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25.03.2022-ci il tarixdə  indeksləşdirilmiş və xüsusi identifikasiya kodu (ISSN 2223-

5817, Online - 2790-7988) almış Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin 

Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun “Elmi Əsərləri”ndə genetika və genomika , bioloji 

ehtiyatlar və seleksiya, biokimiya və fiziologiya və yaxın elmlərin müxtəlif sahələrinə 

aid orijinal, fənnlərarası tədqiqatların nəticələrini əks etdirən, əvvələr dərc edilməyən, 

tezis istisna olmaqla, digər jurnal və kitaba dərc edilmək üçün təqdim edilmə 

mərhələsində olmayan yüksək keyfiyyətli məqalələr çap edilir.  

“Elmi Əsərlər”də  çap edilmək üçün bu Qaydalara uyğun olaraq  Azərbaycan, 

ingilis və rus dilində  yazılan məqalələr qəbul edilir.  

 Elmi tədqiqat xarakterli məqalənin həcmi uyğun olaraq 4-8 səhifədə və icmal 

xarakterli məqalə isə 8-10 səhifədən çox olmamaqla tərtib olunmalıdır. Azərbaycan 

dilində təqdim olunan məqalənin sonunda ingilis və rus dillərində, ingilis dilində təqdim 

olunan məqalənin sonunda Azərbaycan və rus dillərində, rus dilində təqdim olunan 

məqalənin sonunda isə Azərbaycan və ingilis dillərində eyni məzmunlu xülasələr 

verilməlidir. Məqalədə açar sözlər və UOT indeksi göstərilməlidir(UOT indeksinin 

dəqiqliyinə redaksiya heyəti məsuliyyət daşımır). Məqalənin başlığı qısa olmalı, 

məzmunu əks etdirməli və 100 işarədən artıq olmamalıdır. 

Müəlliflərinin mövqeyi redaksiyanın mövqeyi ilə üst-üstə düşməyən və eləcə də 

seriya məqalələr dərc edilmir.  

 

1. Məqalələrin quruluşu: 

 1.1.Elmi tədqiqat xarakterli məqalələr bu Qaydalara uyğun stildə tərtib olunur: 

 GİRİŞ; 

 MATERİAL VƏ METODLAR; 

 NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN MÜZAKİRƏSİ; 

 NƏTİCƏLƏR (icmal xarakterli məqalələr üçün məcburi deyil); 

 ƏDƏBİYYAT. 

İcmal xarakterli məqalələrdə başlıqların bölgüsü müəlliflərin ixtiyarına buraxılır. 

1.2. “GİRİŞ” bölməsində tədqiqata dair son dövrlərdə görülən işlərin qısa icmalı verilir 

və tədqiqatın aktuallığı əsaslandırılır; 

1.3. “MATERİAL VƏ METODLAR”  bölməsində tədqiqatın material(lar)ı, yerinə 

yetirildiyi metodik üsullar və aparılmasında istifadə olunan cihazların markası (istehsal 

edildiyi ölkənin adı) göstərilir; 



1.4. “ NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN MÜZAKİRƏSİ ” bölməsində tədqiqatın gedişi, 

alınan nəticələr və onların müzakirəsi elmi tədqiqata uyğun olaraq şərh edilməklə 

verilir. Tədqiqatın nəticələrinin təqdimində cədvəl, diaqram, qrafik, sxem, şəkil, 

histoqram, kimyəvi və riyazi formullardan istifadə oluna bilər; 

1.5. “ NƏTİCƏLƏR” bölməsində tədqiqatın nəticələri xülasə olaraq verilir; 

1.6.“ƏDƏBİYYAT” bölməsindən əvvəl,  zərurət yarandığı hallarda tədqiqatın yerinə 

yetirilməsində fəaliyyəti olan şəxslərə və ya elmi müəssisələrə 2-3 cümlədən çox 

olmamaqla  təşəkkür etmək üçün  “MİNNƏTDARLIQ”  bölməsinin verilməsi istisna 

olunmur.  

