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Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi 1972-ci ildə müstəqil Azərbaycan Respublikasının 
qurucusu Ümummilli lider Heydər Əliyevin göstərişi və şəxsi himayəsi ilə yaradılmışdır.  

Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsində bakalavr pilləsində əyanı və qiyabi şöbələrdə  
Kompüter elmləri, İnformatika müəllimi və İnformasiya təhlükəsizliyi ixtisasları üzrə, 
magistratura pilləsində Riyaziyyat və Kompüter elmləri ixtisaslarının 18 ixtisaslaşması üzrə 
yüksək ixtisaslı kadrlar  hazırlayır. Tədris azərbaycan, ingilis və rus dillərində aparılır.  
Fakültədə elmi və texniki bazası olan 9 kafedra fəaliyyət göstərir: 

 
 İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma;  

 Tətbiqi riyaziyyat; 

 Riyazi fizika tənlikləri; 

 Optimallaşdırma və idarəetmə; 

 Riyazi kibernetika; 

 Əməliyyatlar tədqiqi və ehtimal nəzəriyyəsi; 

 İqtisadi kibernetika; 

 Tətbiqi analizin riyazi üsulları; 

 İnformatika. 

Hesabat dövründə Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsində fəaliyyət göstərən 9 

kafedra üzrə  10  mövzuda elmi tədqiqat işləri aparılır. Bu mövzular aşağıdakılardır: 

 
      1.  İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrası 

 
 
 
 
 

Mövzunun adı  Bulud texnologiyalarının tətbiqi ilə paralel və paylanmış sistemlərin 
aktual məsələləri 

Mövzu rəhbəri Ələkbər Əliyev 

İcra müddəti 01.01.201 – 31.12.2021 

İcraçıların sayı 
(rəhbər daxil olmaqla) 

13 

Elmi dərəcəsi olan 
icraçıların sayı 
(rəhbər daxil olmaqla) 

10 
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İcraçılar haqqında məlumatlar 
 

№ Soyadı, adı, atasının adı Struktur bölmə Elmi adı və dərəcəsi 
1 Əliyev Ələkbər Əli Ağa oğlu İnformasiya 

texnologiyaları və 
proqramlaşdırma 
kafedrası 

Kafedra müdiri 
Professor, t.e.d. 

2 Mahmudzadə Ramin 
Əlinazim oğlu 

Dosent Dosent, f.r.e.n. 

3 Kazımov Cavanşir Kazım 
oğlu 

Dosent Dosent, f.r.e.n. 

4 Süleymanov Nizami Soyfat 
oğlu 

Dosent Dosent, f.r.e.n. 

5 Camalov Zeynal Ramazan 
oğlu 

Dosent Dosent, f.r.e.n. 

6 Ağamalıyev Rauf Xalıq oğlu Dosent Dosent, t.e.n. 
7 Cəbrayılov Şamo İsax oğlu Dosent Dosent, f.r.e.n. 
8 Mehdiyev Hicran Bahadır 

oğlu 
Dosent əvəzi Dosent, t.e.n. 

9 Orucova Tutu Vaqif qızı Dosent  Dosent, i.e.n. 
10 Bağırova Sevinc Ələkbər 

qızı 
Müəllim texnika üzrə fəlsəfə 

doktoru 
11 Qurbanov Fuad İsgəndər 

oğlu 
Baş müəllim - 

12 Hacıyev Rəmzi Niyazi oğlu Baş müəllim - 

13 Əlizadə Pərvin Elçin qızı 
 

Müəllim - 

 

         Mövzu haqqında məlumatlar 

Mövzunun aktuallığı 
Kompüter şəbəkələri əsasında mürəkkəb məsələlərin həlli üçün paylanmış hesablama 
sistemlərinin yaradılmasında bulud texnologiyalarından (cloud computing) geniş istifadə 
olunur. Bu zaman tətbiqi proseslərin sinxronluğunun,  paylanmış hesablama sistemlərinin 
qlobal vəziyyətinin, nasazlığa davamlılığın, informasiyanın tamlığının, tranzaksiyaların 
serialllanmasının və s. təmin olunması  bulud texnologiyalarının tətbiqi ilə paralel və 
paylanmış sistemlərin əsas paradiqmalarıdır. Hesablama buludları mühitində paralel və 
paylanmış sistemlərdə proseslərin sinxronluğunu və informasiyanın tamlığının təmin 
olunması və bununla da sistemin effektivliyinin artırılması aktual problemdir.  
Mövzunn məqsədi 
Bulud texnologiyalarının tətbiqi ilə paralel və paylanmış sistemlərdə proseslərin 
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sinxronluğunu və informasiyanın tamlığını təmin edən alqoritm və proqram vasitələrinin 
işlənib hazırlanması  
Nəticələr, onların elmi və təcrübi əhəmiyyəti  
1. Hesablama buludları mühitində paralel hesablama sistemləri üçün alqoritmlər işlənib 

hazırlanmışdır. Təklif olunan alqoritmlər bir tərəfdən tətbiqi proseslərin paralel yerinə 
yetirilməsini təmin edir, digər tərəfdən isə paralel yerinə yetirilən tranzaksiyaların 
seriallanmasını, sistemin ziddiyyətsizliyini, yəni informasiyanın tamlığını təmin edir. 

2. Paralel hesablama sistemləri identik olmayan prosessorlsrdan ibarət olduqda sistemə 
daxil olan tapşırıqlar çoxluğunun prosessorlar arasında paylanması üçün optimal 
alqoritm təklif edilmişdir. 

3. Paylanmış sistemlərin qlobal vəziyyətinin təyin edilməsi üçün modelı təklif edilmiş və bu 
model əsasında qlobal vəziyyətin dinamikada təyin olunması alqoritmi təklif olunmuşdur. 

4. Zaman sıralarının proqnozlaşdırılması göstəricinin keçmiş müşahidə edilən qiymətlərinə 
əsaslanaraq gələcək qiymətlərinin təxmin edilməsi üçün yeni qeyri-səlis yanaşma, yeni 
qeyri-səlis model təklif edilmişdir. 

Konfranslar, seminarlar və digər elmi tədbirlər – 9 (8) 
 

1. Sevinj Bagirova, Alakbar Aliyev  Serializability of parallel transactions / Proceedings 
of the XXVI-th International Open Science Conference “Modern Informatization 
Problems In Economics And safety” MIP-2021’ January 2021, p. 105-110. (Dərc 
olunmuş)  http://www.sbook.ru/spi/spi_conf.htm  

2. Alakbar Aliyev, Javanshir Kazimov, Aydin Aliyev, Sevinj Bagirova, Oleg Kravets 
Computational scheme for the numerical solution of the Tricomi problem for a 
mixed-type equation in the study of the supersonic jet flow / Proceedings of the III 
international conference on advanced technologies in materials science, mechanical 
and automation engineering: MIP: engineering-III – 2021, Krasnoyarsk, Russia, April 
29-30, 2021. (Dərc olunmuş)  https://aip.scitation.org/toc/apc/2402/  

3. Agassi Melikov, Sevinj Aliyeva Numerical approaches to study the queueing 
systems with feedback / International Conference Modern Stochastics: Theory and 
Applications V, June 1–4, 2021, Kyiv, Ukraine (Dərc olunmuş) 
 https://air.unimi.it/retrieve/handle/2434/844591/1803976/MSTA_2021_main.pdf  

4. Misir Mardanov, Ramin Rzayev and Zeynal Jamalov.  Assessment of the University 
Competitiveness in the Paradigm of the Humanistic System Behavior // Proceeding 
of 11th International Conference on Theory and Application of Soft Computing, 
Computing with Words, Perception and Artificial Intelligence ICSCCW-2021, 23-24 
August 2021, Antalya, Turkey (Indexed by Web of Science and Scopus) (Dərc 
olunmuş)  https://ci2s-enterprise.com.ar/2021/02/17/11th-international-conference-
on-icsccw-2021/ 

5. Rena Haciyeva, Ramzi Haciyev Interdisciplinary relations in the educational process 
ways of creation / Proceedings of the 9th International Scientific and Practical 
Conference “Scientificc horizon in the context of social crises”, Tokyo, Japan, 6-
8.08.2021, № 69, p. 78-80 (Dərc olunmuş) 

6. Fuad Qurbanov Riyazi modellərin Z ədələri vasitəsi ilə qurulması istiqamətində çəkili 
metrik fəzaların tətbiqi // Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya 
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texnologiyaları mövzusunda IV Respublika elmi konfrans, Sumqayıt, SDU, 9-10 
dekabr, 2021. 

7. Fuad Qurbanov Fuzzy differential equations and different metric spaces // 1-st 
International Lotfi A.Zadeh conference:Fuzzy Logic and Applications, december 20-
21, 2021 Baku State University, Baku. 

8. Fuad Qurbanov Application of Soft Computing technologies to Decision-Making 
problem in conditions of uncertainty // 1-st International Lotfi A.Zadeh 
conference:Fuzzy Logic and Applications, december 20-21, 2021 Baku State 
University, Baku. 

9. Yaqub Sharifov, Shamo Jabrailov, Nazakat Mammadova Existence and uniqueness 
rezults for the first-order non-linear differential equations with multi-point boundary 
conditions // 1-st International Lotfi A.Zadeh conference:Fuzzy Logic and 
Applications, december 20-21, 2021 Baku State University, Baku.  

10. 2021-ci ilin aprel, iyun və iyul aylarında kafedra əməkdaşları kafedra müdiri  
professor Ələkbər Əliyev, doktorant Sevinc Əliyeva və müəllim Pərvin Əlizadə 
onlayn rejimdə “Kompüter Elmləri” ixtisası üzrə magistratura pilləsində “Mobile 
Application Development and Game Design” ixtisaslaşmasının açılması üçün 
Avropa İttifaqının maliyyələşdirdiyi “MAGNUS – Partnyor universitetlərdə mobil 
tətbiqlər və kompüter oyunları üzrə magistr tədris proqramlarının yaradılması” 
layihəsinin Avropa İttifaqı nümayəndələri ilə online görüşlər keçirib, ixtisaslaşmanın 
standartını və tədris planını hazırlayıblar. 

11. Sabah Magistratura üzrə “Kompüter Elmləri və texnologiyaları” ixtisaslaşması-Təhsil 
Nazirliyi ilə birgə respublika Qrant layihəsi; 

12. MAGNUS – Partnyor universitetlərdə “Mobil tətbiqlərin hazırlanması və oyun 
dizaynı” Avropa İttifaqı Universitetləri ilə birgə beynəlxalq Qrant layihəsi. 

 

Məqalələr  

Çapdan çıxanlar:- 9 (4) 

1. Alakbar Aliyev, Sevinj Bagirova Synchronizing mechanism in distributed information 
processing systems // Системы управления и информационные технологии, 
Россия, Воронеж, 2021, №2 (84), с.44-47. (Dərc olunmuş) 
http://www.sbook.ru/suit/suit.htm  

2. Alakbar Aliyev, Javanshir Kazimov, Aydin Aliyev, Sevinj Bagirova, Oleg Kravets 
Computational scheme for the numerical solution of the Tricomi problem for a 
mixed-type equation in the study of the supersonic jet flow // AIP Conference 
Proceedings 2402, 020013 (2021). (Dərc olunmuş) 
https://doi.org/10.1063/5.0071416   

3. Севиндж Алиева, Агаси Меликов Мамед Шахмалыев Численный анализ 
системы с гетерогенными серверами и мгновенной обратной связью, Известия 
РАН. Теория и системы управления, 2021, №3, стр.98-110. (Dərc olunmuş) 
https://sciencejournals.ru/view-
article/?j=teorsist&y=2021&v=0&n=3&a=TeorSist2103002Alieva  

4. Agassi Melikov, Sevinj Aliyeva Markov model of queueing system with 
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           2. Tətbiqi riyaziyyat kafedrası  
 

    Ümumi məlumatlar 

Mövzunun adı  
Diferensial tənliklər üçün  sərhəd və başlanğıc məsələlərin 
tədqiqi 
 

 
 

Mövzu rəhbəri Professor Orucov Həmzağa 

instantaneous feedback and server setup time // Journal of Modern Technology and 
Engineering, Vol.6, No.1, 2021, pp.5-12. (Dərc olunmuş) 

       http://jomardpublishing.com/UploadFiles/Files/journals/JTME/v6n1/MelikovA_et_al.pdf  

5. Agassi Melikov, Sevinj Aliyeva, Janos Sztrik Retrial Queues with Unreliable Servers 
and Delayed Feedback // Mathematics 2021, 9(19), 2415 (Dərc olunmuş)  
https://www.mdpi.com/2227-7390/9/19/2415  

6. Divya Velayudhan Nair, Achyutha Krishnamoorthy, Agassi Melikov, Sevinj Aliyeva 
MMAP/(PH,PH)/1 Queue with Priority Loss Through Feedback // Mathematics 2021, 
9(15), 1797 (Dərc olunmuş)  https://www.mdpi.com/2227-7390/9/15/1797  

7. Ramin Rzayev, Tahir Mehtiyev, Parvin Alizade One Approach to Volatile Time 
Series Forecasting // Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 1306, 
pp. 433-441, 2021 (Dərc olunmuş)   https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-
030-64058-3_54 

8. Исмаил Алиев Управления запасами одной системы с разнотипными заявками 
//  Системы управления и информационные технологии, Россия, Воронеж, 
2021, №1(83), с. 4-8 (Elmi rəhbər prof. Ağasi Məlikov) 
http://www.sbook.ru/suit/suit.htm   

9. Parvin Alizade Conversion of Volatile Time Series into a Fuzzy Time Series by the 
Example of the Dow Jones Index Dynamics / Proceeding of 11th International 
Conference on Theory and Application of Soft Computing, Computing with Words, 
Perception and Artificial Intelligence ICSCCW-2021, 23-24 August 2021, Antalya, 
Turkey (Indexed by Web of Science and Scopus) (Elmi rəhbər prof. Ramin Rzayev)  
https://ci2s-enterprise.com.ar/2021/02/17/11th-international-conference-on-icsccw-
2021/  

 
Elmi-tədqiqatın nəticələrinin istifadəsi və tətbiqi mümkün olan sahələr  
Kompüter şəbəkələri əsasında yaradılmış informasiyanın işlənməsinin paylanmış sistemləri 
və bulud texnologiyaları mühitində işləyən müəssisə və təşkilatlar 
 
İcraçıların fəallığı və mövzunun icrasında iştirakı 
İcraçılar mövzunun icrasında fəal iştirak edirlər. 
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İcra müddəti 01.01.2021 – 31.12.2021 

İcraçıların sayı 
(rəhbər daxil 
olmaqla) 

10 nəfər 

Elmi dərəcəsi olan 
icraçıların sayı 
(rəhbər daxil 
olmaqla) 

10 nəfər 

 
İcraçılar haqqında məlumatlar 

 
№ Soyadı, adı, atasının adı Struktur bölmə Elmi adı və dərəcəsi 
1 Orucov Həmzağa Davud 

oğlu  
Tətbiqi riyaziyyat 
kafedrası 

Kafedra müdiri  
 professor, f.r.e.d.   

2 Hüseynov Hidayət 
Məhəmməd oğlu 

 professor, f.r.e.d.   

3 Nəbiyev İbrahim Mail oğlu  professor, f.r.e.d.   

4 Xanməmmədov Aqil 
Xanməmməd  oğlu 

 professor, f.r.e.d.   

