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“İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ”  İXTİSASLARI ÜZRƏ MAGİSTRANTLARIN 

BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) – Beynəlxalq Magistratura və Doktorantura 

Mərkəzinin təşkilatçılığı və Ömür Boyu Təhsil və Liderlik Beynəlxalq Konfransının (ICLEL) dəstəyi 

ilə iqtisadiyyat və idarəetmə ixtisaslarında təhsil alan həm yerli, həm də xarici ali təhsil müəssisələrinin 

magistrantlarının beynəlxalq elmi konfransı təşkil olunacaqdır. Konfransın əsas məqsədi 

multidisiplinar tədqiqatların inkişafına töhfələr vermək, magistr tədqiqatlarının nəticələrini bölüşmək 

və fikir mübadiləsi aparmaq, eyni zamanda tədqiqatların keyfiyyətinin artırılması məqsədi ilə 

beynəlxalq elmi platforma yaratmaqdır. Konfransa təqdim olunacaq elmi məruzələr azərbaycan, 

ingilis, türk və rus dillərində olmaqla, elmi məruzə kitabı halında ICLEL konfransının rəsmi internet 

səhifəsində beynəlxalq ISSN nömrəli formatda elektron olaraq nəşr olunacaqdır. Eyni zamanda bu 

konfrans xüsusilə magistrantların dissertasiya müdafiəsinə icazə verilməsi ilə yerli və ya beynəlxalq 

konfrans və jurnallarda yayım şərti qoyulan təhsil qurumları üçün elmi konfransdır. 

Mövzular 

Maliyyə 

▪ Dövlət maliyyəsi 

▪ Vergiqoyma və vergi siyasəti 

▪ Maliyyə bazarları 

▪ Sığorta sistemi və sığorta məhsulları 

▪ Bankçılıq və bank sistemi 

▪ Kriptovalyuta və kriptovalyuta bazarı 

▪ Davranış maliyyəsi 

▪ Risklərin idarəolunması 

Muhasibat uçotu və audit 

▪ Audit və audit fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi 

▪ İstehsalat və xidmət sektorunda mühasibat uçotu 

▪ Mühasibatlıq sisteminin qurulması 

▪ İdarəetmə uçotunun təşkili 

▪ Mühasibat sənədləri və hesabatlar 

▪ Beynəlxalq maliyyə hesabatları standartlarının tətbiqi 

Dünya iqtisadiyyatı 

▪ Beynəlxalq ticarət 

▪ Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 

▪ Gömrük sistemi və xarici ticarət 

▪ Maliyyə böhranları 

▪ Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar 

Biznesin idarəedilməsi və menecment 
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▪ İnsan resurslarının idarə edilməsi 

▪ İnnovasiyaların və layihələrin idarə edilməsi 

▪ Marketinq, elektron ticarət və kommersiya 

▪ Korporativ sosial məsuliyyət  

▪ Sosial biznes 

▪ Strateji və əməliyyat menecmenti 

▪ Korporativ idarəetmə və təşkilati davranış 

▪ Rəqabətqabiliyyətlilik və rəqabət strategiyaları 

▪ Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi 

Sənaye və iqtisadiyyat 

▪ Qeyri – neft sektorunun inkişafı 

▪ Makroiqtisadi siyasət 

▪ Turizm və turizmin inkişafı 

▪ Kənd təsərrüfatı və iqtisadiyyat 

▪ Azərbaycan iqtisadiyyatı və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələri 

▪ Sənayenin iqtisadiyyatı və sənaye siyasəti 

▪ Xarici investisiyalar və ölkə iqtisadiyyatı 

▪ Ekonometrik və statistik təhlil 

Kiçik və orta biznes  

▪ Sahibkarlıq fəaliyyəti və sahibkarlıq fəaliyyətinin stimullaşdırılması 

▪ Kiçik və orta biznesin kadr potensialı 

▪ Sahibkarlıq müəssisələrinin klasterləşməsi 

Təhsilin iqtisadiyyatı 

▪ Təhsilin beynəlxalq rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi 

▪ Ali təhsil müəssisələrində keyfiyyət idarəetmə sistemi 

▪ Universitet və sənaye əməkdaşlığı 
 

Konfransla bağlı əsas tarixlər 

▪ Məruzələrin tam mətnlərinin göndərilməsi üçün son tarix                                       01.05.2019 

