
AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 

İCTİMAİYYƏTLƏ ƏLAQƏLƏR şöbəsinin 

2017-ci ilin I yarımilliyi üçün 

HESABATI 

 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 - 19, fevral - 34, mart - 59, aprel - 109, may 

- 85, iyun (bu günə kimi) - 45 üç 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; 

 Disertasiya şurasında “Disertasiyaların avtoreferatları” bölməsinə 6 müdafiə etmiş 

nazmizədin (onlardan 2-si elmər doktoru, 4-ü fəlsəfə doktoru) avtoreferatları sayta 

yerləşdirilmişdir; 

 Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 2016-cü 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 tənliklər 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) illik hesabatları sayta 3 dildə 

yerləşdirilmişdir. 

 “Transaction”  jurnalının rəsmi saytında (trans.imm.az) 2017-ci ilin “volume 37, 

issue 1” nömrəsi hazırlanıb öncə “online” (Article in Press) bölməsinə, sonra 

“Volumes” bölməsinə yerləşdirilmişdir; 

 Saytımızda Gənc Riyaziyyatçılar Məktəbi bölməsi açılmış, burada elmi-pupulyar 

mühazirə və seminarlar haqqında elan, keçirilməsi haqqında məlumatlar və 

çalışmalar bölməsində məsələlər yerləşdirilir; 

 Riyaziyyat elminin populyarlaşdırılması və ictimaiyyətə çatdırılması  istiqamətində 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun rəsmi YouTube kanalı açılmış, Gənc 

Riyaziyyatçılar Məktəbində mühazirə və seminar olmaqla 16 video 

yerləşdirilmişdir.  

 Kütləvi İnformasiya Vasitələri (KİV) ilə əməkdaşlıq qurulmuş, AMEA Riyaziyyat 

və Mexanika İnstitutunun elmi və ictimai fəaliyyəti mart 11 xəbər 25 saytda, aprel 

ayı üzrə 12 xəbəri 39 saytda, may ayı üzrə 14 xəbər 34 saytda, iyun ayı (bu günə 

kimi) 10 xəbər 21 saytda işıqlandırılıb. Bu saytlar www.science.az; 

www.azertag.az; www.news.day.az; www.news.milli.az; www.a24.az; 

www.eurasiadiary.com; www.metbuat.az; www.inform.az; www.incity.az; 

www.azpress.az; www.mia.az; www.olaylar.az; www.azguspost.com və s. 

 2017-ci il yanvar ayının 1-dən bu günkü günə qədər www.imm.az saytına baxış sayı 

282.000-ə  yaxındır. 
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