
AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 

İCTİMAİYYƏTLƏ ƏLAQƏLƏR şöbəsinin 

2017-ci il üçün HESABATI 

Şöbənin əsas funksiyası AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun elmi və ictimai 

fəaliyyətini Azərbaycan və dünya elmi ictimaiyyətinə çatdırmaq, institutun veb səhifəsinin 

operativ idarə olunması, yenilənməsi, məlumatların toplanmasını, emalını və üç dildə 

(azərbaycan dili, ingilis dili və rus dilində) dolğun və düzgün xəbərlərlə təmin etməkdir. 

Həmçinin şöbə institutun strukturunda olan elmi və köməkçi şöbələrin fəaliyyətini və 

mütəmadi olaraq institutda keçirilən tədbirləri, alimlərin ezamiyyətini və elmi işlərini 

(məqalə, monaqrafiya, kitab) saytda və yerli KİV-də işıqlandırılmasını təmin edir. 

Hesabat ilində Elmi Şuranın iclasları, elmi seminarlar, görüşlər, əməkdaşların elmi 

əsərləri haqqında məlumatlar müntəzəm olaraq veb saytın (www.imm.az) “Xəbərlər” 

bölməsində yerləşdirilib. Sayta yerləşdirilmiş xəbərlərin bir dildə statistikası aylar üzrə: 

yanvar - 19, fevral - 34, mart - 59, aprel - 109, may - 85, iyun - 55, iyul-45, avqust-4, sentyabr 

- 59, oktyabr– 49, noyabr (bu günə kimi) – 10-dur. Qeyd edək ki, veb sayt üç dildə fəaliyyət 

göstərir.  

Ümuminstitut seminarının elanı və seminar keçirildikdən sonra seminar haqqında 

məlumat tədbirdə çəkilmiş şəkillərlə (çəkilmiş şəkillər dizayn proqramı vasitəsilə müvafiq 

ölçüyə salınıb, tarix və institutumuzun müəllif hüquqları ilə bağlı yazı əlavə olunduqdan 

sonra) birgə saytın həm xəbərlər, həm də seminarlar bölməsinə əlavə olunmuşdur. 

 İl ərzində veb saytın “Disertasiyaların avtoreferatları” bölməsinə 14 müdafiə etmiş 

namizədin (onlardan 5-i elmər doktoru, 9-u fəlsəfə doktoru) avtoreferatları yerləşdirilmişdir. 

Şöbələrin 2016–cı il hesabatları dinlənildikdən sonra yanvar ayından başlayaraq  

(Funksional analiz şöbəsi, Riyazi analiz şöbəsi, Funksiyalar nəzəriyyəsi şöbəsi, Diferensial 

tənliklər şöbəsi, Riyazi fizika tənlikləri şöbəsi, Qeyri harmonik analiz şöbəsi, Elastiklik və 

http://www.imm.az/


plastiklik nəzəriyyəsi şöbəsi, Dalğa dinamikası şöbəsi, Sürüncəklik nəzəriyyəsi şöbəsi, 

Maye və qaz mexanikası şöbəsi, Cəbr və riyazi məntiq şöbəsi , Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının Xəbərləri, Riyaziyyat buraxılışı,fizika-texnika və riyaziyyat elmləri 

bölməsi, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Əsərləri jurnalı, Azərbaycan Riyaziyyat 

jurnalı, RMİ-nin kitabxanası,Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası) veb sayta 3 dildə əlavə 

olunmuşdur. 

Daha sonra Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 2016-cı il üçün illik hesabatı veb 

səhifədə yerləşdirilmişdir. 

2016-cı il institut alimlərinin çap olunmuş əsərləri – məqalə, kitab, tezis və 

monoqrafiyalar nəşrlər bölməsində şöbələr üzrə yerləşdirilmişdir. 

2017-ci ilin iyun ayında yarimillik hesabatlar dinlənildikdən sonra “Şöbələrin 

yarımillik hesabatları” bölməsinə bütün şöbələrin yarımillik hesabatları əlavə olunmuşdur. 

Hesabat ilində saytda riyaziyyat elminin təbliği məqsədi ilə “Gənc Riyaziyyatçılar 

Məktəbi” bölməsi açılmışdır. Bu bölmədə elmi-pupulyar mühazirə və seminarlar haqqında 

elan, onların keçirilməsi haqqında məlumatlar və həll olunan məsələlər “Çalışmalar” 

bölməsində yerləşdirilib.  