 

2. Məqalələrin tərtibi qaydaları: 

2.1.MS Office Word proqramında (versiya 97-2003 və yuxarı) yığılır; 

2.2.Format A4. Səhifənin kənarları: yuxarıdan - 2,5 sm, aşağıdan - 2,5, soldan - 3 sm, 

sağdan - 1,5 sm; 

2.3.UOT indeks  göstərilməli (hərflərin şrifti - yağlı, sola düzlənmiş, ölçü- 12); 

2.4.məqalənin adı (hərflərin şrifti - yağlı və böyük hərflərlə, sola düzlənmiş ,ölçü- 14); 

2.5. müəllif(lər)in adı və soyadı böyük hərflərlə, əsas müəllifin adı isə ulduzla 

işarələnməli (şrifti - yağlı, sola düzlənmiş, ölçü-11); 

2.6.müəllif(lər)in  tədqiqat apardığı və ya fəaliyyət göstərdiyi  elmi müəssisənin tam adı, 

ünvanı və əsas müəllifin elektron poçt ünvanı (şrift - adi kursiv, sola düzlənmiş, ölçüsü- 

11, “E-mail” və ya “E-poçt “sözləri yazılmamaqla); 

2.7.məqalənin annotasiyası  məqalənin yazıldığı dildə - 250 sözdən az olmamaqla (şrift 

- yağlı, adi,  kənarlara düzlənmiş, ölçü- 11); 

2.8.açar sözlər (sayı 7-dən çox olmamaqla)  annotasiyadan sonra verilir (şrift - yağlı 

kursiv,  ölçü- 11); 

2.9. məqalənin əsas mətni: şrift - Times New Roman, adi, kənarlara düzlənmiş, ölçüsü- 

12, interval- 1, əsas mətnin abzas ölçüsü - 0,75 sm (girinti daxilə); 

2.10. bölmələrin başlıqları: şrift – yağlı, böyük hərflərlə, ölçü-12; 

2.11.məqalənin sonunda (“ƏDƏBiYYAT” sözündən sonra) məqalənin yazıldığı dildən 

başqa  iki dildə də (Azərbaycan dilində yazılan məqalələr üçün rus və ingilis dillərində, 

rus dilində yazılan məqalələr üçün Azərbaycan və ingilis dillərində, ingilis dilində 

yazılan məqalələr üçün isə Azərbaycan və rus dillərində 250 sözdən ibarət) xülasə 

(annotasiya) və açar sözlər verilir ( “XÜLASƏ”, “SUMMARY” və ya “РЕЗЮМЕ”  

başlıqları yazılmır); 

2.12.məqalənin adı ortada yazılır, şrift - yağlı, böyük hərflərlə, ölçü-11); 

2.13. müəlliflərin adı və soyadı ortada yazılır,  : şrift – yağlı , ölçü-11); 

2.14. işin yerinə yetirildiyi və ya müəllif(lər)in fəaliyyət göstərdiyi  elmi müəssisənin 

adı (şrift - kursiv, ortada,  ölçü-11); 

2.15. xülasənin mətni : şrift – adi, ölçü-11; 

2.16. açar sözlər (şrift –yağlı , ölçü- 11). 

3. İllüstrativ materiallar, formul və cədvəllər 

3.1.Cədvəllərin eni 17,0 sm-dən çox olmamalı, mətndə cədvəllərə verilən istinadlar: 



(Cədvəl 1), (Cədvəl 2), yaxud (Cədvəl 1, 2) və s., Cədvəlin adı cədvəlin başında yazılır. 

Cədvəl 1 (şrift - yağlı, ölçü- 11). Cədvəlin adı (şrift - adi, ölçü-11). Göstəricinin adı (şrift 

- yağlı, ölçü-11;  rəqəmlər ( şrift - adi, ölçü- 11); 

3.2.Şəkillərə, sxemlərə, qrafiklərə mətndə istinad Şəkil sözü altında birləşdirilir( (Şəkil 

1), (Şəkil 2) və ya (Şəkil 1, 2) və s. Şəkillərin eni isə 17,0 sm-dən çox olmamalıdır. Şəkil 

1 (şrift - yağlı), şəkilin adı şəkilin altında yazılır; 

