
                                                                                                                                         Əlavə 

 

Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması 

tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlər qarşısında qoyulan tələblər əsasında hazırlanmış 

Q E Y D İ Y Y A T     V Ə R Ə Q İ 

 

   

№ 

 
Dövri elmi nəşrlə bağlı 

sorğunun adı  
 

 
Dövri elmi nəşrlə bağlı sorğuya cavab 

1.  Dövri elmi nəşrin adı 
 

 

2.  Dövri elmi nəşrin təsisçisi və ya 
təsisçiləri  
 

 

3.  Dövri elmi nəşrin baş redaktoru və 
ya redaksiya şurasının sədri (elmi 
dərəcəsi və elmi adı göstərilməklə)  
 

 

4.  Dövri elmi nəşrin redaksiya 
heyətinin üzvləri, o cümlədən xarici 
ölkələri təmsil edən mütəxəssislər 
(adı, soyadı, elmi dərəcəsi, elmi adı, 
təmsil olunduğu elm sahəsi 
göstərilməklə) 
 

 

5.  Dövri elmi nəşrin Azərbaycan 
Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində 
dövlət qeydiyyatından keçməsinə 
dair müvafiq lisenziyanın notarial 
qaydada təsdiqlənmiş surəti 
 

 

6.  Dövri elmi (elektron elmi) nəşrə 
Beynəlxalq Standart Seriya Nömrəsi 
– İSSN (E- İSSN) kodu verilməsinə 
dair müvafiq sənədin notarial 
qaydada təsdiqlənmiş surəti 
 

 

7.  Dövri elmi nəşrin redaksiyasının 
poçt ünvanı, telefon nömrəsi, 
elektron poçt ünvanı, internet saytı 
 

 

8.  Dövri elmi nəşrin elektron 
variantının internet saytı (varsa) 
 

 

9.  Dövri elmi nəşrin elektron arxivi 
(varsa, veb-səhifəni qeyd etməli) 
 

 

10.  Dövri elmi nəşrin onlayn məqalə 
qəbul etmək imkanının olması  
 

 

11.  Dövri elmi nəşrin dərc etdiyi elmi 
məqalələrin aid olduğu elm 
sahələrinin və bölmələrin adları 

 



12.  Dövri elmi nəşrin dövriliyi (bir il 
ərzində buraxılan nömrələrin sayı) 
 

 

13.  Dövri elmi nəşrin daxil olduğu 
beynəlxalq xülasələndirmə və 
indeksləşdirmə bazalarının adları  
 

 

14.  Dövri elmi nəşrin xarici dildə məqalə 
dərc etmək icazəsi varsa, redaksiya 
heyətinə daxil olan xarici dil bilən 
mütəxəssislərin ad, soyad, elmi 
dərəcə və elmi adlarını qeyd etməli 
 

 

15.  Xarici dillərdə  məqalələr dərc edən 
dövri elmi nəşrlərdə müəlliflər üçün 
qaydaların həmin dillərdə verilməsi  
 

 

16.  Dövri elmi nəşrdə dərc olunmuş 
məqalənin 1-ci səhifəsinin 
yuxarısında onun adının, dərc 
olunma ilinin, cildinin, nömrəsinin, 
məqalənin başlanğıc və son 
səhifələrinin nömrəsinin göstərilməsi 
 

 

17.  Məqalələrdə müəlliflərin iş yerlərinin 
və onların elektron poçt ünvanlarının 
göstərilməsi 
 

 

18.  Elmi məqalələrin sonunda elmi 
nəticənin, işin elmi yeniliyinin,  
tətbiqi əhəmiyyətinin, iqtisadi 
səmərəsinin və s. göstəriliməsi 
 

 

19.  Məqalələrdə rast gəlinən mənbələrə 
istinad olunma qaydası (rast gəlmə 
ardıcıllığı ilə nömrələnmə və ya 
əlifba sırası ilə nömrələnmə) 
 

 

20.  İstinad olunan mənbənin 
biblioqrafik təsvirinin 
dissertasiyalara şamil edilən 
müvafiq mövcud qaydalara 
uyğunluğu 
 

 

21.  Dövri elmi nəşrin son iki nömrəsində 
dərc olunmuş məqalələrin 
sonundakı ədəbiyyat siyahısına 
daxil olan son 10 ilə aid elmi 
ədəbiyyatın həmin iki nömrədə 
istinad olunmuş ümumi ədəbiyyat 
sayına nisbətən faiz göstəricisi 
 

 

22.  Məqalələrin xülasələrinin verildiyi 
xarici dillər 
 

 

23.  Dərc olunmanın mümkünlüyünə dair 
hər bir məqaləyə verilən rəylərin 
sayı  

 



24.  Məqalələrin həcminə qoyulan 
məhdudiyyət  
 

 

25.  Standart indekslərdən və ya 
kodlardan (məsələn, UOT, PACS 
tipli) istifadə edilməsi 
 

 

26.  Açar sözlərin verildiyi dillər 
 

 

27.  Məqalənin redaksiyaya daxil olma, 
təkrar işlənməyə göndərilmə və 
çapa qəbul olunma tarixlərinin 
göstərilməsi 
 

 

28.  Hər bir məqalənin dərc edilməsi ilə 
bağlı redaksiyanın hazırladığı və 
müəlliflərin təsdiq etdiyi anketin və 
onun elektron variantının olması 
 

 

29.   “Müəlliflərin mövqeyi redaksiyanın 
mövqeyi ilə üst-üstə düşməyə bilər” 
prinsipinə dövri elmi nəşrin 
redaksiya şurasının münasibəti 
 

 

30.  “Əvvəli ötən saylarımızda”, “ardı 
növbəti nömrədə” adı altında seriya 
məqalələrin dərc olunmasına dövri 
elmi nəşrin redaksiya şurasının 
münasibəti 
 

 

31.  Dövri elmi nəşrdə “DÜZƏLİŞ” 
bölməsinin olması 
 

 

32.  Dövri elmi nəşrin tirajı 
 

 

33.  Dövri elmi nəşrin zəruri nüsxələrinin 
tövsiyə edilən ünvanlara 
göndərilməsi 
 

 

34.  Dövri elmi nəşrin nüsxələrinin əldə 
olunma yolları (abunə, satış, dövri 
elmi nəşrin internet saytından 
yükləmə və s.) 
 

 

 
QEYD: Qeydiyyat vərəqini doldurarkən Arial – 12 şriftindən istifadə etməli və dövri elmi nəşrə dair  
müvafiq təsdiqləyici sənədləri qeydiyyat vərəqinə əlavə etməli.  
 
 
Dövri elmi nəşrin baş redaktoru                           ________________________________________ 
(redaksiya şurasının sədri)                                                 adı, soyadı, elmi dərəcəsi, elmi adı            


