
AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 

İCTİMAİYYƏTLƏ ƏLAQƏLƏR şöbəsinin  

2019-cu 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-60, fevral - 59, mart - 35, 

aprel – 57, may-56, iyun-26, iyul-12, sentyabr-32, oktyabr-58, 

noyabr-54, dekabr-22 (bu günə kimi) 3 dildə xəbər yerləşdirilmişdir. 

Veb-sayta il ərzində 471 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. 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 2018-ci 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 tənliklə 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) illik hesabatları sayta 3 

dildə yerləşdirilmişdir. 

2019-cu ildə keçiriləcək Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 

60 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın müasir 

problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın 

imm60.imm.az veb-saytı yaradılmışdır. 

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

ci ilin “volume 38, issue 4” nömrəsi “Volume” və “Article in Press” 

bölməsinə 14 məqalə yerləşdirilmişdir; 

Veb-saytda “Yubileylər” bölməsinə 6 yubilyar haqqında məlumat 

yerləşdirlmişdir. 

Alimlərin 2018-ci ilə çap olunmuş 207 məqalə və 150 tezis 

linkləri ilə birgə “Nəşrlər” bölməsinə yerləşdirilmişdir. 
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“Elm” qəzetində aşağıda qeyd olunan məqalələr çap olunmuşdur: 

 11 yanvar buraxılışı №01-də “Elmi Şuranın iclası” 

 15 fevral buraxılışı №04-də “Elmi Şuranın iclası” 

 15 may buraxılışı №09-da “Azərbaycanlı alimlər Türkiyədə 

konfransda iştirak ediblər” 

 15 may buraxılışı №09-da «Статья азербайджанских ученых в 

международном журнале» 

 14 iyun buraxılışı №10-da “Elmin inkişafına dəyərli töhfələr vermiş 

akademik” 

 14 iyun buraxılışı №10-da “Yay sesiyasına start verildi ” 

 20 sentyabr buraxılışı №17-də “Elmi Şuranın iclası” 

 4 oktyabr buraxılışı №18-də “Rəyasət Heyətinin növbəti iclası” 

 18 oktyabr buraxılışı №19-də “Rəyasət Heyətinin növbəti iclası” 

 

İl ərzində Kütləvi İnformasiya Vasitələri (KİV) ilə əməkdaşlıq 

qurulmuşdur. 

 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun aylar üzrə kütləvi 
informasiya vasitələrində işiqlandırılmış məlumatlarının 
linkləri: 

 

2019-cu il yanvar ayı 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu əməkdaşlarının 110 məqaləsi 

beynəlxalq jurnallarda dərc olunub 

1.https://azertag.az/xeber/1230443 

https://azertag.az/xeber/1230443


Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda elmi şuranın iclası olub 

2.https://azertag.az/xeber/1231299 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda Elmi Şuranın iclası keçirilib 

3.http://inform.az/index.php?newsid=37642 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda elmi şuranın iclası keçirilib 

4.http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=84607 

İnstitutda elmi seminar: “Bir sərhəd məsələsi üçün spektral 

ayrılışların yığılması” 

5.https://azertag.az/xeber/Institutda_elmi_seminar_Bir_serhed_me

selesi_uchun_spektral_ayrilislarin_yigilmasi-1232059 

    Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda magistr pilləsində təhsil alan 

tələbələr imtahan veriblər 

6.https://azertag.az/xeber/1232059 

    Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun magistrantları imtahan veriblər 

7.http://science.gov.az/news/open/9511 

    Elmi seminarda riyazi biologiyanın tənliklərinin tətbiqi məsələləri 

müzakirə olunub 

8.https://azertag.az/xeber/Elmi_seminarda_riyazi_biologiyanin_tenl

iklerinintetbiqi_meseleleri_muzakire_olunub-1232366 

    AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda magistr pilləsində 

təhsil alan tələbələr üçün imtahanlar keçirilib 

9.http://canveten.az/az/news/id-1625 

    Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda harmonik analizin müasir 

problemləri müzakirə olunub 

     10.https://azertag.az/xeber/1232549 
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    Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda seminar: “Silindrik torlarda 

dalğalar” 