3.3.Şəkilin adı (şrift - yağlı, ölçü-11). Şəkilaltı izahat (şrift - adi), absis, ordinat oxlarının 

adları, şərti işarələri  və  digər legendlər (şrift - yağlı), absis və ordinat oxlarının 

göstəriciləri və ya rəqəmləri   (şrift - adi) verilir; 

3.4.Qrafiklər uyğun qrafik proqramlarla (“MS Excel”, “Siqma Plot”, “Origin” və s.) 

tərtib olunur; 

3.5.Kimyəvi formullar müvafiq proqramlar – “SymyxDraw”, “ChemDraw”, 

“ChemOffice” və s., riyazi formullar isə “MS Equation”, “MathType” və s. formul 

redaktorlarından istifadə edilməklə yığılır. Riyazi formulların sayı 1-dən artıq olduqda 

onlar nömrələnərək, kimyəvi formulların isə altında və ya yanında adı yazılmaqla 

mənsubluğu bildirilir; 

3.6.Şəkillər müvafiq fotoredaktorlarla işlənərək mətndə yerləşdirilməlidir. Ayrıca 

təqdim olunan şəkillər “jpeg”, “tiff”, “bmp”, “pdf” və s. kimi formatlarda keyfiyyəti 300 

point/düym-dən az olmamalı. 

4. Ədəbiyyatlara istinad və ədəbiyyat siyahısının tərtibi 

4.1.Ədəbiyyat siyahısında abzas ölçüsü - 0,25 sm (girinti xaricə); 

 4.2.Məqalədə əsasən son 5-10 ilin elmi məqalələrinə, monoqrafiyalara və digər etibarlı 

mənbələrə üstünlük verilir; 

4.3.Ədəbiyyatlara istinad edilmə mətndə dairəvi mötərizədə (mənbə nişanı, yaxud 

müəllifin adı) göstərilməklə verilir. İstinad ilk müəllifin soyadını, məqalənin 

(mənbənin) nəşr olunduğu ili özündə ehtiva edir; 

4.4.Özünə istinad 2-dən çox olmamalıdır;  

4.5.Ədəbiyyat siyahısında mənbələr əlifba sırasıyla, əvvəl Azərbaycan, sonra rus 

(slavyan), daha sonra ingilis dili də daxil olmaqla latın əlifbalı digər xarici dillərdə 

olanlar da  düzülür; 

4.6. Ədəbiyyatlar mənbənin çap olunduğu orijinal dildə və ardınca transliterasiyası 

verilir; 

Məs: 

Jurnal məqaləsinə istinad 

 

Əliyev D.R. NaCl duzunun müxtəlif qatılıqlarının buğda (T.durum Desf.) genotiplərinin 

bəzi   morfoloji göstəricilərinə, malondialdehidin miqdarında və kataloza fermentinin 

fəallığına təsiri. AMEA-nın Xəbərləri (Biologiya və Tibb elmləri). 2015;70 (3):12-18. 

[Aliyev D.R. The influence of NaCl salt concentration on some morphological 

indicators, malondialdehyde quantity and activity of catalase enzyme. AMEA-nın 

Khabarlari (Biologiya va Tibb elmlari) = Proceedings of ANAS (Biological and 

Medicinal Sciences). 2015;70 (3):12-18 (in Azerbaijani)] 



Хютти А.В., Антонова О.Ю., Мироненко Н.В., Гавриленко Т.А., Афанасенко О.С. 

Устойчивость картофеля к карантинным болезням. Вавиловский журнал 

генетики и селекции. 2017;21(1): 51-61. DOI 10.18699/VJ17.223. [Khiutti А.V., 

Antonova O.Yu., Mironenko N.V., Gavrilenko T.A., Afanasenko O.S. Potato 

resistance to quarantine diseases. Vavilov skii Zhurnal Genetiki i Selektsii = Vavilov 

Journal of Genetics and Breeding. 2017;21(1):51-61. DOI 10.18699/VJ17.223. (in 

Russian)] 

Berry H.M., Rickett D.V., Baxter C.J., Enfissi E.M.A., Fraser P.D. Carotenoid 

biosynthesis and sequestration in red chilli pepper fruit and its impact on colour 

intensity traits. J. Exp. Bot. 2019;70(10):2637- 2650. DOI 10.1093/jxb/erz086. 

