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GİRİŞ 

 

2018-ci il 01 dekabr tarixinə olan məlumata əsasən 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda 222 nəfər çalışır, onlardan 131 

nəfəri elmi işçidir: 6 nəfər Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 

müxbir üzvü; 46 nəfəri elmlər doktoru; 64 nəfəri fəlsəfə doktorudur.  

İnstitutun elmi işçilərinin yaş həddi üzrə məlumat: 

 

KADR POTENSİALI 
 

 

Yaş 

həddi 

Elmi işçilər Onlardan elmi dərəcəsi olanlar 

 

cəmi 

 

kişi 

 

qadın 

elmlər doktoru fəlsəfə doktoru 

cəmi kişi-

lər 

qadın-

lar 

cəmi kişi-

lər 

qadın-

lar 

30 yaşa 

qədər 

8 2 6 - - - - - - 

30-39 

yaşda 

25 10 15 - - - 22 10 12 

40-49 

yaşda 

23 11 12 7 6 1 12 4 8 

50-59 

yaşda 

25 19 6 7 7 - 15 11 4 

60-69 

yaşda 

32 28 4 20 19 1 12 9 3 

70 və 

yuxarı 

yaşda 

18 15 3 12 12 - 3 1 2 

Elmi 

işçilərin 

ümumi 

sayı 

131 85 46 446 44 2 64 35 29 
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İnstitutun strukturu: 

 

№ Şöbələr Ümumi 
say 

Əvəzçilər e/d f/d 

1 Rəhbərlik 4 (-) 2 1 

2 Funksional analiz şöbəsi 21 6 7 8 

3 Riyazi analiz şöbəsi 17 7 4 5 

4 Qeyri-harmonik analiz şöbəsi 18 5 2 10 

5 Funksiyalar nəzəriyyəsi şöbəsi 7 3 3 3 

6 Diferensial tənliklər şöbəsi 15 7 8 3 

7 Riyazi-fizika tənliklər şöbəsi 11 4 2 5 

8 Optimal idarəetmə şöbəsi 18 8 8 1 

9 Cəbr və riyazi məntiq şöbəsi 11 1 (-) 4 

10 Hesablama riyaziyyatı və 
informatika şöbəsi 

13 (-) (-) 4 

11 Dalğa dinamikası şöbəsi 10 1 3 5 

12 Sürüncəklik nəzəriyyəsi şöbəsi 7 1 1 3 

13 Elastiklik və plastiklik nəzəriyyəsi 
şöbəsi 

10 1 1 5 

14 Maye və qaz mexanikası şöbəsi 6 1 1 3 

15 Tətbiqi riyaziyyat şöbəsi 6 (-) 2 1 

16 Siqnalların emalının riyazi 
problemləri laboratoriyası 

5 1 - 1 

17 Elmi texniki informasiya şöbəsi 5 1 1 (-) 
18 Beynəlxalq Əlaqələr şöbəsi 3 1 (-) 1 

19 Təhsil şöbəsi 2 (-) 1 (-) 
20 Ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi 2 1 (-) 1 

21 AMEA-nın Xəbərləri və RMİ-nin 
Əsərləri jurnallarının redaksiyası 

7 (-) (-) (-) 

22 Kitabxana 2 (-) (-) (-) 

23 Mühasibatlıq 6 (-) (-) (-) 
24 Kadrlar şöbəsi 5 (-) (-) (-) 
25 Ümumi şöbə 12 (-) (-) (-) 
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I. ELMİ-TƏDQİQAT İŞLƏRİ PLANININ YERİNƏ YETİRİLMƏSİ 

HAQQINDA ÜMUMİ MƏLUMAT 

2018-ci ildə AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda elmi-

tədqiqatlar riyaziyyat və mexanika sahələri üzrə (6-ı riyaziyyat, 1-i 

mexanika olmaqla) 7 elmi istiqaməti əhatə edir: 

 Harmonik və qeyri-harmonik analiz. 

AMEA-nın müxbir üzvləri, professorlar: Bilal Bilalov, Vaqif Quliyev;  

f-r.e.d., prof. Həmidulla Aslanov. 

 Ridge funksiyalar və neyron şəbəkələrlə yaxınlaşmalar.  

AMEA-nın professoru, r.e.d. Vüqar İsmayılov 

 Diferensial tənliklərin spektral və keyfiyyət nəzəriyyəsi. 

AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Rauf Hüseynov,  

f-r.e.d., prof. Əkbər Əliyev 

 Optimal idarəetmə nəzəriyyəsi və variasiya hesabı.  

AMEA-nın müxbir üzvü,prof. Misir Mərdanov 

 Qeyri-xətti dinamika məsələlərində idarəetmənin vizuallaşdı-

rılması və kompyuter texnologiyaları. 

    t.e.n.,dos. Həsən Nağıyev 

 Azərbaycanda riyaziyyatın inkişafı tarixi.  

 f.-r.e.n.,dos. Əli Babayev 

 Deformasiya olunan bərk cism, maye və qaz mexanikasının 

nəzəri və tətbiqi problemləri. 

f-r.e.d, professorlar: Cəfər Ağalarov,  

Vaqif Hacıyev, Qabil Əliyev, Lətif Talıblı;  

AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d. Qeylani Pənahov. 
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2018 7 18 105 - - 105 - - 

 

Hesabat müddətində İnstitut əməkdaşları Azərbaycan MEA 

Rəyasət Heyəti tərəfindən təsdiq edilmiş elmi və prioritet istiqamətlər 

proqramına uyğun olaraq, 18 mövzu və 105 iş üzrə (76-ı riyaziyyat, 

29 isə mexanika olmaqla) tədqiqatlar aparılmışdır. 

Əməkdaşların aldıqları elmi nəticələr, müxtəlif  beynəlxalq və 

respublika səviyyəli elmi konfrans, simpozium və seminarlarda 

müzakirə edilmiş, mütəxəsisslər tərəfindən bəyənilmiş və əksəriyyəti 

nüfuzlu jurnallarda çap olunmuşdur. 

I. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyətinin 

5/9 nömrəli 15 mart 2017-ci il tarixli Qərarı ilə “Neyron şəbəkələrdə 

approksimasiya və freymlərin bəzi sualları” mövzusunda elmi-

tədqiqat proqramı 24 ay müddətinə təsdiq edilmişdir (Riyaziyyat və 

Mexanika İnstitutunun "Qeyri-harmonik analiz", "Funksiyalar 

nəzəriyyəsi" və "Hesablama riyaziyyatı və informatika" şöbələri).  

Proqramın rəhbəri: AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Bilal 

Bilalov.  

  II. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət 

Heyətinin 14 mart 2018-ci il tarixli 7/3 saylı Qərarı ilə “Müasir 

kompüter proqramlarının köməyi ilə kəsilməz və diskret proseslərin 
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riyazi modelləşdirilməsi və optimallaşdırılması” mövzusunda elmi 

tədqiqat proqramı 24 ay müddətinə təsdiq edilmişdir (Riyaziyyat və 

Mexanika İnstitutunun “Optimal İdarəetmə” şöbəsi, Bakı Dövlət 

Universiteti, AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, Azərbaycan 

Prezidenti Yanında İdarəçilik Akademiyası, Bakı Ali Neft Məktəbi). 

Proqramın rəhbəri: AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Misir 

Mərdanov.  

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin 

İnkişafı Fondunun “Elm-Təhsilin İnteqrasiyası” qrant 

müsabiqəsi üzrə qalib layihələrin siyahısı: 

 

1. Qeyr-səlis məntiq əsasında universitetlərin göstəricilərinin təhlili 

üsulları və informasiya. AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Misir 

Mərdanov. 

2. Cüttərtibli diferensial operatorlar üçün spektral analizin düz və tərs 

məsələləri. f-r.e.d., prof. Hidayət Hüseynov. 

