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2015-ci ilin Azərbaycan Respublikasında “ Kənd Təsərrüfatı ili “ elan edilməsinə həsr olunmuş
ARIÇILIĞIN İNKİŞAFINA DAİR AZƏRBAYCAN-TÜRKİYƏ
ELMİ-TƏDQİQAT ƏMƏKDAŞLIĞI

TOPLANTISI – II

və
ARKTN-nin Aqrar Elm Mərkəzinin GƏNC ALİMLƏR ŞURASININ –

IIBEYNƏLXALQ KONFRANSI
9-11iyun 2015-ci ilGəncə şəhəri
Konfransın məqsədi: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 12 yanvar
2015-ci il tarixli Sərəncamına əsasən, 2015-ci ilin Azərbaycan Respublikasında “Kənd təsərrüfatı ili“
elan edilməsi ilə əlaqədar olaraq kənd təsərrüfatının gəlirli və ən qədim məşğulluq növü kimi inkişafını
stimullaşdırmaq, sahənin elmi müstəvidə inkişafına dəstək vermək və dünyanın elmi-tədqiqat təhsil
müəssisələrində çalışan araşdırmaçıları bir araya gətirmək, toplanmış informasiyaları və təcrübələri
bölüşmək, ortaq problemləri müzakirə etmək, həmçinin onların həlli yollarına dair təkliflər paketi
hazırlamaqdan ibarətdir.
KONFRANSIN ELMİ İSTİQAMƏTİ:
I Arıçılıq bölməsi
Elmi seksiyalar:
-Müasir dünya arıçılığı: nailiyyətlər, problemlər, perspektivlər
- Arıçılıq məhsullarının keyfiyyəti və müasir istifadə sahələri
-Arıçılıqda damazlıq-seleksiya işlərinə ənənəvi və müasir yanaşmalar
- Arıçılıqdaxəstəlik-zərərvericilərlə mübarizə üsulları
II Aqrar bölmə
Elmi seksiyalar:
-

Bitkiçilikdə genetika, seleksiya, toxumçuluq və tingçiliyin müasir problemləri və
perspektivləri
Balverən özülə müasir yanaşma (Balverən bitkilərin növləri, arealı və introduksiyası)
Azərbaycan Respublikasında heyvandarlığın cins tərkibinin yaxşılaşdırılması perspektivləri
Torpaqların rekultivasiyası və təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb edilmiş torpaq resurslarından
səmərəli istifadə edilməsi
Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında struktur dəyişmələrinin təbiəti və məhsuldarlığın
yüksəldilməsi problemləri
Kənd təsərrüfatında aqrotexnikanın və mexanikləşdirmənin müasir vəziyyəti və perspektivləri

Konfransın dili: Azərbaycan, türk, ingilis, rus
Konfransın təqvimi:
- Məqalələrin son göndərilmə tarixi:22 may2015-cil il
- Məqalələrin qəbulu haqqında məlumatın müəlliflərə bildirilməsi:29 may 2015-ci il
- Konfransın keçirilmə tarixi:9-11iyun2015-ci il
Məqaləyə qoyulan tələblər:
Məqalələrin keyfiyyətinə, orada göstərilən faktların səhihliyinə müəllif cavabdehdir, bunun üçün
institut məsuliyyət daşımır.
Məqalələr konfransın elmi istiqamətlərinə uyğun olaraq tərtib edilməlidir.
Həcmi 6 səhifəyədək, format – A4, ölçü – 12pt., şrift – Times New Roman, soldan – 25 mm,
sağdan – 15 mm, yuxarı və aşağıdan – 20 mm, interval – 1, abzas -1.25. Mətn sətirdən sətrə keçirilmədən
yığılmalı, mətnin daxilində olan şəkil və cədvəllərin parametri sol və sağ kənarlardan 3,7 sm olmalıdır.
Məqalənin adı 12 pt. ölçüdə qalın şriftlə və böyük hərflərlə səhifənin ortasında verilməlidir.
Aşağıda müəllifin ( müəlliflərin ) elmi dərəcəsi, elmi adı, adı, soyadı, atasının adı, işlədiyi
təşkilatın adı və müəllifin elektron poçt ünvanı, 12 pt. ölçüdə adi şriftlə və kiçik hərflərlə məqalənin
yazıldığı dildən əlavə kursivlə xülasə və açar sözlər digər 2 dildə yazılır.
Ədəbiyyata istinadlar mətnin içərisində kvadrat mötərizədə [1] verilməlidir.
İstifadə olunmuş ədəbiyyatların siyahısı əlifba ardıcıllığı ilə göstərilməlidir.
Tərtibat nümunəsi:
GENETİK EHTİYYATLARININ TOPLANMASI, QORUNMASI VƏ
DAVAMLI İSTİFADƏSİNİN PERSPEKTİVLƏRİ
a.e.d., prof Həsən Məmmədov , a.e.f.d., dos Valeh Şərifov
Azərbaycan Elmi Tədqiqat İpəkçilik İnstitutu
E-mail: apis.ganja@gmail.com
Xülasə: (2 dildə)
Açar sözlər: (2 dildə)
Mətn
İstifadə olunan ədəbiyyatlar:

Məqalələrin göndərilməsi:
Məqalələr müəlliflər tərəfindən birbaşa, poçt vasitəsilə 1 nüsxə olmaqla CD-də yaxud elektron
formada apis.ganja@gmail.com ünvanına təqdim olunmalıdır.
Təşkilatı məsələlərlə bağlı suallarınızı bu ünvana göndərə bilərsiniz:
AZ-2000, Heydər Əliyev prospekti-45
Azərbaycan ET İpəkçilik İnstitutu, Gəncə şəhəri / Azərbaycan Respublikası
Tel: (+99422) 255 37 06, Faks: (+994 22) 255 37 06
Konfrans barədə məlumat institutun internet səhifəsində də yerləşdirilmişdir.
www.am.org.az
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