
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Ali Attestasiya Komissiyası

Rəyasət Heyətinin 29 oktyabr 2019-cu il 

tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş, 7 may və 24 
sentyabr 2021-ci il tarixli qərarları ilə  

əlavəvə dəyişiliklər edilmişdir.

AVTOREFERATIN TƏRTİBİ 

Q A Y D A S I 

1. “Avtoreferatın tərtibi Qaydası” (bundan sonra - Qayda) 11 iyun 2019-cu il 

tarixli 728 nömrəli Fərmanla təsdiq edilmiş “Elmi dərəcələr verilməsi qaydası 

haqqında Əsasnamə”nin 3.22-ci bəndinə uyğun hazırlanmışdır.   

2. Avtoreferatın mətni A5 formatında, səhifənin kənarlarından 15 mm boş sahə 

saxlanılmaqla, Azərbaycan dilində latın, rus dilində kiril və ingilis dilində ingilis 

(ABŞ) əlifbası, “Times New Roman” 12 şrifti ilə bir sətirarası intervalla qara rənglə 

yazılır.  

3. Avtoreferatın səhifələri nömrələnərkən üz qabığı da nəzərə alınır. Avtoreferatın 

üz qabığı nömrələnmir. Nömrələmə növbəti səhifədən “3” rəqəmi ilə başlayır, 

nömrələr səhifənin aşağı orta hissəsində ərəb rəqəmləri ilə ardıcıl yazılır.  

4. Avtoreferat fəlsəfə doktoru dissertasiyaları üçün A5 formatında, otuz altı – qırx 

min işarə (mətndəki boşluqlar və əsərlərin siyahısı istisna edilməklə), elmlər doktoru 

dissertasiyaları üçün isə A5 formatında, yetmiş altı – səksən min işarə (mətndəki 

boşluqlar və əsərlərin siyahısı istisna edilməklə) həcmində çap edilir. Humanitar  

elmlər üzrə həcmi bu  həcmdən iyirmi faizədək artıq ola bilər.

5. Avtoreferatın bir səhifəsində yazılan işarələrin sayını kompüter vasitəsilə dəqiq 

müəyyən etmək mümkün olmadıqda, bir səhifədə yazılan mətn iki min işarəyə 

bərabər tutulur. 

6. Avtoreferatda dissertasiyanın strukturu saxlanılmaqla, onun əsas ideyaları və 

nəticələri şərh olunmalı, yenilik dərəcəsi və tədqiqat nəticələrinin elmi və praktiki 

əhəmiyyəti, aparılan tədqiqatlarda iddiaçının şəxsi töhfəsi göstərilməlidir. 
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7. Avtoreferatda istifadə edilən iqtibaslar (sitatlar) dırnaq işarəsindən istifadə 

edilməklə kursivlə verilir. 

8. Avtoreferatda iddiaçı istifadə etdiyi materialların mənbələrinə və müəlliflərinə 

mütləq istinad etməlidir. Mətndəki istinadın üst hissəsində nömrə qoyulur, səhifənin 

aşağı hissəsində həmin nömrənin qarşısında mənbənin biblioqrafik göstəricisi verilir. 

Biblioqrafik göstərici “Times New Roman” 10 şrifti ilə yazılır və ardıcıl nömrələnir. 

9. Avtoreferatın mətnində iddiaçı tərəfindən alınmış hər bir nəticənin onun hansı 

əsərində çap olunduğuna dair istinad verilməsi tövsiyə edilir. 

10. Avtoreferatda iddiaçının dissertasiyanın mövzusuna dair dərc olunmuş elmi 

əsərlərinin siyahısı xronoloji ardıcıllıqla verilir. 

11. Avtoreferatın üz qabığı “Dissertasiya şuralarının yaradılması və fəaliyyətinin 

təşkili barədə Təlimat” ilə nəzərdə tutulan nümunəyə (Əlavə 1.4, Əlavə 1.4.1 və 

Əlavə 1.4.2) uyğun tərtib edilir.   

12. Avtoreferatın üz qabığı 120 qr/m2, mətni 80 qr/m2 A5 (210 mm x 148 mm) 

formatında kağızın hər iki üzündə çap edilir. 

13. Dissertasiya Azərbaycan dilində yazıldıqda, onun avtoreferatı Azərbaycan 

dilində 100,  ingilis dilində 20 nüsxə çap edilir. 