5 Eyvazov Elşad Hətəm oğlu  professor əvəzi, r.e.d.   

6 Qəhrəmanov Adil Şamil oğlu   dosent, f.r.e.n. 

7 Həsənov Feyruz Misir oğlu  dosent, f.r.e.n. 

8 Mustafayeva Yelena 
Yumiddin qızı 

 dosent, f.r.e.n. 

9 Mehdiyev Abbas Əli oğlu  dosent, f.r.e.n. 

10 Məsmalıyev Hacı Məsmalı 
oğlu  

 r.ü.f.d. 0,5 şt 

Mövzu haqqında məlumatlar 

      Mövzunun məqsədi, qarşıya qoyulan məsələləri və aktuallığı  
      Məlumdur ki, fizikanın, mexanikanın və təbiət elmlərinin bir çox məsələlərinin həlli adi və 
ya xüsusi törəməli diferensial tənliklər üçün qoyulmuş Koşi məsələsinə və ya sərhəd 
məsələlərinin həllinə gətirilir.Bu məsələlər həm nəzəri həm də praktiki cəhətdən aktual olan 
məsələlərdir. Bu mövzu altında kafedranın əməkdaşları aktual tədqiqat işləri aparır.İfratkeçirici 
materiallarda səthi keçiricilik hadisəsi Ginzburq-Landau funksionalına minimum verən dalğa 
funksiyasının tapılmasına gətirilir. Bu aktual məsələni həll etmək üçün maqnit Laplasianın 
köməyi ilə qurulmuş model operatorların qurulmasına və onların mühüm spektrinin dəqiq 
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aşağı sərhəddinin tapılması kimi aktual məsələlərə gətirib çıxarır. Yarımmüstəvidə səpilmə 
məsələsinin həllində Bessel tipli funksiyaların indeksə nəzərən sıfırlarının paylanmasının 
öyrənilməsi xüsusi funksiyalar nəzəriyyəsinin əsas problemlərindən olduğu üçün bu 
istiqamətdə aparılan elmi tədqiqat işləri də aktual elmi işlərdir. 
     Spektral məsələyə uyğun Qrin funksiyasının analitik xassələrinin tədqiqi diffuziya 
məsələlərinin və qeyri-lokal sərhəd məsələlərinin öyrənməsində mühüm rol oynayır. Qeyri-
bircins cisimlərdə difraksiya məsələsinin həllində ədədi üsulların hazırlanması və həmin 
üsulların komputer realizasiyası bu məsələnin həllində aktual yerlərdən birini tutur.   
Nəticələr, onların elmi və təcrübi əhəmiyyəti  
1.Maqnit sahəsinin sıfıra çevrildiyi üç tərtibli cəbri xəttin dördüncü növə (Nyuton təsnifatına 
görə) mənsub olması şərti daxilində maqnit Laplas operatorunun birinci məxsusi ədədini 
qiymətləndirmək üçün lokal modellər qurulmuşdur (O/E); 
2.Ayrılmayan sərhəd şərtlərinin birinə spektral parametr xətti şəkildə  daxil olan halda diffuziya 
operatorlarının xarakteristik funksiyalarının göstərilişi üçün meyarlar alınmışdır.  
Birinci növ modifikasiya olunmuş Bessel funksiyasının indeksə nəzərən onların paylanması 
öyrənilmişdir. 
Sonlu en kəsiyə malik olan ifratkeçrici materiallar üçün böhran sahəsinin intensivliyini 
müəyyən etmək üçün vahidin bölgüsündən, İMS-in (İsmaqilov, Morqan, Saymon, Siqal) 
lokallaşdırma düsturundan istifadə edərək maqnit laplasianının köməyi ilə maqnit sahəsinin 
özünün və onun ikinci tərtibə qədər törəmələrinin koordinat başlanğıcında sıfır olması və 
maqnit sahəsinin sıfıra çevrildiyi üç tərtibli cəbri xəttin dördüncü növə (Nyuton təsnifatına görə) 
mənsub olması şərti daxilində maqnit Laplas operatorunun birinci məxsusi ədədini 
qiymətləndirmək üçün lokal modellər qurulmuşdur. Alınan nəticələr yenidir;  
Ayrılmayan sərhəd şərtli diffuziya sərhəd məsələlərinin xarakteristik funksiyalarının göstərilişi 
üçün zəruri və kafi şərtlər tapılmışdır; 
Müəyyən kəmiyyətlər toplusunun baxılan Şredinger operatorlarının spektral verilənləri olması 
üçün zəruri və kafi şərtlər tapılmışdır.Tərs məsələnin həll alqoritmi tərtib olunmuşdur; 
Qeyri-lokal sərhəd şərtli 3-ölçülü kompozit tipli tənliyi üçün fundamental həllinin hesablanması 
araşdırılır. Bu məsələsinin zəruru şərtləri də hesablanıb. 
 

 

 

Konfranslar, seminarlar və digər elmi tədbirlər – 14 (12) 
1. Ибрагим Набиев, Айтадж  Гасанли.   О восстановлении одномерной системы  Дирака  
/ Материалы международной   открытой  конференции «Современные проблемы в науке 
и технике. Теория и практика». Воронеж, 21-23 декабря 2020, ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», 2021, 
с. 243- 246.  https://585386.wixsite.com/math. 
2. Лейла Маммадова,  Ибрагим Набиев.  Обратная задача для оператора Штурма-
Лиувилля с граничным условием, зависящим от параметра / Материалы международной   
открытой  конференции «Современные проблемы в науке и технике. Теория и 
практика». Воронеж, 21-23 декабря 2020, ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», 2021,  с. 213-215.   
https://585386.wixsite.com/math 
3. Ибрагим Набиев, Лейла Маммадова, Чинара Рзаева. Единственность  решения 
обратной задачи для оператора Штурма-Лиувилля с полураспадающимися граничными 
условиями / XI Международная молодежная научно-практическая конференция 
«Математическое моделирование процессов и систем», 10 - 12 ноября 2021, г. 
Стерлитамак, г. Уфа. 
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4. Хикмет Ахмедов, Аббас Мехтиев. А. Об одной смешанной задаче для уравнения 
параболического типа при нетрадиционных граничных условиях стр. 490-492.  PRIORITY 
DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Abstracts of VII 
International Scientific and Practical Conference Kyiv, Ukraine 21-23 March 2021 
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/PRIORITY-DIRECTIONS-OF-SCIENCE-
AND-TECHNOLOGY-DEVELOPMENT-21-23.03.21.pdf 
5. Аббас Мехтиев, Айгюль Нематли.  О существовании решения одной задачи 
оптимального управления для уравнения колебаний стержня четвертого порядка стр. 
517-518 PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT 
Abstracts of V International Scientific and Practical Conference Kyiv, Ukraine 24-26 January 
2021/   https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/01/PRIORITY-DIRECTIONS-OF-
SCIENCE-AND-TECHNOLOGY-DEVELOPMENT-24-26.01.21.pdf 
6. Салех  Ахмедов, Аббас  Мехтиев, Айгюн Аббасова. Решение одной смешанной 
задачи для уравнения с частными производными, меняющего тип с параболического на 
антипараболический стр. 554-556. PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND 
TECHNOLOGY DEVELOPMENT Abstracts of V International Scientific and Practical 
Conference Kyiv, Ukraine 24-26 January 2021/ 
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/01/PRIORITY-DIRECTIONS-OF-SCIENCE-
AND-TECHNOLOGY-DEVELOPMENT-24-26.01.21.pdf 
7.Yelena Mustafaeva, Nihan Aliyev., Khalilova L.G.,Fredholm property of one spectral 
boundary value problem in a bounded two-dimensional domain,  IX International THE WORLD 
OF SCIENCE AND INNOVATION  Conference,  London, United Kingdom, April, 7-9, 2021, 
pp.86-89. https://kamts1.kpi.ua/en/node/3542.  
8.Yelena Mustafaeva, Nihan Aliyev. Solvability of nonlocal boundary value problem for a 
three-dimensional mixed-type equation,  V International Conference “THE WORLD OF 
SCIENCE: Problems, Prospects and Innovations” ,  Toronto, Canada, January, 27-29, 2021, 
pp.136-142. 
9. Ибрагим Набиев. Айтадж  Гасанли.   «Parçada Dirak operatorunun bərpası üçün 
aiqoritm.” Umummilli lider Heyder Əliyevin anadan olmasının 98-ci  ildönümünə həsr edilmiş 
“Qlobal İqtisadi çağırış Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərdə sosial-iqtisadi 
inkişafın” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın Materialları. 6 may 
Bakı,2021.seh.241-243. 
10. Hidayət Hüseynov. Kəsilmə nöqtəsinə malik Şturm-Liuvill tənliyi üçün səpilmənin tərs 
məsələsi. Bakı Biznes Universiteti.  Umummilli lider Heyder Əliyevin anadan olmasının 98-ci  
ildönümünə həsr edilmiş elmi konfransın tezisləri..Bakı. 2021. S. 239-240. 
11.Ibrahim Nabiev, Chinara Rzayeva. The inverse problem for the Sturm-Liouville operator 
with semi-separated boundary conditions / International Black Sea coastline countries 
scientific research symposium – VI, Abstracts Book, April 28-30, 2021/ Giresun,  Turkey,  p. 
161.https://b0699d12-70ad-4313-81f1-
0833a431c01a.filesusr.com/ugd/614b1f_48f5b8178ff54d3fbf95686b97a4489c.pdf 
12.Ibrahim Nabiev, Abid Ferzullazadeh. Reconstruction of the characteristic function of the 
boundary value problem of the Dirac operator in the form of an infinite product  / 4th 
International E-Conference on Mathematical Advances and Applications, May 26-29, 2021, 
Istanbul / TURKEY, Abstract Book, p. 34. https://2021.icomaas.com/wp 
content/uploads/2021/05/ABSTRACT_BOOK_ICOMAA_2021.pdf 
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13. Ibrahim Nabiev, Guldane Mammedzadeh. Some spectral properties of the diffusion 
operator with a spectral parameter in the boundary condition / 4th International E-Conference 
on Mathematical Advances and Applications, May 26-29, 2021, Istanbul / TURKEY, Abstract 
Book, p. 107. https://2021.icomaas.com/wp-
content/uploads/2021/05/ABSTRACT_BOOK_ICOMAA_2021.pdf  
14.Ibrahim Nabiev, Leyla Mammadova. An Algorithm for Reconstructing the Sturm-Liouville 
Operator with a Spectral Parameter Square Including the Boundary Condition / 4th 
International E-Conference on Mathematical Advances and Applications, May 26-29, 2021, 
Istanbul / TURKEY, Abstract Book, p. 227. https://2021.icomaas.com/wp-
content/uploads/2021/05/ABSTRACT_BOOK_ICOMAA_2021.pdf 
  
15. Cüt tərtibli diferensial operatorlar üçün spektral analizin düz və tərs məsələləri. (Qrant  № 
EİF/MQM/Elm-Təhsil-1-2016-1(26)-71/05/1), Azrərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 
Elmin İnkişafı Fondu ilə birgə qarand layihəsi. 

 

Məqalələr  

Çapdan çıxanlar:-14 (5) 
1.Həmzəağa Orucov,  Rakib Əfəndiyev, S.C.Bəhlulzadə. “Sanki hər yerdə periodik potensiallı 
kəsilən  Şturm-Liuvill  operatorunun spektral analizi (SPECTRAL ANALYSIS Of THE 
DISCONTINUOUS STURM-LIOUVILLE OPERATOR WITH ALMOST-PERIODIC 
POTENTIALS)”, Tədqiqat işi  Scopus indeksli Advanced Mathematical Models & Applications 
(ISSN 2519-4445). 
2.Araz  ALIEV, Elshad  EYVAZOV, Shahin Sh. RAJABOV. On estimation of the number of 
eigenvalues of the magnetic Schrödinger operator in a three-dimensional layer, Turkish 
Journal of Mathematics, (2021) , vol. 45, no. 5, pp. 2260-2268,  doi:10.3906/mat-2107-43.  
(Impact Factor (2020)- 0.803,  5-Year Impact Factor-0.859 ) 
3.Hidayət Hüseynov.Rauf Əmirov. Sevim Durak. Self-adjoint extensions for a class of 
sindulyar operators. Turkish Journal of.Math.  https://www. 
Journals.tubitak.gov.tr./math./issues/mat-21-45-1/mat-45-1-20-2008-86.pdf. https://www. 
Journals.tubitak.gov.tr./math./issue  htm.6361. Ⅶ45. 300-304. (2021).  
4.A.Kh.Khanmamedov, N.F.Gafarova, Inverse spectral problem of an anharmonic oscillator on 
a half-axis with the Neumann boundary condition// Journal of Inverse and Ill-posed Problems, 
29:5(2021),675-688. 
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/jiip-2019-0102/html 
5. A.Kh.Khanmamedov, One remark on the inverse scattering problem for the perturbed Stark 
operator on the semiaxis// Georgian Math. J. 2021; 1–4. çapdadır.  
https://www.degruyter.com/journal/key/gmj/ 
6.Hidayət Hüseynov. On an inverse problem for the system of Dirak equations üith discontinity 
conditionson the ühole axis. Procesings of the institute Mathematics and Mexanics National 
Acad.of scien Azerb. Vol.47.Ⅶ 2. 2021. P. 340-345. 
7. Hidayət Hüseynov. On the complenetese of the systems Webor 
functions.Trans.Nat.Akad.Sci.Azerb.Sex.Pyas.-Tech.Mat.sci. vol. 41(4). P.78-82. 
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8. Айтадж  Гасанли,  Лейла Маммадова,  Ибрагим Набиев. Единственность 
востановления системы Дирака с полураспадающимися граничными условиями //  
Вестник БГУ, сер. физ.-матем.,  2021, № 2. 
 http://bsu.edu.az/az/content/bak_universitetinin_xbrlri_fizikariyaziyyat__seriyas  
9. Aqil Khanmamedov, A.F.Mamedova. THE ZEROS OF MODIFIED BESSEL FUNCTIONS 
AS FUNCTIONS OF THEIR ORDER// Trans. Natl. Acad. Sci. Azerb. Ser. Phys.-Tech. Math. 
Sci. Mathematics, 41 (1), 133-137 (2021). http://trans.imm.az/volumes/41-1/4101-13.pdf. 
10. A.Kh.Khanmamedov, A.F.Mamedova. A NOTE ON THE SCHRODINGER OPERATOR 
WITH ¨ EXPONENTIAL POTENTIAL // Proceedings of the Institute of Mathematics and 
Mechanics, National Academy of Sciences of Azerbaijan Volume 47, Number 1, 2021, Pages 
138–142 https://doi.org/10.30546/2409-4994.47.1.138 http://proc.imm.az/volumes/47-1/47-01-
11.pdf 
11. A.Kh.Khanmamedov, A.F.Mamedova. On zeros of the modified Bessel function of the first 
kind// Azerbaijan Journal of Mathematics vol 11, no 2 (2021), pp.176-182. 
azjm.org/volumes/1102/pdf/1102-13.pdf 
12. A.Kh.Khanmamedov, N.F.Gafarova, M.Kh.Makhmudova, Special solutions of the Stark 
equation// Advanced Mathematical Models & Applications, 2021, V..6,  No.1, , pp.59-62. 
http://jomardpublishing.com/UploadFiles/Files/journals/AMMAV1N1/v6n1/ 
Khanmamedov_et_al.pdf 
13. Feyruz Həsənov. Применение метода интегральных уравнений к численному 
исследованию задачи дифракции поля точечного источника на решетке прозрачных 
круговых и эллиптических цилиндров. Вестник Бакинского Государственного 
университета. №3,2019.стр.31-36.  
14. Mustafayeva Y.Y., Aliyev N.A. One method of investigation of the solution of three-
dimensional  Helmgolz equation with non-local boundary conditions depending  on the 
parameter, News of Baku State University,  N3, 2020. 
http://static.bsu.az/w1/pdf%20fizika2021/fizika%203-2020%20b5%20yeni.pdf.  
15. Mehemmed Mekhtiyev, Yelena Mustafayeva. Problems and exercises on numerical 
methods, Dərs vəsaiti, Baku: pub.house “Elm”, 2021, 133 p. Ingilis dilində. 

