6 may 2021-ci il tarixində UNEC-də Azərbaycan xalqının ümummilli
lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş
“HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCANDA İQTİSADİ İSLAHATLAR:
NƏTİCƏLƏR VƏ PERSPEKTİVLƏR”
mövzusunda Respublika elmi-praktiki konfransı keçiriləcək.
Konfransın müzakirə mövzuları:
Heydər Əliyev və qüdrətli dövlət quruculuğu.
Heydər Əliyev və Azərbaycan milli iqtisadi inkişaf modeli.
Heydər Əliyev və ədalətli sosial təminat sistemi.
Heydər Əliyev və müasir universitet modeli.
Heydər Əliyev və maliyyə, audit sisteminin inkişaf modeli.
Heydər Əliyev və Azərbaycan milli iqtisadiyyatın formalaşması.
Heydər Əliyev və Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı.
Heydər Əliyev və elmi-texniki tərəqqi siyasəti.
Heydər Əliyev dönəmində Azərbaycan-Rusiya münasibətləri: iqtisadi, sosial, humanitar və
mədəni aspektləri.
10. Heydər Əliyev dönəmində Azərbaycan-ABŞ, Aİ münasibətləri: iqtisadi, sosial, humanitar və
mədəni aspektləri.
11. Heydər Əliyev dönəmində Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri: iqtisadi, sosial, humanitar və
mədəni aspektləri.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Konfransda elmi məruzələrlə iştirak etmək arzusunda olanlar üçün məqalələrin tərtibinə
aşağıdakı tələblər qoyulur:











Məqalə Azərbaycan dilində təqdim olunur.
Mətn A4 formatında (210x297mm), Microsoft Word proqramında Times New Roman sritilə yığılır
(şriftin ölçüsü-12; sətirlararası interval -1,5; kənərdan məsafələr: soldan - 3 sm; sağdan - 1 sm; yuxarıdan və asağıdan - 2 sm), xülasə 100 - 150 sözdən, açar sözlər isə 5 sözdən artıq olmamalıdır.
Məqalənin mətni minimum – 8 - maksimum - 12 səhifə həcmində olmalıdır.
Mərkəzdə məqalənin adı (qalın şriftlərlə), növbəti sətirdə müəllifin elmi dərəcəsi, elmi adı, soyadı, adı
və atasının adı (tam açıq şəkildə), onun altında isə müəllifin işlədiyi və ya təhsil aldığı müəssisənin adı
(kursiv şriftlərlə), elektron ünvan və əlaqə telefonu yazılmalıdır.
Ədəbiyyat siyahısı mətnin sonunda əlifba sırası ilə və AAK-ın tələblərinə uyğun göstərilir (istinad
olunan əbiyyatın nömrəsi mətnin içərisində göstərilir, məsələn, [2]).
Məqalənin konfrans materiallarına daxil edilməsi Elm kömitəsinin müvafiq qərarı ilə müəyyən ediləcəkdir. Zərurət yarandıqda Elm komitəsinin irad va qeydləri əsasında müəllif tərəfindən məqalə üzərində düzəliş edilərək təkrar göndərilməsi nəzərdə tutulur.
Elm kömitəsinin irad va qeydləri qəbul edilmədikdə və düzəliş edilərək vaxtında göndərilmədikdə
məqalə konfrans materiallarına daxil edilməyəcəkdir.
Materiallar antiplagiat proqramı ilə yoxlanılacaqdır.
Bir nəfərin müəllifliyi və ya həmmüəllifliyi ilə yalnız bir məqalə qəbul edilir.
Konfrans materialları 25 aprel 2021-ci il tarixindən gec olmayaraq Meqale@unec.edu.az elektron
poçt ünvanına təqdim olunmalıdır.

Konfransda ali təhsil və elmi-tədqiqat müəssisələrini təmsil edən professor-müəllim heyəti və
tədqiqatçılar iştirak edə bilərlər. Konfrans materialları kitab şəklində çap olunacaqdır.
Əlaqə telefonu: (+99455) 201 28 09; (+99450) 371 17 90.

