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 “Davamlı inkişaf strategiyası: qlobal trendlər, milli təcrübələr və yeni hədəflər”  

mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans 

10-11 dekabr 2021-ci il, Mingəçevir Dövlət Universiteti, Azərbaycan 

 

Konfransın bölmələri: 

1. Təbiət və texnika bölməsi; 

2. İqtisadiyyat və idarəetmə bölməsi; 

3. Təhsil və humanitar bölmə. 

 

Konfransın istiqamətləri: 

1. Təhsilin humanistləşdirilməsində qlobal trendlər: insan amili və informasiya-kommunikasiya  

texnologiyalarına əsaslanan elmi etika; 

2. Təhsil sahəsində milli və beynəlxalq təcrübənin inteqrativ inkişafı problemləri; 

3. Müasir dünya ədəbiyyatında əxlaqi-mənəvi dəyərlər: tolerantlığın və birgəyaşayış qaydalarının  

təbliği; 

4. Dünyanın müasir dil mənzərəsi: sosial və linqvistik məsələlər; 

5. Qlobal ideoloji-siyasi trendlər və münaqişəli cəmiyyətin müasir xarakteri; 

6. Mədəniyyətlərarası kommunikasiya: ictimai-psixoloji, etik və koqnitiv aspektlər,  

mədəniyyətlərin qarşılıqlı təsiri; 

7. Müasir türk dünyası: ümumi tendensiyalar və yeni hədəflər; 

8. Qarabağın qədim, orta əsrlər və müasir tarixi dünya mədəni irsinin öyrənilməsi və qorunması  

kontekstində; 

9. 44 günlük Vətən müharibəsi: tarixi ədalətin qələbəsi və beynəlxalq hüququn bərpası;  

10. Qafqaz regionunda beynəlxalq və regional nəqliyyat-logistika dəhlizinin bərpası: problemlər  

və perspektivlər; 

11. Avropa və Asiya arasında əsas tranzit xəttin yaranmasında Zəngəzur dəhlizinin rolu və  

əhəmiyyəti; 

12. Davamlı və dayanıqlı iqtisadi inkişafın qlobal trendləri; 

13. Dünyanın yeni xəritəsi: regionların tarazlı inkişafı;  

14. Dünya enerji sektorunun inkişafında müasir tendensiyalar;  

15. Qlobal ekoloji dayanıqlığın təmini: problemlər və perspektivlər;  

16. Turizmin inkişaf perspektivləri: beynəlxalq təcrübə və rəqabət; 

17. Postpandemiya dövründə dördüncü sənaye inqilabının inkişaf perspektivləri; 

18. Dünya elminin və iqtisadiyyatının inkişafında Lütfi Zadə nəzəriyyələrinin rolu; 

19. Davamlı inkişafda informasiya texnologiyalarının rolu. 

 

Konfransın işçi dili: Azərbaycan, türk, ingilis, rus 

Konfransda ali təhsil və elmi-tədqiqat müəssisələrini təmsil edən professor-müəllim heyəti, 

doktorant, dissertant və elmi işçilər iştirak edə bilərlər. 

Konfrans materialları toplu şəklində çap olunacaqdır. 

 

KONFRANS MATERİALLARININ TƏRTİBATI QAYDALARI VƏ TƏLƏBLƏR: 

- Mətn A4 formatında (210x297 mm), MS Word proqramında Times New Roman şrifti ilə 

yığılır (hərflərin ölçüsü – 12; sətirlərarası interval – 1,5; kənardan məsafələr: soldan – 3 sm, sağdan – 1 

sm, yuxarı və aşağıdan – 2 sm); 

- konfrans materialının (məqalə və ya tezisin) mətni 3-4 səhifə həcmində olmalıdır; 

- mətndən əvvəl yuxarıdan solda UOT (rubrikatora uyğun Universal Onluq Təsnifat) indeksi (adi 

şriftlə), növbəti sətirlərdə: mərkəzdə konfrans materialının adı (qalın şriftlərlə); müəllif(lər)in elmi 

dərəcəsi, elmi adı, adı, atasının adı, soyadı (tam açıq şəkildə); ökənin adı; işlədiyi və təhsil aldığı 

müəssisənin (doktorant və dissertantlar üçün) adı (kursivlə); e-ünvanı; telefon nömrəsi yazılmalıdır 

(bax: Nümunə); 
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- ədəbiyyat siyahısı mətnin sonunda əlifba sırası ilə və Ali Attestasiya Komissiyasının tələblərinə 

uyğun göstərilir (istinad olunan ədəbiyyatın nömrəsi mətnin içərisində göstərilir: məsələn, [2]). 

