
 

 

 

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI 

 

 

GENETİK EHTİYATLAR İNSTİTUTU 
 

 

bütün maraqlı tərəfləri, elmi-tədqiqat institutlarını, alim və mütəxəssisləri, 

doktorant və tələbələri  

 

 

"GENOMIKA: PROBLEMLƏR VƏ PERSPEKTIVLƏR"  

Respublika Konfransına dəvət edir. 

 

Tarix: 14-15 noyabr 2016-cı il 

Yer: Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun akt zalı 

Ünvan: Azadlıq 155, Bakı, Azərbaycan 

 

Konfransda genetik ehtiyatların ən müasir texnologiyalar əsasında öyrənilməsi və 

mühafizəsi, seleksiya və digər bitki tədqiqatlarında səmərəli istifadəsi üzrə son 

illərdə respublikada aparılmış nəzəri və praktiki tədqiqatların mühüm nəticələri və 

gələcək perspektivləri təqdim və müzakirə ediləcək. 

 

Konfransda plenar və seksiya iclaslarında məruzələr,  posterlərin nümayişi nəzərdə 

tutulmuşdur. Təqdimatlar üçün multimedia vasitələri istifadə ediləcəkdir. 

Məruzələrin tezisləri konfransın materialları toplusunda dərc ediləcəkdir.  

Plenar məruzələr Təşkilat Komitəsi tərəfindən seçiləcəkdir. Plenar məruzələrin tam 

mətnləri AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Elmi Əsərlərində çap ediləcəkdir. 

 

Məruzələrin tezisləri və tam məqalələr 15 oktyabr 2016-cı il tarixinə kimi elektron 

poçtla və ya elektron daşıyıcılarda, eləcə də çap variantında təşkilat komitəsinə 

təqdim edilməlidir.  

 

KATİBLİK 
Ruhəngiz Məmmədova, b.ü.f.d., AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, şöbə müdiri 
Sevinc M. Məmmədova, b.ü.f.d., AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, qrup 
rəhbəri 
Ayaz Məmmədov, b.ü.f.d., AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, şöbə müdiri  
Əlaqə telefonları: 012 4499221, 050 5327819, 050 4636327, 070 5330493, 055 

3316895, 050 2162901  
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Tezislər və məqalələr bölmələr üzrə bölgüyə ciddi riayət etməklə elektron poçt 

vasitəsi ilə katibliyin aşağıdakı ünvanlarına göndərilməlidir: 

1-ci, 2-ci və 3-cü bölmələr üzrə - gene-res@mail.ru  
4-ci bölmə üzrə - afig.mammadov@gmail.com 
5-ci bölmə üzrə - sevka_m@yahoo.com 
6-cı bölmə üzrə - ayaz_mamadov@yahoo.com 

 

Məktubların surətinin həmçinin akparo@yahoo.com ünvanına göndərilməsi xahiş 

olunur. 

Məktubun mövzu yerində böyük hərflərlə "GENETİK EHTİYATLAR - 2016" 

ifadəsi yazılmalıdır. 

  

Konfransın başlıca istiqamət və mövzuları: 

 
Bölmə 1. Biotexnologiya və genomika  
Bölmə 2. Mədəni bitkilərin və onların yabanı əcdadlarının molekulyat-genetik 
tədqiqi  
Bölmə 3. Seleksiyanın müasir metodları, molekulyar, genom, xromosom 
seleksiyası 
Bölmə 4. Genetik ehtiyatların tədqiqində informasiya texnologiyaları, 
bioinformatika 
Bölmə 5. Genetik ehtiyatların müasir mühafizə strategiyaları, toxuma kulturası, 
in-vitro, in-vivo 
Bölmə 6.  Kənd təsərrüfatı heyvanlarının molekulyar-genetik tədqiqi 

 

 

Tezislərin formatına tələblər: 

 

Tezislər Azərbaycan, rus və ingilis dillərindən birində, ən çoxu bir səhifə həcmində 

hazırlanmalıdır. 

1. Tezisin əvvəlində UOT nömrəsi göstərilir (müəlliflərin adından yuxarıda sol 

küncdə, şrift 12, qalın xətlə), ardınca nöqtədən sonra konfransın bölmə və elmi 

istiqamətinin adı yazılır. 

2. Bir sətir ağ buraxılır 

3. Müəlliflərin adı və soyadı (adi hərflərlə, qalın xətlə, şrift 12, mərkəzləşdirilmiş) 

4. Bir sətir ağ buraxılır 

5. Məruzənin adı (böyük hərflərlə, şrift 12, mərkəzləşdirilmiş) 

6. Bir sətir ağ buraxılır 

7. İnstitutun adı (şrift 10, kursiv), əlaqə saxlanılacaq müəllifin elektron ünvanı 

(şrift 10, kursiv) 

8. Bir sətir ağ buraxılır 

9. “Açar sözlər:” yazılır və 5-7 açar söz verilir (şrift 10, kursiv).  