11.https://azertag.az/xeber/1234128 

    Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda doktoranturaya qəbul imtahanı 

keçirilib 

12.http://science.gov.az/news/open/9568 

    20 Yanvar: tariximizin qanlı və şanlı səhifəsi 

      

13.https://azertag.az/xeber/20_Yanvar_tariximizin_qanli_ve_sanli_

sehifesi_-1235159 

20 Yanvar faciəsinin ildönümü AMEA-nın bir sıra elmi müəssisə və 

təşkilatlarında qeyd olunub 

14.http://science.gov.az/news/open/9562 

    AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda 20 Yanvar 

faciəsinin 29-cu ildönümünə həsr olunmuş anım tədbiri keçirilib   

15.http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=8646 

     Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda rusiyalı alimin məruzəsi 

dinləniləcək 

16.https://azertag.az/xeber/Riyaziyyat_ve_Mexanika_Institutunda_

rusiyali_alimin_meruzesi_dinlenilecek-1239059 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda elmi seminar 

17.https://azertag.az/xeber/1237687 

Türkiyə Universitetinin professoru Riyaziyyat və Mexanika 

İnstitutunda elmi məruzə edəcək 

18.https://azertag.az/xeber/Turkiye_Universitetinin_professoru_Riy

aziyyat_ve_Mexanika_Institutunda_elmi_meruze_edecek-1239421 
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19.https://mektebgushesi.az/2019/01/29/riyaziyyat-v%C9%99-

mexanika-institutunda-rusiyali-alimin-m%C9%99ruz%C9%99si-

dinl%C9%99nil%C9%99c%C9%99k/ 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda rusiyalı alimin məruzəsi 

dinlənilib 

20.http://science.gov.az/news/open/9652 

AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda Ümuminstitut 

seminarı keçirilib 

21.http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=8660 

22.https://azertag.az/xeber/Riyaziyyat_ve_Mexanika_Institutunda_

rusiyali_alimin_meruzesi_dinlenilib-1239931 

 

2019-cu il fevral ayı 

 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda növbəti elmi seminar 

keçiriləcək 

1.https://azertag.az/xeber/1241898 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda elmi seminar 

2.https://azertag.az/xeber/1242799 

AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda növbəti 

Ümuminstitut seminarı keçirilib 

3.http://canveten.az/az/news/id-1794 

Magistrlərin imtahan nəticələrini qiymətləndirmək üçün attestasiya 

komissiyası təsdiqlənib 
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4.https://azertag.az/xeber/Magistrlerin_imtahan_neticelerini_qiyme

tlendirmek_uchun_attestasiya_komissiyasi_tesdiqlenib-1242820 

5.Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda rusiyalı alimin məruzəsi 

dinlənilib 

      https://azertag.az/xeber/1243958 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda elmi seminar keçiriləcək 

6. https://azertag.az/xeber/1244867 

Azərbaycan alimlərinin məqaləsi nüfuzlu beynəlxalq jurnalda yer 

alıb 

7.https://azertag.az/xeber/Azerbaycan_alimlerinin_meqalesi_nufuz

lu_beynelxalq_jurnalda_yer_alib-1245710 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda növbəti elmi seminar 

8.https://azertag.az/xeber/1245551 

9.http://canveten.az/az/news/id-1853 

 Azərbaycan alimlərinin məqaləsi nüfuzlu beynəlxalq jurnalda yer 

alıb 

10.http://science.gov.az/news/open/9767 

 Elmi seminar: “Harmonik analizin müasir problemləri və  tətbiqi” 

