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AMEA üzrə veb-saytların
monitorinqinin nəticələri haqqında
Müasir dövrdə ölkədə minilliyin ideologiyası olan informasiya cəmiyyəti
quruculuğu prosesi uğurla həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikasında 2009-2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə Milli Strategiya” və
“Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə Milli
Strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı Dövlət Proqramı”, həmçinin
“Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair 20142020-ci illər üçün Milli Strategiya” və “Milli Strategiyanın icrası üzrə Dövlət
Proqramı” elmi fəaliyyətin müasir İKT əsasında yenidən qurulması və davamlı
inkişafını mühüm vəzifə kimi qarşıya qoymuşdur.
Bu vəzifələrin icrası ilə bağlı son zamanlar Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasında mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Həyata keçirilən tədbirlər
sırasında AMEA-nın elmi müəssisə və təşkilatlarının müasir tələblərə cavab verən
veb-saytlarla təminatı mühüm yer tutur. AMEA-nın Rəyasət Heyəti 15 iyul 2015ci il tarixdə “AMEA-nın elmi müəssisə və təşkilatlarının veb-saytlarının
monitorinqi haqqında” qərar qəbul etmişdir. Monitorinqin aparılması üçün AMEAnın İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu tərəfindən Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 04 sentyabr 2012-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət
orqanlarının internet informasiya ehtiyatlarının yaradılması və idarə edilməsinə
dair Tələblər” əsasında “AMEA-nın elmi müəssisə və təşkilatlarının vebsaytlarının yaradılması və idarə edilməsinə dair Tələblər” hazırlanmışdır.
Keçən müddət ərzində AMEA-nın İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun
mütəxəssisləri tərəfindən hazırlanmış Tələblərə uyğun olaraq AMEA-nın elmi
müəssisə və təşkilatlarının veb-saytlarının monitorinqi həyata keçirilmişdir.
Monitorinq nəticəsində məlum olmuşdur ki, son illər AMEA-nın elmi müəssisə və
təşkilatlarının veb-saytlarla təminatı və onların müasir standartlar səviyyəsində
saxlanılması istiqamətində bir sıra işlər görülmüşdür. Lakin bu veb-saytların
bəzilərinin informasiya təminatı aktual vəziyyətdə saxlanılmır, dizayn və proqram
təminatı müasir tələblərə cavab vermir.
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Monitorinqin nəticələrinə əsasən AMEA üzrə veb-saytların vəziyyətini əks
etdirən xüsusi arayışlar hazırlanmışdır. Arayışlarda hər bir veb-saytın müvafiq
tələblərə uyğunluğu əks olunmuş, aşkar olunan nöqsanlar qeyd edilmişdir.
Qeyd olunanları nəzərə alaraq, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
Rəyasət Heyəti QƏRARA ALIR:
1. AMEA-nın İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu tərəfindən həyata
keçirilən monitorinqin qənaətbəxş olduğu qeyd olunsun.
2. Monitorinqin nəticələrini əks etdirən arayışların AMEA-nın müvafiq elmi
müəssisə və təşkilatlarına göndərilməsi təmin edilsin.
3. AMEA-nın elmi müəssisə və təşkilat rəhbərlərinə tapşırılsın:
3.1. veb-saytların informasiya təminatının aktual vəziyyətdə saxlanılması,
proqram təminatı və dizaynının müasir tələblərə uyğunlaşdırılması
istiqamətində müvafiq tədbirlər həyata keçirilsin;
3.2. elmi müəssisə üzrə dissertasiya işlərinin müdafiəsi haqqında
məlumatların və müdafiəyə təqdim olunan dissertasiyaların
avtoreferatlarının (elektron versiya) mütəmadi olaraq veb-saytlarda
yerləşdirilməsi təmin edilsin;
3.3. veb-saytlarda “İnnovasiya” bölməsi yaradılsın və bölmə elmi
müəssisə üzrə müvafiq məlumatlarla təmin edilsin;
3.4. elmi müəssisə üzrə Elmi Şuranın iclasları, elmi seminarlar, görüşlər,
əməkdaşların elmi əsərləri haqqında məlumatların müntəzəm olaraq
veb-saytların “Xəbərlər” bölməsində yerləşdirilməsi təmin edilsin;
3.5. veb-saytların “Əlaqə” bölməsində yerləşdirilən rəsmi e-poçt
ünvanları AMEA-nın e-poçt ünvanları sisteminə uyğunlaşdırılsın;
3.6. veb-saytların monitorinqi nəticəsində aşkar olunmuş nöqsanların
31 dekabr 2015-ci il tarixinədək aradan qaldırılması təmin edilsin;
3.7. veb-saytların fəaliyyətini yüksək səviyyədə təşkil etmək üçün vebqruplar yaradılsın.
4. AMEA Rəyasət Heyətinin Maliyyə-iqtisad və mühasibat uçotu şöbəsinin
rəisi, texnika üzrə fəlsəfə doktoru İlqar Quliyevə tapşırılsın ki, vebqrupların maliyyələşdirilməsindən irəli gələn məsələlər həll edilsin.
5. AMEA-nın İnformasiya Texnologiyaları İnstitutuna tapşırılsın:
5.1. Azərbaycanda formalaşan e-elm mühiti çərçivəsində vebinfrastrukturun və onun əhatə etdiyi veb-saytların yaradılması və
istismarı ilə bağlı işlərə elmi-metodiki rəhbərlik həyata keçirilsin;
5.2. AMEA-nın elmi müəssisə və təşkilatlarının veb-saytlarının
fəaliyyətinin yüksək səviyyədə təşkili üçün yaradılmış veb-qruplarla
treninqlər həyata keçirilsin;
5.3. AMEA-nın elmi müəssisə və təşkilatlarının veb-saytlarının
müntəzəm olaraq monitorinqi aparılsın və bu haqda AMEA Rəyasət
Heyətinə məlumat verilsin;
5.4. Aşağıda adları qeyd olunan qurumların veb-saytlarının yaradılması
təmin edilsin:
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− Respublika Elmi Tədqiqatların Təşkili və Əlaqələndirilməsi
Şurası və elmin istiqamətləri üzrə Problem şuraları;
− AMEA-nın elmi bölmələri;
− AMEA-nın “Elm TV” İnternet-televiziyası.
6. AMEA-nın www.science.gov.az rəsmi veb-portalının fəaliyyəti və idarə
olunması sahəsində əldə olunmuş səmərəli təcrübə elmi müəssisə və
təşkilatlara tövsiyə olunsun.
7. Qərarın icrasına nəzarət AMEA-nın akademik-katibi, akademik Rasim
Əliquliyevə tapşırılsın.

