MÜƏLLİIFLƏRİN NƏZƏRİNƏ:
“Oftalmologiya” jurnalı Azərbaycan Respublikasında nəşr olunan elmi-praktiki
jurnaldır. Jurnalda oftalmologiyanın və onunla əlaqəsi olan tibbi sahələrin müxtəlif
aspektləri üzrə məqalələr çap olunur. Jurnal ildə üç dəfə nəşr olunur. Məqalələr
azərbaycan, türk, rus və ingilis dillərində qəbul edilir.
Məqalənin tərtibatı zamanı aşağıdakı qaydalara riayət olunması vacibdir:
1. Məqalə 2 nüsxədə təqdim olunmalıdır, müəlliflər, şöbə və ya mövzunun rəhbəri ilə
imzalanmalıdır. Müəlliflərin sayı 5 nəfərdən artıq olmamalıdır.
2. Məqalə A4 formatlı kağızda, şrift – Times New Roman, şriftin ölçüsü – 12, interval –
1, səhifənin parametrləri: yuxarı və aşağı – 2 sm, sol – 3 sm, sağ – 1 sm çap
olunmalıdır.
3. Məqalənin həcmi cədvəllər, şəkillər, ədəbiyyatın siyahısı və xülasə (azərbaycan/rus,
ingilis dillərində 0,5-1,0 səhifə) 6-8 səhifə, ədəbiyyat icmalı – 10-12 səhifə, praktiki
məlumat – 3-5 səhifədən artıq olmamalıdır.
4. Məqalədə qeyd olunur: a) müəlliflərin soyadları və inisialları; b) baş hərflərlə
məqalənin adı; c) işin yerinə yetirildiyi müəssisənin adı, şəhər, ölkə; d) müəllifin
(lərin) elektron ünvanı; e) açar sözlər; f) UOT – universal onluq təsnifat.
5. İş ənənəvi plan üzrə diqqətlə tərtib olunmalıdır: giriş, işin məqsədi, material və
metodlar, nəticələr və onların müzakirəsi, yekun. Müxtəlif dillərdə olan xülasələr bir
birinin eyni olmalıdır və məqalənin məzmununa uyğun olmalıdır.
6. Cədvəllər və diaqramlar kompakt
və
əyani,
başlıqları
mətnə
uyğun
olmalıdır. Cədvəllər statistik işlənilməlidirlər. Cədvəldə olan rəqəmlər mətndəki
rəqəmlərlə uyğun olmalıdır.
7. Ümumi qəbul olunan qısaltmalardan başqa digərlərinə yol verilmir. Xüsusi terminlər
mətndə ilk öncə tam açıqlanır, yalnız sonra şərti.
8. Məqalənin sonunda verilən ədəbiyyat siyahısı əlifba ardıcıllığı ilə deyil, istinad olunan
ədəbiyyatların mətində rast gəlindiyi ardıcıllıqla nömrələnməli. Eyni ədəbiyyata
mətində təkrar istinad olunarsa, həmin ədəbiyyat əvvəlki nömrə ilə göstərilməlidir.
Bütün mənbələr nömrələnməli və mətndə olan nömrələrlə tam uyğun olmalıdırlar.
İstifadə olunan mənbələr orijinal məqalələrdə 10-dan, ədəbiyyat icmallarında isə 50dən artıq olmamalıdır. Dissertasiyaların avtoreferatlarına istinad olunursa, onların
adları qeyd olunmalıdır. Ədəbiyyat siyahısında son 5-10 ilin elmi məqalələrinə
üstünlük verilməlidir.
9. Məqalələr jurnalın redaksiyasına oftal.jurnal@mail.ru ünvanına göndərilməlidir.
10.Çap olunmuş, yaxud digər redaksiyalara göndərilmiş məqalələrin təqdimatına icazə
verilmir.
11. Redaksiyanın məqalələr üzrə düzəlişlər aparmağa və ixtisar etməyə səlahiyyəti vardır.
12. Məqalələrdə göstərilən məlumatların doğrululuğuna müəlliflər cavabdehdir.

