
“Cəbr və riyazi məntiq” şöbəsinin 2017-ci ilin I yarımili üçün elmi və  
elmi təşkilati fəaliyyəti haqqında  

 
HESABATI 

 
 Şöbədə 2 mövzu üzrə birində 2, digərində 3 olmaqla 5 iş yerinə yetirilir.  
 Mövzu 1. Topologiya, funksional analiz və nəzəri fizikada cəbr və 
məntiqin üsullarının tədqiqi.  
 Mövzu 2. Nəsirəddin Tusinin riyaziyyat və məntiq elmlərinə dair 
əsərlərinin tədqiqi. 
 Birinci yarımillikdə işlər planda nəzərdə tutulduğu kimi aparılmışdır.  
 Birinci mövzuda cari yarımillikdə müntəzəm cəbrlərin Dencoy-Volf tip 
tərpənməz nöqtələrə malik inikasların yaratdığı endomorfizmlərin məxsusi  
altfəzaları ilə Yığılan qüvvət sıralarının endomorfizmlərinin məxsusi altfəzaları 
arasında biholomorfik birqiymətlilik təyin olunmuş; Xüsusi hallar üçün 
endomorfizmlərin məxsusi alt fəzalarının təsvirləri verilmişdir. 
 Üçüncünün inkarı (A˅˥A) həndəsədə tətbiqi üçün həndəsi obyektlərin 
mövcudluğunun zəruriliyi göstərilmişdir.  
 İkinci mövzuda N.Tusi, Farabi, İbn Sina, Evklid, Hegelin əsərləri əsasında 
kəmiyyət, onun növləri, onlar üzərində cəbri əməllər, bərabərlik münasibəti, 
miqdar, ədəd, nisbət kimi anlayışların müqayisəsi aparılmış və inkişaf tarixi tədqiq 
edilmişdir.  
 Nəsirəddin Tusinin "Təcrid əl-məntiq", "Əsas əl-İqtibas" əsərlərindəki 
məntiqi ideyaların onun "Evklidin şərhi" əsərində istifadə etməsi göstərilmişdir. Bu 
ideyalar "Evklidin şərhi" əsərində Evklidin aksiomlarına onun əlavə etdiyi 
aksiomlarda, nöqtəyə verdiyi tərifdə və başqa yerlərdə özünü göstərir. 
 Şöbə müdiri  dos. Əli Babayev və Valeriya Məclumbəyova Moskva Dövlət 
Universitetində keçiriləcək beynəlxalq konfransa məruzə göndərmişlər. 
 Aparıcı elmi işçi f.-r.e.n. Aydın Şahbazovun bir məqaləsi "Naxçıvan Dövlət 
Universitetinin Elmi əsərləri" jurnalında nəşr edilmiş. O, mayın 25-26-da Sumqayıt 
şəhərində keçirilmiş Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri Beynəlxalq elmi 
konfransında iştirak etmiş, "Eigensubspaces of composition operators on the 
spaces of holomorphic functions" məruzəsi ilə çıxış etmişdir (konfransın 
materialları s. 50-51).  Digər məqaləsi isə nüfuzlu xarici jurnalların birinə təqdim 
etmək üçün hazırlanmışdır. 
 Aparıcı elmi işçi r.f.d. Eminağa Məmmədov və elmi işçi Rəna Babayeva 
kəmiyyətlərin bərabərliyi tarixi haqqında bir məqalə hazırlamışlar. 
 N.Tusinin "Təcrid əl-etiqad", "Arximedin "Kürə və silindr" kitabına şərh" 
kitablarının ərəb dilindən azərbaycan dilinə tərcüməsi və redaktəsi üzərində işlər 
aparılır. 
 Bundan əlavə N.Tusinin "Əsasul iqtibas" əsərinin farscadan azərbaycan 
dilinə tərcüməsinin elmi redaktəsi davam edir. 
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