
KIMYANIN MÜASIR PROBLEMLƏRI 

 
Respublika elmi konfransının 

 

 

TƏŞKİLAT  KOMİTƏSİ 

 

Sədr   

Hüseynov E.B.  

  

 Rektor, professor 

Sədr müavini  
  

Məmmədov R.S.  Elm və innovasiyalar üzrə prorektor, professor 

Üzvlər 
 

Talıbov N.H.  Tədrisin təşkili və təlim texnologiyaları üzrə prorektor, dosent 

Atayev Q.N.   Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor, dosent 

Hüseynov R.A.   Humanitar məsələlər üzrə prorektor, dosent 

Hacıyev N.İ.    İqtisadi məsələlər üzrə prorektor  

Muradov M.M.  Kimya və biologiya fakültəsinin dekanı, dosent 

Ağayev Ə.Ə.  Neft kimyası və kimya mühəndisliyi kafedrasının müdiri, 

 professor 

Səmədov M.M.  Kimya və onun tədrisi metodikası kafedrasının professoru 

Ramazanov Q.Ə.  Neft kimyası və kimya mühəndisliyi kafedrasının professoru 

Əhmədova R.R.  Ekologiya kafedrasının müdiri, dosent 

Baxşalıyev A.Y.  Biologiya və onun tədrisi metodikası kafedrasının müdiri, dosent 

Xəlilov T.A.  Mülki müdafiə, tibbi və fiziki hazırlıq kafedrasının müdiri 

Orucov S.K.   Elmi hissənin müdiri, dosent 

Məmmədova S.İ.   Beynəlxalq əməkdaşlıq və əcnəbi tələbələr şöbəsinin müdiri 

Abdullayev A.N.  Linqvistik mərkəzin rəhbəri 

Məsul katib 

Mustafayev M.M. 

  

Kimya və onun tədrisi metodikası kafedrasının müdiri, dosent 

 

 

 



REGIONAL IQTISADIYYAT: 

MÜASIR ASPEKTLƏR VƏ AKTUAL MƏSƏLƏLƏR 

 
Respublika elmi konfransı 

 

 

TƏŞKİLAT  KOMİTƏSİ 

 

 

Sədr   

Hüseynov E.B.  

  

 Rektor, professor 
 

Sədr müavini  
  

Məmmədov R.S.  Elm və innovasiyalar üzrə prorektor, professor 

Üzvlər 
 

Talıbov N.H.  Tədrisin təşkili və təlim texnologiyaları üzrə prorektor, dosent 

Atayev Q.N.   Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor, dosent 

Hüseynov R.A.   Humanitar məsələlər üzrə prorektor, dosent 

Hacıyev N.İ.    İqtisadi məsələlər üzrə prorektor  

Yəhyayeva A.Y.   İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsinin dekanı, dosent 

Hüseynov Q.S.   Biznesin təşkili və menecment kafedrasının müdiri, dosent 

Pənahəliyeva M.Ö.     Dünya iqtisadiyyatı və marketinq kafedrasının müdiri, dosent  

Abdullayev L.İ.   Maliyyə və mühasibat uçotu kafedrasının müdiri, dosent  

Mahmudova L.F.  İqtisadiyyat kafedrasının müdiri, dosent 

Orucov S.K.   Elmi hissənin müdiri, dosent 

Məmmədova S.İ.   Beynəlxalq əməkdaşlıq və əcnəbi tələbələr şöbəsinin müdiri 

Abdullayev A.N.  Linqvistik mərkəzin rəhbəri 
 

Məsul katib 

Hüseynov Q.S. 

 

 Biznesin təşkili və menecment kafedrasının müdiri, dosent  

 

 



TÜRK DİLLƏRİNİIN VƏ ƏDƏBİYYATININ TƏDQİQİ 

VƏ TƏDRİSİNİN AKTUAL PROBLEMLƏRİ  

 
Beynəlxalq elmi konfransı 

 

TƏŞKİLAT  KOMİTƏSİ 

 

Həmsədrlər   

Elxan Hüseynov    

  

SDU-nun rektoru, professor  

Mehmet Cahit Güran  Hacettepe Universitetinin rektoru, professor 

 

Sədr müavinləri 

  

