
AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 

İCTİMAİYYƏTLƏ ƏLAQƏLƏR şöbəsinin 

2018-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. 

Veb-sayta Elmi Şuranın iclasları, elmi seminarlar, görüşlər, əməkdaşların elmi 

əsərləri haqqında məlumatların müntəzəm olaraq veb-saytımızın “Xəbərlər” 

bölməsində yerləşdirilir. Statistika üzrə saytın xəbərlər bölməsinə yerləşdirilmiş 

xəbərlərin statistikasını versək (aylar üzrə)  yanvar -57, fevral - 56, mart - 52, aprel – 

88, may-82, iyun-60, iyul -47, avqust-7, sentyabr-61, oktyabr-60, noyabr-75, dekabr-

50 xəbər 3 dildə yerləşdirilmişdir. Veb-sayta il ərzində 695 xəbər yerləşdirilmişdir. 

İl  ərzində Ümuminstitut seminarının elanı, seminar keçirildikdən sonra 

seminar haqqında məlumat, seminarda çəkilmiş şəkillərlə (çəkilmiş şəkillər dizayn 

proqramı vasitəsilə müvafiq ölçüyə salınıb, tarix və institutumuzun müəllif hüquqları 

ilə bağlı yazı əlavə olunur) birgə saytın həm xəbərlər, həm də seminarlar bölməsinə 

əlavə olunmuşdur. 

Dissertasiya şurasında “Dissertasiyaların avtoreferatları” bölməsinə 20 müdafiə 

etmiş iddiaçının (onlardan 6-sı elmlər doktoru, 14-ü fəlsəfə doktoru) avtoreferatları 

sayta yerləşdirilmişdir. 



Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 2017-cü il üçün illik hesabatı veb səhifədə 

yerləşdirilmişdir. 

İllik hesabatlar dinlənildikdən sonra yanvar ayından başlayaraq  şöbələrin 

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

Diferensial tənliklər şöbəsi, Riyazi fizika tənlikləri şöbəsi, Qeyri harmonik analiz 

şöbəsi, Elastiklik və 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 Məxanika 

İnstitutunun Əsərləri jurnalı, Azərbaycan Riyaziyyat jurnalı, RMİ-nin 

kitabxanası,Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası, Təhsil, Beynəlxalq əlaqələr, 

İctimaiyyətlə əlaqələr) 2017-ci ilin illik, 2018-ci ilin yarım illik hesabatları sayta 3 

dildə yerləşdirilmişdir. 

“Transaction”  jurnalının rəsmi saytında (trans.imm.az) 2018-ci ilin “volume 

38, issue 1” və “volume 38, issue 4” nömrəsi əvvəlcə “Article in Press” bölməsinə 

sonra “Volume” bölməsinə birlikdə 32 məqalə yerləşdirilmişdir. 

Veb-saytda “Yubileylər” bölməsinə 4 yubilyar haqqında məlumat 

yerləşdirlmişdir. 

Alimlərin 2017-ci ilə çap olunmuş 198 məqalə və 125 tezis linkləri ilə birgə 

“Nəşrlər” bölməsinə yerləşdirilmişdir. 

“Elm” qəzetində aşağıda qeyd olunan məqalələr çap olunmuşdur:  

1. 12 yanvar buraxılışı №01-də  “Riyaziyyat elmlərin açarıdır”, 

2. 23 fevral buraxılışı №04-də  “Moskvaya dəvət”, 

3. 09 mart buraxılışı №05-də  “Ümuminstitut seminarı”, 

4. 19 mart buraxılışı №06-də  “Növbəti seminarı”, “Birgə tədqiqatlar”, 



5. 06 aprel buraxılışı №07-də “Azad həmkarlar ittifaqında”, 

6. 20 aprel buraxılışı №08-də “Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda”, 

7. 18 may buraxılışı №10-də “На международной конференции”, 

8. 01 iyun buraxılışı №11-də “Учитель с большой буквы”, 

9. 14 iyun buraxılışı №12-də “Презентачия ”, 

10. 13 iyul buraxılışı №14-də  “Türk dünyasının mükafatı” 

11. 18 sentyabr buraxılışı №17-də  “Kitaba həsr olunmuş ömür” 

12. 5 oktyabr buraxılışı №18-də  “Birgə işlər üçün zəmin yaradılır” 

13. 8 noyabr buraxılışı №20-də  “Elmi nəşriyyat şurasının iclası” 

13.02.2018 tarixində AMEA-da ictimaiyyətlə əlaqələr şöbələrinin illik hesabat iclası 

keçirilib. AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun “Ictimaiyyətlə əlaqələr” 

şöbəsinin hesabatı təqdim edilib. 

