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B. Beynəlxalq elmi konfranslarda təqdim olunmuş və elmi məqalələr kitabında 

çap olunmuş məruzələr (tezislər):  

1. Etnik-siyasi birliklərin əsas xüsusiyyətləri və “milli kimlik” məfhumu (tezis). 

Uluslararası Dergi Karadeniz Sosyal bilimler Sempozyumunun materialları. Tiflis, 24-

26 yanvar, 2019-cu il. 

2. “Atatürk: Türk passionarliğinin ən parlaq simasi” (məqalə). “Atatürk: Türk 

passionarliğinin ən parlaq simasi”. Səh. 28-32. 

3. XXI əsrin ruhani-mədəni məzmunu: stereotiplər, ənənələr və qlobal trendlər. 

Davamlı inkişaf strategiyası: qlobal trendlər, milli təcrübələr və yeni hədəflər” 

mövzusunda 10-11 dekabr 2021-ci il tarixdə Mingəçevir Dövlət Universitetində 

keçirilmiş Beynəlxalq Elmi konfransın materialları. Səh. 000-000 

C. Milli/beynəlxalq kitablar/Monoqrafiya və ya kitablardakı fəsillər: 

Müəllif. XX əsr Qərb fəlsəfəsi. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. 2003. 

(Həmmüəlliflər: İbrahimov S.Q. Xəlilov O.)  



Müəllif. Multikulturalizmə giriş. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. – Bakı, Mütərcim, 

2018, 372 səh. (Həmmüəlliflər: Hacıyev A.N, Cəfərova E.H.). “Mütərcim” Nəşriyyat-

Poliqrafiya Mərkəzi, format 70x100 1/16, həcmi 23, 25 ç.v. rəngli, nəfis tərtibatda,2018. 

Müəllif. Qədim dünya tarixi (Qədim Şərq). Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. 

Mingəçevir, 2020, 506 səh. Mingəçevir Dövlət Universiteti Elmi Şurasının 25 dekabr 

2019-cu il tarixli iclasının qərarı ilə (pr. № 28) çapa tövsiyə olunmuşdur. Kitab 

İ.Q.Məmmədovun (VÖEN 2700771212) «MİQ» poliqrafiya ofisində çap edilmişdir. 

D. Milli lisenziyalı jurnallarda dərc olunan məqalələr (tezislər):  

1. “Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında tolerantlıq, mültikulturalizm və 

müxtəlifliklərin vəhdəti ideyası”. Mingəçevir Dövlət Universitetinin “Dayanıqlı inkişaf” 

Elmi jurnalının 1-ci nömrəsi. Səh. 62-69. 

E. Respublika daxili elmi konfranslarında təqdim olunmuş və elmi kitablarda 

çap olunmuş məruzələr (tezislər):   

1.“Sosial sferada regional siyasətin əsas cəhətləri, tezis, MPİ, AMEA İqtisadiyyat 

İnstitutu, İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi Aran regional bölməsinin təşkilatçılığı ilə 

keçirilən “Dövlətin regional siyasətinin reallaşmasında Aran iqtisadi rayonunun rolu: 

reallıqlar və perspektiv inkişaf” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransın 

materialları. Bakı, 2013, səh 195-197. 

2. “Beynəlxalq siyasətin prioritet məsələsi: enerji resurslarına nəzarət”, tezis, MPİ-

nin ”Heydər Əliyev və Azərbaycan energetikasının inkişafı” mövzusunda Respublika 

elmi-praktik konfransın materialları. Mingəçevir, 2014, səh.144-148 

3. “Davamlı inkişaf qlobal təhlükəsizliyin ən vacib şərti kimi”, tezis, “Davamlı 

inkişafın milli modeli və strategiyası” mövzusunda Respublika elmi konfransının 

materialları. Mingəçevir 2015, səh. 271-273. 

4. Multikulturalizm milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərlər kontekstində (tezis). 

“Milli-mədəni irs və onun qloballaşma şəraitində təbliği məsələləri” mövzusunda 

Respublika elmi konfransının materialları. Mingəçevir, 2016., s.65-67. 

5. Milli-mənəvi dəyərlərin formalaşmasında sinkretik və multikultural amillər 

(tezis).“Milli-mədəni irs və onun qloballaşma şəraitində təbliği məsələləri” mövzusunda 

Respublika elmi konfransının materialları. Mingəçevir, 2016, s.97-99. 

6. Российские и турецкие этнополитические факторы в Южнокавказском 

регионе (тезис). “Глобализация и региональная интеграция” Материалы 

республиканской научной конференции. Мингечевир, 2016 ст. 362-366 



7. Mədəni qloballaşma şəraitində dəb inteqrativ amil kimi (tezis). “Qloballaşma və 

regional inteqrasiya” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. 

Mingəçevir, 2016, 384-387. 

8. Ali təhsil müəssisələrində “Multikulturalizmə giriş” fənninin tədrisi müasir dövrün 

tələbi kimi (tezis). “Azərbaycanda təhsil prioritetləri: müasir yanaşmalar” mövzusunda 

elmi konfransın materialları. Mingəçevir, 2017, səh. 53-55. 

9. Etnik-milli birlik və azərbaycançılıq ideyasının intibahı (məqalə). Bakı Slavyan 

Universitetinin «Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri» elmi 

məcmuəsi, №1, 2017, s. 217-223. 

10. Etnik-siyasi birlik ideyası: sinkretizmdən multikulturalizmə (məqalə). “Elmi 

xəbərlər” Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası, Gəncə Dövlət Universiteti, 

2018 

11. Lider – siyasi proseslərin subyekti kimi (tezis). “Qlobal tendensiyalar və müasir 

Azərbaycan” Respublika elmi konfransının materialları. Mingəçevir, 2018. 

12. Gənc nəslin ideya-siyasi tərbiyəsində şəxsiyyət amilinin rolu (tezis). “Şəxsiyyət, 

cəmiyyət, dövlət: qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar” mövzusunda Respublika 

elmi konfransının materialları Mingəçevir, 6-7 dekabr 2019-cu il, s.182-184. 

13. Azərbaycan qlobal yeniliklər astanasında (tezis). Mingəçevir Dövlət Universiteti 

“Regional inkişafın təmin olunmasında innovativ tendensiyalar: reallıqlar və müasir 

çağırışlar” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materiallarında, 11-12 dekabr 

2020-ci il, s. 311-313. 

 

14. “Heydər Əliyev və Azərbaycan gəncliyinin multikultural tərbiyəsi” (tezis). 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci 

ildönümünə həsr olunmuş “Vətən müharibəsində qazandığımız tarixi zəfər Heydər 

Əliyev siyasətinin təntənəsidir” mövzusunda Mingəçevir Dövlət Universitetində 2021-

ci il 4 may tarixində keçirilmiş Elmi-nəzəri konfransın materialları. Səh. 148-149. 

F. Digər nəşrlər: 

1. ”Erməni yalanlarının tarixi-siyasi məqsədləri ”, tezis, Azərbaycan Universiteti, 

AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, “Gənclərin elmi araşdırmalarına 

dəstək” ictima birliyi, “Səs media qrupu”nun təşkilatçılığı ilə keçirilən “Uydurma 

erməni soyqırımı faktlar, həqiqətlər” mövzusunda II Beynəlxalq elmi praktiki 

konfransın materialları. Bakı  2015, səh. 105-111 

 


