AMEA Rİyaziyyat və Mexanika İnstitutunun
"Təhsil" şöbəsinin 2017 il üçün
HESABATI
RMİ -nin Təhsil şöbəsi doktorantura, dissertantura və magistratura təhsilinin
təşkili ilə məşgül olur.
DOKTORANTURA
RMİ doktoranturasında - 11 nəfər: 7 əyani və 4 qiyabi doktorant təhsil alır.
Hesabat

dövründə

fəlsəfə

doktoru

hazırlığı

üzrə

RMI-nun

əyani

doktoranturasına 3 nəfər qəbul olunmuşdur:
1202.01- Аnaliz və funksional analiz ixtisası üzrə:
1) Qəhrəmanlı Bənövşə Tamis qızı- (Elmi rəhbər: f.-r.e.n., dos. Telman Qasımov)
1211.01 -Diferensial tənliklər ixtisası üzrə:
2) Allahverdi-zadə Fatimə-xanım İlyas qızı- (Elmi rəhbər: f.-r.e.d., prof. Əkbər Əliyev)
3324.07-Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar ixtisası üzrə:
3) Quliyev Atabəy Məzahir oğlu- (Elmi rəhbər: AMEA-nın

müx.üz., prof.,Bilal

Bilalov)
Hesabat dövründə fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə RMI-nun əyani doktoranturasını
6 nəfər bitirib, onlardan 2 nəfər dissertasiya işlərini müdafiyə ediblər: Qurbanova
Nargül, Rzayev Natiq.
DİSSERTANTURA
RMİ dissertanturasında - 23 dissertant fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə və 9dissertant elmlər doktoru hazırlığı üzrə təhsil alır. Hesabat

dövründə

RMİ-nun

dissertanturasına fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə 6 nəfər və elmlər doktoru hazırlığı üzrə
6 nəfər qəbul olunmuşdur:
Fəlsəfə doktoru:
1202.01-Analiz

və funksional analiz ixtisası üzrə:

1) Əsgərova Aida Xurşud qızı-dissertant(Elmi rəhbər: f-r.-e.d. Vüqar İsmayılov)

2) Hüseynova Lalə Ernis qızı- dissertant(Elmi rəhbər: f-r.-e.d. prof.,Rəhim Rzayev)
1211.01-Diferensial tənliklər ixtisası üzrə:
3) Həsənova Şənay Müqabil qızı-dissertant (Elmi rəhbər: f-r.-e.d. prof., Ziyatxan
Əliyev)
1212.01-Riyazi fizika tənlikləri ixtisası üzrə:
4) Yunusov Daşqın Rasim oğlu- dissertant(Elmi rəhbər: f-r.-e.d. prof.,
Tahir Hacıyev)
2003.01- Maye qaz və plazma mexanikası ixtisası üzrə:
5) Müseyibli Pərviz Tofiq oğlu- dissertant (Elmi rəhbər:

AMEA-nın müx.üz.,

t.e.d.Geylani Pənahov)
3324.07-Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar
6) Zabidov Zakir Cümşüd oğlu - dissertant(Elmi rəhbər: AMEA-nın

müx.üz.,

prof.,Bilal Bilalov)
Elmlər doktoru:
1202.01-Analiz və funksional analiz ixtisası üzrə:
1) Sadıqova Səbinə Rahib qızı-dissertant (Elmi məsləhətçi AMEA-nın

müx.üz.,

prof.,Bilal Bilalov)
2) Həsənov Sabir Qəhrəman oğlu-dissertant (Elmi məsləhətçi AMEA-nin müx.üz.,
prof. Vaqif Quliyev )
1211.01-Diferensial tənliklər ixtisası üzrə:
3) Bayramov Azad Məmməd oğlu-dissertant (Elmi məsləhətçi f.r.-e.d. prof., Vəli
Qurbanov)
4) Muxtarov Oqtay Şahhüseyn oğlu-dissertant
5)Şükürov Aydın Şükür oğlu-dissertant (Elmi məsləhətçi AMEA-nın
prof.,Bilal Bilalov)
1212.01-Riyazi fizika tənlikləri
6) Sadıxov Vüqar Vaqif oğlu-dissertant (Elmi məsləhətçi t.e.d Əli Nağıyev)