3. Ridge funksiyaların, neyron şəbəkələrin çoxlaylı perseptron (MLP) 

modelinin approksimativ xassələrinin araşdırılması və tətbiqləri. 

AMEA-nın professoru, r.e.d. Vüqar İsmayılov. 

4. Elliptik tip diferensial-operator tənliklər üçün sərhəd şərtlərinə 

spektral parametr və qeyri-məhdud operator daxil olan bəzi sərhəd 

məsələlərinin tədqiqi və onun mexanika məsələlərinə tətbiqi. r.e.d., 

prof. Nigar Aslanova. 
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5. Struktur dissipasiyalı yarımxətti psevdohiperbolik tənliklər 

sisteminin qlobal həllərinin tədqiqi və onların kvant mexaniki 

sistemlərə tətbiqi. f-r.e.d., prof. Əkbər Əliyev. 

6.  Anizotrop örtüklərin gərgin deformasiya tənlikləri üçün spektral 

məsələlər və onların tətbiqləri. f-r.e.n., dos. Tamilla Həsənova. 

7. Qeyri-xətti dinamik obyektlərin harmonik və impulsiv idarəsinin 

təsirləri şəraitində optimal idarə metodlarının işlənilməsi (neft emalı 

prosesləri nümunəsində t.e.n., dos. Həsən Nağıyev. 

8. Nəsirəddin Tusinin elmi yaradıcılığında riyaziyyat və məntiq.  

f-r.e.n., dos. Əli Babayev. 

9. Boru kəmərləri ilə axınlarda döyüntülü rejimlərdən yaranan 

fəsadların tədqiqi və tənzimlənməsi. AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d. 

Qeylani Pənahov. 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin 

İnkişafı Fondunun 1-ci Azərbaycan-Rusiya birgə beynəlxalq 

qrant müsabiqəsi üzrə qalib layihələrin siyahısı: 

 

1. Morri tipli fəzalar və xüsusi törəməli diferensial tənliklərə tətbiqləri. 

AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Vaqif Quliyev. 

2. Operatorlar nəzəriyyəsində funksiyalar nəzəriyyəsi metodları . 

AMEA-nın müxbir üzvü, prof.  Bilal Bilalov. 

 

   

 

 



9 
 

II. MÜHÜM NƏTİCƏLƏR 

2018-ci ilin noyabr ayında İnstitutun Elmi Şurasının 

iclaslarında 18 mövzunun hər biri üzrə elmi işçilərin hesabatları 

dinlənilmiş və aşağıdakı beş elmi iş mühüm nəticə kimi qəbul 

edilmişdir: 

 

“Dəyişən dərəcəli kvazibanax Lebeq fəzalarında 

Kolmoqorov tipli kompaktlıq meyarları və kəsr 

maksimal operatorun kommutatorunun Orliç və 

ümumiləşmiş Orliç-Morri  fəzalarında 

məhdudluğu üçün meyarlar”. 

 

 

İcraçılar: AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Vaqif 

Quliyev, AMEA-nın professoru, r.e.d.  Rövşən 

Bəndəliyev. 

 

İşdə, dəyişən dərəcəli kvazibanax Lebeq fəzalarında 

Kolmoqorov tipli kompaktlıq meyarları alınmış, kəsr maksimal 

operatorun kommutatorunun Orliç və ümumiləşmiş Orliç-Morri 

fəzalarında məhdudluğu üçün zəruri və kafi şərtlər isbat edilmişdir.  

 İş çap olunub: 1. R. A. Bandaliyev, S.G.Hasanov. On 

denseness of  
0C  and compactness in   )( xpL for 1)(0  xp  

Moscow Mathematical Journal, 18:1 (2018), 1–13 (WoS) (IF-

0.704) (Q3) 
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 2. R.Bandaliyev, P.Górka. Relatively compact sets in variable-

exponent Lebesgue spaces. Banach Journal of  Mathematical 

Analysis, 12 (2018), no. 2, 331-346 (WoS) (IF-0.625) (Q3). 

 3. V.S.Guliyev, F.Deringoz, Some characterizatios of Lipschitz 

spaces via commutators on generalized Orlicz-Morrey spaces. 

Mediterranean Journal of Mathematics, 15 (2018), no. 4, Art. 180, 

19 pp.(WoS) (IF-1.000)  Q1. 

 4. V.S.Guliyev, F.Deringoz, S.G.Hasanov, Commutators of 

fractional maximal operator on Orlicz spaces, Mathematical Notes, 

104 (4) (2018), 498-507, (WoS) (IF-0.484)Q3. 

 5. F.Deringoz, V.S.Guliyev, S.G.Hasanov, Commutators of 

fractional maximal operator on generalized Orlicz-Morrey spaces, 

Positivity, 22 (1) (2018), 141-158(WoS) (IF-0.661)Q2. 

 

“Morri tip fəzalarda həyəcanlanmış eksponent 

sisteminin bazislik xassələri”.   

 

İcraçı: AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Bilal Bilalov. 

İşdə xətti fazaya malik eksponent sisteminin 

Morri tip fəzalarda bazislik xassələrinin öyrənilməsi üçün sərhəd 

məsələsi metodu işlənilib və meyarlar alınıb.   

 İş çap olunub: Б.Т. Билалов О базисности возмущенной 

системы экспонент  в пространствах типа Морри. Сибирский  

Математический журнал, 2019 (çapa qəbul olunub). 
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“Diskret idarəetmə 

məsələlərində Pontryaqinin 

maksimum prinsipinin yeni 

analoqu və ikinci tərtib zəruri 

şərtlər”. 

 

İcraçılar: AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Misir Mərdanov, 

f-r.e.d., prof. Telman Məlikov. 

İşdə diskret sistemlə təsvir olunan optimal idarəetmə məsələsi 

üçün yeni anlayışlar daxil etmək və məsələnin verilənləri üzərinə 

daha az şərtlər qoymaqla “Pontryaqinin maksimum prinsipinin yeni 

analoqu”  və  ikinci tərtib daha konstruktiv zəruri şərtlər alınmışdır. 

İş çap olunub: 1. M.J.Mardanov, T.K.Melikov, S.T.Malik. On 

Strengthening of optimality conditions in discrete control systems. 

Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics. 

№1, vol. 44, 2018, pp. 135-154, (WoS), Emerging Sources Citation 

Index. 

2. M. Дж. Марданов, Т. К. Меликов, С.Т.Малик. Новый 

дискретный аналог принципа максимума Понтрягина. Doklady 

Mathematics. 2018, т. 483,  1, стр. 1–3  (A New Discrete Analogue 

of Pontryagin’s Maximum Principle – Vol 98, 3, p. 1–3). (WoS) 

0,534, Q3.  

3. M. Дж. Марданов, Т. К. Меликов, С.Т.Малик.  К теории 

оптимальных процессов в дискретных системах. 

Математические заметки jurnalına çapa qəbul olunub. 
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"Diskret Hilbert çevirməsinin və Berlinq 

çevirməsinin xassələri" 

 

İcraçı: r.e.d. Rəşid Əliyev. 

 

İşdə Lebeq inteqralının ümumiləşməsi olan A -inteqral 

anlayışından istifadə edilərək mütləq inteqrallanan funksiyaların 

Berlinq çevirməsinin xassələri tədqiq edilmiş, onların A -

inteqrallanan olması isbat olunmuş və Riss bərabərliyinin analoqu 

alınmışdır. 

İş çap olunub: R.A.Aliev, Kh.I.Nebiyeva, “The A-integral and 

restricted Ahlfors–Beurling transform”. Integral Transforms and 

Special Functions, 29:10 (2018), 820-830, (WoS) İF 0.828.  

 

"Xətti və qeyri-xətti diferensial operatorların 

struktur xassələri". 

 

İcraçı: r.e.d., prof. Ziyatxan Əliyev. 

