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Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Quba filialı 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu (Azərbaycan) 

Qars Kafkas Universiteti (Türkiyə) 
Qırğızıstan Respublikası Təhsil və Elm Nazirliyi (Qırğızıstan) 

Tiraspol Dövlət Universiteti (Moldova) 
Nijnevartovsk Dövlət Universiteti (Rusiya) 

Dağıstan Dövlət Texniki Universiteti (Rusiya) 
Termiz Dövlət Universiteti (Özbəkistan) 

 
Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin müvafiq əmrinə əsasən 14 dekabr 2022-ci il tarixində 

ADPU-nun Quba filialında "Regionlarda ali  təhsil : reallıqlar və perspektivlər" adlı II beynəlxalq elmi konfransı 
keçiriləcəkdir.   

Konfransın keçirilməsində əsas məqsəd region ali təhsil müəssisələrinin təkmilləşmə və inkişaf amillərini təhlil 
etmək üçün alimləri, tədqiqatçıları, dövlət və özəl sektor işçilərini bir araya gətirmək, həmçinin yeni araşdırmaları, 
düşüncələri bölüşmək və problemlərin həlli yollarını müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. 

Bir gün davam edəcək konfransda mövcud inkişaf və dəyişikliyə uyğun fəaliyyəti gücləndirmək, eləcə də 
region ali məkrəblərinin gələcəyinə töhfə vermək istiqamətində də geniş müzakirələr aparılacaq.  

 

Konfransın bölmələri: 
▪ Regionların sosial-iqtisadi inkişafında ali təhsilin rolu;   ▪ Təhsildə sinergetik və innovativ yanaşma 

▪ Region ali məktəblərində elmi-tədqiqatların vəziyyəti 
 

Konfransın istiqamətləri: 
▪ Təhsil siyasəti və liderlik;   ▪ Təhsildə idarəetmə: İnsan resurslarının inkişafı;  

▪ Region universitetlərinin tədqiqat və inkişaf problemlərinə müasir yanaşma: multikulturalizm, humanitar, sosial, 
pedaqoji-psixoloji, iqtisadi, mühəndislik, dəqiq və təbiət fənləri üzrə akademik tədqiqatların tədrisə tətbiqi 

metodologiyaları;   ▪ Universitetlərarası yerli və xarici mübadilə proqramları;   ▪ Təhsil marketinqi və idarəetmə. 
 

Qeyd: Konfransda müsbət qiymətləndirilmiş məqalələr saytda (adpuquba.edu.az) yerləşdiriləcək. Konfransın 

yekunu kimi İSBN indeksli toplu nəşr olunacaq. Konfransın hibrid formada keçirilməsi planlaşdırılır. 
 
Xülasələrin son qəbul tarixi: 12 dekabr 2022   Konfransın işci dilləri: Azərbaycan, Türk, Rus, İngilis. 
Məqalələrin son qəbul tarixi: 20 dekabr 2022 

   

+994 51 799 43 99 
aspuguba@gmail.com   

 

 



MATERİALA OLAN TƏLƏBLƏR 

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

Səhifənin formatı: А4 (210x297 mm); 

Oriyentasiya: kitab; 
Sahələr (yuxarı, aşağı, sol, sağ): 2 sm; 

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

Sətirarası interval: 1; 

Paraqraf: 1.25 

Məqalənin həcmi: 5-7 səh. 

Mətnin orijinallığı: ən azı 70% 

 

MƏQALƏNİN TƏRTİBATI 

 

Məqalənin içərisində mətnin yeri və quruluşu 

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); 

 Xülasə (100 – 150 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 (150 – 200 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). 

 

Məqalələrinizi – mövzu yerinə konfransın adını yazıb, müraciət ərizəsi ilə birlikdə aspuguba@gmail.com  

ünvanına göndərməyiniz xahiş olunur. 

 

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

 

MÜRACİƏT ƏRİZƏSİ FORMASI 

  Müəllifin S.A.A (tam)    

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

magistrant, bakalavr) 
  

İş (təhsil) yeri   

Əlaqə telefonu   

E-mail   

Məqalənin adı  
 

Bölmənin adı    



 

 

MƏQALƏNİN  TƏRTİB FORMASI  

(nümunə): 

 

 

TITLE OF THE ARTICLE 

Sarkhan Jafarov 

PhD, Associate Professor 

Azerbaijan State Pedgogical University, Azerbaijan  

Email: 

ORCİD İD: 0000-0001......... 

Abstract: text, text, text, text, text (min.100-150 words).  

Keywords: text, text, text, text, text (5-7 words). 

 

 

 

MƏQALƏNİN ADI 

Cəfərov Sərxan Şahismayıl oğlu 

filol.üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Azərbaycan 

Email: 

ORCİD İD: 0000-0001......... 

 

Xülasə: Mətn. Mətn. Mətn. Mətn. Mətn (min.100-150 söz). 

Açar sözlər: Mətn. Mətn. Mətn. Mətn. Mətn (5-7 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  

1. Cavid, H. (2005).  Seçilmiş əsərləri: 5 cilddə. III c. –Bakı: Lider nəşriyyatı. – 304 s. 

2. Гиркин, И. В. (1998). Новые подходы к организации учебного процесса с 

использованием современных компьютерных технологий. // Информационные 

технологии. № 6. – С. 125-144. 

 


