
“Texnika və aqrar elmləri” Beynəlxalq elmi-praktik jurnalında  

məqalələrin nəşr edilməsinə verilən tələblər: 
 

Lənkəran Dövlət Unversitetinin “Texnika və Aqrar elmləri” Beynəlxalq elmi-praktik jurnalı 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmi Şurasının  27 

aprel  2022-ci il tarixli qərarı ilə (Protokol № 04 ), Universitet üzrə 4/38 №-li,  11 may 2022-ci il 

tarixli əmrə əsasən təsis edilmiş, 00.00.0000 tarixində Beynəlxalq standart eyniləşdirmə nömrəsi 

(İSSN 0000- 0000) və 00.00.0000-ci il tarixli (protokol № 00-R) qərarı ilə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin “Azərbaycan 

Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi 

nəşrlərin siyahısı”nın texnika və aqrar elmləri bölmələrinə daxil edilmişdir. 

1. Jurnal əsasən aşağıdakı elm sahələri üzrə öz profilinə uyğun məqalələri dərc edir: 

    

    3309.01 Qida məhsullarının texnologiyası  

    2422.01 Biotexnologiya 

    3302.01 Biokimyəvi texnologiya 

3310.01 Sənaye texnologiyası 

    3313.02 Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər(qida sənayesi, toxuculuq və yüngül sənaye, aqrar  

                  və s. sahələr üzrə) 

     2004.01 Maşınların, cihazların və aparatların dinamikası, möhkəmliyi (qida sənayesi,  

                 toxuculuq və yüngül sənaye, aqrar və s. sahələr üzrə) 

3343.01 İstilik texnikasının nəzəri əsasları (qida, toxuculuq və yüngül sənaye, aqrar və s. 

sahələr üzrə) 

3326.01 Toxuculuq və yüngül sənaye materiallarının və məhsullarının texnologiyası 

    330801  Ətraf mühitin texnologiyası və mühəndisliyi 

   3303.01 Kimya texnologiyası və mühəndisliyi (üzvi maddələrin texnologiyası üzrə) 

    3338.01 Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) 

2426.01 Ekologiya (qida sənayesi, toxuculuq və yüngül sənaye, aqroekologiya və s. sahələr 

üzrə) 

2391.01 Ekoloji kimya 

2406.02 Biokimya 

2414.01 Mikrobiologiya 

2411.01 İnsan və heyvan fiziologiyası 

2411.02 Bitki fiziologiyası 

2432.01 Bioloji ehtiyatlar 

3333.01 İstehsalın təşkili (qida sənayesi, toxuculuq və yüngül sənaye və s. sahələr üzrə) 

5312.01 Sahə iqtisadiyyatı (qida sənayesi, toxuculuq və yüngül sənaye və aqrar və s. sahələr 

üzrə) 

    2511.01 Torpaqşünaslıq 

    2528.01 Yer quruluşu, torpaq kadastrı və monitorinqi 

3101.01 Aqrokimya 

3102.01 Aqromühəndislik 

3103.01 Ümumi əkinçilik 

    3103.02 Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi 

3103.03 Torpaqşünaslıq və aqrofizika 

    3103.04 Seleksiya və toxumçuluq 

3103.05 Dərman və efir yağlı bitkilər 

3103.06 Bitkilərin mühafizəsi 



3103.07 Bitkiçilik 

3103.08 Meyvəçilik və üzümçülük 

3103.09 Tərəvəzçilik 

3103.10 Subtropik bitkilər 

3106.01 Meşəçilik, meşə quruluşu və meşə taksasiyası 

3106.02 Meşə aqlomerasiyası, qoruyucu meşələrin salınması və yaşayış məntəqələrinin   

              yaşıllaşdırılması 

3107.01 Bağçılıq 

3108.01 Fitopatologiya 

3109.01 Baytarlıq elmləri 

3110.01 Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yetişdirilməsi, seleksiyası, genetikası və çoxaldılması 

3110.02 Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yemlənməsi və yemlərin texnologiyası 

3110.03 Xüsusi zootexniya, heyvandarlıq məhsullarının istehsalı texnologiyası  

 

2. Jurnal ildə 4 dəfə nəşr edilir. 

3. Məqalələr azərbaycan, ingilis, türk və rus dillərində qəbul olunur. 

4. Jurnalda baxılan elm və ya texnologiya sahəsində qabaqçıl olan dünya ölkələrindən daxil olan   

    məqalələrin çapına yer verilir. 

5. Jurnal öz profilinə uyğun məqalələri dərc edir. Jurnalın texnika və aqrar elm sahələri üzrə 

bölmələri vardır.   

6. Мəqalələrin mətnləri Times New Roman-12 şrifti ilə (məsələn, Azərbaycan dilində latın 

əlifbası, türk dilində türk əlifbası, rus dilində kiril əlifbası, ingilis dilində ingilis əlifbası ilə) 1 

intervalla çap olunmalıdır. Məqalə A4 formatında aşağıdakı kimi yerləşdirilməlidir: soldan- 25 

mm, sağdan- 15 mm, yuxarıdan- 20 mm, aşağıdan- 20 mm, abzas-1,25.  Müəlliflər məqalələri 

hazırlamaq üçün MS Word ŞABLON faylından istifadə edə bilərlər. 

7. Jurnalda hər bir məqalə yeni səhifədə verilir və səhifənin yuxarısında jurnalın adını, ilini, 

cildini, sayını, məqalənin başlanğıc və son səhifələrini bildirən başlıq (zastavka) göstərilir. 

8. Məqalə aşağıdakı kimi tərtib olunmalıdır: səhifənin əvvəlində UOT indeksləri və ya PACS 

tipli kodlar göstərilməli, sonra məqalənin adı, daha sonara müəllif(lər)in soyadı, adı, atasının adı,   

işlədiyi müəssisə(lər) və həmin müəssisənin (müəssisələrin) ünvan(lar)ı, müəllif(lər)in elektron 

poçt ünvan(lar)ı göstərilməlidir. 