11.https://azertag.az/xeber/1247609 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda növbəti elmi seminar 

keçiriləcək 

12.https://azertag.az/xeber/1247802 

Akademik Mirabbas Qasımovun 80 illiyinə həsr olunan beynəlxalq 

seminar keçiriləcək 

13.http://science.az/news/open/9873 

https://azertag.az/xeber/Magistrlerin_imtahan_neticelerini_qiymetlendirmek_uchun_attestasiya_komissiyasi_tesdiqlenib-1242820
https://azertag.az/xeber/Magistrlerin_imtahan_neticelerini_qiymetlendirmek_uchun_attestasiya_komissiyasi_tesdiqlenib-1242820
https://azertag.az/xeber/1243958
https://azertag.az/xeber/1244867
https://azertag.az/xeber/Azerbaycan_alimlerinin_meqalesi_nufuzlu_beynelxalq_jurnalda_yer_alib-1245710
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Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda növbəti elmi seminar keçiilib 

14.http://science.az/news/open/9884 

15.https://azertag.az/xeber/Riyaziyyat_ve_Mexanika_Institutunda_

novbeti_elmi_seminar-1252032 

 

2019-cu il mart ayı 

 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun alimlərinin məqaləsi nüfuzlu 

beynəlxalq jurnalda dərc olunub 

1.http://science.az/news/open/9907 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda icbari tibbi müayinə tədbiri 

keçirilib 

2.https://azertag.az/xeber/1257818 

“İqtisadi tədqiqatlarda riyazi üsullardan istifadənin yuxarı həddi” 

mövzusunda seminar keçirilib 

3.http://science.az/news/open/9970 

4.http://dialoq.info/iqtisadi-t%C9%99dqiqatlarda-riyazi-usullardan-

istifad%C9%99nin-yuxari-h%C9%99ddi-movzusunda-seminar-

kecirilib/ 

5.https://azertag.az/xeber/Nazim_Muzefferli_Iqtisadchi_simvollarin

_arxasindaki_real_hadise_ve_prosesleri_gore_bilmelidir-1257862 

“İqtisadi tədqiqatlarda riyazi üsullardan istifadənin yuxarı həddi” - 

SEMİNAR (+FOTOLAR) 

6.http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=87783 

Состоялся семинар на тему «Верхний предел использования 

математических методов в экономических исследованиях» 
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7.http://ru.dialoq.info/%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%

BE%D1%8F%D0%BB%D1%81%D1%8F-

%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8

0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-

%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B

9-%D0%BF%D1%80/ 

Ölkə əhalisinin tibbi müayinələrdən keçirilməsi nəzərdə tutulub 

8.http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=87707 

Azərbaycanlı alimlərin məqaləsi impakt faktorlu jurnalda işıq üzü 

görüb 

9.http://science.az/news/open/10017 

Azərbaycan alimləri diqqət mərkəzində 

10.http://azedu.az/az/news/12700 

11.https://azertag.az/xeber/1260299 

 

2019-cu il aprel ayı 

 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 60 illik yubileyinə həsr olunan 

konfrans keçiriləcək 

1.http://science.az/news/open/10089 

 

AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu beynəlxalq konfransa 

hazırlaşır 

2.https://azertag.az/xeber/AMEA_nin_Riyaziyyat_ve_Mexanika_In

stitutu_beynelxalq_konfransa_hazirlasir-1264070 
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http://ru.dialoq.info/%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80/
http://ru.dialoq.info/%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80/
http://ru.dialoq.info/%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80/
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https://azertag.az/xeber/1260299
http://science.az/news/open/10089
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https://azertag.az/xeber/AMEA_nin_Riyaziyyat_ve_Mexanika_Institutu_beynelxalq_konfransa_hazirlasir-1264070


3.https://youthportal.az/az/news_details/ameanin-riyaziyyat-ve-

mexanika-institutu-beynelxalq-konfransa-hazirlashir 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 60 illik yubileyinə həsr olunan 

konfrans keçiriləcək 

4.https://edumap.az/riyaziyyat-ve-mexanika-institutunun-60illik-

yubileyine-hesr/ 

Azərbaycanlı alimlərin məqaləsi impakt faktorlu jurnalda dərc edilib 

5.http://science.gov.az/news/open/10154 

6.https://azertag.az/xeber/Azerbaycanli_alimlerin_meqalesi_impakt

_faktorlu_jurnalda_derc_edilib-1267545 

7.http://azedu.az/az/news/13421 

AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda müdafiə şurasının 

tərkibi təsdiqlənib 

8.https://azertag.az/xeber/AMEA_nin_Riyaziyyat_ve_Mexanika_In

stitutunda_mudafie_surasinin_terkibi_tesdiqlenib-1271532 

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda elmi şuranın iclası 

keçirilib 

9.http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=88589 

Azərbaycanlı alimin həmmüəllifi olduğu məqalə impakt faktorlu 

jurnalda işıq üzü görüb 

10.http://science.az/news/open/10273 

11.http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=8891 

 