Ramazan Məmmədov  SDU-nun Elm və innovasiyalar üzrə prorektoru, professor  

Vural Gökman Hacettepe Universitetinin rektor yardımçısı, professor 

Üzvlər 
 

Talıbov N.H. SDU-nun Tədrisin təşkili və təlim texnologiyaları üzrə prorektor, 

dosent 

Atayev Q.N.  SDU-nun Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor, dosent 

Hüseynov R.A.  SDU-nun Humanitar məsələlər üzrə prorektor, dosent 

Hacıyev N.İ.   SDU-nun İqtisadi məsələlər üzrə prorektor  

Həmzəyeva S.S. SDU-nun Filologiya fakültəsinin dekanı, dosent 

Emine Yılmaz Hacettepe Universitetinin Türk dili və ədəbiyyatı bölməsinin 

başqanı, professor 

Bayramov A.Ə. SDU-nun Folklorşünaslıq ETL-in müdiri, professor 

Məmmədov A.İ. SDU-nun Azərbaycan və xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasının 

müdiri, professor 

İsgəndərova N.V.  SDU-nun Xarici dillər kafedrasının müdiri, professor 

Məmmədova A.T. SDU-nun Pedaqogika və psixologiya kafedrasının  

müdiri, dosent 

Orucov S.K.  SDU-nun Elmi hissənin müdiri, dosent 

Məmmədova S.İ.  SDU-nun  Beynəlxalq əməkdaşlıq və əcnəbi tələbələr şöbəsinin 

müdiri 

Məsul katib  

Eminli B.İ. 

 

SDU-nun Заведующий кафедрой азербайджанского языка и 

методики его преподавания, доцент 

Aysun Eren Hacettepe Universiteti, dosent 

 



AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 

SUMQAYIT  DÖVLƏT UNİVERSİTETİ 

 

M Ə L U M A T  M Ə K T U B U 
 
 

Hörmətli həmkarlar! 

Sizi 15-16 aprel 2021-ci il tarixlərində Sumqayıt Dövlət Universitetində keçiriləcək  

“Kimyanın müasir problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransında iştirak etməyə 

dəvət edirik.  

Konfransın bölmələri: 

1. Qeyri-üzvi sintez və qeyri-üzvi materialşünaslıq. 

2. Zərif üzvi sintez və kataliz. 

3. Neft kimyası və neft-kimyəvi sintez. 

4. Funksional monomerlər və polimerlərin sintezi. 

5. Ekoloji kimya. 

6. Kimya təhsilinin inkişaf persprktivləri.  

 

Konfransın işçi dilləri: azərbaycan, rus, ingilis. 

Konfransın formatı: əyani və ya onlayn (əlavə olaraq məlumat veriləcəkdir). 

Konfrans materiallarının tərtibinə qoyulan tələblər: 

Kağızın ölçüsü – A4 

Boş sahə   – hər tərəfdənm 2 sm 

Şrift  – Times  New  Roman 

Şrift ölçüsü  – 12 pt 

Sətirarası interval – 1,15sm 

Abzas – 1,25sm 

Məqalənin adı – ortadan, böyük hərflərlə, qalın şriftlə 

Müəllifin adı, soyadı, atasının adı – ortadan, qalın şriflə 

İş yeri, şəhər, ölkə   – ortadan, kursivlə 

E-poçt ünvanı  – ortadan, kursivlə 

Açar sözlər (5–7 söz) 

Xülasə (60–80 söz)  

– azərbaycan, ingilis və rus dillərində 

– məqalənin yazıldığı dildən başqa iki dildə 

Həcmi – 5 səhifəyə qədər 

Ədəbiyyata istinadlar 

Ədəbiyyat siyahısı 

– kvadrat mötərizədə 

–  əlifba sırası ilə 

 



Konfransın materialları Antiplagiat sistemində yoxlanıldıqdan sonra “SDU.Konfrans 

materialları” toplusunda çap olunaraq, https://www.ssu-conferenceproceedings.edu.az , 

https://www.sdu.edu.az  saytlarında  və eLibrary.ru məlumat bazasında yerləşdiriləcəkdir  

(Beynəlxalq seriya nömrələri İSSN 2708-955X print, İSSN 2709-6033 on-line). 

