AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
ELMİN İNKİŞAFI FONDU
“ELMDƏ ZƏFƏR MÜKAFATI-2021” NOMİNASİYA MÜSABİQƏSİ
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə Azərbaycan xalqı və ordusu misli görünməmiş qəhrəmanlıq və şücaət göstərərək, Ermənistanın
işğalçı qüvvələri üzərində qələbə qazandı. İşğal altında olan tarixi torpaqlarımız müzəffər ordumuz
tərəfindən azad edildi. Qəhrəman əsgər və zabitlərimizin canları və qanları ilə qazandığı bu uğur
Azərbaycanın qüdrətinin ən yüksək nümunəsidir. Şanlı ordumuzun bizə qazandırdığı bu Zəfər
tarixin səhifələrinə əbədi həkk olunmaqla yanaşı, dünyaya gücümüzü nümayiş etdirmiş oldu.
Hər il noyabrın 8-də Qarabağın tarixi əhəmiyyəti və işğaldan azad edilməsi, Azərbaycan
xalqının iradəsinin və gücünün təntənəsinə çevrilmiş və dövlətimizin daha da inkişafı və nüfuzu
baxımından müstəsna əhəmiyyətə malik olan bu Zəfər Günü təntənəli şəkildə qeyd olunacaq.
Bütün dünya ölkələrinin maraqlarını birləşdirən əlamətdar günlərdən biri də 10 noyabr Dünya Elm Günüdür. Dünya elminə böyük töhfələr bəxş edən dövlətlər sırasında olan Azərbaycan
elm, təhsil sahəsində əhəmiyyətli nailiyyətlər qazanıb. Çünki ölkəmizdə dövlət siyasətinin əsas
istiqamətlərindən biri elm və təhsil sahəsinə göstərilən qayğının ardıcıl davam etdirilməsi, elmitexniki potensialın qorunub saxlanılmasıdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu (EİF), Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) və İslam Dünyası Elm, Təhsil və Mədəniyyət Təşkilatı
(ICESCO) Vətən Müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üçün Böyük Zəfər Günü və
Dünya Elm Günü ilə əlaqədar “Elmdə Zəfər mükafatı” nominasiyasını təsis etdilər. Mükafat ən
yaxşı elmi işə görə ildə bir dəfə veriləcək.
Məqsədimiz beynəlxalq və respublika səviyyəsində elmin rolunu yüksəltmək, eləcə də əldə
edilmiş elmi nailiyyətlərimizi dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq, beynəlxalq səviyyədə
əməkdaşlıq və təcrübə mübadiləsinin aparılmasını təmin etməklə elmi inkişafa nail olmaq, elmin
nəticələrinin cəmiyyətin dinc və sabit inkişafına təsirini artırmaqdır.
EİF, AMEA və ICESCO tərəfindən qaliblərə müxtəlif nominasiyalar üzrə diplomlar,
sertifikatlar və pul mükafatları, İETİ (Beynəlxalq Mühəndislik və Texnologiya İnstitutu) tərəfindən
xüsusi sertifikatlar, müsabiqənin sponsoru “Sinam” MMC şirkəti tərəfindən isə onlara hədiyyələr
təqdim ediləcəkdir.
“Elmdə Zəfər mükafatı - 2021” müsabiqəsi üzrə nəticələrin 2021-ci ilin noyabr ayında
açıqlanması və qaliblərin xüsusi təqdimat mərasimində mükafatlandırılması nəzərdə tutulur.
1. Müsabiqənin təşkili üçün tələblər:
1.1. müsabiqəyə 2020-2021-ci illərdə xarici jurnallarda (elektron jurnallar daxil olmaqla)
nəşr olunan elmi iş təqdim olunur (yanvar 2020-ci il – sentyabr-2021-ci il arasında olmalıdır);
1.2. nəşrə göndərilmiş və çap üçün qəbul edilmiş elmi işlər qəbul olunmur;
1.3. müəllifdən və ya müəlliflər qrupu tərəfindən müsabiqəyə yalnız bir elmi iş təqdim edilə
bilər.
1.4. elmi işin əsli (orijinalı) təqdim olunmalıdır;
1.5. elmi iş nüfuzlu (SCİ və digər yüksək indekslərə daxil olan və impakt faktorlu) jurnal və
ya nəşriyyatda dərc olunmalıdır;