14. Dissertasiya rus dilində yazıldıqda, onun avtoreferatı rus dilində 70, 

Azərbaycan dilində 30 və ingilis dilində 20 nüsxə çap edilir. 

15. Avtoreferatı dissertasiya şurasının sədri, elmi katibi və dissertasiya şurasının 

nəzdində yaradılmış elmi seminarın rəhbəri imzalayırlar. 

16. Avtoreferat dissertasiyanın müdafiəsinə azı bir ay qalmış Komissiyanın 

müəyyən etdiyi siyahı üzrə zəruri ünvanlara (“Dissertasiya şuralarının yaradılması və 

fəaliyyətinin təşkili barədə Təlimat”a Əlavə 1.6) göndərilməlidir.  

17. Avtoreferat Azərbaycan dilində yazıldıqda Komissiyaya onun Azərbaycan 

dilində iki, ingilis dilində bir, rus dilində yazıldıqda, onun rus dilində iki, Azərbaycan 

və ingilis dillərinin hər birində bir nüsxəsi dissertasiyanın müdafiəsinə azı bir ay 

qalmış göndərilməlidir. 



Əlavə 1.4 

(Avtoreferatın üz qabığının ön səhifəsində) 
                                                                                                    

               
AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI 

                                                     
 

                                                                                                                           Əlyazması hüququnda 
 

 
           _________________________________________________________  
                                                                                       (dissertasiyanın mövzusu) 

 
 
            İxtisas:             __________________________________________ 

                                                                                 (ixtisasın şifri və adı) 
 

            Elm sahəsi:       __________________________________________ 
                                                                                                     (elm sahəsinin adı) 
                                                      
 

            İddiaçı: __________________________________________________ 
                                                                                     (iddiaçının adı, atasının adı və soyadı) 
 

 

Fəlsəfə doktoru (Elmlər doktoru) elmi dərəcəsi 

almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın 

 

AVTOREFERATI 

 
                                                     
 

                                                                      ____  –  ____ 
                       (şəhər)             (il) 

 

 

Qeyd: 
1. Avtoreferatın üz qabığı “Times New Roman” 12 şrifti ilə yazılır; 
2. Dissertasiyanın mövzusu, “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI” və “AVTOREFERATI” sözləri böyük hərflərlə 

tünd qara rənglə, “Əlyazması hüququnda” sözləri kursivlə sətri hərflərlə yazılır; 
3. İxtisas və elm sahəsi “Azərbaycan Respublikasında elmi və elmi-pedaqoji işçilərə elmi dərəcələr 

verilməsinə dair ixtisasların nomenklaturu”na uyğun olaraq yazılır; 
4. Dissertasiyanın mövzusu iki ixtisası əhatə etdikdə hər iki ixtisas qeyd edilir; 
5. İddiaçının adı, atasının adı, soyadı, şəhər adı və il sətri hərflərlə tünd qara rənglə yazılır; 
6. Avtoreferatın üz qabığı nömrələnmir; 
7. Xətlər və xəttaltı şərhlər çap olunmur. 

 
 



Əlavə 1.4 

(Avtoreferatın üz qabığının ikinci səhifəsində) 
 
 
     Dissertasiya işi ________________________________________________________________ 
                                                                                 (elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı) 
 

___________________________________________________________________________________________ yerinə yetirilmişdir. 
                                (kafedranın, departamentin, mərkəzin, bölmənin, şöbənin, laboratoriyanın adı) 
         

Elmi rəhbər  
(Elmi məsləhətçi): 

_______________________________ 
                       (elmi dərəcəsi, elmi adı) 
_______________________________  
                         (adı, atasının adı, soyadı) 
 

Rəsmi opponentlər:                 _______________________________ 
                          (elmi dərəcəsi, elmi adı) 
_______________________________  
                       (adı, atasının adı, soyadı) 

 _______________________________ 
                        (elmi dərəcəsi, elmi adı) 
_______________________________  
                        (adı, atasının adı, soyadı) 

 ____________________________ 
                        (elmi dərəcəsi, elmi adı) 
____________________________  
                        (adı, atasının adı, soyadı) 

 ____________________________ 
                        (elmi dərəcəsi, elmi adı) 
____________________________  
                        (adı, atasının adı, soyadı) 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 
______________________________________________ nəzdində fəaliyyət 

                                       (elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı) 
     göstərən ______________________________ Dissertasiya şurası 
                                (AAK-da dissertasiya şurasının qeydiyyat nömrəsi) 

 
Dissertasiya şurasının sədri:                              

