
Məqalələrin məzmunu
Məqalələr aktual mövzulara həsr olunmalı, jurnalın məzmun və üslubuna uyğun
akademik tələblərə cavab verməli, «Giriş» (Introduction), «Əsas hissə» (Main
part) və «Nəticə»dən (Conclusion) ibarət olmalıdır. «Giriş»də mövzunun
aktuallığı əsaslandırılmalı, «Əsas hissə»də tədqiq edilən məsələlər, qaldırılan
problemlər bölmələr üzrə ətraflı şərh edilməli, «Nəticə»də isə elm sahəsinin və
məqalənin xarakterinə uyğun olaraq müəllifin gəldiyi elmi qənaət, işin elmi
yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və s. aydın şəkildə verilməli, təklif
və tövsiyələr irəli sürülməlidir.

Məqalələrin strukturu, tərtib edilmə qaydaları və həcmi
1) Redaksiyaya təqdim edilən məqalələr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Ali Attestasiya Komissiyasının dövri elmi nəşrlərin qarşısında qoyduğu
şərtlər də daxil olmaqla aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:

— Məqalənin adı, müəllifin adı və soyadı, vəzifəsi, elmi dərəcəsi, işlədiyi
qurumun adı və ünvanı, elektron poçt ünvanı və telefon nömrəsi məqalənin
titul səhifəsində yazılmalıdır. 
— «Açar sözlər» (Azərbaycan və ingilis dillərində) 3-5 söz və söz
birləşməsindən ibarət olmalıdır.
— «Annotasiya» (Azərbaycan və ingilis dillərində) eyni məzmunda olmaqla,
təxminən, 200-250 söz həcmində verilməlidir.

2) Məqalənin mətni Microsoft Word proqramında, A4 (210x297mm) formatda,
Times New Roman — 12 şriftində yığılmalı, həcmi 10-16 səhifə olmalıdır.
3) Məqalənin adı böyük hərflərlə, yarımbaşlıqları isə yalnız ilk hərfi böyük
olmaqla, qalın şriftlə, kursivlə yazılmalıdır. Başlıq və yarımbaşlıqlardan, cədvəl
və şəkillərdən (həmçinin tənliklər və düsturlardan) əvvəl və sonra bir sətir ara
boşluğu buraxılmalıdır. Səhifələr ardıcıl olaraq aşağı sağ küncdə
nömrələnməlidir.
4) Cədvəl və şəkillərin adı olmalı və bu ad cədvəllər üçün cədvəlin üstündə sol
küncdə, şəkillər üçün şəklin altında sol küncdə yerləşdirilərək, ardıcıl
nömrələnməlidir. 
5) Məqalənin mövzusu ilə bağlı elmi mənbələrə zəruri istinadlar olmalı, sonda
verilən «İstifadə edilmiş ədəbiyyat»da istinad olunan ədəbiyyatlar mətnin içində
[Məmmədov A. Bakı, 2010] kimi verilməli, sonda isə əlifba ardıcıllığı ilə
nömrələnməlidir. Elmi ədəbiyyata mətndə onlayn istinad olarsa 1 qoyaraq
aşağıda internet linki göstərilməlidir. Ədəbiyyat siyahısında verilən hər bir istinad
haqqında məlumat tam, dəqiq və orijinalın dilində olmalıdır. İstinad olunan
mənbənin biblioqrafik təsviri onun növündən (monoqrafiya, dərslik, elmi məqalə
və s.) asılı olaraq verilməlidir. Elmi məqalələrə, simpozium, konfrans və digər
nüfuzlu elmi tədbirlərin materiallarına və ya tezislərinə istinad edərkən
məqalənin, məruzənin və ya tezisin adı göstərilməlidir.
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Mətndə istinad olunan bütün mənbələr, səhifə nömrələri ilə birlikdə «İstifadə
edilmiş ədəbiyyat» siyahısında aşağıdakı nümunələrdə göstərilən qaydada
verilməlidir:
a) Kitablara istinad:

Adilov M.İ., Həsənov İ.C. (2012). Qloballaşma və milli mənəvi dəyərlər. Bakı,
«Elm». 476 s.

b) Jurnallara istinad:
Kərimova F. (2013) Müasir təlim metodlarından istifadənin zəruriliyi. Məzmun
islahatlarının təlimin keyfiyyətinə təsiri. Azərbaycan məktəbi. №4, Bakı:
Ərgünəş, səh. 28-31.

c) Toplularda məqaləyə istinad (konfrans, simpozium və digər):
«Azərbaycan iqtisadiyyatında keçid dövrünün başa çatması: təhlil və
nəticələr. Milli inkişaf modelinin formalaşması problemləri». (2010).
Respublika elmi-praktiki konfransının materialları. Bakı: «Şərq-Qərb», səh.
314-316.

