Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Rəyasət Heyətinin 25 sentyabr 2019-cu il tarixli
13/3 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş əlavə

Hesabatların hazırlanması üçün
metodiki təlimat
1. Elmi müəssisələrin 2019-cu ildəki elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətinin yekunları
haqqında hesabatda aşağıdakılar öz əksini tapmalıdır:
1.1. Azərbaycan

Respublikası

Prezidentinin

fərman

və

sərəncamlarının,

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarının,
habelə dövlət proqramlarının icrası ilə əlaqədar elmi müəssisələrə tapşırılmış
işlərin yerinə yetirilməsi haqqında məlumat.
Məlumatda aşağıdakılar öz əksini tapmalıdır:
─

icra ilə əlaqədar həyata keçirilmiş təşkilati işlər;

─

icra ilə əlaqədar görülən konkret işlər;

─

icra vəziyyəti;

─

icra olunmamasının səbəbləri.

1.2. 2019-cu ilin elmi tədqiqat işləri planlarının yerinə yetirilməsi haqqında ümumi
məlumat və alınmış mühüm nəticələr;
1.3. 2019-cu ildə tətbiq olunmuş elmi nəticələr;
1.4. 2019-cu ildə təsərrüfat müqavilələrinə əsasən görülmüş işlər;
1.5. AMEA

Rəyasət

Heyəti

tərəfindən

maliyyələşdirilən

elmi

tədqiqat

proqramlarının icra vəziyyəti;
1.6. fundamental elmlə təhsilin qarşılıqlı əlaqəsi;
1.7. beynəlxalq əlaqələr və qrantlar haqqında məlumat;
1.8. elektron elmin vəziyyəti;
1.9. nəşriyyat fəaliyyəti, elmi məqalələr, o cümlədən xaricdə və impakt faktorlu
jurnallarda çap olunmuş məqalələr, elmi işçilərin əsərlərinə olan istinadlar,
alınmış patentlər haqqında məlumat;
1.10. keçirilmiş konfranslar, sessiyalar, seminarlar və yubileylər haqqında məlumat;
1.11. elmi kadrların hazırlanması;
1.12. maddi-texniki təchizat və maliyyə məsələləri;
1.13. sosial sferada fəaliyyət;
1.14. təltiflər və mükafatlar haqqında məlumat.
2. Elmi müəssisələr hazırladıqları hesabat materiallarını müvafiq elmi bölməyə təqdim
etməlidirlər.
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3. Elmi müəssisələrin təqdim etdikləri materiallar elmi bölmələr tərəfindən ciddi təhlil
edilməli, ümumiləşdirilməli və bölmə üzrə 2019-cu il üçün yekun hesabat
hazırlanmalıdır.
4. Elmi bölmənin 2019-cu ildəki fəaliyyəti haqqında yekun hesabatda aşağıdakılar öz
əksini tapmalıdır:
4.1. Azərbaycan

Respublikası

Prezidentinin

fərman

və

sərəncamlarının,

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarının,
habelə dövlət proqramlarının icrası ilə əlaqədar elmi bölmələrə tapşırılmış
işlərin yerinə yetirilməsi haqqında məlumat;
4.2. bölmənin Ümumi yığıncağının və bürosunun fəaliyyəti;
4.3. bölmənin profilinə uyğun elmi istiqamətlər üzrə elmi şuraların fəaliyyəti;
4.4. AMEA Ümumi yığıncağının 1 may 2019-cu il tarixli 1/1 nömrəli qərarı ilə
verilmiş tapşırıqların icrası barədə məlumat;
4.5. AMEA Rəyasət Heyətinin elmi bölmələrin 2018-ci ildəki elmi və elmi-təşkilati
fəaliyyətinin yekunları haqqında müvafiq qərarları ilə verilmiş tapşırıqların
icrası barədə məlumat;
4.6. 2019-cu

ildə

bölmənin

elmi fəaliyyətinin

əsas

göstəriciləri

aşağıdakı

cədvəllərdə əks olunmalıdır.
Elmi tədqiqat işləri planlarının yerinə yetirilməsi

Mərhələlər

İşlər

Mövzular

Mərhələlər

İşlər

Mövzular

Elmi müəssisənin adı

Problemlər

2019-cu ildə
tamamlanmış

Bölmə üzrə cəmi:
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Tətbiq olunmuş elmi nəticələr
Tətbiq olunmuş elmi tədqiqat
işləri

