
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİNİN   

ELMİ XƏBƏRLƏRİ (rüblük elmi və praktiki)”  

 

Müəllif üçün qaydalar 

 

 1. Məqalənin adı, müəllif(lər)i, müəllif(lər)in elmi dərəcəsi, vəzifələri, ad və soyadları, 

çalışdıqları qurum və elektron poçt (e-posta) ünvanları, iş və mobil telefon nömrələri 

göstərilməlidir. 

2. Məqalədə açar söz (Azərbaycan, İngilis və Rus dillərində, ən çox 5 söz), xülasə 

(Azərbaycan, İngilis və Rus dillərində), giriş, əsas hissə, nəticə, mənbələr, əlavələr, şəkil və 

cədvəllər daxil olmaqla 10 səhifədən az olmamalıdır. Elektron ünvanı:  nazimxx@yahoo.com; 

n.hajiyev@aseu.az . 

3. Məqalənin xülasəsi 200-250 sözdən çox olmamalı, tədqiqatın məqsədini, əhəmiyyətini 

və elmi dövriyyədəki yerini, istifadə edilən və ya formalaşdırılan metodları, hansı suallara cavab 

verildiyini və tətbiq dairəsini göstərməli, giriş və nəticə hissəsi kimi yazılmamalıdır. 

4. Məqalənin xülasəsi məqalənin məzmumuna uyğun olmalıdır. Xülasə  elmi və qramatik 

baxımdan ciddi redaktə olunmalıdır. 

5. Elmi məqalənin sonunda elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq işin elmi 

yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və. s aydın şəkildə qeyd olunmalıdır. 

6. Məqalə A4 formatında, 1,5 (bir tam onda beş) intervalla, Times New Roman 14 

şriftilə yazılmalı, kənarlarından (soldan 30 mm, sağdan 15 mm, yuxardan 25 mm və aşağıdan 20 

mm) boşluq buraxılmalıdır.  

7. Məqalə Azərbaycan, İngilis və Rus dillərində qəbul ediləcəkdir.   

8. Məqalədə elmi mənbələrə istinadlar olmalıdır. Məqalənin sonunda verilən ədəbiyyat 

siyahısı əlifba ardıcıllığı ilə deyil, istinad olunan ədəbiyyatların mətndə rast gəlindiyi ardıcıllıqla 

nömrələnməli və məsələn, [1] və ya [1, s. 119] kimi işarə olunmalıdır. Eyni ədəbiyyata mətndə 

başqa bir yerdə təkrar istinad olunarsa, onda istinad olunan həmin ədəbiyyat əvvəlki nömrə ilə 

göstərilməlidir. 

9. Ədəbiyyat siyahısında son 5-10 ilin elmi məqalələrinə, monoqrafiyalarına və s. 

istinadlara üstünlük verilməlidir.  

10. Məqalələr orijinal olmalı və əvvəllər başqa milli və ya beynəlxalq jurnallara və kon-

franslara təqdim edilməməlidir. 

11. Məqalələr rəyçilərin gizli rəyindən sonra sahə redaktoru və ya redaksiya heyətinin mü-

təxəssis üzvlərindən biri tərəfindən çapa tövsiyə və ya təqdim ediləcəkdir. 

12. Məqalənin qəbulu və rədd edilməsi redaksiya heyətinin müzakirəsindən sonra elan 

ediləcəkdir. 
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