 

İlk dəfə dördüncü tərtib adi diferensial operatorlar üçün 

qoyulmuş qeyri-xətti məxsusi qiymət məsələlərinin həllərinin 

sonsuzluqdan bifurkasiyası tam tədqiq olunmuş və həllər 

çoxluğunun asimptotik bifurkasiya nöqtələrindən və parçalarından 

budaqlanan və onalrın ətrafında adi nodal xassələrə malik olan 

qeyri-məhdud kontinuumlarının varlığı isbat edilmişdir. 
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İş çap olunub: Z.S.Aliyev, N.A.Mustafayeva. Bifurcation of 

solutions from infinity for certain nonlinear eigenvalue problems of 

fourth-order ordinary differential equations. Electron. Journal 

Differential Equaitons, v.2018 (2018), №98, pp.1-19 (WoS) (IF-

0.944). 

 

III. TƏTBİQ OLUNMUŞ ELMİ NƏTİCƏLƏR 

 

  

 2018-ci il ərzində İnstitutun “Maye və qaz mexanikası” 

şöbəsinin əməkdaşları AMEA-nın müxbir üzvü Qeylani Pənahov və 

dosent Eldar Abbasov Çin Xalq Respublikasında CNOOC neft 

şirkətinin Bohai Bay dəniz yatağında laya yeni qeyri tarazlı qaz-

maye sistemi ilə təsir edən innovasion texnologiyanı mədən 

şəraitində tətbiq etmişlər. Dəniz şəraitində C12ST01 saylı vurucu 

quyuda texnoloji əməliyyat müvəffəqiyyətlə həyata keçirilmiş və 

sıxışdırmada effektivliyin artırılması texnologiyası realizə 
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olunmuşdur. Texnologiyanın tətbiqi nəticəsində təsir olunan 

ətrafdakı istismar quyularında neftin debitin artırılması müşahidə 

olunmuşdur (Akt əlavə olunur). 

 Şöbənin əməkdaşları həmçinin “Binaqadı Oil Company” 

şirkətində 4 (dörd) istismar quyusunda neftveriminin 

intensivləşdirilməsi ilə əlaqədar əməliyyat aparmış və  müsbət 

nəticələr almışlar. 

          

IV. FUNDAMENTAL ELMLƏ TƏHSİLİN ƏLAQƏSİ 

 

 “Elm və təhsilin inteqrasiyası” ilə bağlı Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun elan 

etdiyi, icra müddəti 12 ay olan “Qeyri-səlis məntiq əsasında 

universitetlərin göstəricilərinin təhlili üsulları və informasiya 

analitik sistemin işlənməsi” adlı qrant layihəsinin qalibi olmuşdur 

(Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun “Optimal İdarəetmə” 

şöbəsi, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət Texniki 

Universiteti, Lənkəran Dövlət Universiteti). 

 İl ərzində Səbail rayonundakı 162 nömrəli məktəbin müəllim 

və şagirdləri ilə görüş keçirmişəm, 17 noyabr tarixdə Nizami 

rayonundakı Zəngi liseyində müəllim, valideyin və şagirdlərlə 

keçirilən görüşdə iştirak etmişəm. 

 17 oktyabr 2018-ci il tarixdə AMEA-nın Riyaziyyat və 

Mexanika İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, professor 

Misir Mərdanov Bilik fondunun xətti ilə 20 N-li məktəbədə müəllim və 

şagirdlər qarşısında çıxış etmişdir. 
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 17 noyabr 2018-ci il tarixində Nizami rayonundakı Zəngi 

liseyində müəllim, valideyin və şagirdlərlə keçirilən görüşdə iştirak 

etmişəm. Lisey rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə institutun bir qrup 

əməkdaşı məktəbdə şagirdlərin riyazi biliklərinin artırılması ilə bağlı il 

ərzində həyata  keçiriləcək tədbirlər planını müzakirə etmişlər. 

     İnstitutun əməkdaşları elmi işləri ilə yanaşı ölkəmizin 

müxtəlif təhsil müəssisələrində (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan 

Dövlət Pedaqoji Universiteti, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat 

Universiteti, Azərbaycan Texniki Universiteti, Milli Aviasiya 

Akademiyası, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

İdarəçilik Akademiyası, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye 

Universiteti, Xəzər Universiteti, Sumqayıt Dövlət Universiteti, 

Mühəndislik Akademiyası, Bakı Ali Neft Məktəbi, Lənkəran Dövlət 

Universiteti) mühazirələr oxumuş, ixtisas kursları aparmış, bakalavr 

və magistr dissertasiya işlərinə elmi rəhbərlik etmişlər, prof. Ədalət 

Axundov, prof. Həmidulla Aslanov və dosent Əlizadə Seyfullayev 

Gəncə Dövlət Universitetində yekun Dövlət Attestasiya 

Komissiyasının, prof. İ.M.Nəbiyev Azərbaycan Dövlət Neft və 

Sənaye Universitetində Dövlət Attestasiya Komissiyasının Riyaziyyat 

üzrə sədrləri olmuşlar. İnstitutun alimləri universitetlərdəki SABAH 

qruplarına dərs deyirlər.  

 İnstitut əməkdaşlarının bir qrupu Tələbə Dövlət Komissiyasının 

ekspertləri kimi qəbul imtahanlarının keçirilməsində və test 

proqramlarının hazırlanması işində iştirak edirlər.  
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 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 

tərəfindən keçirilmiş müsabiqədə İnstitutun 

əməkdaşı Əbdürrəhim Quliyev 11-ci siniflər üçün 

Riyaziyyat dərsliyinin (azərbaycan və rus 

dillərində) qalibi olmuşdur. 

 Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 

"Riyaziyyat" 10-cu və 11-ci siniflər üçün 2 (iki) və "Riyaziyyat" üzrə 1 

(bir) test toplulularının (həmmüəlliflərindən biri "Riyazi fizika 

tənlikləri" şöbəsinin aparıcı elmi işçisi Əbdürrəhim Quliyev) dərc 

olunmuşdur.   

 "Riyazi fizika tənlikləri" şöbəsinin böyük elmi işçiləri Aynur 

Həsənova və Lalə Əliyeva (M.Ə.Şahverdiyev, S.Ə.Həsənova ilə 

birgə) "Riyazi analiz. Sıralar nəzəriyyəsinin elementləri" (III hissə) 

dərs vəsaiti dərc etmişlər. 

 Professor Ədalət Axundov 7-8 may 2018-ci il tarixində 

Lənkəran Dövlət Universitetində keçirilən ümummilli lider Heydər 

Əliyevin anadan olmasının 95-ci il dönümünə həsr olunmuş “Müasir 

inkişaf mərhələsində elm, təhsil və istehsalatın vəhdəti” adlı 

Respublika Elmi-praktik konfransda iştirak etmişdir. 

Bakı Dövlət Universiteti və Azərbaycan Dövlət Dəniz 

Akademiyasının 27 müəllimi İnstitutda təcrübi iş mübadiləsi 

keçmişlər.  

 AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Vaqif Quliyev Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında AAK-ın Rəyasət Heyətinin üzvü; 

professorlar: Həmidulla Aslanov, Alik Nəcəfov, Hidayət Hüseynov, 
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Lətif Talıblı, Nazilə Rəsulova, Qabil Əliyev, Soltan Əliyev, Vəli 

Qurbanov Riyaziyyat və Mexanika üzrə Ekspert Şurasının üzvləri 

kimi fəaliyyət göstərmişlər.  

 

V. BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR 

2018-ci ildə İnstitut bir çox xarici ölkələrin aparıcı elmi 

mərkəzləri ilə qarşılıqlı elmi əlaqələrini davam etdirmişdir:  

 “Neftin və qazın hidrodinamika məsələlərinin tədqiqi, yeni 

neftqazçıxarma texnologiyalarının tədqiqi və işlənməsi” Rusiya 

Təbiət Elmləri Akademiyası; Neftqazçıxarma Proseslərinin 

Sistemli Tədqiqatlar İnstitutu, (Rusiya); 

 “Neftin qalan ehtiyatlarının laydaxili qazəmələgətirmə ilə 

çıxarılması texnologiyasının işlənməsi” New Mexico Institute of 

Mining and Technology (ABŞ); 

 “Neftmədən mexanikası məsələlərinin tədqiqi; yeni 

neftqazçıxarma texnologiyalarının tədqiqi; işlənməsi və tətbiqi”  GCC 

Group İnc. Çin Xalq Respublikası (Pekin). 

AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d. Qeylani Pənahov,  

dos. Eldar Abbasov. 

 “Müxtəlif sinif şaxələnən təsadüfi proseslərin tədqiqi” İvano 

Franko adına Lvov Milli Universiteti Ukrayna (Lvov).                                                    

f-r.e.d., prof. Soltan Əliyev. 

 “Funksional fəzalar nəzəriyyəsi və harmonik analizin 

problemləri” Rusiya Elmlər Akademiyasının V.A.Steklov adına 

Riyaziyyat İnstitutu və Xalqlar Dostluğu Universiteti (Moskva).                   
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AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Vaqif Quliyev. 

 "Approksimasiya və freym nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri" 

Danimarka Texniki Universiteti (Danimarka).                                 

AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Bilal Bilalov. 

 "Dəyişən dərəcəli fəzalarda elliptik tip tənliklər üçün aradan 

qaldırma və approksimasiya məsələləri" Salerno Universiteti 

(İtaliya).          

f-r.e.d.,prof. Fərman Məmmədov. 

  

Hesabat dövründə aşağıda göstərilən xarici elmi təşkilat və 

tədqiqat mərkəzləri ilə birgə əməkdaşlığa dair imzalanmış 

müqavilələr əsasında elmi araşdırmalar və təhsil sahəsində işlər 

davam etdirilmişdir: 

 Rusiyanın Samara Aerokosmik İnstitutu 

 Hindistanın Alligarh Muslim Universiteti.  

 Rusiya Elmlər Akademiyası Sibir Bölməsi S.L.Sobolev   

        adına Riyaziyyat İnstitutu. 

 M.V.Lomonosov adına Şimal (Arktika) Federal Universiteti. 

 Don Dövlət Texniki Universiteti. 

 Pitirim Sorokin adına Sıktıvkar Dövlət Universiteti. 

 Voloqda Dövlət Universiteti  

Hesabat ilində İnstitutun keçmiş əməkdaşları: İlham Əliyev, 

Heybətqulu Mustafayev, Anar Dosiyev, Fəxrəddin Abdullayev, 

Surxay Əkbərov, Varqa Kələntərov, Daniyal İsrafilov, Mübariz 

Qarayev, Rauf Əmirov, Kamal Soltanov, Oqtay Muxtarov, Sədulla 
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Cəfərov, Azər Xanməmmədov, Xanlar Məmmədov, Azər Kərimov, 

Zaməddin İsmayılov, Mənsur İsmayılov və b. Türkiyənin aparıcı elm 

və təhsil müəssisələrində fəaliyyətlərini davam etdirmiş və İnstitutun 

elmi və elmi-təşkilatı fəaliyyətində yaxından iştirak etmişlər. 

2018-ci ildə Respublikadan kənarda beynəlxalq elmi konfrans, 

simpozium və seminarlarda aşağıda adları çəkilən alimlərimiz iştirak 

etmişlər:  

Bilalov Bilal Rusiya, Moskva, Ufa, 
Türkiyə, İstambul 

Aslanov Ramiz Rusiya, Moskva,  Kazan,  
Naberejniye Çelnı 

İsmayılov Vüqar Türkiyə Qəbzə 
Əliyev Soltan Ukrayna, Dnepr 
Quliyev Vaqif Rusiya, Rostov, Moskva 

Türkiyə, Kırşeir 
Qırğızıstan, Bişkek 

Bəndəliyev Rövşən Türkiyə, Kırşeir,  
Rusiya, Rostov, 
Gürcüstan, Batumi 

Babayev Əli Rusiya Sankt-Peterburq 
Pənahov Qeylani Çin Xalq Respublikası Pekin,  
Abbasov Eldar Çin Xalq Respublikası Pekin,  
Əbdürrəhim Quliyev Türkiyə İstanbul 

 

 

VI. ELEKTRON ELMİN VƏZİYYƏTİ 

İnstitutunun veb səhifəsində (www.imm.az) bütün məlumatlar 

3 dildə (Azərbaycan, ingilis və rus dillərində) təqdim edilir. Veb 

səhifədə  
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 İnstitutun tarixi, hazırdakı fəaliyyəti; Elmi Şura; Elmi seminar; 

Görüşlər; Dissertasiya şurası (Avtoreferat və Dissertasiyalar); 

Əməkdaşların elmi əsərləri haqqında məlumatlar; Şöbələrin 

hesabatları; Konfranslar; Jurnallar; Dünyada riyaziyyat və mexanika 

elmləri sahəsində ən mühüm yeniliklər və hadisələr.  

 Sayta il ərzində 669 xəbər yerləşdirilib. 2018-ci il ərzində 

www.imm.az saytına dünyanın 97 müxtəlif ölkəsindən 473428 baxış 

olmuşdur. 

 

VII. NƏŞRİYYAT FƏALİYYƏTİ 
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207 

 

150 

 

3 

 

- 

 

152 

 

58 

 

76 

və 34 

Scopus 

 

8 

 

1400 

 

Əməkdaşların məqalələrinə 1400 isnad olunub.  

2018-ci ildə elmi əsərlərinə ciddi istinad edilmiş alimlərimiz: 



21 
 

1. AMEA-nın müxbir üzvü, professor Vaqif Quliyev -32  

2. AMEA-nın professoru, r.e.d. Vüqar İsmayılov-16 

3. AMEA-nın professoru, r.e.d. Rövşən Bəndəliyev-2 

4. f-r.e.d., professor Lətif Talıblı-2 

5. f-r.e.d., professor Fərman Məmmədov-1 

6. f-r.e.d., professorlar: Nazim Kərimov və Ziyatxan Əliyev -1 

7. f-r.e.d., professor Faiq Nağıyev -1 

8. f-r.e.n., dos. Raisə Kazımova və m.ü.f.d. Emin Bağırov-1 

 

04 dekabr 2018-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasında Elmin İnkişafı 

Fondunun dəstəyi ilə «Şpringer Nature» beynəlxalq nəşriyyatının 

birgə keçirdiyi tədbirdə məlumat verildi ki 2013-2017-ci illərdə həmin 

təşkilatın jurnallarında çap olunmuş məqalələrin 18%-ni (yəni 

320 məqalə) AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 

payına düşür. 

 

Azərbaycanda nəşr olunmuş 1 kitab,  2 dərslik, 1 dərs vəsaiti, 

 3 test toplusu və 2 metodik göstəriş: 

 

 

Misir Mərdanov "1920-ci ilədək Ali məktəblərdə 

oxumuş Azərbaycanlılar"2018, 480 səh. I cild, A 

hərfi     (Ensiklopedik soraq kitabı) 
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Əbdürrəhim Quliyev 11-ci siniflər 

üçün Riyaziyyat dərsliyi 

(azərbaycan və rus dillərində) 

 

 

Riyazi analiz. Sıralar nəzəriyyəsinin elementləri.  

(III hissə). M.Ə.Şahverdiyev, A.H.Həsənova, 

L.R.Əliyeva, S.Ə.Həsənova. AzTU-nun mətbəəsi,  

Bakı 2018,  144s. 

 Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən "Riyaziyyat" 10-cu və 11-ci 

siniflər üçün 2 (iki) və "Riyaziyyat" üzrə 1 (bir) test toplulularının 

(həmmüəlliflərindən biri "Riyazi fizika tənlikləri" şöbəsinin aparıcı 

elmi işçisi Əbdürrəhim Quliyev) dərc olunmuşdur.   

