
AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 

İCTİMAİYYƏTLƏ ƏLAQƏLƏR şöbəsinin 

2018-ci il üçün yarımillik 

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 -57, fevral - 56, mart - 52, aprel – 75, may-

65, iyun- 56, iyul -26 (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; 

 Disertasiya şurasında “Disertasiyaların avtoreferatları” bölməsinə 13 müdafiə etmiş 

namizədin (onlardan 5-i elmlər doktoru, 8-i fəlsəfə doktoru) avtoreferatları sayta 

yerləşdirilmişdir; 

 Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 2017-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, Təhsil, Beynəlxalq əlaqələr, 

İctimaiyyətlə əlaqələr) illik hesabatları sayta 3 dildə yerləşdirilmişdir. 

 “Transaction”  jurnalının rəsmi saytında (trans.imm.az) 2017-ci ilin “volume 38, 

issue 1” nömrəsi “Volume” və “Article in Press” bölməsinə 17 məqalə 

yerləşdirilmişdir; 

 Veb-saytda “Yubileylər” bölməsinə 2 yubilyar haqqında məlumat yerləşdirlmişdir. 

 Alimlərin 2017-ci ilə çap olunmuş 198 məqalə və 125 tezis linkləri ilə birgə 

“Nəşrlər” bölməsinə yerləşdirilmişdir. 

  “Elm” qəzetində aşağıda qeyd olunan məqalələr çap olunmuşdur:  

 12 yanvar buraxılışı №01-də  “Riyaziyyat elmlərin açarıdır”, 

 23 fevral buraxılışı №04-də  “Moskvaya dəvət”, 

 09 mart buraxılışı №05-də  “Ümuminstitut seminarı”, 

 19 mart buraxılışı №06-də  “Növbəti seminarı”, “Birgə tədqiqatlar”, 

 06 aprel buraxılışı №07-də “Azad həmkarlar ittifaqında”, 

 20 aprel buraxılışı №08-də “Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda”, 

 18 may buraxılışı №10-də “На международной конференции”, 

 01 iyun buraxılışı №11-də “Учитель с большой буквы”, 

 14 iyun buraxılışı №12-də “Презентачия ”. 

 Kütləvi İnformasiya Vasitələri (KİV) ilə əməkdaşlıq qurulmuş, AMEA 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun elmi və ictimai fəaliyyəti yanvar ayı üzrə 

14 xəbər 21 saytda, fevral ayı üzrə 11 xəbəri 13 saytda, mart ayı üzrə 12 xəbər 

20 saytda, aprel ayı üzrə 11 xəbər 16 saytda, may ayı üzrə 11 xəbər 25 saytda, 

iyun ayı üzrə 6 xəbər 10 saytda işıqlandırılıb. Bu saytlar www.science.az; 

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

file:///C:/Users/Aynure/Downloads/www.science.az
http://www.azertag.az/
http://www.news.day.az/
http://www.news.milli.az/
http://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. 

 13.02.2018 tarixində AMEA-da ictimaiyyətlə əlaqələr şöbələrinin illik hesabat 

iclası keçirilib. AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun “Ictimaiyyətlə 

əlaqələr” şöbəsinin hesabatı təqdim edilib. 

 2018-ci il yanvar ayının 1-dən bu günkü günə qədər www.imm.az saytına baxış sayı 

343.000-ə  yaxındır. 

Şöbə müdiri:                     fizika üzrə fəlsəfə doktoru Aynurə M.Cəfərova 
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