9. Məqalənin əvvəlində onun yazıldığı dildə 150-300 işarədən ibarət xülasə və 5-10 sözdən 

ibarət açar sözlər verilməlidir. Açar sözlər üç dildə (məqalənin və xülasələrin yazıldığı dillərdə) 

verilməlidir. Tədqiqat işlərinin nəticələrinə həsr olunmuş məqalələrin həcmi 6-15 səhifə, icmal 

məqalələrin həcmi isə 20 səh-yə qədər olmalıdır. 

10. Məqalənin quruluşu əsasən aşağıdakı ardıcıllığı təmin etməlidir: giriş, elmi-praktiki və 

nəzəri-metodoloji əsaslandırma, istifadə olunan materiallar, avadanlıq və cihazlar, tədqiqat 

obyektləri və üsulları (metodları), tədqiqatın aparılma qaydası və yeri, nəticələrin işlənməsi 

üsulları, alınmış nəticələr və onların müzakirəsi, nəticə və təkliflər, ədəbiyyat siyahısı. Zəruri 

hallarda məqalənin məzmunundan asılı olaraq müəllif(lər) tərəfindən məqalənin quruluşunda 

müəyyən dəyişikliklər aparıla bilər.  

11. Məqalədə verilən şəkillər ardıcıl olaraq nömrələnməlidir. Şəkilaltı yazıda 15-dən artıq söz 

olmamalıdır. Şəkillər üçün PNG və JPEG formatları uyğun hesab edilir. Bütün şəkillər mətnin 

sonunda deyil, istinad olunduğu müvafiq yerlərində yerləşdirilməlidir. Məqalədə verilən 

cədvəllər də ardıcıl olaraq nömrələnməlidir. Cədvəlin adında və orada verilən abriviaturaların 

izahında 15-dən artıq söz olmamalıdır. Bütün cədvəllər mətnin sonunda deyil, istinad olunduğu 

müvafiq yerlərində yerləşdirilməlidir. Məqalənin mətnində  bütün şəkil və cədvəllərə istinadlar 

olmalıdır. 

12. Elmi məqalənin sonunda elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq müəllif(lər)in 

gəldiyi elmi nəticə, işin elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və s. aydın və 

əsaslandırılmış şəkildə verilməlidir.    

https://lsu.edu.az/new/PDF/Elmi%20x%C9%99b%C9%99rl%C9%99r/Tebiet-1.docx


13. Məqalənin mövzusu ilə bağlı elmi mənbələrə istinadlar olmalıdır. Məqalənin sonunda verilən 

ədəbiyyat siyahısı ya istinad olunan ədəbiyyatların mətndə rast gəlindiyi ardıcıllıqla(məsələn, [1] 

və ya [1, s.119] kimi işarə olunmalı), ya da əlifba ardıcıllığı ilə nömrələnməlidir. Eyni 

ədəbiyyata mətndə başqa bir yerdə təkrar istinad olunarsa, onda istinad olunan həmin ədəbiyyat 

əvvəlki nömrə ilə göstərilməlidir. 

14. 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 

tədbirlərin materiallarına 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. 

15. Ədəbiyyat siyahısı Essentials APA Style üslubunda tərtib edilməlidir. 

16. Məqalənin sonundakı ədəbiyyat siyahısında son 5-10 ilin elmi məqalələrinə, 

monoqrafiyalarına və digər etibarlı mənbələrinə üstünlük verilməlidir. 

17. Dərc olunduğu dildən əlavə başqa iki dildə məqalənin xülasəsi verilməlidir. Məqalələnin 

müxtəlif dillərdə olan xülasələri bir-birinin eyni olmalı və məqalənin məzmununa uyğun 

olmalıdır. Məqalədə müəllifin və ya müəlliflərin gəldiyi elmi nəticə, işin elmi yeniliyi, tətbiqi 

əhəmiyyəti və s. xülasədə yıgcam şəkildə öz əksini tapmalıdır. Xülasələr elmi və qramatik 

baxımdan ciddi redaktə olunmalıdır. Hər bir xülasədə məqalənin adı, müəllifin və ya müəlliflərin 

tam adı göstərilməlidir. 

 18. Ədəbiyyat siyahısına əsasən məqalənin mövzusuna aid ən yeni (son 5-10 ilin) istinadlar 

daxil edilməlidir. Mətndə ədəbiyyat siyahısındakı bütün mənbələrə istinad edilməlidir. 

19. Dərc olunduğu dildən əlavə başqa iki dildə məqalənin xülasəsi verilməlidir. Məqalənin 

müxtəlif dillərdə olan xülasələri bir-birinin eyni olmalı və məqalənin məzmununu əks 

etdirməlidir. Məqalədə müəllif(lər)in gəldiyi elmi nəticə, işin elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti və 

s. xülasədə yığcam şəkildə öz əksini tapmalıdır. Məqalə və xülasə elmi və qrammatik baxımdan 

ciddi redaktə olunmalıdır. Hər bir xülasədə məqalənin adı, müəllif(lər)in soyadı və inisialı tam 

göstərilməlidir. 

20. Açar sözlər üç dildə - məqalənin və xülasələrin yazıldığı dillərdə verilməlidir. 

21. Məqalənin redaksiyaya daxil olma, təkrar işlənməyə göndərilmə çapa qəbul olunma tarixləri  

sonda göstərilir. 

22. Məqalədə plagiatlıq faktı aşkar edildikdə və müəllif (lər) tərəfindən elmi etik qaydalar 

pozulduqda?? məqalə dərc olunmur və geri qaytarılır. 

23. Jurnala  təqdim edilən məqalə başqa jurnalda çap olunmamalı və ya digər jurnallara çap üçün 

göndərilməməlidir. Əsas tələb onun yüksək elmi meyarlara (aktuallıq, elmi yenilik və s.) 

uyğunluğudur.     

24. Jurnalda dərc edilən məqalələrdə müəlliflik hüququ qorunur və bu məqalələrin bütün nəşr 

hüquqları eksklyuziv olaraq “Texnika və Aqrar elmləri” jurnalına aiddir. 

