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YAZI QAYDALARI 
 
Mətnlər Microsoft Word istifadə edərək hazırlanmalıdır (MS Office 2003-2007). 
Word sənədləri A4 ölçülü, Times New Roman şriftindən istifadə edərək ən çox 15 səhifə 
hazırlanmalıdır. 
Rəqəmlər (qrafik, xəritə, foto) ən az 300 DPI  görüntü dəstəkli JPEG və ya TIFF formatında 
olmalıdır. 
Rəqəmlər mətn sənədinə daxil edilməməli, lakin başlıqları (təsviri) olmalıdır. 
  
Kağız başlığı (MƏHKƏMƏ MƏKTUBU, TNR 14pt, qalın) 
1 Xətt Boşluğu (12pt) 
Müəllif / müəlliflərin adı və soyadı (TNR 12) 
1 Xətt Boşluğu (12pt) 
Xülasə (TNR 12pt, Qalın) 
Tezislər 250 sözdən çox olmamalıdır. Xülasə mətni, TNR 11pt, əsaslandırılmış və kursiv 
olmalıdır. 
Açar sözlər: (TNR 11pt, qalın): (3-5 ədəd) Açar söz1, Açar söz2, Açar söz3, Açar söz4, Açar 
söz5 (TNR 11pt, normal) 
 
TAM MƏTN YAZI QAYDALARI 
  
Mətn: Giriş, iş sahəsi, material və metod, nəticələr və müzakirə, nəticələr, töhfə və 
biblioqrafiyadan ibarət olmalıdır. Altyazı Times New Roman, 12pt, Bold olmalıdır.  
Əsas mətn: Times New Roman 12pt, normal yazılmalıdır. 
Rəqəmlər (qrafika, xəritələr, fotoşəkillər və s.) JPEG və ya TIFF formatında, ən azı 300 DPI 
qətnamə ilə olmalıdır və A4 səhifə ölçüsünə uyğun olaraq yerləşdirilməlidir. 
Şəkil və cədvəl təsvirləri TNR 11pt olmalıdır. 
Rəqəmlər mətn sənədinə daxil edilməməli, lakin altyazılı (təsvir) olmalıdır. 
Haşiyələr Üst: 3,5 sm Alt: 3,5 sm Sol: 2,5 sm Sağ: 2,5 sm Oluk: 0 sm 
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   POSTER TƏQDİMATLARI 
  
   Simpozium zamanı afişa təqdimatları keçiriləcək və məlumat vermək və sualları 
cavablandırmaq üçün müəlliflər afişalar zamanı afişalarının qarşısında olmalıdır. Afişanın 
ölçüsü maksimum 90 sm (en) x 90 sm (hündürlük) olmalıdır. Afişanın mətni 1-2 metrdən 
oxunaqlı olmalıdır. 
 
   XÜLASƏ  QİYMƏTLƏNDİRMƏ 
 
   Hakim qiymətləndirmə prosesi bitdikdən sonra referatlar qəbul olunan iştirakçılara elektron 
poçtla bildirilir. Təqdimat üçün uyğun olmayan tezislərin afişa şəklində təqdim edilməsi təklif 
oluna bilər. Kağız təqdimat əvəzinə poster təqdimatı etmək istəyən müraciətçilər bunu e-poçtda 
qeyd etməlidirlər. 
 
   Şifahi təqdimat qaydaları: 
 
-təqdimatlar referatda göstərilən cavabdeh müəllif tərəfindən ediləcəkdir; 
-təqdim olunmayan işlər simpoziumun xülasə kitabçasına daxil edilməyəcəkdir; 
-tədqiqatçılara təqdimat üçün 10 dəqiqə və müzakirə üçün 5 dəqiqə vaxt veriləcək; 
-təqdimatlar konqres dillərinin birində ediləcək. Təqdimatlarda məqsəd, material və 
  metoddan tez bəhs edildikdən sonra təqdimatın əhəmiyyətli bir hissəsində tapıntılar, nəticələr 
  və müzakirə qeyd olunmalıdır; 
-şifahi təqdimat çətin olmamalı və əyani elementlər tərəfindən dəstəklənməlidir; 
-təqdimatlar qurultay proqramına uyğun olaraq ediləcək və dəyişdirilməyəcək; 
-salonlarda proyeksiya maşını, kompüter və s. alətlər və avadanlıqlar istifadəyə veriləcəkdir; 
-təqdimat sənədlərinin rəqəmsal nüsxələri flash yaddaşda və elektron poçt ünvanlarınızda 
  saxlanılmalı, təqdimat sessiya başlamazdan əvvəl kompüterə yüklənməli və işlək vəziyyətdə 
  olduğu yoxlanılmalıdır. 
 
İŞTİRAK ÜÇÜN MƏLUMAT: REYHAN DADAŞOVA 
TELEFON: (+994) 077 567 74 88  
E-poçt: reyhandadash72@gmail.com 
 


