
Son müraciət tarixləri: 
Məqalənin təqdim olunma tarixi 3 aprel 2020 

Məqalənin qəbulu haqqında məlumatlandırma 24 aprel 2020 

Məqalələrin (düzəliş tələb olunmuş) təqdim olunma tarixi 11 may 2020 

Erkən qeydiyyat tarixi  20 may 2020 

 

Məqalələr “Future Academy Template-16th ISMC 2020” tələblərinə uyğun 

tərtib olunmalı və strategicman@gtu.edu.tr elektron poçt ünvanına göndərilməlidir. 

“Future Academy Template-16th ISMC 2020” tələbləri ilə  

http://www.isma.info/ismc2020/?p=paper-submission-31-full-paper-sample-32-

submit-your-paper linkində tanış ola bilərsiniz. 

Əsas mövzular 
 

 Strateji idarəetmədə əsas anlayışlar 

 Strateji fəaliyyətin idarəedilməsi 

 Davamlılıq və sosial məsuliyyətlər 

 Qeyri hökümət təşkilatlarında strateji idarəetmə 

 Dövlət idarəçiliyində strateji idarəetmə 

 Xidmət sektorunda strateji idarəetmə 

 Xarici və daxili mühitin təhlili 

 Strategiyanın formalaşması 

 Strategiyanın tətbiqi 

 Strateji nəzarət və audit 

 Strateji idarəetmədə əsas və fərləndirici xüsusiyyətlər 

 Korporativ strategiya 

 Biznes strategiyası 

 Beynəlxalq strateji idarəetmə  

 Strateji marketinq menecmenti 

 İnsan resurslarının strateji idarə edilməsi  

 Strateji idarəetmədə davranış qaydaları 

 Liderlik və Strateji İdarəetmə 

 Strateji idarəetmədə maliyyə məsələləri 

 Tədqiqat-inkişaf strategiyaları 

 Logistika və təchizat zəncirinin idarə edilməsi 

 Əməliyyatlar menecmenti 
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 İnformasiya texnologiyalarının idarə edilməsi 

 Keyfiyyətə nəzarətin idarə edilməsi 

 Strateji sahibkarlıq  

 KOB-un idarəedilməsi 

 Korporativ mədəniyyət 

 Korporativ idarəetmə 

 Strateji idarəetmədə etik normalar 

 Səhmdarlarla münasibətlərin idarə edilməsi 

 Təşkilat nəzəriyyəsi və strukturu 

 Qloballaşan dünyada strateji idarəetmə modelləri və yanaşmalar 

 Avropa tərəfdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsi və strateji idarəetmə 

 Avrasiya siyasəti və strateji idarəetmə 

 Avropa birliyindəki strateji məsələlər 

 Qloballaşan iqtisadiyyatın dəyişən perspektivində beynəlxalq logistika 

 4.0 Sənaye əsrində beynəlxalq ticarət logistikasının yeni çağırışları 

 Ali təhsil müəssisələrinin strateji idarə edilməsi 

 Strtaeji menecmentin tədrisi 

 İqtisadiyyat və idarəetmə 

 Strateji marketinq  

 Strateji brend menecment 

 Strateji idarəetməyə aid digər mövzular 

 

 

 

Konfransın ödəniş qaydaları 
 

 

Kateqoriyalar 

Erkən qeydiyyat  

(20 may 2020-ci il 

tarixinə qədər) 

Qeydiyyat 

(20 may 2020-ci il 

tarixindən sonra) 

Tələbələr 200 Avro 220 Avro 

Tədqiqatçılar ( elmi-pedaqoji heyət, 

doktorant, dissertant, magistr) 

250 Avro 270 Avro 

Qonaqlar/dinləyicilər 100 Avro 120 Avro 



Kateqoriyalar 

Erkən qeydiyyat  

(20 may 2020-ci il 

tarixinə qədər) 

Qeydiyyat 

(20 may 2020-ci il 

tarixindən sonra) 

Məqalə 10 səhifədən artıq olarsa hər 

səhifəyə görə 

20 Avro 

(səhifəsinə görə) 

20 Avro 

(səhifəsinə görə) 

 

Qeydiyyat ödənişinə konfrans paketi (qovluq, bloknot, qələm), çay fasiləsi və 

ziyafət daxildir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ödəniş rekvizitləri  

 

Bank Country: Turkey 

Bank Name: Türkiye İş Bankası 

Branch: 1199-Yıldız Teknik Üniversitesi -Istanbul 

Bank Account Owner: Uluslararasi Stratejik Yonetim ve Yoneticiler Dernegi 

€ Account No: 0140689 

IBAN NO: TR47 0006 4000 0021 1990 1406 89 

SWIFT CODE: ISBKTRIS 

 

Hər iştirakçı tərəfindən təqdim olunan hər məqaləyə görə iştirak ödəniş haqqı 

ödənilməlidir.  



 Müvafiq olaraq, iki və ya daha çox həmmüəllif bir məqalə ilə konfransda iştirak 

edəcəksə, hər bir iştirakçı tərəfindən iştirak haqqı ödənilməlidir.  

Bundan əlavə, bir qrup həmmüəllifin iki və ya daha çox (deyək ki, üç) məqaləsi 

dərc olunmaq üçün qəbul edilərsə (yəni bir məqalə ödənişinə görə), ancaq bir 

həmmüəllif konfransda iştirak etmək haqqını əldə edəcəkdir.  

Məsələn, dörd müəllif həmmüəllif olaraq bir məqalə təqdim edərsə və bu 

müəlliflərdən yalnız biri konfransda iştirak edərsə, yalnız bir iştirakçı tərəfindən 

iştirak haqqı ödənilməlidir. 

Bir müəllif iki və ya daha çox məqalə təqdim edərsə, ilk məqalə üçün ödəniş 

şərtlərinə uyğun iştirak haqqını ödəməli, bununla yanaşı digər tək müəllifli 

məqalələrinə görə 100 Avro ödənilməlidir.   

Məqalə müəllifləri Future Academy-EpSBS-Copyright Form müəllif hüquqları 

formasını doldurub (http://www.isma.info/ismc2020/?p=copyright-form) imzalayaraq,  tələb 

olunan məlumatları qeydiyyat formalarına (http://www.isma.info/ismc2020/?p=registration-

form) daxil edərək konfrans katibliyinə (strategicman@gtu.edu.tr ) təqdim etməlidir.  

 

Konfrans haqqında geniş məlumat http://www.isma.info/ismc2020/ linkində 

göstərilmişdir. 

Konfransın keçirilmə ünvanı:  

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)  

İstiqlaliyyət 6., Böyük Akt zalı 

 
Əlavə məlumat almaq üçün EFTİE departamentinə müraciət edə bilərsiniz:  

 

Əlaqə nömrəsi: (+99 412) 492 72 98; (+99 412) 492 84 38 
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