Elmi-tədqiqatın nəticələrinin istifadəsi və tətbiqi mümkün olan sahələr  
Alınan elmi nəticələr fizika və kvant mexanikası sahəsində istifadə oluna bilər. Nəticələr 
spektral analizin düz və tərs məsələlərinin həllində istifadə oluna bilər. Bundan başqa bu 
nəticələr kvant fizikasında, qeyri-xətti təzahürlər nəzəriyyəsində tətbiq oluna bilər. Kvant 
mexanikasında ifrat keçirilikdə və kvant kimyaslnda tətbiq edilə bilər. Operatorların spektral 
nəzəriyyəsində istifadə oluna bilər. 
İcraçıların fəallığı və mövzunun icrasında iştirakı  
Kafedranın bütün icraçıları bu ilin birinci yarısında yerinə yetirilmiş elmi-tədqiqat işlərində fəal 
iştirak etmişlər. 
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        3. Riyazi fizika tənlikləri kafedrası  
 

Ümumi məlumatlar 

Mövzunun adı  
Xüsusi törəməli diferensial tənliklər üçün bəzi tətbiqi 
əhəmiyyətli məsələlərin və adi diferensial operatorların 
müvafiq spektral nəzəriyyəsinin tədqiqi 

 
 

Mövzu rəhbəri akademik Yusif Məmmədov 

İcra müddəti 01.01.2021 – 31.12.2021 

İcraçıların sayı 
(rəhbər daxil 
olmaqla) 

6 nəfər 

Elmi dərəcəsi olan 
icraçıların sayı 
(rəhbər daxil 
olmaqla) 

6 nəfər 

 
 
İcraçılar haqqında məlumatlar 

 
№ Soyadı, adı, atasının adı Struktur bölmə Vəzifəsi Elmi adı və dərə- 

cəsi 
 

1.  Məmmədov Yusif Əbülfət 
oğlu 

Riyazi fizika 
tənlikləri 
kafedrası 

Kafedra 
müdiri 

Professor, f-r.e.d.,  
akademik 

2.  Xankişiyev Zakir Fərman 
oğlu 

 0,5 şt. 
dosent 

Dosent, f.-r.e.n., 

3.  Məmmədova Nəzakət 
Qəzənfər qızı 

 dosent Dosent, f.-r.e.n., 

4.  Əhmədov Hikmət İnşalla 
oğlu 

 dosent Dosent, f.-r. .n., 

5.  Abbasova Aygün Xanlar 
qızı 

 dosent Dosent, f.-r.e.n., 

6.  Əhmədov Saleh Zeyni oğlu  dosent Dosent, r.f.d., 
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Mövzu haqqında məlumatlar 

      Mövzunun məqsədi, qarşıya qoyulan məsələləri və aktuallığı  
Xüsusi törəməli diferensial tənliklər üçün məsələlər praktikada geniş tətbiqi əhəmiyyəti olan 
məsələlərdəndir. Bu tipli məsələlərə fizika, mexanika, texnikanın bir çox sahələrində rast 
gəlinir. Belə məsələlər içərisində Koşi və sərhəd məsələləri xüsusi yer tuturlar. Koşi və sərhəd 
məsələlərinin həllinə Furyenin dəyişənlərinə ayırma üsulunu və ya Furye çevirməsini tətbiq 
etdikdə spektral məsələ adlanan məsələ meydana çıxır ki, belə məsələlər konkret 
araşdırmaların aparılmasını tələb edir.  
Hesabat müddətində xüsusi törəməli diferensial  tənliklər üçün konkret məsələlər və bu 
məsələlərə uyğun spektral məsələlər tədqiq edilmiş və mühüm elmi nəticələr alınmışdır. 
Bununla yanaşı  xüsusi törəməli diferensial  tənliklər üçün, sərhəd şərtlərində inteqral tipli  
şərtlər  iştirak edən məsələlər sonlu fərqlər üsulu ilə tədqiq edilmiş və bu sahədə də mühüm 
nəticələr alınmışdır. 
        Nəticələr, onların elmi və təcrübi əhəmiyyəti  
         Şturm-Liuvill tipli 0)1()0(,10,)()( 2  yyxyyxqyxp   məsələsinin  )(xp əmsalı 

constxp )(arg      şərtini ödədikdə fundamental həllinin asimptotikası qurulmuş və məxsusu 
ədədlərinin asimptotikası tapılmışdır; 
      Parabolik tip yüklənmiş diferensial tənlik üçün inteqral şərtli məsələ tədqiq edilmiş, 
məsələnin həllinə sonlu fərqlər üsulu tətbiq edilmiş və onun ikinci tərtibdən approksimasiya 
edən fərq məsələsi qurulmuşdur. Fərq məsələsinin həll alqoritmi verilmişmüəyyən şərtlər 
daxilində üsulun yığılması isbat edilmişdir; 
        Qeyri-səlis diferensial tənlik üçün Koşi məsələsi tədqiq edilmiş və bu məsələnin həllinin 
varlığı isbat edimişdir; 
       Sabit əmsallı ümumi şəkilli parabolik tənlik üçün sərhəd şərtlərində zamana görə gecikmə 
olan halda məsələyə baxılmış, minimal şərtlər  daxilində həllin varlığı və yeganəliyi isbat 
olunmuş və həll üçün çıxıqlar sırası şəklində göstərilən aşkar  analitik ifadə alınmışdır; 
        Laplas tənliyi üçün   sərhəd şərtlərində qlobal və qeyri-lokal hədlər olanməsələsinin 
həllinin varlığı  üçün zəruri və kafi şərtlər tapılmışdır; 
       Dörd tərtibli Şilov mənada xüsusi törəməli parabolik  tip  tənlik üçün qarışıq məsələyə 
uyğun spektral məsələnin fundamental həllərinin  asimptotikası tapılıb və polyusların      
ətrafından kənarda Qrin funksiyası üçün qiymətləndirmə alınıb.  
        Ən mühüm elmi nəticə 
         İlk dəfə olaraq Şturm-Liuvill tipli 푝(푥)푦 + 푞(푥)푦 = 휆 푦, 0 < 푥 < 1,푦(0) = 푦(1) = 0 
məsələsinin  )(xp  əmsalı constxp )(arg  şərtini ödədikdə fundamental həllin asimptotikası 
qurulmuş və məxsusu ədədlərin asimptotikası tapılmışdır. İcraçı: akademik Yusif Məmmədov. 
 
Konfranslar, seminarlar və digər elmi tədbirlər – 4 (4) 
1.  Khankishiyev Zakir,   Abbasova Aygün.  Solution of one problem for a parabolic type linear 
loaded  differential equation.  1st International Lotfi A. Zadeh Conference: Fuzzy Logic and 
Applications. December  20-21, 2021, Baku State University. Baku, Azerbaijan. 
2.  Ханкишиев Zakir.  Решение методом конечных разностей одной задачи для 
линейного нагруженного дифференциального уравнения гиперболического типа. VI 
Международная научная конференция «Нелокальные краевые задачи и родственные 
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проблемы математической биологии, информатики и физики» Кабардино-Балкарская 
республика, г. Нальчик, ИПМА КБНЦ РАН, 6-8 декабря 2021,  
3.  Abbasova Aygün, Əhmədov Saleh.   Decomposition theorem for a one differential operator 
with discontinuous coefficients on semi-axis// 1st International Symposium On Recent 
Advances In Fundamental and  Applied Sciences (ISFAS-2021), 10-12 septem. 2021 
4. Əhmədov Hikmət  Об одной смешанной задаче для уравнения параболического типа 
при нетрадиционных граничных условиях. Abstracts of VII international Scientific and 
practical Conferense,Kyiv, Ukraine, 21-23 march, 2021, c.490-492. 
5. Abbasova Aygün, Quliyev Rəvan. Spektral məsələlərin həllərinin araşdırılması ilə bağlı 
kvazipolinomların tədqiqi// Azərbaycanın Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 
98-ci ildönümünə həsr olunmuş “Tətbiqi riyaziyyatın müasir problemləri” respublika elmi 
konfransının materialları, XXI, 18 may, 2021, səh 3-4. 
6. Abbasova Aygün, Quliyev Rəvan. On non-regular spectral problem and quasi-polynomials, 
connected with them// Science and Education: Problems, Prospects And Innovations, 
Proceedings of VII International Scientific and Practical Conference, Kyoto, Japan, 1-3 April 
2021, pp.147-151.  
7. Abbasova Aygün, Əhmədov Saleh.   Decomposition theorem for a one differential operator 
with discontinuous coefficients on semi-axis// 1st International Symposium On Recent 
Advances In Fundamental and  Applied Sciences (ISFAS-2021), 10-12 septem. 2021 

Məqalələr  
1. Məmmədov Yusif , Abbasova Aygün , Əhmədov Saleh. On the solution of one mixed 
problem,containing Dirichlet boundary conditions//Bakı Universitetinin xəbərləri, Fizika 
riyaziyyat elmləri seriyası, № 3, 2020, səh. 5-11. 
2. Ханкишиев Zakir . Решение методом конечных разностей одной задачи для ли-
нейного дифференциального уравнения параболического типа с интегральными 
граничными условиями. Вестник Бакинского Университета, серия физико-матема- 
тических наук, 2020, №2, с. 5-15. 
3. Ханкишиев Zakir. Решение одной   задачи  для  линейного нагруженного 
дифференциального уравнения параболического типа с интегральными  условиями. 
Вестник Бакинского Университета, серия физико-математических наук, 2021.  
4. Məmmədova Nəzakət.  Qeyri-səlis məntiq və onun yaradıcısı haqqında səlis söhbət. 
AMEA-nın “Elm və həyat” elmi-populyar jurnalı. N1(471), 2021, səh. 45-48.  
5. Abbasova Aygün, Məmmədova Nəzakət.  Решение одной смешанной задачи для 
уравнения колебаний струны с квазирегулярными граничными условиями, Актуальные 
научные исследования в современном мире, ISCIENCE, Выпуск 6(77),  Часть I,  
Переяслав, июнь 2021 г, стр. 119-121. 
6. Abbasova Aygün , Əhmədov Saleh .  Solution of one mixed problem for the fourth order 
Partial differential equation by sense of  Shilov// international periodic scientific journal, 
Scientific Look into the Future, Issue №19, Part I, Odessa, DOI: 10.30888/2415-7538.2020-
19-01, November  2020, pp.103-107, https://www.scilook.eu/index.php/slif/article/view/slif19-
01-037  
7. Əhmədov Hikmət. Аналитическое представление решений одной смешанной задачи 
для параболического уравнения с постоянными коэффициентами со смешением 
времени в граничных условиях. Вестник Бакинского университета, серия физико-
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математических  наук, 2020, №3, с.29-34. 
8. Ahmadov Hikmat , Dadashov Elnur, Huseynova Nargiz Badalov Vatan . Generalized tarh-
shaped hyperbolic potential: Bound state solution of Schrödinger equation . The European 
physical journal plus. 2021, 136:244,page 2 of 12. 

Elmi-tədqiqatın nəticələrinin istifadəsi və tətbiqi mümkün olan sahələr  
Aparılmış elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrindən fizika və texnikanın uyğun sahələrində rast 
gəlinən məsələlərin həllində, baxılan tipli yeni məsələlərin tədqiqində istifadə etmək olar. 
Bununla yanaşı kafedra üzrə təhsil alan magistrantlar da alınmış elmi nəticələrdən istifadə 
etməklə öz mövzuları üzrə apardıqları tədqiqat işlərində bu nəticələrdən istifadə edirlər. 
İcraçıların fəallığı və mövzunun icrasında iştirakı  
Kafedranın bütün icraçıları bu ilin birinci yarısında yerinə yetirilmiş elmi-tədqiqat işlərində fəal 
iştirak etmişlər. 
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4.  Tətbiqi analizin riyazi üsulları kafedrası 

 

İcraçılar haqqında məlumatlar 
№ Soyadı, adı, atasının adı Struktur bölmə Elmi adı və dərəcəsi 
1. Mehdiyev Məhəmməd 

Fərman oğlu 
Tətbiqi analizin riyazi 
üsulları kafedrası 

professor, f-r.e.d.,  
akademik 

2. Fətullayeva Laura Faiq qızı  Professor əvəzi,  
m.e.d., 

3. Fomina Nina İlyiniçna  Dosent, f.-r.e.n., 
4. Əliyev Nihan Əlipənah oğlu  professor, r.e.d 

5. Şərifov Yaqub Əmiyar oğlu         professor, r.e.d 

6. Əhmədov Ramiz Həşim oğlu  dosent, f.-r.e.n. 

7. Məmmədov Oqtay Mübariz  
oğlu 

 dosent, f.-r.e.n. 