Məqalənin (tezisin) konfrans materiallarına daxil edilməsi müvafiq bölmələr tərəfindən 

müəyyənləşdiriləcəkdir. Zərurət yarandıqda bölmənin irad və qeydləri əsasında məqalə (tezis) üzərində 

düzəlişlər edilərək təkrar göndərilməsi nəzərdə tutulur. Bölmənin irad və qeydləri qəbul edilmədikdə 

və düzəliş edilərək vaxtında göndərilmədikdə məqalə (tezis) konfrans materiallarına daxil 

edilməyəcəkdir. 

Materiallar antiplagiat proqramı ilə yoxlanılacaq. 

Təqdim edilmiş məqalə (tezis) geri qaytarılmır. 

Bir nəfərin müəllifliyi və ya həmmüəllifliyi ilə yalnız bir konfrans materialı qəbul edilir. 

 

Konfrans materialı (məqalə və ya tezis) 21 noyabr 2021-ci il tarixindən gec olmayaraq 

elektron formada aşağıda göstərilən ünvana göndərilməlidir: 

konfrans@mdu.edu.az  

 

Əlaqə:  

Vüqar Mustafayev (məsul katib) 

Tel.: (+99455) 289 12 66 

mailto:konfrans@mdu.edu.az
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Nümunə 1. 

 

UOT 330.35 

Regionlarda iqtisadi inkişafın müasir tendensiyaları 

 

i.f.d., dos. Asif Musa oğlu Mahmudov 

Azərbaycan  

Mingəçevir Dövlət Universiteti 

a.m.mahmudov@mail.ru 

+ 994 (.. ... .. ..) 

 

Sona Kamil qızı Salmanova 

Azərbaycan  

Mingəçevir Dövlət Universiteti 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin doktorantı 

s.k.salmanova@yahoo.com 

+ 994 (.. ... .. ..) 

 

 

 

Əsas mətn Əsas mətn [2] Əsas mətn Əsas mətn Əsas mətn Əsas mətn Əsas mətn Əsas mətn Əsas 

mətn Əsas mətn Əsas mətn Əsas mətn Əsas mətn [1] Əsas mətn Əsas mətn Əsas mətn Əsas mətn Əsas 

mətn Əsas mətn Əsas mətn Əsas mətn Əsas mətn Əsas mətn Əsas mətn Əsas mətn [6] Əsas mətn Əsas 

mətn Əsas mətn [4] Əsas mətn Əsas mətn Əsas mətn Əsas mətn Əsas mətn Əsas mətn Əsas mətn 

 

İstifadə edilmiş ədəbiyyat 

 

1. Abbasov Q.Ə. Mühasibat uçotu. Bakı: Apostroff, 2019, 528 s. 

2. Əyyubov V.S., Tağıyev A.M. Milli iqtisadiyyatın tənzimlənməsi. Bakı: Avropa, 2014, 350 s. 

3. Səbzəliyev S.M. Maliyyə hesabatı. Bakı: ADİU-nin nəş., 2018, 312 s. 

4. Санду И.С., Полухин А.А., Бурак П.И Формирование стратегических направлений 

модернизации технической базы сельского хозяйства на региональном уровне // Экономика 

сельского хозяйства России, 2014, №10, с.11-19 

5. Степкина И.И. Оценка вклада инноваций в повышение стоимости бизнеса / Актуальные 

проблемы и инновационная деятельность в агропромышленном производстве: материалы 

Международной научно-практической конференции. Курская государственная 

сельскохозяйственная акад. им. И.И.Иванова, 2015, с.170-171 

6. www.stat.gov.az 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:a.m.mahmudov@mail.ru
mailto:s.k.salmanova@yahoo.com
http://www.stat.gov.az/
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"Sürdürülebilir kalkınma stratejisi: küresel eğilimler, ulusal deneyimler ve yeni hedefler" 

Uluslararası Bilimsel Konferans hakkında 

10-11 Aralık 2021, Mingeçevir Devlet Üniversitesi, Azerbaycan 

 

Konferansın bölümleri:  
1. Doğa ve Teknoloji Bölümü;  

2. Ekonomi ve Yönetim Bölümü;  

3. Eğitim ve insani yardım bölümü. 

 

