
AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunu “Beynəlxalq əlaqələr”  

 şöbəsinin 2017 ‐ci il yarımillik fəaliyyəti haqqında   

H E S A B A T 

Hesabat dövründə beynəlxalq əlaqələr  şöbəsi Azərbaycan MEA‐nın Riyaziyyat 

və Mexanika İnstitutu və AMEA‐nın Beynəlxalq Əlaqələr İdarəsinin elmi və elmi 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. 

   Beynəlxalq  əməkdaşlıq  qurulması  üçün  yollarından  biri  –  birgə  elmi 

araşdırmaların və elmi təcrübələrin keçirilməsidir. Bu məqsədlə hesabat zamanı şöbə 

Beynəlxalq  fondlar  tərəfindən  maliyyələşdirən  bir  neçə  müsabiqələri  (qrantları) 

İnstitut əməkdaşlarına təqdim etmişdir. 

   İnstitutun  elmi  əməkdaşların  arasında  informasiya  yayılmışdır  və  bir  sıra 

beynəlxalq  elmi  proqramlar  və  müsabiqələrdə  iştirak  etməsi  üçün  kömək 

göstərilmişdir: 

1. Nyuton fondunun beynəlxalq təqaüdü 

Qrant Böyük Britaniyadan kənar alimlər üçün nəzərdə tutulmuşdur, hansılar ki, 

öz  tədqiqat  karyerasının  başlanğıc  mərhələsindədir  və  Böyük  Britaniyada  öz 

tədqiqatlarını davam etməyi arzu edirlər. Qrant, iki il ərzində Britaniya elmi‐tədqiqat 

müəssisələrində  bütün  dünyadan  doktorant‐tədqiqatçılara  öz  elmi  işlərini  davam 

etməsi üçün şərait yaradır. 

2. Avstriya Elmlər Akademiyasının  təşkil etdiyi «Elmdə Birgə Nailiyyətlər və 

Bilik» proqramı.  

Proqram,  qarşılıqlı  elmi  əməkdaşlıq  əsasında  qurulan,  öz  elmi  proqramları 

inkişaf  etmək  üçün  imkan  verən  və  Avstriya  tədqiqat  komandaları  və  ya  fərdi 

tədqiqatçılar  ilə  birgə  beynəlxalq  səviyyədə  tanınmış  qrant  müsabiqələrdə  iştirak 

etməsinə  kömək  edə  bilər.  Proqram  son  10  il  ərzində  öz  magistr/doktorantura 

dərəcəsi almış tədqiqatçılar üçün açıqdır. 

3. UNESCO‐nun Mühəndislik Üzrə Təlim Proqramı 



UNESCO Üzrə Polşa Milli Komissiyası və Krakov şəhərində yerləşən AGH Elmi‐

Texniki  Universitetinin  nəzdində  Elm,  Texnologiya  və  Mühəndislik  Təhsili  üzrə 

UNESCO kafedrasının birgə    təşkilatçılığı  ilə 2017‐ci  il üçün Mühəndislik Üzrə Təlim 

Proqramı elan olunur. Təlim Proqramı 2 oktyabr 2017‐ci    il tarixindən etibarən 6 ay 

müddətinə Polşada keçiriləcəkdir. 

4. Amerika  Birləşmiş  Ştatlarının  Azərbaycan  Respublikasındaki  Səfirliyinin 

Amerika Birləşmiş Ştatlarına “Elmi tur” adlandırılan proqram 

Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycan Respublikasındakı Səfirliyi  tərəfindən 

Amerika  Birləşmiş  Ştatlarına    "Elmi    tur"  adlandırılan  təlim  səfəri  proqramı  elan 

edilmişdir.  

Proqram çərçivəsində  maksimum 10 gün müddətinə 1‐10 nəfər namizəd üçün 

müəyyən  mövzu  ətrafında  ABŞ‐ın  müvafiq    elmi  təşkilatları    ilə    tanışlıq  imkanı 

yaradılacaq. 