İl ərzində Kütləvi İnformasiya Vasitələri (KİV) ilə əməkdaşlıq qurulmuşdur.  

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun aylar üzrə kütləvi informasiya 

vasitələrində işiqlandırılmış məlumatlarının linkləri: 

Yanvar ayı 

HESABAT İLİNDƏ ƏLDƏ EDİLƏN ELMİ NƏTİCƏLƏR 

1. http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=76498 

Elm və təhsilin inteqrasiyası AMEA-da həyata keçirilən islahatların mühüm 

istiqamətlərindəndir 

2. http://science.gov.az/news/open/7139 

246 SAYLI MƏKTƏB-LİSEYİN MÜƏLLİM VƏ ŞAGİRD HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞ 

http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=76498
http://science.gov.az/news/open/7139


3. http://zim.az/diger-bolmeler/3460-246-sayli-mktb-lseyn-mllm-v-agrd-heyt-l-

gr.html 

246 saylı məktəb-liseyin müəllim və şagird heyəti Riyaziyyat və Mexanika 

İnstitutunda olublar. 

4. http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=76538 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun magistrantları imtahan veriblər 

5. http://science.gov.az/news/open/7150 

6. http://dialoq.info/riyaziyyat-v%C9%99-mexanika-institutunun-magistrantlari-

imtahan-veribl%C9%99r/ 

 

DİSSERTASİYA ŞURASININ İCLASI 

7. http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=77135 

BAKILI FİZİK LEV LANDAUNUN ANADAN OLMASININ 110 İLİ 

8. http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=77177 

Bu gün AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda Ümuminstitut seminarı 

keçirilib. 

9. http://inform.az/index.php?newsid=27149 

AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda Dissertasiya Şurasının iclası 

keçirilib- Fotolar 

10. http://inform.az/index.php?newsid=27014 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda Ümuminstitut seminarı keçirilib. (+FOTO) 

11. http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=77206 

Təhsilimizin nurlu siması 

12. http://science.gov.az/news/open/7282 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun magistrantları imtahan veriblər 

13. http://science.gov.az/news/open/7289 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda Elmi Şuranın növbəti iclası keçirilib. 

14. http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=77449 
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AMEA RİYAZİYYAT VƏ MEXANİKA İNSTİTUTU ELMİ ŞURANIN İCLASI 

KEÇİRİLİB 

15. http://zim.az/diger-bolmeler/3563-amea-ryazyyat-v-mexanka-nsttutu-elm-uranin-

clasi-kerlb.html 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda Ümuminstitut seminarı keçirilib 

16. http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=77426 

Lev Landau- 110 

17. http://inform.az/index.php?newsid=27141 

 

AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda Dissertasiya Şurasının iclası 

keçirilib- Fotolar 

18. http://inform.az/index.php?newsid=27014 

Fevral ayı 

Dissertasiya şurasının iclası olub 

19. http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=77582 

Bu gün mexanika sahəsində tanınmış alim Yusif Əmənzadənin doğum günüdür 

20. https://azertag.az/xeber/Bu_gun_mexanika_sahesinde_taninmis_alim_Yusif_Am

enzadenin_dogum_gunudur-1135152 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda elmi şuranın növbəti iclası keçirilib 

21. http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=78152 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda Elmi Şuranın iclası keçirilib 

22. http://inform.az/index.php?newsid=28407 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda ümuminstutut seminarı keçirilib- AMEA-da 

23. http://inform.az/index.php?newsid=27149 

Fəlsəfə doktorluğu üzrə doktoranturaya test üsulu ilə qəbul imtahanı keçirilib 

24. http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=78180 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda doktoranturaya qəbul imtahanı keçirilib 

25. http://inform.az/index.php?newsid=28464 
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AMEA-nın elmi müəssisə və təşkilatlarında Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümü anılıb 

26. http://science.gov.az/news/open/7478 

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümü anıldı 

27. http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=78211 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda Xocalı Soyqırımın qubanları anılıb 

28. http://inform.az/index.php?newsid=28525 

ELMİN POPULYARLAŞDIRILMASI SAHƏSİNDƏ İLİN ƏN YAXŞI ALİMLƏRİ 

29. http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=78324 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda növbəti seminarı keçirilib- FOTO 