 

Metodik göstərişlər: 

 

AMEA-nın müxbir üzvü, prof. B.Bilalov, Z.Zabidov, 

H.Nağıyev, S.Sadıqova. Siqnallar. Təsnifatı. Veyvlet 

analiz. Bakı 2018, 133 səh. 
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AMEA-nın müxbir üzvü, prof. B.Bilalov, Z.Zabidov, 

H.Nağıyev, S.Sadıqova. Peyk verilənlərinə görə 

şoran torpaqların identifikasiyasının riyazi 

metodları. Bakı 2018, 85 səh. 

 

Xaricdə nəşr olunmuş 3 kiatb: 

   

Заид Халилов. "Основы функционального 

анализа", Москва URSS, 2018, 251стр. 

 

 

 

Magomed F.Mekhtiev. Vibrations of Hollow Elastic 

Bodies. Springer. 212 p. 

 

 

 

Kaveh Hariri Asli, Soltan Əliyev, Sabu Thomas, 

Deepu A.Gopakumar. Handbook of resarch for 

fluid and solid mechanics. Theory, Simulation and 

Experiment. Apple Academic Press.,USA, 2018, 

296p. 
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2018-ci ildə İnstitutda 4 elmi jurnal çap olunmuşdur: 

 

 

 

• Jurnallar Clarivate Analytics, Mathematical Reviews, Zentralblatt 

MATH bazalarında və Rusiya Elmlər Akademiyasının Referativ 

jurnalında referatlaşdırılır.  

• Jurnallar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında AAK-

ın tövsiyə etdiyi  dövrü elmi nəşrlərin siyahısına daxildir.    

• Jurnalların 4-ü də ingilis dilində çap olunur.  

• "Proceedings of İMM" jurnalı isə eyni zamanda  azərbaycan və 

rus dillərində də nəşr olunur . 

 

• “RMİ-nın Əsərləri” cild 44, №1, №2, 2018. 

• 1946-cı ildən dərc olunur.

• 2016-cı ildən Emerging Sources Citation İndex bazasına daxildir.

• “AMEA-nın Xəbərləri” (riyaziyyat buraxılışı) №1, №4, cild 38, 2018. 1992-ci ildən dərc 
olunur. 

• 2018-cı ildən SCOPUS bazasına daxildir.

• Azerbaijan Journal of Mathematics. vol.8, №1 , №2, 2018.

• 2011-ci ildən dərc olunur.

• 2015-cı ildən Emerging Sources Citation İndex bazasına daxildir.

• “AMEA-nın Xəbərləri” (mexanika buraxılışı) cild 38, №7,2018. 

• 2015-ci ildən dərc olunur.
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İnstitutun əməkdaşları xarici ölkələrin bir sıra  nüfuzlu 

elmi jurnallarının redaksiya heyətinin üzvü olmuşlar:  

 AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Misir Mərdanov "Чебышевский 

сборник" və "TWMS Journal of Applied Mathematics" (Turkis World 

Mathemtical Society) jurnallarının redaksiya heyətinin üzvüdür.  

 AMEA-nın müxbir üzv, prof. Vaqif Quliyev “Eurasian 

Mathematical Journals”, “Fractional Differential Calculus”  

beynəlxalq  jurnalların redaksiya heyətinin üzvüdür.  

  f-r.e.d., prof. Vaqif Hacıyev “Engineering and architectural 

sciences of Balkan, Caucasus” (Türkiyə) redaksiya heyətinin 

üzvüdür; 

 f-r.e.d., prof. Qabil Əliyev “İnternational Journal Polimers 

Research” (ABŞ) və “İnternational Journal of Applied 

Geoinformations” (Kanada) redaksiya heyətinin üzvüdür;  

 f-r.e.d., prof. Məmməd Bayramoğlu "Balkan Journal of 

Mathematics" redaksiya heyətinin üzvüdür; 

 f-r.e.d., prof. Araz Əliyev “Electronic scientific journal, Science 

and technologies: mathematical modelling. computer science“ elmi 

jurnalının redaksiya heyətinin üzvüdür; 

 AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Bilal Bilalov Sahand 

Communications in Mathematical Analysis (İran), İnternational 

Journal of Mathematical Analysis (Bolqarıstan), Advances in 
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Analysis (Çin Xalq Respublikası) və The Alligarh Bulletin of 

Mathematics (Hindistan) jurnallarının redaksiya heyətinin üzvüdür; 

 ped.e.d., professor Ramiz Aslanov “Вестник 

Сыктывкарского Университета”, “CONTINUUM. Математика. 

Информатика. Образование”, “Вестник Елецкого 

государственного университета” jurnallarının redaksiya heyətinin 

üzvüdür;  

 f-r.e.d., prof. Yusif Qasımov Advanced Mathematical Models 

& Applications - beynəlxalq jurnalının baş redaktoru, Journal of 

Modern Technology and Engineering, Applied Mathematics & 

Information Sciences, TWMS Journal of Pure and Applied 

Mathematics jurnallarının redaksiya heyətinin üzvüdür; 

 AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Kamil Aydazadə "Ege Universiy 

journal of the Faculty of Science", "Прикладная математика и 

фундаментальная информатика""TWMS Journal of Applied 

Mathematics" jurnallarının redaksiya heyətinin üzvüdür;  

 f-r.e.d., prof. Hamlet Quliyev "Advanced Mathematical Models 

& Applications" jurnalının redaksiya heyətinin üzvüdür; 

 t.e.d., prof. Ramin Rzayev "Автоматизация и измерения в 

машино-приборостроении" jurnalının redaksiya heyətinin üzvüdür; 

 Aida Quliyeva «MATH:Modelling & Application & Theory» 

jurnalın (Türkiyə) redaksiya heyətinin üzvüdür. 
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VIII. TƏLTİF VƏ MÜKAFATLAR 

 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Prezidentinin 18 

sentyabr 2018-ci il tarixli 591 saylı Sərəncamına əsasən  Riyaziyyat 

və Mexanika İnstitutunun alimlərinə  2017-ci ildə  «Web of Science»  

və «Scopus» bazalarında indeksləşən jurnallarda çap olunmuş 82 

məqaləyə görə (2016-cı ildə 42 məqalə) 100,00 (yüz) manat 

məbləğində birdəfəlik pul mükafatı verilmişdir. 

 Azərbaycan MEA Rəyasət Heyətinin 14 mart 2018-ci il tarixli 

6/3 saylı qərarına əsasən elmi biliklərin və elmi nailiyyətlərin 

populyarlaşdırılması sahəsində səmərəli fəaliyyətinə, o cümlədən 

riyaziyyat elminin təbliğinə həsr olunmuş elmi və elmi-populyar 

əsərlərinə görə  AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Misir Mərdanov və 

professor Ramiz Aslanov AMEA Rəyasət Heyətinin mükafatı ilə 

təltif edilmişlər.  
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 Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Elmin İnkişafı Fondu və “Clarivate Analytics” şirkətinin birgə 

təşkilatçılığı ilə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika 

İnstitutu “Publication leader in Web of Science, ANAS”, "Riyaziyyat 

və Mexanika İnstitutun Əsərləri" jurnalı “New Journals İndexed in 

ESCİ of Web of Science Core Collection” nominasiyalarının 1-ci 

mükafatlarına layiq görülmüşlər: 
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 AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Vaqif Quliyev  “The most 

productive authors in Natural Sciences” nominasiyasının 1-ci 

mükafatına layiq görülüb. 2018-ci ildə Vaqif Quliyevin elmi əsərlərinə 

istinadların sayı 354-dür.  

 

     

 

        İnstitutun I kurs magistraturasında təhsil alan Xəyalə 

Məmmədağa qızı Qədirova "Magistr-2018" müsabiqəsində iştrak 

etmiş və həvəsləndirici mükafata layiq görülmuşdur.  
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 19 dekabr 2018-ci ildə institutun «İctimaiyyətlə əlaqələr» 

şöbəsinin müdiri f.ü.f.d. Aynurə Cəfərova elmin təbliğatındakı 

xidmətlərinə görə akademik Akif Əlizadə tərəfindən diplomla təltif 

edilmişdir. 

