Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Nazirlər Kabinetinə ünvanladığı 17
yanvar 2018-ci il tarixli 02-11-07/14 saylı məktubuna əsasən 2018-ci ildə beynəlxalq
və respublika səviyyəli simpozium, konqres və elmi konfransların keçirilməsi üçün
tədbirlər planını və bunun əsasında AzTU tərəfindən təsdiq edilmiş tədbirlər planını
əsas tutaraq
Əmr edirəm:
1. 21-23 noyabr 2018-ci il tarixlərində Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi,
Azərbaycan Texniki Universiteti və Rusiya Federasiyası Metroloji Xidmət Elmitədqiqat İnstitutunun təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Texniki Universitetində “Ölçmə
və keyfiyyət: problemlər və perspektivlər” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-texniki
konfrans keçirilsin.
2. Konfransa hazırlıq və onun keçirilməsi üçün Beynəlxalq və Yerli Təşkilat
komitələri yaradılsın (əlavə 1).
3. Konfransın işi bölmələr üzrə keçirilsin (əlavə 2).
4. Məqalələrin Konfransa təqdim olunması və tərtibatina dair tələblər hazırlansın
(əlavə 3) və məruzələr toplusu çap olunsun.
5. Kafedra müdirlərinin imzası ilə təsdiq olunmuş və mövcud qaydalara əsasən
tərtib olunmuş məruzələr 05 noyabr 2018-ci il tarixinə qədər AzTU-nun
“Metrologiya və standartlaşdırma” kafedrasının müdiri, t.e.d., professor
E.B.İsgəndərzadəyə (E-mail: isgenderzadeh@rambler.ru) təqdim edilsin.
6. Konfransın keçirilməsi barəsində məlumatın AzTU-nun rəsmi saytında
yerləşdirilməsi “İnnovativ təhsil və İKT” departamentinin direktoru Ə.İ.Xəlilova
tapışırılsın.
7. Professor-müəllim heyəti, doktorant və magistrantların konfransda məruzələrlə
fəal iştirakının təmin edilməsi kafedra müdirləri və “Magistratura və doktorantura”
şöbəsinə (dosent E.Rzayev) tapşırılsın.
8. Konfransın keçirilməsi barədə Respublikanın müvafiq profilli ali məktəbləri, elmitədqiqat insitutları, nazirliklər, komitələr və sənaye müəssisələrinə məktublar
göndərilsin.
9. Konfransın proqramının 10 noyabr 2018-ci il tarixinə qədər çap olunması AzTU
mətbəəsinin mudiri Ə.İ.Abbasova tapşırılsın.
10. Konfransın xərclər smetasının tərtib olunması baş mühasib Ə.Dadaşova
tapşırılsın.

11. Əmrin bütün dekanlıqlara və kafedralara çatdırılması Ümumi şöbəyə (Ə.Qasımlı)
tapşırılsın.
12. Əmrin icrasına nəzarət Elm və texnika üzrə prorektor, r.e.d. İ.Pirməmmədova
tapşırılsın.
Əsas: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Nazirlər Kabinetinə ünvanladığı
17 yanvar 2018-ci il tarixli 02-11-07/14 saylı məktubuna əsasən 2018-ci ildə beynəlxalq
və respublika səviyyəli simpozium, konqres və elmi konfransların keçirilməsi üçün
tədbirlər planını və bunun əsasında AzTU tərəfindən təsdiq edilmiş tədbirlər planı.
Rektor əvəzi
Təqdim edir:
Elmi-tədqiqat işlərinin planlaşdırılması
və ETİ şöbəsinin müdiri
_____________ İ.İslamov

X.M.Yahudov
Razılaşdılıb:
Elm və texnika üzrə prorektor
________ İ.T.Pirməmmədov
Baş mühasib
__________Ə.Dadaşov

Əlavə 1
21-23 noyabr 2018-ci il tarixlərində Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi,
Azərbaycan Texniki Universiteti və Rusiya Federasiyası Metroloji Xidmət Elmi-tədqiqat
İnstitutunun təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Texniki Universitetində “Ölçmə və keyfiyyət:
problemlər və perspektivlər” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-texniki konfransının
Konfransın fəxri sədri:
Ceyhun Bayramov-Azərbaycan Respublikasının Təhsil Naziri səlahiyyətlərini icra
edən.