Elmi müəssisənin adı

Bölmə üzrə cəmi:
Təsərrüfat müqavilələrinə əsasən görülən işlər

Elmi müəssisənin adı

Müqavilələrə əsasən
yerinə yetirilən işlərin
sayı

Təhvil verilmiş
işlərin dəyəri
(manat)

Yerinə yetirilmiş
işlər üzrə daxil
olan məbləğ
(manat)

Bölmə üzrə cəmi:
Qrantlara əsasən görülən işlər
Elmi
müəssisənin
adı

Alınmış
qrantların
ümumi sayı

o cümlədən
xarici ölkə
alimləri ilə
birgə alınan
qrantların sayı

Qrantın
məbləği
(manat)

Qrant hansı fond
və təşkilatdan
alınmışdır

Bölmə üzrə
cəmi:
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İşçilərin əsərlərinə olan
istinadlar

Dərsliklər və elmikütləvi nəşrlər

İmpakt faktorlu
jurnallarda dərc
olunmuş
məqalələr

Tezislər

Məqalələr

Monoqrafiyalar

Kitablar

Tezislər

Məqalələr

Monoqrafiyalar

O cümlədən xaricdə dərc
olunmuşdur
Kitablar

Elmi
müəssisənin
adı

Kitabların
monoqrafiyaların
məqalələrin və tezislərin
ümumi sayı

Dərc olunmuş mühüm nəticələr və nailiyyətlər

Bölmə
üzrə cəmi:

Elmi populyar nəşrlər haqqında məlumat
Elmi
müəssisənin
adı

Nəşrin adı

Elm sahəsi

Nəşr olunduğu il

Çap edən
nəşriyyatın adı

Bölmə üzrə
cəmi:
Patent-lisenziya işləri
Elmi müəssisənin adı

Patentə verilmiş
iddia sənədlərinin
sayı

Respublikada alınmış
patentlər

Xarici
ölkələrdə
alınmış
patentlər

Ekspertizadakı sənədlər

Bölmə üzrə cəmi:
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Magistraturaya yeni qəbul

Elmlər doktoru

Fəlsəfə
doktoru

Elmlər doktoru

Fəlsəfə
doktoru

Elmlər doktoru

Fəlsəfə
doktoru

Doktoranturanı bitirib

O cümlədən O
cümlədən

Magistraturada təhsil alanlar

Dissertasiya Müdafiəyə Dissertantlar
müdafiə
hazırlanıb
olunub
Xaricdə elmi təcrübə keçənlər

Qiyabi

Elmlər doktoru
Əyani

Qiyabi

Əyani

Fəlsəfə doktoru

Elmi
Doktoranturada
müəssisənin təhsil alanlar
adı

Xaricdə doktoranturada təhsil alanlar

Elmi kadrların hazırlanması

Bölmə
üzrə cəmi:
Kadr potensialı
Yaş həddi

Elmi işçilər

onlardan alimlik dərəcəsi olanlar
elmlər doktorları

cəmi

kişilər qadınlar

cəmi kişilər

qadınlar

fəlsəfə doktorları
cəmi

kişilər

qadınlar

30 yaşa qədər
30-39 yaşda
40-49 yaşda
50-59 yaşda
60-69 yaşda
70 və yuxarı
yaşda
Elmi işçilərin
ümumi sayı:

5. “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 2019-cu ildəki fəaliyyəti haqqında
hesabat” məcmuəsinə daxil etmək üçün bölmənin və onun tabeliyində olan
müəssisələrin elmi və elmi-təşkilati fəaliyyəti haqqında hesabata dair materiallar
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AMEA Rəyasət Heyəti aparatının Elm və təhsil baş idarəsinə elektron variantı ilə
birlikdə təqdim olunmalı və aşağıdakı texniki tələblərə cavab verməlidir:
─

fotoşəkillər (JPG formatında), sxemlər və qrafiklər keyfiyyətli olmalıdır;

─

proqram – Microsoft Word, şrift – Times New Roman (Unicode), mətn
14 ölçülü şriftlə yığılmalı, sətirlərarası interval birqat olmalıdır;

─

sahələr yuxarıdan 2 sm, aşağıdan 2 sm, soldan 3 sm, sağdan 1,5 sm
olmalıdır.

_______________________________
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