25. Məqalələr anonim rəyçilərin (ekspertlərin) gizli rəyindən sonra sahə redaktoru (baş 

redaktorun sahə üzrə müavini) və ya redaksiya heyətinin mütəxəssis üzvlərindən biri tərəfindən 

çapa tövsiyə və ya təqdim olunmalıdır. Məqalənin sonunda onu çapa təqdim edən sahə 

redaktorunun (baş redaktorun sahə üzrə müavini) və ya redaksiya heyəti üzvünün adı (tam 

şəkildə), onun elmi titulu, elmi dərəcəsi və elmi adı qeyd olunmalıdır. Təqdim olunan məqalənin 

dərc olunmasından imtina edildiyi halda dövri elmi nəşrin redaksiyası yazılı şəkildə müəllifə 

əsaslandırılmış imtina cavabı göndərməlidir. 

26. Jurnalın redaksiyası məqalənin dərc olunması ilə əlaqədar olaraq müəllif və ya müəlliflərin 

razılığını, göndərilən məqalənin əvvəllər dərc olunmadığını (məqalənin tezis şəklində dərc 

olunmuş variantı istisna olmaqla), məqalənin hər hansı bir dildəki variantının eyni zamanda digər 

dövri elmi nəşrlərə göndərilmədiyini və məqalə ilə bağlı elmi-tədqiqat işinin hansı müəssisədə 

yerinə yetirildiyini əks etdirən anket hazırlamalıdır. Bu anketi müəllif(lər) imzalayıb redaksiyaya 



göndərməli və ya dövri elmi nəşrin saytına daxil olub anketin elektron variantını doldurmalı və 

onu elektron təsdiqləməlidir(lər). 

27. Jurnalda «əvvəli ötən saylarımızda», «ardı növbəti nömrədə» adı altında seriya məqalələrin 

dərc olunmasına icazə verilmir. 

28. Jurnalın əvvəlki nömrələrində dərc olunmuş məqalələrdə rast gəlinən ciddi səhvlər və ya 

texniki qüsurlara dair düzəliş və qeydlər elmi nəşrin növbəti nömrələrindən birində müəllif(lər) 

tərəfindən yenidən verilə bilər. Bu halda əvvəlki məqalə ilə «DÜZƏLİŞ» bölməsində verilən 

məqalənin adı eyni olmalıdır. 

29. Jurnalın zəruri nüsxələri, texnika və aqrar elmləri sahələrinin ixtisaslarına uyğun olaraq, 

Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların avtoreferatlarının göndərildiyi təşkilatlara, o 

cümlədən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasına 

göndərilir. Jurnalın hər bir nömrəsinin nəzərdə tutulmuş kitabxanalardan hər birinə göndərilən 

nüsxələrinin sayı ən azı iki nüsxədir. 

30. Jurnal redaksiyasına doktorant və dissertantlardan həmin elmi nəşrdə məqalələrin dərc 

olunması üçün rüsum alınmasına icazə verilmir. 

31. Təqdim olunan məqalənin dərc olunmasından imtina edildiyi halda jurnalın redaksiyası 

müəllifə yazılı şəkildə əsaslandırılmış imtina cavabı göndərilir  

32. Məqalənin göndəriləcəyi ünvan: technoagrarian@lsu.edu.az; mikailbyst@mail.ru              
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Requirements for the publication of articles in the journal "Technical and Agricultural 

Sciences". 

International scientific-practical magazine of Lankaran State University "Technology and 

Agrarian Sciences" Ministry of Education of the Republic of Azerbaijan by decision of the 

Scientific Council of Lankaran State University dated April 27, 2022 (Protocol No. 04), 

University No. 4/38, May 11, 2022 International standard identification number (ISSN 0000-

0000) established according to the order dated 00.00.0000 and by the decision dated 00.00.0000 

(protocol No. 00-R) of the Presidium of the Supreme Attestation Commission under the 

President of the Republic of Azerbaijan " The list of periodical scientific publications 

recommended to publish the main results of dissertations in the Republic of Azerbaijan" is 

included in the sections of technical and agricultural sciences. 

1. The journal mainly publishes articles corresponding to its profile in the following areas of 

science: 
3309.01 Food technology 

2422.01 Biotechnology 

3302.01 Biochemical technology 

mailto:@lsu.edu.az


3310.01 Industrial technology 

3313.02 Machinery, equipment and processes (by branches food, textile and light industry, 

                  agriculture, etc.) 

2004.01 Dynamics, strength of machines, devices and devices (by branches food, 

                  textile and light industry, agriculture, etc.) 

3343.01 Theoretical foundations of heat engineering (by branches of food, textile and light 

              industry, agriculture, etc.) 

3326.01 Technology of textile and light industrial materials and products 

3308.01 Technology and environmental engineering 

3303.01 Chemical technology and engineering (organic technology) 

3338.01 System analysis, management and information processing (by industry) 

2426.01 Ecology 

2391.01 Environmental chemistry 

2406.02 Biochemistry 

2414.01 Microbiology 

2411.01 Human and animal physiology 

2411.02 Plant physiology 

2432.01 Biological resources 

3333.01 Organization of production (by branches of food, textile and light industry, agriculture, 

etc.) 

5312.01 Economics of the industry (by branches of food, textile and light  industry, agriculture, 

etc.) 

2511.01 Soil science 

2528.01 Agriculture, land cadastre and monitoring 

3101.01 Agrochemistry 

3102.01 Agricultural machinery 

3103.01 Agricultural engineering 

3103.02 General agriculture 

3103.03 Soil science and agrophysics 

3103.04 Breeding and seed production 

3103.05 Medicinal and essential oil plants 

3103.06 Plant protection 

3103.07 Crop production 

3103.08 Fruit growing and viticulture 

3103.09 Vegetable growing 

3103.10 Subtropical crops 

3106.01 Forestry 

3106.02 Forest agglomeration, creation of protective forests and greening of settlements 

3107.01 Horticulture 

3108.01 Phytopathology 

3109.01 Veterinary 

3110.01 Breeding, selection, genetics and reproduction of farm animals 

3110.02 Feeding of farm animals and feed technology 

3110.03 Special zootechnics, technology for the production of livestock products 

 

2. The journal is published 4 once a year. 

3. Articles are accepted in Azerbaijani, English Turkish and Russian. 

4. The journal publishes articles from the leading countries of the world in the field of science or 

technology. 

