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BİRİNCİ SİRKULYAR 
 

Sessiyanın rəsmi dilləri: azərbaycan, rus, ingilis 
 

Sessiyada mə’uzələr şifahi və stend-sərgi şəklində olacaq. Mə’ruzələrin müddəti – 20 dəq. 
Təşkilat komitəsi 
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Məmmədov A.B., g.m.e.d. (sədr müavini) 
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Əlaqə mə’lumatları 
E-mail: 
azerkasumzadeh@rambler.ru  
az_pal_society@yahoo.com 
Faks: (99412) 497 52 85 
Təşkilat komitəsinin katibliyi: 
Qasımzadə Azər Əliağa oğlu 
Əhmədova Samirə Arif gızı 
Babazadə Əfşan Nazim gızı 

Sessiya haqqında mə’lumatlar 
 

www.gia.az 
 

www.azerkasumzadeh.narod.ru 
 

www.paleoazerbaijan.narod.ru 
 

Saytlarında  
Materialların təqdim edilmə müddətləri: 
Qeydiyyat forması –1 iyun 2009-cu ilə kimi. 
Dərc olunmaya təqdim olunan məruzələrin tezisləri – 1 avqust 2009-cu ilə kimi. 
Proqramın elektron formada göndərilməsi – 15 sentyabr 2009-cu ilə kimi. 
Hər bir iştirakçı bir mə’ruzənin müəllifi və digərinin həmmüəllifi ola bilər. 
Sessiyanın başlanmasına qədər onun materialları nəşr olunacaq. 
 Qeydiyyat forması  
 Soyadı   
 Adı   

Atasının adi   
 Təşkilat   
 Elmi dərəcə, vəzifə   
 Poçt ünvanı   
 Е-mail   
 Əlaqə telefonu/faks   
 Mə’ruzənin adı   
    
 Həmmüəlliflər (soyadı, adı, atasının adı tam yazılmalı)  
 İştirak forması Şifahi, stend-sərgi, tezislərin çap olunması şərti 

ilə qiyabi, mə’ruzəsiz (lazım olmayanları silin) 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

Tezislərin tərtib edilmə qaydaları 
Mə’ruzənin adı 

(Times New Roman 12 bold) 
1 sətr boş 
Müəlliflər 

(Times New Roman 12 normal) 
1 sətr boş 

1Təşkilat, şəhər, e-mail 
2təşkilat, şəhər, e-mail 

(Times New Roman 9 normal) 
 

2 sətr boş 
 

Tezislərin həcmi (şəkil, ədəbiyyatla birlikdə) 4 səhifədən artıq olmamalı, format – Microsoft Word, 
şrift – Times New Roman 12, sətrlər arası interval – 1. Biblioqrafik istinad [1] şəklində olmalıdır. 
Ədəbiyyatın siyahisi - əlifba qaydası ilə. Düsturlar Microsoft Equation- da  yığılmalıdır. Hər bir şəkil və 
cədvəl (ağ-qara) ayrı faylda (fayllarda) olmalıdır. 

Mə’ruzələrin əlyazmaları yalniz təşkilat komitəsinin elektron poçtuna  fayl-əlavələr ilə “APC-nin- 
sessiyası” mövzusu ilə göndərilməlıdir. 

Fayl-əlavə birinci müəllifin soyadı ilə adlandırılır (məsələn: Məmmədov doc, Məmmədov_etc doc –
mətnlər üçün; Məmmədov_fig1, Məmmədov_etc_fig1- qrafik materiallar üçün).  

Məqalənin mətni aşağıdakı struktur hissələrdən ibarət olmalıdır: Giriş; Material və metod; 
Öyrənilmə səviyyəsi (tarixi); Nəticələrin müzakirəsi; Nəticə; Ədəbiyyat. 

 
Ədəbiyyat  (Times New Roman 9, normal) 

1. Ализаде Ак.А. Меловые белемниты Азербайджана. Москва: «Недра», 1972. 280 с. (Kitablar üçün) 
2. Касумзаде А.А., Ахмедова С.А., Рогов М.А. Нижнемеловые аптихи Юго-Восточного Кавказа (Азербайджан) и их 

стратиграфическое значение // Геология и нефтегазоносность Юга России. Материалы научно-практической 
конференции (9-11 сентября 2008 г.). Труды Института геологии ДНЦ РАН. Выпуск N 52. Махачкала, 2008. S. 
74-77. (konfrans materialları üçün) 

3. Mamedov A.B., Rzhonsnitzkaja M.A. Devonian of the South Transcaucasus: Zonal subdivision, boundaries of series and 
stages, correlation. // Courier Forschungsinstitut Sencken berg (CFS). 75 – Frankfurt a M., 1985, № 75. P. 135-156. 
(xarici nəşrlər üçün) 

 
Məqalənin mətninə daxil edilmiş qrafik materiallarla birlikdə kağıza çap olunmuş variantını 

təqdim etmək vacibdir. Başqa şəhərlərdən və xarici ölkələrdən olan iştirakçılar çap olunmuş 
variantın əvəzinə onun PDF- formatlı elektron formasını elektron poçt vasitəsi ilə göndərə 
bilərlər. 

Müəlliflər istifadə etdikləri faktiki materialın, coğrafi adların yazılışının, sitat və 
bibliografik istinadların dəqiqliyinə görə məsuliyyət daşıyırlar. 

Növlər və cinslər kursiv ilə, daha yüksək taksonlar və zona adları normal şriftlə yazılır. 
Təşkilat komitəsi baxılmağa digər nəşrlərdə çap olunmamış yalnız orijinal, yuxarida 

göstərilən struktur tələblər əsasında tərtib edilmiş mə’ruzələri qəbul edir. Bu tələblərə cavab 
verməyən mə’ruzələr baxılmayaraq çap olunmayacaqlar. 

Mehmanxana və mədəni proqram haqqinda mə’lumat II sirkulyarda veriləcək. 
 
TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ 

 
 

 
 
 