30. http://inform.az/index.php?newsid=28744 

Mart ayı 

 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda növbəti Ümuminstitut seminarı keçirilib 

31. http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=78401 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda növbəti Ümuminstitut seminarı keçirilib 

32. http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=78604 

Qadınlar bayramı təntənə ilə qeyd edilib- Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda 

33. http://inform.az/index.php?newsid=29067 

8 Mart - “Beynəlxalq Qadınlar Günü” münasibəti ilə tədbir keçirildi  

34. http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=78593 

Rusiyalı riyaziyyatçı alimin məruzəsi dinlənilib 

35. http://inform.az/index.php?newsid=29043 

AMEA-nın iki institutu birgə tədqiqatlara başlayıb 

36. http://science.gov.az/news/open/7601 

37. https://azertag.az/xeber/Azerbaycan_Milli_Elmler_Akademiyasinin_iki_institutu

_birge_tedqiqatlara_baslayib-1145159 
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https://azertag.az/xeber/Azerbaycan_Milli_Elmler_Akademiyasinin_iki_institutu_birge_tedqiqatlara_baslayib-1145159


38. http://ucnoqta.az/news/60903 

İki İnstitutun birgə layihəsi 

39. http://inform.az/index.php?newsid=29420 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda Ümuminstitut seminarı keçirilib 

40. http://inform.az/index.php?newsid=29343 

41. http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=78802 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda seminar keçirilib 

42. http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=78816 

"Elastikli örtüklərin rəqsləri" adlı monoqrafiya çap olunub 

43. http://inform.az/index.php?newsid=29512 

“Elastiki örtüklərin rəqsləri” adlı monoqrafiya “Springer” nəşriyyatı tərəfindən 

çap olunub 

44. http://science.gov.az/news/open/7615 

45. http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=78882 

 

DİSSERTASİYA ŞURASININ İCLASI... 

46. http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=78851 

 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Dissertasiya Şurasının iclası keçirilib 

47. http://inform.az/index.php?newsid=29473 

 

AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun əməkdaşları tibbi müayinədən keçirilib 

48. https://azertag.az/xeber/AMEA_nin_Riyaziyyat_ve_Mexanika_Institutunun_eme

kdaslari_tibbi_muayineden_kechirilib-1147795 

 

AMEA əməkdaşlarının tibbi müayinəsi 

49. http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=79109 

 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun əməkdaşları tibbi müayinədən keçiriliblər 

50. http://inform.az/index.php?newsid=29669 
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Aprel ayı 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda növbəti Ümuminstitut seminarı keçirilib 

51. http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=79331 

52. http://inform.az/index.php?newsid=29966 

 

Dissertasiya şurasının iclası keçirilib 

53. http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=79422 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda Dissertasiya Şurasının iclası keçirilib 

54. http://inform.az/index.php?newsid=30077 

Azərbaycanlı alimlər Sankt-Peterburqda keçiriləcək elmi konfransa dəvət olunublar 

55. http://inform.az/index.php?newsid=30138 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun əməkdaşları Çində ezamiyyətdə olublar 

56. http://science.gov.az/news/open/7766 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu Çin Xalq Respublikasında ezamiyyətdə olub 

57. http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=79625 

Çinli mütəxəssislər alimlərimizin elmi araşdırmalarının nəticələrinə maraq 

göstərirlər 

58. https://azertag.az/xeber/CHinli_mutexessisler_alimlerimizin_elmi_arasdirmalarin

in_neticelerine_maraq_gosterirler-1153432 

Azərbaycanlı alimlər Çin Xalq Respublikasında ezamiyyətdə olublar 

59. http://inform.az/index.php?newsid=30331 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda elmi şuranın iclası keçirilib 

60. http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=79717 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda doktorant və dissertantların attestasiyası 

keçirilib 

61. http://inform.az/index.php?newsid=30417 

Riyaziyyatçı alım Beynəlxalq elmi jurnalın redaksiya heyətinin üzvü seçilib 

62. http://inform.az/index.php?newsid=30515 

Vaqif Quliyev redaksiya heyətinin üzvü seçilib 
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63. http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=79769 

Smirnov siniflərində Riman məsələsinin həllolunanlığına dair müzakirələr aparılıb 

64. http://www.science.gov.az/news/open/7832 

 

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda növbəti Ümuminstitut seminarı 

keçirilib 

65. http://inform.az/index.php?newsid=30774 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda Ümuminstitut seminarı keçirilib 

66. http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=79929 

22-24 may 2018-ci il tarixlərində Rusiyanın Kazan şəhərində Kazan Federal 

Universitetində pedaqoji təhsil üzrə IV Beynəlxalq forum keçiriləcək. 