                          

 

 

 

IX. KEÇİRİLMİŞ KONFRANSLAR 

 

 13-14 dekabr 2018-ci il tarixində Azad Mirzəcanzadənin 90 

illik yubileyinə həsr olunmuş "Neftqazçıxarmada innovativ 

texnologiyaların və tətbiqi riyaziyyatın müasir problemləri" adlı  

Beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. 

 Konfransda 12 xarici ölkədən (Rusiya,  Çin Xalq 

Respublikası, Turkiyə, İran, İsveç, Səudiyyə Ərəbistan) riyaziyyatçı 

alim iştirak etmişdir. Cəmi 14 plenar məruzə, onlardan 6-sı  

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda dinlənilmişdir:  
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1. Yury Shestopalov (Gävle, Sweden)  

“Applications of the Spectral Theory of Linear and Non-linear 

Differential and Integral Equations to the Analysis of Wave 

Propagation in Open Waveguides and Layered Media”  

2. Nizamettin Aydin (Istanbul, Turkey)  

“An Engineering Perspective on Complex Analysis and Transform 

Domain Processing of Quadrature Signals”  

3. Azamat Akhtyamov (Ufa, Russia)  

“Identification of Pipe Fastening Using the Minimum Number of 

Natural Frequencies"  

4. Svetlana Mustafina (Sterlitamak, Russia)  

“Mathematical Modeling of the Polymerization of Butadiene”  

5. Mars Khasanov (Saint Petersburg, Russia)  

"Scientific Petroleum Engineering - Development of Ideas of 

Academician Azad Mirzajanzade"  

6. Renqi Jiang (Beijing, China)  

"Band Recovery Technology for Increasing Seismic Resolution".  

 

 

Ümuminstitut seminarının fəaliyyəti:  

 Ümuminstitut seminarı həftədə bir dəfə olmaqla öz 

fəaliyyətini davam etdirmişdir. Seminarda institut əməkdaşları ilə 

yanaşı xarici ölkələrdən gəlmiş alimlərin də məruzələri dinlənilmişdir.  

 24 oktyabr 2018-ci ildə ümuminstitut seminarında SSRİ EA 

və Rusiya EA-nın akademiki, Sosialist əməyi qəhrəmanı, Lenin 
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mükafatı laureatı, ABŞ-ın Merilend Universitetinin, ADA Universi-

tetinin və Milli Aviasiya Akademiyasının professoru Roald 

Zinnuroviç Saqdeyevin “KAM (Kolmoqorov, Arnold, Moser) 

teoreminin 50 illiyi” mövzusunda məruzə etmişdir.  

 

 

07 noyabr 2018-ci il ümuminstitut seminarında İnstitutun baş elmi 

işçisi  professor Aqil Xanməmmədov «Sonsuz artan potensiala 

malik olan Şredinger tənliyi üçün tərs spektral məsələ» mövzusunda 

məruzə etmişdir.  
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X. DƏVƏTLİ MƏRUZƏLƏR 

 AMEA-nın müxbir üzvü, professor Vaqif Quliyev  

 Rusiyanın Rostov-Don şəhərində Cənub Federal Universitetdə 

keçirilmiş "Modern Methods, Problems and Applications of Operator 

Theory and Harmonic Analysis VIII" Beynəlxalq konfransda 

"Characterization of Lipschitz functions via the commutators of 

singular and fractional integral operators in Orlicz spaces" 

 Bakı şəh. Xəzər Universitetində keçirilmiş "Operators, 

Functions, and Systems of Mathematical Physics" Beynəlxalq 

konfransda "Generalized Morrey regularity for parabolic equations 

with discontinuous data"   
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 Kırğızıstanın Bişkek şəhərində"Mathematical Analysis, 

Differential Equation & Applications - MADEA 8" Beynəlxalq 

konfransda "Functıon spaces and integral operators associated wıth 

Schrödinger operators".  

 Rusiya EA-nın müxbir üzvü, prof. L.D. Kudryavtçevin 95 illik 

yubileyinə həsr olunmuş “Function spaces. Differential operators. 

Problems of mathematical education” Beynəlxalq konfransda 

"Characterization of Lipschitz functions via the commutators of 

fractional integral operator on Carnot groups in Orlicz spaces".  

professor Ramiz Aslanov  

 26 oktyabr 2018-ci il tarixində Rusiyanın Naberejnıye Çelını 

şəhərində "Российское математическое образование в XXI веке" 

Beynəlxalq Elmi Konfransda "Математик, писатель, композитор- 

Фелекс Хаусдорф".  

 AMEA-nın professoru, r.e.d. Vüqar İsmayılov  

 Qəbzə Texniki Universitetinin riyaziyyat fakültəsinin seminarında 

(Türkiyə, Qəbzə) "From Linear Superpositions to Ridge Functions". 

 AMEA-nın müxbir üzvü, professor Bilal Bilalov 

 Rusiya Elmlər Akademiyasının akademiki V.A. Ilinin 90 illik 

yubileyinə həsr olunmuş “Современные методы теории краевых 

задач. Понтрягинские чтения – XXIX” beynəlxalq konfransda 

“Həyəcanlanmış  triqonometrik sistemlərin bazislik xassələrinin 

öyrənilməsi üçün sərhəd məsələsi  metodu və onun ümumiləşməsi”;   
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 “International Conference on Mathematical Advances and 

Applications (ICOMAA2018)” beynəlxalq konfransda (İstanbul ş., 

Türkiyə) "Çəkili Morri fəzalarında triqonometrik sistemlərin bazisliyi"; 

 f.-r.e.d., professor Yaudat Sultanayevin 70 illik yubileyinə həsr 

olunmuş "Спектральная теория и смежные вопросы" beynəlxalq 

elmi konfransda (Ufa ş., Rusiya) “О базисности возмущенной 

системы экспонент в пространствах типа Морри”. 

 r.e.d. Telman Qasımov  

 Математическое моделирование процессов и систем"  

Gənclərin VIII Beynəlxalq elmi-praktiki konfransda (Sterlitamak ş., 

Rusiya) “О базисности возмущенной системы экспонент в 

пространствах типа Морри”. 

 

XI. ELMİ KADRLARIN HAZIRLANMASI 

 Magistratura - iyun ayında I kurs magistrlər ücün ixtisas üzrə 

imtahanlar kecirilmişdir. 12.06.2018-ci il tarixlərində magistraturaya 

qəbul ilə əlaqədar olaraq, 33 abituriyentlə müsahibə  aparılmışdır: 

(məqbul-25 nəfər, qeyri məqbul-5 nəfər, gəlmədi-1 nəfər).  

   AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutuna  plan üzrə 6 yer 

ayırılmış, 4 nəfər aşağıdakı ixtisaslar üzrə qəbul olunmuşdur:   

 Riyazi analiz - 1 nəfər; Mürəkkəb sistemlərin ehtimal və 

statistik metodlarla təhlili -1 nəfər; Maye, qaz və plazma 

mexanikası -1 nəfər; Riyazi fizika tənlikləri- 1 nəfər.  

 Birinci kurs magistr Nigar Rüstəmovaya səhhəti ilə əlaqədar 

bir il müddətinə akademik məzuniyyət verilmişdir.  
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Magistraturada plan üzrə aşağıda göstərilən tədris fənnlərin-

dən "Fənn Proqramları" tərtib edilmiş və İnstitutun elmi şurasında 

təsdiq olunmuşdur: 

1. Yüksək tərtibli xətti tənliklər üçün sərhəd məsələləri - AMEA-nın 

müxbir üzvü, prof.  Rauf  Hüseynov.    

2. Diferensial tənliklərin əlavə fəsilləri - f-r.e.d. prof.  Əkbər Əliyev.   

3. Hamar çoxobrazlılar nəzəriyyəsi - f-r.e.d. prof.  Məmməd 

Bayramoğlu.  

