
AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 

 İCTİMAİYYƏTLƏ ƏLAQƏLƏR şöbəsinin  

2020-cu il üçün yarımillik 

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-56, fevral - 65, mart - 29, aprel 

– 5, may-39, iyun-24 (bu günə kimi) 3 dildə xəbər yerləşdirilmişdir.  

6 ay 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 2019-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.  

Veb-saytda “Yubileylər” bölməsinə 3 yubilyar haqqında məlumat 

yerləşdirlmişdir. 

Alimlərin 2019-ci ilə çap olunmuş 191 məqalə və 189 tezis linkləri ilə birgə 

“Nəşrlər” bölməsinə yerləşdirilmişdir.  

“Elm” qəzetində aşağıda qeyd olunan məqalələr çap olunmuşdur:  

 16 yanvar buraxılışı № 01-də “Yeni Azərbaycan Partiyası AMEA ərazi 

təşkilatının ilk konfransı” 

 27 fevral buraxılışı № 04-də “Rəyasət Heyətinin növbəti iclası”   

 13 mart buraxılışı № 05-də “Azərbaycançılıq Elmi-İdeoloji Mərkəzi 

yaradılıb” 

 15 iyul buraxılışı № 01-də “22 iyul Milli Mətbuat Günüdür” 

 15 sentyabr buraxılışı № 12-13-də “AMEA Rəyasət Heyətinin iclası 

keçirilb” 

 

 

2020-cu il yanvar ayının 1-dən bu günkü günə qədər www.imm.az saytına 

baxış sayı 112.730 -ə yaxındır.  
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