
Məqalələrin tərtibinə qoyulan tələblər 

 

I.  Məqalələr orijinal olmalı və əvvəllər digər elmi nəşrlərdə dərc edilməməlidir. 

Mövzunun aktuallığına xüsusi diqqət yetirilməlidir. Məqalənin məzmunu tədqiqatın məqsəd və 

vəzifələrini,  metodlarını, elmi yeniliyini, nəzəri və praktiki əhəmiyyətini və s. özündə əks 

etdirməlidir.  

 Doktorant, dissertant və magistrantların məqalələrinə elmi rəhbər tərəfindən rəy 

verilməlidir. (Rəy məqalə ilə birlikdə göndərilməlidir).  

 Məqalənin məzmununa görə müəllif məsuliyyət daşıyır.  

 Konfransa göndərilən məqalələr Təşkilat Komitəsi tərəfindən yuxarıda sadalanan  

meyarlara əsasən seçiləcəkdir.  

 Orfoqrafik və qrammatik səhvləri olan tələb olunan qaydalara uyğun tərtib edilməyən 

məqalələr qəbul edilməyəcəkdir.  

 Məqalənin mətnində sonradan düzəliş etməyə icazə verilmir.  

 Məqalələr 5-7 səhifə həcmində (illüstrasiyalar da daxil) olmaqla, Azərbaycan, rus və ingilis 

dillərində təqdim oluna bilər. 

II.  Konfransa göndərilən məqalələr toplu şəklində çap olunacaqdır.  

 Konfrans materialları Academia.edu və GoogleScholar’a yerləşdiriləcəkdir.   

Konfransın sonunda iştirakçılara sertifikatlar təqdim ediləcəkdir.  

Məqalənin dərc edilməsi üçün ödəniləcək məbləğ-30 manat. 

Məqalələrin son göndərilmə tarixi: 30.03.2023.  

Məqalələri anket forması ilə birlikdə konfrans.admiu@gmail.com e-poçt ünvanına gön-

dərməyinizi xahiş edirik. Məqalə “konfrans2023” başlığı ilə müəllifin şəxsi e-mailindən 

göndərilməlidir. 

III. Məqalələr kompüterdə aşağıdakı parametrlərə uyğun yığılmalıdır. 

 Mətn redaktoru- Microsoft Word;  

 Kağız formatı-A4 (210×297 mm); 

 Səhifə parametrləri: sol sahə-2,5sm, sağ sahə-1sm, yuxarı sahə-2sm, aşağı sahə-2sm;  

 Şrift növü və ölçüsü-Times New Roman; ölçü-12 pt;  

 Sətirarası məsafə-1,5; 

IV. Məqalə aşağıdakı ardıcıllığa uyğun olaraq tərtib edilməlidir:  

1. Məqalənin UOT  indeksi verilməlidir. 

2. Müəllifin adı, atasının adı və soyadı, elmi dərəcəsi, vəzifəsi, iş yeri, ORCİD-İD və elektron 

poçt ünvanı göstərilməlidir. 

3. Məqalənin adı böyük hərflərlə, tünd qara rəngli şriftlə verilməlidir. 

mailto:konfrans.admiu@gmail.com


4. Məqalənin yazıldığı dildə xülasəsi verilməlidir. (150-200 simvol) 

5. Məqalənin yazıldığı dildə açar sözlər verilməlidir. (5-6 söz) 

6. Məqalənin yazılışı zamanı istifadə edilmiş materialların mənbələrinə və müəlliflərinə mütləq 

istinad edilməlidir.  

7. Mətn daxilində iqtibaslar (sitatlar) dırnaq işarəsindən istifadə edilməklə kursivlə verilməlidir. 

8. Mətndəki istinaddan sonra kvadrat mötərizədə əsərin ədəbiyyat siyahısındakı nömrəsi, cild 

(çoxcildli əsərlər üçün) və müvafiq səhifə(lər) verilməlidir. Məsələn, [15, s.162], [7, c.2, s.82-83] 

və s.  

9. Məqalənin sonunda “İstifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı”verilməlidir. 

10. “İstifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı”nda əvvəlcə Azərbaycan dilində, sonra isə türk, rus, 

ingilis, fransız, alman, ərəb və s. dillərdə olan mənbələr hər bir dilə uyğun əlifba sırası ilə 

düzülməli və ardıcıl olaraq nömrələnməlidir.  

11. “İstifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı” biblioqrafik təsvir qaydalarına uyğun tərtib edilməlidir. 

12. “İstifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı”ndan sonra digər iki dildə müəllifin adı, atasının adı və 

soyadı, elmi dərəcəsi, vəzifəsi, iş yeri, ORCİD-İD və elektron poçt ünvanı, məqalənin adı, 

xülasəsi (резюме, summary) və açar sözlər (ключевые слова, key words) verilməlidir. 

13. Xülasələr və açar sözlər hər 3 dildə eyni olmalı və məqalənin məzmununu əks etdirməlidir. 

14. Məqalələnin tərtibinə dair nümunə və anket forması məlumata əlavə edilir. 
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