67. http://inform.az/index.php?newsid=30891 

May ayı 

İtaliyalı professor AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda məruzə edib 

 

68. http://science.gov.az/news/open/7921 

 

69. http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=80209 

İtalyanın Katanya Universitetinin professoru 

70. http://inform.az/index.php?newsid=31175 

Azərbaycanın riyaziyyatçı alimləri Rusiyada beynəlxalq tədbirdə iştirak ediblər 

71. http://science.gov.az/news/open/7944 

AMEA-nın üzvləri beynəlxalq konfransda iştirak ediblər 

72. http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=80304 

73. http://inform.az/index.php?newsid=31294 

Azərbaycanlı alimlər beynəlxalq konfransda məruzə ilə çıxış ediblər 

74. http://science.gov.az/news/open/7969 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun alimləri beynəlxalq konfransda- 
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75. http://inform.az/index.php?newsid=31449 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda Dissertasiya şurasının iclası keçirilib 

76. http://inform.az/index.php?newsid=31507 

DİSSERTASİYA ŞURASININ İCLASI 

77. http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=80448 

Ümuminstitut seminarında sinqulyar və kəsr inteqral operatorların kommutatorlarının Orliç 

fəzalarında təsvirindən bəhs olunub 

78. http://science.gov.az/news/open/8000 

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda növbəti Ümuminstitut seminarı keçirilib 

79. http://inform.az/index.php?newsid=31685 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda ixtisas fənləri üzrə doktorluq imtahanı keçirilib 

80. http://science.gov.az/news/open/8025 

81. http://inform.az/index.php?newsid=31868 

 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda növbəti Ümuminstitut seminarı keçirilib 

 

82. http://inform.az/index.php?newsid=32080 

 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda Qadınlar Şurasının təsis yığıncağı keçirilib 

 

83. http://inform.az/index.php?newsid=32023 

 

Ensiklopedik soraq kitabı işıq üzü gördü 

84. http://olaylar.az/news/sosial/278367 

 

1920-ci ilədək Azərbaycanda nə qədər ali təhsilli olub? - İNANILMAZ RƏQƏM 

85. http://publika.az/news/elmvetehsil/242075.html 

86. http://ulu.az/?p=507157 

 

“1920-ci ilədək ali məktəblərdə oxumuş azərbaycanlılar” kitabının birinci cildi 

çapdan çıxıb 
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87. https://azertag.az/xeber/1920_ci_iledek_ali_mekteblerde_oxumus_azerbaycanlila

r_kitabinin_birinci_cildi_chapdan_chixib-1166044 

“1920-ci ilədək ali məktəblərdə oxumuş azərbaycanlılar” adlı kitab işıq üzü görüb 

88. http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=80781 

 

“Funksional analizin əsasları” kitabı ikinci dəfə Moskvada çapdan çıxıb 

 

89. http://science.gov.az/news/open/8109 

 

90. https://azertag.az/xeber/Funksional_analizin_esaslari_kitabi_ikinci_defe_Moskva

da_chapdan_chixib-1167917 

 

91. https://special.azertag.az/az/xeber/1167917 

 

Z.Xəlilovun "Funksional analizin əsasları" kitabı ikinci dəfə çap olunub- Moskvada 

92.  http://inform.az/index.php?newsid=32412 

İyun ayı 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda elmi seminar təşkil olunub 

93. https://azertag.az/xeber/1167842 

 

Akademik Zahid Xəlilovun kitabı Moskvada təkrar nəşr olunub 

 

94. http://zim.az/diger-bolmeler/3785-akademik-zahid-xlilovun-kitab-moskvada-

tkrar-nr-olunub.html 

 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu Dissertasiya Şurasının iclası keçirilib 

 

95. http://inform.az/index.php?newsid=32645 

 

“Funksional analizin əsasları” kitabının ikinci nəşrinin təqdimatı keçirilib 

 

96. http://inform.az/index.php?newsid=32761 
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Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda magistr dissertasiyalarının müdafiəsi keçirilib  

 

97. http://inform.az/index.php?newsid=32846 

 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda seminar keçirilib 

 

98. http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=81140 

 

“Funksional analizin əsasları” kitabı ictimaiyyətə təqdim olundu 

99. http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=81152 

 