5. The journal publishes articles on its profile. The journal has sections on technical and 

agricultural sciences. 

6. The texts of articles should be printed in Times New Roman-12 font (for example, Latin in 



Azerbaijani, Turkish alphabet in Turkish, Cyrillic in Russian, English alphabet in English) with 1 

interval. The article should be placed on A4 format as follows: left- 25 mm, right- 15 mm, top- 

20 mm, bottom-20 mm, paragraph-1.25. Authors can use the MS Word TEMPLATE file to 

prepare articles. 

7. Each article in the journal is given on a new page, and at the top of the page there is a header 

indicating the name of the journal, year, volume, number, beginning and end of the article. 

8. The article should be formatted as follows: at the beginning of the page, indicate the UOT 

indices or PACS type codes, then the title of the article, then the last name, first name, 

patronymic of the author (authors), the institution (s) in which he works, and the address of this 

institution(s), e-mail address(es) of the author(s). 

9. At the beginning of the article, an abstract of 150-300 characters and keywords of 5-10 words 

in the language in which it is written should be given. Key words should be given in three 

languages (the languages in which the article and abstract are written). The volume of articles 

devoted to the results of research works should be 6-15 pages, and the volume of review articles 

should be up to 20 pages. 

10. The structure of the article should basically provide the following sequence: introduction, 

scientific, practical and theoretical and methodological substantiation, materials, equipment and 

devices used, research objects and methods (methods), order and place of the research, methods. 

processing of results, obtained results and their discussion, results and proposals, list of 

references. Depending on the content of the article, the author (authors), if necessary, may make 

certain changes to the structure of the article. 

11. The figures given in the article must be consecutively numbered. The signature should not be 

more than 15 words. The PNG and JPEG formats are considered suitable for images. All images 

should be placed where they are linked, and not at the end of the text. The tables given in the 

article should also be numbered consecutively. The title of the table and the explanation of the 

abbreviations given in it should not exceed 15 words. All tables should be located in the 

appropriate places of references, and not at the end of the text. All figures and tables should be 

referenced in the text of the article. 

12. At the end of a scientific article, according to the nature of the scientific field and the nature 

of the article, the scientific conclusion of the author (authors), the scientific novelty of the work, 

the significance of the application, economic efficiency, etc. are indicated. must be given in a 

clear and justified manner. 

13. There should be links to scientific sources related to the topic of the article. The list of 

references at the end of the article should be numbered either in the order in which the cited 

literature is mentioned in the text (for example, [1] or [1, p. 119]), or in alphabetical order. If the 

same literature is cited again elsewhere in the text, then the cited literature is indicated by the 

same number. 

14. Information about each reference given in the bibliography must be complete and accurate. A 

bibliographic description of the cited source should be given depending on its type (monograph, 

textbook, scientific article, etc.). When referring to scientific articles, materials or abstracts of 

symposiums, conferences and other prestigious scientific events, it is necessary to indicate the 

title of the article, report or dissertation. When providing a bibliographic description of the cited 

source, the requirements of the "Reference literature" section of the "Reference literature" 

section of the current instruction of the Higher Attestation Commission under the President of 

the Republic of Azerbaijan "Rules for defending dissertations" must be observed. take as a basis. 

15. The bibliography should be written in the Essentials APA style. 

16. In the list of references at the end of the article, preference should be given to scientific 

articles, monographs and other reliable sources for the last 5-10 years. 

17. In addition to the language in which it is published, the summary of the article should be 

given in two more languages. Abstracts of the article in different languages must be identical to 

each other and correspond to the content of the article. In the article, the scientific conclusion of 

the author or authors, the scientific novelty of the work, the significance of the application, etc. 



should be summarized in the summary. Abstracts must be strictly edited from a scientific and 

grammatical point of view. Each abstract must include the title of the article and the full name of 

the author or authors. 

18. According to the list of literature, the most recent (last 5-10 years) references related to the 

topic of the article should be included. All sources in the bibliography should be cited in the text. 

19. In addition to the language in which it is published, the summary of the article should be 

given in two additional languages. An abstract of an article in different languages should be 

identical and reflect the content of the article. In the article, the scientific conclusion of the 

author (s), the scientific novelty of the work, the significance of the application, etc. should be 

summarized in the summary. The article and abstract must be strictly edited from a scientific and 

grammatical point of view. Each thesis must contain the full title of the article, the surname and 

initials of the author (authors). 

20. Keywords should be given in three languages - the languages in which the article and 

abstract are written. 

21. At the end, the dates of receipt of the article by the editorial office, direction for revision and 

acceptance for publication are indicated. 

22. If a fact of plagiarism is found in the article and violation by the author (authors) of the rules 

of scientific ethics, the article is not published and is not returned. 

23. An article submitted to a journal must not be published in another journal or submitted to 

other journals for publication. The main requirement is its compliance with high scientific 

criteria (relevance, scientific novelty, etc.). 

24. Articles published in the journal are protected by copyright, and all publications of these 

articles the rights belong exclusively to the journal "Technical and agricultural sciences". 

25. Articles should be recommended or submitted for publication by a visiting editor (deputy 

editor-inchief on topics) or one of the specialist members of the editorial board after receiving a 

confidential opinion from anonymous reviewers (experts). At the end of the article, the surname 

(in full) of the profile editor (deputy chief editor on topics) or a member of the editorial board, 

his academic title, academic degree and academic name are indicated. In case of refusal to 

publish the submitted article, the editor of the periodical scientific publication must send the 

author a reasoned response in writing. 

26. In connection with the publication of the article, the editors of the journal confirm the 

consent of the author or authors that the submitted article has not been previously published 

(with the exception of the version of the article published in the form of a thesis), so that the 

version of the article in any language is not sent simultaneously to other scientific periodicals, 

and that the scientific article related to the article is to prepare a questionnaire reflecting the 

institution in which the research work was carried out. The author(s) must sign this questionnaire 

and send it to the editor or visit the website of a scientific periodical, fill out the electronic 

version of the questionnaire and confirm it electronically. 

