İnformasiya təminatı və elmi nəticələrin tətbiqi şöbəsi

Şöbə müdiri: a.e.ü.f.d. Məmmədova Pərvanə Mahmud qızı
Məmmədova P.M. Şamaxı şəhərində anadan olmuşdur. S.M.Kirov adına
Azərbaycan Dövlət Universitetinin “Biologiya” fakultəsini bitirmişdir. 2016-cı ildə
“Abşeron şəraitində qarğıdalının silosluq kütlə və dən üçün becərilməsinin
əsaslari” mövzusunda dissertasiya işini müvəffəqiyyətlə müdafiə etmiş və aqrar
elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır. Elmi Şüranın üzvüdür.
Respublika daxilində və xaricdə müxtəlif elmi nəzəri jurnallarda dərc olunmuş 22
elmi əsərin müəllifidir. Beynəlxalq elmi-praktiki konfranslarda iştirak etmişdir.
Əlaqə tel: 551-61-30
Email: mammadova.p@mail.ru

Şöbədə calışan elmi əməkdaşlar:
İsmayılova Afət İsmayıl qızı - baş mütəxəssis
Əliyeva Ülkər Lətif qızı - baş mütəxəssis
Əliyeva Güllü Murad qızı- baş mütəxəssis
Əhmədova Nailə Qasımovna- baş mütəxəssis
Həsənova Ruhanə Qəzənfər qızı - aprıcı mütəxəssis, tərcüməçi
Həsənova Əsmər Məzahir qızı-kitabxanaçı
Quliyeva Könül Emin qızı - kompüter operatoru
Əhmədova Səbinə Arif qızı - laborant

Şöbənin fəaliyyət istiqamətləri:
Təbliğat
“İnformasiya təminatı və elmi yeniliklərin tətbiqi” şöbəsi öz vəzifələrini yerinə
yetirərək müəyyən edilmiş müddətdə ölkəyə gətirilən və beynəlxalq elmi
mərkəzlərdə, dünyanın qabaqcıl elmi müəssisələrindəki elmi yeniliklərin,
texnologiyaların sınağı və nümayişi ilə bağlı tədbirlərin, yeni texnologiyalara dair
informasiyaların ötürülməsi və mübadiləsini yaxşılaşdırmaq üçün yayım
strukturlarının, fermerlərin iştirakı ilə təcrübə stansiyalarında və RAEİMM-lərdə
seminar və tarla günlərinin, mütəmadi olaraq innovativ xarakterli yeni sort və
texnologiyaların yayımı üçün müvafiq regional aqrar elm və informasiya məsləhət
mərkəzləri ilə əlaqələrin yaradılması və gücləndirilməsini, yeni sort və
texnologiyalar barədə məlumatların, informasiya materiallarının hazırlanması və
yayılması, yeni sort və texnologiyaların reklam və tətbiqi ilə bağlı kütləvi
informasiya vasitələri ilə əməkdaşlıq əlaqələrinin yaradılmasını, Əkinçilik ElmiTədqiqat İnstitutunda aparılan işlərin nəticələri barədə yayım strukturlarını və
RAEİMM-ləri tam məlumatlandırma və hər iki istiqamətdə əks əlaqə
yaradılmasının təşkilini (məlumatların institutdan, təcrübə stansiyalarından
fermerlərə və əks istiqamətdə çatdırılması),əhəmiyyətli nəzəri və praktiki
nəticələrin və eləcə də institutun elmi, təşkilati fəaliyyəti ilə bağlı informasiyaların
vaxtlı vaxtında institutun veb-saytında yerləşdirilməsini, istehsalçı və biznes
qrupları, assosiasiyalar, aqrar sənaye müəssisələri ilə institutun və BTS-nin
əlaqələrinin yaradılması və s. kimi işləri həyata kecirir, şöbə və laboratoriyalarla iş
birliyi əsasımda institutun yeni -yeni nailiyyətlət əldə etməsinə calışır.

Beynəlxalq əlaqələr
İnformasiya təminatını günün tələblərinə uyqunlaşdırmaq üçün yerli və
beynəlxalq elmi mərkəzlər, müvafiq tədqiqat və tədris müəssisələri ilə geniş elmi
əməkdaşlıq əlaqələri yaradılır. Əkinçilik ET İnstitutunun rəhbərliyi başda olmaqla
elmi əməkdaşları elmi problemlərin müzakirəsinə və elmi-tədqiqat işlərinin
əlaqələndirilməsi məsələlərinə həsr edilmiş konfranslara, müşavirələrə,
konqreslərə, simpoziumlara, qurultay və seminarlara qatılır və təqdimatlarla
cıxışlar edirlər. Elmi nailiyyətlər, yeniliklər və qabaqcıl təcrübələr mətbuatda və
digər kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılır. Elmi tədqiqatların nəticələri,
elmi əsərlər, monoqrafiyalar, jurnallar, toplular, məcmuələr, tövsiyələr, katloqlar
kənd təsərrüfatı məhsul istehsalcılarına çatdırılır.

Əməkdaşlarımızın informasiya materialları ilə təmin olunmasında beynəlxalq
mərkəzlərdən (İCARDA, İPGRİ, CİMMYT, İCRİSAT) mütəmadi olaraq jurnallar:
“General Genetic Resources in EUROPE” (Italy), “The National Agricultural
Research system in the West Asia and North Africa Region” /İCARDA/ Suria,
“Seeds of İnnovation” /CİMMYT/ Mexico, “Семена Инновации“ /CİMMYT/
Мехико, “Adding value for development” (CIMMYT), “Seed INFO”, ”Caravan”
(ICARDA), “Adding Value for Development” (CIMMYT) Mexico ilə mütəmadi
olaraq əlaqələr yaradılmışdır. İnstitutun elmi fəaliyyəni, əməkdaşlarının apardıqları
tədqiqatları işıqlandırmaq məqsədi ilə fotoşəkillər çəkilir, elmi nəşrlər üçün
materiallar hazırlanır.
Əkinçilik ET İnstitutunun rəhbərliyi, kollektivlə birgə kənd təssərrüfatı və
aqrar sahənin inkişafı üçün səylərini durmadan ildən ilə artırır, qəbul edilmiş
dövlət proqramlarına uyğun olaraq beynəlxalq aləmə inteqrasiya prosesini davamlı
olaraq həyata keçirirlər.