100. http://zim.az/diger-bolmeler/3793-akademk-zahd-xllovun-knc-df-ap-olunmu-

funksonal-analzn-saslari-ktabi-ctmayyt-tqdm-olunub.html 

 

101. https://azertag.az/xeber/1170005 

 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda çinli alimlərlə görüş 

 

102. http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=81474 

 

Azərbaycanlı alim Qırğızıstanda keçirilən beynəlxalq konfransda məruzə ilə çıxış 

edib 

 

103. http://science.gov.az/news/open/8287 

 

104. http://www.dia.az/8/181393-bishkekde-adea-2018-adli-beynelxalq-elmi-

konfrans-kechirilib.html 

 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda elmi şura keçirilib 

105. http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=81652 

 

106. http://inform.az/index.php?newsid=33408 

 

İyul ayı 

AMEA-nın müxbir üzvü Misir Mərdanov “Türk Dünyası Mükafatı” ilə təltif olunub 
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107. http://science.gov.az/news/open/8332 

Keçmiş nazir “Türk Dünyası Mükafatı” ilə təltif olundu- FOTO 

108. http://olaylar.az/news/sosial/285287 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda Dissertasiya Şurasının iclası keçirilib 

109. http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=81780 

Dissertasiya Şurasının iclası keçirilib 

110. http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=81943 

 

Sentyabr ayı 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun alimləri Gürcüstanda beynəlxalq konfransda 

iştirak ediblər 

 

111. http://science.gov.az/news/open/8332 

 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda tanınmış mədəniyyət və ədəbiyyat xadimləri 

ilə görüş keçirilib 

 

112. http://science.gov.az/news/open/8714 

 

Sənətkarlar Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda qonaq olublar- 

113. http://inform.az/index.php?newsid=34542 

 

 

Bolqarıstan Elmlər Akademiyasının sədri AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika 

İnstitutunda olub 

114. https://azertag.az/xeber/Bolqaristan_Elmler_Akademiyasinin_sedri_AMEA_n

in_Riyaziyyat_ve_Mexanika_Institutunda_olub-1198073 

 

115. http://science.gov.az/news/open/8760 

 

Ömrünə kitablar yazılan QADIN 
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116. http://inform.az/index.php?newsid=34464 

 

Akademik Azad Mirzəcanzadə tətbiqi mexanika və neft-mədən işləri sahəsində 

qiymətli araşdırmaları ilə böyük şöhrət qazanıb 

 

117. https://azertag.az/xeber/1199201 

 

Oktyabr ayı 

Azərbaycanlı alimlər Başqırdıstanda beynəlxalq konfranslarda iştirak ediblər 

118. http://science.gov.az/news/open/8895 

 

Riyaziyyatçı alimlərimizin Ufada keçirilən beynəlxalq tədbirdə elmi məruzələri 

dinlənilib 

 

119. https://azertag.az/xeber/1203122 

 

Azərbaycan alimləri Başqırdıstanda beynəlxalq konfranslarda iştirak ediblər 

120. http://xalqqazeti.com/az/news/5610 

 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda elmi seminar 

121. https://azertag.az/xeber/Riyaziyyat_ve_Mexanika_Institutunda_elmi_seminar-

1205384 

 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda Elmi Şuranın iclası keçirilib- 

 

122. http://inform.az/index.php?newsid=35305 

 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda Dissertasiya Şurasının iclası keçirilib 

123. http://inform.az/index.php?newsid=35233 

 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda rusiyalı akademik Roald Saqdeyevin məruzəsi 

dinlənilib 

124. http://science.gov.az/news/open/8998 
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Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda akademik Roald Saqdeyevin məruzəsi 

dinlənilib 

125. https://azertag.az/xeber/1207779 

 

Professor Roald Zinnuroviç Saqdeyev Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda 

 

126. http://inform.az/index.php?newsid=35491 

 

AMEA-nın Elmi nəşriyyat şurasının iclası keçirilib 

127. http://science.gov.az/news/open/9027 

Kimya Elmləri Bölməsinə daxil olan institutların elmi jurnalları barədə müzakirələr 

aparılıb 

128. http://science.gov.az/news/open/9036 

 

AMEA-nın Kimya Elmləri Bölməsinə daxil olan institutların elmi jurnalları barədə 

müzakirələr aparılıb 

129. https://azertag.az/xeber/AMEA_nin_Kimya_Elmleri_Bolmesine_daxil_olan_i

nstitutlarin_elmi_jurnallari_barede_muzakireler_aparilib-1209886 

 