 

Konfrans materialları toplusuna istinad 

 

Əsgərov A. Qarabağın florası, bitki örtüyü və bitki ehtiyatlarının tədqiqinin əsas 

istiqamətləri. “Qarabağın      biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: keçmişi, bugünü 

və gələcəyi” mövzusunda onlayn konfransın materialları, 20-21 may 2021-ci il. Bakı, 

2021;39. [Asgerov A. The main directions for the study of flora, plant cover and plant 

genetic resources of Garabagh. In: Proceedings of online conf. “The biodiversity, land 

and water resources of Garabagh: past, current and future prospects”, 20-21 May 2021. 

Baku, Azerbaijan, 2021;39. (in Azerbaijani)] 

Курина А.Б., Артемьева А.М. Признаковая коллекция Raphanus sativus L. ВИР. В: 

Сб. тезисов междунар. конф. «125 лет прикладной ботаники в России», 25–28 

нояб. 2019 г. СПб., 2019;155. DOI 10.30901/978-5-907145-39-9. [Kurina A.B., 

Artemyeva A.M. Trait-specific collection of Raphanus sativus L. at VIR. In: Book of 

abstracts of Int. conf. “125 Years of Applied Botany in Russia”, 25–28 Nov. 2019. St. 

Petersburg, Russia, 2019;155. DOI 10.30901/978-5-907145-39-9. (in Russian)] 

Ronin Y., Minkov D., Mester D., Akhunov E., Korol A. Building ultradense genetic 

maps in the presence of genotyping errors and missing data. In: Advances in Wheat 

Genetics: from Genome to Field: Proc. of the 12th Int. Wheat Genetics Symposium. 

Springer Nature, 2015;127-133. DOI 10.1007/978-4-431-55675-6. 

 

Kitaba istinad 

 

Musayev Ə.C., Hüseynov H.S., Məmmədov Z.A. Dənli-taxıl bitkilərinin seleksiyası 

sahəsində tədqiqat işlərinə dair tarla təcrübələrinin metodikası. Bakı :”Müəllim 

nəşriyatı”, 2008. [Musayev A.J., Huseynov H.S., Mammadov Z.A. Methods for field 

experiments related with research works on breeding of cereal plants. Baku, 2008. (in 

Azerbaijani)] 



Вавилов Н.И. Иммунитет растений к инфекционным заболеваниям. М., 1919. 

[Vavilov N.I. Plant Immunity to Infectious Diseases. Moscow, 1919. (in Russian)] 

Kühn U. Chenopodiaceae. In: Kubitzki K., Rohwer J.G., Bittrich V. (Eds.). The 

Families and Genera of Vascular Plants. II. Flowering Plants: Dicotyledons, 

Magnoliid, Hamamelid and Caryophyllid families. Berlin; Heidelberg; New York: 

Springer, 1993;253-280. 

 

4.7. Ədəbiyyat mənbələrinin verilmə ardıcıllığı: məqalənin müəllifləri (şrift-yağlı), 

mötərizədə məqalənin çıxdığı il, məqalənin adı, dərc olunduğu dərgi, dərginin cildi, 

nömrəsi və səhifələr (şrift- adi).  

5. Çap üçün məqalələr müəlliflər tərəfindən genresjournal@gmail.com elektron 

poçtuna, www.genresjournal.az saytında "Electronic submission for GRI" başlığı 

altında gondərilir. 

6. Məqalələr anonim rəyçilərin müsbət rəylərindən irəli gələn redaksiya heyətinin 

qərarı ilə çapa göndərilir. 

7. Redaksiyanın ünvanı: Azadlıq prospekti 155, Bakı AZ 1106, Azərbaycan, 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin  Genetik Ehtiyatlar İnstitutu 

8. E-mail:genresjournal@gmail.com Tel.: (+99412) 562-99-28 

QEYD: Jurnal ildə iki dəfə nəşr edilir. Bu Qaydalara uyğun tərtib olunmayan 

məqalələr çap edilmir. 
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