Materiallar 25 mart 2021-ci il tarixinədək sdukimya@gmail.com elektron poçtunda 

və ya əyani olaraq elektron daşıyıcılarda və çap olunmuş formada aşağıdakı ünvanda qəbul 

olunur:  AZ5008, Sumqayıt şəhəri, 43-cü məhəllə, Bakı küçəsi 1, Sumqayıt Dövlət 

Universiteti (II tədris korpusu), Kimya və biologiya fakültəsi, Kimya və onun tədrisi metodikası 

kafedrası (otaq 1412). 

Bir müəllifdən yalnız bir tezis və ya məqalə qəbul edilir. 

 

Əlaqələndirici şəxs – dos. Musa Mustafayev. 

Əlaqə telefonları: (+99418) 6421506 (1-40), (+994055) 276 01 37. 

Təşkilat komitəsi 

 

 

 

https://www.ssu-conferenceproceedings.edu.az/
https://www.sdu.edu.az/
mailto:sdukimya@gmail.com


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 

SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ 

 

M Ə L U M A T  M Ə K T U B U 

 

Hörmətli həmkarlar! 

Sizi 22–23 aprel 2021-ci tarixlərində Sumqayıt Dövlət Universitetində keçiriləcək 

“Regional iqtisadiyyat: müasir aspektlər və aktual məsələlər” mövzusunda Respublika 

elmi konfransında iştirak etməyə dəvət edirik.  

 

Konfransın bölmələri: 

1. Regional biznesin inkişafı: meyllər, problemlər.  

2. Azərbaycan regionlarının iqtisadi inkişafında maliyyə və kredit sisteminin rolu.   

3. Qarabağ regionunda aqrar-sənaye sahələrinin dirçəldilməsi istiqamətləri.  

4. Regionlarda qida və emal sənaye sahələrinin inkişafının aktual məsələləri.  

Konfransın işçi dilləri: azərbaycan, rus, ingilis. 

Konfransın formatı: əyani və ya onlayn – əlavə olaraq məlumat veriləcəkdir. 

Konfrans materiallarının tərtibinə qoyulan tələblər: 

Kağızın ölçüsü – A4 

Boş sahə   – hər tərəfdənm 2 sm 

Şrift  – Times  New  Roman 

Şrift ölçüsü  – 12 pt 

Sətirarası interval – 1,15sm 

Abzas – 1,25sm 

Məqalənin adı – ortadan, böyük hərflərlə, qalın şriftlə 

Müəllifin adı, soyadı, atasının adı – ortadan, qalın şriflə 

İş yeri, şəhər, ölkə   – ortadan, kursivlə 

E-poçt ünvanı  – ortadan, kursivlə 

Açar sözlər (5–7 söz) 

Xülasə (60–80 söz)  

– azərbaycan, ingilis və rus dillərində 

– məqalənin yazıldığı dildən başqa iki dildə 

Həcmi – 5 səhifəyə qədər 

Ədəbiyyata istinadlar 

Ədəbiyyat siyahısı 

– kvadrat mötərizədə 

–  əlifba sırası ilə 

 

 

 

 



Konfransın materialları Antiplagiat sistemində yoxlanıldıqdan sonra “SDU.Konfrans 

materialları” toplusunda çap olunaraq,  https://www.ssu-conferenceproceedings.edu.az, 

https://www.sdu.edu.az saytlarında  və eLibrary.ru məlumat bazasında yerləşdiriləcəkdir                  

(Beynəlxalq seriya nömrələri ISSN: 2708-955X print, ISSN: 2709-6033 on-line). 

Materiallar 01 aprel 2021-ci il tarixinədək sduiqtisadiyyat@gmail.com poçtunda və ya 

əyani olaraq elektron daşıyıcılarda və çap olunmuş formada bu ünvanda qəbul olunur:  

AZ5008. Sumqayıt şəh., 43-cü məhəllə, Bakı küçəsi 1, Sumqayıt Dövlət Universiteti             

(I tədris korpusu), İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi, Biznesin təşkli və menecment kafedrası 

(otaq 403 ). 

Bir müəllifdən ikidən artıq tezis və ya məqalə qəbul edilmir. 