Konferans yönlendirmeleri: 

1. Eğitimin insanileştirilmesinde küresel eğilimler: bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı insan 

faktörü ve bilimsel etik; 

2. Eğitim alanında ulusal ve uluslararası deneyimin bütünleştirici gelişimi sorunları; 

3. Modern dünya edebiyatında ahlaki değerler: hoşgörünün teşviki ve bir arada yaşama kuralları; 

4. Dünyanın modern dil manzarası: sosyal ve dilsel sorunlar; 

5. Küresel ideolojik ve politik eğilimler ve çatışma toplumunun modern doğası; 

6. Kültürlerarası iletişim: sosyo-psikolojik, etik ve bilişsel yönler, kültürler arası etkileşim; 

7. Modern Türk dünyası: genel eğilimler ve yeni hedefler; 

8. Dünya kültür mirasının araştırılması ve korunması bağlamında Karabağ'ın antik, ortaçağ ve 

modern tarihi; 

9. 44 günlük Vatanseverlik Savaşı: tarihsel adaletin zaferi ve uluslararası hukukun restorasyonu; 

10. Kafkasya bölgesinde uluslararası ve bölgesel ulaşım ve lojistik koridorunun rehabilitasyonu: 

sorunlar ve beklentiler;  

11. Avrupa ile Asya arasındaki ana geçiş hattının kurulmasında Zengazur koridorunun rolü ve 

önemi;  

12. Devamlı ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın küresel eğilimleri; 

13. Dünyanın yeni haritası: bölgelerin dengeli gelişimi; 

14. Dünya enerji sektörünün gelişimindeki modern eğilimler; 

15. Küresel çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması: zorluklar ve beklentiler; 

16. Turizm gelişimi için beklentiler: uluslararası deneyim ve rekabet; 

17. Pandemi sonrası dönemde dördüncü sanayi devriminin gelişimi için beklentiler; 

18. Lütfi Zade'nin teorilerinin dünya bilim ve ekonomisinin gelişimindeki rolü; 

19. Sürdürülebilir kalkınmada bilgi teknolojisinin rolü. 

 

Konferansın çalışma dilleri: Azerice, Türkçe, İngilizce, Rusça 

 

Konferans, yüksek öğretim ve araştırma kurumlarını temsil eden öğretim üyeleri, doktora 

öğrencileri, tezler ve araştırmacılara açıktır. 

Konferans materyalleri toplu olarak yayınlanacaktır. 

 

KONFERANS MATERYALLERİNİN PROSEDÜRLERİ VE GEREKSİNİMLERİ: 

 

- Metin A4 formatında (210x297 mm), MS Word'de Times New Roman yazı tipinde (yazı tipi 

boyutu - 12; satır aralığı - 1.5; kenar boşlukları: sol - 3 cm, sağ - 1 cm, üst ve alt - 2 cm) yazılır);  

- konferans materyalinin (makale veya tez) metni 3-4 sayfa olmalıdır; 

- metinden önce sol üstten (düz yazı tipinde), aşağıdaki satırlarda UOT (dereceli puanlama 

anahtarına göre Evrensel Ondalık Sınıflandırma) indeksi: ortadaki konferans materyalinin adı (kalın); 

yazar(lar)ın bilimsel derecesi, bilimsel adı, unvanı, soyadı, soyadı (tam olarak); yaşlı adamın adı; 

çalıştığı ve çalıştığı kurumun adı (doktora öğrencileri ve tez savunma aşamasında olanlar için) (italik 

olarak); e-posta; telefon numarası yazılmalıdır (bkz. Örnek 1); 

- kaynak listesi metnin sonunda alfabetik sıraya göre ve Yüksek Tasdik Komisyonu 

gerekliliklerine uygun olarak belirtilmiştir (referans sayısı metinde belirtilmiştir: örneğin, [2]). 
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Makalenin (tezin) konferans materyallerinde yer alması ilgili bölümler tarafından belirlenecektir. 

Gerekirse, makale (tez) bölümün yorum ve açıklamalarına göre düzeltilecek ve yeniden 

gönderilecektir. Bölümün yorum ve açıklamaları kabul edilmez ve zamanında düzeltilmez ve 

gönderilmezse makale (tez) konferans materyallerine dahil edilmeyecektir. 

Materyaller anti-intihal programı ile kontrol edilecektir. 

