişinin aparıcısıdır. 

E.İ.Əhmədovun tədqiqatının əsasını təşkil edən Azərbaycanın xarici siyasəti  və  Ermənistanın 

Azərbaycana təcavüzü ilə əlaqədar  300 çap vərəqi həcmində 15  kitab, dərs vəsaiti, proqram, 

metodik vəsait,  eləcə də 200 çap vərəqi həcmində 150-dək elmi məqalənin müəllifidir. 

E.Əhmədovun ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi, Ermənistanın Azərbaycana 

qarşı ərazi iddiaları və  hərbi təcavüzü, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

nizama salınmasına dair aparılan danışıqlarda beynəlxalq təşkilatlar və böyük dövlətlərin 

mövqeyini əks etdirən elmi məqalələri Azərbaycanda və xaricdə (Ankara, İstanbul, Sakarya, 

Bişkek, Elazığ, Kilis, Kişinyov və Tbilisidə) türk, ingilis və rus dillərində çap edilmişdir. 

E.İ.Əhmədov 1998-ci ildə gənc tədqiqatçılar arasında keçirilən müsabiqənin qalibi olmuş və II 

dərəcəli diplomla təltif edilmiş, 2008-ci ildə Azərbaycan KİV İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Rəyasət 

Heyətinin qərarı ilə “Qızıl Qələm” mükafatına layiq görülmüş və Azərbaycan Respublikası 

Təhsil nazirinin 17 sentyabr 2009-cu il tarixli əmrilə “Azərbaycan Respublikasının qabaqcıl 

təhsil işçisi” döş nişanı ilə təltif olunmuşdur. 

2012-ci ildə “Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icması”  İctimai 

Birliyinin təşəbbüsü ilə keçirilən “Yaddan çıxmaz Qarabağ” mövzusunda keçirilən 

ümumrespublika yazı müsabiqəsinin qalibi olmuş və  I yerüçün ayrılan mükafatla,  2013-cü ilin 

may ayında Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş konfransda 

“Dövlətin gənclər siyasətinin həyata keçirilməsində göstərdiyi dəstəyə” görə Bakı Şəhər Gənclər 

və İdman Baş İdarəsinin “Fəxri Fərmanı” ilə təltif edilmişdir. Həmin ilin noyabr ayında isə, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu və YUNESKO üzrə 

Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyasının beynəlxalq xarakterli 2-ci “Şuşa Qrantı” birgə 

müsabiqəsinin qalibi olmuşdur. 2015-ci ildə Türkiyənin Azərbaycandakı Səfirliyinin və 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə “Çanaqqala savaşının 100 illiyi” 

münasibətilə keçirilən müsabiqədə yüksək mükafata layiq görülmüşdür. 2017-ci ildə isə 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasəti və Qarabağ həqiqətləri haqqında KİV 

əməkdaşlarının elmi maarifləndirilməsinə yönəlmiş təbliğat fəaliyyətinə görə Azərbaycan 

Mətbuat Şurasının diplomu ilə təltif edilmişdir. 

Elçin Əhmədov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Dövlət  İdarəçilik  Akademiyasının  Böyük  Elmi  Şurasının, Türkiyədə həşr olunun “Tarihin 

Peşinde” Beynəlxalq Tarix və Sosial Araşdırmalar  dərgisinin  Məsləhət Şurasının, Dövlət 



İdarəçilik Akademiyasının elmi nəşri olan “Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə”,  eləcə 

də  “Geostrategiya” elmi-nəzəri jurnalların redaksiya heyətinin üzvüdür.    

Nəşr edilmiş elmi əsərlərinin 
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