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“Qarabağın iqtisadiyyatının gələcəyinə baxış: dayanıqlı inkişafın yeni modeli”  

mövzusunda  

Beynəlxalq elmi-praktiki  konfrans (onlayn) keçiriləcək. 

 

Dövlət, biznes, təhsil və elm ictimaiyyətinin nümayəndələrini beynəlxalq elmi-praktiki 

konfransın işində iştirak etməyə dəvət edirik! 

 

Konfransın əsas məqsədi: Konfransın məqsədi Azərbaycanın uzun illər işğal altında 

qalmış ərazilərinin mövcud vəziyyəti,  “Böyük qayıdış”ın sosial, iqtisadi, demoqrafik və 

infrastruktur məsələlərini, habelə layiqli insan həyatının təmin olunmasını  elmi əsaslarla 

beynəlxalq səviyyədə müzakirə etməkdən ibarətdir.  

Konfransın işçi dilləri: Azərbaycan, türk,rus, ingilis 

 

Konfransın müzakirə mövzuları: 

 İşğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpa olunmasının dünya təcrübəsi 

 İşğaldan azad olunmuş ərazilərin dayanıqlı artan rəqəmsal iqtisadiyyatının 

qurulması perspektivləri 

 Regional rəqabətli insan kapitalı və müasir innovasiyalar məkanının yaradılması 

 Yuxarı Qarabağ və Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonlarının işğaldan azad olunmuş 

ərazilərinə “Böyük qayıdış”ın sosial-iqtisadi, demoqrafik  və  infrastruktur 

məsələləri 

 İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə təbii ətraf mühütün bərpası: təmiz ətraf mühüt 

və “yaşıl artım” bölgəsinin yaradılması 

 İşğal nəticəsində Azərbaycana dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi məsələləri 

 Yuxarı Qarabağ və Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonlarının ixrac potensialından 

istifadə  

 

KONFRANS MATERİALININTƏRTİBATI QAYDALARI VƏ TƏLƏBLƏR 

 

 Konfrans materiallarının tərtibatı üçün forma (azərbaycan və ingils dilində)əlavədə 

verilmişdir. Materialların bu formada təqdim olunması şərtdir. 

 Materiallar A4 formatda (yuxarı və aşağı sahələr 2 sm, sol və sağ sahələr 3sm) Times New 

Roman şrifti, 12 ölçüdə, 1.15 intervalla, düzləndirmə eninə, həcmi 4-5 səhifə olmaqla 

hazırlanmalıdır.Xülasə 100-150 sözdən, açar sözlər isə 5 sözdən artıq olmamalıdır. 

 Şəkillər aydın və keyfiyyətli olmalı, mətnin mərkəzində yerləşdirilməlidir. Şəkildən sonra 

bir sətir buraxılmalı, daha sonra mərkəzdə onun başlığı "Şəkil" sözü ilə başlayaraq ardıcıl 

nömrələnməli və şəklin qısa təsviri verilməlidir. Hər şəklə mətnin içində mütləq istinad 

olmalıdır, məsələn (şək.1).  

 Cədvəllər Microsoft Word və ya Excelproqramında hazırlanmalı və mətnin mərkəzində 

yerləşdirilməlidir.Daha sonra mərkəzdə cədvəlin başlığı"Cədvəl" sözü ilə başlayaraq ardıcıl 

nömrələnməli və növbəti sətirdə onun qısa təsviriverilməlidir. Başlıq cədvəlin üstündə 



yerləşdirilməli, daha sonra bir sətir buraxılmalıdır. Hər cədvələ mətnin içində mütləq istinad 

olmalıdır, məsələn (cədvəl 1). 

 Düsturlar standart Word Equation redaktorunda yazılmalı, düsturdan əvvəl və sonra bir 

sətir buraxılmalı və ardıcıl nömrələnmədən istifadə olunmalıdır. Düsturun nömrəsi sağda 

mötərizədə göstərilməlidir. Mətndə düstura istinad edildikdə, düsturun nömrəsi də mötərizədə 

göstərilməlidir.  

 İstinadların siyahısı əlifba sırası ilə yazılmalı, mətnin içində sitatlar kvadrat mötərizədə 

istinadın sıra nömrəsi ilə verilməlidir, məsələn [1, 2]. İstinadlardason illərin nəşrlərinə 

müraciət olunması arzuolunandır. 

 Konfrans materiallarının təqdim olunması üçün elektron 

ünvan:karabakh.conf@unec.edu.az 

 Konfrans materiallarınıntəqdim olunması üçün  son tarix: 25.04.2021-ci il 

 Elm komitəsi təqdim edilən materialları konfransın istiqamətlərinə uyğun seçim etmə 

hüququna malikdir. Digər nəşrlərdə çap edilən və qoyulan tələblərə cavab verməyən 

materiallar qəbul edilməyəcəkdir. Materiallar antiplagiat proqramı ilə yoxlanılacaqdır. 

 

 

Konfransın keçiriləcəyi ünvan: Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küç, 6, Azərbaycan Dövlət İqtisad 

Universiteti (UNEC) 

Konfransın təşkilat komitəsi ilə əlaqə: email: g.rahimli@unec.edu.az 

telefon: (+99412) 4927870 
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