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AMEA-nın www.elm.gov.az
portalının və Elm TV-nin fəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsi haqqında
Müasir dövrdə hər bir qurumun informasiya siyasətinin həyata keçirilməsində ənənəvi
KİV ilə yanaşı, elektron media ─ veb-sayt və portallar, İnternet TV-lər mühüm rol oynayır.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının elm.gov.az xəbər portalı və Elm TV İnternetteleviziyası (elmtv.az) AMEA-nın fəaliyyətinin Azərbaycan və dünya elmi ictimaiyyətinə
çatdırılması, elmi nailiyyət

və

yeniliklərin populyarlaşdırılması

və təbliği, alim

və

mütəxəssislərin beynəlxalq informasiya fəzasında tanınması, Azərbaycan milli elmi irsinin
mərkəzləşdirilmiş və sistemləşdirilmiş şəkildə qorunub saxlanılmasında yaxından iştirak edir,
bu işə dəyərli töhfələr verir.
Sürətli

elmi-texniki

tərəqqi

ilə

xarakterizə

olunan

müasir

dövrdə

internet

texnologiyalarının dinamik inkişafı sayəsində elektron informasiya resurslarının daha effektiv
fəaliyyəti üçün daim yeni funksiyalar yaradılır ki, bu da sayt və portalların, şəbəkə
telekanallarının fəaliyyətində innovasiyaların tətbiqini zəruri edir. Onu da qeyd etmək lazımdır
ki, müəyyən dövrdən sonra elektron informasiya resursları həm mənəvi, həm də texnoloji
cəhətdən “köhnəlir”, onlara olan tələblər dəyişir. Bu baxımdan, elm.gov.az və Elm TV-nin
fəaliyyətinin yüksək səviyyədə təşkili üçün hər iki resursun daim təkmilləşdirilməsi mühüm
şərtlərdəndir.
AMEA Rəyasət Heyəti aparatı İctimaiyyətlə əlaqələr və elmin populyarlaşdırılması
idarəsinin Elektron informasiya (www. elm.gov.az) və ElmTV İnternet-televiziyası (elmtv.az)
şöbələrinin fəaliyyətini yüksək səviyyədə təşkil etmək, onların öz vəzifələrini daha operativ
şəkildə həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
Rəyasət Heyəti QƏRARA ALIR:

2
1. AMEA-nın

İnformasiya

Texnologiyaları

İnstitutuna

tapşırılsın

ki,

AMEA-nın

elm.gov.az portalı və elmtv.az saytının texnoloji modernləşdirilməsi istiqamətində
müvafiq tədbirlər (dizayn, proqram təminatı, admin panelin proqram təminatı)
həyata keçirilsin.
2. elm.gov.az portalı və Elm TV-nin aşağıda qeyd olunan istiqamətlər üzrə madditexniki bazası gücləndirilsin:
2.1. elm.gov.az portalı və Elm TV-nin zəruri texniki avadanlıqlarla təchiz olunması;
2.2. elm.gov.az portalı və

Elm TV-nin operativ fəaliyyətinin təşkili üçün onların

nəqliyyatla təmin olunması.
3. Elektron informasiya və Elm TV İnternet-televiziyası şöbələrinin iş şəraitinin
yaxşılaşdırılması üçün aşağıdakı zəruri işlər həyata keçirilsin:
3.1. Elektron informasiya şöbəsi (elm.gov.az) əməkdaşlarının müvafiq otaqlarla
təmin olunması;
3.2. elm.gov.az portalı və Elm TV-nin foto-müxbir və operatorları üçün fərqləndirici
xüsusi geyimlərin hazırlanması;
3.3. Elm TV-nin studiya ilə təmin olunması.
4. AMEA

Rəyasət

Heyəti

aparatının

İctimaiyyətlə

əlaqələr

və

elmin

populyarlaşdırılması idarəsinə (Zülfüqar Fərzəliyev) tapşırılsın ki, AMEA-nın
www. elm.gov.az portalının və Elm TV-nin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, onun
maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi ilə bağlı digər təkliflər hazırlayıb AMEA-nın
Rəyasət Heyətinə təqdim etsin.
5. AMEA-nın İşlər idarəsinə (siyasi elmlər üzrə elmlər doktoru Fətəli Abdullayev),
AMEA Rəyasət Heyəti aparatının Maliyyə-iqtisad və mühasibat uçotu şöbəsinə
(texnika üzrə fəlsəfə doktoru İlqar Quliyev) tapşırılsın ki, qərarın icrasından irəli
gələn texniki, təşkilati və maliyyə məsələlərini həll etsinlər.
6. Qərarın icrasına nəzarət AMEA-nın akademik-katibi, akademik Rasim Əliquliyevə
tapşırılsın.

