Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Lənkəran Dövlət Universiteti

22-23 dekabr 2017-ci il
“Müasir dünyada inteqrasiya və elmin aktual problemləri” mövzusunda
Respublika Elmi Konfransı
Keçirilmə yeri: Lənkəran Dövlət Universiteti
Tezislərin son təqdimetmə müddəti: 01 dekabr 2017-ci il.
Konfransın bölmələri:
1.

Riyaziyyat və fizika

6. Dilçilik və ədəbiyyatşünaslıq

2.

Texnika və İKT

7. Xarici dillər

3.

Kimya və biologiya

8. Pedaqogika, psixologiya və kulturologiya

4.

Coğrafiya və ekologiya

9. İqtisadiyyat və idarəetmə

5.

Tarix, fəlsəfə və beynəlxalq münasibətlər

10. Aqrar və qida texnologiyası

Konfransın işçi dilləri: Azərbaycan, Rus və İngilis.
1.

Microsoft Word A4 ölçüdə 1-2 səhifə həcmində, Arial 12 şrift, 1 intervalla, soldan 20 mm,
yuxarıdan və aşağıdan 25 mm və sağdan 20 mm parametrlərinə uyğun yazılmalıdır.

2.

Müəllifin adı və soyadı (tam açıq), elmi dərəcəsi, vəzifəsi, işlədiyi müəssisənin adı və
elektron poçt ünvanı (e-mail) səhifənin yuxarısında 12 şriftlə, qara hərflərlə yazılmalıdır.

3.

Müəllifin adı və soyadından sonra səhifənin ortasında tezisin adı 12 şriftlə, qara hərflərlə
yazılmalıdır.

4.

Tezislər elektron formada təqdim olunmalı və ya conference@lsu.edu.az e-mail ünvanına
göndərilməlidir.

5.

Təşkilat Komitəsi tərəfindən müsbət rəy almış tezislərin müəllifləri konfransda iştirak
edəcəkləri təqdirdə, tezisləri çap olunacaqdır. Bu məqsədlə müvafiq Universitet (İnstitut)
struktur bölmələrinin iştirakçılar barədə elektron formada məlumat vermələri xahiş olunur
(iştirakçıların sayı və ixtisası).

6.

Elanda göstərilən qaydalara uyğun təqdim olunan tezislər qəbul olunacaqdır.

7. 01 dekabr 2017-ci il tarixdən sonra göndərilən tezislər proqrama daxil edilməyəcəkdir.
Konfransın Təşkilat Komitəsinin ünvanı:
Lənkəran şəhəri, General Həzi Aslanov xiyabanı 50, Az 4200
Tel: (+994) 252552559, e-mail: conference@lsu.edu.az;

www.lsu.edu.az.

Məqalə mətnlərinin tərtib olunma qaydaları:
1. Microsoft Word A4 ölçüdə 4-7 səhifə həcmində, Arial 12 şrift, 1 intervalla, soldan 20 mm,
yuxarıdan və aşağıdan 25 mm və sağdan 20 mm parametrlərinə uyğun yazılmalıdır.
2. Titul səhifədə yuxarıda sağda 12 şriftlə, qara hərflərlə müəllifin adı və soyadı (tam açıq),
elmi dərəcəsi, vəzifəsi, işlədiyi elmi müəssisənin adı və elektron poçt ünvanı (e-mail)
yazılmalıdır.
3. Müəllifin adı və soyadından sonra səhifənin ortasında məruzənin adı 12 şriftlə, qara
hərflərlə yazılmalıdır.
4. Məqalənin adından sonra, azərbaycan, ingilis və rus dillərində açar sözlər, annotasiya və
məqalə mətni yazilmalıdır.
5. Məqalənin sonunda azərbaycan, ingilis və ya rus dillərində qısa xülasə verilməli, xülasədə
məqalənin adı, müəllifin adı təhsil aldığı və ya işlədiyi müəssisənin adı da qeyd edilməlidir.
6. Müəllifin istifadə etdiyi mənbələr “İstifadə edilən ədəbiyyat siyahısı” başlığı altında əlifba
sırası ilə verilməli və mətndə ona uyğun kodlaşdırma aparılmalıdır.
7. Rəsmlər, tablolar və qrafiklər olarsa, ayrı-ayrı nömrələnməli və altında qısa izahat
verilməlidir.
8. Elmı dərəcəsi olmayan əməkdaşların məqalələri rəy ilə birlikdə təqdim olunmalıdır.
9. Məqalələr ödənişli əsaslarla (səhifəsi 3 azn olmaqla) çap olunacaqdır. Universitetin hesab
nömrəsi elanda qeyd olunub.
10. Məqalələr elektron formada təqdim olunmalı və ya conference@lsu.edu.az e-mail
ünvanına göndərilməlidir.
Konfransın Təşkilat Komitəsinin ünvanı:
Lənkəran şəhəri, General Həzi Aslanov xiyabanı 50, Az 4200
Tel: (+994) 252552559, e-mail: conference@lsu.edu.az;

www.lsu.edu.az.
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