Sədrlər:
Xalıq Yahudov-Azərbaycan Texniki Universitetinin rektor əvəzi, professor.
Aleksandr Kuzin- Rusiya Federasiyası Metroloji Xidmət Elmi-Tədqiqat İnstitutunun
direktoru, professor.
Sədr müavinləri:
İlham Pirməmmədov-Azərbaycan Texniki Universitetinin Elm və Texnika üzrə
prorektoru, professor.
Aleksandr Kozlov-Rusiya Metrologiya Akademiyasının akademiki, Rusiya Dövlət
Mükafatı laureatı, Rusiyanın Əməkdar Metroloqu, professor.
Valeriy Lısenko-Rusiya Federasiyası Metroloji Xidmət Elmi-Tədqiqat İnstitutunun şöbə
rəisi, t.e.d., professor.
Məsul katib:
İslam İslamov-Azərbaycan Texniki Universitetinin “Elmi-tədqiqat işlərinin
planlaşdırılması və elmi-texniki informasiya” şöbəsinin müdiri, dosent.
Elmi katib:
Şükufə Əhmədli-Azərbaycan Texniki Universitetinin “Metrologiya və standartlaşdırma”
kafedrası.
KONFRANSIN KOMİTƏLƏRİ:
Beynəlxalq Təşkilat Komitəsi:
professor Vladimir Laxov-Rusiya Federasiyası Metroloji Xidmət Elmi-Tədqiqat
İnstitutunun direktorunun müşaviri (Rusiya).
professor Manfred Koçsiek-Almaniya Milli Metrologiya İnstitunun direktor müavini
(Almaniya).
Professor Sergey Mamayev-Boston Universitetinin nanolaboratoriya müdiri (ABŞ).
professor Hakan Gür-Orta Doğu Texniki Universitetinin dekanı (Türkiyə).
Dr. Yekaterina Kromkova-Avropa İttifaqı Tvinninq Layihəsi müşaviri (Yunanıstan).
professor Karel Frana-Liberek Texniki Universitetinin dekan müavini (Çexiya).
professor Oleq Veliçko-Urkayna Metroloji Təminat Elm-İstehsalat İnstitutunun
direktoru, Ukraynanın Əməkdar Elm və Texnika Xadimi, Əməkdar Metroloq (Ukrayna).
professor Vladimir Pronyakin-N.E.Bauman adına Moskva Dövlət Texniki
Universitetinin “Metrologiya və qarşılıqlı əvəzolunma” kafedrasının müdiri (Rusiya).
dosent Cavid Səfərov-Rostok Texniki Universiteti (Almaniya).
professor Silvio Simon-Brandenburq Texniki Universitetinin dekanı (Almaniya).
Dr. Levent Yeşilbağ-“Hexagon Metrology Türkiye”nin prezidenti (Türkiyə).
professor Vahid Çiftçi-Türkiyə Metrologiya İnstitutunun direktorunun müşaviri.

Yerli Təşkilat Komitəsi:
Mahmud Qubadov-Azərbaycan Metrologiya İnstitutunun direktoru.
