
 

 

 

 

 

 

Sizi, ADPU-nun Quba filialının DGTŞ-nın təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Demokratik 

Respublikasının yaradılmasının 103 illiyi münasibətilə 28 May Respublika gününə həsr 

olunmuş "Şuşa, biz qayıtdıq!" adlı elmi-praktik konfransda iştirak etməyə dəvət edirik. 

 

Konfransin movzulari: 

1. Azərbaycan Cümhuriyyət illərində (1918-1920) 

2. Azərbaycan Respublikası müstəqillik illərində (1991-2020) 

3. Qarabağ dünən, bu gün və sabah. 

 

Konfransın keçirilmə tarixi: 27.05.2021 (saat - 14:00) 

Məqalələrin son qəbul tarixi: 25.05.2021 

Konfransın işçi dilləri: Azərbaycan, rus və ingilis dilləri. 

Konfransın keçirilmə yeri: ADPU Quba filialı 

Konfrans formatı: Pandemiya şəraitindən asılı olaraq əyani və ya “Zoom” platforması   

üzərindən onlayn. 

Sertifikat: Məruzə ilə çıxış edən bütün iştirakçılara sertifikatlar veriləcək. 

Qeyd: Məqalə və tezislərinizi – dyrc.aspuguba@gmail.com ünvanına göndərməyiniz xahiş olunur.  

 
Ətraflı məlumat üçün təşkilat komitəsinə müraciət edə bilərsiniz: 

Tel: +994 55 799 43 99  (WhatsApp); +994 50 399 08 40 (WhatsApp);  . 
 

MƏQALƏNİN TƏRTİBATI 

Məqalənin içərisində mətnin yeri və quruluşu 

                     Səhifənin formatı: А4 (210x297 мм); 

                    Oriyentasiya: kitab; 

                    Sahələr (yuxarı, aşağı, sol, sağ): 2см; 

İngilis dilində: 

 Məqalənin adı (böyük hərflərlə, qalın şriftlə, ortada, şrift  12); 
 Müəllifin adı və soyadı (kiçik hərflər, qalın şriftlə, sağ tərəfdə, şrift  10); 

 Elmi dərəcə, elmi ad, vəzifə (kiçik hərflər, sağ tərəfdə, şrift  10); 

 İş (təhsil) yeri (kiçik hərflər, sağ tərəfdə, şrift  10); 

 Əlaqə tel. və email (kiçik hərflər, sağ tərəfdə, şrift  10); 

 Xülasə (50 – 100 söz, şrift  11); 

 Açar sözlər  (5-7 söz, şrift  11); 

 

Bir sətir aralı: 

Azərbaycan dilində:  

 Məqalənin adı (böyük hərflərlə, qalın şriftlə,ortada, şrift  12); 

 Müəllifin s.a.a (tam)  (kiçik hərflər, qalın şriftlə, sağ tərəfdə, şrift 10); 

 Elmi dərəcə, elmi ad, vəzifə (kiçik hərflər, sağ tərəfdə, şrift  10); 

 İş (təhsil) yeri (kiçik hərflər, sağ tərəfdə, şrift  10); 

 Xülasə (50 – 100 söz, şrift  11,); 

 Açar sözlər  (5-7 söz, şrift  11); 

 

Bir sətir aralı:  

 Məqalənin əsas mətni bir sətirdən sonra verilir (şrift  12, sətirlərarası interval  – 1, paraqraf abzası – 1,25 sm); 
 Ədəbiyyat siyahısı: məqalənin sonunda "İstifadə olunmuş ədəbiyyat" adı ilə verilir və əlifba sırası ilə tərtib   

     edilir (şrift 11). Mətndə ədəbiyyata istinadlar aşağıdakı kimi  göstərilir: (Cavid,2005: s.78). 
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