11. Bir sətir ağ buraxılır 

12. Tezisin mətni (şrift 12, interval 1)  (cədvəllər, diaqramlar, qrafiklər və s. 

təsvirlər verilmir).  

mailto:sevka_m@yahoo.com
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15. Mətn MS Word proqramında, Unicod (Times New Roman) şriftində (dil 

panelində Az qoymaqla, klaviaturada üst hərflərlə) yığılmalıdır, çap və elektron 

formatda təqdim edilməlidir. 

Abzaslar qarşısında boşluq: 1,25 sm  

Səhifələrin formatı A4, kitab səhifəsi.  

Səhifələrin kənarında boş sahələr aşağıdakı qaydada olmalıdır 

Yuxarıdan – 3 sm,  aşağıdan – 3 sm,   soldan – 3 sm,  sağdan – 2 sm 

Sətirarası intervallar bütün mətn üzrə 1 olmalıdır. 

 

 

 

Tezislərin tərtibat nümunəsi: 

  

UOT: .................. Biotexnologiya və genomika 

 

MƏRUZƏNİN ADI 

 

ƏHMƏD ƏHMƏDOV  

 
Təşkilatın adı, şəhər, e-mail 

 
Açar sözlər: ......, .........., ..........., ..............., ...... 

 

Tezisin mətni  

 

 

Məruzələrin əsasında məqalələri hazırlayarkən aşağıdakı qaydalara və ardıcıllığa 

ciddi riayət edilməlidir: 

 

Məqalələr azərbaycan, rus və ingilis dillərindən birində, 3-5 səhifə həcmində 

hazırlanmalıdır. 

1. Məqalənin əvvəlində UOT nömrəsi göstərilir (müəlliflərin adından yuxarıda sol 

küncdə, şrift 12, qalın xətlə), ardınca nöqtədən sonra konfransın bölmə və elmi 

istiqamətinin adı yazılır. 

2. Bir sətir ağ buraxılır 

3. Məqalənin adı (böyük hərflərlə, şrift 12, mərkəzləşdirilmiş) 

4. Bir sətir ağ buraxılır 

5. Müəlliflərin adı və soyadı (İri hərflərlə, qalın xətlə, şrift 12, mərkəzləşdirilmiş) 

6. Bir sətir ağ buraxılır 

7. İnstitutun adı (şrift 10, kursiv), əlaqə saxlanılacaq müəllifin elektron ünvanı 

(şrift 10, kursiv) 

8. Bir sətir ağ buraxılır 

9. Məqalənin qısa xülasəsi yazıldığı dildə verilir (şrift 10, kursiv). Xülasə 

məqalənin məğzini və nəticələrini qısaca əhatə etməlidir. 

10. Xülasənin altında “Açar sözlər:” yazılırvə 5-7 açar söz verilir (şrift 10, kursiv).  
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11. Bir sətir ağ buraxılır 

12. Məqalənin əsas hissəsi (giriş - ədəbiyyat xülasəsi, material və metodika, 

nəticələr və onların müzakirəsi, şrift 12, interval 1)  (cədvəllər, diaqramlar və 

qrafiklər aydın görünməli, sıra ilə nömrələnməlidir, şrift 11). Başlıqlar birinci hərfi 

böyük, qalanı kiçik hərflərlə, qalın xətlə, şrift 12, mərkəzləşdirilmiş şəkildə verilir. 

Başlıqlardan əvvəl və sonra bir sətir ağ buraxılır.  

13. Ədəbiyyat siyahısında əvvəlcə azərbaycan, türk, sonra rus, ingilis və s. dillərdə 

olan ədəbiyyat mənbələri əlifba sırası ilə verilir, şrift 10.  

Ədəbiyyat siyahısı AAK-ın qaydalarına müvafiq hazırlanır. Məqalənin adı ilə 

jurnalın adı arasında iki xətt //, tezisin adı ilə konfrans və ya toplunun adı arasında 

bir xətt / qoyulmalıdır. Ədəbiyyat siyahısında kitab verilirsə, heç bir xətt qoyulmur.  

Məsələn:  

1. Əliyev C.A., Əkpərov Z.İ. Azərbaycanın bitki genetik ehtiyatları // AMEA-nın 

Xəbərləri, Biologiya Elmləri, Bakı, 2002, N 1-6, s. 57-68 

2. Məmmədov Q.S., Xəlilov M.Y. Azərbaycanın meşələri. Bakı: “Elm”, 2002, 472 

s.  

