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Davamlı İnkişaf üzrə Beynəlxalq
Elmi Konfrans - 2017
24-25 Noyabr, 2017-ci il tarixində Bakıda baş tutacaq “Dünyamızın transformasiyası: Davamlı İnkişaf Məqsədlərinin inteqrasiyası və həyata keçirilməsinin təşviqində elmin rolu” adlı beynəlxalq elmi
konfransa Sizi dəvət etməkdən məmnunluq hissi
duyuruq.
2 gün ərzində tədbir iştirakçıları Davamli İnkişaf Məqsədlərlə bağlı yaranan çətinliklər ətrafında
müzakirələri aparmaq, müxtəlif sahələrdən olan
mütəxəssisləri dinləmək, ideyaları,təcrübələri və
gözləntiləri bölüşmək üçün görüşəcəkdir.Bu müzakirələr zamanı bilik, elmi inkişafın , yerli və qlobal
arenaların qarşılıqlı münasibətlərinin yaranmasına
xüsusi diqqət yetiriləcəkdir.
Bu Konfrans nə üçündür?
Bu gün Azərbaycan Respublikası güclü iqtisadiyyata, dayanıqlı siyasi-hüquqi və sosial-müdafiə sisteminə, təhlükəsiz və sabit ictimai-siyasi mühitə,
yenilənmiş infrastruktura malik, beynəlxalq təşkilatlara inteqrasiya olunmuş bir dövlətdir. Müstəqillik illərində Azərbaycan Respublikasının əldə etdiyi nailiyyətləri, hazırkı inkişaf səviyyəsi göstərir
ki, ölkəmiz qarşıya qoyulan hədəflərə çatmaq üçün
güclü potensiala malikdir.
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin Prezident
kimi fəaliyyət dövrü Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin reallaşdırılması baxımından xüsusilə əlamətdardır. Azərbaycanda hazırlanan inkişaf konsepsiyası
və strategiyaları, proqram və layihələr bir qayda
olaraq, BMT-nin Davamlı İnkişaf Məqsədləri ilə
uyğunlaşdırılır. Bu da onu göstərir ki, Azərbaycan
dövləti öz siyasətini qlobal çağırışlar və təmayüllər
nəzərə alınmaqla qurur.
Qlobal Məqsədlər kimi tanınan Davamlı İnkişaf Məqsədləri , yoxsulluğun aradan qaldırılması,

planetin qorunması , bütün insanların sülh və firavanlıqdan zövq almasını təmin etmək üçün həyata
keçirilən universal çağırışdır. İqlim dəyişikliyi,iqtisadi bərabərsizlik , yenilik, davamlı istehlak, sülh
və ədaləti əhatə edən bu 17 məqsəd, Minilliyin İnkişaf Məqsədlərinin uğurları üzərində qurulmuşdur.
Məqsədlər bir-birinə bağlıdır- adətən bu istiqamətdə
uğur qazanmağın açarı məqsədlərin əsasən bir-birilə
əlaqəli olmasıdır.
Davamlı İnkişaf Məqsədləri gələcək nəsillərə,
davamlı bir şəkildə həyatın yaxşılaşdırılması üçün
indi doğru seçimlər etməklə tərəfdaşlıq və təcrübə
ruhunda çalışır. Bütün ölkələrin öz prioritetlərinə və
dünyanın ekoloji problemlərinə uyğun olaraq qəbul
etmələri üçün aydın təlimatlar və hədəflər verirlər.
Sağlamlıq və demoqrafik dəyişiklik, ərzaq təhlükəsizliyi, hamı üçün keyfiyyətli təhsil, təhlükəsiz və
təmiz su, yaşıl və səmərəli enerji mənbələri, iqlim
dəyişikliyi, inklüziv və təhlükəsiz cəmiyyətlərlə
bağlı yaranan problemlərin həllində, eyni zamanda
beynəlxalq standartlara cavab verən universitetlərin
iştirakı da tələb olunur.
Məqsəd - bir tərəfdən, dünyanın qlobal çağırışlarına (Davamlı İnkişaf Məqsədlər ilə yekunlaşaraq)
və digər tərəfdən, millət və ya cəmiyyətin iqtisadi,
sosial və mədəni inkişafına yardım etməkdir.
Beynəlxalq Konfransda, xüsusilə universitetlər,
hökumətlər, şəhərlər və dövlət qurumları arasında
davamlı inkişaf məqsədləri ilə məşğul olan bütün
milli və beynəlxalq öncüllərin təhlil və müzakirəsi
üçün beynəlxalq səviyyədə bir tədbir təşkil etməyi
nəzərdə tuturuq.
Məqalə qəbulu
Davamlı İnkişaf üzrə Beynəlxalq Elmi Konfrans
-2017,konfrans iştirakçılarını görkəmli liderlərlə
qarşılıqlı əlaqə qurma imkanları ilə təmin edəcək,
beynəlxalq alim və mütəxəssislər şəbəkəsini daha
da genişləndirəcəkdir.