27. It is not allowed to publish serial articles in the journal under the heading “in our previous 

issues” or “in the next issue”. 

28. Corrections and comments about serious errors or technical shortcomings found in articles 

published in previous issues of the journal may be republished by the author (authors) in one of 

the next issues of the scientific publication. The title of the article listed in the FIX section must 

be the same as the title of the previous article. 

29. Necessary copies of the journal are sent to organizations of the Republic of Azerbaijan, to 

which abstracts of dissertations are sent, including the Higher Attestation Commission under the 

President of the Republic of Azerbaijan, in accordance with the specializations of technical and 

agricultural sciences. 

The number of copies of each issue of the journal sent to each of these libraries is at least two 

copies. 

30. The editors of the journal are not allowed to charge fees for the publication of articles in this 

scientific publication from doctoral students and dissertators. 



31. In case of refusal to publish the submitted article, the editors of the journal send the author a 

written reasoned response. 

32. Address to which the article will be sent: technoagrarian@lsu.edu.az; mikailbyst@mail.ru 

AUTHOR´S PROFILE 

Surname, name and patronymic  

Workplace  

Position  

Scientific degree  

Scientific name  

ORCİD  

Title of the article  

Address  

E-mail address  

Contact nomber  

 

 

"Teknik ve Tarım Bilimler" dergisinde makale yayınlama şartları: 

 

Lenkeran Devlet Üniversitesinin "Teknik ve Tarım Bilimleri" dergisi Azerbaycan Cumhuriyeti 

Bilim ve Eğitim Bakanlığı Lenkeran Devlet Üniversitesi Bilim Kurulunun 27 nisan 2022 tarihli 

(04 No.lu Protokol) kararı ile kurulmuş, 00.00.0 tarihinde Uluslararası Standart Seri Numarası 

(ISSN 0000-0000) ve 00.00.0000 tarihi itibariyle (...............No.lu Protokol) Azerbaycan 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına bağlı Yükseköğretim Kurulunca, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde 

makale yayınları için tavsiye edilen bilimsel yayınlar listesinin teknik ve tarım bilimler 

bölümlerine dahil edilmiştir. 

1. Dergi, öncelikli olarak aşağıdaki bilim alan profiline uygun makaleleri yayınlar: 

 

3309.01 Gıda ürünleri teknolojisi 

2422.01 Biyoteknoloji 

3302.01 Biyokimyasal teknoloji 

3310.01 Endüstriyel teknoloji 

3313.02 Makine, teçhizat ve işlemler (gıda sanayi, tekstil ve hafif sanayi, tarım 

                  ve benzeri. alanlara göre) 

2004.01 Makinelerin, cihazların ve aparatların dinamiği, kararlılığı (gıda endüstrisi, 

                 tekstil ve hafif sanayi, tarım vb. alanlara göre) 

3343.01 Isıtma teknolojisinin teorik temelleri (gıda, tekstil ve hafif sanayi, tarım vb. için) 

3326.01 Tekstil ve hafif sanayi malzemeleri ve ürünleri teknolojisi 

330801 Çevre teknolojisi ve mühendisliği 

3303.01 Kimya teknolojisi ve mühendisliği (organik madde teknolojisi üzerine) 

3338.01 Sistematik analiz, yönetim ve bilgi işleme (alanlara göre) 

2426.01 Ekoloji (gıda sanayi, tekstil ve hafif sanayi, agroekoloji vb. için) 

2391.01 Çevre kimyası 

2406.02 Biyokimya 

2414.01 Mikrobiyoloji 

2411.01 İnsan ve hayvan fizyolojisi 

2411.02 Bitki fizyolojisi 

2432.01 Biyolojik kaynaklar 

3333.01 Üretim organizasyonu (gıda sanayi, tekstil ve hafif sanayi vb. için) 

5312.01 Bölge ekonomisi (gıda sanayi, tekstil ve hafif sanayi ve tarım, vb.) 

2511.01 Toprak bilimi 

2528.01 Arazi yapısı, kadastro ve izleme 



3101.01 Tarım kimyası 

3102.01 Ziraat mühendisliği 

3103.01 Genel çiftçilik 

 3103.02 Arazi ıslahı, ıslahı ve muhafazası 

3103.03 Toprak bilimi ve tarım fiziği 

3103.04 Islah ve tohumluk üretimi 

3103.05 Tıbbi ve uçucu yağ bitkileri 

3103.06 Bitki koruma 

3103.07 Mahsul üretimi 

3103.08 Meyvecilik ve bağcılık 

3103.09 Sebze üretimi 

3103.10 Subtropikal bitkiler 

3106.01 Ormancılık, orman yapısı ve orman vergilendirmesi 

3106.02 Orman yığılması, koruyucu ormanların ve yerleşim yerlerinin kurulması 

              yeşillendirme 

3107.01 Bahçıvanlık 

3108.01 Fitopatoloji 

3109.01 Veterinerlik bilimi 

3110.01 Tarım hayvanlarının yetiştirilmesi, genetiği ve çoğaltılması 

3110.02 Tarım hayvanlarının beslenmesi ve yem teknolojisi 

3110.03 Özel zootekni, hayvancılık ürünlerinin üretim teknolojisi 

 

2. Dergi yılda 4 kez yayınlanır  

3. Makaleler Azerice, İngiliz, Türkçe ve Rusça dillerinde kabul edilir. 

4. Dergi, bilim ve teknoloji alanlarında gelişmiş ülkelerden olan makalelere öncelik veriyor. 

5. Makalelerin metinleri Times New Roman-12 punto ile (örneğin Azerice Latin alfabesi, Türkçe 

Türk alfabesi, Rusça Kiril alfabesi, İngilizce İngiliz alfabesi) 1 aralıklı olarak yazılmalıdır. 

