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   Məzmunu: Universitet əməkdaşlarına indekslənən 
jurnallarda çap olunmuş məqalələrinə görə mükafat verilməsi 
haqqında 

 
 
Bakı Dövlət Universiteti 90 illik fəaliyyəti dövründə Milli elmi, pedaqoji kadrların 

hazırlanmasında, Azərbaycan elminin dünya birliyinə integrasiyasında müstəsna xidmətlər 
göstərmişdir. Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra BDU-nun 
üzərinə düşən məsuliyyət daha da artmışdır.  

Araşdırmalar göstərir ki, son dövrlərdə dünyanın müxtəlif ölkələrində olduğu kimi 
Respublikamızda da özəl nəşrlərin meydana çıxması bəzi hallarda keyfiyyət üstünlüyünü 
kəmiyyət göstəriciləri ilə əvəz edir. Qeyri-peşəkar redaksiyalarda yalnız maddi maraqlar 
hesabına çap olunan məqalələr heç bir elmi əhəmiyyət kəsb etmir. Bu da bəzi müəlliflərin 
elmi əsərlərinin yalnız sayının artması ilə səciyyələnir. 

Bunları və BDU Elmi Şurasının qərarını rəhbər tutaraq, Universitet elminin və 
təhsilinin qloballaşan cəmiyyətə inteqrasiyasını sürətləndirmək, eyni zamanda BDU-nun 
reytinqini beynəlxalq səviyyəyə çatdırmaq, universitet əməkdaşlarının təsir əmsalı (impakt 
faktoru) olan jurnallarda çap olunmuş elmi məqalələrinin sayını artırmaq, bu işdə onlara 
lazımı maddi dəstək göstərmək məqsədi ilə  

 
ƏMR EDİRƏM 

 
1. BDU-nun əməkdaşları Tomson Reyter Agentliyinin Elmi İnformasiya İnstitutu 

(İnstitute for Scientific İnformation) tərəfindən tərtib edilmiş, təsir əmsalı (impakt 
faktoru) olan jurnallarda çap etdirdikləri elmi məqalələrə görə müntəzəm olaraq 
mükafatlandırılsınlar: 

a) A kateqoriyalı jurnallardakı hər bir məqalə üçün 200 (iki yüz) manat; 
b) B kateqoriyalı jurnallardakı hər bir məqalə üçün 150 (yüz əlli) manat; 
c) C kateqoriyalı jurnallardakı hər bir məqalə üçün 100 (yüz) manat miqdarında 

ödənilsin. 
 
2. a) Məqalələrin dərc olunduğu jurnalların kateqoriyalarını müəyyənləşdirib, 

mükafatların verilməsi üçün aşağıdakı tərkibdə komissiya yaradılsın: 
 

1. Akad.A.M.Məhərrəmov -Rektor, sədr 
2. Prof.İ.Ə.Əliyev -Elmi işlər üzrə prorektor, sədr müavini 
3. Prof. İ.N.Əliyeva -ETH-nin rəisi, məsul katib 
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4. Prof. N.A.Qasımov -Bitki fiziologiyası kafedrasının müdiri, üzv 
5. Prof.A.M.Qasımov -Mulki proses, əmək və ekologiya  

  hüququ kafedrasının müdiri, üzv 
6. Prof.M.D.Kazımov -İran filologiyası kafedrasının müdiri, üzv 
7. f.r.e.n.Ş.S.Ağayev -FP ETİ-nin aparıcı elmi işçisi, üzv 
8. Prof.A.Ə.Əzizov -kimya fakültəsinin dekanı, üzv 
9. Prof.A.C.İsgəndərov -Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika 

kafedrasının müdiri, üzv 
      
     b) Fakültə (qurum) rəhbərlərinin təqdimatı ilə indekslənən jurnallarda çap olunmuş 
məqalələrin ottiskləri  Komissiyaya təqdim edilsin. 
3. Mükafat yalnız həmmüəllifləri olan BDU-nun professor-müəllim heyəti 

(əməkdaşları), ETİ, ETM, ETL əməkdaşları, aspirant, magistrant və tələbələr 
arasında bərabər bölünsün. 

4. BDU-nun əməkdaşlarının təsir əmsalı (impakt faktoru) olan jurnallara təqdim 
etdiyi məqalələr ixtisasçı rəyindən müvəffəqiyyətlə keçib, mətndəki dil 
problemlərinə görə çapa qəbul edilmədikdə, bu məqalələr komissiyanın qərarı 
əsasında və xərcləri BDU tərəfindən ödənilməklə xarici tərcümə mərkəzlərində 
redaktə oluna bilərlər. 

5. BETİ şöbəsinə tapşırılsın ki, universitetin professor-müəllim heyətini 
(əməkdaşları) Elmi İnformasiya İnstitutu (İnstitute for Scientific İnformation) 
tərəfindən indekslənən jurnalların son siyahıları ilə təmin etsin. 

6. Sənədləşmələrə ümumi nəzarət BETİ şöbəsinə (prof.İ.N.Əliyeva) tapşırılsın. 
7. Əmrin icrasına nəzarət Elmi İşlər üzrə Prorektor İ.Ə.Əliyevə həvalə edilsin. 
8. Əmr bütün strukturlarda professor-müəllim heyətinin, əməkdaşların, aspirant, 

magistrant və tələbələrin nəzərinə çatdırılsın. 
 

 
ƏSAS: Rektorun və Elmi İşlər üzrə Prorektorun dərkənarı ilə BDU Elmi 

Şurasının 10 aprel 2009-cu il tarixli, 3 saylı iclas protokolundan çıxarış. 
                 

REKTOR                                        akademik A.M.MƏHƏRRƏMOV 
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