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M Ə L U M A T 

 

Tahir Musa oğlu Pənahov 10 iyun 1936-cı ildə Qərbi Azərbaycanın Dağ Borçalısının Soyuqbulaq kəndində anadan 

olmuşdur. 1955-ci ildə Gürcüstanın Bolnisi rayonun Faxralı kənd orta məktəbini «Qızıl medalla» bitirdikdən sonra 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti - ADPU) fizika-riyaziyyat 

fakültəsinə qəbul olunmuşdur.  

1960-cı ildə ali məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirdikdən sonra təyinatla Azərbaycan Politexnik İnstitutunun fizika 

kafedrasına baş laborant vəzifəsinə  göndərilmişdir. 1962-ci ildə Respublika MEA-nın Fizika İnstitutunda aspiranturaya 

qəbul olunmuş və həmin il M.V.Lomonosov adına  Moskva Dövlət Universitetinə göndərilmiş, 1962-ci ildə AzPİ-

də  baş müəllim vəzifəsinə keçmişdir. 

1964-cü ildə dəvətnamə ilə Aşqabad şəhərinə, Türkmənistan Dövlət Universitetində fizika fakültəsində ixtisas 

dərslərində mühazirə oxumaq üçün ezam olunmuşdur. O,1966-cı ildə "NizFe ərintisinin qalvonomaqnit və termomaqnit 

effektinə tantal və molibdenin təsiri" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 

Tahir müəllimin namizədlik müdafiəsindən sonrakı illərdə elmi fəaliyyətini davam etdirərək gəncləri elmi işə cəlb 

etmiş və onlara rəhbərlik edərək alim kimi yetişmələrinə nail olmuşdur.  

1975-ci il sentyabr ayının 15-dən Azərbaycan Politexnik İnstitutundan indiki  Azərbaycan Memarlıq və İnşaat 

Universiteti (AzMİU) ayrıldı. Həmin vaxtdan o, AzMİU-da işləyir. 

1988-ci ildə "Nikel əsasında ikiqat və üçqat ərintilərin strukturu və fiziki xassələri" mövzusunda doktorluq 

dissertasiyası işini müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almış və sonra professor vəzifəsinə 

seçilmişdir. 

Amorf maqnit yumşaq ərintilərin (Fe-Ni-Si-B) tədqiqi nəticəsində yüksək maqnit nüfuzluğu, maqnit induksiyası 

və xüsusi elektrik müqaviməti böyük olan materiallar alınmış, onların fiziki xassələri öyrənilmiş, müşahidə olunan 

anomaliyaların, faza keçidlərinin, polimorf çevrilmələrin elmi-nəzəri əsaslarını işləmiş və istehsalata tətbiqini təmin 

etmişdir. 

İstehsalatla bağlı 18 elmi-tədqiqat işini tövsiyə etmişdir. Həmçinin arqon qazının digər  qazlarla qarışığı olan daha 

keyfiyyətli arqomiks qazını qaynaq işlərinə tətbiq etmiş, yeni ixtira kimi patent almışdır. 

1960-cı ildən indiyədək onun rəhbərliyi altında 15-dən çox doktorantı namizədlik, 20-dən çox magistrantı 

dissertasiya işi müdafiə etmişdir. 
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