                                                                                         ______________________________________________ 
                                                                                                                (elmi dərəcəsi, elmi adı) 
                         _______________    _______________________________  
                                                      (imza)                                                (adı, atasının adı, soyadı) 

 
Dissertasiya şurasının elmi katibi: 

                                                                                                   ___________________________________________________ 
                                                                                                                (elmi dərəcəsi, elmi adı) 
                         _______________    _______________________________  
                                                      (imza)                                                (adı, atasının adı, soyadı) 

 
Elmi seminarın sədri: 

                                                                                         ______________________________________________ 
                                                                                                                (elmi dərəcəsi, elmi adı) 
                         _______________    _______________________________  
                                                      (imza)                                                (adı, atasının adı, soyadı) 
       
      Qeyd: 

1. Ad, ata adı, soyad sətri hərflərlə tünd qara rənglə yazılır; 
2. Dissertasiya şurasının sədrinin, elmi katibinin və elmi seminarın sədrinin imzaları üçün nəzərdə tutulan 

xətlər istisna olmaqla xətlər və xəttaltı şərhlər çap olunmur. 
          

 



Əlavə 1.4 

(Avtoreferatın üz qabığının üçüncü səhifəsində) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertasiyanın müdafiəsi  _______  _______________   _____________ il tarixində  
                                                                (gün)                        (ay)                                         (il) 
 

   saat _________  ________________________________ nəzdində fəaliyyət göstərən  
                                             (elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı) 
  
  _____________________________  Dissertasiya şurasının iclasında keçiriləcək. 
   (AAK-da dissertasiya şurasının qeydiyyat nömrəsi) 

 
Ünvan:  ________________________________________________________________ 

                                                                                          (müdafiənin keçiriləcəyi ünvan)  
 

 
 Dissertasiya ilə __________________________________ kitabxanasında tanış olmaq     

                                              (elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı) 
 mümkündür. 

 
    Dissertasiya və avtoreferatın elektron versiyaları __________________________________ 
                                                                                                                      (elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı) 

 rəsmi internet saytında yerləşdirilmişdir. 
    

     Avtoreferat _________  ______________ _____________   il tarixində zəruri ünvanlara                                                                    
                                            (gün)                       (ay)                                 (il) 
    göndərilmişdir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qeyd: 
 
     Tarix və saat üçün nəzərdə tutulmuş xəttlər istisna olmaqla  xətlər və xəttaltı şərhlər çap olunmur. 

 
 

 
 
 
 
 
 



Əlavə 1.4 
 

(Avtoreferatın üz qabığının dördüncü səhifəsində) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Çapa imzalanıb: ____________ 

                                    (gün, ay, il) 
                                                 

Kağızın formatı: ____________ 
 

Həcm: ________ 
               (işarə sayı) 

 
Tiraj: ____ 

 
 
 
 

Qeyd: 
 
       Xətlər və xəttaltı şərhlər çap olunmur. 



Əlavə 1.4.1 

(На лицевой стороне обложки автореферата) 
                                                                                                    

               
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

                                                     
 

                                                                                                                           На правах рукописи 
 

 
           _________________________________________________________  

(тема диссертации) 

 
 
            Специальность:      __________________________________________ 

                                                                                 (шифр и наименование специальности) 
 

            Отрасль науки:       __________________________________________ 
                                                                                                         (наименование отрасли науки) 
                                                      
 

            Соискатель: _______________________________________________ 
                                                                                               (фамилия, имя, отчество соискателя) 
 

 

АВТОРЕФЕРАТ  

диссертации на соискание ученой степени  

доктора философии (доктора наук) 

 
                                                     
 

_____   –   _____ 
                                                                  (город)          (год)  
 

Примечание: 
1. Обложка пишется шрифтом «Times New Roman» 12; 
2. Тема диссертации и слова «АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА», «АВТОРЕФЕРАТ» пишутся 

заглавными буквами, полужирным шрифтом, слова «На правах рукописи» – строчными буквами, 
курсивом; 

3. Специальность и отрасль науки указываются в соответствии с «Номенклатурой специальностей 
по присуждению ученых степеней научным и научно-педагогическим работникам»; 

4. Если тема диссертации охватывает две специальности, то указываются обе специальности;  
5. Фамилия, имя, отчество соискателя, название города и год пишутся строчными буквами, 

полужирным шрифтом; 
6. Обложка автореферата не нумеруется; 
7. Линии и подстрочные пояснения не печатаются. 