3. Mane L., Kaledhonkar D., Ratil F. Genetik diverqence in groundnut (Arachis 

hypogaes L.) over two environments / Abstracts 4th International Food Legumes 

Research Conference, India, 2005, p.186. 

Mənbə haqqında məlumatlar (il, cild, say, səhifə) vergüllə ayrılır (defis, nöqtə ilə 

yox). 

Mətndə ədəbiyyata istinad müəllif(lər)in soyadı və il göstərilməklə verilir, soyadla 

il arasında vergül qoyulur. Bir yerdə iki və ya daha çox istinad varsa, onlar nöqtəli 

vergüllə ayrılır. 

Nümunələr:  (Əkpərov, 2015) və ya (Əliyev və b., 2013; Abbasov, 2016). Eyni 

soyad və illə ədəbiyyat siyahısında iki və ya daha çox istinad olarsa, onlar ildən 

sonra latın hərfləri ilə işarələnir: 2016a, 2016b, 2016c və s. 

14. Ədəbiyyat siyahısından sonra 2 sətir aşağıda qısa xülasə 2 dildə verilir (məqalə 

azərbaycan dilindədirsə, xülasə rus və ingilis dillərində, rus dilindədirsə,  xülasə 

azərbaycan və ingilis dillərində yazılmalıdır, şrift 10, interval 1)  Burada 

müəlliflər, məqalənin adı və institut adı da məqalənin başlığında yazıldığı qaydada 

müvafiq dillərdə verilməlidir. 

15. Mətn MS Word proqramında, Unicod (Times New Roman) şriftində (dil 

panelində Az qoymaqla, klaviaturada üst hərflərlə) yığılmalıdır, çap və elektron 

formatda təqdim edilməlidir. 

Abzaslar qarşısında boşluq: 1,25 sm  

Səhifələrin formatı A4, kitab səhifəsi.  

Səhifələrin kənarında boş sahələr aşağıdakı qaydada olmalıdır 

Yuxarıdan – 2 sm,  aşağıdan – 2 sm,   soldan – 3 sm,  sağdan – 1.5 sm 

Sətirarası intervallar bütün mətn üzrə 1 olmalıdır. 
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Məqalələrin tərtibat nümunəsi: 

  

UOT: .................. Biotexnologiya və genomika 

 

MƏQALƏNİN ADI 

 

ƏHMƏD ƏHMƏDOV  

 
Təşkilatın adı, Şəhər, e-mail 

 

Xülasə burada verilir. Mümkün qədər əhatəli olmalıdır. Kursivlə, 10 pt şriftlə yazılmalıdır. Abzasdan 

başlamalı, hər iki tərəfdən düzləndirilməlidir. 

Açar sözlər: ......, .........., ..........., ..............., ...... 

 
Giriş  

 

Girişdə araşdırılmış elmi problem, problemin ölkədə və dünyada öyrənilmə vəziyyəti 

ədəbiyyatlara istinadla verilir, tədqiqatın məqsədi və müəllif(lər)in vacib bildikləri digər 

məsələlər göstərilir.  

 

Material və metodika 

 

Konkret olmalı, istinadlar göstərilməlidir. 

 

Nəticələr və onların müzakirəsi 

 

Burada verilən cədvəllərin sətirlərinin ayrılmadığına, mətn boyu qaçmadığına diqqət 

yetirmək lazımdır. Cədvəl və şəkillər, klaster və diaqramlar mətndən kənara çıxmamalıdır. 

 
Ədəbiyyat siyahısı 

 

1. Əliyev C.A., Əkpərov Z.İ. Azərbaycanın bitki genetik ehtiyatları // AMEA-nın Xəbərləri, Biologiya Elmləri, 

Bakı, 2002, N 1-6, s. 57-68 

2. Məmmədov Q.S., Xəlilov M.Y. Azərbaycanın meşələri. Bakı: “Elm”, 2002, 472 s.. 

3. 

 
Ahmad Ahmadov 

 

REPORT TITLE 

 

Organization name, city 

 

Text of abstract. 

Key words: ......, .........., ..........., ..............., ...... 

 

 

Ахмед Ахмедов 

 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 
 

Наименование организации, город 

 

Текст аннотаци. 

Ключевые слова: ......, .........., ..........., ..............., ...... 
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Qəti xəbərdarlıq: Yuxarıda göstərilən qaydalara uyğun olaraq hazırlanmayan 

tezislər qəbul edilməyəcək! 

 

Konfransda iştirak haqqı tələb olunmur. 

 

Hər bir şəxs konfransa təqdim edilmiş tezislərdən ən çoxu üçünün müəllifi 

(həmmüəllifi) ola bilər. 

 

Əlavə məlumatlar 

Konfrans haqqında məlumatları AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun saytında 

izləyə bilərsiniz - www.genres.az  