Gönderilen makale (tez) iade edilmez. 

Bir kişi tarafından yazılan veya ortak yazılan yalnızca bir konferans bildirisi kabul edilir. 

 

Konferans materyali (makale veya tez) 21 Kasım 2021 tarihine kadar elektronik ortamda 

aşağıdaki adrese gönderilmelidir: 

konferans@mdu.edu.az  

 

İletişim: 

Vugar Mustafayev (Sorumlu sekreter) 

Tel.: (+99455) 289 12 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:konferans@mdu.edu.az
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International Scientific Conference on  

Sustainable Development Strategy: Global Trends, National Experiences and New Goals 

December 10-11, 2021 

organized by 

Mingachevir State University 

Mingachevir, Azerbaijan 

Conference sections: 

1. Technical and natural sciences. 

2. Economic Sciences and Management 

3. Humanitarian sciences and education 

 

Conference directions:  

1. Global trends in the humanization of education: the human factor and scientific ethics based  

on information and communication technologies; 

2. Problems of integrative development of national and international experience in the field of  

Education; 

3. Moral values in modern world literature: the promotion of tolerance and the rules of  

coexistence; 

4. The modern language view of the world: social and linguistic issues; 

5. Global ideological and political trends and the modern nature of the conflict society; 

6. Intercultural communication: socio-psychological, ethical and cognitive aspects, interaction of 

cultures; 

7. Modern Turkic world: general trends and new goals; 

8. The ancient, medieval and modern history of Karabakh in the context of the study and  

protection of world cultural heritage; 

9. The 44-day Patriotic War: the victory of historical justice and the restoration of international  

law; 

10. Reconstruction of international and regional transport and logistics corridor in the Caucasus  

region: problems and prospects; 

11. The role and importance of the Zangazur corridor in the establishment of the main transit line  

between Europe and Asia; 

12. Global trends in sustainable and durable economic development; 

13. New map of the world: balanced development of regions; 

14. Modern trends in the development of the world energy sector; 

15. Ensuring global environmental sustainability: challenges and prospects; 

16. Prospects for tourism development: international experience and competition; 

17. Prospects for the development of the fourth industrial revolution in the postpandemic period; 

18. The role of Lotfi Zadeh's theories in the development of world science and economy; 

         19. The role of information technology in sustainable development. 

  

 

Working languages of the conference: Azerbaijani, Turkish, English, Russian 

The scientific conference can be attended by members of the teaching staff representing higher 

educational institutions and research institutions, as well as doctoral students, dissertators 

and researchers. 

Conference materials will be published in bulk. 

 

CONFERENCE RULES AND REQUIREMENTS: 

- The text is written in A4 format (210x297 mm) in MS Word, in Times New Roman font (font size - 

12, line spacing - 1.5, margins: left - 3 cm, right - 1 cm, top and bottom - 2 cm) 

- volume of material (article or thesis) submitted to the conference - 3-4 pages 
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- before the heading in the upper left corner, the index (in regular font) of the UDC is marked (in 

accordance with the rubricator of the Universal Decimal Classification 

- the title of the article or thesis is written in the center in bold on the top lines; below the heading, in 

the center, write the name, patronymic and surname (in bold and in open form): author'(s) academic 

degree and academic title, the name of the country, place of work and study (title for doctoral students 

and dissertators), email address, mobile phone number (in italics, see Sample). 

- The bibliography is marked at the end of the text in alphabetical order and in accordance with the 

requirements of the Higher Attestation Commission (the number of the referenced literature is 

indicated in the text): example, [2] 

- The inclusion of the article (thesis) in the conference materials will be determined by the relevant 

sections. If necessary, the article (thesis) will be corrected and resubmitted based on the comments and 

remarks of the section. The article (thesis) will not be included in the conference materials if the 

comments and remarks of the section are not accepted and corrected and sent in time. 

 Materials will be checked by anti-plagiarism program. 

 Submitted materials will not be sent back. 

 Only one material will be accepted as authorship or co-authorship from one person. 

 

 Conference materials (article or thesis) in electronic form must be sent to the address below no 

later than November 21, 2021:  

 konfrans@mdu.edu.az  

 Contact: 

 Vugar Mustafayev (executive secretary) 

 Tel: (+99455) 289 12 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:konfrans@mdu.edu.az
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Международная научная конференция на тему «Стратегия устойчивого развития: 

глобальные тренды, национальные опыты и новые цели» 

10-11 екабря 2021 г., Мингячевирский государственный университет, Азербайджан  

 

Секции конференции: 

1. Технические и естественные науки. 

