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AMEA RMİ-nin “Qeyri-harmonik analiz”şöbəsinin 

2017-ci ilin I yarımili  üçün elmi və elmi-təşkilati fəaliyyəti haqqında hesabatının  qısa 

məzmunu 

 

Hesabat dövrü  ərzində  “Qeyri-harmonik analiz ” şöbəsində  “Freym nəzəriyyəsi və onun 

tətbiqləri” və “Öz-özünə qoşma olmayan diferensial operatorların spektral xassələri”  mövzuları   

üzrə  elmi tədqiqat işləri  aparılmış və  15  iş yerinə yetirilmişdir. 

Şöbənin  23 əməkdaşı  var. Onlardan “1” nəfər  elmlər doktoru, “14”  nəfər ( 5-i yarım 

ştat) fəlsəfə doktoru, “2”  nəfər elmi işçi, “6” nəfər isə laborantdır. 

Şöbənin həftənin 3-cü günləri ( 1200 ) və 4-cü  günləri (1100) müntəzəm  elmi seminarları  

keçirilir. Şöbə əməkdaşlarının əksəriyyəti ali təhsil müəssisələrində pedaqoji fəaliyyətlə 

məşğuldurlar. 

Şöbə əməkdaşları tərəfindən cəmi 29  elmi iş  çap edilmişdir.  Bunlardan   13-i  elmi 

məqalə, 16-sı konfrans tezisləridir. Bundan əlavə 8 məqalə çapa qəbul olunmuş, 15-ə yaxın 

məqalə isə çapa təqdim olunmuşdur.  3 məqalə impact factora malik jurnalda çap olunmuş 

və 4 məqalə isə çapa qəbul olunmuşdur. 

Hesabat dövrü ərzində şöbə müdiri AMEA-nın müxbir üzvü, prof. B.T.Bilalov 

17.01.2017-28.01.2017-ci il tarixlərində AMEA-nın “Freym nəzəriyyəsi-veyvlet analizin 

seysmologiyada və digər sahələrdə siqnalların emalına tətbiqi” proqramının davamı olaraq 

İstanbul Yıldız Texniki Universitetində elmi ezamiyyətdə olmuş, proqram çərçivəsində Yıldız 

Texniki Universitetinin dosenti Yusuf Zerenle birgə elmi rəhbəri olduğu Şeyma Çetin, Fatih 

Şirin, Cemil Karaçam doktora öyrəncilərinə “Statistik yığılma, yaranma səbəbləri, inkişaf 

istiqamətləri və tətbiqləri haqqında”, “Qeyri standart fəzalar və bu fəzalarda triqonometrik 

sistemlərin bazisliyi haqqında” mövzuları üzrə müntəzəm seminarlar aparmış və “Statistik 

yığılma, onun ümumiləşməsi, kəsilməz variant və Furye sıralarına tətbiqi”, “Atomar ayrılış və 

freymlərin bəzi sualları. t-freymlər. Seperabel olmayan Hilbert fəzalarında hesabi olmayan freym 

anlayışı” mövzuları üzrə plenar məruzələr oxumuşdur. Yeni nəticələrin alınması istiqamətində 

intensiv müzakirələr və lazımi işlər görülmüşdür. 

19.05.2017-26.05.2017-ci il tarixlərində  AMEA-nın müxbir üzvü, prof.  B.T.Bilalov 

“Başqırdstan Dövlət Universitetinin Sterlitamak Filialında keçirilən  “Modern Mathematics and 

its Applications”  beynəlxalq konfransında  və Başqırdstan Dövlət Universitetində elmi 

ezamiyyətdə olmuş və 20.05.2017-ci il tarixində adı çəkilən konfransda “Statistical convergence, 

its generalizations, continuous variant, and applications to Fourier-Stieltjes transform” mövzusu 
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üzrə plenar məruzə ilə çıxış etmişdir. Sonra Başqırdstan Pedaqoji Universitetinin professoru, 

Rusiyanın əməkdar elm xadimi Yaudat Sultanayev, Başqırdstan Dövlət Universitetinin 

professoru Azamat Axtyamov, Başqırdstan Dövlət Universitetinin “Riyazi məntiq və Cəbr” 

kafedrasının müdiri, prof. Bulat Habibullin və digərləri ilə elmi müzakirələr aparılmış, gələcəkdə 

“Tam funksiyalar nəzəriyyəsi metodlarının operatorlar nəzəriyyəsinə tətbiqi” mövzusunda birgə 

elmi araşdırmaların aparılması üzrə razılığa gəlinmişdir.    

Hesabat dövrü ərzində şöbənin elmlər doktoru hazırlığı üzrə iki doktorant Toğrul 

Muradov və Fatimə Quliyeva  riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, digər iki dissertant Zakir Zabidov 

və Tubu Nəzərova  riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyalarının ilkin müzakirəsi olmuşdur.  

Hesabat dövrü ərzində şöbə müdiri AMEA-nın müxbir üzvü, prof.  B.T.Bilalovun sədr 

müavini olduğu  Riyaziyyat Problemlər Şurasının keçirdiyi iclasda 15 mövzu qeydiyyata alınmış 

və təsdiq olunmuşdur.    

Hesabat dövrü ərzində şöbə müdiri AMEA-nın müxbir üzvü, prof.  B.T.Bilalov Bakı 

Dövlət Universitetində riyaziyyat üzrə Dövlət İmtahan Komissiyasının sədri olmuşam.  

Hesabat dövrü ərzində “Azerbaijan Journal of Mathematics”  jurnalının iki, və “Caspian 

Journal of Applied Mathematics, Ecoloji and Economics” jurnalının bir  sayı çap olunmuşdur. 

 

 

Şöbə müdiri     AMEA-nın müxbir üzvü,  

prof.  Bilal Bilalov 

 