▪ Konfransa qəbul olunan elmi məruzələrin elanı üçün son tarix                               10.05.2019 

▪ Konfransda iştirak üçün son qeydiyyat tarixi                                                           15.05.2019 

▪ Konfransın proqramının elan olunması                                                                    20.05.2019 

▪ Konfrans tarixləri                                                                                31.05.2019 – 02.06.2019 
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Konfransda iştirak haqqı 

Konfransda iştirak haqqı Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları olan magistrantlar üçün 100  (yüz) 

manat, xarici ölkə vətəndaşları üçün isə 50 Avro təşkil edir. İştirak haqqına aşağıdakılar daxildir. 

▪ Konfrans çantası 

▪ Badge 

▪ Konfransın xülasələr kitabı 

▪ Konfrans qələmi və bloknot 

▪ Konfransda iştirak barədə sertifikatı 

Konfransda qeydiyyatdan keçib amma iştirak edə bilməyən magistrantların məruzələrini təqdim etməsi 

üçün həmin magistrantlara video və poster formatda təqdimat imkanı yaradılacaqdır. 

 

Konfransın saytı 

Konfransla bağlı məlumat və elanlar ICLEL – in rəsmi saytında yerləşdiriləcəkdir. 

www.iclel.com / www.unec.edu.az  

 

Konfransın rəsmi emaili 

Məruzələr konfrans tərəfindən tələb olunan yazı qaydalarına uyğun yazılmış formatda elektron olaraq  

BMDMconference@unec.edu.az   email adresinə göndərilməlidir. 

 

Əlaqə məlumatları 

Telefon: +994124407159 / +994124406632  

Ünvan : Abbas Səhhət 45 A, UNEC – IV tədris binası – Beynəlxalq Magistratura və Doktorantura 

Mərkəzi, otaq № 302 

 

 

 

 

 

http://www.iclel.com/
http://www.unec.edu.az/
mailto:BMDMconference@unec.edu.az
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Konfransa göndəriləcək məruzələr üçün yazı qaydaları 

Kənar ölçülər: Sol kənar – 3 sm / sağ kənar 2 sm / alt və üst – 2.5 sm 

Məruzənin başlığı : Times New Roman 14 şrifti ilə, sözlərin yalnız ilk hərfləri böyük olmaqla, Bold, 

Orta 

Müəllifin məlumatları: müəllifin adı, soyadı, universiteti və emaili; Times New Roman 12 şrifti, 

Bold, Orta, Italic 

Xülasə: Minimum 200 - maximum 250 words; Times New Roman 10 şrift, sətir aralığı 1.15, justified 

Açar sözlər: Minimum 3 - maksimum 5 söz 

Məruzə mətni 

1- Times New Roman 12 şrift 

2- İki yana yaslanmış (Justified)  

3- Sətir aralığı - 1.15 

4- Paraqraf aralığı öncə və sonra 0 pt 

5- Paraqraf başlanğıcından bir boşluq 

Başlıqlar: 

6- Əsas başlıqlar Times New Roman 12 şrifti ilə bütün hərflər böyük, Bold, sola yaslanmış ( Align 

Left) 

7- Alt başlıqlar Times New Roman 12 şrifti ilə yalnız başlığın ilk hərfi böyük, Bold, sola yaslanmış ( 

Align Left) 

8- Məruzənin əsas başlıqları: 

- Giriş 

- Metod 

- Analiz 

- Nəticə və Təkliflər 

- Ədəbiyyat 

Cədvəllər və qrafiklər: 

Cədvəl, şəkil və qrafiklərin daxili yazıları, başlıqları və alt şərhləri 1,0 aralıqlı sətirlə, Times New 

Roman 10 şrifti ilə yazılmalıdır. 
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Səhifə nömrələri: 

Səhifə nömrələri vərəqin aşağı sağ tərəfində verilməlidir. Səhifələnmə (1, 2, 3, 4, 5, 6 və s.) ilə qeyd 

olunur. 