 

2019-cu il may ayı 
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https://azertag.az/xeber/AMEA_nin_Riyaziyyat_ve_Mexanika_Institutunda_mudafie_surasinin_terkibi_tesdiqlenib-1271532
http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=88589
http://science.az/news/open/10273


 

Azərbaycan alimləri Rusiyada keçirilən beynəlxalq konfransda 

çıxış ediblər 

1.https://azertag.az/xeber/Azerbaycan_alimleri_Rusiyada_kechirile

n_beynelxalq_konfransda_chixis_edibler-1277150 

2.http://science.az/news/open/10311 

Azərbaycanlı alimlərin məqaləsi yüksək impakt faktorlu jurnalda 

dərc edilib 

3.http://science.az/news/open/10342 

Azərbaycanlı alimlər Türkiyədə keçirilən konfransda iştirak ediblər 

4.http://science.az/news/open/10352 

 

5.https://azertag.az/xeber/1280299 

“Riyazi Nəaliyyətlər və Tətbiqlər” adlı II beynəlxalq elmi konfrans 

keçirilib 

6.http://canveten.az/az/news/id-2357 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu: “Nüfuzlu jurnallara elmi məqalə 

hazırlamağın yolları” mövzusunda təqdimat 

7.https://azertag.az/xeber/Riyaziyyat_ve_Mexanika_Institutu_Nufu

zlu_jurnallara_elmi_meqale_hazirlamagin_yollari_movzusunda_te

qdimat_-1281848 

28 May - Respublika Gününü ilə əlaqədar olaraq Türkiyənin 

tanınmış yazarı Məryəm Aybikə Sinan ilə görüş keçirildi 

(+FOTOLAR) 

8.http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=89558 

https://azertag.az/xeber/Azerbaycan_alimleri_Rusiyada_kechirilen_beynelxalq_konfransda_chixis_edibler-1277150
https://azertag.az/xeber/Azerbaycan_alimleri_Rusiyada_kechirilen_beynelxalq_konfransda_chixis_edibler-1277150
http://science.az/news/open/10311
http://science.az/news/open/10342
http://science.az/news/open/10352
https://azertag.az/xeber/1280299
http://canveten.az/az/news/id-2357
https://azertag.az/xeber/Riyaziyyat_ve_Mexanika_Institutu_Nufuzlu_jurnallara_elmi_meqale_hazirlamagin_yollari_movzusunda_teqdimat_-1281848
https://azertag.az/xeber/Riyaziyyat_ve_Mexanika_Institutu_Nufuzlu_jurnallara_elmi_meqale_hazirlamagin_yollari_movzusunda_teqdimat_-1281848
https://azertag.az/xeber/Riyaziyyat_ve_Mexanika_Institutu_Nufuzlu_jurnallara_elmi_meqale_hazirlamagin_yollari_movzusunda_teqdimat_-1281848
http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=89558


Millət vəkili Qənirə Paşayeva və tanınmış yazar Məryəm Aybikə 

Sinan Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda olublar 

9.http://science.az/news/open/10472 

Azərbaycanlı alimin məqaləsi impakt faktorlu jurnalda dərc edili 

10.http://science.az/news/open/10493 

 

11.https://azertag.az/xeber/Azerbaycanli_alimin_meqalesi_yuksek

_impakt_faktorlu_jurnalda_derc_edilib-1289751 

 

 