2. Экономические науки и управление. 

3. Гуманитарные науки и образование. 

 

Направления научной конференции: 

1. Глобальные тренды в гуманизации современного образования: научная этика, 

основанная на человеческом факторе и информационно-коммуникационных технологиях; 

2. Проблемы интеграционного развития международного и национального опыта в сфере 

образования; 

3. Нравственно-этические ценности в современной мировой литературе: пропаганда 

толерантности и правил сосуществования;   

4. Современное языковое обозрение мира: социальные и лингвистические вопросы;  

5. Глобальные идейно-политические тренды и современный характер конфликтного 

общества;  

6. Межкультурные коммуникации: нравственно-этические, общественно-психологические 

и когнитивные аспекты; взаимовлияние культур 

7. Современный тюркский мир: общие тенденции и новые цели; 

8. Древняя, средневековая и современная история Карабаха в контексте изучения и 

защиты мирового культурного наследия;   

9. 44-дневная Отечественная Война: торжество исторической справедливости и 

восстановление международного права;  

10. Восстановление международных и региональных транспортно-логистических 

коммуникаций на Кавказе: проблемы и перспективы; 

11. Роль и значение Зангезурского коридора в создании основной транзитной линии 

между Европой и Азией; 

12. Глобальные тренды стабильного и устойчивого экономического развития; 

13. Современная карта мира: сбалансированное развитие регионов;  

14. Современные тенденции в развитии мирового энергетического сектора; 

15. Обеспечение глобальной экологической устойчивости: проблемы и перспективы; 

16. Перспективы развития туризма: международный опыт и конкуренция; 

17. Перспективы развития четвертой промышленной революции в постпандемический 

период; 

18. Роль теорий Лютфи Заде в развитии мировой науки и экономики; 

19. Роль информационных технологий в устойчивом развитии. 

  

 

Рабочие языки конференции: азербайджанский, турецкий, английский, русский. 

В научной конференции могут участвовать члены профессорско-преподавательского 

состава, представляющие высшие учебные заведения и научно-исследовательские учреждения, 

а также докторанты, диссертанты и научные работники. 

Материалы конференции будут опубликованы в совокупном виде. 

 

ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

- Текст составляется в формате А4 (210x297 мм) в MS Word, шрифтом Times New Roman 

(размер шрифта – 12, межстрочный интервал – 1,5, поля: слева – 3 см, справа – 1 см, верхний и 

нижний – 2 см); 
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- объём материала конференции (статьи или тезиса) – 3-4 страницы; 

- перед заголовком в левом верхнем углу отмечается индекс (обычным шрифтом) УДК (в 

соответствии с рубрикатором Универсальной Десятичной Классификации); 

- заголовок статьи или тезиса пишется по центру жирным шрифтом на верхних строках; 

ниже заголовка по центру пишется имя, отчество и фамилия (жирным шрифтом и в открытой 

форме), ученая степень и ученое звание автор(ов)а, название страны, место работы и учебы (для 

докторантов и диссертантов название); адрес электронной почты, номер мобильного телефона 

(курсивом, см. Образец). 

Список литературы отмечается внизу текста в алфавитном порядке и в соответствии с 

требованиями Высшей Аттестационной Комиссии Азербайджанской Республики (нумерация 

литературы на которые ссылался автор(ы) указывается в тексте: пример, [2]). 

Включение статей и тезисов в сборник материалов конференции будут определены 

соответствующими рабочими секциями. При возникновении необходимости на основании 

претензий и примечаний предусматривается корректирование статьи (тезиса) и повторное 

отправление. В случае несогласия автор(ов)а с предъявленными претензиями и примечаниями, 

и несвоевременного корректирования и повторного отправления, статья (тезис) не будет 

включена в сборник материалов конференции.  

Материалы конференции будут проверяться антиплагиатной программой. 

Присланные материалы обратно не высылаются. 

Авторством или соавторством от одного лица принимается только один материал. 

 

Материалы конференции (статья или тезис) в электронной форме должны быть 

отправлены в нижеуказанный адрес не позднее 21 ноября 2021-го года: 

 

konfrans@mdu.edu.az  

 

Контакт: 

Вугар Мустафаев (ответственный секретарь) 

Тел.: (+99455) 289 12 66  
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