Riyaziyyat elminin populyarlaşdırılması və ictimaiyyətə çatdırılması istiqamətində 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun rəsmi “YouTube” kanalı açılmışdır. Gənc 

Riyaziyyatçılar Məktəbində keçirilmiş on altı mühazirə və seminarın video yazısı 

“YouTube” kanalında yerləşdirilmişdir.  

Saytda bu il “Yubileylər” bölməsi açılmış, dörd yubilyar haqqında məlumat 

yerləşdirilmişdir. 

 



Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun veb səhifəsində, 

“Transaction”  jurnalının və “Proceedings” jurnalının rəsmi veb səhifəsində olan bütün 

məlumatlar mütəmadi olaraq günlük, həftəlik və aylıq arxivləşdirilir. 

“Transaction”  jurnalının rəsmi saytında (trans.imm.az) 2017-ci ilin “Volume 37, issue 

1” nömrəsi hazırlanıb öncə “Online” (Article in Press) bölməsinə, jurnal çap olunduqdan 

sonra “Volumes” bölməsinə yerləşdirilmişdir. Hal-hazırda məqalələr “Volume 37, issue 4” 

nömrəsi “Online” (Article in Press) bölməsinə yerləşdirilir. 

Kütləvi İnformasiya Vasitələri (KİV) ilə əməkdaşlıq qurulmuş, AMEA Riyaziyyat və 

Mexanika İnstitutunun elmi və ictimai fəaliyyəti mart ayı 11 xəbər 25 saytda, aprel ayı üzrə 

12 xəbər 39 saytda, may ayı üzrə 14 xəbər 34 saytda, iyun ayı 11 xəbər 22 saytda, iyul ayı 7 

xəbər 8 saytda, sentyabr ayı 11 xəbər 19 saytda, oktyabr ayı 6 xəbər 13 saytda  

işıqlandırılmışdır. Bu saytlar bunlardır: www.science.az; www.azertag.az; 

www.news.day.az; www.news.milli.az; www.a24.az; www.eurasiadiary.com; 

www.metbuat.az; www.inform.az; www.incity.az; www.azpress.az; www.mia.az; 

www.olaylar.az; www.azguspost.com və s.  

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun aylar üzrə kütləvi informasiya 

vasitələrində işiqlandırılmış məlumatlarının linkləri: 

Mart ayı 

1. Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda akademik İbrahim İbrahimovun 105 

illiyinə həsr olunan tədbir keçirilib 

http://www.science.gov.az/news/open/5170 

2. "AMEA-nın Xəbərləri (mexanika seriyası)” jurnalının nəşri ilə bağlı 

müzakirələr aparılıb 

http://science.az/news/open/5206 
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3. AMEA-nın müxbir üzvü Vaqif Quliyevin 60 yaşı tamam olur 

http://www.science.gov.az/news/open/5095 

4. Dissertasiya Şurasının ilk iclası keçirildi 

• http://inform.az/index.php?newsid=25041 

• http://mia.az/w256826/.../ 

• http://www.azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=67402 

5. Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda Elmi Şuranın iclası keçirilib 

• http://inform.az/index.php?newsid=25171 

• http://www.mia.az/w257115/.../ 

6. Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda məktəblilər üçün riyaziyyatdan elmi-

populyar mühazirələr keçiriləcək 

• http://science.az/news/open/5108 

• http://science.az/news/open/5153 

7. Məktəblilər üçün riyaziyyatdan elmi-populyar mühazirə və seminarlar təşkil 

olunacaq 

• http://azertag.az/xeber/1035747 

• http://gencalimler.az/az/news/1112/ 

8. Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda məktəblilərə elmi-populyar mühazirələr 

keçirilib 

• http://science.az/news/open/5263 
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9. “Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi 

konfrans keçiriləcək 

• http://science.az/news/open/5295 

10. Azerbaycan_alimi_Oksford_Universitetinde_muhazire_oxuyub 

• http://azertag.az/xeber/Azerbaycan_alimi_Oksford_Universitetinde_muhazire

_oxuyub-1046177 

• http://olke.az/news/detail/azerbaycanli-alim-oksford-universitetinde-

muhazire-oxudu-85588 

• http://news.day.az/azerinews/881589.html 

• http://news.milli.az/society/529960.html 

• https://a24.az/azerbaycanli-alim-oksford-universitetinde-muhazire-oxudu/ 

• http://www.azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=67870 

• http://eurasiadiary.com/az/news/society/123086-azerbaycanli-alim-oksford-

universitetinde-muhazire-oxudu 

• http://az.arguspost.com/az/linkto/724106 

• http://metbuat.az/news/666152/azerbaycanli-alim-oksford-universitetinde-

muhazire-oxudu.html 

• http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=67870 

11. Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda məktəblilər üçün növbəti seminar 

keçirilib 
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• http://science.az/news/open/5313 

Aprel ayı 

1. Türkiyədə AMEA-nın müxbir üzvü Vaqif Quliyevin yubileyinə həsr olunan 

konfrans keçiriləcək 

• http://science.az/news/open/5351 

• http://zim.az/diger-bolmeler/2698-professor-vaqf-qulyevn-60-llk-yubleyn-hsr-

olunmu-konfrans-kerlck.html  

• http://azertag.az/xeber/Turkiyede_azerbaycanli_alimin_yubileyine_hesr_olun

an_konfrans_kechirilecek-1048227 

• http://az.arguspost.com/az/linkto/737687 

2. Professor Bilal Bilalova Gəncə Dövlət Universitetinin fəxri doktoru adı verilib 

• http://www.mia.az/w258212/.../ 

• http://science.az/news/open/5369 

• http://inform.az/index.php?newsid=25482 

3. Gənc Riyaziyyatçılar Məktəbinin “Elementar həndəsənin görkəmli 

teoremləri” mövzusunda mühazirəsi keçirilib 

• http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=68267 

• http://inform.az/index.php?newsid=25502 

• https://incity.az/2017/04/14/sostojalas-ocherednaya-lekcia/ 

4. Azərbaycanlı alim Toronto və Fields Universitetinə mühazirə oxumaq üçün 

dəvət olunub (Prof.Məsud Əfəndiyev) 

• http://olaylar.az/news/sosial/217437 

http://science.az/news/open/5351
http://zim.az/diger-bolmeler/2698-professor-vaqf-qulyevn-60-llk-yubleyn-hsr-olunmu-konfrans-kerlck.html
http://zim.az/diger-bolmeler/2698-professor-vaqf-qulyevn-60-llk-yubleyn-hsr-olunmu-konfrans-kerlck.html
http://azertag.az/xeber/Turkiyede_azerbaycanli_alimin_yubileyine_hesr_olunan_konfrans_kechirilecek-1048227
http://azertag.az/xeber/Turkiyede_azerbaycanli_alimin_yubileyine_hesr_olunan_konfrans_kechirilecek-1048227
http://az.arguspost.com/az/linkto/737687
http://inform.az/index.php?newsid=25482
http://www.imm.az/exp/2017/04/07/g%c9%99nc-riyaziyyatcilar-m%c9%99kt%c9%99binin-elementar-h%c9%99nd%c9%99s%c9%99nin-gork%c9%99mli-teoreml%c9%99ri-movzusunda-muhazir%c9%99si-kecirilib/
http://www.imm.az/exp/2017/04/07/g%c9%99nc-riyaziyyatcilar-m%c9%99kt%c9%99binin-elementar-h%c9%99nd%c9%99s%c9%99nin-gork%c9%99mli-teoreml%c9%99ri-movzusunda-muhazir%c9%99si-kecirilib/
http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=68267
http://inform.az/index.php?newsid=25502
http://olaylar.az/news/sosial/217437


• http://www.mia.az/mobil/258589.html 

• http://www.mia.az/mobil/258590.html 

• http://www.azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=68473 

• http://ovqat.com/secilenler/454-azrbaycanl-alim-msud-fndiyev-kanadann-n-

byk-universitetin-dvt-olundu-aqlama.html 

• http://inform.az/index.php?newsid=25612 

• http://m.arguspost.com/az/az/linkto/755021 

• http://ann.az/az/azerbaycanli-alim-toronto-universitetinde-ders-

deyecek/#.WPXKzvmGOUm 

5. Elmi şura keçirilib 

• http://www.azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=68472 

• http://www.mia.az/mobil/258589.html 

• http://olaylar.az/news/sosial/217407 

6. “Koşi-Bunyakovski bərabərsizliyi, ədədi, həndəsi və harmonik ortalar 

arasında münasibət” mövzusunda “Elm və təhsilin inteqrasiyası” proqramı çərçivəsində 

mühazirə keçirilib 

• http://science.az/news/open/5435 

• http://azertag.az/xeber/1051480 

• http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=68554 

• http://inform.az/index.php?newsid=25653 

• https://incity.az/2017/04/14/sostojalas-ocherednaya-lekcia/ 
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7. Vaqif S. Quliyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının FƏXRİ 

FƏRMANI ilə təltif olunub 

• http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=68563 

8. Dissertasiya şurasının iclası keçirilib 

• http://www.mia.az/w258858/.../ 

• http://www.azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=68649 

• http://olaylar.az/news/sosial/217964 

• http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=68649 

9. Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda məktəblilər üçün növbəti seminar 

keçirilib 

• http://science.az/news/open/5501 

• http://www.elchi.az/2017/04/amea-da-riyaziyyatdan-elmi-populyar-

muhazir%C9%99-v%C9%99-seminarlar-kecirilir/ 

10. “Atomar ayrılış və freymlərin bəzi sualları. t -freymlər. Separabel olmayan 

hilbert fəzalarında hesabi olmayan freym anlayışı” mövzusunda Ümuminstitut seminarı 

 

• http://olaylar.az/news/sosial/219256 

• http://m.arguspost.com/az/az/linkto/782283 

• http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=69047 

11. Gənc Riyaziyyatçılar Məktəbinin “Dirixle prinsipinin tətbiqləri: Çin qalıq 

teoremi; Ramsey ədədi” mövzusunda mühazirəsi keçirilib 

• http://science.az/news/open/5555 
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• http://www.azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=69144 

12. AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda tədqiqat aparılmışdır 

 

• http://www.azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=69142 

 

May ayı 

1. AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun rəhbərliyi beynəlxalq konfransda  

• http://www.mia.az/w259785/AMEA__Riyaziyyat_v%C9%99_Mexanika_%C

4%B0nstitutunun_r%C9%99hb%C9%99rliyi_beyn%C9%99lxalq_konfransda_-

%3Cfont_color=red%3E__A%C3%A7%C4%B1qlama_+_FOTO%3C/font%3E/ 

2. Ramiz Aslanov Beynəlxalq Konfransda iştirak edib 

• http://olaylar.az/news/sosial/220009 

• http://az.arguspost.com/az/linkto/795451  

• http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=69288 

3. AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktoru, professor Misir 

Mərdanov AMEA-nın müxbir üzvü seçilib 

• http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=69439 

• http://zim.az/diger-bolmeler/2783-professor-msr-mrdanov-amea-nn-mxbr-zv-

selb.html  

• http://sia.az/az/news/social/607608 
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4. Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda diferensial operatorların matris 

göstərilişinə həsr olunan seminar keçirilib 

• http://science.az/news/open/5596 

• http://dialoq.info/riyaziyyat-v%C9%99-mexanika-institutunda-diferensial-

operatorlarin-matris-gost%C9%99rilisin%C9%99-h%C9%99sr-olunan-seminar-kecirilib/ 

• http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=69403 

5. Çeva və Menelay teoremlərinin tətbiqi ilə bağlı məsələlər həll edilib 

• http://science.az/news/open/5606 

• http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=69481 

6. Школа молодых математиков провела семинар на тему применения 

теорем Чевы и Менелая 

• https://incity.az/2017/05/05/shkola-molodyh-matematikov/ 

7. AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda elmi şuranın növbəti iclası 

keçirilib 

• http://www.mia.az/mobil/260214.html 

• http://inform.az/index.php?newsid=25822 

8. Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda məktəblilər üçün növbəti seminar 

keçirilib (Eminağa Məmmədov) 

• http://science.az/news/open/5656 

• http://olaylar.az/news/sosial/221319 
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9. Ali Riyaziyyat dərsliyi Moskvada nəşr olundu 

• http://olaylar.az/news/sosial/221522 

• http://az.arguspost.com/az/linkto/823102 

• http://science.az/news/open/5667 

10. Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda məktəblilər üçün növbəti mühazirə 

keçirilib 

• http://olaylar.az/news/sosial/222244 

• http://inform.az/index.php?newsid=26184 

• http://inform.az/index.php?newsid=26184 

11. Gənc riyaziyyatçılar üçün mühazirə 

• http://olaylar.az/news/sosial/223135  

• http://www.azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=70116  

12. Moskva Dövlət Universitetinin professoru Riyaziyyat və Mexanika 

İnstitutunda məruzə ilə çıxış edib  

• http://science.az/news/open/5747 

• http://www.azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=70041 

• http://inform.az/index.php?newsid=26371 

13. “Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi 

konfrans öz işinə başlayıb 

• http://science.az/news/open/5763 
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• http://bizimxeber.az/news/211054 

• http://www.azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=70113 

• http://azertag.az/xeber/Sumqayit_Dovlet_Universitetinde_riyaziyyatin_nezeri

_ve_tetbiqi_problemleri_arasdirilib-1065113 

• http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=70113 

14. Dissertasiya şurasının  iclasında riyaziyyat üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi 

almaq üçün dissertasiya işinin  müdafiəsi keçirilib 

• http://www.azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=70200  

 

İyun ayı 

1. Azərbaycanlı alim rusiyalı həmkarları ilə birgə elmi araşdırmalar aparacaq 

• http://science.az/news/open/5816 

2. Bilal Bilalov Başqırdstan Dövlət Universitetində 

• http://olaylar.az/news/sosial/223806 

• http://az.arguspost.com/az/linkto/858323 

3. Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda növbəti ümuminstitut seminarı keçirilib 

(Lətif Talıblı) 

• http://science.az/news/open/5864 

• http://www.azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=70517 

• http://dialoq.info/riyaziyyat-v%C9%99-mexanika-institutunda-

novb%C9%99ti-umuminstitut-seminari-kecirilib/ 
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• http://az.arguspost.com/az/linkto/870001 

• http://olaylar.az/news/sosial/224548 

4. Amea Riyaziyyat və Mexanika institutu “İdeoloji, sosial və elmi 

maarifləndirmə” proqramı üzrə mühazirə 

• http://zim.az/diger-bolmeler/2924-deoloj-sosal-v-elm-maarflndrm-proqrami-

zr-nvbt-mhazr.html 

• http://sia.az/az/news/social/621937.html 

• http://www.azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=70666 

• http://science.gov.az/news/open/5892 

5. Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda Lütfi Zadənin Fuzzy çoxluqları barədə 

nəzəriyyəsindən bəhs olunub 

• http://www.science.gov.az/news/open/5936 

• http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=70771 

6. AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda iki elmi iş müdafiə olunub 

• http://www.mia.az/w262045/.../ 

7. AMEA Riyaziyyat Və Mexanika İnstitutunda dissertasiya şurasının növbəti 

iclası olub 

• http://zim.az/diger-bolmeler/2953-amea-ryazyyat-v-mexanka-nsttutunda-

dssertasya-urasinin-nvbt-clasi-olub.html 

• http://www.azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=70897# 
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8. AMEA – da məruzələr dinlənilib 

• http://olaylar.az/news/sosial/226269 

9. "Gecikdirilən ekranlı bir semi-markov dolaşma prosesinin kəsr tərtibli və sabit 

əmsallı adi diferensial tənliklə təsviri” mövzusunda birgə məruzələr olub  

• http://www.azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=70975 

10. “İqtisadiyyatda, idarəetmədə və təhsildə riyazi modelləşdirmə” mövzusunda 

konfrans keçiriləcək 

• http://science.gov.az/news/open/5984 

• http://salamnews.org/az/news/read/276807 

11. Misir Mərdanov “Ümumdünya Təhsil Günü-2017” konfransına dəvət olunub 

• http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=71079 

 

İyul ayı 

1. Abbasov Elxan “Yeraltı anbara qaz vurulması prosesinin inteqral 

modelləşdirilməsi” mövzusunda məruzə edib 

• http://www.azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=71499 

2. AMEA Riyaziyyat və Mexanika Institutu dissertasiya şurasının iclası haqqında  

• http://www.azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=71634 

3. Türkiyədə azərbaycanlı alimə həsr olunan konfrans keçirilib 

• http://science.az/news/open/6078 
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4. Professor Vaqif Sabir oğlu Quliyevin 60 illik yubileyinə həsr olunmuş "Morri tipli 

fəzalarda operatorlar və tətbiqləri" mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans öz işinə 

başlayıb  

• http://www.azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=71723 

5. Beynəlxalq elmi konfrans azərbaycanlı professorun yubileyinə həsr olundu 

• http://sia.az/az/news/social/626670.html 

6. Türkiyədə azərbaycanlı alimin 60 illik yubileyi qeyd olunub 

• http://azertag.az/xeber/Turkiyede_azerbaycanli_alimin_60_illik_yubileyi_qey

d_olunub-1077975 

7. Riyaziyyatçı alimlərin 42 məqaləsi beynəlxalq jurnallarda dərc olunub 

• http://sia.az/az/news/education/625515.html 

 

Sentyabr ayı 

1. Azərbaycanlı alimlərin kitabı Almaniyada çapdan çıxıb 

• http://science.az/news/open/6272 

2. Azərbaycan alimlərinin kitabı Almaniyada çapdan çıxıb 

• https://azertag.az/xeber/Azerbaycan_alimlerinin_kitabi_Almaniyada_chapdan

_chixib-1091176 

• http://xeberonline.com/2017/09/06/az%C9%99rbaycan-aliml%C9%99rinin-

kitabi-almaniyada-capdan-cixib/ 
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3. AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu yeni çap olunmuş kitab 

• http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=73011 

4. Azərbaycan alimlərinin kitabı Almaniyada çapdan çıxıb 

• http://vediinfo.az/cemiyyet/5329-azerbaycan-alimlerinin-kitabi-almaniyada-

chapdan-chixib.html 

5. Bilik Fondu “Məlumat saatı” keçirib 

• http://www.azerbaijan-news.az/index.php?mod=3&id=129499 

6. “Elm və təhsil İlham Əliyev siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri kimi” 

mövzusunda tədbir keçirilib 

• http://science.az/news/open/6292 

7. Binəqədidə “Elm və təhsil İlham Əliyev siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri 

kimi” mövzusunda “məlumat saatı” keçirilib 

• https://azertag.az/xeber/Bineqedide_Elm_ve_tehsil_Ilham_Aliyev_siyasetinin

_prioritet_istiqametlerinden_biri_kimi_movzusunda_melumat_saati_kechirilib-1091505 

• http://m.apa.az/az/xeber-az/sosial_xeberler/bineqedide-elm-ve-tehsil-ilham-

eliyev-siyasetinin-prioritet-istiqametlerinden-biri-kimi-adli-melumat-saati-kecirilib-2421 

• http://www.xalqqazeti.com/az/news/news/90054 

• http://aztehsil.com/news/3216-binqdid-elm-v-thsil-lham-liyev-siyastinin-

prioritet-istiqamtlrindn-biri-kimi-adl-mlumat-saat-keirilib.html 

• http://bakixeber.az/xeber/4276 
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8. Gənc Riyaziyyatçılar Məktəbi müsabiqə keçirəcək 

• http://science.az/news/open/6336 

• https://azertag.az/xeber/Genc_Riyaziyyatchilar_Mektebi_musabiqe_kechirece

k-1093668 

• https://dialoq.info/g%C9%99nc-riyaziyyatcilar-m%C9%99kt%C9%99bi-

musabiq%C9%99-kecir%C9%99c%C9%99k/ 

• http://xeberonline.com/2017/09/14/g%C9%99nc-riyaziyyatcilar-

m%C9%99kt%C9%99bi-musabiq%C9%99-kecir%C9%99c%C9%99k/ 

9. Akademik Əşrəf Hüseynovun anadan olmasının 110 ili tamam olur 

• https://azertag.az/xeber/Akademik_Asref_Huseynovun_anadan_olmasinin_11

0_ili_tamam_olur-1095416 

10. Akademik Akif Hacıyevin 80 illik yubileyinə həsr olunan beynəlxalq konfrans 

keçiriləcək 

• http://science.gov.az/news/open/6362 

11. Azərbaycanlı alim “İsaak Nyuton” qızıl medalı ilə təltif olunub 

• http://science.az/news/open/6426 

 

Oktyabr  ayı 

1. Gələcək nəsillərə nümunə 

• http://science.az/news/open/6525 
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http://xeberonline.com/2017/09/14/g%C9%99nc-riyaziyyatcilar-m%C9%99kt%C9%99bi-musabiq%C9%99-kecir%C9%99c%C9%99k/
http://xeberonline.com/2017/09/14/g%C9%99nc-riyaziyyatcilar-m%C9%99kt%C9%99bi-musabiq%C9%99-kecir%C9%99c%C9%99k/
https://azertag.az/xeber/Akademik_Asref_Huseynovun_anadan_olmasinin_110_ili_tamam_olur-1095416
https://azertag.az/xeber/Akademik_Asref_Huseynovun_anadan_olmasinin_110_ili_tamam_olur-1095416
http://science.gov.az/news/open/6362
http://science.az/news/open/6426
http://science.az/news/open/6525


2. Gənc alimlərin Heydelberq Universitetində konfransda iştirakı 

• https://azertag.az/xeber/Azerbaycanin_genc_alimleri_Heydelberq_Universitet

inde_elmi_muzakireler_apariblar-1102750 

• http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=73831 

3. Astanada Türk Dünyası Riyaziyyat Cəmiyyətinin VI Konqresi keçirilib 

• http://science.az/news/open/6558 

•  http://xeberonline.com/2017/10/14/az%C9%99rbaycanin-g%C9%99nc-

aliml%C9%99ri-heydelberq-universitetind%C9%99-elmi-muzakir%C9%99l%C9%99r-

apariblar/ 

• http://tehsil-press.az/index.php?newsid=23559 

4. AMEA-nın müxbir üzvü Qoşqar Əhmədovun həyat və yaradıcılığına həsr olunan 

yeni nəşr 

• https://azertag.az/xeber/1105332 

• http://sia.az/az/news/social/642718.html 

• http://science.az/news/open/6614 

• http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=74106 

5. AMEA-nın müxbir üzvü Qoşqar Əhmədovun 100 illik yubileyi. 

• http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=74148 

6. AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun seminarinda 

• http://zim.az/diger-bolmeler/3151-amea-ryazyyat-v-mexanka-nsttutunun-

semnarinda.html 

https://azertag.az/xeber/Azerbaycanin_genc_alimleri_Heydelberq_Universitetinde_elmi_muzakireler_apariblar-1102750
https://azertag.az/xeber/Azerbaycanin_genc_alimleri_Heydelberq_Universitetinde_elmi_muzakireler_apariblar-1102750
http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=73831
http://science.az/news/open/6558
http://xeberonline.com/2017/10/14/az%C9%99rbaycanin-g%C9%99nc-aliml%C9%99ri-heydelberq-universitetind%C9%99-elmi-muzakir%C9%99l%C9%99r-apariblar/
http://xeberonline.com/2017/10/14/az%C9%99rbaycanin-g%C9%99nc-aliml%C9%99ri-heydelberq-universitetind%C9%99-elmi-muzakir%C9%99l%C9%99r-apariblar/
http://xeberonline.com/2017/10/14/az%C9%99rbaycanin-g%C9%99nc-aliml%C9%99ri-heydelberq-universitetind%C9%99-elmi-muzakir%C9%99l%C9%99r-apariblar/
http://tehsil-press.az/index.php?newsid=23559
https://azertag.az/xeber/1105332
http://sia.az/az/news/social/642718.html
http://science.az/news/open/6614
http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=74106
http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=74148
http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=74148
http://zim.az/diger-bolmeler/3151-amea-ryazyyat-v-mexanka-nsttutunun-semnarinda.html
http://zim.az/diger-bolmeler/3151-amea-ryazyyat-v-mexanka-nsttutunun-semnarinda.html


7. Bu gün AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda Ümuminstitut seminarı 

keçirilmişdir 

• http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=74202 

 

Yuxarıda sadaladıqlarımla bərabər “Elm” qəzetinin 31 mart buraxılışı №06-da  

“Azərbaycanlı alim Oksfordda”, 18 aprel №07-də “Konfransa dəvət”, 02 iyun buraxılışı 

№10-da “Növbəti seminar” (gənc riyaziyyatçılar məktəbi), 29 sentyabr №18-də “Gənc 

riyaziyyatçıların müsabiqəsi” və “Seçki”, 13 oktyabr №19-da “Təltif” (İssak Nyuton 

medalı), 27 oktyabrda №20-də “Слово об учетеле” adı altında yeni nəşr olunmuş 

“Müəllimim Qoşqar Əhmədov” kitabı haqqında məqalə , “Elm” qəzetinin 08 dekabr 

buraxılışı №23-də “Elmi konfrans”, “İnstitutda görüş”, “Görkəmli alim, böyük müəllim”  və 

“Крупный учёный в области интегральных уравнений” adlı məqalələr çap olunmuşdur. 

 

www.imm.az saytına 2017-ci il yanvar ayının 1-dən 26.12.2017 tarixinə kimi 101 

müxtəlif ölkədən 110.764 ziyarətçi və 572.838 baxış sayı olmuşdur. 
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