Makale A4 formatında aşağıdaki şekilde yerleştirilmelidir: sol-25 mm, sağ- 15 mm, üst- 20 mm, 

alt- 20 mm, paragraf-1.25. Yazarlar makaleleri hazırlamak için MS Word ŞABLON dosyasını 

kullanmalıdır. 

6. Makale şu şekilde tasarlanmalıdır: Sayfa başında Evrensel Onlu Sınıflama (UDC) indeksleri 

veya Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemleri (PACS) tipi kodlar belirtilmeli, ardından 

makalenin adı, ardından soyadı, adı, yazar(lar)ın soyadı, adı yazılmalıdır. çalıştığı kurum ve 

kuruluşun adresi, yazar(lar)ın e-posta adresi, posta adres(ler)i belirtilmelidir. Makalenin başında 

150-300 karakterlik bir özet ve yazıldığı dilde 5-10 kelimelik anahtar kelimeler verilmelidir. 

Araştırma çalışmalarının sonuçlarına ayrılan makalelerin hacmi 6-15 sayfa, derleme 

makalelerinin hacmi ise 20 sayfayı geçmemelidir. 

7. Makalenin yapısı esas olarak aşağıdaki sırayı sağlamalıdır: giriş, bilimsel-pratik ve teorik-

metodolojik gerekçe, kullanılan materyaller, ekipman ve cihazlar, araştırma nesneleri ve 

yöntemleri (yöntemler), elde edilen sonuçlar ve bunların tartışılması, sonuç ve öneriler, literatür 

listesi. Makalenin içeriğine bağlı olarak, gerekirse yazar(lar) tarafından makalenin yapısında bazı 

değişiklikler yapılabilir.  

8. Makalede verilen resimler ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Resimaltı yazı 15 kelimeyi 

geçmemelidir. PNG ve JPEG formatları resimler için uygun kabul edilir. Tüm resimler metnin 

sonuna değil, ilgili referans yerlerine yerleştirilmelidir. Makalede verilen tablolar da ardışık 

olarak numaralandırılmalıdır. Tablo adı ve burada verilen açıklamalar 15 kelimeyi geçmemelidir. 

Tüm tablolar metnin sonuna değil, ilgili referans yerlerine yerleştirilmelidir. Tüm şekil ve 

tablolara makale metninde atıfta bulunulmalıdır. 

9. Bilimsel makalenin sonunda, bilimsel alanın ve makalenin niteliğine göre bilimsel sonucu, 

eserin bilimsel yeniliği, uygulamanın önemi, ekonomik verimliliği vb. açık ve gerekçeli bir 

şekilde verilmelidir. 

10. Makalenin konusu ile ilgili bilimsel kaynaklara atıfta bulunulmalıdır. Makalenin sonunda 



verilen kaynaklar listesi, alıntı yapılan literatürün metinde bulunduğu sırayla belirtilmelidir 

(örneğin, [1], [2] veya [1, s.119], [2] , s.39]) veya alfabetik sıraya göre numaralandırılmalıdır. 

Aynı literatüre makalenin birkaç yerinde atıfta bulunuluyorsa, o literatür aynı numara ile 

belirtilmelidir. 

11. Referanslar Essentials APA Stilinde yazılmalıdır. 

12. Atıf yapılan kaynağın bibliyografik tanımını sunarken, Azerbaycan Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanı'na bağlı Yükseköğretim Kurulun "Tezlerin Derlenmesine İlişkin Kurallar"ın 

"Başvurulan Literatür"bölümünün 10.2-10.4.6 maddelerinin gerekliliklerine uyulmalıdır. 

13. Kaynak listesine göre makalenin konusu ile ilgili en son (son 5-10 yıl) kaynaklara yer 

verilmelidir. Kaynakçadaki tüm kaynaklar metin içinde belirtilmelidir. 

14. Makalenin yayınlandığı dile ek olarak, makalenin diğer iki dilde bir özeti sunulmalıdır. 

Makalenin farklı dillerdeki özetleri aynı olmalı ve makalenin içeriğini yansıtmalıdır. Makalede 

yazar(lar)ın bilimsel sonucu, eserin bilimsel yeniliği, uygulamanın önemi vb. özete tam olarak 

yansıtılmalıdır. Makale ve özet, bilimsel ve dilbilgisi açısından sıkı bir şekilde düzenlenmelidir. 

Her özet, makalenin tam başlığını, yazar(lar)ın soyadını ve adının baş harflerini içermelidir. 

15. Anahtar kelimeler üç dilde (makale ve özetlerin yazıldığı dillerde) verilmelidir. 

16. Yayına giriş, yeniden işlemeye gönderme, baskıya kabul tarihleri makalenin sonunda 

gösterilir. 

17. Makalede intihal gerçeğinin bulunması ve yazar(lar) tarafından bilimsel etik kuralların ihlal 

edilmesi durumunda makale yayınlanmaz ve geri iade edilir. 

18. Dergiye gönderilen makale başka bir dergide yayınlanmamalı veya yayınlanmak üzere başka 

dergilere gönderilmemelidir. Temel gereklilik, makalenin yüksek bilimsel kriterlere 

uygunluğudur. 

19. Dergide yayınlanan yazılar telif hakları ile korunmakta olup, bu yazıların tüm yayın hakları 

"Teknik ve Tarım Bilimler" dergisine aittir. 

20. Makaleler, alanla ilgili editörü (baş editör yardımcısı) veya editör kadrosunun uzman 

üyelerinden biri tarafından, hakemlerin (uzmanların) gizli görüşü alındıktan sonra önerilir veya 

yayınlanmak üzere sunulur. Makalenin sonunda, makaleyi basına sunan alanla ilgili editörünün 

(baş editör yardımcısı) veya yayın kurulu üyesinin adı (tam), akademik unvanı gösterilir. 

21. Gönderilen makalenin yayınlanmasının reddedilmesi durumunda, derginin editörlüğü yazara 

yazılı gerekçeli cevap gönderir. 

