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Konfrans Təqvimi 

Xülasə təqdimetmə tarixi: 10 yanvar 2021 

Ödəniş və qeydiyyat: 05-13 yanvar 2021 

Tam mətnin təqdim olunması üçün son tarix: 20 yanvar 2021 

(tam mətn təqdim etmək məcburi deyil) 

Konfrans proqramının yayım tarixi: 15 yanvar 2021 

Konfrans kitabının dəqiq nəşr tarixi: 26 yanvar 2020 

Konfrans İntizam Qaydaları 

Konfransımız bütün sosial və humanitar sahələrdə yazılmış orijinal elmi işlərə açıqdır. 

Konfrans Məbləği 

Tək bir elmi işlə iştirak 285 TL 

İki elmi işlə iştirak 385 TL 

(Hesab nömrəsi 05 Yanvar 2021-də əlavə ediləcək) 

Məbləğə Daxil Olan Xidmətlər 

-Müəllif və tam mətnlərin konfrans kitabında ISBN ilə dərc edilməsi 

- Bütün müəlliflər üçün ayrıca iştirak sertifikatının verilməsi 

- Konfrans zamanı isti və soyuq qəlyanaltılar 

-İSBN-li elmi iş kitabının yayımlanması 

- Hakim heyyəti tərəfindən keçməsi şərtilə jurnalımızda məqalə olaraq yayımlamaq 

- Qiymətə qonaqlama xərcləri daxil deyil 

İştirak Növü 

İki alternativ təklif edirik 

- Ankarada üz-üzə iştirak 

- Onlayn iştirak 

Dosentlik Kriteriyaları 

Konfransımız beynəlxalq səviyyədədir. Həm elmi şura, həm də iştirakçı ölkə müxtəlifliyi 

baxımından dosentlik meyarlarına cavab verir 
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Konfransın  Keçiriləcəyi Yer 

Radisson Blu Hotel, Ulus Ankara 

Konfransın Dilləri: İngilis və Türk dili 

Konfransın Nəşr Fürsətləri 

1- Konfransın xülasə və tam mətn kitabları (ISBN ilə) 

2- Jurnalda Məqalə Yayımı - Pearson Social Sciences Journal: İştirakçılarımızın tam mətnləri 

hakim heyyətini keçmələri şərtilə jurnalımızda məqalə şəklində yayımlanacaq. 

Ödəniş Sənədi 

Konfrans haqqı üçün sizə etibarlı bir faktura / ödəmə sənədi veriləcək. 

Xülasə və Tam Mətn Təqdimatı 

Bir xülasə göndərərək konfransımıza müraciət etməlisiniz. Xülasə qiymətləndirmə prosesi ən 

çox 5 gün çəkir. Qiymətləndirmədən sonra müəllif mütləq şəkildə məlumatlandırılır. 

Məqalələriniz (Elmi işləriniz)  200-300 söz aralığında olmalıdır. Xülasələrinizə mütləq İngilis 

dilində ABSTRACT əlavə etməlisiniz. Ən geci 10 yanvar 2021-ci ilədək elmi işinizin 

xülasələrini word  / doc formatında pearsonjournal@gmail.com elektron poçtuna 

göndərməlisiniz. 

Konfransda tam mətn tələbi yoxdur. Tam mətnlərinizi konfrans kitabında dərc etmək 

istəyirsinizsə, tam mətnlərinizi xülasə qəbul olunduqdan sonra 20 yanvar 2021-ci il tarixinədək 

pearsonjournal@gmail.com elektron poçtuna göndərməlisiniz. 

Tam Mətn Yazma Qaydaları 

- Times new roman, 12 punto yazı üslubu istifadə olunmalıdır (məqalənin adı, müəlliflərin adları, 

təmsil etdiyi təşkilat, e-mail adresləri, sülasə və bütün açar sözlər 12 punto olmalıdır. Qrafik, 

cədvəllər üçün şrift ölçüsü müəllif tərəfindən ən uyğun şəkildə müəyyən edilə bilər). 

- Sətir aralığı 1.25 olmalıdır. 

- Paraqrafın əvvəlində soldan girinti etməyin. 

- ƏSAS başlıqlar BÖYÜK hərflərlə və qalın şəkildə yazılmalıdır. 

- İstədiyiniz sitat(istinad) üslubundan istifadə edə bilərsiniz. 

- Tam mətnləriniz ən azı 3 səhifə olmalıdır. 

- XÜLASƏ, GİRİŞ, ARAŞDIRMA VƏ TƏDQİQAT NƏTİCƏLƏRİ, NƏTİCƏ və İSTİFADƏ 

OLUNAN ƏDƏBİYYAT bölmələri tam mətnlərinizdə ayrı başlıqlar altında göstərilməlidir. 