4. Riyazi fizikanın tərs məsələləri - r.e.d. prof. Ədalət Axundov. 

5. Sinqulyar inteqralların struktur xassələri. Çoxölçülü sinqulyar 

inteqral tənliklər - AMEA-nın müxbir üzvü, prof.  Vaqif  Quliyev.   

6. Xüsusi törəməli tənliklərlə təsvir olunan proseslərdə optimal 

idarəetmə məsələsi - f-r.e.d. prof. Telman  Məlikov. 

  İnstitutun I kurs magistraturasında təhsil alan Xəyalə 

Məmmədağa qızı Qədirova "Magistr-2018" müsabiqəsində iştrak 

etmiş və həvəsləndirici mükafata layiq görülmuşdur.  

 2017/2018-ci tədris ilinin ilk magistr buraxılış imtahanları 

keçirilmiş, 4 nəfər dissertasiya işini əla qiymətlə müdafiə etmiş və 

magistraturanı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişlər. Onlara AMEA-nın 

doktoranturasına daxil olmaq üçün Elmi Şuranın qərarı ilə tövsiyyə 

edilmişdir.  

 Doktorantura - İnstitutda 11 doktorant (onlardan 9-u əyani, 

2-i qiyabi) təhsil almışdır. 2018-ci ildə 4 (əyani) doktorant qəbul 

edilmiş və  4 (2-i əyani, 2-qiyabi) nəfər bitirmişdir.   
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Dissertant - İnstituta 9 nəfər fəlsəfə doktoru  və 4 elmlər 

doktoru hazırlığı üzrə qəbul olunmuşlar. İnstitutda 36 dissertant, 

onlardan 12-i elmlər doktoru və 24-i fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə 

elmi-tədqiqat işlərini aparmışlar. Hesabat dövründə 8 nəfər fəlsəfə 

doktoru (onlardan 3-ü müdafiə edib) hazırlığı üzrə dissertanturanı 

bitirmişlər. Doktorantlar və dissertantlar üçün may ayında minimum  

imtahanları keçirilmişdir. RMİ-nın doktoranturasına qəbul üçün 

riyaziyyat üzrə proqram azərbaycan və rus dillərində tərtib edilmişdir. 

Dissertasiya şurasının fəaliyyəti: Azərbaycan Respubli-

kasının Prezidenti Yanında  AAK-ın  03 mart 2017-ci il 26 əmri 

əsasında institutun nəzdində elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru elmi 

dərəcəsi almaq üçün D.01.111 Dissertasiya Şurası aşağıdakı 

ixtisaslar üzrə fəaliyyət göstərir: 1202.01–Analiz və funksional analiz, 

1211.01–Diferensial tənliklər, 1214.01–Dinamik sistemlər və optimal 

idarəetmə, 2002.01–Deformasiya olunan bərk cism mexanikası. 

2018-ci ildə 20 nəfər müdafiə etmiş, onlardan 6-si elmlər 

doktoru, 14-ü isə fəlsəfə doktoru. 

Elmlər doktoru -6 nəfər:  

1. Cavanşir Cavad oğlu Həsənov (AMEA 

RMİ)  

2. Elxan Məcid oğlu Abbasov 

(Neftqazelmi tədqiqatlayihə İnst.) 

3. Musa Səməd oğlu Alməmmədov 

(AMEA RMİ) 
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4. Telman Benser oğlu Qasımov (AMEA RMİ) 

5. Toğrul Rafael oğlu Muradov (AMEA RMİ) 

6. Əlizadə İmaməli oğlu Seyfullayev (AMEA RMİ) 

                                              Fəlsəfə doktoru - 14 nəfər:  

1. Seymur Arif oğlu Meşaik (AMEA RMİ) 

2. Asya Məmmədkərim qızı Quliyeva (AMEA 

RMİ) 

3. Aysel Beybala qızı İmanova (BDU) 

4. Arzu Ramiz qızı Səfərova (NDU) 

5. Humay Şəmşəddin qızı Rzayeva (BDU) 

6. Nailə Məhəmməd qızı Namazova (NDU) 

7. Fuad Nəcəf oğlu Əliyev  (BDU) 

8. Növrəstə Sidqəli qızı Bayramova (SDU) 

9. Aynur Nizami qızı Məmmədova  (AMEA RMİ) 

10. Tubu Yusif qızı Nəzərova (AMEA RMİ) 

11. Nigar Miryaşar qızı Nağıyeva (AMEA RMİ) 

12. Aynur Nizaməddin qızı Səfərovanın (BDU) 

13. Samin Telman oğlu Məlik (AMEA RMİ) 

14. Elçin Əli oğlu Məmmədov (BDU). 

Hazırda Dissertasiya Şurasında 4 iş vardır. Onlardan 1-i 

elmlər doktoru, 3-ü fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün 

təqdim olunub. 

 Hesabat ilində Dissertasiya şurasının genişləndirilmiş 

iclasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali 

Attestasiya Komissiyasından Şuraya ünvanlanan müdafiə məsələləri 
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ilə bağlı daxil olan qərar və məktubları müzakirə edilmiş və nəticə 

olaraq Dissertasiya Şurasında üç iddiaçı Vüqar Rəcəbov, Mehriban 

Kərimova və Zülfiyyə Quliyeva işlərini geri götürmüşlər.  

 Hesabat dövründə Musa Alməmmədov, Telman Qasımov 

Rəşid Əliyev, Elman İbrahimov elmlər doktoru, Nargül Qurbanova, 

Gülsüm Ağayeva, Natiq Rzayev, Afaq Məmmədova, Səbinə 

Ələsgərova, Seymur Meşaik, Asya Quliyeva fəlsəfə doktoru 

diplomlarını; Arzu Əliyeva, Şəmsiyyə Muradova, Həsən Nağıyev, 

Mirzəyeva Gülnar dosent attestatlarını almışlar. 

 

XII. ELMİ ŞURANIN FƏALİYYƏTİ 

İnstitutun Elmi Şurası əməkdaşların fundamental sahələrdə 

aparılan elmi-tədqiqat işlərini koordinasiya edir. Ölkəmizin elmi 

tutumlu strateji problemlərinin həllində İnstitutun elmi potensialından 

istifadə edərək, Dövlət Proqramlarının və müvafiq Tədbirlər Planının 

icrası ilə əlaqədar elmi-tədqiqat və elmi-texniki işlər yerinə yetirilmiş 

və Elmi Şurada mütəmadi olaraq müzakirə edilmişdir. 

 2018-cı ildə İnstitutun Elmi Şurasının 15 iclası keçirilmişdir. 

Elmi Şuranın iclaslarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, 

AMEA Rəyasət Heyətinin müvafiq qərar və sərəncamlarının, 

İnstitutun elmi-tədqiqat işlərinin planı, kadr məsələləri, magistr, 

doktorant (əyani, qiyabi), elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru hazırlığı 

üzrə doktorantura (dissertantura), yubileylər, təltiflər, nəşr fəaliyyəti, 

akademik Azad Mirzəcanzadənin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş 

Beynəlxalq konfransın keçirilməsi, ezamiyyətlər, şöbələrin fəaliyyəti, 
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elm və texnikanın yeni nailiyyətləri, 2018-ci ildə alınmış mühüm 

nəticələrin müzakirəsi, Gənc alim və mütəxəssislər şurasının 

fəaliyyəti, birgə elmi-texniki əməkdaşlıq, İnstitutun elektron saytının 

fəaliyyəti, əməkdaşların, eləcə də doktorant və dissertantların 

attestasiyası, magistrlərin ilk buraxılışı və təhsil alması, elmi işçilərin 

tutduqları vəzifələrə yenidən seçilmələri, Thomson Reuters 

siyahısında olan jurnallarda dərc olunmuş məqalələrə görə 

müəlliflərin mükafatlandırılması, Azərbaycan MEA Rəyasət 

Heyətinin 14 mart 2018-ci il tarixli 6/3 saylı qərarına əsasən elmi 

biliklərin və elmi nailiyyətlərin populyarlaşdırılması sahəsində 

səmərəli fəaliyyətinə, o cümlədən riyaziyyat elminin təbliğinə həsr 

olunmuş elmi və elmi-populyar əsərlərə görə AMEA Rəyasət 

Heyətinin müsabiqəsi və s. kimi məsələlər müzakirə olunmuşdur.         

