
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI 

RİYAZİYYAT VƏ MEXANİKA İNSTİTUTU 

“Dalğa dinamikası” şöbəsinin 2019-cu  ilin illik  

Qısa HESABATI   

ELMI   TƏŞKİLATI  FƏALİYYƏTI  HAQQINDA 

Hesabat dövründə şöbədə “Bütöv mühitlə təmasda olan prizmatik cisimlərin və 

örtüklərin dinamikası” mövzusunda  9  elmi iş üzrə tədqiqatlar aparılır. Şöbənin 10 əməkdaşı 

var. Onlardan 9 nəfəri elmi işlə məşğuldur. 2019-cu ildə 12 məqalə və 4 tezis çapa göndərilmiş, 

9  məqalə və 4 tezis çapdan çıxmış,  3 məqalə çapa qəbul olunmuşdur. 8 məqalə xarici jurnallara  

çapa göndərilmişdir. Göndərilən  məqalələrdən   1 məqalə Scopus, 3 məqalə Thomson Reuters 

impafaktor göstəricili jurnalda çap olunmuşdur. 1 kitab çap olunmuşdur. 

İCTİMAİ  FƏALİYYƏTI  HAQQINDA 

f.-r.e.d.,baş.e.i. Rəsulova N.B.  

1) AAK –da ekspert şurasında çalışır. 

2)f.-r.e.n., ap.e.i. Rüstəmova M.A. 

1) Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində pedaqoji fəaliyyət göstərir. 

 

f.-r.e.n.,b.e.i. Məmmədova G.A.  

1) Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində pedaqoji fəaliyyət göstərir. 

 

f.-r.e.n.,b.e.i.  Seyfullayev F.Ə. 

1)Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində pedaqoji fəaliyyət göstərir. 

 

f.r.е.d., ap.e.i. Zamanov A.D. 

Riqada rus dilində Nyu-Yorkda ingilis dilində nəşr olunan impakt faktor göstəricili 

“Mechanics of Composite Materials” beynəlxalq elmi jurnalının redaksiya heyətinin üzvü, 

Mexanika-maşınqayırma beynəlxalq elmi jurnalının, Nəzəri və tətbiqi mexanika, Pedaqoji 

Universitetin Xəbərləri (Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası Humanitar, ictimai və pedaqoji-

psixoloji elmlər seriyası) jurnallarının baş redaktorunun müavini, Musiqi elmi, mədəniyyəti və 

təhsilinin aktual problemləri, Təhsildə İKT jurnallarının redaksiya şurasının sədr müavini, Tarix, 

insan və cəmiyyət jurnalının redaksiya heyətinin üzvü olaraq fəaliyyət göstərirəm. İki cildlik 

“Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXII Respublika elmi konfransının materailları” 



toplusunun, “Müəllim, məni yaradıcılığa ruhlandır!...” kitabının  elmi redaktoru, ADPU 

rektorları kitabının rəyçisiyəm. 

1-2 oktyabr 2019-cu il tarixlərdə Ukraynanın Təhsil Menecerləri Universitetində 

keçirilən “Diplomdan sonrakı təhsil liderlərinin beynəlxalq forumu”nun Təşkilat Komitəsinin 

üzvü olmuş, “Непрерывное образование в информационном обществе: реалии, 

перспективы” mövzusunda məruzə etmişəm. 

Azərbaycanda keçirilmiş 11 beynəlxalq və respublika səviyyəli elmi konfransların 

Təşkilat Komitəsinə rəhbərlik etmişəm. 

Hazırda üç doktorantın (E.Ağasıyev, A.Kərimova, G.Ələkbərova) dissertasiya işinə 

elmi rəhbərlik edirəm. E.Ağasıyev (Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası ixtisası üzrə) və 

A.Kərimova (Riyaziyyatın tədrisi metodikası ixtisası üzrə) dissertasiya işlərini tamamlamış və 

ilkin müzakirədən keçmişdir.   

 

 

  Dalğa dinamikası 

  şöbəsinin rəhbəri:                                         f.-r.e.d., prof.Ağalarov C.H. 

 