 

Əlaqələndirici şəxs – dos. Qalib Hüseynov 

Əlaqə telefonları: (+99418) 64215 06 (1-09),  (+99450) 752 22 91 

 

Təşkilat komitəsi 

https://www.ssu-conferenceproceedings.edu.az/
https://www.sdu.edu.az/
mailto:sduiqtisadiyyat@gmail.com


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 

SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ 

 

M Ə L U M A T   M Ə K T U B U 

 

Hörmətli həmkarlar ! 

Sizi 20-21 may 2021–ci il tarixlərində Sumqayıt Dövlət Universitetində keçiriləcək 

Birinci Türkoloji Qurultayın 95-illik yubileyinə həsr edilmiş “Türk dillərinin və 

ədəbiyyatının tədqiqi və tədrisinin aktual problemləri” mövzusunda  beynəlxalq elmi 

konfransda iştirak etməyə dəvət edirik. 

 

         Konfransın bölmələri: 

1. I Türkoloji qurultay – türk xalqlarının inteqrasiyasında yeni mərhələ.   

2. Türk dillərinin və ədəbiyyatınin aktual məsələləri    

3. Dillərin qarşılıqlı əlaqəsi  və interferensiya problemləri; 

4. Ümumi nəzəri dilçilik məsələləri 

5. Türk xalqlarının tarixi, etnogenezi və etnoqrafiyası  

Konfransın işçi dilləri: Azərbaycan, ingilis, rus 

Konfransın formatı: əyani və ya onlayn - əlavə olaraq məlumat veriləcəkdir   

Konfrans materiallarının tərtibinə qoyulan tələblər: 

Kağızın ölçüsü – A4 

Boş sahə   – hər tərəfdənm 2 sm 

Şrift  – Times  New  Roman 

Şrift ölçüsü  – 12 pt 

Sətirarası interval – 1,15sm 

Abzas – 1,25sm 

Məqalənin adı – ortadan, böyük hərflərlə, qalın şriftlə 

Müəllifin adı, soyadı, atasının adı – ortadan, qalın şriflə 

İş yeri, şəhər, ölkə   – ortadan, kursivlə 

E-poçt ünvanı  – ortadan, kursivlə 

Açar sözlər (5–7 söz) 

Xülasə (60–80 söz)  

– azərbaycan, ingilis və rus dillərində 

– məqalənin yazıldığı dildən başqa iki dildə 

Həcmi – 5 səhifəyə qədər 

Ədəbiyyata istinadlar 

Ədəbiyyat siyahısı 

– kvadrat mötərizədə 

–  əlifba sırası ilə 

 

 

https://az.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_xalqlar%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fd%C9%99biyyat


Konfransın materialları Antiplagiat sistemində yoxlanıldıqdan sonra “SDU.Konfrans 

materialları” toplusunda çap olunaraq,  https://www.ssu-conferenceproceedings.edu.az 

https://www.sdu.edu.az saytlarında  və eLibrary.ru məlumat bazasında 

yerləşdiriləcəkdir (Beynəlxalq seriya nömrələri İSSN: 2708-955X print, İSSN: 2709-6033 

on-line). 

Materiallar 01 aprel 2021–ci il tarixinədək sdu.lingvistika@gmail.com elektron 

poçtuna göndərilməklə qəbul olunur: AZ5008, Sumqayıt şəh., 16-cı məhəllə, Sumqayıt 

Dövlət Universiteti (III tədris binası), Filologiya fakültəsi, Azərbaycan dili və onun tədrisi 

metodikası kafedrası. 

Bir müəllifdən yalnız bir tezis və ya məqalə qəbul edilir. 

 

Əlaqələndirici şəxs – dos. Böyükxanım Eminli  

Əlaqə telefonu:  (+994) 55 276 02 34  

 

Təşkilat komitəsi 

 

 

 

https://www.ssu-conferenceproceedings.edu.az/
https://www.sdu.edu.az/
mailto:sdu.lingvistika@gmail.com

	Materiallar 01 aprel 2021–ci il tarixinədək sdu.lingvistika@gmail.com elektron poçtuna göndərilməklə qəbul olunur: AZ5008, Sumqayıt şəh., 16-cı məhəllə, Sumqayıt Dövlət Universiteti (III tədris binası), Filologiya fakültəsi, Azərbaycan dili və onun tə...