müx.üz.,

Hesabat dövründə fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə RMI-nun dissertanturasını 7
nəfər bitirib, onlardan 2 nəfər Dünyamalıyeva Aida və İsmayılova Rəna dissertasiya
işlərini müdafiyə ediblər.
Doktorantlar və dissertantlar üçün iyun ayında minimum imtahanları
keçirilmişdir:
İxtisas imtahanları:
1202.01-Analiz və funksional analiz ixtisası üzrə:
• Məhərrəmova Gülər Vidadi qızı- qiyabi doktorant(Elmi rəhbər: f.-r.e.n.,dos.Telman
Qasımov)- əla
1211.01-Diferensial tənliklər ixtisası üzrə:
• Axundova Elnarə Buxsay qızı -dissertant (Elmi rəhbər:

f.r.-e.d. prof., Vəli

Qurbanov)- əla
• Kərimova Mehriban Nurməmməd qızı-dissertant (Elmi rəhbər: f-r.-e.d. prof.,Tahir
Hacıyev)-əla
2002.01-Deformasiya olunan bərk cism mexanikası ixtisası üzrə:
• Nağiyeva Nigar MirYaşar qızı-qiyabi doktorant (Elmi rəhbər: f-r.-e.d. prof., Lətif
Talıblı)-əla
Alman dil imtahanı:
• Kərimov Kamil Əjdər oğlu-dissertant -4(yaxşı) qiymət alıb. (Elmi rəhbər:
f.r.e.d.,prof.Sabir Mirzəyev).
• Məmmədova Aynur Nizami qızı-dissertant -3(kafi) qiymət alıb. (Elmi rəhbər r.e.d.
Rövşən Bəndəliyev).
• İsmayılova Afaq Fərhad qızı-dissertant -4(yaxşı) qiymət alıb. (Elmi rəhbər: AMEAnın müx.üzvü Vaqif S. Quliyev).
• Nağiyeva Nigar MirYaşar qızı-qiyabi doktorant (Elmi rəhbər: f-r.-e.d. prof.,
Lətif Talıblı)- 4(yaxşı) qiymət alıb.

Fəlsəfə imtahanı:
• Məmmədova Aynur Nizami qızı-dissertant 4(yaxşı) qiymət alıb. (Elmi rəhbər r.e.d.
Rövşən Bəndəliyev).
• Məlik Samin Telman oğlu -dissertant 4(yaxşı) qiymət alıb.(Elmi rəhbər AMEA-nın
müx.üz., prof., Misir Mərdanov).
• Bədəlov Xəyyam Əli oğlu -dissertant

3(kafi) qiymət alıb. (Elmi rəhbər

CavanşirHəsənov ).
• Zabitov Zakir Cümşüd oğlu 4(yaxşı) qiymət alıb.(Elmi məsləhətçi AMEA-nın
müx.üz., prof.,Bilal Bilalov)
• İsmailova Günay Qəfil qızı- dissertant 3(kafi) qiymət alıb. (Elmi rəhbər
f-r.e.d.,prof. Hamlet Quliyev)
• Qasımova Vüsalə Fazil qızd -dissertant 4(yaxsı) qiymət alıb. (Elmi rəhbər
f-r.e.d.,prof. Əkbər Əliyev)
MAGİSTRATURA
Qəbul-2016
Yanvar ayında I kurs magistrlər üçün ixtisas üzrə imtahanlar keçirilmişdir.
- Fərhadova Yetər Müzakir qızı- Ümumi orta müvəffəqiyyət göstəricisi (ÜOMG)-95
bal.
- Cəfərova Səbinə İlqar qızı (ÜOMG)-91 bal,
- Dadaşova Gülqayit Aydın qızı (ÜOMG)-91 bal,
- Şirinova Nərmin Rəhim qızı (ÜOMG)ı-91 bal.
Magistrlərə II semestrdə tədris olunacaq fənlər üzrə proqramlar:
1. Yüksək tərtibli xətti tənliklər üçün sərhəd məsələləri - tərtib edən
AMEA m.ü. prof., Rauf Hüseynov
2. Diferensial tənliklərin əlavə fəsilləri - tərtib edən f-r.-e.d. prof., Əkbər Əliyev
3. Hamar çoxobrazlılar nəzəriyyəsi - tərtib edən f-r.-e.d. prof., Məmməd Bayramoğlu
4. Riyazi fizikanın tərs məsələləri - tərtib edən r.-e.d. prof., Ədalət Axundov

5. Sinqulyar inteqralların struktur xassələri. Çoxölçülü sinqulyar inteqral tənliklər tərtib edən AMEA m.ü. prof., Vaqif Quliyev
6. Xüsusi törəməli tənliklərlə təsvir olunan proseslərdə optimal idarəetmə məsələsi tərtib edən f-r.-e.d. prof., Telman Məlikov
Elmi Şuranın 08 fevral 2017-ci il tarixində keçirilmiş iclasında təstiq olunmuşdur.
RMİ-nin I kurs magistraturasında təhsil alan Fərhadova Yetər Müzakir qızı
"Magistr-2017" müsabiqəsində iştrak etmiş və III yerə layiq görülmuşdur.
Iyun ayında I kurs magistrlər ücün ixtisas üzrə imtahanlar kecirilmişdir.
- Fərhadova Yetər Müzakir qızı- Ümumi orta müvəffəqiyyət göstəricisi (ÜOMG)-95
bal.
- Cəfərova Səbinə İlqar qızı (ÜOMG)-95 bal,
- Dadaşova Gülqayit Aydın qızı (ÜOMG)-94 bal,
- Şirinova Nərmin Rəhim qızı (ÜOMG)-91 bal.
Magistrlərə II kurs III semestrdə tədris olunacaq fənlər üzrə proqramlar:
1. Ekstremal məsələlərin həllərinin varlığı - tərtib edən AMEA-nın müxbir üzvü Misir
Mərdanov.
2. Analitik funksiyaların sərhəd xassələri. Sinqulyar inteqral tənliklər - tərtib edən
AMEA-nın müxbir üzvü Vaqif Quliyev .
3. Diferensial operatorların spektral nəzəriyyəsi - tərtib edən f.r-e-d. prof. Həmidulla
Aslanov.
4. Banax fəzasında xətti tənliklər - tərtib edən f.-r.e.d.,prof. Məmməd Bayramoğlu
5. İdarəetmə nəzəriyyəsinin əsas məsələləri - tərtib edən f.r-e-d. prof. Telman Məlikov.
6. Optimal idarəetmə nəzəriyyəsinin təqribi üsulları - tərtib edən f.r-e-d. prof. Rafiq
Tağıyev.
7. Daxiletmə teoremləri və onların tətbiqlər - tərtib edən f.r-e-d. prof. Əkbər Əliyev.

8. Həsablama üsullarının elmi və texniki məsələlərin həllinə tətbiqi - tərtib edən t.e.n.
H əsən Nağıyev.
Elmi Şuranın 12 sentyabr 2017-ci il tarixində keçirilmiş iclasında təstiq olunmuşdur.
Qəbul-2017
13-16.06.2017-ci il tarixlərində magistraturaya qəbul ilə əlaqədar olaraq 183
abiturientlərlə müsahibə

keçirilmişdir:

məqbul-42 nəfər, q/məqbul-119 nəfər,

gəlmədi-22 nəfər.
RMİ-na plan üzrə 9 yer ayırılmış, 8 nəfər aşağıdaki ixtisaslar üzrə qəbul olunmuşdur:
1) 5 nəfər - Riyazi analiz: Əlizadə Fidan Asif qızı, Əliyeva Dünya Rəsul qızı, Qədirova
Xəyalə Məmmədağa qızı, Quluyev Tural Müseyib oğlu, Sadıqov Elvin Vüqar oğlu,
2) 1 nəfər - Diferensial tənliklər : Məmmədova Aişən Veyis qızı,
3) 1 nəfər- Optimallaşdırma və optimal idarəetmə : Rəhimli Könül Səməd qızı,
4) 1 nəfər- Riyazi fizaka tənlikləri: Abdullayeva Aydan Cəfər qızı.
Magistrlərə I kurs I semestrdə tədris olunacaq fənlər üzrə proqramlar:
1. Riyaziyyatın müasir problemləri - tərtib edən AMEA-nın müxbir üzvü Rauf Hüseynov
2. Riyaziyyatın tarixi və metodologiyası - tərtib edən AMEA-nın müxbir üzvü Misir
Mərdanov
3. Qeyri-xətti analiz - tərtib edən f.r-e-d., prof. Həmidulla Aslanov
4. Xətti cəbr və strukturlar - tərtib edən f-r.e.n., dos. Əli Babayev
5. Harmonik analiz - tərtib edən AMEA-nın müxbir üzvü Bilıal Bilalov
6. Xüsusi törəməli tənliklər üçün Koşi və sərhəd məsələsi - tərtib edən
r-e-d., prof. Ədalət Axundov
7. Optimal idarəetmə nəzəriyyəsində maksimum prinsipi və optimallıq şərtləri -

tərtib edən f.r-e-d., prof. Telman Məlikov.
8. Riyazi fizikanın klassik və müasir problemləri - tərtib edən r-e-d. prof. Ədalət
Axundov Elmi Şuranın 12 sentyabr 2017-ci il tarixində keçirilmiş iclasında təstiq
olunmuşdur.
Təhsil şöbəsinin müdiri

professor Ədalət Axundov