1.6. elmi işin nəşr olunma tarixi qeyd edilməlidir;
1.7. elmi işə istinadlar olmalı və bu istinadlar müsabiqə sənədlərində dəqiq öz əksini
tapmalıdır;
1.8. elmi işlə bağlı internet linkləri (veb səhifələr, nəşriyyat, istinadlar və s.) göstərilməlidir;
1.9. bu müsabiqə çərçivəsində eyni bir müəllif və ya həmmüəllif iki dəfə mükafatlandırıla
bilməz;
1.10.müsabiqəyə sənədlərin təqdimi 1 müəllif və ya həmmüəllif tərəfindən həyata keçirilə
bilər;
1.11.tezis, konfrans materiallarında çap olunmuş elmi işlər müsabiqəyə qəbul edilmir.
2. Müsabiqənin keçirilməsi qaydası:
2.1 Müsabiqədə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədlər toplusunu hazırlayıb ekspert
komissiyasına təqdim etmək lazımdır:
2.1.1. elmi işin surəti və dərc olunmuş jurnalın üz və mündəricat səhifələrinin surəti;
2.1.2.tam və aydın doldurulmuş titul vərəqi;
2.1.3.müsabiqə iştirakçısının anketi (Forma 1) (hər bir müəllif/həmmüəllif tərəfindən
doldurulur);
2.1.4.elmi iş müəlliflər qrupu tərəfindən yerinə yetirilmişdirsə, həmçinin Formа 2
doldurulur. Müəlliflər qrupu yalnız bir müəllifin bu elmi işin əsas müəllifi qismində
müsabiqədə iştirakına dair yazılı razılığı təqdim etməlidilər. (Azərbaycandan olan
müsabiqə iştirakçıları Forma 2-i imzalayır, xaricdən olan həmmüəlliflər isə imzalanmış
və skan edilmiş razılığı birbaşa info@elmfondu.az elektron ünvanına göndərirlər);
2.1.5. elmi işin nəşri ilə bağlı internet linkləri;
2.1.6. elmi işə olan istinadlar (elektron linklər, surətlər) (müəllif(lər)in özünə istinadı
istisna olmaqla);
2.1.7.müəllifin (həm-müəlliflərin) Hirşa indeksinin (h-indeks) təsdiqedici sənədi (Google
Scoolar-dan bir başa çap edilməli);
2.1.8.dərc olunmuş jurnalın Q1 və ya Q2 kateqoriyalı jurnala aid olmasının təsdiqedici
sənədi (jurnalın saytından bir başa çap edilməli );
2.1.9.müəllifin (həm-müəlliflərin) şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti.
2.2. Müsabiqə iştirakçıların müraciətləri 11 oktyabr 2021-ci il tarixinədək Elmin İnkişafı
Fondunda qəbul olunur.
2.3. Təqdim olunan elmi işlər qiymətləndirilmə üçün ekspert komissiyasına təqdim ediləcək.
3. Müsabiqənin nəticələrinin yekunlaşdırılması:
3.1. müsabiqənin nəticələrinin yekunlaşdırılması və qaliblərin müəyyən edilməsi tarixi 7
Noyabr 2021-ci ildə nəzərdə tutulur;
3.2.müsabiqənin qalibi qiymətləndirmə meyarlarına əsaslanaraq ekspert komissiyasının
hesabladığı maksimum bal sayı ilə müəyyən edilir;
3.3 ərizəçinin elmi məqaləsinin dərc edildiyi hər bir jurnalın impakt faktorunun müəyyən
edilməsi "WoS"/"Scopus" Beynəlxalq Sisteminin məlumatlarına əsasən ekspert komissiyası
tərəfindən aparılacaq;
3.4.Web of Science-də məqalələr üçün istinadlar, jurnallar üçün impakt faktor (JİF), alimlər
üçün isə Hirşa indeksi (h-indeks) hesablanacaq.
Dərc olunmuş ən yaxşı elmi işlərin aşağıdakı nominasiyalar üzrə diplom, pul və
hədiyyələrlə mükafatlandırılması nəzərdə tutulmuşdur:
1. Alim və tədqiqatçılar üçün
 1-ci yer: 2000 manat (1 mükafat)
 2-ci yer: 1500 manat (1 mükafat)
 3-cü yer: 1000 manat (1 mükafat)

2. Gənc alim və tədqiqatçılar (35 yaşadək) üçün
 1-ci yer: 2000 manat (1 mükafat)
 2-ci yer: 1500 manat (1 mükafat)
 3-cü yer: 1000 manat (1 mükafat)

