AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunu “Beynəlxalq əlaqələr”
şöbəsinin 2019-cu il fəaliyyəti haqqında
HESABAT
Hesabat dövründə beynəlxalq əlaqələr şöbəsi Azərbaycan MEA-nın Riyaziyyat və
Mexanika İnstitutu və AMEA-nın Beynəlxalq Əlaqələr İdarəsinin elmi və elmi-təşkilat
mövzusuna uyğun olaraq öz fəaliyyətini həyata keçirirdi.
Azərbaycan MEA-nın tərəfindən keçirdiyi beynəlxalq tədbirləri çərçivəsində şöbə,
İnstitut alimlərinin və xarici elmi mərkəzləri arasında əməkdaşlığın və beynəlxalq
əlaqələrin qurulması və inkişafı üçün imkan yaradırdı. Hesabat zamanı şöbə Beynəlxalq
fondlar tərəfindən maliyyələşdirilən bir neçə müsabiqələri (qrantları) İnstitut
əməkdaşlarına təqdim etmişdir.
İnstitutun elmi əməkdaşların arasında informasiya yayılmışdı və bir sıra
beynəlxalq elmi proqramlar və müsabiqələrdə iştirak etməsi üçün kömək göstərilmişdir:
1. İnstitutunun əməkdaşları 17 yanvar 2019-cu il tarixində HORİZON 2020
proqramı üzrə YUNESKO-nun təqaüd proqramın təqdimatında iştirak etmişlər.
2. Clarivate Analytics (Thomson Reuters) şirkəti tərəfindən təşkil olunmuş
“Beynəlxalq elmi jurnallarda məqalələrin yazılmasına dair tövsiyələr” adlı seminarda
İnstitut əməkdaşları iştirak etmişlər.
Seminar "Web of Science" platformasına daxil olmaq üçün jurnallar, eyni
zamanda, çap olunacaq məqalələr qarşısında qoyulmuş tələblər, elmi məqalələrin
təqdim edilmə qaydaları, seçim meyarları və digər praktiki məsələləri əhatə edib.
3. İnstitutunun əməkdaşı AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkı (YTP) və Koreyanın
Elm və Texnologiya Siyasəti İnstitutunun (STEPİ) birgə təşkilatçılığı ilə AMEA Mərkəzi
Elmi Kitabxanasında (3-cü mərtəbə 302-ci otaq) “Texnologiya transferi və elmin
kommersiyalaşdırılmasının təşviqi” mövzusunda seminarda iştirak etmişdir.
4. 2019-cu ilin mart ayında Azərbaycanla NATO arasında Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə
Əməliyyat Planı (FTƏP) elan olunmuş Proqramda iştirak etmək üçün İnstitut (“Maye və
qaz mexanikası” şöbəsi) tərəfindən təkliflər hazırlanıb təqdim olunmuşdur.
5. RMİ və İ.N. Ulyanov adına Ulyanovsk Dövlət Pedaqoji Universiteti arasında
Anlaşma Memorandumu imzalanıb.
Hesabat dövründə Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun elmi işçiləri xarici
konfranslarda və simpoziumlarda iştirak edirdilər, həmçinin bir sıra aparıcı xarici elmi
mərkəzlər və Universitetlərdə ezam etmişlər:
1. Əliyev Soltan Əli oğlu - fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, 23.01.2019
– 05.02.2019, Misir, Beynəlxalq konfransda iştirak etməsi.
2. Pənahov Qeylani Minhac oğlu - AMEA-nın müxbir üzvü, şöbə müdiri, RF
Başqırdıstan Respublikası, 12.02.2019 – 17.02.2019, birgə elmi-texniki araşdırmaların

aparılması; Çin Xalq Respublikası, Pekin ş. 17.03.2019 - 30.03.2019; dəvət edən tərəfin
dəstəyi ilə, birgə elmi-texniki müqavilə çərçivəsində; RF Başqırdıstan Respublikası:
16.06.2019 – 21.06.2019, birgə elmi-texniki araşdırmaların aparılması.
3. Abbasov Eldar Mehdi oğlu – aparıcı elmi işçisi, t.e.n., Pekin ş. 17.03.2019 30.03.2019; dəvət edən tərəfin dəstəyi ilə, birgə elmi-texniki müqavilə çərçivəsində.
4. Quliyev Vaqif Sabir oğlu - AMEA-nın müxbir üzvü, elmi işlər üzrə direktor
müavini, 18.02.2019 – 26.02.2019; Türkiyə, Kutahya ş., elmi araşdırmalar aparılması;
22.04.2019 – 26.04.2019; Rusiya Federasiyası, Rostov ş., Beynəlxalq konfransda iştirak
etməsi; 18.06.2019 – 21.06.2019; Türkiyə, Kutahya ş., elmi araşdırmalar aparılması;
5. Bəndəliyev Rövşən Əlifağa oğlu – fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor,
22.04.2019 – 26.04.2019; Rusiya Federasiyası, Rostov ş., Beynəlxalq konfransda iştirak
etməsi.
6. Bilalov Bilal Telman oğlu - AMEA-nın müxbir üzvü, şöbə müdiri, fizika-riyaziyyat
elmləri doktoru, professor, 02.05.2018 – 06.05.2018, Rusiya Federasiyası, Moskva ş., V.
İlyinski 90 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransda iştirakı.
7. Zabidov Zakir Cümşüd oğlu – böyük elmi işçi; RF, Moskva ş. 31.05.2019 –
05.06.2019. elmi əlaqələri qurulması məqsədi ilə.
8. Babayev Əli Əvəz oğlu - şöbə müdiri; Rusiya Federasiyası, Moskva, SanktPeterburq ş., 18.06.2019 – 30.06.2019. Beynəlxalq elmi konfransda iştirak etmək
məqsədi ilə.
9. Babayev Əli Əvəz oğlu - şöbə müdiri; Rusiya Federasiyası, Novosibirsk,
19.08.2019 – 26.08.2019. Beynəlxalq elmi konfransda iştirak etmək məqsədi ilə.
10. Aslanov Ramiz Mütəllim oğlu – baş elmi işçi, Rusiya Federasiyası, Samara,
24.09.2019 - -30.09.2019. Beynəlxalq elmi konfransda iştirak etmək məqsədi ilə.
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