
BEYNƏLXALQ ÇAY KONFRANSI 
"Sənaye məhdudiyyətləri və iqtisadi ölçüləri ilə" 

13-15 may 2022-ci il 

Lənkəran Dövlət Universiteti 

Lənkəran, Azərbaycan 

onlayn və canlı iştirak 
  

 

XÜLASƏLƏRİ TƏQDİM ETMƏK ÜÇÜN SON GÜN: 25 aprel 2022-ci il 

 

KONFRANSIN TARİXİ: 13-15 may 2022-ci il 

 

TAM MƏTNLƏRİ GÖNDƏRMƏK ÜÇÜN SON GÜN: 15 may 2022-ci il, saat:17:00  

 

KONFRANSIN MÖVZULARI 

 

 Çay tarixi  İstehlakçı davranışı 

 Dünya çay mədəniyyəti  Ənənəvi texnologiya 

 Qastronomiya  Texnologiyanın təkamülü 

 Mikrobiologiya, biologiya  Maşın və Mühəndislik 

 Müqayisəli istehlak araşdırmaları  İş təhlükəsizliyi 

 Çay və Kofein: Sağlamlıq və Təhlükəsizlik  Marketinq strategiyaları 

 Yeni Materiallar və Dizayn  Türk çayı 

 Dad istehsalı  Lənkəran çayı 

 Yan məhsullar, Tullantılar və Dairəvi 

İqtisadiyyat 

 Çay bazarının inkişafı 

 İş və Məşğulluq  Çay sənayesində çətinliklər 

 Çay və Turizm  Qablaşdırma və Nəqliyyat 

 İdarəetmə və Davamlılıq  Çay və İncəsənət 

 İdxal və ixrac bazarı  

 

 

İŞTİRAK MƏBLƏĞİ 

Onlayn  təqdimat üçün: 350 TL 

İki xülasə ilə iştirak: 600 TL 

Üz-üzə şifahi təqdimat: 750 TL (bir yazı üçün) 

İki yazı üçün üz-üzə: 1000 TL 

Azərbaycanlılar üçün: bir xülasə ilə 50 AZN, iki xülasə ilə 75 AZN 

İştirak haqqı ən geci 28 aprel 2022-ci ilə tarixə qədər ödənilməlidir. 

(LDU-nun professor-müəllim heyəti  və tədqiqatçıları üçün ödənişsizdir) 

 

 

 



XÜLASƏNİN TƏQDİM EDİLMƏSİ 

Konqresimizə tezis göndərməklə müraciət etməlisiniz. Xülasənin qiymətləndirmə prosesi ən 

çox 5 gün çəkir və müəllifə qiymətləndirmənin nəticəsi barədə gecikmədən məlumat verilir. 

 

XÜLASƏ İLƏ BAĞLI TƏLİMATLAR 

Kənarlar: 2,5 sm; Şrift növü: Times New Roman, 12 şrift; Xətt boşluğu:1.00 sm; TITLE: Bütün 

hərflər böyük hərfdir; Açar sözlər: ən azı 3 ədəd; Xülasədə sözlərin sayı: Ən azı 250 ədəd. 

Bundan əlavə, məqalədəki bütün müəlliflərin adı, soyadı, iş yeri, təhsil sahəsi, e-poçt 

ünvanları, mobil telefon nömrələri və məcburi ORCID nömrələri olmalıdır.Tezislərinizi 25 aprel 

2022 tarixinə qədər word/doc formatında azteacongress@gmail.com ünvanına təqdim edə 

bilərsiniz. 

   

TAM MƏTNİN TƏQDİM EDİLMƏSİ 

Tam mətnlərinizin konqres kitabında dərc olunmasını istəyirsinizsə, xülasəniz qəbul edildikdən 

sonra TAM MƏTNLƏRİ 15 may 2022-ci il tarixinədək azteacongress@gmail.com ünvanına 

göndərə bilərsiniz 

Məqalədə səhifələrin sayı ən azı 5 səhifə olmalıdır. XÜLASƏ, GİRİŞ, YARIMBAŞLIQLAR, 

NƏTİCƏ və ƏDƏBİYYAT BÖLMƏLƏRİ tam mətninizdə ayrı-ayrı başlıqlar altında 

yazılmalıdır.İstədiyiniz sitat formatından istifadə edə bilərsiniz.Bundan əlavə, məqalədəki 

bütün müəlliflərin adı, soyadı, iş yeri, təhsil sahəsi, e-poçt ünvanları, mobil telefon nömrələri və 

məcburi ORCID nömrələri olmalıdır. 

 

TƏQDİMAT DİLLƏRİ: 

Türk (Bütün türk dilləri) Azərbaycan, rus  və İngilis. 

 

ƏLAQƏ: 

Konfrans saytı: https://www.scienceazerbaijan.org/teacongress?lang=az 

Konfransla bağlı bütün suallarınızı konqres elektron poçtuna göndərə bilərsiniz: 

azteacongress@gmail.com 

 

Türkiyə: +90 552 560 05 91 

Azerbaycan: +994 77 331 98 24, +994 60 250 50 20 
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