
 

Hörmətli bioloqlar! 

 

 

      24-25 may 2019-cu il tarixində Biologiya fakültəsində gənc alimlərin və 

tədqiqatçıların “MÜASİR BİOLOGİYADA İNNOVATİV YANAŞMALAR"  mövzusunda  

IX Beynəlxalq elmi konfransı keçiriləcəkdir. 

Konfransda iştirak  etmək üçün materiallar  15 may tarixinədək  Təşkilat 

komitəsinə təqdim olunmalıdır. Təqdim olunacaq materiallar aşağıdakı tələblərə 

uyğun tərtib olunmalıdır: 

 Konfransın dili: Azərbaycan, rus, ingilis;  

 Materiallar 2 çap olunmuş nüsxə və elektron variantı CD-RW və ya DVD-RW 

diskinə əlavə olunmaqla Təşkilat Komitəsinə təqdim edilir; 

 Mətn Microsoft Word for Windows redaktorunda  Times New Roman şriftilə  

(hərflərin ölçüsü-14, interval-1,5) yığılır, A4 formatlı standart (210x297 mm) ağ 

kağızda çap olunur; səhifənin parametrləri: yuxarı və aşağı – 2 sm, sağ – 1 sm. və 

sol – 3sm.  

 Material tezis (1səhifə) və ya məqalə (3-4 səhifə) formasında təqdim edilə bilər. 

Məqalədə ədəbiyyat siyahısı olmalıdır (3-5 bənd);  

 Mətnin əvvəlində tezisin adı, onun altında doktorantın (tədqiqatçının) soyadı, adı 

və atasının adı, onun altında isə ali təhsil müəssisəsinin adı yazılır. 

 Material müəllifin hesabına çap olunacaqdır (1 səhifəsi 10 manat). 

Qeyd: Konfransda 35 yaşa qədər tədqiqatçılar iştirak edə bilər 

 

NÜMUNƏ 
 

Gümüş nanohissəciklərinin kimyəvi və bioloji üsullarla sintezinin müqayisəli analizi 
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Bakı Dövlət Universiteti 



 

 

Konfransın əsas istiqamətləri: 

 Botanika 

 Biokimya 

 Biofizika 

 Bionanotexnologiya 

 Bioinformatika 

 Ətraf mühit biologiyası 

 İnsan və heyvan fiziologiyası 

 Mikrobiologiya 

 Genetika 

 Molekulyar biologiya 

 Zoologiya 

 Bitki fiziologiyası 

 İmmunologiya 

 İxtiologiya 

 

Konfransda iştirak edə bilərlər: 

 Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə təhsil alan doktorantlar, magistrantlar və 

tədqiqatçilar, o cümlədən əcnəbi doktorant, magistrant, dissertantlar və AMEA-nın 

müvafiq institutlarının əməkdaşları; 

 Konfransa təqdim edilən tezis və ya məqalədə problemin aktuallığı və 

müəllif tərəfindən aparılmış tədqiqatın nəticələri əks olunmalı, alınmış nəticələrin 

istifadəsinə (tətbiqinə) dair təkliflər verilməlidir. Tezislərin seçimində üstünlük 

yaradıcılıq qabiliyyəti və əsaslandırılmış yeni ideyaları olan müəlliflərə verilir. 

 Konfrans iştirakçıları Təşkilat komitəsi tərəfindən seçilir. 

 

 

Mühim tarixlər 

Materialların son qəbul tarixi 15 May 2019 

Materialın qəbul edilməsi haqqında bildiriş 20 May 2019 

Konfransın keçirilmə tarixi 24-25 May 2019 

 

 

 

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ - Bakı Dövlət Universiteti, Əsas korpus, 

Biologiya fakültəsi, otaq 145, əlaqə telefonu 012-539-06-13 

Mobil: 055-320-56-26 Aşırova Günel, 050-340-12-02 prof.əvəzi Abdıyev Vilayət 

E-mail:  bioconferences.bsu@gmail.com 
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