22. Makalenin gönderileceği adres: technoagrarian@lsu.edu.az; mikailbyst@mail.ru 

YAZAR İÇİN ANKET 

Soyadı, adı ve 

baba adı 

 

 

İş yeri  

Pozisyonu  

Akademik unvanı  

ORCİD kodu  

Makale başlığı  

Adres  
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İletişim numarası  

 

 

Требования к публикации статей в Международном научно-практическом журнале 

«Технические и сельскохозяйственные науки» 

Журнал «Техника и аграрные науки», учрежденный Лянкяранским государственным 

университетом Министерства образования Азербайджанской Республики по решению 

Ученого совета Лянкяранского государственного университета от 27 апреля 2022 года 



(протокол №04) Международный стандартный идентификационный номер (ISSN 0000-

0000), установленный в соответствии с приказом от 00.00.0000 от 2022 года и решением 

Президиума Высшей аттестационной комиссии при Президенте Азербайджанской 

Республики от 00.00.0000 (протокол № 00-р) Включен в разделы технических и 

сельскохозяйственных наук «Списка периодических научных изданий, рекомендуемых 

для публикации основных результатов диссертаций в Азербайджанской Республике». 

1. В журнале преимущественно публикуются статьи, соответствующие его профилю, по 

следующим областям науки: 

3309.01 Технология пищевых продуктов 

2422.01 Биотехнология 

3302.01 Биохимическая технология 

3310.01 Промышленная технология 

3313.02 Машины, оборудование и процессы (по отраслям пищевая, текстильная и легкая  

              промышленность, сельского хозяйства и т.д.) 

2004.01 Динамика, устойчивость машин, приборов и аппаратов (по отраслям пищевая  

           промышленность, текстильная и легкая промышленность, сельское хозяйство и т.д.) 

3343.01 Теоретические основы теплотехники (по отраслям пищевой, текстильной и легкой 

               промышленности, сельского хозяйства и др.) 

3326.01 Технология текстильных и легких промышленных материалов и изделий 

3308.01  Технология и инженерия окружающей среды 

3303.01 Химическая технология и инженерия (по технологии органических веществ) 

3338.01 Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) 

2426.01 Экология (по отраслям пищевой, текстильной и легкой промышленности,  

              агроэкологии и др.) 

2391.01 Химия окружающей среды 

2406.02 Биохимия 

2414.01 Микробиология 

2411.01 Физиология человека и животных 

2411.02 Физиология растений 

2432.01 Биологические ресурсы 

3333.01 Организация производства (по отраслям пищевой промышленности, текстильной 

              и легкой промышленности, аграрного производства и т.д.) 

5312.01 Экономика отрасли (по отраслям пищевой промышленности, текстильной и  

              легкой промышленности и сельского хозяйства и т.д.) 

2511.01 Почвоведение 

2528.01 Землеустройства, земельный кадастр и мониторинг 

3101.01 Агрохимия 

3102.01 Агроинженерия 

3103.01 Общее земледелие 

3103.02 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 

3103.03 Почвоведение и агрофизика 

3103.04 Селекция и семеноводство 

3103.05 Лекарственные и эфиромасличные растения 

3103.06 Защита растений 

3103.07 Растениеводство 

3103.08 Плодоводство и виноградарство 

3103.09 Овощеводство 

3103.10 Субтропические культуры 

3106.01 Лесное хозяйство, структура леса и таксация леса 

3106.02 Лесная агломерация, создание защитных лесов и озеленение населенных пунктов 

3107.01 Садоводство 



3108.01 Фитопатология 

3109.01 Ветеринария 

3110.01 Разведение, селекция, генетика и размножение сельскохозяйственных животных 

3110.02 Кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов 

3110.03 Специальная зоотехника, технология производства продуктов животноводства 

 

2. Журнал выходит 4 раза в год. 

3. Статьи принимаются на азербайджанском, английском, турецком и русском языках. 

4. В журнале публикуются статьи из ведущих стран мира в области науки или техники. 

5. Журнал публикует статьи по своему профилю. В журнале есть разделы по техническим 

и сельскохозяйственным наукам. 

6. Тексты статей должны быть напечатаны шрифтом Times New Roman-12 (например, 

латиница на азербайджанском языке, турецкий алфавит на турецком языке, кириллица на 

русском языке, английский алфавит на английском языке) через 1 интервал. Статья 

должна быть размещена на формате А4 следующим образом: слева-25 мм, справа-15 мм, 

сверху-20 мм, снизу- 20 мм, абзац-1.25. Авторы могут использовать файл MS Word 

TEMPLATE для подготовки статей. 

7. Каждая статья в журнале дается на новой странице, а вверху страницы располагается 

шапка с указанием названия журнала, года, тома, номера, начала и конца статьи. 

8. Статья должна быть оформлена следующим образом: в начале страницы указываются 

индексы УОТ или коды типа PACS, затем название статьи, затем фамилия, имя, отчество 

автора (авторов), должны быть указаны учреждение(я), в котором он работает, и адрес 

этого учреждения(й), адрес(а) электронной почты автора(ов). 

9. В начале статьи следует давать аннотацию объемом 150-300 знаков и ключевые слова 

объемом 5-8 слов на том языке, на котором она написана. Ключевые слова должны быть 

даны на трех языках (языках, на которых написана статья и тезисы). Объем статей, 

посвященных результатам научно-исследовательских работ, должен составлять 6-15 

страниц, а объем обзорных статей - до 20 страниц. 

10. Структура статьи должна в основном обеспечивать следующую последовательность: 

введение, научно-практическое и теоретико-методическое обоснование, используемые 

материалы, оборудование и приборы, объекты исследования и методы (методы), порядок 

и место проведения исследования, методики. обработки результатов, полученные 

результаты и их обсуждение, результаты и предложения, список литературы. В 

зависимости от содержания статьи автором (авторами) при необходимости могут быть 

внесены определенные изменения в структуру статьи. 

11. Рисунки, приведенные в статье, должны быть последовательно пронумерованы. 

Подпись не должна быть больше 15 слов. Форматы PNG и JPEG считаются подходящими 

для изображений. Все изображения должны располагаться там, где на них есть ссылки, а 

не в конце текста. Таблицы, приведенные в статье, также должны быть пронумерованы 

последовательно. Название таблицы и расшифровка приведенных в ней сокращений не 

должны превышать 15 слов. Все таблицы должны располагаться в соответствующих 

местах ссылок, а не в конце текста. На все рисунки и таблицы должны быть ссылки в 

тексте статьи. 

