
                             AMEA Rİyaziyyat və Mexanika İnstitutunun  

                                    "Təhsil " şöbəsinin  2016-cı il üçün 

                                                     HESABATI 

 RMİ -nin Təhsil şöbəsi 20 aprel 2016-cı il tarixində 134 nömrəli  

əmrilə yaradılmişdır. Şöbə doktorantura,  dissertantura və magistratura 

təhsilinin təşkili ilə məşgül olur. 

 Doktorantlar və dissertantlar üçün  iyun ayında minimum  imtahanları 

keçirilmişdir: 

İxtisas imtahanları: 

 1211.01- Diferensial tənliklər ixtisası üzrə: 

1) Qurbanova Nargül - qiyabi doktorant (Elmi rəhbər: f-r.e.d.  Bəhram 

Əliyev)  - yaxşı. 

2002.01-Deformasiya olunan bərk cism mexanikası ixtisası üzrə: 

2) Qiyabi doktorant Rzayev Natiq - (Elmi rəhbər: f-r.e.d. prof., Vaqif 

Hacıyev)  - əla. 

Bütöv mühüt mexanikası ixtisası üzrə: 

3) Qiyabi doktorant Əsqərov Vüsal - (Elmi rəhbər: f-r.e.d. prof., Vaqif 

Mirsəlimov) - yaxşı.  

Xarici dil :  

1202.01 Analiz və funksional analiz 

1) Quliyeva Aida- dissertant (Elmi rəhbər: AMEA m.ü. f-r.e.d. prof., Bilal 

Bilalov) - 4,5 bal. 

 2) Nəzərova Tubu -dissertant (Elmi rəhbər: AMEA m.ü. f-r.e.d. prof., Bilal 

Bilalov)- 4,5 bal. 

 3) Nəsibova Natavan əyani doktorant (Elmi rəhbər: AMEA m.ü. f-r.e.d. 

prof., Bilal Bilalov)- 4,5 bal. 



 

2003.01- Maye,qaz və plazma mexanikası. 

4) Abdulnaser Omrani dissertant-(Elmi rəhbər: AMEA m.ü. t.e.d.,Geylani 

Pənahov )  - 6 bal 

Azərbaycan dili:  

2003.01- Maye,qaz və plazma mexanikası. 

Abdulnaser Omrani dissertant -( Elmi rəhbər: AMEA m.ü. t.e.d.,Geylani 

Pənahov ) - əla.  

  RMİ doktoranturasında - 17 nəfər: 6 əyani və 11 qiyabi təhsil 

alır. Onlardan 1 nəfər- fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə qiyabi doktorant 

Qurbanova Nargül (1211.01- Diferensial tənliklər. Elmi rəhbər: f-r.e.d.  

Bəhram Əliyev)   dissertasiya işini müdafıə şurasına təqdim edib.  

 RMİ dissertanturasında - 24 dissertant fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə 

və 7-dissertant elmlər doktoru hazırlığı üzrə təhsil alır. Onlardan 2 nəfər 

elmlər doktoru hazırlığı üzrə- Kələntərli Nailə ( 2002.01 - Def. olunan bərk 

cism mexanikası ixtisası üzrə) və Bayramov Sədi (1210.01 - Topologiya 

ixtisası üzrə) dissertasiya işlərini  müdafiə etmişlər,1nəfər- fəlsəfə doktoru 

hazırlığı üzrə Dünyamalıyeva  Aida (1202.01- Analiz və funksional analiz 

ixtisası üzrə. Elmi rəhbər: f-r.e.d. prof., Ziyatxan Əliyev) dissertasiya işini 

müdafıə şurasına təqdim edib.   

  Elmlər doktoru hazırlığı üzrə Elşad Eyvazovun sənədləri AAK- dan 

RMİ-nin dissertasiya Şurasına daxil olub.  Dörd nəfər isə elmlər doktoru 

hazırlığı üzrə dissertasiya işlərini təqdim ediblər: Elman İbrahimov,Telman 

Gasımov, Mübariz Hacıbeyov, Cavanşir Həsənov.  



  13 - 14.06.2016  tarixlərındə magistraturaya qəbul ilə əlaqədər 
olaraq  abiturientlərlə müsahibə keçirilmişdir. RMİ-yə plan üzrə 6 yer 
ayırılmış, 4 nəfər aşağıdaki ixtisaslar üzrə qəbul olunmuşdur:   

1) 2 nəfər - Riyazi analiz: Cəfərova Səbinə İlqar qızı  və Dadaşova Gülqayit 
Aydın qızı, 

2) 1 nəfər - Diferensial tənliklər: Fərhadova Yetər  Müzakir qızı, 

3) 1 nəfər- Optimal proseslərin riyazi nəzəriyyəsi: Şirinova Nərmin  Rəhim 
qızı. 

Magistrlərə  təstiq edilmiş proqramlar  üzrə muhazirələr  oxunur: 

1. Riyaziyyatın  müasir problemləri  - f.r-e-d.,prof., AMEA m.ü. Rauf 

Hüseynov 

2. Riyaziyyatın tarixi və metodologiyası  - f.r-e-d., prof., Misir Mərdanov 

3. Qeyri-xətti analiz - f.r-e-d., prof.,  Həmidulla Aslanov 

4. Xətti cəbr və strukturlar - f-r.e.n., dos., Əli Babayev 

5. Harmonik analiz -  f.r-e-d., prof.,  AMEA  m.ü. Bilıal Bilalov 

6. Xüsusi  törəməli tənliklər  üçün  Koşi və sərhəd məsələsi  - r-e-d., prof., 

Ədalət Axundov 

7. Optimal idarəetmə nəzəriyyəsində maksimum prinsipi və optimallıq    

 şərtləri - f.r-e-d.,prof., Telman Məlikov. 

       

Təhsil şöbəsinin müdiri                         prof. Ədalət Axundov 

 