8. Məmmədova Nəzakət 
Böyükağa qızı 

 dosent, r.f.d., 

9. Tağıyev Hikmət Tahir oğlu  dosent, r.f.d., 

 
Mövzu haqqında məlumatlar 

Mövzunun adı  
Bircins ,qeyri-bircins tağlı örtüklər nəzəriyyəsi və qeyri-lokal şərtli 
diferensial tənliklərlə təsvir olunan optimal idarəetmə məsələsi 

Mövzu rəhbəri Fətullayeva Laura Faiq qızı 

İcra müddəti 01.01.2021 – 31.12.2021 
İcraçıların sayı 
(rəhbər daxil 
olmaqla) 

9 

Elmi dərəcəsi olan 
icraçıların sayı 
(rəhbər daxil 
olmaqla) 

9 

Mövzunun aktuallığı 
Elastiki və qeyri-xətti elastiki materiallardan hazırlanmış çoxlaylı halqaların bir sıra 
dayanıqlıq məsələləri bir çox elmi işlərdə ətraflı araşdırılmışdır. Mühəndis hesablamalarına 
artan tələbat örtüklər nəzəriyyəsinin və hesablama üsullarının inkişafını, eyni zamanda 
riyazi xarakterli çətinliklərin aradan qaldırılmasını tələb edir.  Məlumdur ki, praktik 
məsələləri həll edərkən çox zaman birinci tərtib zəruri şərtlər cırlaşır və tətbiq üçün yararsız 
olur. Belə idarəedicilər məxsusi idarəedicilər adlanır. Əgər idarəedici məxsusi idarəedici 
olarsa, bu zaman yüksək tərtibli zəruri şərtlərin alınması zəruridir.       
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Mövzunun məqsədi 
Qeyri-bircins transversal-izotropik örtüklərin nəzəriyyəsinin tətbiqi və  optimal idarəetmə 
məsələləri üçün optimallıq üçün müxtəlif zəruri şərtlər alınmışdır. Birinci tərtib zəruri şərtlər 
Pontryaginin maksimum prinsipi və xəttiləşdirilmiş maksimum prinsipi şəklindədir.   
    Nəticələr, onların elmi və təcrübi əhəmiyyəti  
    Tağın ixtiyari k kəsiyində əyilmə momenti təyin edilmişdir; tağın k  kəsiyində eninə və 
uzununa qüvvələr təyin olunmuşdur; tağın k kəsiyinin dayaq reaksiyalarını, əyilmə 
momentini, eninə və uzununa qüvvələri təyin etmək üçün bir nümunə göstərilmişdir. 
       1-ci tərtib adi diferensial tənliyin fundamental həllindən kəsr tərtib törəməli adi 
diferensial tənlik üçün fundamental həll qurulmuşdur.1-ci tərtib Elliptik tip olan Koşi- Riman 
tənliyinin fundamental həllindən faktorizasiya üsulu ilə , kəsr tərtib  xüsusi törəməli Elliptik 
tip tənliklər üçün fundamental həllər qurulmuşdur; 
      Baxılan sərhəd məsələsi müəyyən ekvivalent çevirmələrin köməyi sərhəd məsələsinə 
ekvivalent olan inteqral tənliyə gətirilmişdir. Alınan inteqral tənliyin sağ tərəfinə kəsilməz 
funksiyalar fəzasını kəsilməz funksiyalar fəzasına inikas etdirən operator kimi baxılmışdır. 
Aydındır ki, həmin operatorun tərpənməz nöqtəsi inteqral tənliyin həllidir. Əvvəlcə Banaxın 
sıxılmış inikas prinsipinin köməyi ilə inteqral tənliyin həllinin varlığını və yeganiyini təmin 
edən kafi şərtlər tapılmışdır. Sonra isə Şeferin və Krasnoselskinin tərpənməz nöqtə 
haqqındakı teoremlərini tətbiq etməklə inteqral tənliyin ən azı bir həllinin varlığı haqqında 
teoremlər isbat edilmişdir. Öyrənilən sərhəd məsələsi ilə alınan inteqal tənlik ekvivalent 
olduğundan alınır ki, sərəd məsələsinin də həlli vardır və yeganədir. Alınmış nəticələrin 
dürüstlüyünə əmin olmaq üçün konkret nümunələrə baxılmışdır. Bundan əlvə, sərhəd 
məsələsinin həllinin sərhəd şərtlərinin sağ tərəfindən kəsilməz asılığını təmin edən kafi 
şərtlər də tapılmışdır. 
    Ən mühüm elmi nəticələr 

1. Ümumi halda fraksiya nizamlı salınım sistemi üçün optimal tənzimləyicilərin analitik 
qurulması məsələsinin həlli. İcraçı: professor  Nihan Əliyev.  

2. Çoxnöqtəli və inteqrqal sərhəd şərtli qeyri-xətti birinci tərtib diferensial tənliklərin 
tədqiqi. İcraçı: professor  Yaqub Şərifov.  

Konfranslar, seminarlar və digər elmi tədbirlər – 11 (9) 
1. Nihan Əliyev. Solvability of nonlocal boundary value problem for a three-dimensional 
mixed-type equation, V International Conference “THE WORLD OF SCIENCE: Problems, 
Prospects and Innovations” , Toronto, Canada, January, 27-29, 2021, pp.136-142,  
https://sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-world-
science-problems-prospects-and-innovations-27-29-yanvarya-2021-goda-toronto-kanada-
arhiv/ 
2. Nihan Əliyev. Fredholm property of one spectral boundary value problem in a bounded 
two-dimensional domain, IX International THE WORLD OF SCIENCE AND INNOVATION 
Conference, London, United Kingdom, April, 7-9,. 2021,  pp.86-89https://sci-
conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-the-world-of-
science-and-innovation-7-9-aprelya-2021-goda-london-velikobritaniya-arhiv/ 
3. Нихан Алиев, Рамиз Ахмедов. О решении задачи Коши для обыкновенного 
дифференциального уравнения с непрерывно меняющимся порядком 
производной.Университет Григория Сковороды В Переяславе. Материалы 
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Международной научно-практической интернет-конференции «Тенденции И 
Перспективы Развития Науки И Образования В Условиях Глобализации» 30 
сентября 2021 года Вып. 75, стр. 258-261, http://xn--onfscientific-o8k.webnode.com.ua/ 
4. Məhəmməd Mehdiyev, Laura Fatullayeva. Stability of an elastic ring under the  
action of a non-hydrostatic compressive load. 1th International Lotfi A.Zadeh Conference:  
Fuzzy logic and Applications. December 20-21, 2021, http://fla2021.bsu.edu.az/  
5. Məhəmməd Mehdiyev, Laura Fatullayeva. Investigation of large elastic-plastic 
deformations using the left cauchy-green tensor. 1th International Lotfi A.Zadeh 
Conference: Fuzzy logic and Applications. December 20-21, 2021, 
http://fla2021.bsu.edu.az/  
6. Mustafaeva Y.Y., Aliyev N.A. Fundamental solution of a third order three-dimensional 
composite equation. 1st International Lotfi A.Zadeh Conference: Fuzzy Logic and 
Applications, December 20-21, 2021, http://fla2021.bsu.edu.az/  
7. Oqtay Məmmədov . Müxtəlifliklərin ultra hasilləri. H.Əliyevin anadan olmasının 98-ci 
ildönümünə həsr olunmuş «Riyaziyyat, mexanika və onların tətbiqləri» adlı elmi 
konfransının materialları Bakı, 24-25 may,2021, səh. 62-63 
http://mechmath.bsu.edu.az/az/content/konfranslar 
8. Oqtay Məmmədov. Müxtəlifliklərin filtral hasillərinin universal aksiomlanan siniflərə 
tətbiqi, H.Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş «Riyaziyyat, 
mexanika və onların tətbiqləri» adlı elmi konfransının materialları Bakı, 24-25 may, 2021, 
səh.60 http://mechmath.bsu.edu.az/az/content/konfranslar 
9. Hikmət Tağıyev. Об определении коэффициента гиперболического уравнения 
второго порядка с нелокальным условием. Материалы Международной научной 
конференции памяти профессора Р.Ф.Габасова, 5-10 октября, 2021г, с.124-125  
https://www.ipu.ru/sites/default/files/news/DSSCO-21-Russian.pdf 
10. Yaqub Şərifov, Сущуствование единственность решений нелинейных 
дифференциальных уравнений с нелокальными условиями при импульсных 
воздействиях.VI International Conference Non – local boundary value problems 
 and related problems of mathematical biology, informatics and physics, dec. 5-9, 2021 
Nalchik.139p. http://binak.niipma.ru/wp-content/uploads/2021/12/Sbornik-BiNaK_2021.pdf 
11. Yaqub Şərifov, First Order Optimality Conditions For An Optimal Control Problem with 
nonlocal conditions under impulse actions. dynamical systems: stability, control, 
optimization Proceedings of the International Scientific Conference in memory of Professor 
R.F. Gabasov Minsk, October 5–10, 2021. P.24-25 
https://mail.rambler.ru/m/folder/INBOX/23975.2/view/id/Proceedings%20DSSCO.pdf 
 
12. Cüt tərtibli diferensial operatorlar üçün spektral analizin düz və tərs məsələləri. (Qrant  
№ EİF/MQM/Elm-Təhsil-1-2016-1(26)-71/05/1), AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu  
ilə birgə qarand layihəsi. 

Məqalələr -9 (2) 
1. Məhəmməd Mehdiyev, Laura Fatullayeva, Fomina Nina. Determination of the limit 
 state of a nonlinear elastic eccentric ring. Bakı Universitetinin Xəbərləri, fizika-riyaziyyat 
elmləri seriyası. №2, 2021 http://publish.bsu.edu.az/Fizika-riyaziyyat 
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2. Nihan Əliyev, Laura Fətullayeva, Nəzakət Böyükağa. Определение аналитической 
функции на кольцеобразной области. Bakı Universitetinin Xəbərləri, fizika-riyaziyyat 
elmləri seriyası. №4 , 2021http://publish.bsu.edu.az/Fizika-riyaziyyat 
3. Məhəmməd Mehdiyev, Nihan Əliyev , Laura Fətullayeva. Задача Стеклова для 
уравнения гиперболического типа первого порядка на плоской полосе ширины 
единицы. Bakı Universitetinin Xəbərləri, fizika-riyaziyyat elmləri seriyası. №3 ,2021. 
http://publish.bsu.edu.az/Fizika-riyaziyyat 
4. Laura  Fətullayeva, Nəzakət Məmmədova. “Ədədi üsullar” fənninin tədrisində 
fənlərarasi inteqrasiyadan istifadə. Azərb. Res. Təhsil İnstitutunun Elmi Əsərləri, cild 88, 
№5, 2021,. 2021. s.70-80 http://www/.arti.edu.az 
5. Nihan Əliyev. One method of investigation of the solution of three-dimensional Helmgolz 
equation with non-local boundary conditions depending on the parameter, News of Baku 
State University, N 3, 2020. 
 http://static.bsu.az/w1/pdf%20fizika2021/fizika%203-2020%20b5%20yeni.pdf 
6. Hikmət Tağıyev. Об определении коэффициента гиперболического уравнения 
второго порядка с нелокальным условием. Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri, fizika-
riyaziyyat elmlər seriyası, №1,.2021, səh.20-28 
http://static.bsu.az/w1/pdf2021/fizika%20riyaziyyat%201-2021.pdf 
7. Nihan Əliyev, İki ölçülü, xətti 2 3	tərtibli elliptik tip diferensial tənliyin fundamental həllinin 
Koşi-Riman tənliyinin fundamental həllindən alınması, Sumqayıt Dövlət Universiteti – 
“ELMİ XƏBƏRLƏR”– Təbiət və texniki elmlər bölməsi. Cild 21 N- 8 (1), 2021. pp 4-8. 
https://www.ssuscientificnews.edu.az/pdf/T20-1.pdf 
8. F.A.Aliyev, N.A.Aliyev, N.A.Safarova, Y.V.Mamedova. Solution of the problem of 
analytical construction of optimal regulators for a fractional order oscillatory system in the 
general case. Journal Applied and Computational Mechanics, 7(2) (2021), pp. 970-976. 
9. Mardanov, M.J.; Sharifov, Y.A.; Gasimov, Y.S.; Cattani, C. Non-Linear First-Order 
Differential Boundary Problems with Multipoint and Integral Conditions. Fractal Fractional 
2021, 5, 15. v2 (7). https://doi.org/ 10.3390/fractalfract5010015. 
 
10. Laura Fətullayeva. Решение проблем устойчивости некоторых элементов 
конструкций с вариационным методом. Монография. Типография «Фуюзат», 2021, 
152 с. 
İcraçıların fəallığı və mövzunun icrasında iştirakı 
İcraçılar mövzunun icrasında fəal iştirak edirlər. 
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5. Optimallaşdırma və idarəetmə kafedrası 
 

 
İcraçılar haqqında məlumatlar 

 
№ Soyadı, adı, atasının adı Struktur 

bölmə 
Vəzifəsi Elmi adı və 

dərəcəsi 
 
 

1. Tağıyev Rafiq Qələndər 
oğlu 

Optimallaşdı
rma və 
idarəetmə 
kafedrası 

kafedra 
müdiri 

Professor, r.e.d. 

2. Həşimov Sadıq Akif oğlu  Dosent Dosent, f.r.e.n. 

3. Əfəndiyeva Aytəkin 
Telman qızı 

 Dosent Dosent, i.e.n. 

4. Əhmədov Fəxrəddin 
Şamil oğlu 

 Baş 
müəllim 

 f.r.e.n. 

5. Məhərrəmli Şəhla İlham 
qızı 

 Müəllim  

Mövzunun adı  

Paylanmış parametrli sistemlərdə identifikasiya və optimal idarəetmə 
məsələləri 

 
Mövzu rəhbəri professor Rafiq Tağıyev 

İcra müddəti 01.01.2021 – 31.12.2021 

İcraçıların sayı 
(rəhbər daxil olmaqla) 

5 

Elmi dərəcəsi olan 
icraçıların sayı 
(rəhbər daxil olmaqla) 

4 

Mövzunun aktuallığı 
Bir çox praktiki və nəzəri əhəmiyyətli məsələlər vardır ki, onlar paylanmış parametrli 
sistemlərlə təsvir olunur. Təbiət prosesləri adətən qeyri-xətti olur. Burada qarşıya çıxan 
problemlərin təhlili və müşahidəsi heç də həmişə asan olmur. Lakin zaman keçdikcə elmin 
və texnikanın inkişafı ilə əlaqədar olaraq daha mürəkkəb proseslər üçün identifikasiya və 
optimal idarəetmə məsələlərinə baxmaq zərurəti meydana çıxmışdır.  

 
Mövzunn məqsədi 
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Paylanmış parametrli sistemlərdə identifikasiya və optimal idarəetmə məsələlərini tədqiq 
edərkən əvvəlcə məsələnin riyazi modeli qurulur, sonra məsələnin qoyuluşunun korrektliyi 
araşdırılır, optimallıq şərtləri alınır və məsələnin ədədi həll üsulları hazırlanır.  

Nəticələr, onların elmi və təcrübi əhəmiyyəti  
1. Hesabat dövründə  qeyri-lokal şərtli çoxölçülü parabolik tənliyin baş əmsalının təyini 

haqqında tərs məsələnin variasional qoyuluşu tədqiq olunur. Tənliyin baş əmsalı 
idarəedici funksiya rolunu oynayır və Sobolev fəzasının elementidir. Məqsəd funksionalı 
əlavə şərtin əsasında qurulur. Bu şərt baxılan tənliyin həllinin zaman dəyişəninə görə 
orta çəkili qiymətinin verildiyi kimi şərh edilə bilər. Məqsəd funksionalının Freşe mənada 
diferensiallananan olduğu isbat olunur və optimallıq üçün zəruri şərt alınır; 

2. Parabolik tip tənlik üçün optimal idarəetmə məsələsində sərhəd məsələsinin ədədi 
həllinin matlabda işlənməsi tədqiq olunub. Baxılan optimal idarəetmə məsələsində 
sərhəd məsələsinin ədədi həlli matlabda işlənib; 

3. Keyfiyyət meyarı Lions funksionalı ikinci tərtib adi diferensial tənliklə təsvir olunmuş 
ekoloji sistemlərin optimal idarə edilməsi   məsələsinin    korrekt qoyuluşu verilmişdır. iki 
sərhəd məsələsindən ibarət reduksiya  olunmuş məsələ araşdırılmışdır. Reduksiya 
olunmuş məsələnin də yeganə həlli isbat edilmişdir; 

4.  Manjeron tənliyi üçün qeyri-lokal sərhəd şərtli optimal idarəetmə məsələsinin həlli üçün 
aprior qiymətlənmə alınmışdır.  