ç) Dissertasiyalar və avtoreferatlar:
Məmmədov H.B. (2013) Azərbaycan Respublikası müasir beynəlxalq siyasi
proseslərin aktoru kimi. Elmlər doktoru dissertasiyasının avtoreferatı, Bakı:
«Elm», 44 s.

d) Müəlliflik şəhadətnamələri və patentlər:
Алиев С.Г., Джалалов К.Х. А.С. 163514, СССР // Б.И. 1988, № 4, c.50

Langsam M., Savoca A. C.L. Pat. 4759776, USA, 1988.
e) İnternet səhifələri (internet səhifələrinə istinadlar tam göstərilməlidir):

http://www.journal.edu.az.
Məqalədə son 5-10 ilin elmi məqalələrinə, monoqrafiyalarına və digər etibarlı
mənbələrinə üstünlük verilməlidir.
6) Məqalə redaksiyaya 2 formada: ya elektron poçtla (editor@journal.edu.az),
ya da məqalə müəllifinin özü tərəfindən təqdim edilməlidir. Orijinal nüsxədə
müəllif(lər)in imzası vacibdir.

Məqalələrin qəbul edilməsi və dərci
Təqdim edilən məqalələr redaksiyada nəzərdən keçirildikdən sonra oxunuş üçün
(müəllifin adı gizli saxlanılmaqla) mütəxəssislərə göndərilir. Məqalə jurnalın
profilinə uyğun olduğu təqdirdə və tələblərə cavab verərsə, çapa təqdim edilir.
Müəllif istəsə, ona məqaləsinin qəbul edilməsi barədə sənəd verilə bilər.
Məqalələr növbəlilik prinsipi ilə dərc edilir.

Müəlliflik hüquqları
Jurnalda dərc edilən məqalələrdə müəlliflik hüququ qorunur və bu məqalələrin
bütün nəşr hüquqları «Azərbaycan məktəbi» jurnalına aiddir. Jurnalda çap
edilmiş məqalələrin eyni ilə digər nəşrlərdə (məqalənin tezis şəklində dərc
olunmuş variantı istisnadır) dərcinə yalnız redaksiyanın yazılı icazəsi, sitatların
verilməsinə isə mənbə göstərilmək şərti ilə yol verilir.
Əvvəllər çap olunmuş və ya çap olunmaq üçün başqa bir dövri nəşrə
göndərilmiş əlyazmaların jurnala təqdim edilməsi müəlliflik etikasına ziddir.

Yuxarıda göstərilən tələblərə cavab verməyən məqalələr qəbul edilmir.
Dərc olunmuş məqaləyə görə müəllifə qonorar və jurnalın bir nüsxəsinin
verilməsi nəzərdə tutulur.



«Azərbaycan məktəbi» jurnalına abunə olmaq istəyən oxucular yerli poçt
şöbələrinə və mətbuat yayımı firmalarına müraciət edə bilərlər. 

İndeks: 1002

«Azərmətbuatyayımı» tel.: (+994 12) 440-39-83; 
«Qaya» mətbuatyayımı tel.: (+994 12) 565-67-13;
«Səma» mətbuatyayımı tel.: (+994 12) 594-09-59;
«Kaspi» mətbuatyayımı tel.: (+994 12) 432-39-55;
«Xpress» mətbuatyayımı tel.: (+994 12) 437-28-10.

Jurnal ildə dörd dəfə nəşr olunur. 
İllik abunə haqqı 15 manatdır.

Rekvizitlər:
Kapital Bankın Gənclik Filialı
h/h AZ83AIIB45810013441800004118
VÖEN: 9900003611
Bankın rekvizitləri:
Kod: 200189
m/hAZ37NABZ01350100000000001944
SWIFT: Bik AIIBAZ2X