5. UETM‐in Məqsədli Tədqiqat və İnkişaf Təşəbbüsləri Proqramı. 

Ukrayna  Elm  və  Texnologiya  Mərkəzi  (UETM)  və  Azərbaycan  Milli  Elmlər 

Akademiyası Məqsədli Tədqiqat və İnkişaf Təşəbbüsləri Proqramı çərçivəsində layihə 

müsabiqəsi.  

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. Bilalov  Bilal  Telman  oğlu  ‐  AMEA‐nın müxbir  üzvü,  şöbə müdiri,  Türkiyə, 

İstanbul ş.  17.01.2017  ‐  27.01.2017;  Elmi‐tədqiqat  proqramı maliyyə  dəstəyi  ilə, 

AMEA Rəyasət Heyətinin  “Freym  nəzəriyyəsi‐Veyvlet  analiz, onun  seysmologiya  və 

digər sahələrdə siqnalların emalına tətbiqi” proqramı çərçivəsində 

2. Aslanov Ramiz Mütəllim oğlu,  şöbə müdiri; Rusiya Federasiyası, Voloqda  ş. 

12.02.2017‐22.02.2017. Elmi konfransda iştirak etmək məqsədi ilə. 

3. İsmaylov Vüqar Elman oğlu  Şöbə müdiri Böyük  Britaniya,  London 

02.03.2017‐18.03.2017.  Oxford University, Mathematics  İnstitutda elmi  seminarda 

məruzə ilə çıxış etmək məqsədi ilə. 

4. RMİ‐nun direktor müavini, AMEA‐nın müxbir üzvü,  f.‐r.e.d. Vaqif Quliyev – 

Ankara,  Türkiyə,  17.04.17  –  21.04.17;  Beynəlxalq  konfransın  təşkilat  komitəsində 

iştirak etməsi; 



5. RMİ‐nun direktor müavini, AMEA‐nın müxbir üzvü,  f.‐r.e.d. Vaqif Quliyev – 

Rostov‐Don ş., Rusiya Federasiyası, 24.04.17 – 27.04.17 (plenar məruzə); 

6. F.‐r.e.d.,  prof.  Rövşən  Bəndəliyev  ‐  Rostov‐Don  ş.,  Rusiya  Federasiyası, 
24.04.17 – 27.04.17 – Beynəlxalq konfransda iştirak etməsi; 

7. F.‐r.e.d..  professor  Ramiz  Aslanov  –  Tolyatti,  Rusiya  Federasiyası,  Tolyatti 

Dövlət Universiteti ‐ 23.04.17 – 30.04.17, Beynəlxalq konfransda iştirak etməsi; 

8. F.‐r.e.d..  professor  Soltan  Əliyev  –  Lvov,  Ukrayna,  03.05.17  –  16.05.17, 
Beynəlxalq konfransda iştirak etməsi; 

9. F.‐r.e.d..  professor  Tahir  Hacıyev  –  Lvov,  Ukrayna,  03.05.17  –  16.05.17, 
Beynəlxalq konfransda iştirak etməsi; 

10. AMEA‐nın  müxbir  üzvü,  f.‐r.e.d..  professor,  “Qeyri‐harmonik  analizi” 

şöbəsinin müdiri  Bilalov  Bilal  – Ufa,  Rusiya  Federasiyası  – Ufa Dövlət Universiteti, 

elmi konfransda iştirak etməsi – 19.05.2017 ‐ 26.05.2017‐ci il; 

11. F.‐r.‐e.d., “Qeyri‐harmonik analizi” şöbəsinin baş elmi işçi İbrahim Mayılov ‐ 

Ufa, Rusiya Federasiyası – Ufa Dövlət Universiteti, elmi konfransda  iştirak etməsi – 

19.05.2017 ‐ 26.05.2017‐ci il.  

 

 

Şöbə müdiri, 

t.e.n., dosent            Eldar Abbasov 

 