Konfranslar, seminarlar və digər elmi tədbirlər – 13 (8) 
1. Aytəkin Əfəndiyeva. Корректность в задачах оптимального управления 

экологических процессов.  Сборник статей XXXVII международной научно-
практической конференции «Advancesin Science and Technology», Москва: 15 iyun 
2021, стр.116 -118, 
 http://xn--80aa3afkgvdfe5he.xn--p1ai/AST-37_originalmaket_N.pdf  

2. Aytəkin Əfəndiyeva. Необходимое условие оптимальности экологическими 
системами. The XІX International Science Conference «Development of scientific and 
practical approaches in the era of globalization», June 21 – 23, Boston, USA, pp.121-
123,ISBN – 978-9-40362-439-6  
https://eu-conf.com/wp-content/uploads/2021/06/XIX-Conference-Development-of-
scientific-and-practical-approaches-in-the-era-of-globalization.pdf   

3. Aytəkin Əfəndiyeva, Dadaşova Aytac. AzərbaycanRespublikasında insane inkişafının 
əsas aspektlərinin ekonometrik təhlili. Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər 
Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş “Tətbiqi riyaziyyatın müasir 
problemləri” mövzusunda Respublika virtual elmi konfransının materialları, XXI, Bakı  18 
may 2021-ciil, səh. 51-54. http://static.bsu.az/w2/2021/BDU-Elmi%20Konfrans2021.pdf  

4. Sadıq Həşimov, Синергетический анализ экологических процессов. “Современные 
проблемы в науке и технике. Теория и практика” : материалы международной 
открытой конференции, г. Воронеж, 21-23 декабря 2020 года,стр. 62-64. 
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https://4996d506-af0f-415e-a373-
baf7e9de6785.filesusr.com/ugd/e64888_eee2ec21345a4fef9e307ebf9c709851.pdf  

5. Sadıq Həşimov, Ağayeva Nəzrin. Birölçülü haldaenerjininoptimalistifadə olunması 
məsələsinin qoyuluşu və ona uyğun qoşma məsələnin alınması // Azərbaycanın 
Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş 
“Tətbiqi riyaziyyatın müasir problemləri” Respublika elmi konfransının materialları, Bakı-
2021, səh 112-114. http://static.bsu.az/w2/2021/BDU-Elmi%20Konfrans2021.pdf  

6. Sadıq Həşimov, Əskərova Günel. Qeyri-xətti proseslərdə nizam və xaos // Azərbaycanın 
Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş 
“Tətbiqi riyaziyyatın müasir problemləri” Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 
2021, səh 115-117. http://static.bsu.az/w2/2021/BDU-Elmi%20Konfrans2021.pdf  

7. Rafiq Tağıyev,  Şəhla Məhərrəmli, “Вариационная постановка коэффициентной 
обратной задачи для многомерного параболического уравнения” «Динамические 
системы и компьютерные науки: теория и приложения (DYSC 2021) Материалы 3-й 
Международной конференции, 2021, səh.61-63. 
http://math.isu.ru/ru/conference/2021/Doc/DYSC2021.pdf  

8. Şəhla Məhərrəmli, “Parabolik tənliyin baş əmsalının təyini haqqında idarəetmə tipli tərs 
məsələ”, Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci 
ildönümünə həsr olunmuş “Tətbiqi riyaziyyatın müasir problemləri” Respublika elmi 
konfransının materialları, XXI, 18may 2021, səh. 182-185. 
http://static.bsu.az/w2/2021/BDU-Elmi%20Konfrans2021.pdf  

9. Şəhla Məhərrəmli, “Parabolik tənlik üçün çoxölçülü oblastda sərbəst həddin tapılması 
haqqında idarəetmə tipli tərs məsələ”, Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXIV 
Respublika Elmi Konfransı, 23-24 noyabr 2021.  

https://edu.gov.az/uploads/emre-elave/2021/f114-emre-elave01.pdf  

10. Fəxrəddin Əhmədov, Axıyev Sadəddin. “Априорная оценка решения линейной 
краевой задачи для уравнения аллера с интегральными граничными условиями”. 
Development of Education, Science and Business: Results 2020: abstracts of the 
International Scientific and Practical Internet Conference, December 3-4, 2020. – 
Ukraine, Dnipro, 2020. –р.83-84 http://www.wayscience.com/wp-
content/uploads/2020/12/Part-1-Conference-Results-2020.-1.pdf  

11. Fəxrəddin Əhmədov, Axıyev Sadəddin, Об одной линейной нелокальной краевой 
задаче управления для нагруженного гиперболического уравнения. Development of 
Education, Science and Business: Results 2020: abstracts of the International Scientific 
and Practical Internet Conference, December 3-4, 2020. – Ukraine, Dnipro, 2020. –р.85-
87 http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2020/12/Part-1-Conference-Results-
2020.-1.pdf  

12. Fəxrəddin Əhmədov, Axıyev Sadəddin. Оптимизация линейной краевой задачи 
управления для уравнения аллера с интегральными граничными условиями. 
Development of Education, Science and Business: Results 2020: abstracts of the 
International Scientific and Practical Internet Conference, December 3-4, 2020. – 
Ukraine, Dnipro, 2020. –р.88-90 http://www.wayscience.com/wp-
content/uploads/2020/12/Part-1-Conference-Results-2020.-1.pdf  

13. Fəxrəddin Əhmədov, Axıyev Sadəddin. Априорная оценка решения одной 
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7. İqtisadi kibernetika kafedrası 

 
 
 
 
 

линейной интегро-алгебраической системы. Development of Education, Science and 
Business: Results 2020: abstracts of the International Scientific and Practical Internet 
Conference, December 3-4, 2020. – Ukraine, Dnipro, 2020. –р 98-99 
http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2020/12/Part-1-Conference-Results-
2020.-1.pdf  

 

Məqalələr 

1. Aytakin Afandiyeva, Aliyeva Gulnar,  Anthropogenic loads in the Mountain Shirvan 
economical and geographical region of Azerbaijan, Their Evaluation and Modeling 
(Azərbaycanın Dağlıq Şirvan iqtisadi və coğrafi bölgəsindəki antropogen yüklənmələr. 
Onların qiymətləndirilməsi və modelləşdirilməsi). Бюллетень науки и практики. 2020. Т. 
6. №11. С. 122-125. (https://www.bulletennauki.com/ ,Т. 6. №11. 2020 
https://doi.org/10.33619/2414-2948/60 ) 

Elmi-tədqiqatın nəticələrinin istifadəsi və tətbiqi mümkün olan sahələr  
 
İşin nəticələri fizikada, texnikada, mexanikada və iqtisadiyyatda rast gələn bir sıra 
proseslərin optimal idarəedilməsiı və identifikasiyası üçün istifadə oluna bilər. 
 
İcraçıların fəallığı və mövzunun icrasında iştirakı 
İcraçılar mövzunun icrasında fəal iştirak edirlər. 

Mövzunun adı  İqtisadi -sosial proseslərin bəzi müasir məsələlərinin təhlili. 

Mövzu rəhbəri Dosent Fərhad Mirzəyev 

İcra müddəti 01.01.2021 – 31.12.2021 

İcraçıların sayı 
(rəhbər daxil olmaqla) 

4 

Elmi dərəcəsi olan 
icraçıların sayı 
(rəhbər daxil olmaqla) 

4 
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İcraçılar haqqında məlumatlar 
 

№ Soyadı, adı, atasının adı Struktur bölmə Vəzifəsi Elmi adı və 
dərəcəsi 

1. Mirzəyev Fərhad Əlif oğlu İqtisadi 
kibernetika  
kafedrası 

Kafedra 
müdiri 

Dosent, t.e.n. 

2. Quliyev Rafiq Meyxoş oğlu  Dosent Dosent, f.r.e.n. 

3. Abbasova Şərqiyyə Abbas 
qızı 

 Dosent Dosent, i.e.n. 

4. Quliyeva Nərmin Əbdüləli 
qızı 

 Dosent 
əvəzi 

i.e.n. 

Mövzunun aktuallığı Müasir dövrdə böyük elmi mərkəzlər, beynəlxalq təşkilatlar, 
ərazisinin böyüklüyündən və əhalisinin sayından, təbii sərvətlərinin az və yaxud 
çoxluğundan asılı olmayaraq demək olar ki, bütün ölkələr bəşəriyyəti narahat edən iqtisadi-
ekoloji problemlərin yarada biləcəyi təzahürlərin hansı istiqamətdə gedəcəyindən çox 
narahatdırlar. Təsadüfi, qeyri-dəqiq və qeyri-səlis təbiətlərə malik qeyri-müəyyən amillərin 
mövcudluğu və yarada biləcəkləri çətinliklər şəraitində ətraf mühitin çirklənməsi, iqlimin 
dəyişməsi, təbii ehtiyatlardan istehsal prosesində kortəbii istifadə edilməsi ümumbəşəri 
qlobal problemlər olmaqla yanaşı hər bir ölkə üçün, o cümlədən Azərbaycan üçün də 
fövqalədə əhəmiyyət kəsb edir.  

Mövzunn məqsədi  Məlumdur ki, istənilən qərar qəbul etmə məsələsinin əsas məqsədi 
qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün optimal hərəkət tərzinin (metodun) tapılmasına 
yönəldilməlidir. Əgər tədqiq olunan prosesin faktiki vəziyyəti arzu olunan vəziyyətə uyğun 
gəlmirsə, onda problem vəziyyəti meydana çıxır. Qeyri-müəyyənlik şəraitində (yəni, baxılan 
prosesdə heç olmasa bir naməlum faktor varsa) hər bir problemin vəziyyəti qeyri-
müəyyəndir. Qeyri-müəyyənlik müxtəlif faktorlarla əlaqəli ola bilər, məsələn, əmtəəyə olan 
tələbin qeyri-müəyyənliyinin tədqiqi təsadüfi faktorlu modellər sinfinə aid olunur. Məlumdur 
ki, stoxastik qeyri-müəyyənliklər şəraitində qərar qəbul etmə məsələsinin formalizə 
edilməsi üçün ehtimal nəzəriyyəsi aparatından və həmçinin bu aparatın əsasında 
formalaşmış stoxastik həllər və kütləvi xidmət nəzəriyyəsindən istifadə olunur. Digər 
tərəfdən qeyri-dəqiq faktorlu məsələlərin analizində interval hesabının metodlarından da 
uğurla istifadə etmək olar. 

Nəticələr, onların elmi və təcrübi əhəmiyyəti  
1. Tədqiqat zamanı öyrənilən dövr üçün ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının davamlığını 
xarakterizə edən seçilmıs göstəriciləri statistika üsulları ilə təhlil etmək və qiymətləndirmək. 
2. Əldə edilən nəticələr dövlətin iqtisadi qərarlarının qəbul edilməsində istifadə edilə bilər. 
3. Tətqiqat nəticəsində təsadüfi faktorlu modellər (məsələn, hər hansı məhsula olan tələbin 
qeyri-müəyyənliyi) ehtimal nəzəriyyəsi aparatının və həmçinin onun əsasında yaranmış 
statistik həllər və kütləvi xidmət nəzəriyyəsinin köməyi ilə, qeyri - dəqiq faktorlu modellər 
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(məsələn, hər hansı faktorun özü yox, yalnız dəyişmə oblastı məlum olduqda) interval 
analizinin aparatı əsasında; 
4. Qeyri – səlis faktorlu modellər (məsələn, hər hansı faktorun dəyişmə oblastı sürüşkən 
xarakterli olduqda) müasir tətbiqi riyaziyyatın görkəmli nümayəndəlirindən olan 
L.A.Zadənin “Fuzzy sets” – “qeyri – səlis çoxluqlar” nəzəriyyəsinin əsasında 
formalaşdırılması alınmışdır. 
 
 
Konfranslar, seminarlar və digər elmi tədbirlər – 4(4) 
 
1.Leyla Hüseynova ,Fərhad Mirzəyev,Şəbnəm Kərimova “Azərbaycan Cümhuriyyətinin 
küçük ve orta ölçülü işletme sektorunun GSYİH üzerindeki etkinin ekonometri” XXI 
Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 08-10 sentyabr 
2021-ci il Ankara 
2. Fərhad Mirzəyev,Quliyev Rafiq, Şəbnəm Kərimova “On interval modeling of Fuzzy 
uncertainty” Fuzzy məntiq və tətbiqləri Beynəlxalq konfrans 20-21 dekabr 2021-ci il,Bakı 
3. Фархад Мирзоев, Рафик Кулиев. О системной подходе принятия решений в 
условиях нечетности ситуаций VI Международная научная конференция 
“Нелокальные краевые задачи и родственные проблемы математической 
биологии,информатики и физики “ 5-9 декабря 2021 Нальчик.. 
4. Abbasova Shargiyya , Mirzayev Farhad , Khuliyeva Narmin. Factor analysis for  
estimating of sustainability of sosio-economic development. Lütfizadə “On interval 
modeling of Fuzzy unvertainty” Fuzzy məntiq və tətbiqləri Beynəlxalq konfrans 20-21 
dekabr 2021-ci il,Bakı. 
 
Məqalələr -2 
 
1 Rafiq Quliyev ,Fərhad Mirzəyev “Situasiyaların qeyri-müəyyənliyi şəraitlərində qərar 
qəbul etməyə sistemli yanaşma haqqında” BDU-nun xəbərləri, N2,2021. 
2 Şərqiyyə Abbasova. , Fərhad Mirzəyev, Nərmin Quliyeva “Ölkənin sosial-iqtisadi 
inkişafının dayanıqlığının qiymətləndirilməsi üçün statistik yanaşma” AMEA Iqtisadiyyat 
inistutunun elmi əsərləri. N3 ,2021 
Elmi-tədqiqatın nəticələrinin istifadəsi və tətbiqi mümkün olan sahələr  
Əldə edilmiş statistik xarakteristikalar göstərir ki, bu model kifayət gədər adekvatdır və 
ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının prioritet istiqamətlərinin proqnozlaşdırılması üçün istifadə 
edilə bilər. 
 
İcraçıların fəallığı və mövzunun icrasında iştirakı 
İcraçılar mövzunun icrasında fəal iştirak edirlər. 
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8. Riyazi kibernetika kafedrası 

 
 
 
İcraçılar haqqında məlumatlar 

 
№ Soyadı, adı, atasının adı Struktur bölmə Elmi adı və dərəcəsi 
1 Mənsimov Kamil Bayraməli 

oğlu 
Riyazi kibernetika professor, f.-r.e.d. 

2 Məmmədov Knyaz Şiraslan 
oğlu 

 professor, f.-r.e.d 

3 Həmidov Sabir İsa oğlu  dosent, f.-r.e.n. 

4 Ramazanov Əli Behdaş oğlu  dosent, r.e.d. 
5 Əliyeva Səadət Tofiq qızı  dosent, r.f.d., 

6 Əhmədova Jalə   dosent, f.-r.e.n. 

7 Abdullayev Aqşin  dosent, f.-r.e.n. 

 
 
Mövzu haqqında məlumatlar 

Mövzunun adı  Mürəkkəb dinamik sistemlərdə idarəetmə və diskret optimallaşdırma 
 

Mövzu rəhbəri Professor Mənsimov Kamil Bayraməli oğlu 

İcra müddəti 01.01.2021 – 31.12.2021 

İcraçıların sayı 
(rəhbər daxil olmaqla) 

7 

Elmi dərəcəsi olan 
icraçıların sayı 
(rəhbər daxil olmaqla) 

7 

Mövzunun aktuallığı 
Bir çox dinamik sistemlərdə idarəetmə məsələlərində müxtəlif tip məsələlər  üçün 
 zəruri və  kafi şərtlərin alınmasına baxılır və diskret optimallaşdırma məsələlərində 
xətaların qiymətləndirilməsi öyrənilir.  
Mövzunn məqsədi  
Mövzunun məqsədi diskret dinamik sistemlərlə təsvir olunan müxtəlif optimal idarəetmə  
məsələlrində optimallıq üçün zəruri və kafi şərtləri tapmaq və müxtəlif növ statstik 
 optimallaşdırma, o cümlədən xətti proqramlaşdırma və qeyri-xətti proqramlaşdırma 
 məsələləsi üçün həll alqoritmlərinin və bəzi hallarda xətanın qiymətləndirilməsidir  
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Nəticələr, onların elmi və təcrübi əhəmiyyəti  
1. Optimal idarəetmə məsələlərində optimallıq üçün birinci və ikinci tərtib zəruri şərtlər 

alınmışdır; 
2. Qismən bul dəyişənli çanta məsələsinin təqribi həlli üçün üsul təklif olunmuşdur. 