2019-cu il iyun ayı 

 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda növbəti elmi seminar 

1.https://azertag.az/xeber/Riyaziyyat_ve_Mexanika_Institutunda_n

ovbeti_elmi_seminar-1291029 

Akademik Mirabbas Qasımovun 80 illiyinə həsr olunan beynəlxalq 

seminar keçirilib 

2.http://science.az/news/open/10536 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda beynəlxalq seminar: “Spektral 

nəzəriyyə və onun tətbiqi” 

3.https://azertag.az/xeber/Riyaziyyat_ve_Mexanika_Institutunda_b

eynelxalq_seminar_Spektral_nezeriyye_ve_onun_tetbiqi-1292093 

“Spektral nəzəriyyə və onun tətbiqləri” mövzusunda beynəlxalq 

seminar öz işinə başlayıb 

http://science.az/news/open/10472
http://science.az/news/open/10493
https://azertag.az/xeber/Azerbaycanli_alimin_meqalesi_yuksek_impakt_faktorlu_jurnalda_derc_edilib-1289751
https://azertag.az/xeber/Azerbaycanli_alimin_meqalesi_yuksek_impakt_faktorlu_jurnalda_derc_edilib-1289751
https://azertag.az/xeber/Riyaziyyat_ve_Mexanika_Institutunda_novbeti_elmi_seminar-1291029
https://azertag.az/xeber/Riyaziyyat_ve_Mexanika_Institutunda_novbeti_elmi_seminar-1291029
http://science.az/news/open/10536
https://azertag.az/xeber/Riyaziyyat_ve_Mexanika_Institutunda_beynelxalq_seminar_Spektral_nezeriyye_ve_onun_tetbiqi-1292093
https://azertag.az/xeber/Riyaziyyat_ve_Mexanika_Institutunda_beynelxalq_seminar_Spektral_nezeriyye_ve_onun_tetbiqi-1292093


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

9721 

 

5.https://aqreqator.az/az/cemiyyet/115083 

Azərbaycanlı alimin məqaləsi ən yaxşılar sırasında 

6.https://www.muallim.edu.az/print.php?id=6140 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun magistrləri dissertasiya işlərini 

uğurla müdafiə ediblər 

7.https://azertag.az/xeber/Riyaziyyat_ve_Mexanika_Institutunun_

magistrleri_dissertasiya_islerini_ugurla_mudafie_edibler-1293525 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda bolqarıstanlı alimin məruzəsi 

dinləniləcək 

8.https://azertag.az/xeber/Riyaziyyat_ve_Mexanika_Institutunda_b

olqaristanli_alimin_meruzesi_dinlenilecek-1295491 

 

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

bolqaristanli-alimin-m%C9%99ruz%C9%99si-

dinl%C9%99nil%C9%99c%C9%99k/Riyaziyyat və İnstitutunda 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda bolqarıstanlı alimin məruzəsi 

dinlənilib 

10.http://tehsil-press.az/index.php?newsid=40443 

Bolqarıstanlı akademik Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda 

məruzə edib 

11.https://www.muallim.edu.az/news.php?id=6264 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda seminar 

12.http://azedu.az/az/news/16012 

http://www.azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=89721
http://www.azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=89721
https://aqreqator.az/az/cemiyyet/115083
https://www.muallim.edu.az/news.php?id=6140&lang=
https://www.muallim.edu.az/print.php?id=6140
https://azertag.az/xeber/Riyaziyyat_ve_Mexanika_Institutunun_magistrleri_dissertasiya_islerini_ugurla_mudafie_edibler-1293525
https://azertag.az/xeber/Riyaziyyat_ve_Mexanika_Institutunun_magistrleri_dissertasiya_islerini_ugurla_mudafie_edibler-1293525
https://azertag.az/xeber/Riyaziyyat_ve_Mexanika_Institutunda_bolqaristanli_alimin_meruzesi_dinlenilecek-1295491
https://azertag.az/xeber/Riyaziyyat_ve_Mexanika_Institutunda_bolqaristanli_alimin_meruzesi_dinlenilecek-1295491
http://dialoq.info/riyaziyyat-v%C9%99-mexanika-institutunda-bolqaristanli-alimin-m%C9%99ruz%C9%99si-dinl%C9%99nil%C9%99c%C9%99k/
http://dialoq.info/riyaziyyat-v%C9%99-mexanika-institutunda-bolqaristanli-alimin-m%C9%99ruz%C9%99si-dinl%C9%99nil%C9%99c%C9%99k/
http://dialoq.info/riyaziyyat-v%C9%99-mexanika-institutunda-bolqaristanli-alimin-m%C9%99ruz%C9%99si-dinl%C9%99nil%C9%99c%C9%99k/
http://tehsil-press.az/index.php?newsid=40443
https://www.muallim.edu.az/news.php?id=6264
http://azedu.az/az/news/16012


Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda bolqarıstanlı alimin məruzəsi 

dinlənilib 

13.https://azertag.az/xeber/Riyaziyyat_ve_Mexanika_Institutunda_

bolqaristanli_alimin_meruzesi_dinlenilib-1296678 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Gənc Alim və Mütəxəssislər 

Şurası 15 illik fəaliyyəti ilə bağlı hesabat verib 

14.https://azertag.az/xeber/Riyaziyyat_ve_Mexanika_Institutunun_

Genc_Alim_ve_Mutexessisler_Surasi_15_illik_fealiyyeti_ile_bagli_

hesabat_verib-1299240 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Gənc Alim və Mütəxəssislər 

Şurası 15 illik fəaliyyəti ilə bağlı hesabat verib 

15.http://www.science.gov.az/news/open/10652 

 

2019-cu il iyul ayı 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun alimlərinin məqaləsi yüksək 

impakt faktorlu jurnalda çap olunub 

http://science.az/news/open/10775 

https://azertag.az/xeber/Riyaziyyat_ve_Mexanika_Institutu_alimleri

nin_meqalesi_nufuzlu_beynelxalq_jurnalda_derc_olunub-1307130 

2019-cu il sentyabr ayı 

 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda növbəti elmi seminar keçirilib 

1.https://azertag.az/xeber/1332746 

Riyaziyyatçı alimin Türkiyədə keçirilən beynəlxalq konfransda 

məruzəsi dinlənilib 

https://azertag.az/xeber/Riyaziyyat_ve_Mexanika_Institutunda_bolqaristanli_alimin_meruzesi_dinlenilib-1296678
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https://azertag.az/xeber/Riyaziyyat_ve_Mexanika_Institutunun_Genc_Alim_ve_Mutexessisler_Surasi_15_illik_fealiyyeti_ile_bagli_hesabat_verib-1299240
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https://azertag.az/xeber/Riyaziyyat_ve_Mexanika_Institutu_alimlerinin_meqalesi_nufuzlu_beynelxalq_jurnalda_derc_olunub-1307130
https://azertag.az/xeber/1332746


2.https://azertag.az/xeber/1327274 

“Azərbaycan riyaziyyatçıları” kitabı nəşr olunub 

3.https://azertag.az/xeber/1327160 

AMEA-nın beş institutunun direktoru vəzifəsinə seçkilər keçirilib 

4.http://www.science.az/gallery/open/11030 

AMEA-da magistrantların Bilik Günü qeyd edilib 

5.http://etbi.science.gov.az/az/news/1531 

AMEA-nın Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin büro 

iclasında multidissiplinar problemlər müzakirə olunub 

6.https://azertag.az/xeber/AMEA_nin_Fizika_Riyaziyyat_ve_Texni

ka_Elmleri_Bolmesinin_buro_iclasinda_multidissiplinar_problemler

_muzakire_olunub-1334223 

“AMEA-nın 2020-2025-ci illər üçün Milli İnkişaf Proqramı” 

hazırlanacaq   

7.https://modern.az/az/news/212563 

 

