
 

Elmi nəşrin tərtibi qaydaları 

- Məqalələrdə müəllif(lər)in adı və soyadı açıq şəkildə, elmi adı və dərəcəsi, işlədiyi müəssisə, 

həmçinin elektron poçt ünvanı göstərilməlidir. 

- Məqalələr  Azərbaycan, rus və ingilis dillərində çap oluna bilər. Məqalənin yazıldığı dildə 

annotasiya, əlavə digər 2 dildə xülasə verilməlidir. Xülasənin üstündə məqalənin adı mütləq 

göstərilməlidir. Xülasələr bir-birinin eyni olmalı və məqalənin məzmununu əks etdirməli, elmi və 

qrammatik baxımdan ciddi redaktə olunmalıdır. 

- Məqalələrin mətnləri azərbaycan dilində latın əlifbası, rus dilində kiril əlifbası və ingilis dilində 

(ABŞ) əlifbası ilə Times New Roman-14 şrifti ilə, 1,5 intervalla 8-12 səhifə həcmində qəbul edilir 

(A4 format, səhifənin ölçüləri: yuxarı – 2 mm, aşağı – 2,5 mm, sol – 3 mm, sağ – 1,5 mm). 

- Məqalədə UOT indekslər, 3 dildə açar sözlər göstərilməlidir. 

- Məqalə Giriş, Əsas mətn (yarımbaşlıqlar göstərilməklə) və Nəticə hissələrindən ibarət olmalıdır. 

Məqalədə elm sahəsinin xarakterinə uyğun olaraq elmi işin yeniliyi, müəllifin gəldiyi nəticə aydın 

şəkildə verilməlidir. 

- Mövzu ilə bağlı elmi mənbələrə istinadlar olmalıdır. Məqalənin sonunda verilən ədəbiyyat siyahısı 

ya əlifba ardıcıllığı ilə, ya da mətndə rast gəlindiyi ardıcıllıqla və [1] və ya [1, s.119] kimi nömrələn-

məlidir. Eyni ədəbiyyata mətndə başqa bir yerdə təkrar istinad olunarsa, onda istinad olunan həmin 

ədəbiyyat əvvəlki nömrə ilə göstərilməlidir. 

- Ədəbiyyat siyahısında verilən hər bir istinad haqqında məlumat tam və dəqiq olmalıdır. İstinad 

olunan mənbənin biblioqrafik təsviri onun növündən (monoqrafiya, dərslik, elmi məqalə və s.) asılı 

olaraq verilməlidir. Elmi məqalələrə, simpozium, konfrans və digər nüfuzlu elmi tədbilərin material-

larına və ya tezislərinə istinad edərkən məqalənin, məruzənin və ya tezisin adı göstərilməlidir. İstinad 

olunan mənbənin biblioqrafik təsviri verilərkən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali 

Attestasiya Komissiyasının “Dissertasiyaların tərtibi qaydaları”  barədə qüvvədə olan təlimatının 

“İstifadə edilmiş ədəbiyyat” bölməsinin 10.2 – 10.4.6. tələbləri əsas götürülməlidir. 

- Məqalələrin sonundakı ədəbiyyat siyahısında son 5-10 ilin elmi məqalələrinə, monoqrafiyalarına və 

s. istinadlara üstünlük verilməlidir. 

- Ədəbiyyat siyahısı avtomatik nömrələmə ilə yığılmış məqalələr qəbul edilməyəcəklər. 

- Elmi jurnallarda “əvvəli ötən sayımızda”, “ardı növbəti nömrədə”adı altında seriya məqalələrin 

dərs olunmasına icazə verilmir. 

- Texniki baxımdan düzgün tərtib edilməyən, həmçinin plagiatlıq faktı aşkar edilən məqalələr çap 

olunmayacaq. 
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Требования к оформлению научных публикаций 

 

- В статье должны быть указаны место работы и адрес, электронный адрес автора (авторов). 