12. В конце научной статьи по характеру научной области и характеру статьи указывается 

научный вывод автора (авторов), научная новизна работы, значимость применения, 

экономическая эффективность, и т.п. должны быть даны в ясной и обоснованной форме. 

13. Должны быть ссылки на научные источники, относящиеся к теме статьи. Список 

литературы в конце статьи должен быть пронумерован либо в порядке упоминания 



цитируемой литературы в тексте (например, [1] или [1, с.119]), либо в алфавитном 

порядке. Если эта же литература снова цитируется в другом месте текста, то цитируемая 

литература указывается прежним номером. 

14. Информация о каждой ссылке, приведенной в библиографии, должна быть полной и 

точной. Библиографическое описание цитируемого источника следует давать в 

зависимости от его вида (монография, учебник, научная статья и т.п.). При ссылке на 

научные статьи, материалы или тезисы симпозиумов, конференций и других престижных 

научных мероприятий необходимо указывать название статьи, доклада или диссертации. 

При предоставлении библиографического описания цитируемого источника должны 

соблюдаться требования раздела «Справочная литература» раздела «Справочная 

литература» действующей инструкции Высшей аттестационной комиссии при Президенте 

Азербайджанской Республики «Правила защиты диссертаций». брать за основу. 

15. Список литературы должен быть написан в стиле Essentials APA. 

16. В списке литературы в конце статьи предпочтение следует отдавать научным статьям, 

монографиям и другим достоверным источникам за последние 5-10 лет. 

17. Помимо языка, на котором она опубликована, резюме статьи должно быть дано еще на 

двух языках. Тезисы статьи на разных языках должны быть идентичны друг другу и 

соответствовать содержанию статьи. В статье научный вывод автора или авторов, научная 

новизна работы, значимость применения и т.п. должны быть кратко отражены в резюме. 

Тезисы должны быть строго отредактированы с научной и грамматической точки зрения. 

Каждый тезис должен включать название статьи и полное имя автора или авторов. 

18. Согласно списку литературы должны быть включены самые свежие (последние 5-10 

лет) ссылки, относящиеся к теме статьи. Все источники в библиографии должны быть 

процитированы в тексте. 

19. В дополнение к языку, на котором она опубликована, резюме статьи должно быть дано 

еще на двух языках. Аннотация статьи на разных языках должна быть идентична и 

отражать содержание статьи. В статье научный вывод автора(ов), научная новизна работы, 

значимость применения и т.д. должны быть кратко отражены в резюме. Статья и 

аннотация должны быть строго отредактированы с научной и грамматической точки 

зрения. Каждый тезис должен содержать полное название статьи, фамилию и инициалы 

автора (авторов). 

20. Ключевые слова должны быть даны на трех языках - языках, на которых написана 

статья и аннотация. 

21. В конце указываются даты поступления статьи в редакцию, направления на доработку 

и принятия в печать. 

22. В случае обнаружения в статье факта плагиата и нарушения автором (авторами) 

правил научной этики статья не публикуется и не возвращается. 

23. Статья, представленная в журнал, не должна быть опубликована в другом журнале или 

отправлена в другие журналы для публикации. Основным требованием является ее 

соответствие высоким научным критериям (актуальность, научная новизна и т.п.). 

24. Статьи, опубликованные в журнале, защищены авторским правом, и все публикации 

этих статей права принадлежат исключительно журналу «Технические и 

сельскохозяйственные науки». 

25. Статьи должны быть рекомендованы или представлены к публикации выездным 

редактором (заместителем главного редактора по тематике) или одним из специалистов-

членов редколлегии после получения конфиденциального заключения анонимных 

рецензентов (экспертов). В конце статьи указываются фамилия (полностью) профильного 

редактора (заместителя главного редактора по тематике) или члена редколлегии, его 



ученое звание, ученая степень и ученое имя. 

В случае отказа в публикации представленной статьи редактор периодического научного 

издания должен направить автору мотивированный ответ в письменной форме. 

26. В связи с публикацией статьи редакция журнала подтверждает согласие автора или 

авторов, что присланная статья ранее не публиковалась (за исключением варианта статьи, 

опубликованного в виде тезиса) , чтобы версия статьи на каком-либо языке не 

направлялась одновременно в другие периодические научные издания, и чтобы научная 

статья, относящаяся к статье, - подготовить анкету, отражающую учреждение, в котором 

выполнялась исследовательская работа. Автор(ы) должны подписать данную анкету и 

направить ее в редакцию или посетить сайт периодического научного издания, заполнить 

электронную версию анкеты и подтвердить ее электронным способом. 

27. Не допускается публикация в журнале серийных статей под заголовком «в наших 

предыдущих номерах» или «в следующем номере». 

28. Исправления и замечания о серьезных ошибках или технических недостатках, 

обнаруженных в статьях, опубликованных в предыдущих номерах журнала, могут быть 

переизданы автором (авторами) в одном из следующих номеров научного издания. При 

этом название статьи, приведенное в разделе «ИСПРАВЛЕНИЕ», должно совпадать с 

названием предыдущей статьи. 

29. Необходимые экземпляры журнала направляются в организации Азербайджанской 

Республики, в которые направляются авторефераты диссертаций, в том числе в Высшую 

аттестационную комиссию при Президенте Азербайджанской Республики, в соответствии 

со специализациями технических и сельскохозяйственных наук. . Количество экземпляров 

каждого номера журнала, направляемого в каждую из указанных библиотек, составляет не 

менее двух экземпляров. 

30. Редакции журнала не разрешается взимать плату за публикацию статей в данном 

научном издании с докторантов и диссертантов. 

31. В случае отказа в публикации представленной статьи редакция журнала направляет 

автору письменный мотивированный ответ. 

32. Адрес, на который будет отправлена статья: technoagrarian @lsu.edu.az; @mail.ru 
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