 
 
 
 



Əlavə 1.4.1 

 
(На второй странице обложки автореферата) 

 
     Диссертационная работа выполнена в (на) _________________________________________ 
                                                                                                                    (название кафедры, департамента, центра, отдела, лаборатории) 

___________________________________________________________________________________________________________________. 
                                       (название научного учреждения и научной организации, высшего учебного заведения) 
         

Научный руководитель 
(Научный консультант): 

_______________________________ 
                       (ученая степень, ученое звание) 
_______________________________  
                       (фамилия, имя, отчество) 
 

Официальные оппоненты:                 _______________________________ 
                        (ученая степень, ученое звание) 
_______________________________  
                        (фамилия, имя, отчество) 

 _______________________________ 
                      (ученая степень, ученое звание) 
_______________________________  
                        (фамилия, имя, отчество) 

 _______________________________ 
                        (ученая степень, ученое звание) 
_______________________________  
                        (фамилия, имя, отчество) 

 ______________________________ 
                        (ученая степень, науч ученое звание) 
______________________________  
                        (фамилия, имя, отчество) 
 

Диссертационный совет______________________________________________  
                                                                                  (регистрационный номер диссертационного совета в ВАК-е) 
 
Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте Азербайджанской Республики,  
 
действующий на базе        ______________________________________________  

                                                                                                  (название научного учреждения и научной организации,  
                                                                                       высшего учебного заведения) 

  
Председатель диссертационного совета:                              

                                                                                         ______________________________________________ 
                                                                                                         (ученая степень, ученое звание) 
                         _______________    _______________________________  
                                                   (подпись)                                (фамилия, имя, отчество) 

 
 Ученый секретарь диссертационного совета: 

                                                                                         ______________________________________________ 
                                                                                                         (ученая степень, ученое звание) 
                         _______________    _______________________________  
                                                   (подпись)                                (фамилия, имя, отчество) 
 

Председатель научного семинара: 
                                                                                       ______________________________________________ 
                                                                                                         (ученая степень, ученое звание) 
                         _______________    _______________________________  
                                              (подпись)                                (фамилия, имя, отчество) 

      Примечание: 
1. Фамилии, имена и отчества пишутся строчными буквами, полужирным шрифтом; 
2. Линии (за исключением линий, предназначенных для подписи председателя, ученого 

секретаря диссертационного совета и председателя научного семинара) и подстрочные 
пояснения не печатаются.  

          
 



Əlavə 1.4.1 

 
 

(На третьей странице обложки автореферата) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Защита диссертации состоится       года 
 (число)  (месяц)  (год)  

в  на заседании Диссертационного совета  , 
 (время)  (регистрационный номер 

диссертационного совета в ВАК-е)  

действующего на базе  

 (название научного учреждения и научной организации,  
высшего учебного заведения) 

Адрес:  

 (место проведения защиты) 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке  

 (название научного учреждения и научной 
организации, высшего учебного заведения) 

Электронная версия диссертации и автореферата размещена на официальном сайте 
 
                                 (название научного учреждения и научной организации, высшего учебного заведения) 

Автореферат разослан по 
соответствующим адресам 

     
 года. 

 (число)  (месяц)  (год)  

       
 

 
Примечание: 
Линии (за исключением линий, предназначенных для даты и времени) и подстрочные пояснения не 
печатаются. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Əlavə 1.4.1 
 
 

(На четвертой  странице обложки автореферата) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписано в печать: _______________ 
                                     (число, месяц, год) 
  Формат бумаги: _______________ 

Объём: _______________ 
              (количество знаков) 

Тираж: _______________ 
 
 
 
 
 
Примечание: 
Линии и подстрочные пояснения не печатаются. 



 
Əlavə 1.4.2 

(On the first page of the abstract cover page) 
                                                                                                    

               
REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

 
 

                     

                                                                                                        On the rights of the manuscript 

 

 
ABSTRACT 

 

of the dissertation for the degree of Doctor of Philosophy (Doctor of Science) 
 

________________________________________________________________________________ 
     (title of the dissertation) 

 

 

 

Speciality:                       __________________________________________________________ 
               (code and name of speciality) 

 

Field of science:           __________________________________________________________ 
                                                                                                        (name of the field of science) 
  

 
 

Applicant: ____________________________________________________________________ 
           (given name, patronymic, surname) 

 
                                                     

                           
 ____ – ____ 

       (city)       (year) 
 

 
 
 
 
