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“Tətbiqi Riyaziyyat” şöbəsinin 2020-ci ilin 1-ci yarım ilin elmi fəaliyyətinin  

      HESABATI 

 

 2020-ci ilin 1-ci yarım ildə şöbənin işçiləri 5 məqalə və 3 tezis çapa veriblər 

(onlardan 1 məqalə xaricdə çap olunub). 

 

Çap olunmuş məqalələr: 

 

1. Алиев Г.Г. Основы наногидродинамики вязкой жидкости с учетом 

влияния квантово-механических эффектов. EESJ-East European Science 

Journal, Poland- Warsaw, 10 стр., (çapta) 

 

2. Mirzəzadə İ.H. Artificial Intelligence In Problems Of Diagnostics Of Acute 

Poisonings (Using An Example Of Differential Diagnosis Of Carbon Monoxide 

Poisonings), ⹂Health Informatics Journalˮ, ABŞ, p.p.15, (çapta), 

 

3. Mirzəzadə İ.H.  Искусственный интеллект в задачах дифференциальной 

диагностики при отравлений  токсическими веществами со схожей 

симптоматикой. ⹂World Scienceˮ Journal. ISSN: 2414-6404. Varşava, Polşa, 

(çapta). 

 

4. E.M.Abbasov, K.O.Rustamova, A.O.Darishova, 2020, Contact Pressure 

between the Outside Surface of the Sealer and Cylinder Wall, Journal of 

Applied Mathematics and Physics (JAMP), Vol.8, No.2, pp. 349-366   

DOI: 10.4236/jamp.2020.82027 

 

5. Ш.А.Керимова, Ф.А.Сейфуллаев “Пространственно-трехмерная 

постановка задачи гидротермодинамики водоемов” // Актуальная 

https://doi.org/10.4236/jamp.2020.82027
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наука”(1/(30)-2020)  

https://mail.rambler.ru/m/folder/INBOX/7697.4/view/id/%E2%84%96%201%2

0-%202020.pdf 

 

Tezislər: 

 

1.Э.М.Аббасов, Т.С.Кенгерли, Моделирование теплообменного процесса 

при вытеснении нефти в сопряженной системе пласт – скважина // XVI 

Минского международного форума по тепломассообмену, 18 – 21 мая 

2020, Минск, Беларусь 

2.E.M.Abbasov, H.T.Tairzade, Sh.A. Kerimova “Dynamics of gas well 

development” // The 7th Conference on Control and Optimization with 

Industrial Applications (COIA 2020) , August 26-28, 2020 in Baku, Azerbaijan 

3.E.M.Abbasov, N.A. Agaeva, “Mathematical modeling fluid dynamics in 

reservoir- flowline production system” // The 7th Conference on Control and 

Optimization with Industrial Applications (COIA 2020) , August 26-28, 2020 in 

Baku, Azerbaijan. 

Doktorantların və disertantların işlərinin haqqında məlumat 

m.e.d. Elxan Abbasovun rəhbərliyi ilə dörd dissertantın elmi iş hazırlanır. 

Kəklik Oruc qızı Rüstəmovanın fəlsəfə doktorluğu elmii şi hazırdır, elmi şuraya 

təqdim ediləcəkdir. Dokrtorluq işi dissertasiyası üzrə Nurlana Ağakərim qızı 

Ağayevanın 2020-ci ildə üç məqaləsi çapa qəbul edilib, iki məqaləsi isə çapa 

hazırlanır. Dissertasiya üzərində aktiv işləyir. Şuşa Ağakərim qızı Kərimovanın 

fəlsəfə doktorluğu işi üzrə 2020-ci il ərzində bir elmi məqaləsi çapa olunub, bir 

https://mail.rambler.ru/m/folder/INBOX/7697.4/view/id/%E2%84%96%201%20-%202020.pdf
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tezisi təqdim edilib, bir məqaləsi çapa hazırlanır. Dissertasiya üzərində aktiv 

işləyir.  Nərgiz Ramiz qızı Abdullayeva fəlsəfə doktorluğu işi üzrə 2020-ci ildə 

bir məqaləsi çapa qəbul edilib, bir məqaləsi çapa hazırlanır. 

Dünyada ötən ilin sonundan başlamış koronovirus-covid 19-a qarşı 

mübarizə ilə bağlı təklifimiz.  

Elmi işcimiz doç. İrada Mirzəzadə təklif edir ki, karantindan sonra 

institumuzun qirişində koronovirus-covid 19-a qörə tibbi yoxlama test sistem 

yaratmaq lazımdır. Şöbə olaraq biz bu təklifi dəstəkliyirik.  

 “Tətbiqi  Riyaziyyat” şöbəsinin müdiri  

  f.-r. e.d., prof. Q.Q.Əliyev 
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