İstinad: 

Məruzələr zamanı istinadlar APA stilinə uyğun olaraq qeyd olunur.Yəni istinad cümlənin sonunda 

mötərizə içində müəllifin (və ya müəlliflərin) soyadı, nəşr tarixi və səhifə  göstərilir. Nümunə: 

(Məmmədov, Abbasov, 2007: s. 98-99). 

Ədəbiyyat siyahısı: 

Times New Roman 10 şrifti, öncə və sonra 0 boşluq. 

AŞAĞIDA QEYD OLUNAN YAZI QAYDALARINA UYĞUN NÜMUNƏ MƏTN 

VERİLMİŞDİR 
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Azərbaycan Respublikasında Regionların Sosial – İqtisadi İnkişafında 

İnvestisiyaların Rolu 
 

Əhməd MƏMMƏDOV1 

 

 

XÜLASƏ (200 – 250  words)  

Mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, 

mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, 

mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, 

mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, 

mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn,  

Keywords:  Mətn, mətn, mətn, 

 

GİRİŞ 

Mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, 

mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, 

mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, 

mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, 

mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, 

mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, 

 

METOD 

Tədqiqatın metodu, tədqiqatın obyekti, məlumat toplama metod və alətləri, analiz metodları. 

 

ANALİZ 

Mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, 

mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, 

mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, 

mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, 

mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, 

mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, mətn, 

 

NƏTİCƏ 

Nəticə və təkliflər. Nəticə və təkliflər. Nəticə və təkliflər. Nəticə və təkliflər. Nəticə və təkliflər. Nəticə 

və təkliflər. Nəticə və təkliflər. Nəticə və təkliflər. Nəticə və təkliflər.  

 

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 

                                                           
1 Magistr, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Beynəlxalq Magistratura və Doktorantura Mərkəzi, Maliyyə 

Email: ahmadmammadov@gmail.com  

mailto:ahmadmammadov@gmail.com
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Məqalə: Məmmədov, O. (2009). Dövlət sektorunda kadr potensialının təkmilləşdirilməsi yolları, 

AMEA iqtisadi xəbərlər jurnalı, sayı 5, ss. 551-573. 

Kitab: Əliyev, A. (2007). Menecmentin müasir problemləri, Bakı,  Şərq – Qərb mətbəsi. 

Konfrans məruzə: Həsənov, O., İmanov, D., Əhmədov, G. (2013). Dövlət xərclərinin iqtisadi inkişafa 

təsiri, 12-14 dekabr 2015, iqtisadi artım və ictimai rifah beynəlxalq elmi konfrans, Bakı – 

Azərbaycan. 

İnternet resursu:  https://www.stat.gov.az/source/industry , (15.02.2018)  

 

CƏDVƏL NÜMUNƏ 

 

Cədvəl 1: Kiçik sahibkarlıq subyektlərinin əsas makro-iqtsadi gostəriciləri 

  2012 2013 2014 2015 

Yaradılmış əlavə dəyər, milyon manat 1 346,5 1 466,2 1 437,0 1987.8 ² 

Ümumi mənfəət, milyon manat 122,8 165,4 175,4 … 

İşçilərin orta illik sayı, min nəfər 95,5 109,0 115,0 87,6 

Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat  263,3 303,5 348,0 302,1 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, www.stat.gov.az  (20.11.2015) 

QRAFİK NÜMUNƏ 

Qrafik 1: Beynəlxalq turist axını 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi,  www.stat.gov.az (15.02.2018) 
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