
MATERİALA OLAN TƏLƏBLƏR 

 

Mətnin formatı: Microsoft Word (*.doc, *.docx) 

Səhifənin formatı: А4 (210x297 мм); 

Oriyentasiya: kitab; 

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

Çap: Times New Roman, ölçü (keql) – 12; 

Sətirarası interval: 1; 

Paraqraf: 1.25 

Məqalənin həcmi: 5-6səh. 

Mətnin orijinallığı: ən azı 70 % 

 

MƏQALƏNİN TƏRTİBATI 

 

Məqalənin içərisində mətnin yeri və quruluşu 

İngilis dilində: 

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

 Müəllifin adı və soyadı (kiçik hərflər, qalın şriftlə, sağ tərəfdə, keql  10); 

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

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

 Xülasə (150 – 200 söz, keql  11); 

 Açar sözlər  (6-7 söz, keql  11); 

Bir sətir aralı: 

Azərbaycandilində:  

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

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

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

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

 Xülasə (150 – 200 söz, keql  11,); 

 Açar sözlər  (6-7 söz, keql  11); 

Bir sətir aralı:  

 Məqalənin əsas mətni bir sətirdən sonra verilir (kegl 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 (keql 11). Mətndə ədəbiyyata istinadlar aşağıdakı kimi  göstərilir: (Cavid,2005: 

s.78). 

 

 

Qeyd: Ödəniş yalnız məqalə çapa qəbul ediləndən sonra həyata keçirilir. 

Məqalələrinizi – mövzu yerinə konfransın adınıyazıb, müraciət ərizəsi ilə birlikdə elger.conf@mail.ru  

ünvanına göndərməyiniz xahiş olunur.  

 

MÜRACİƏTƏRİZƏSİ 

 

  Müəllifin s.a.a (tam)    

Status(elmi dərəcə,  elmi ad, vəzifə; doktorant, 

aspirant, magistrant, tələbə) 
  

İş (təhsil) yeri   

Əlaqə telefonu   

E-mail   

Məqalənin adı  
 

Bölmənin adı    



 

MƏQALƏNİN  TƏRTİB FORMASI  

(nümunə): 

 

UOT: 

TITLE OF THE ARTICLE 

Nargiz Samedova 

PhD, Associate Professor 

Baku State University, Azerbaijan  

Email: 

ORCİD İD: 0000-0001......... 

Abstract: text, text, text, text, text (min.150 words).  

Key words: text, text, text, text, text (6-7 words). 

 

 

UOT: 

MƏQALƏNİN ADI 

Səmədova Nərgiz Paşa qızı 

filol.üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan 

Email: 

ORCİD İD: 0000-0001......... 

 

Xülasə: Mətn. Mətn. Mətn. Mətn. Mətn (min.150 söz). 

Açar sözlər: Mətn. Mətn. Mətn. Mətn. Mətn (6-7 söz). 

 

Məqalənin mətni. Məqalənin mətni. Məqalənin mətni (Cavid, 2005: s.78). Məqalənin mətni. 

Məqalənin mətni. Məqalənin mətni. Məqalənin mətni.  (Гиркин, 1998: с.123). 

 

İstifadə edilmiş ədəbiyyat  
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