2019-cu il oktyabr ayı 

 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda elmi seminar 

1.https://azertag.az/xeber/Riyaziyyat_ve_Mexanika_Institutunda_el

mi_seminar-1338085 

Magistratura səviyyəsi üzrə AMEA-da yeni maliyyələşmə 

mexanizmi tətbiq edilir 

2.http://science.gov.az/news/open/11218 

Görkəmli şərqşünas alim Aida İmanquliyevanın xatirəsi anılıb 

https://azertag.az/xeber/1327274
https://azertag.az/xeber/1327160
http://www.science.az/gallery/open/11030
http://etbi.science.gov.az/az/news/1531
https://azertag.az/xeber/AMEA_nin_Fizika_Riyaziyyat_ve_Texnika_Elmleri_Bolmesinin_buro_iclasinda_multidissiplinar_problemler_muzakire_olunub-1334223
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http://science.gov.az/news/open/11218


3.http://www.azerbaijan-news.az/view-175311/gorkemli-

serqsunas-alim-aida-imanquliyevanin-xatiresi-anilib 

Fədakar alim, qayğıkeş müəllim, əsl ziyalı 

4.http://serqqapisi.az/index.php/ictimai-siaysi/20260-faedakar-alim-

zhayzhh-kesh-muaellim-aesl-ziyal.html 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Gənc Alim və 

Mütəxəssislər Şurasının növbəti iclası keçirilib. 

5.https://youthportal.az/az/news_details/genc-alimlerin-dunya-

elmine-inteqrasiyasini-suretlendirmek-uchun-tedbirler-heyata-

kechirilir 

Gənc alimlərin dünya elminə inteqrasiyasının sürətləndirilməsi 

istiqamətində tədbirlər həyata keçirilir 

 

6.http://www.science.gov.az/news/open/11282 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistraturasında tədris 

prosesi təkmilləşdirilir 

 

7.https://azertag.az/xeber/Azerbaycan_Milli_Elmler_Akademiyasini

n_magistraturasinda_tedris_prosesi_tekmillesdirilir-1343430 

Dövlət Müstəqilliyi Günü Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda qeyd 
olunub 
8.http://www.science.gov.az/news/open/11322 
 
AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu 60 illik fəaliyyəti 
dövründə böyük uğurlar qazanıb 
 
9.http://science.az/news/open/10891 
 
Riyaziyyat və mexanika elmlərinin inkişafında xüsusi rolu olan elm 
ocağı 
10.http://www.respublica-news.az/index.php/elm-v-t-
hsil/item/24286-riyaziyyat-vae-mekhanika-elmlaerinin-inkishaf-nda-
khususi-rolu-olan-elm-odzagh 
 
11.http://tehsil-press.az/index.php?newsid=43909 

http://www.azerbaijan-news.az/view-175311/gorkemli-serqsunas-alim-aida-imanquliyevanin-xatiresi-anilib
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http://www.science.gov.az/news/open/11282
https://azertag.az/xeber/Azerbaycan_Milli_Elmler_Akademiyasinin_magistraturasinda_tedris_prosesi_tekmillesdirilir-1343430
https://azertag.az/xeber/Azerbaycan_Milli_Elmler_Akademiyasinin_magistraturasinda_tedris_prosesi_tekmillesdirilir-1343430
http://www.science.gov.az/news/open/11322
http://science.az/news/open/10891
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2019-cu il noyabr ayı 

 
1. “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktik 

problemləri” mövzusunda V respublika konfransı keçirilib 

https://azertag.az/xeber/Informasiya_tehlukesizliyinin_aktual_multi

dissiplinar_elmi_praktik_problemleri_movzusunda_V_respublika_k

onfransi_kechirilib_YENILANIB_2-1361104 

2. Elmi tədqiqat işlərinin ümumi çəkisinə və nəşr aktivliyinin artım 

dinamikasına görə Azərbaycan regionda liderdir 

https://azertag.az/xeber/1360642 

3. Azərbaycan alimlərinin elmi məqalələri İtaliyanın ən nüfuzlu 

jurnalında dərc edilib 

https://mektebgushesi.az/2019/02/06/az%C9%99rbaycan-

aliml%C9%99rinin-elmi-m%C9%99qal%C9%99l%C9%99ri-

italiyanin-%C9%99n-nufuzlu-jurnalinda-d%C9%99rc-edilib/ 

4. Dövlət Mükafatları Komissiyası 2020-ci il üçün dövlət 

mükafatlarına əsərlərin (işlərin) qəbulunu elan edir. 

