“Təfəkkür” Universitetinin professorunu Prezident ordenlə təltif etdi.
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Dekabrın 6-da Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham
Əliyevin Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasında idman sahəsində
uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə Elm və Təhsil Mərkəzi “Təfəkkür” Universitetinin idman klubunun müdiri, professor Cavanşir
Qurbanov 2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif olunmuşdur. Bu münasibətlə universitetdə tədbir keçirildi. Tədbirdə çıxış
edən universitetin rektoru professor Rahim Hüseynov böyük diqqətə və
qayğıya görə ölkə başçısına universitetin tələbə və müəllim heyəti
adından və şəxsən öz adından minnətdarlığını bildirdi. Ölkədə bərqərar
olmuş əminamanlığa, Respublikamızın inkişafına, elm və təhsilə göstərdiyi diqqətə və qayğıya görə Ölkə Prezidentinə təşəkkürünü bildirdi.
Cavanşir Qurbanovun əmək fəaliyyətindən danışan professor
Rahim Hüseynov, onun məşqçiliyi və xüsusi xidmətləri sayəsində bir
sıra idmançıların, xüsusilə tələbələrin respublika, Avropa, Dünya və
Olimpiya çempionatında yüksək mükafatlara layiq görüldüyünü dedi.
Bundan sonrakı fəaliyyətində də ona möhkəm cansağlığı, yeni-yeni
uğurlar arzulayan professor Rahim Hüseynov C.Qurbanova universitetin mükafatını və xatirə hədiyyəsini təqdim etdi.
Professor Cavanşir Qurbanov öz çıxışında yüksək qayğıya görə,
ölkə prezidentinə və universitetin rəhbərliyinə minnətdarlığını bildirdi.
* * *

1947-ci il dekabrın 6-da Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1972-ci ildə Azərbaycan Dövlət Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu, 1977-ci ildə
Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutunu bitirmişdir. 1997-ci ildən Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin üzvüdür. Sərbəst güləş üzrə
SSRİ idman ustasıdır. Azərbaycan Respublikası Xalq maarifi əlaçısı, Azərbaycan respublikasının əməkdar məşqçisidir. Beynəlxalq dərəcəli
hakimdir. 2008-ci ildə əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi fəxri adlarına layiq görülüb. Uzun illər Azərbaycan Güləş Federasiyasının
vitse prezidenti olub. İdman sahəsində uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə 2-ci
dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif olunmuşdur. 1996-2016-cı illərdə Elm və Təhsil Mərkəzi “Təfəkkür” universitetində kafedra
müdiri işləmiş və hazırda idman klubunun rəhbəridir.
Kafedranın yarandığı 1996-cı ildən universitetdə müxtəlif idman növlərinin inkişafına nail olmuşdur. Universitetin futzal komandası ali
təhsil müəssisələri arasında keçirilən respublika çempionatının 2 dəfə (2001-2002-ci illərdə) qalibi olmuşdur. Universitetin tələbələri Nazim
Əlicanov 2004-cü ildə sərbəst güləş üzrə Avropa çempionu olmuş, Nurəddin Rəcəbov yunan-Roma güləşi üzrə gənclərin Avropa
çempionatında 2-ci yerə çıxmışdır. Universitetin tələbəsi Fərid Mansurov Afina Olimpiya Oyunlarının qızıl medalına layiq görülmüşdür.
1970-ci ildən 1990-cı ilə kimi Bakı güləş idman məktəbində məşqçi və direktor vəzifəsində çalışmışdır. Bu müddət ərzində rəhbərlik
etdiyi məktəbin məşqçiləri sərbəst güləş üzrə dünya, Avropa və SSRİ çempionu Xəzər İsayev, sərbəst güləş üzrə dünya çempionu Vüqar
Orucov, Yunan-Roma güləşi üzrə dünya çempionatının gümüş mükafatçısı, Avropa çempionu Natiq Eyvazov, Avropa çempionatının gümüş
mükafatçısı Azad Əliyev kimi görkəmli idmançılar yetişdirmişdir.
Cavanşir Qurbanovun yetirmələrindən Rüstəm Ağayev 2003-cü ildə sərbəst güləş üzrə Avropa çempionatının bürünc mükafatçısı
olmuş, 2004-cü ildə Afina Yay Olimpiya Oyunlarında isə V yerə çıxmışdır.
Onun məşqçilik və əmək fəaliyyəti zamanı 10-a yaxın idman ustası və bir çox müxtəlif dərəcəli idmançılar yetişdirilmişdir.

