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Azərbaycan   Milli Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu 

      Elmi –texniki informasiya şöbəsinin 2016 cı il yarımillik fəaliyyət haqqında 

                                                      Hesabat 

          Hesabat dövründə şöbədə aşağıdaki işlər  görülmüşdü: 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutun əməkdaşlarının elmi işlərinin kataloquna 120 
məqalənin kartları yerləşdirilib, o cümlədən yerli və xaricdə çap olunmuş 
məqalələr, tezislər, kitab və  monografiya.  Şöbəyə daxıl olmuş   8 dissertasiya (3 
doktorluq və 5 namizədlik)  avtoreferatlar kataloqa  yerləşdirilmişdir.  

        Şöbələrin 5 illik hesabatları  və onların informasiya  vərəqələri yoxlanılıb, 
yeni 2016 - 2020 ilər üçün yeni mövzuların qeydiyyat vərəqələri innovasiya 
şöbəsinə təqdim edilib. Əsas sorğu kartotekasına  25 kart yerləşdirilmişdir. 

      Şöbə müdiri, prof. Ramiz Aslanov 6 - 24 fevral tarixlərində Rusiya 

Federasiyasının Təhsil nazirliyinn razılıqna əsasən İ.N. Ulyanov adına Ulyanov 

Dovlət Pedaqogi Universitetinin Ulyanovsk şəhərinə tədris ilində qiyabi şöbədə 

fizika-riyaziyyat və texnologiya fakultəsində Dövlət Attestasiya Komisiyyasının 

sədri kimi dəvət olunmuşdur. Bu müddətdə Universitetinin tədris işləri, kompyuter 

laboratoriyaları və kitabxana işləri ilə də tanış olmuş, eyni zamanda həmin 

fakultənin əməkdaşlarının hazirlandiğı elmi qeydlərinə rəy vermişdir. Ezamiyyə 

müddətində Moskva şəhərində olmuş, çap olunacaq (rus dilində “Muasir 

riyaziyyatın Azərbaycan sələfləri” müəlliflər prof. M.C. Mardanov, prof. R.M. 

Aslanov) kitabın rəyçiləri ilə görüşmüş(f.r.e.d., prof. Y.A. Gorin və f.r.e.n., 

pedagoji elmlər doktoru M.İ. Şabunin) və rəyçiləri maraglandıran suallara cavab 

vermiş və kitabın əlyazmasını müzakirə etmişlər. Bu proyekt hər iki rəyçi 

tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş,  Azərbaycan riyaziyyatçılarının riyaziyyat 

elmində böyük tövhələri olduğunu vurğulamışlar. Prof. Y.A. Gorin və prof. M.İ. 

Şabunin kitabın çap olunması üçün müsbət rəy vermişlər. Şöbə müdiri, prof. R.M. 

Aslanov 14 may–24 iyul tarixlərində Rusiya Federasiyasının Təhsil nazirliyinn 

razılıqna əsasən İ.N. Ulyanov adına Ulyanov Dovlət Pedaqogi Universitetinin 

Ulyanovsk şəhərinə tədris ilində maqistraturada əyani və qiyabi şöbədə fizika-
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riyaziyyat və texnologiya fakultəsində Dövlət Attestasiya Komisiyyasının sədri 

kimi dəvət olunmuşdur. Ezamiyyə müddətində prof. R.M. Aslanov (rus dilində 

“Muasir riyaziyyatın Azərbaycan sələfləri” müəlliflər prof. M.C. Mardanov, prof. 

R.M. Aslanov) kitabın 3 cü rəyçiylə Kazan Dövlət Universitetinin professoru, 

Tatarstan respublikasının EA müxbir üzvü, f.r.e.d. Nasirov Semyon Rafaeloviç ilə 

görüşmüş və kitabın əlyazmasını müzakirə etmişlər və kitaba müsbət rəy 

verilmişdir. Sonra kitab Moskvanın “Prometey” nəşriyatı təfindən çapa təqdim 

edilmişdir. Hal-hazırda korrektirovka işləri yekünlaşma üzrədir. Kitabın çap 

olunması sentyabr ayında nəzərdə tutulur.  

      Hesabat dövründə R.M. Aslanovun “Женщины математики России и 

Азербайджана” (соавтор Е.В. Беляева), və «Педагоги современности в 

области математики и информатики» (соавторы Е.В. Беляева, Н.Г. Кузина, 

И.В. Столярова) kitabları sentyabr ayında Ulyanovsk şəhərində çapdan çıxacaq. 

Bundan əlavə R.M. Aslanovun hesabat dövründə «Актуальные проблемы 

обучения физико-математическим и естественным дисциплинам в школе и 

ВУЗе» (Penza şəh.)adlı  konfrans materiallarında görkəmli Azərbaycan alimi  

Əmir Şamil oğlu Həbibzadənin 100 illik yubiley münasibəti ilə məqaləsi çap 

olunmuşdur (стр. 116-120)  (соавтор Гасанова Т.Х.). Prof.  R. M. Aslanovun  

Труды 13 международных Колмогоровских чтений (Ярославль) «Карл 

Теодор Вейерштрас (31 октября 1815 -19 февраля 1897)(к 200-летию 

рождения)»(стр. 249-257) adlı məqalə çap olunub,  «Преподаватель 21 века», № 

1, ч.1, 2016 г. jurnalında “Проектирование интерактивных образовательных 

ресурсов на основе технологии Wolfram CDF”(стр.96-103)(Р.М. Асланов, 

А.А. Муханова, С.А. Муханов)  məqaləsi çap olunmuşdur. Hesabat dövründə 

prof. R.M. Aslanov «Северный Арктический Федеральный Университет 

имени М.В. Ломоносова» филиал в г. Коряжме Архангельской области 

keçirdiyi beynəlxalq konfransda “Модели современного образования в 

условиях интеграции педагогических и информационно-коммуникационных 
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технологий” konfransda  məruzə ilə çıxış etmişdir. Bundan əlavə Ramiz Aslanov, 

AMEA-nın Alimlər Evində Nəsimi rayonun yuxarı sinif şagirləri ilə RMİ-nin 

direktoru prof. M.C. Mardanovla görüş keçirilmişdir. AMEA-nın Mərkəzi 

kitabxanasında Azərbaycan xalq yazıçısi Çingiz Abdullayevlə görüş tədbirində 

iştrak etmişdir. 

AMEA-nın 70 illik yubileyilə əlagədər RMİ nin əməkdaşlarını elmi işlərinin 

sərgisinidə şöbənin əməkdaşları sərgidə iştrak etmişdir. T.Musayeva “Muasir 

riyaziyyatın Azərbaycan sələfləri” kitabın mündəricatını və girişini ingilis dilinə 

tərcümə etmişdir. 

Şöbənin əməkdaşı Ağakişiyeva Nərminə  “Muasir riyaziyyatın Azərbaycan 

sələfləri” adlı kitabını çapa hazırlanmasında fəal iştrak etmişdir və Üzeyir bəy 

Hacıbəyovun “Hesab məsələləri”kitabının elektron versiyasını hazırlamışdır. 

       Ramiz Aslanov  bir namizədlik dissertasiyasının aftoreferatına rəy vermişdir . 

     Şöbənın 1 illik iş planı  hazırlamışdır. 

  
 
Elmi texniki informasiya şöbəsinin                                     prof. Ramiz Aslanov 
                        müdiri                                                           
 