XIII. GƏNC ALİM VƏ MÜTƏXƏSSİSLƏR ŞURASI 

Hesabat ilində AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 

Gənc Alimlər Şurasının üzvləri tərəfindən: 

 20 Yanvar və  26 fevral Xocalı faciəsi hadisələri ilə baglı 

tədbir keçirilmişdir. 

 Akademiyanin Kimya bölməsi üçün “Gənc Kimyacıların Yay 

Məktəbin-2018” adlı layihədə sədr müavini dos. F.Ə.Seyfullayev 

iştirak etmiş və təşkilat komitəsinin üzvü olduğuna görə sertifikatla 

təltif olunmuşdur. 

 28 oktyabr 2018-ci il İstedadlı və Yaradıcı Gənclərin III 

Respublika Toplantısında m.ü.f.d. Emin Bağırov və Aida Quliyeva  

iştirak etmişlər. 
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 13 noyabr 2018-ci il tarixində Bakı şəhərində yerləşən Səbail 

rayonu 162 saylı orta məktəbin şagirdləri ilə birgə “Açıq Qapı” adlı 

layihəsinə start verildi. 

Pərviz Müseyibli Ş.Rustavili adına Tibilisi Dövlət 

Universitetinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş "Riyaziyyat və 

Mexanika məsələlərinin qarşılıqlı probleminə aid"; A.H Mövsümova 

Ulu öndər Heydər Əliyevin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş 

“Nailiyyətlərimizin əsası Heydər Əliyev islahatları ilə bağlıdır”. 

(Təfəkkür Universiteti); r.ü.f.d. Aygün Orucova isə Xəzər 

Universitetində keçirilən beynəlxalq konfranslarda iştirak ediblər.  

Aida Quliyeva, INTERNATIONAL CONFERENCE ON 

MATHEMATICS “An Istanbul Meeting for World Mathematicians” 

Minisymposium on Approximation Theory &Minisymposium on Math 

Education 3-6 July 2018, Istanbul, Turkey  adlı konfransın Təşkilat 

Komitəsinə seçilib; 

"Qeyri-harmonik analiz" şöbəsinin böyük elmi işçisi Əli 

Hüseynli 21-24 May 2018-ci ildə Xəzər Universitetində təşkil 

olunmuş "Operators, Functions, and Systems of Mathematical 

Physics Conference” Beynəlxalq Konfransın təşkilatçılarından biri və  

r.ü.f.d., dos. Səbinə Sadıqova bu konfransda lokal   komitənin üzvü 

olmuşdur. 
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XIV. KİTABXANA 

İl ərzində kitabxananın oxucularının sayı 166 nəfər olmuşdur. 

Kitabxanaya davamiyyət 2729 nəfər,ədəbiyyatın verilməsi-1856 

nüsxə təşkil etmişdir. 2018-cı ildə 6 tematik sərgi kecirilmiş, kitab 

fonduna hədiyyə yolu ilə 321 nüsxə elmi ədəbiyyat daxil olmuşdur. 

Kitab fondunun ümumi həcmi 20410 nüsxədir (o cümlədən xarici 

dildə -1062). Dövrü mətbuat fondunun ümumi həcmi-26342. Xüsusi 

növ ədəbiyyat fonduna 105 ədəbiyyat, onlardan 22-dissertasiya, 83-

avtoreferat, 25-ottisk daxil olmuşdur. Xüsusi növ ədəbiyyat fondunun 

ümumi həcmi-22244 (o cümlədən xarici dildə 6848). Kitabxana 

fondunun ümumi həcmi 68996 (o cümlədən xarici dildə-21654) 

nüsxədir. İl ərzində 321 nüsxə ədəbiyyat işlənilib və 

kataloqlaşdırılmışdır. 

 

XV. MADDİ TEXNİKİ TƏCHİZAT VƏ MALİYYƏ MƏSƏLƏLƏRİ 

 2018-ci ildə İnstitut üçün 50 ədəd stul, 6 ədəd kompüter 

stolu, 5 dəst kabinet mebeli, 1 ədəd kreslo, 20 ədəd stul, 6 ədəd yeni 

müasir tipli kompüter dəsti, 1 ədəd distansion mikrafon dəsti, 6 ədəd 

kondisioner, 3 ədəd internet paylayıcısı alınmış və şöbələrin 

istifadəsinə verilmiş, eyni zamanda mühasibatlıq şöbəsi 1 dəst 

kabinet mebeli, Kadrlar şöbəsi 1 dəst kabinet mebeli, 1 ədəd kreslo, 

Riyazi analiz şöbəsi 1 ədəd notebook, Funksional analiz şöbəsi 2 

ədəd yazı lövhəsi, 2 ədəd kreslo, 6 ədəd stul, Funksiyalar 

nəzəriyyəsi şöbəsi 2 ədəd yazı lövhəsi, Dalğa dinamikası şöbəsi 2 
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ədəd kitab şkafı, təhsil şöbəsi 1 ədəd kreslo, Riyazi-fizika tənlikləri 

şöbəsi 2 ədəd yazı lövhəsi 1 ədəd kompüter stolu, 1 ədəd kitab 

şkafı, 1 ədəd paltar dolabı, 12 ədəd stul, 1 ədəd notebook, Tətbiqi-

riyaziyyat şöbəsi 1 ədəd yazı lövhəsi, 2 ədəd kompüter stolu, 

Elastiklik və plastiklik nəzəriyyəsi şöbəsi 1 ədəd stul, Diferensial 

tənliklər şöbəsi 2 ədəd yazı lövhəsi, 1 ədəd kitab şkafı, 1 ədəd 

kompüter stolu, 8 ədəd  I dolablı stol, 1 ədəd paltar dolabı, 

Sürüncəklik nəzəriyyəsi şöbəsi 4 ədəd I dolablı stol, Optimal 

idarəetmə şöbəsi 1 dəst kabinet mebeli, 2 ədəd kompüter, 1 ədəd 

printer və şöbələr dəftərxana ləvazimatı ilə təmin olunmuşdur.  

İnstitutda 2018-ci ildə təmir işləri aparılmış, kitabxana üçün 

yardımçı otaq tikilmiş, rəflərlə təmin olunmuş, aidiyyatı üzrə təhvil 

verilmiş, İnstitutun VI, VII mərtəbəsinin (Qeyri-harmonik analiz, 

Hesablama riyaziyyatı və informatika, Funksiyalar nəzəriyyəsi, 

Elastiklik və plastiklik nəzəriyyəsi) şöbələrində cari təmir işləri 

görülmüş, internet xətləri çəkilmiş, həmçinin İnstitutun V 

mərtəbəsində texniki işçilər üçün əlavə otaq düzəldilmişdir. Bundan 

əlavə İnstitutun istilik, elektrik, su, kanalizasiya sisteminə baxış 

keçirilmiş, aşkarlanmış qüsurlar aradan qaldırılmışdır. 

Hesabat ilində "RMİ-nin Əsərləri” №1 və №2 rus və ingilis 

dillərində; AMEA-nın “Xəbərləri” (riyaziyyat buraxılışı) №1, № 4 və 

AMEA-nın “Xəbərləri” (mexanika buraxılışı) №7 ingilis dilində, 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 2018-ci ilin elmi və elmi-təşkilatı 

fəaliyyəti haqqında hesabatı çap olunmuşdur.  

 