Namiq Tağıyev-Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun direktoru.
professor Elçin İsgəndərzadə-AzTU-nun “Metrologiya və standartlaşdırma”
kafedrasının müdiri.
professor Rasim Əlizadə-AzTU-nun “Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi” kafedrasının
müdiri.
professor Eldar Qocayev-AzTU-nun “Fizika” kafedrasının müdiri.
professor Ayaz Abdullayev-AzTU-nun “Maşınşünaslıq” Elmi-tədqiqat Mərkəzinin
direktoru.
professor Həsən Hüseynov-AzTU-nun “Texnoloji komplekslər və xüsusi texnika”
kafedrasının müdiri.
professor Astan Şahverdiyev- AzTU-nun “İstilik energetikası” kafedrasının müdiri.
professor Elşad İsmibəyli-AzTU-nun “Elektrodinamika və radioelektron vasitələri”
kafedrasının müdiri.
professor Ələkbər Hüseynov-AzTU-nun “Xüsusi texnologiyalar və avadanlıqlar”
kafedrasının müdiri.
professor Valeh Baxşəliyev-AzTU-nun “Mexanika” kafedrasının müdiri.
professor Vaqif Mirsəlimov-AzTU-nun “Mexanika” kafedrası.
professor Əli Nəcəfov-AzTU-nun “Maşınların konstruksiya edilməsi” kafedrasının
müdiri.
professor Nizami Yusubov-AzTU-nun “Maşınqayırma texnologiyası” kafedrasının
müdiri.
professor Vaqif Mövlazadə-AzTU-nun “Maşınqayırma texnologiyası” kafedrası.
professor Ramiz İsgəndərov-AzTU-nun “Sənaye iqtisadiyyatı və menecment”
kafedrasının müdiri.
dosent Ramiz Hüseynov-AzTU-nun “Xüsusi texnika və texnologiya” fakültəsinin
dekanı.
professor İlham Aslanzadə- AzTU-nun “Mühəndis iqtisadiyyatı və menecment”
fakultəsinin dekanı.
professor Sübhan Namazov- AzTU-nun “Metallurgiya və metalşünaslıq” kafedrasının
müdiri.
professor Rəhim Şükürov-AzTU-nun “Metallurgiya və metalşünaslıq” kafedrası.
professor Nadir Fərzanə-ADNSU-nun “Metrologiya, standartlaşdırma və keyfiyyətin
idarə olunması” kafedrasının müdiri.
professor Nəriman Rəsulov-AzTU-nun “Maşınqayırma texnologiyası” kafedrası.
professor Məzahir Fərzəliyev-ADİU-nun “Texnoloji maşınlar və avadanlıqlar”
kafedrasının müdiri.
dosent Ərəstun Məmmədov-AzTU-nun “Maşınqayırma” fakultəsinin dekanı.
dosent Zabit Aslanov-ADİU-nun “Standartlaşdırma və sertifikasiya” kafedrasının
müdiri.
dosent Şahin Quliyev-Azərbaycan Texnologiya Universitetinin “Standartlaşdırma və
sertifikatlaşdırma” kafedrasının müdiri.

Əlavə 2
21-23 noyabr 2018-ci il tarixlərində Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi,
Azərbaycan Texniki Universiteti və Rusiya Federasiyası Metroloji Xidmət Elmi-tədqiqat
İnstitutunun təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Texniki Universitetində “Ölçmə və keyfiyyət:
problemlər və perspektivlər” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-texniki konfransının
BÖLM ƏLƏRİ:
Bölmə 1. Məhsulun keyfiyyətinin metroloji təminatı.
Bölmə 2. Maşınqayırmada keyfiyyətin texnoloji təminatı və idarə olunması.
Bölmə 3. Xüsusi texnologiyalarda etibarlılıq və keyfiyyət göstəriciləri.
Bölmə 4. Cihazqayırma müəssisələrində keyfiyyətin təmini və idarə olunması.
Bölmə 5. Optik, dinamik, elektrik və radiotexnik ölçmə-məlumat sistemləri.
Bölmə 6. Maşınlarda keyfiyyət göstəricilərinin artırılması.
Bölmə 7. Metallurgiyada analitik ölçmələr və keyfiyyətə nəzarət.
Bölmə 8. Məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi.