130. http://www.nkpi.az/?page=read&id=1050 

 

Misir Mərdanov bir qrup alimi topladı 

131. http://azedu.az/az/news/7861 

 

AMEA-nın Elmi Nəşriyyat Şurasının sədri institutlarda çap edilən elmi jurnalların 

məsul katibləri ilə görüşüb 

132. http://zim.az/diger-bolmeler/4000-amea-nn-elmi-nriyyat-urasnn-sdri-yer-

elmlri-blmsin-daxil-olan-institutlarda-ap-ediln-elmi-jurnallarn-msul-katiblri-il-

grb.html 

Azərbaycanlı alimlər Başqırdıstanda beynəlxalq konfranslarda iştirak ediblər 

133. http://science.gov.az/news/open/8895 

Noyabr ayı 

Azərbaycanlı alimlər Başqırdıstanda beynəlxalq konfranslarda iştirak ediblər 

134. http://science.gov.az/news/open/8895 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda “Açıq qapı” günü keçirilib 
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135. http://www.science.gov.az/news/open/9143 

 

Şagirdlərin riyaziyyat elminə marağı artırılır 

 

136. https://azertag.az/xeber/1214400 

 

Institutda şagirdlər üçün “açıq qapı” günü 

137. https://www.muallim.edu.az/news.php?id=3083 

162№-li TAM ORTA MƏKTƏBİN MÜƏLLİM VƏ ŞAGİRD HEYƏTİ İLƏ 

GÖRÜŞ 

138. http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=84728 

 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda növbəti ümuminstitut seminarı keçirilib 

139. http://science.gov.az/news/open/9191 

AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda seminar 

140. http://xalqqazeti.com/az/news/9159 

AMEA-nın Elmi Nəşriyyat Şurası fəaliyyətini genişləndirir 

141. https://azertag.az/xeber/1217268 

AMEA-nın Elmi Nəşriyyat Şurası fəaliyyətini genişləndirir 

146. http://science.gov.az/news/open/9196 

 

147 http://qafqazinfo.az/news/detail/misir-merdanov-noqsanlardan-danisdi-236093 

 

148. https://news.day.az/azerinews/1065257.html 

 

149. https://www.yeniavaz.com/az/newscontent/znewscontent/88835/misir-merdanov-noqsanlardan-

danisdi 

 

150. http://dogruxeber.com/olke/23917-misir-merdanov-noqsanlardan-danishdi.html 
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151. http://ru.dialoq.info/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-

%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9

-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0-

%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8/ 

 

152. http://www.nkpi.az/?page=read&id=1068&lang=ru 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə doktorant və 

dissertantların minimum imtahanı keçirilib 

153. http://science.gov.az/news/open/9250 

 

Doktorantlar və dissertantlar minimum imtahanı veriblər 

154. https://azertag.az/xeber/1219485 

155. http://ikisahil.com/?page=18&newsId=112916&lang=aze 

Dekabr ayı 

Riyaziyyatçı alimlərimiz beynəlxalq konfransın bölmə iclasına rəhbərlik ediblər 

156. https://azertag.az/xeber/1220543 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun alimləri Rusiyada beynəlxalq konfransda 

məruzələrlə çıxış ediblər 

157. http://science.gov.az/news/open/9272 

Riyaziyyatçı alimlərimiz Beynəlxalq konfransda iştirak ediblər 

158. http://inform.az/index.php?newsid=36701 

 “Web of Science Azerbaijan-2018” mükafatları alimlərə təqdim edilib 

159. http://science.gov.az/news/open/9300 

160. http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=85284 
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Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı 

Fondu və “Clarivate Analytics” şirkətinin birgə təşkilatçılığı ilə tədbir keçirilib 

161. http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=85284 

162. http://inform.az/index.php?newsid=36826 

19 dekabr 2018-ci il tarixində AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 

İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri, fizika üzrə fəlsəfə doktoru Aynurə Cəfərova elmin 

təbliğindəki xidmətlərinə görə AMEA prezidenti, akademik Akif Əlizadə tərəfindən 

təşəkkürnamə ilə təltif edilib. 

2018-ci il yanvar ayının 1-dən bu günə qədər www.imm.az veb-saytına dünyanın 97 

ölkəsindən baxış sayı 489.346-ə  yaxındır. 

 

Şöbə müdiri:                        f.ü.f.d Aynurə M. Cəfərova 

http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=85284
http://inform.az/index.php?newsid=36826

