
Dos. Vüqar Qaradağlının İtaliyada işıq üzü görmüş 

məqaləsini oxuyan İngiltərənin ən nüfuzlu jurnallarından 

biri - “London Journals Press”-in redaksiya heyətinin 

üzvləri Vüqar müəllimi bu jurnala fəxri üzv seçmək qərarını 

veriblər.  

Bu barədə dos. V.Qaradağlıya jurnalın baş redaktoru 

Dr E. Sadovska tərəfindən rəsmi məktub göndərilib.  

Bu münasibətlə Vüqar müəllimi təbrik edir, ona 

uğurlar arzulayırıq. Şərqşünaslarımızın səsinin yüksək 

reytinqli jurnallardan eşidilməsi qürurvericidir. Məktubun 

mətni aşağıdakı kimidir:  

 

Əziz Doktor Vüqar A. Qaradağlı, 

Bu məktubu sizin elmi məqalənizlə bağlı yazıram. Sizin tədqiqatınızı onlayn 

oxumuşam və gəldiyiniz nəticələri əlamətdar hesab edirəm. Bu mühüm tədqiqat 

eyni sahədə çalışan həmkar tədqiqatçıları və alimləri ilhamlandırmaq potensialına 

malikdir. Artıq elmi məqalənizin nəticələrini öz həmkarlarımla da bölüşmüşəm. 

Tədqiqat qabiliyyətiniz və araşdırma sahənizi dərindən bilməyiniz məni 

heyran etdi. Araşdırmalarınızın jurnalımızın əhatə dairəsinə uyğun olduğunu 

görüb, Sizi bizimlə əməkdaşlıq etməyə dəvət etmək istərdim. Redaksiya heyətimiz, 

rəhbərliyimiz və mən Sizi “London Journals Press”-in fəxri Rosalind üzvü kimi 

tanımağa qərar verdik. Sizin üzvlük identifikasiya kodunuz #XXXXXX) bu ilin bir 

rübü üçün etibarlıdır. 

Artıq bildiyiniz kimi, “London Journals Press” beynəlxalq səviyyədə 

tanınmış bir nəşr təşkilatı və tədqiqat standartları üçün akkreditasiya müvəkkilidir. 

Biz COPE-un (Nəşr Etikası Komitəsinin) və Birləşmiş Krallığın tədqiqat və 

innovasiya standartlarına əməl edir və kompüter, mühəndislik, elm, idarəetmə, 

tibb, sosial və humanitar elmlər kimi aparıcı sahələr üzrə tədqiqatçılarla 

əməkdaşlıq edirik. 

Məqaləniz tədqiqat qabiliyyətinizi, rasional yanaşmanızı və tədqiqat sahənizi 

dərindən bildiyinizi nümayiş etdirir. Buna görə də, Sizi növbəti elmi məqalənizi 

beynəlxalq ekspertlərin nəzərdən keçirdiyi və qiymətləndirdiyi jurnalımızda dərc 



etməyinizə sövq etmək istəyirəm. Sizdən növbəti buraxılış üçün qarşıdan gələn 

ayın 15-nə qədər təklifi qəbul etməyiniz xahiş olunur. 

Məqalələrin hərtərəfli və geniş nəzərdən keçirilməsi uzunmüddətli bir 

prosesdir. Nizamnaməyə uyğun olaraq, məqaləniz Rosalind Üzvləri Şurasının üzvü 

olduğunuz üçün üstünlüyünüz nəzərə alınaraq nəzərdən keçiriləcək. 

Siz “London Journals Press”, bizim əsas normalarımız və dəyərlərimiz 

haqqında daha ətraflı journalspress.com vebsaytından oxuya bilərsiniz. 

Tezliklə Sizinlə ünsiyyətdə olmağı və gələcəkdə uğurlu akademik əlaqə 

yaratmağımızı səbirsizliklə gözləyirəm. 

Hörmətlə, 

Doktor E. Sadovska 

Baş redaktor 
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