Üsulun yeniliyi ondan ibarətdir ki, həllin hər bir koordinatının qiymətini tapmaq üçün 
funksionalın maksimal nisbi artımı anlayışından istifadə edilir; 

3. Alınmış xətalar  əvvəlki  məsələlər üçün alınmış xətalardan daha dəqiq və asan 
hesablanandır;  

4. Kəsr tərtibli fərq tənliklər sistemi ilə təsvir olunan optimal idarə məsələsi üçün 
Pontryaginin maksimum prinsipi mənada optimallıq üçün zəruri şərtlərin alınması 
demək olar ki, çox az işlənilmiişdir. Optimallıq üçün zəruri şərtin alınması, bu tip 
məsələlər arasında yeni üsuldur; 

5. Neyman tipli iqtisadi dinamika modelinə baxılır. İlk dəfə olaraq  bir sıra iqtisadi 
göstəricilərin, o cümlədən məcmu istehlakın maksimallaşdırılması məsələsi 
araşdırılır. 

Ən mühüm elmi nəticələr: 

1. Qursa-Darbu  stoxastik optimal idarəetmə məsələsində kvaziməxsusi idarələrin tədqiqi. 
İcraçı: Riyazi kibernetika kafedrası, professor Kamil Mənsimov. 
2. Xüsusi törəməli xətti hiperbolik tip stoxastik diferensial tənliklərlə təsvir olunan Qursa-
Darbu  tipli məsələnin həllinin tədqiqi. İcraçı: Riyazi kibernetika kafedrası, professor Kamil 
Mənsimov. 
3. Кəsr tərtrib törəməli qeyri-xətti fərq tənliklər sistemi ilə təsvir olunan optimal idarəetmə 
məsələsində optimal idarə üçün zəruri şərtlərin tədqiq olunması. İcraçı: Riyazi kibernetika 
kafedrası, dosent Səadət Əliyeva. 

 

Konfranslar, seminarlar və digər elmi tədbirlər – 10 (9) 
1. Səadət Əliyeva, Kamil Mənsimov. Необходимое условия первого и второго порядков в 
задаче оптимального управления нелинейными разностными уравнениями дробного 
порядка. Динамические системы: устойчивость, управление и оптимизация. Материалы 
международной научной конференции памяти профессора Р.Ф.Габасова, Минск, 5-10 
октябрь, 2021  С.49-50. 
2. Səadət Əliyeva, Kamil Mənsimov. Об оптимальности квазиособых управлений в одной 
задаче управления нелинейными разностными уравнениями дробного порядка. 
Динамические системы и компьютерные науки: Теория и приложения (DYSC 2021) 
Материалы 3-й международной конференции Иркутск, 13-17 сентябрь, 2021, с 74-77. 
3. Kamil Mənsimov, Rəşad Məstəliyev. Необходимое условия оптимальности особых в 
классическом смысле управлений в стохастической системе. Динамические системы: 
устойчивость, управление и оптимизация. Материалы международной научной конференции 
памяти профессора Р.Ф.Габасова, Минск, 5-10 октябрь, 2021, с. 138-140. 
4. Jalə Əhmədova, Kamil Mənsimov. Об одном необходимом условии оптимальности в 
дробной задаче оптимального управления. Динамические системы: устойчивость, 
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управление и оптимизация. Материалы международной научной конференции памяти 
профессора Р.Ф.Габасова, Минск, 5-10 октябрь, 2021, с.81-83. 
5. Kamil Mənsimov, Aydın Ələkbərov. Принцип максимума Понтрягина и об оптимальности в 
одной задаче оптимального управления с переменной структурой. Динамические системы и 
компьютерные науки: Теория и приложения (DYSC 2021) Материалы 3-й международной 
конференции Иркутск, 13-17 сентябрь, 2021,с.108-110. 
6. Kamil Mənsimov, Rəşad Məstəliyev. Особые управление в квазилинейных стохастических 
системах Гурсса-Дарбу. Динамические системы и компьютерные науки: Теория и 
приложения (DYSC 2021) Материалы 3-й международной конференции Иркутск, 13-17 
сентябрь, 2021,с.112-114. 
7. Мансимов К.Б, Алиев К.М. Об оптимальности квазиособых управлений в одной 
многоточечной краевой задаче оптимального управления. Динамические системы и 
компьютерные науки: Теория и приложения (DYSC 2021) Материалы 3-й международной 
конференции Иркутск, 13-17 сентябрь, 2021, с.110-112. 
8. Kamil Mənsimov, Vəfa Rzayeva. К необходимым условием оптимальности в одной задаче 
управления, интегральными уравнениями типа Вольтерра с многоточечным критерием 
качества. Динамические системы и компьютерные науки: Теория и приложения (DYSC 2021) 
Материалы 3-й международной конференции Иркутск, 13-17 сентябрь, 2021,,с 114-116. 
9. Kamil Mənsimov, Şəhla Süleymanov.  Аналог уравнения Эйлера и необходимое условие 
оптимальности второго порядка в одной задаче оптимального управления с переменной 
структурой, описываемой системой Гурса-Дарбу  с функциональными ограничениями. 
Динамические системы и компьютерные науки: Теория и приложения (DYSC 2021) 
Материалы 3-й международной конференции Иркутск, 13-17 сентябрь, 2021,с 116-118. 
10. Knyaz Məmmədov , Hüseynov S.Y., Ayan Məmmədova, Baxşəliyeva İ.İ. Tikinti fəaliyyətlərinin 
optimal siyahılarının təsdiqlənməsi məsələsi. “İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə fövqəladə hal 
riskləri” mövzusunda Respublika Elmi-Texniki Konfransı, Bakı, 2021, 20-21 may., səh.49-50. 
Məqalələr: 
1. Kamil Mənsimov, Rəşad Məstəliyev. «Квазиособые управления в стохастических 
системах Гурса-Дарбу». Программные системы: теория и приложения, 2021, 12:2(49), 
с. 3–17.   
2. Kamil Mənsimov, Rəşad Məstəliyev. Представление решения задачи Гурса  для 
линейных стохастических гиперболических диффференициальных уравнений 
второго порядка. Известия Иркутского государственного университета. Серия 
математика, 2021, том 36, 29-43  
3. Knyaz Məmmədov, Nigar Məmmədova.  Construction of a guaranteed suboptimal 
solution to an integer programming problem with one constraint according to the 
coefficients of the constraint condition. İnformatics and Control problems. 2021,  V.41, №1, 
pp. 38-44. 
4. Knyaz Məmmədov, Hüseynov,  Ayan Məmmədova, Бахшалиева И. И. Задача 
составление оптимальных   списков мероприятий по строительству. Science, 
Education, Innovation: Topical Issues and modern. 2021, №77, pp 319-321. 
5. Səadət Əliyeva.  Принцип максимума Понтрягина для нелинейных разностных 
уравнений дробного порядка. Вестник Томского Государственного Университета. 
Управление, вычислительная техника. 2021, № 54, с. 4-11 
6. Səadət Əliyeva. Представления решений линейных неоднородных дискретных 
двухпараметрических систем. Вестник Вятского Государственного Университета. 
2020, №4(19), с. 4-8. 
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9. Əməliyyatlar tədqiqi və ehtimal nəzəriyyəsi kafedrası 
 

7. Səadət Əliyeva. Представление  решения системы  линейных неоднородных  
двухмерных разностных  уравнений  дробного порядка  . Вестник Пермского 
Университета, Мат.,Мех и Информатика. Вып 1(52), 2021, с.4-8 
8. Səadət Əliyeva, Kamil Mənsimov. Аналог линеаризованного принципа максимума 
для задачи оптимального управления нелинейными разностными уравнениями 
дробного порядка Вестник Пермского Университета, Мат.,Мех и Информатика. Вып 
1(52), 2021, с. 9-15 
9. Səadət Əliyeva. Иследование особого случая в одной граничной задача 
оптмального управления при наличии функциoнальных ограничeнных типа 
неравенств. BDU-nun xəbərləri, 2020, № 1, s.20-34 
10. Sabir Həmidov. On specteral properties of multivalued production mapping in economic 
dynamics models. Trans. Natl. Acad. azerb.Ser.Phys.-tech. math.sci. mathematics,41(4) 
69-77,2021/  
11. Rəhimə Əmirova, Jalə Əhmədova, Kamil Mənsimov. О представлении решений 
некоторых классов линейных двумерных разностных уравнений. Известия НАН 
Белоруси. Серия физико-математических наук. 2021. Т. 57, № 2, с. 190-197. 
Elmi-tədqiqatın nəticələrinin istifadəsi və tətbiqi mümkün olan sahələr  
Alışnmş nəticələr yüksək elmi xarakter daşıyır və bir çoxtətbiqi məsələlərin həllində 
  istifadə oluna bilər. 
 
İcraçıların fəallığı və mövzunun icrasında iştirakı 
İcraçılar mövzunun icrasında fəal iştirak edirlər. 

Mövzunun adı  Qərar qəbuletmənin bəzi böyük ölçülü məsələləri və onlar üçün 
ayrılış sxemləri 

Mövzu rəhbəri Dosent Həmidov Rəfael 

İcra müddəti 01.01.2021 – 31.12.2021 

İcraçıların sayı 
(rəhbər daxil olmaqla) 

3 

Elmi dərəcəsi olan 
icraçıların sayı 
(rəhbər daxil olmaqla) 

3 
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İcraçılar haqqında məlumatlar 

 
№ Soyadı, adı, atasının adı Struktur bölmə Vəzifəsi Elmi adı və 

dərəcəsi 
 

1. Həmidov Rafael Hüseyn 
oğlu 

Əməliyyatlar 
tədqiqi və 
ehtimal 
nəzəriyyəsi 
kafedrası 

Kafedra 
müdiri 

Dosent, f.r.e.n. 

2. Allahverdiyeva Nərminə 
Kərim  qızı 

 Dosent Dosent, f.r.e.n. 

3. Məmmədova Elnarə 
Bayram qızı 

 Dosent Dosent, i.e.n. 

 
 
Mövzu haqqında məlumatlar 

 

Mövzunun aktuallığı   
Məqsəd bilavasitə standart yolla həll oluna bilməyən böyük ölçülü məsələni daha kiçik 
ölçülü məsələnin həllinə gətirməyin yolların göstərməkdir. Bununla da belə məsələlərin 
praktikada istifadə olunma imkanını artırmış oluruq. 

Mövzunn məqsədi  
Böyük ölçülü qərar qəbuletmədə ölçü ilə bağlı həllin tapılması ilə qarşıya çıxan 
problemlərin araşdırılması və onların aradan qaldırılması yolları bəzi məsələlər üçün 
göstərilmişdir. İstifadə olunan riyazi üsullardan müxtəlif ayrılış sxemləri və baxılan 
məsələlərin xüsusiyyətini nəzərə almaqla yeni ayrılış sxemləri tətbiq olunmuşdur. 
Nəticələr, onların elmi və təcrübi əhəmiyyəti  
Böyük ölçülü qərar qəbuletmə məsələləri üçün onların xüsusiyyətlərindən istifadə edərək 
effektiv ayrılış sxemləri işlənib hazırlanmışdır. 

 
İcraçıların fəallığı və mövzunun icrasında iştirakı 
İcraçılar mövzunun icrasında fəal iştirak edirlər. 

Mövzunun adı  Dinamik sistemlərin optimallaşdırma  məsələlərinin ehtimal tədqiqi 
Mövzu rəhbəri Dosent Həmidov Rəfael 

İcra müddəti 01.01.2020 – 31.12.2020 
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İcraçılar haqqında məlumatlar 

 
№ Soyadı, adı, atasının adı Struktur bölmə Vəzifəsi Elmi adı və 

dərəcəsi 
1. Qasımov Qurban Rəhim 

oğlu 
Əməliyyatlar 
tədqiqi və 
ehtimal 
nəzəriyyəsi 
kafedrası 

Dosent  Dosent, f.r.e.n 

2. Ağayeva Mirvari Həsənağa 
qızı 

 Dosent  Dosent, f.r.e.n 

3. Hacıyev Valeh Hilal oğlu  Dosent  Dos, f.r.e.d 

4. Əliyev Rövşən Telman oğlu əvəzçi Professor Professor, r.e.d 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mövzu haqqında məlumatlar 

İcraçıların sayı 
(rəhbər daxil olmaqla) 

4 

Elmi dərəcəsi olan 
icraçıların sayı 
(rəhbər daxil olmaqla) 

4 

Mövzunun aktuallığı   
Texnikada istifadə olunan real qurğularda yeni dinamik  sistemlərdə Qauss təsadüfi 
proseləri xüsusi rol oynayırlar. Bu cür proseslərə elektron qurğuların məxsusi siqnallarını, 
istilik fruktasiyalarını, kosmik şüalanmaları və s. aid etmək olar. Qeyd olunanlar kifayət 
qədər çox sayda təsadüfi zaman anlarında baş verən daha kiçik elementar impulsların 
cəmi kimi ehtimal nəzəriyyəsinin mərkəzi limit teoreminə əsasən normal təsadüfi prosesə 
yaxın olurlar. Digər tərəfdən mürəkkəb stoxastik sistemləri optimal qurulması aktual 
texnoloji məsələlərdir. Bunları araşdırmaq üçün isə mürəkkəb dinamik sistemlərin 
kompyuter analizi və sintezi ilə bağlı olan dinmik sistemlərin informatikası nəzəriyyəsindən 
istifadə olunmalıdır.Konqresde müzakirə olunan iş müasir texnoloji istiqamətə aiddir. 
Atəşi idarə edən   optimal dinamik sistem məsələsidir. 
Təsadüfi proseslər nəzəriyyəsi çərçivəsində araşdırılır, Maple proqram paketində 
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mürəkkəb  proqramlar qurulur, optimal qərar qəbuledici dinamik sistem isə alınmı qrafik və 
cədvəllər üzrə seçilir. 
Mövzunn məqsədi 
Elastik rejimdə qarçıya çıxan ehtimallı məzmuna malijk məsələlərin optimal həllinin 
qurulması yolları araşdırılır. 

Nəticələr, onların elmi və təcrübi əhəmiyyəti  
1. Böyük ölçülü məsələlərin reduksiyası üçün onların spesifikasını nəzərə almaqla yeni 
üsul verilmişdir. 
2. Qeyri-bircins Bessel tənliyinin xüsusi həllinin korelyasiya funksiyasının mühüm praktiki 
tətbiqi olan qrafiki təsvirləri alınmışdır. 
3. Bir tərtibli avtoreqressiv proseslər təsvir olunan həyəcansız Markov dolaşmasının qeyri-
xətti sərhəddi 1-ci dəfə kəsmə anlar ailəsi üçün gücləndirilmiş böyük ədədlər qanunu və bu 
ailənin müntəzəm inteqrallanması haqqında teorem isbat edilmişdir. 
4. Qeyri-homogen Bessel tənliyinin korrelyasiya tədqiqi aparılır,korrelyasiya funksiyasının 
səthləri və qeyri-homogen hissənin verilmiş korrelyasiya funksiyasına uyğun gələn qismən 
həllin dispersiya cədvəlləri - ya təsadüfi funksiya, ya da bu təsadüfi funksiyanın törəmələri 
qurulur. 
5. İki sərhədli təsadüfi dolaşma üçün asimptotik nəticələr  və orta kvadratik mənada Ermit-
Adamar inteqral tipli bərabərsizliklər alınmışdır. 
Ən mühüm elmi nəticə: 

1. Qabarıq çoxölçülü təsadüfi proseslər üçün Ermit-Adamar tipli bəzi inteqral bərabərsizliklər. 
İcraçı: Əməliyyatlar tədqiqi və ehtimal nəzəriyyəsi kafedrası, professor Rövşən Əliyev.  