Əlavə 3
MƏQALƏLƏRİN KONFRANSA TƏQDIM OLUNMASI VƏ TƏRTİBATINA DAİR
TƏLƏBLƏR
Məqalə hazırlanarkən aşağıdakı tələblər nəzərə alınmalıdır:
1. Məqalə Azərbaycan, rus, ingilis və alman dillərindən birində təqdim olunmalıdır.
2. Məqalə MS Word proqramında A4 formatında (sol və sağ-2 sm, yuxarı və aşağı-2,5
sm), Times New Roman şrifti ilə 12 pt ölçüdə, 1,0 sətirlərarası intervalla və mətn daxili
yazıda abzas 1 sm buraxmaqla eninə hazırlanmalı və 8 səhifədən artıq olmamalıdır.
3. Məqalə aşağıdakı ardıcıllıqla hazırlanmalıdır:
müəlliflərin adı, soyadı, atasının adı-ortada;
müəlliflərin iş yeri və şəhər-ortada, sonda 6 pt interval (Əgər müəlliflər müxtəlif
təşkilatları təmsil edirlərsə, müəllifin və təşkilatın adında yuxarı indekslə nömrələnir);
məqalənin adı-ortadan, böyük hərflərlə, qalın şriftlə, sonda 6 pt interval, e-mail
ünvanı.
4. Ədəbiyyat siyahısı: hər bir istinad olunan mənbənin adı tərcümə olunmadan,
məqalədə istifadə olunma ardıcıllığına uyğun olaraq nömrələnir.
5. Məqalədə cədvəl və şəkillər nömrələnir: cədvəl-cədvəlin yuxarısında, sağdan (məs.,
cədvəl 1), şəkil-şəklin altında, ortadan (məs., şəkil 1) və mətn hissədən (yuxarıdan və
aşağıdan) 1 boş sətir buraxmaqla göstərilir.
6. Riyazi ifadələr MS Word proqramının düstur redaktoru (Equation) ilə tərtib olunur.
Mətndə ancaq istifadə olunan düsturlar nömrələnir. Düstur sətrin ortasında, nömrəsi
sağda mötərizədə yazılır.
7. Konfransa məqalə göndərildikdə müəlliflər haqqında məlumat: soyadı, adı, atasının
adı, elmi dərəcəsi, elmi adı, iş yeri, vəzifəsi, telefon nömrəsi, məqalənin adı, konfransın
bölmə nömrəsi və adı elektron məktubda təqdim olunur.
8. Məqalə konfransa elektron formada göndərilir.
9. Hər bir məqələyə təşkilat komitənin üzvləri tərəfindən rəy verilir.
10. Məqalədə göstərilən məlumat və faktlara görə müəllif məsuliyyət daşıyır.
11. Konfransa təqdim olunmuş və təşkilat komitənin üzvləri tərəfindən müsbət rəydən
keçmiş məqalələr müəlliflər tərəfindən vəsait ödənilmədən materiallar toplusunda dərc
olunacaqdır.
VACİB TARİXLƏR
05 noyabr 2018-ci il-Materialların elektron versiyasının təqdim edilməsinin son tarixi.
10 noyabr 2018-ci il-Konfransın proqramının göndərilməsi.
KONFRANSIN QRAFİKİ
Konfransın işi 21-23 noyabr 2018-ci il tarixlərində plenar və bölmə iclaslarında
azərbaycan, rus, ingilis və alman diliərində aparılacaqdır.
12. Konfransın keçirildiyi ünvanı: AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr. 25, Azərbaycan Texniki
Universiteti.
Konfransın təşkilat komitəsi ilə əlaqə:
İslam İslamov, Azərbaycan Texniki Universitetinin “Elmi-tədqiqat işlərinin
planlaşdırılması və elmi-texniki informasiya” şöbəsinin müdiri, dosent, Bakı,
Azərbaycan.
E.B.İsgəndərzadə, Azərbaycan Texniki Universitetinin “Metrologiya və
standartlaşdırma” kafedrasının müdiri, t.e.d., professor, Bakı, Azərbaycan.
Konfransın ünvanı və əlaqə:
www.aztu.edu.az
E-mail: isgenderzadeh@rambler.ru
Tel: (+994 12) 539-12-36
Fax: (+994 12) 539-12-36