Qaliblərin seçimi zamanı:
- bir qayda olaraq 1-ci (Q1) və ya 2-ci (Q2) kvartillər üzrə olan jurnallarda dərc olunmuş;
- tətbiqi xarakterli;
- İETİ tərəfindən beynəlxalq ekspertizadan keçmiş və müsbət rəy almış elmi işlərə;
- daha çox istinad olunmuş (müəllif(lər)in özünə istinadı istisna olmaqla) elmi işlərə və
yüksək Hirşa indeksi (h-indeks) olan müəlliflərə üstünlük veriləcəkdir.
Qalib olan elmi iş müəlliflər qrupu tərəfindən yerinə yetirilmişdirsə, pul mükafatı
Azərbaycan vətəndaşı olan həmmüəlliflər arasında bərabər qaydada bölünür və hər bir yerli və xarici
həm-müəllifə diplom verilir, təqdim olunan hədiyyə(lər) isə bütövlükdə qrupa təqdim olunur. Bu
zaman xarici həmmüəlliflərin müsabiqə şərtləri haqqında tam məlumatlandırılması üzrə məsuliyyəti
elmi işi müsabiqəyə təqdim edən yerli həmmüəllif daşıyır.
Müsabiqədə iştirak etmək üçün müvafiq sənədlər və digər müşayiətedici materiallar
2021-ci il 04 oktyabr tarixindən başlayaraq qəbul olunur.
Müsabiqədə iştirak etmək üçün müvafiq sənədlərin və digər müşayiətedici materialların
qəbulu üçün son tarix 2021-ci il 11 oktyabr saat 17:00-dır.
Müsabiqədə iştirakla bağlı sənədlər və digər müşayiətedici materiallar 1 nüsxədə olmaqla üç
formatda (kağız üzərində, elektron məlumat daşıyıcılarına yazılmış şəkildə və elektron variantın
elektron ünvana göndərilə bilməsi üçün elektron fayllar şəklində) aşağıdakı üsullarla təqdim
olunmalıdır:
1. Müsabiqədə iştirak etmək üçün imzalanmış formaların, əlavə olunan sənədlərin və digər
müşayiətedici materialların əslini (orijinalını) və skan edilmiş formasını elektron məlumat
daşıyıcılarına (CD, DVD və s.) yazılmış versiyası ilə birlikdə:
 Elmin İnkişafı Fondunun icraçı direksiyasının ünvanına (AZ 1025, Bakı şəhəri, Yusif
Səfərov küçəsi-27, 9-cu mərtəbə (sifarişli üsulla) poçt vasitəsilə göndərmək yolu ilə:
və ya
 Elmin İnkişafı Fondunun icraçı direksiyasının yuxarıda göstərilən ünvanda yerləşən
inzibati binasına həftənin iş günlərində (bazar ertəsi – cümə) saat 10:00-dan 17:00-dək
birbaşa çatdırmaqla və qeydiyyatdan keçirmək yolu ilə (elektron-poçt göndərişi zamanı
mümkün itmələrdən və adi poçt daşınması zamanı təsadüfi mexaniki zədələrdən yayınmaq
üçün);
2. Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlərin və digər müşayiətedici materialların elektron
variantını Elmin İnkişafı Fondunun elektron-poçt ünvanına (info@elmfondu.az) göndərmək yolu
ilə (bu zaman elektron məktubun “mövzu” (“subject”) hissəsində aşağıdakı yazılışdan istifadə
olunmalıdır: “EİF-AMEA-ICESCO_Nomination-2021 – Təqdim edən şəxsin soyadı və adı Nominasiyanın adı”).
Formaların, sənədlərin və digər müşayiətedici materialların elektron variantının kağızda olan
variantına tam uyğun olmasına məsuliyyəti təqdim edən şəxs daşıyır.
Müsabiqənin keçirilməsi qaydaları və müddəti çərçivəsindən kənar təqdim olunan sənədlər
müsabiqənin texniki ekspertiza mərhələsindən qəti olaraq keçmir və elmi ekspertiza mərhələsinə
buraxılmır. Müsabiqəyə təqdim edilmiş sənədlər, bir qayda olaraq, geri qaytarılmır. Müsabiqədə

iştirak məqsədilə, o cümlədən, ekspertiza mərhələsində saxta sənəd, imza və məlumatların təqdim
olunması müsabiqədən kənarlaşdırılmaya səbəb olur.
Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlərin təqdim olunması ilə bağlı problemlər yarandığı
təqdirdə Elmin İnkişafı Fondunun icraçı direksiyası (tel.: +994124890894) ilə birbaşa əlaqə
saxlanılması tövsiyə olunur.
Sualların elektron poçt ünvanına göndərilməsi təqdir olunur. Digər tərəfdən, sənədlərin
qəbulu üçün nəzərdə tutulmuş müddət ərzində qrant iddiaçılarına kömək və sualların
cavablandırılması məqsədilə məsləhət vebinarının keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
“Elmdə Zəfər mükafatı-2021” müsabiqəsinin keçirilmə prinsipləri, müsabiqədə iştirak
etmək üçün tələb olunan formalar, müvafiq sənədlər və digər müşayiətedici materialların verilməsi
qaydaları, seminarın tarixi ilə Elmin İnkişafı Fondunun internet səhifəsində (http://sdf.gov.az) tanış
olmaq olar.
Əlaqə telefonu: (012) 4890894
Elektron-poçt ünvanı: info@elmfondu.az
Təşkilatçılar
Azərbaycan Respublikasının PrezidentiyanındaElmin İnkişafı Fondu
(EIF)
http://www.sdf.gov.az/az
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA)
https://science.gov.az/az

İslam Dünyası Elm, Təhsil və Mədəniyyət Təşkilatı (ICESCO)
https://www.icesco.org/en/

“Sinam” şirkəti
http://sinam.net/

İETİ (Beynəlxalq Mühəndislik və Texnologiya İnstitutu)
http://www.ieti.net/index.aspx

Qarabağ – Azərbaycandır!