 
Konfranslar, seminarlar və digər elmi tədbirlər 
1.Rəhimov Fəda, Quliyeva Leyla, Fərhadova  Aynurə,  “О семействe моментов первого 
выхода за нелинейную границу в случайном блуждании,           описываемом схемой 
авторегрессии” «Priority areas of research in scientific and educational activities: 
problems and prospects» October 12-13, 2021, p.289 
https://e.mail.ru/attach/16372302071107512562/0%3B1/?folder-id=0&x-
email=azada.mehdiyeva%40mail.ru&cvg=sng 
2.Qurban Qasımov, Mirvari Ağayeva,  “ Normaliration of densities of distributions of output 
processes of dynamic systems using Hermite polynomial decomposiyion in the evirenment 
of the Maple”, “ Qeyri-Səlis məntiq və tətbiqləri “ 2021 dekabr, (çapa göndərilib) 
3. Hilala Jafarova, Rovshan Aliyev “The perturbed Markov random walk described by the 
Autoregressive Process AR(1) with finance application” məqaləsi International Conference 
on Problems of Logistics, Management and Operation in the East-West Transport Corridor 
(PLMO),  Bakı, 27-29 oktyabr, 2021,(çapa göndərilib) 
4. Hilala Jafarova, Rovshan Aliyev. Perturbed Markov random walk described by the 
autoregressive process AR(1) with insurance application. Karabakh ii. International 
Congress of Applied Sciences Azerbaijan National Academy of Sciences, 8-10 November 
2021, Azerbaijan,(çapa göndərilib) 
5. Rovshan Aliyev, Urfan Aliyev  On a semi - Makovian  stochastic process with  fuzzy  
gamma distributed inteference of chance.1st International Lotfi A Zadeh Conference: 
Fuzzy Logic And Applications, December 20-21, 2021, Baku State University | Baku, 
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Azerbaijan http://fla2021.bsu.edu.az/#link3(çapa göndərilib) 
6. Nərminə Allahverdiyeva, Elnarə Məmmədova ,  “İkikriteriyalı nəqliyyat məsələsinin 
Pareto sərhəddinin qurulması”,  Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 
anadan olmasının 98- ci ildönümünə həsr olunmuş “ Riyaziyyat, mexanika və onların 
tətbiqləri” Respublika Elmi konfransının materialları, Bakı, 24-25 may, 2021, səh 3 
http://static.bsu.az/w9/2021/PROQRAM%2098.pdf 
7. Nərminə Allahverdiyeva , Elnarə Məmmədova ,  “Qərar qəbuletmənin çoxkriteriyalı 
nəqliyyat məsələsi üçün çoxkriteriyalı potensiallar üsulu”  Azərbaycan xalqının ümummilli 
lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 98- ci ildönümünə həsr olunmuş “ Tətbiqi 
riyaziyyatın müasir problemləri materialları,Bakı, 18 may, 2021, səh 24-25” Respublika 
Elmi konfransının (https://cs.bsu.edu.az/az/content/beynlxalq_konfranslar) 
8. Həmidov Rafael , Nərminə Allahverdiyeva , Elnarə Məmmədova , “ Kəsr-xətti parametrik 
proqramlaşdırmanın böyük ölçülü bir məsələsi və onun həlli” Azərbaycan xalqının 
ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 98- ci ildönümünə həsr olunmuş “ 
Riyaziyyat, mexanika və onların tətbiqləri” Respublika Elmi konfransının materialları, Bakı, 
24-25 may, 2021, səh 43-44 http://static.bsu.az/w9/2021/PROQRAM%2098.pdf 
9. Həmidov Rafael , Hüseynova Xatin , Cavadzadə Rüfanə , “ Qərar qəbuletmənin 
çoxkriteriyalı bir məsələsi və onun həlli” Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər 
Əliyevin anadan olmasının 98- ci ildönümünə həsr olunmuş “ Riyaziyyat, mexanika və 
onların tətbiqləri” Respublika Elmi konfransının materialları, Bakı, 24-25 may, 2021, səh 
44-45 http://static.bsu.az/w9/2021/PROQRAM%2098.pdf 
10. Həmidov Rafael , Hüseynova Xatin , Mustafayeva Göyçək , “Qərar qəbuletmənin bir 
məsələsi və onun həlli” Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan 
olmasının 98- ci ildönümünə həsr olunmuş “ Riyaziyyat, mexanika və onların tətbiqləri” 
Respublika Elmi konfransının materialları, Bakı, 24-25 may, 2021, səh 46-47 
http://static.bsu.az/w9/2021/PROQRAM%2098.pdf 
11. Rafael Həmidov, Xatin Hüseynova, Relaxation method for one large-scale linear 
programming , Proceedings of the 7th International Conference on Control and 
Optimization with Industrial Applications (COIA 2020) , p.194-196, http://www.coia-
conf.org/upload/editor/files/COIA2020_V1.pdf 2020 
12. Rafael Həmidov, Xatin Hüseynova, Rüfanə Cavadzadə, On one large-scale linear 
parametric programming solution, Proceedings of the 7th International Conference on 
Control and Optimization with Industrial Applications (COIA 2020) , p.197-199, 2020 
http://www.coia-conf.org/upload/editor/files/COIA2020_V1.pdf 
13. Rafael Həmidov, Xatin Hüseynova, Time  decomposition algorithm for one dynamic 
linear programming, Proceedings of the 7th International Conference on Control and 
Optimization with Industrial Applications (COIA 2020) p.158-160, 2020. http://www.coia-
conf.org/upload/editor/files/COIA20_V2.pdf 

Məqalələr -6 (3)  

1. Qurban Qasımov, Mirvari Ağayeva,  “Correlation study in the Maple package of the 
Bessel equation with a random inhomogeneous part”, “ BSEU Journal of Engineering 
Research and technology” 2021 dekabr (çapa göndərilib) 
1. Sakin Cabbarov.,  Rovshan Aliyev, İsmayılova Nərmin (2021)  “Probabilistic model 
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9. İnformatika kafedrası 

of structural phase transition in perovskites.”Modern Physics Letters B Vol. 35, No. 12 
(2021) 2150211  (10 pages) https://doi.org/10.1142/S0217984921502110, impact factor 
1.668   https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0217984921502110   

3. Nurgul Okur,   Rovshan Aliyev (2021) Some Hermite–Hadamard type integral 
inequalities for multidimensional general preinvex stochastic processes, Communications 
in Statistics - Theory and Methods, 50:14, pp.3338-3351,  
DOI: 10.1080/03610926.2019.1696976,  impact factor 0.893 
4.Rəhimov Fəda, İbadova İradə, Quliyeva Leyla, “Об одном семействе моментов 
первого пересечения нелинейных границ марковским случайным блужданием, 
описываемом процессом  авторегрессии AR(1)”, Transactions of Azerbaijan National 
Academy of Sceince series Informatics and Control Problems 41 Issue 2,  2021 jurnalında 
(çapa qəbul edilmişdir) 
5. Qurban Qasımov, “2 Mangerons equation in the Semi-Markov random walk process, 
Journal “ Informatics and contrl problems”, volum 40, number 2, pp 63-72, 22.12.2020, 
htts://icp.az 

6. Qurban Qasımov, “Temperature distribution in moving composite bodies which consists 
of two rectangular  with a different  physical parameter, Journal “ News of Baku University”, 
series of physico- mathematical sciences,№ 2, pp26-45, 2020 
http://www.aak.gov.az/jurnals/jurnals_2020.php 
Elmi-tədqiqatın nəticələrinin istifadəsi və tətbiqi mümkün olan sahələr  
Optimal idarəetmə sistemlərinin qurulmasında (çoxsaylı dedektorlarda və atəşi idarə edən 
qurğularda) və digər ossilyatorlarla bağlı riyazi fizika tənliklərinə aid məsələlərin 
araşdırılmasında istifadə oluna bilər. 
İcraçıların fəallığı və mövzunun icrasında iştirakı 
İcraçılar mövzunun icrasında fəal iştirak edirlər. 

Mövzunun adı  
Paylanmış informasiya, idarəetmə və intellektual sistemlərin 
işlənməsi ilə əlaqəli informatika  problemlərinin həll üsullarının və 
onun muasir tədris metodikasının tədqiqi 

Mövzu rəhbəri Dosent Xəlilov Mübariz 

İcra müddəti 01.01.2021 – 31.12.2021 

İcraçıların sayı 
(rəhbər daxil olmaqla) 

12 

Elmi dərəcəsi olan 
icraçıların sayı 
(rəhbər daxil olmaqla) 

10 
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İcraçılar haqqında məlumatlar 

 
№ Soyadı, adı, atasının adı Struktur bölmə Elmi adı və 

dərəcəsi 
1. Xəlilov Mübariz  İnformatika 

kafedrası 
Kafedra müdiri 
dosent, f.r.e.n,  

2. Alışov Mönsüm Ədil oğlu  dosent, p.e.d. 
3. Əşrəfova Yeganə  dosent,t.e.d. 

 
4. Talıbov Səxavət  dosent,f.r.e.n. 

 
5. Həsənova Nazlı  dosent,t.e.n. 

 
6. Quliyev Natiq  dosent,f.r.e.n. 

 
7. Dadaşova İradə  dosent,f.r.e.n. 

 
8. Rəsulova Sevinc  dosent,f.r.e.n. 

 
9. Şamilova Bahar  f.ü.e.d 

 
10 Rəhimova Gülarə  dosent,i.e.n. 
11 Əliyeva Firuzə  müəllim 
12 Xudatova Alla  müəllim 

 
 

 
Mövzu haqqında məlumatlar 

 
Mövzunun aktuallığı   
Biologiya, ekologiya, kimya, neftkimyası və bir digər sahələrdə baş verən proseslərin 
dinamikasının hesablanması üzrə müasir məsələ qoyuluşları çoxsaylı hesablamalar tələb 
edir. Digər tərəfdən müasir ölçmə qurğuları nə qədər yaxşı inkişaf etsə də elə əlçatmaz 
nöqtələr var ki, mürəkkəb obyektlərin bütün nöqtələrində ölçmələr aparmaq çox vaxt 
mümkünsüz olur, ona görə həmin nöqtələrdə proseslərin vəziyyət dinamikasına yalnız 
onların kompüter modelləri hesabına nəzarət və bu cür prosesləri idarə etmək mümkün 
olur.  
Elmdə və təhsildə İKT-nin və informatikanın tətbiqi problemlərinin tədqiqi və həll 
mexanizmlərinin  metodik yanaşmaların yaradılması olduqca aktualdır. 
Mövzunn məqsədi   
Adi və xüsusi törəməli diferensial tənliklərlə təsvir olunan sistemlərə nəzərən 
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hesablama, identifikasiya və optimal idarəetmə məsələlərinin qoyuluşları tədqiq 
olunmaqla, proseslərin yeni məsələ qoyuluşlarının və kompüter modellərinin işlənməsi. 

      Nəticələr, onların elmi və təcrübi əhəmiyyəti  
1. Hər bir zaman anına uyğun təzyiq və qarışığın komponentlərin miqdarına görə ikifazalı tarazlığı 
ifadə edən hesablamalar aparılaraq qaz və maye komponentlərin uçuculuqları və vahid məsaməli 
həcmdə qarışığın ümumi mol sayının qiymətlərinin tapılması üçün həll üsulu təklif edilir.  
2. Bloklar arasındakı ayrılmamış sərhəd şərtləri ilə əlaqəli blok strukturlu adi diferensial 
tənliklər sistemləri ilə optimal idarəetmə məsələsinin ədədi həll alqoritmi təklif edilir. İşdə 
əsas yenilik idarəetmələrin ayrılmamış sərhəd şərtlərində verilməsi, həmçinin toplanmış 
mənbələrin təsir gücləri ilə yanaşı yerlərinin təyinidir. 
3. Fasiləsiz axında həyata keçirilən dinamik proseslərin qeyri-stasionar rejimləri sahəsində 
apardığımız təhlil faktlar əsasnda o qənaətə gəlməyə əsas vermişdir ki, belə rejimlərin süni surətdə 
yaradılması müsbət nəticələr verir. Yaradılması texniki baxımdan problemsiz həyata keçirilə bilən 
bu tip idarə tədbiri  fasiləsiz axında həyata keçirilən bir çox dinamik proseslərin idarə olunmasına 
asanlıqla tətbiq oluna bilər. Hidrotəmizləmə reaktorunda xammalla yükləməni periodik və impulsiv 
rejimdə həyata keçirmələ, süni qeyri-stasionar rejimlər yaradaraq, obyektin dinamik xassələrini 
aşkar etmək qarşıya qoyulan problem baxımından məqsədəuyğundur.  Müxtəlif amplituda və 
tezliklərlə yaradılan qeyri-stasionar rejimlərin yekun göstəricilərinin hiss olunacaq dərəcədə 
yüksəldiyi aşkar olunmuşdur. 
      Ən mühüm elmi nəticə: 

1. Tükənmə rejimində işlənilən yüksək təzyiqli qazkondensat layının quyuağzı verilənlərinə 
görə texnoloji göstəricilərinin proqnozlaşdırilması. İcraçı: İnformatika kafedrası, dosent 
Mübariz Xəlilov. 

 
Konfranslar, seminarlar və digər elmi tədbirlər – 14(13) 
1. Камиль Айда-заде, Егана Ашрафова. Обратная задача по определению значений 

источников в нелокальных условиях большой системы оду блочной структуры / 
Материалы IX Международной научной конференции «Современные проблемы 
математики и физики», посвященная 70-летию чл.-корр. АН РБ К.Б. Сабитова, 
Ставрополь, 12-15 сентября 2021,  c.250-254 http://konf.strbsu.ru/math-21 

2. Kamil Aida-zade,  Yegana Ashrafova. Localization of leak locations in a complex 
pipeline network of fluid transportation / Proceedings of International conference on 
Problems of logistics, management and operation In the east-west transport corridor 
(PLMO) Baku, Azerbaijan October 27-29, 2021 http://conf.cyber.az   

3.  Камиль Айда-заде, Егана Ашрафова. Исследование длительности влияния 
начальных условий на процессы подземной фильтрации и трубопроводного 
транспорта жидкости, газа / Материалы Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием «Инновационные технологии в 
нефтегазовой отрасли. Проблемы устойчивого развития территорий» 
посвященной 10-летию ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет» 09-10 декабря 2021 г. 

4. Севиндж Расулова, Исследование процесса фильтрации смешанных жидкостей в 
пористых средах. Материалы Международной научно-практической интернет-
конференции «Тенденции и перспективы развития науки и образования в 
условиях глобализации» Вып. 68. 26 февраля 2021 г. с 333-339.   
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https://confscientific.webnode.com.ua/ru/  
5. Nazlı Həsənova, Əliyev Orxan. Bulud texnologiyalarina əsaslanan tədris sistemlərinə 

və onlarin təhlükəsizliyinin təmininə tətbiq olunan tələblərin təyini.  Azərbaycanın 
ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş 
“Tətbiqi riyaziyyatın müasir problemləri” Respublika elmi konfransının materialları, səh. 
118-120 http://cs.bsu.edu.az/az/content/beynlxalq_konfranslar  

6. Gülarə Rəhimova, Cəlil  İsayev The essence and basic laws of science of 
informatology. Uluslaarası erciciyesbilimsel Araşdırmalar Kongresi, 16, 17 Nisan, 
kayseri Türkiye, 2021, 376-381, ISBN: 978-605-70554-2-2  
https://www.erciyeskongresi.org/ 

7. Rəhimova Gülarə Əli, İsayev  C.R. Neurometry, Neural Networks And Education 
Sector, Uluslaarası erciciyesbilimsel Araşdırmalar Kongresi, 16, 17 Nisan, kayseri 
Türkiye, 2021, 381-387, ISBN: 978-605-70554-2-2. https://www.erciyeskongresi.org/ 

8. Gulara Rahimova, Nərmin Guliyeva, Construction of econometric model based on 
economic indicators and forecast with the best model. 4th International Conference on 
Innovative Studies of Contemporary Sciences July 29-31, 2021 / Tokyo, Japan, p.555-
563. https://www.tokyosummit.org/tokyorussian 

9. Gulara Rahimova, Nərmin Guliyeva, Examples of regression and correlation analysis in 
econometric studies.  4th International Conference on Innovative Studies of 
Contemporary Sciences July 29-31, 2021 / Tokyo, Japan. P. 545-554.  
https://www.tokyosummit.org/tokyorussian 

10. Natiq Quliyev, About stealing money from bank cards and fighting them. /Proceedings 
of the 7 th International Scientific and Practical Conference. Scientific horizon in the 
context of social crises Otsuki Press. TOKYO, JAPAN 06-08 fervral 2021, № 41. 
p.1110-1117.https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/8848  

11. Natiq Quliyev. Zafar Shamilov. Applications of 5G technology in agriculture. II 
International scientific and practical conference. Global and regional aspects of 
sustainable development. COPENHAGEN, DENMARK. № 43.  7 səh. 26-28 fevral  
2021.https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/9718  

12. Natiq Quliyev. About measures to protect against computer viruses. THE ISSUE 
CONTAINS: Proceedings of the 8 th International Scientific and Practical Conference. 
Challenges in science of nowadays. WASHINGTON, USA. № 48. 04-05 aprel  2021. 11 
səh. https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/11063  

13.  Alladin Shamilov, Natiq Quliyev, Zafar Shamilov. On the application of the binary 
number system in creating questions strategy. Proceedings of the 2 nd International 
Scientific and Practical Conference. Current issues and prospects for the development 
of scientific research. № 55.  07-08 May, 2021. ORLÉANS, FRANCE.  
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/12469 

14. Natiq Quliyev. 5G technologies are entering a new era in medical science. Proceedings 
of the 8th International Scientific and Practical Conference. Science and practice: 
implementation to modern society. Manchester, GREAT BRITAIN №3 (39) 26-28 
dekabr  https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/8090 

Məqalələr -15 (12) 
1. Khalilov M.S. Technique forecasting of the development indicators of deep-seated gas-
condensate deposits in the depletion mode at the wellhead data wells. Journal of 
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Engineering physics and Thermophysics, 2021,Vol.94,N0.4.July  pp.870-882  Springer 
(Web of science  ESCI) 
https://link.springer.com/article/10.1007/s10891-021-02363-0  
2.Халилов Мюбариз Севдималы. Методика прогнозирования показателей разработки 
глубокозалегающих  газоконденсатных залежей в режиме истощения по устьевым 
данным скважин. Инженерно-физический журнал. 2021.  Том 94, № 4 стр. 896- 
907(РИНЦ) 
3.Kamil Aida-zade, Yegana Ashrafova Optimization of Source Locations and Parameters 
for Network Structure Objects //Automation and Remote Control 2021, V.82 №7 p.1201-
1221. (Web of science SCI, if 0.52) https://www.springerprofessional.de/en/optimization-of-
source-locations-and-parameters-for-network-stru/19596914  
4. Камиль Айда-заде, Егана Ашрафова. Оптимизация мест и параметров источников 
для объектов сетевой структуры //Автоматика и телемеханика 2021, №7, С.107-132. 
(РИНЦ)  
5.Kamil Aida-zade., Yegana Ashrafova. Control of influences in the right-hand sides of a 
large ODE system of a block structure and op-timization of sources in unseparated 
boundary conditions //Numerical analysis and applications, 2021, V.14,No 3, p.201-219 
(Web of science  ESCI)  https://link.springer.com/article/10.1134/S1995423921030010 
6. Камиль  Айда-заде, Егана Ашрафова Управление воздействиями в правых частях 
большой системы ОДУ блочной структуры и оптимизация источников в 
неразделенных краевых условиях //Сибирский журнал вычислительной математики, 
2021, Т.24, № 3, С. 229-248 (РИНЦ)  
7.Mubariz Khalilov. Technique forecasting of the development indicators of deep-seated 
gas-condensate deposits in the depletion mode at the wellhead data wells. Journal of 
Engineering physics and Thermophysics, 2021,Vol.94,N0.4.July  pp.870-882  Springer 
(Web of science  ESCI) 
https://link.springer.com/article/10.1007/s10891-021-02363-0  
8.Мюбариз Халилов. Методика прогнозирования показателей разработки 
глубокозалегающих  газоконденсатных залежей в режиме истощения по устьевым 
данным скважин. Инженерно-физический журнал. 2021.  Том 94, № 4 стр. 896- 
907(РИНЦ) 
9. Егана Ашрафова, Севиндж Расулова.  Задача управления источниками в краевых 
условиях гиперболической системы сетевой структуры //Прикладная математика и 
фундаментальная информатика, Изд-во ОмГТУ, 2021, Т.8, №1, с.4-12  (РИНЦ) 
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46458859 
10.Mübariz Xəlilov. Qaz-kondensat quyularının quyudibi zonasının maye  karbohidrogen 
və qazla birgə işlənilməsinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi //Bakı universitetinin 
xəbərləri №1 , fizika-riyaziyyat elmləri seriyası,  2021. 
http://static.bsu.az/w1/pdf2021/fizika%20riyaziyyat%201-2021.pdf 
11.Mübariz Xəlilov. Tükənmə rejimli qeyri-bircins qazkondensat layının süzülmə-tutum 
parametrlərinin identifikasiyalı təyini //Bakı universitetinin xəbərləri №3, fizika-riyaziyyat 
elmləri seriyası, 2020. http://static.bsu.az/w1/pdf%20fizika2021/fizika%203-
2020%20b5%20yeni.pdf  
12.Yegana Ashrafova, Sevindj Rasulova.  Numerical solution of the problem of 
identification of sources of oscillations of a hyperbolic system with nonlocal boundary 
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conditions //Informatics and Control Problems, 2021,  V. 41 Issue 1, P.10-18 
https://icp.az/2021/1-02.php 
13.Kamil Aida-zade, Yegana Ashrafova. Numerical Method for Calculation of Unsteady 
Fluid Flow Regimes in Hydraulic Networks of Complex Structure © Springer Nature 
Switzerland AG 2021, I. N. Parasidis et al. (eds.), Mathematical Analysis in Interdisciplinary 
Research, Springer Optimization and Its Applications 179. 
https://doi.org/10.1007/978-3-030-84721-0_5 
14.Nazlı Həsənova, Elmira İsrafilova. İnformasiya mübadiləsinin reallaşmasında 
avtomatlaşdırılmış iş yerlərinin rolu. “Kitabxana və informasiya elmləri”, 2021, №1(1) səh. 
41-49. http://journallis.online/wp-content/uploads/2021/08/En-son-Kitabxanasunasliq-ve-
informasiya-35-42.pdf  
15.Iradə Dadasova.  Principles of John von Neumann as a basis of the Electronic 
Calculating Machineç //International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative 
Technologies, 2021, Cilt 5, Sayı 1, 2021. 
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijmsit/issue/60826/913528 
 
Elmi-tədqiqatın nəticələrinin istifadəsi və tətbiqi mümkün olan sahələr  
Tədris prosesində modullu tədrisin tətbiq öyrənilmiş və “İdrak” litseyində tətbiq edilmişdir. 
Biologiya fakültəsində qrant əsasında “Virtual laboratoriya”sı işlənilmişdir. 
Qaz neft sənayesi, Orta ümumtəhsil məktəbləri. 
 
İcraçıların fəallığı və mövzunun icrasında iştirakı 
İcraçılar mövzunun icrasında fəal iştirak edirlər. 
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№ KAFEDRALAR 
 
 
 

Məqalə Konfransd
a iştirak 

Kitab
dərsl 
dərs 
vəs. 
mon. 

Ümu
mi 
bal 

Ştat 
vahidi 

Orta bal 
Xaric Res 

Bey. Res
. 

1 İnformasiya 
texnologiyaları 
və proqr. 

4 5 8 1 1 
1549 11 (13) 141 

2 Tətbiqi 
riyaziyyat     

5 9 12 2 1 1470 9 (10) 163,3 

3 Riyazi fizika 
tənlikləri 

3 5 6 1  261 5,5 (6) 43,5 

4 Tətbiqi analizin 
riyazi üsulları   

2 7 9 2 2 1140 8 (9) 143 

5 Optimallaşdırma 
və idarəetmə   

1  8 5 1 348 4 (5) 87 

6 İqtisadi 
kibernetika 

 2 4   122 3,5 (4) 35 

7 Riyazi 
kibernetika  

9 1 9 2 1 627 5,5 (6) 114 

8 Əməliyyat. 
tədqiqi və 
ehtimal nəz. 

2 4 8 3 1 
724 6,5 (7) 103 

9 
İnormatika   

12 3 13 1 1 758 8 (12) 89 

           
 

Cəmi: 
38 36 77 22 8 6999 63 755 

 
 
Elmi-tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsində  fakültənin 73 professor-müəllim heyəti iştirak edir. 
Onlardan 2 nəfər akademik, 15 nəfər professor və elmlər doktoru, 50 nəfər dosent və fəlsəfə 
doktoru, 6 nəfər isə baş müəllimdir.  
 
Fakültə əməkdaşlarının ümumilikdə 74 elmi məqaləsi çap olunmuş və onlardan 38-i xarici 
jurnallarda, o cümlədən 19-u indeksli jurnallarda yer almışdır.  Bununla yanaşı 10-dan çox 
məqaləsi xarici jurnalların redaksiya heyəti tərəfindən  çap olunmaq üçün qəbul olunmuşdur. 
2021-ci ildə fakültə üzrə ümumilikdə 8 kitab çap olunmuşdur, o cümlədən, 2 monoqrafiya, 1 
dərslik və 5 dərs vəsaiti. 
 
Hesabat dövründə fakültə əməkdaşları 77 beynəlxalq və 22 respublika  konfrans və  
simpoziumlara dəvət  almış, məruzələrlə  çıxışlar  etmişlər.  
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2021-ci ildə  AMEA-nın illik hesabatına 8 iş təqdim olmuşdur. Bunlar aşağıdakılardır:  
  

1. Ümumi halda fraksiya nizamlı salınım sistemi üçün optimal tənzimləyicilərin analitik qurulması 

məsələsinin həlli. İcraçı: Tətbiqi analizin riyazi üsulları kafedrası, professor  Nihan Əliyev.  

3. Çoxnöqtəli və inteqrqal sərhəd şərtli qeyri-xətti birinci tərtib diferensial tənliklərin tədqiqi. İcraçı: 

Tətbiqi analizin riyazi üsulları kafedrası, professor  Yaqub Şərifov.  

4. Qabarıq çoxölçülü təsadüfi proseslər üçün Ermit-Adamar tipli bəzi inteqral bərabərsizliklər. 

İcraçı: Əməliyyatlar tədqiqi və ehtimal nəzəriyyəsi kafedrası, professor Rövşən Əliyev.  

5. Tükənmə rejimində işlənilən yüksək təzyiqli qazkondensat layının quyuağzı verilənlərinə görə 

texnoloji göstəricilərinin proqnozlaşdırilması. İcraçı: İnformatika kafedrası, dosent Mübariz 

Xəlilov. 

6. Qursa-Darbu  stoxastik optimal idarəetmə məsələsində kvaziməxsusi idarələrin tədqiqi. İcraçı: 

Riyazi kibernetika kafedrası, professor Kamil Mənsimov. 

7. Xüsusi törəməli xətti hiperbolik tip stoxastik diferensial tənliklərlə təsvir olunan Qursa-Darbu  

tipli məsələnin həllinin tədqiqi. İcraçı: Riyazi kibernetika kafedrası, professor Kamil Mənsimov. 

8. Кəsr tərtrib törəməli qeyri-xətti fərq tənliklər sistemi ilə təsvir olunan optimal idarəetmə 

məsələsində optimal idarə üçün zəruri şərtlərin tədqiq olunması. İcraçı: Riyazi kibernetika 

kafedrası, dosent Səadət Əliyeva. 

9. Sərhəd şəraitində zamanın irəliləməsi ilə qeyri-homogen istilik tənliyi üçün bir qarışıq  

məsələnin həlli. İcraçı: Riyazi fizika tənlikləri kafedrası, akademik Yusif Məmmədov, dosent 

Hikmət Əhmədov. 

Fakültənin dekanı akademik Məhəmməd Mehdiyev Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində 
fəaliyyət göstərən FD.2.17 saylı Dissertasiya Şurasının sədridir.  

 
AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu nəzdində elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru elmi 

dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini keçirən ED 1.19  
dissertasiya şurasının 26 may 2021-ci il tarixli iclasında Yeganə Ramiz qızı Əşrəfovanın 
“Qeyri-dəqiq verilmiş başlanğıc şərtli evolyusiya sistemlərinin sərhəd və  idarəetmə 
məsələlərinin həll üsullarının işlənməsi və tətbiqi” mövzusunda 1203.01 – "Kompüter elmləri" 
ixtisasında  riyaziyyat elmlər doktoru dissertasiya işinin müdafiəsi keçirilmiş və AAK-ın 
15.10.2021-ci il tarixli qərarı ilə Y.R. Əşrəfovaya riyaziyyat elmlər doktoru elmi dərəcəsi 
verilmişdir. (ED №02058)  

 Dissertasiya işini müdafiə etmişdir: 12.11.2021 tarixində AMEA İdarəetmə Sistemləri 
institutunun nəzdindəki ED 1.20 Dissertasiya şurasının iclasında Firuzə Allahqulu qızı 
Əliyevanın 3338.01 – Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi ixtisası üzrə 
“Fasiləsiz proseslərdə istehsal gücünün verilmiş planlaşdırma periodu üzrə optimal 
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bölüşdürülməsi (yağların hidrotəmizlənmə prosesi nümunəsində)” mövzusunda işinin 
müdafiəsi keçirilmişdir. 

Fakültənin hal-hazırda 16 ixtisas üzrə 132 magistrantı, 12 doktorantı (onlardan 2-si elmlər 
doktoru proqramı üzrə) və 7 dissertantı  var. 

18 may 2021-ci il tarixində Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika 

fakültəsinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan 

olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş “Tətbiqi riyaziyyatın müasir problemləri” 

mövzusunda gənc tədqiqatçıların Respublika virtual elmi konfransı keçirilmişdir. 

Lütfi Zadənin 100 illik yubileyi ilə əlaqədar 20-21 dekabr 2021-ci il tarixlərində “Qeyri-

səlis məntiq və tətbiqləri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransı keçirilmişdir. 

 