Notes: 
1. The cover page of the abstract should be written in 12 points Times New Roman font; 
2. Title of the dissertation, the words "REPUBLIC OF AZERBAIJAN" and "ABSTRACT" should be bold and 
capitalized, and the words "On the rights of the manuscript" should be italicized in sentence case; 
3. The speciality and the field of science should be written in accordance with the "Nomenclature for 
specialities on conferring scientific degrees on scientific and scientific-pedagogical workers in the Republic of 
Azerbaijan” 
4. Both specialities should be mentioned, when the subject of the dissertation covers two specialities; 
5. The applicant's name, patronymic, last name, city and year should be bold in sentence case; 
6. The cover page of the abstract is not numbered; 
7. Lines and linear comments should not be printed. 
 



 
 

Əlavə 1.4.2 

(On the second page of the abstract cover page) 
 
The work was performed at __________________________________________________________ 
                                                                                (name of scientific institution and organization, higher educational institution) 
_________________________________________________________________________________ 

  (department, center, section, laboratory) 
 

Scientific supervisor (consultant): _____________________________________ 
 (academic degree, academic title) 

_____________________________________  
(given name, patronymic, surname) 

Official opponents:                 _____________________________________ 
 (academic degree, academic title) 

_____________________________________  
(given name, patronymic, surname) 

 _____________________________________ 
 (academic degree, academic title) 

_____________________________________  
(given name, patronymic, surname) 

 _____________________________________ 
 (academic degree, academic title) 

_____________________________________  
(given name, patronymic, surname) 

 _____________________________________ 
 (academic degree, academic title) 

_____________________________________  
(given name, patronymic, surname) 

 
 

Dissertation council ______________________________ of Supreme Attestation Commission under the 
(registration number of the dissertation council) 

 
President of the Republic of Azerbaijan operating at ____________________________________________ 

 (name of scientific institution and organization,  
_____________________    
 higher educational institution) 
 
 

 
Chairman of the Dissertation council 

                                     _____________ 
                                                  (signature) 

______________________________________ 
    (academic degree, academic title) 

______________________________________ 
    (given name, patronymic, surname) 

 
  

Scientific secretary of the Dissertation council 

                                    _____________ 
                                                (signature) 

_______________________________________ 
     (academic degree, academic title) 

_______________________________________ 
   (given name, patronymic, surname) 
 
 

  

Chairman of the scientific seminar 

                                    _____________ 
                                                (signature) 

_______________________________________ 
      (academic degree, academic title) 

_______________________________________ 
(given name, patronymic, surname) 
 

          
 
 
Notes: 
1. Given name, patronymic and surname should be bold in sentence case; 
2. Letters and linear comments (except lines for the signature of the chairman of the dissertation council, 
scientific secretary and chairman of the scientific seminar) should not be printed. 



 
 

Əlavə 1.4.2 

(On the third page of the abstract cover page) 
 
 
 
 
 
The defense will be held on ______   ____________   __________ at ______ at the meeting of the 

(day)               (month)                          (year)                   (time) 
 

 
Dissertation council ______________________________ of Supreme Attestation Commission under the 

(registration number of the dissertation council) 
 
President of the Republic of Azerbaijan operating at ____________________________________________ 

 (name of scientific institution and organization, 
_____________________    
 higher educational institution) 
 
 
 
 
Address:       ________________________________________________________________________ 
                                                                                             (the place of defense)   
    
                                                                                                 
 
 
 
 

                                                               
 
 
Dissertation is accessible at the  
__________________________________________________________________________________________________________________ Library 

(name of scientific institution and organization, higher educational institution) 
 
 
                                                                               
Electronic versions of dissertation and its abstract are available on the official website of the  
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(name of scientific institution and organization, higher education institution) 
 
 
Abstract was sent to the required addresses on ________ ____________ ___________ 

     day                        month                          year 
 
 

 

 

 

 
Note: 
Letters and linear comments (except lines for date and time) should not be printed. 
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Əlavə 1.6 

Dissertasiyaların avtoreferatlarının göndərilməli olduğu təşkilatların 
 

S İ Y A H I S I 
 

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Humanitar Siyasət 
Məsələləri Şöbəsi 

(AZ 1066, Bakı, İstiqlaliyyət küçəsi, 19)  
 

2. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası 
(AZ1001, Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küçəsi, 8) 
 

3. Azərbaycan Milli Kitabxanası  
(AZ1000, Bakı şəhəri, Xaqani küçəsi, 57) 
 

4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Kitabxanası  
(AZ1005, Bakı şəhəri, Nizami küçəsi, 58) 
 

5. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanası  
(AZ1143, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 129) 

 
6. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi  

(AZ 7000, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76) 
 

7. AMEA Gəncə bölməsi 
(AZ 2000, Gəncə şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 153) 

 
8. AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu 

(AZ 1141, Bakı şəhəri, B. Vahabzadə küçəsi, 9A) 
 

9. Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyinin Respublika Elmi-Texniki  
Kitabxanası – texnika elmləri üzrə işlər üçün  
(AZ 1078, Bakı şəhəri, Mərdanov qardaşları küçəsi, 124) 

 
10. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Respublika Elmi Kənd 

Təsərrüfatı Kitabxanası – aqrar elmlər üzrə işlər üçün 
 (AZ 1141, Bakı şəhəri, Şəfaət Mehdiyev küçəsi, 93) 
 

11. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Elmi-Tibbi Kitabxanası – tibb elmləri üzrə işlər üçün  
(AZ 1122, Bakı şəhəri, Həsən bəy Zərdabi küçəsi, 297) 

 
12. M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mərkəzi Kitabxanası  

(AZ 7000, Naxçıvan şəhəri, Atatürk küçəsi, 18) 
 

13. Gəncə şəhəri Mərkəzi Kitabxanası 
(AZ 2000, Gəncə şəhəri, Nizami küçəsi, 81) 
 

14. Sumqayıt şəhəri Mərkəzi Kitabxanası 
(AZ 5000, Sumqayıt şəhəri, I mikrorayon, Nərimanov küçəsi, 43) 
 

15. Lənkəran şəhəri Mərkəzi Kitabxanası  
(AZ 4200, Lənkəran, Paşa Təhməzov, 14) 
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16. Mingəçevir şəhəri Mərkəzi Kitabxanası 
(AZ 4506 Mingəçevir, Nigar Rəfibəyli, 11) 

 
17. Türkiye Cumhuriyeti Milli Kütüphanesi 

Bahçelievler Mh. Wilhelm Thomsen Cd. No:4, 06490 Çankaya/Ankara 
 

18. Российская государственная библиотека 
         ул. Воздвиженка, 3/5, Москва, Россия, 119019 

 
19. Национальная библиотека Белоруси 

           пр-т Независимости, 116, 220114, г. Минск, Беларусь            
 

20. Vernadsky National Library of Ukraine 
           Ukraine, 03039, m. Kyiv, Holosiivskyi ave., 3 
           

21. National Library of the Republic of Moldova 
Strada 31 August 1989 78A, Chișinău 2012 
 

22. Национальная библиотека Республики Казахстан 
           просп. Абая 20/14, Алматы 050000, Казахстан 
 

23. Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои 
        Ташкент, 100017, ул. Навои, 1 

 
24. Национальная библиотека Кыргызской Республики  

имени Алыкула Осмонова 
Бишкек, ул. Абдрахманова 208 
 

25.  Государственная библиотека Туркмении 
г. Ашгабат, Арчабиль шаелы, 12 
 

26.  Национальная библиотека Таджикистана 
 Душанбе, ул. Техрон, 5 
  

27. National Library of the Republic of Georgia 
           Shalva Nutsubidze Plato. 4th Mico District. 7 Painters Settlement Tbilisi,  
           Georgia, 0183 

 
Qeyd: 
 
1. Avtoreferat Azərbaycan dilində yazıldıqda Siyahının 1-16-cı bəndlərində qeyd olunan ünvanlara onun 
Azərbaycan dilində, 17-27-ci bəndlərində qeyd olunan ünvanlara isə ingilis dilində nüsxələri göndərilir; 
 

2. Avtoreferat rus dilində yazıldıqda Siyahının 18-ci, 19-cu, 22-26-cı bəndələrində qeyd olunan ünvanlara 
onun rus dilində, 1-16-cı bəndlərində qeyd olunan ünvanlara Azərbaycan dilində və 17-ci, 20-ci, 21-ci və 27-
ci bəndlərində qeyd olunan ünvanlara isə ingilis dilində nüsxələri göndərilir; 

 

3. Avtoreferat Azərbaycan dilində yazıldıqda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya 
Komissiyasına onun Azərbaycan dilində iki, ingilis dilində bir, rus dilində yazıldıqda, onun rus dilində iki, 
Azərbaycan və ingilis dillərinin hər birində bir nüsxəsi göndərilir. 
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