https://azertag.az/xeber/1360266 

5. Akademik Arif Paşayev Xarkov Aviasiya İnstitutunun fəxri adları ilə 

təltif edilib 

http://www.a-r.az/az/article/15901 

https://e-

huquq.az/az/xeber/akademik_arif_pasayev_xarkov_aviasiya_instit

utunun_fexri_adlari_ile_teltif_edildi_66228 

6. İki azərbaycanlı alim Rusiya EA-nın müxbir üzvü seçildi 

https://qaynarinfo.az/az/iki-azerbaycanli-alim-rusiya-ea-nin-muxbir-

uzvu-secildi/ 

https://www.aztoday.az/news/57112.html 

7. Professor Misir Mərdanov Tibb Universitetində məruzə edib 

https://azertag.az/xeber/Informasiya_tehlukesizliyinin_aktual_multidissiplinar_elmi_praktik_problemleri_movzusunda_V_respublika_konfransi_kechirilib_YENILANIB_2-1361104
https://azertag.az/xeber/Informasiya_tehlukesizliyinin_aktual_multidissiplinar_elmi_praktik_problemleri_movzusunda_V_respublika_konfransi_kechirilib_YENILANIB_2-1361104
https://azertag.az/xeber/Informasiya_tehlukesizliyinin_aktual_multidissiplinar_elmi_praktik_problemleri_movzusunda_V_respublika_konfransi_kechirilib_YENILANIB_2-1361104
https://azertag.az/xeber/1360642
https://mektebgushesi.az/2019/02/06/az%C9%99rbaycan-aliml%C9%99rinin-elmi-m%C9%99qal%C9%99l%C9%99ri-italiyanin-%C9%99n-nufuzlu-jurnalinda-d%C9%99rc-edilib/
https://mektebgushesi.az/2019/02/06/az%C9%99rbaycan-aliml%C9%99rinin-elmi-m%C9%99qal%C9%99l%C9%99ri-italiyanin-%C9%99n-nufuzlu-jurnalinda-d%C9%99rc-edilib/
https://mektebgushesi.az/2019/02/06/az%C9%99rbaycan-aliml%C9%99rinin-elmi-m%C9%99qal%C9%99l%C9%99ri-italiyanin-%C9%99n-nufuzlu-jurnalinda-d%C9%99rc-edilib/
https://azertag.az/xeber/1360266
http://www.a-r.az/az/article/15901
https://e-huquq.az/az/xeber/akademik_arif_pasayev_xarkov_aviasiya_institutunun_fexri_adlari_ile_teltif_edildi_66228
https://e-huquq.az/az/xeber/akademik_arif_pasayev_xarkov_aviasiya_institutunun_fexri_adlari_ile_teltif_edildi_66228
https://e-huquq.az/az/xeber/akademik_arif_pasayev_xarkov_aviasiya_institutunun_fexri_adlari_ile_teltif_edildi_66228
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https://musavat.com/news/professor-misir-merdanov-atu-da-

maraqli-meruze-ile-cixis-edib-foto_655525.html 

 

 

 

2019-cu il dekabr ayı 

1. Azərbaycanlı alimlərin məqaləsi Cənubi Koreyada çapdan çıxıb 

http://www.science.gov.az/news/open/11711 

2. AMEA-da “Heydər Əliyev: Ümummilli Lider, zaman və müasir dövr” 

mövzusunda konfrans keçirilib 

https://azertag.az/xeber/AMEA_da_Heyder_Aliyev_Umummilli_Lid

er_zaman_ve_muasir_dovr_movzusunda_konfrans_kechirilib-

1365614 

 
  
 
2019-cu il yanvar ayının 1-dən bu günkü günə qədər www.imm.az 

saytına baxış sayı 125.996-ə yaxındır. 
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Şöbə müdiri:                                             Xumar S. Məhərrəmova 
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