- Статьи могут быть опубликованы на Азербайджанском, турецком, русском и английском 

языках. Резюме статьи должно быть на двух языках, помимо языка написания статьи. Оба 

резюме должны быть одинаковыми и отображать содержание статьи. В резюме должны быть 

показаны научный результат, научная новизна, практическая ценность и др. Резюме должно 

быть научно и грамматически отредактировано. В резюме должны быть полностью указаны 

название статьи, имя автора (авторов). 

- Текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman, кегль 14, 1,5 интервал 

латинской графикой для статей на азербайджанском турецком языках и английском, 

кириллицей для статей на русском языке. 

- В статье должны быть указаны UOT индексы или коды типа PACS, а также ключевые слова. 

Ключевые слова должны быть на трех языках (на языках написания статьи и резюме). 

- В конце статьи должны быть даны научная новизна, практическая ценность, экономический 

результат и др. 

- В статье должны быть даны ссылки на научные источники. Список литературы должен быть 

либо по порядку (например, [1] или [1, с.119]) или же по порядку шифра. Если дается сноска 

на ту же литературу в другом месте текста, тогда номер сноски должен быть таким же как и 

прежде. 

- Информация о каждой сноске, данной в списке литературы, должна быть полной и точной. 

Библиографическое описание источника должно быть дано в соответствии с его видом 

(монография, учебник, научная статья и т.д.). При ссылке на статью, материалы симпозиумов, 

конференций и других научных изданий, должно быть указано название доклада или тезиса. 

При библиографическом описании ссылаемых источников должны браться за основу 

требования 10.2-10.4.6 отдела «Используемая литература» действующей инструкции по 

«Правилам составления диссертационных работ» Высшей Аттестационной Комиссии при 

Президенте Азербайджанской Республики.  

- В статье преимущество должно быть дано научным статьям, монографиям и другим 

источникам, опубликованным в течении последних 5-10 лет. 

- Статьи, список литературы которых набраны в режиме автоматической нумерации, не 

принимаются.  

- Статьи, которые не являются технически корректными, а также содержат плагиат, не будут 

опубликованы. 
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Requirements for scientific publications 

 

- The place of work and the address, e-mail address of the author(s) should be indicated in the article. 

- Articles may be published in Azerbaijani, Turkish, Russian and English. The summary of the article 

should be in two languages, in addition to the language of the article. Both summaries should be the 

same and display the content of the article. The summary should show the scientific result, scientific 

novelty, practical value, etc. The summary should be scientifically and grammatically edited. The 

summary should contain the full title of the article, the name of the author(s). 

- The text of the article should be typed in Times New Roman, 14, 1.5 interval, Latin script for 

articles in Azerbaijani Turkish and English, Cyrillic for articles in Russian. 

- The article should indicate UOT indexes or PACS type codes, as well as keywords. Keywords 

should be in three languages (in the languages of the article and resume writing). 

- At the end of the article scientific novelty, practical value, economic result, etc. should be given. 

- The links to the scientific sources should be given in the article. References should be either in 

order (for example, [1] or [1, p.119]) or in order of cipher. If a footnote is given for the same 

literature elsewhere in the text, then the footnote number should be the same as before. 

- Information about each footnote given in the list of references should be complete and accurate. 

The bibliographic description of the source should be given in accordance with its type (monograph, 

textbook, scientific article, etc.). When referring to an article, materials of symposia, conferences and 

other scientific publications, the title of the report or thesis should be indicated. In the bibliographic 

description of the referenced sources, the “Used literature” section 10.2-10.4.6 of the current 

instruction on the “Rules for writing dissertations” of the Higher Attestation Commission under the 

President of the Republic of Azerbaijan should be taken as the basis. 

- In the article, the advantage should be given to the scientific articles, monographs and other sources 

published in the last 5-10 years. 

- Articles that are not technically correct, as well as plagiarism, will not be published. 
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