Konfrans mövzuları
Konfrans proqramı çərçivəsində aşağıdakı mövzular üzrə məqalə qəbulu elan edirik:
• Fundamental Davamlı İnkişaf Məqsədləri Araşdırmasının rolu,
• BMT-nin Qlobal Saziş layihəsinin çoxsəviyyəli
strategiyası və Davamlı İnkişaf Məqsədlərinin
əldə edilməsinə dəstək olmaq üçün biznes bilinci
və fəaliyyətininin sürətləndirilməsi,
• Hüquqi çərçivədə Davamlı İnkişaf Məqsədlərinin həyata keçirilməsinə dəstəyin göstərilməsi,
• Davamlı inkişaf üçün dövlət-özəl tərəfdaşlığı,
• Səyahət,turizm və qonaqpərvərlik təcrübələrinin
Davamlı İnkişaf Məqsədlərinə uyğunlaşdırılması,
• Elmi bilik və informasiyanın paylaşılması,
• Davamlı inkişaf üçün innovasiya və texnologiyanın rolu,
• İnsanın əsas ehtiyacları ilə bağlı elmi araşdırmalar,
• Davamlı İnkişaf Məqsədlərində İnformasiya
Kommunikasiya Texnologiyalarının rolu,
• Elm, ətraf mühit və davamlı inkişaf,
• Davamlı İnkişaf üçün Sağlamlıq Araşdırmaları,
• Elm və Texnologiya,
• Elm və Təhsil,
• Davamlı İnkişaf Məqsədləri və Ali təhsil müəssisələrinin rolu,
• Sülh və münaqişələrin həlli üçün elm,
• Davamlı İnkişaf Məqsədlərinə İstiqamət :Gender Sxemi,Tədqiqat və Təcrübə.
• Sosial tələblər və insan ləyaqəti,
• 2030-cu ilə qədər bütün insanların həyatını dəyişmək üçün sosial müdafiə,
• Etik məsələlər,
• Elmdə iştirakın genişləndirilməsi,
• Müasir elm və digər bilik sistemləri.

Məqalənin təqdimat qaydası:
•
•
•
•
•

A4 ölçülü kağız,
Altlıq və başlıqlara icazə verilmir,
Səhifələr nömrələnməməlidir,
Məqalənin başlıq ölçüsü 14, Times New Roman
Məqalənin alt başlıq ölçüsü 12, Times New Roman
• Məqalənin şrift ölçüsü 12, Times New Roman
Birinci səhifədə,
• Məqalənin adı,
• Müəllifin adı,
• Müəllifin iş yeri,
• Müəllifin e-poçt ünvanı,
İkinci səhifədə,
• 100-120 sözdən ibarət xülasə,
• Açar sözlər (5-6 söz)
Üçüncü səhifədə,
• Bütöv məqalə- 3000 sözdən az olmamalı,
Son səhifə,
• Ədəbiyyat siyahısı
Konfransda aşağıdakı təqdimat formatları ilə çıxış
etmək olar:
• Məqalə təqdimatı
• Video təqdimatı
• Poster təqdimatı
Məqalələr orijinal olmalı və indiyə qədər heç bir
yerdə çap edilməməlidir.Daxil olan bütün məqalələr
Konfransın Elmi Rəyçi qrupu tərəfindən nəzarətdən
keçiriləcəkdir. Məqaləsi qəbul olunan müəlliflər
konfransa spiker kimi məqalə və təqdimatlarını təqdim etmək üçün dəvət olunacaqlar.
Məqalə və xülasələr ingilis dilində yazılmalıdır.
Bütün konfrans materialları “Dünyamızın transformasiyası: Davamlı İnkişaf Məqsədlərinin inteqrasiyası və həyata keçirilməsinin təşviqində elmin

rolu” adlı (İSBN nömrə ilə) xüsusi nömrədə çap
olunacaqdır.
Məqalə/Təqdimatların göndərilməsi üçün son
tarix: 1 Noyabr, 2017-ci il
Çap olunmuş materiallar məcmuəsinin paylanması : 24-25 Noyabr, 2017
Məqalələri bu elektron ünvanına göndərin:
2017sdgs@gmail.com
Ən yaxşı Məqalə/Təqdimat Mükafatı
Konfransın bağlanış sessiyasında iştirakçılara aşağıdakı mükafatlar təqdim olunacaqdır:
• Ən yaxşı Məqalə/Çıxış Mükafatı,
• Ən yaxşı Poster/Təqdimat Mükafatı.
Mükafat sahibi olan müəllif və həm-müəlliflər;
• İmzalanmış və möhürlü rəsmi sertifikata sahib
olacaqlar,
• Xüsusi veb saytlarda iştirakçıların uğurları ilə
bağlı məlumatlar yerləşdiriləcəkdir.
Konfrans rəsmi olaraq iki dildə: Azərbaycan və
İngilis dillərində aparılacaqdır.
Əlaqə:
Konfransın təşkilatçılığı ilə bağlı hər hansı bir sualınız olarsa, çəkinmədən müraciət edə bilərsiniz.
Xəyalə Məmmədova
Təşkilat Komitəsinin rəhbəri
E-mail: 2017sdgs@gmail.com
Konfransımızda Sizinl görüs,ü
s birsizlikl gözl yirik…

