Hörmətli həmkarlar!
Sizi 2022-Şuşa İli çərçivəsində 28 May 2022-ci il tarixində 7 fərqli ölkənin
iştirakı ilə keçirilən “Şuşa: Zəfərin Təntənəsi” adlı XXVI Beynəlxalq elmi
konfransda iştirak etməyə dəvət edirik.
Konfransın keçirilmə tarixi: 28 may 2022-ci il
Məqalələrin son qəbul tarixi: 20 may 2022 il
Konfransın keçirilmə yeri: Əskişəhər / Türkiyə
Konfransın işçi dilləri: Türkcə (Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan,
Türkmənistan Türkcəsi), rus və ingilis dilləri
Konfransın keçirilmə forması: onlayn (ZOOM proqramı)
Sertifikat: İştirakçılara ingilis dilində yazılmış beynəlxalq sertifikatlar verilir
Ödəniş: Tək müəllifli məqalə: 50 AZN; Məqalə müəlliflərin sayı iki nəfər olduqda: 80 AZN;
Məqalə müəlliflərinin sayı üç nəfər olduqda: 100 AZN.
Əlavə xidmətlər haqqında məlumat müraciət formasında verilmişdir.
Konfrans elmin aşağıdakı bütün sahələrini əhatə edir:
Riyaziyyat-mexanika elmləri; Fizika və astronomiya elmləri, Kimya və biologiya; Texnika elmləri;
Tibb, Biokimya və əczaçılıq elmləri; Yer elmləri və Coğrafiya; İqtisadi elmlər; Torpaqşünaslıq və
Ekologiya; Tarix və antropologiya elmləri; Hüquq elmləri, Siyasi elmlər; Pedaqoji elmlər; Psixologiya
elmləri; Sənətşünaslıq; Fəlsəfə elmləri; Filologiya elmləri; Jurnalistika və s.
Yazı qaydaları ilə elger-etm.com saytında tanış ola bilərsiniz.
Mərkəzin təşkil etdiyi digər konfrans materialları da elger-etm.com saytına yerləşdirilmişdir.
Məqalələri diqqətlə gözdən keçirdikdən sonra elger.conf@mail.ru ünvanına göndərin.
Yazı qaydalarına uyğun olmayan məqalələr qəbul edilməyəcəkdir.
Məqalələrdə sonradan düzəliş tələb edilməsinə icazə verilməyəcəkdir.
Müraciət formunu doldurmadan öncə şərtlərlə tanış olun.
Ətraflı məlumat üçün təşkilat komitəsinə müraciət edə bilərsiniz:
Sayt: elger-etm.com
E-mail: elger.merkez@mail.com
Tel: +90 531 089 45 15 (WhatsApp); +90 536 880 00 23 (WhatsApp);
+994 99 779 79 37 (WhatsApp).
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MÜRACİƏT FORMASI

Konfransın adı:
Müəllif / müəlliflərin s.a.a (tam):
Status (elmi dərəcə, elmi ad, vəzifə; doktorant, aspirant,
magistrant, tələbə):
İş (təhsil) yeri:
Əlaqə telefonu (whatsap):
E-mail:
Məqalənin adı:
Bölmənin adı:
Pdf (elektron) jurnal tələbi

Var/yox

Nəşriyyatda çap olunmuş jurnal tələbi

Var/yox

Xidmətlər

Qiymətlər

Məqalənin elektron nəşri üçün

Tək müəllifli məqalə: 50 AZN

(min. 3 səhifə - maks. 6 səhifə)

İki müəllifli məqalə:

80 AZN

Üç müəllifli məqalə 100 AZN
Elektron jurnalın sayta yüklənməsi və ya müəllifin e-mail Pulsuz
adresinə göndərilməsi
Jurnalın

Academia.edu

və

GoogleScholar’a Pulsuz

yerləşdirilməsi
Sertifikat və ya diplom (PDF) - sayta yüklənməsi və ya Pulsuz
müəllifin e-mail adresinə göndərilməsi
Tələb olunduğu təqdirdə məqalənin çapa qəbul olunduğuna 5 AZN
dair arayış
Konfrans proqramı

Pulsuz

Çap olunmuş jurnalın xarici ölkədən müəllifə çatdırılması

20 AZN

Ünvan (indeks mütləq göstərilməlidir)

Haraya:
Kimə:
Telefon:

