AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
və
BELARUS RESPUBLİKASI DÖVLƏT ELM VƏTEXNOLOGİYA KOMİTƏSİ
arasında
MÜŞTƏRƏK LAYİHƏ üçün

ƏRİZƏ FORMASI
Bölmə 1: Ümumi məlumat
Layihənin tam adı
Rus dilində
Azərbaycan dilində

Layihənin müddəti:
Başlanması:
Bitməsi:

Tədqiqat sahəsi: (Azərbaycan Respublikası Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən təsdiq olunmuş ixtisasların
nomenklaturası siyahısından seçilməlidir*)

Açar sözlər: (Layihə təklifinin tam məzmununu ifadə edən 6 söz və ya söz birləşməsindən çox olmamaq şərtilə,
onları ayırmaq üçün nöqtə-vergül “;” istifadə edilməlidir)

Xülasə: (Məzmun, məqsəd, elmi ideya, gözlənilən nəticələr, elmi və praktiki əhəmiyyəti əks etdirməlidir, 0,5
səhifədən çox olmamalıdır)

Layihənin məqsəd və vəzifələri:
Layihənin təsviri: (Təklif olunan layihənin dəqiq mövzusu təsvir edilməlidir. Elmi işin ədəbiyyat icmalının
tənqidi və müqayisəli qısa xülasəsini,innovativ xarakterini, konsepsiyasını təqdim edilməlidir)

İş planı: (Tədqiqat planı və mərhələləri göstərilməlidir)
Layihənin praktiki əhəmiyyəti:
Təklif olunan yeniliklərin işlənib hazırlanması və tətbiqi zərurətinin əsaslandırılması: (Layihə
çərçivəsində inkişaf və tətbiq üçün təkilf olunan əsas yeniliklər, onların prinsipial yeniliyi və rəqabət
qabiliyyətliliyinin, ekoloji və digər göstəricilərə, həmçinin beynəlxalq standartların tələblərinə uyğunluğunun
qiymətləndirilməsi)

Sosial-iqtisadi səmərəliliyin proqnozu: (Mühüm dövlət (sektorlar və region üzrə) problemlərinin həlli
yollarının qiymətləndirilməsi, həmçinin layihənin həyata keçirilməsi üzrə səmərəliliyin proqnoz göstəriciləri daxil
edilməklə, təqdim edilən layihənin sosial-iqtisadi səmərəliliyinin proqnozlaşdırılması).
Patentləşdirmə haqqında məlumat: (Layihə çərçivəsində yeniliklərin patentləşdirilməsi (yerli və xarici) üzrə
planlar qeyd edilməlidir (nəzərdə tutulduğu təqdirdə patentləşdirmənin həyata keçiriləcəyi ölkə, patentin təxmini
adı və müraciət tarixi göstərilməlidir)
Əqli mülkiyyət hüquqları: (Əqli mülkiyyətin müdafiə forması, lisenziya müqaviləsi, patent, patent üçün
müraciət, nou-hau və s. göstərilməlidir)
Mümkün risklərin analizi: (Layihənin həyata keçirilməsi zaman mümkün olan risklər haqqında məlumat,
onların qarşısının alınması və mümkün problemli situasiyaların aradan qaldırılması yolları qeyd edilməlidir)
* http://www.aak.gov.az/ixt_nomen.pdf

Bölmə 2. İş planı
İllər

Azərbaycan tərəfi üçün iş planı

2018

2019

Bölmə 3. İştirakçılar
Layihənin koordinatorları (Azərbaycan) (CV əlavə olunmalı)
Soyadı, adı, atasının adı:
İnstitut
İnstitutun ünvanı
Vəzifəsi:
Əlaqə (telefon, elektron ünvan):
Layihənin koordinatorları (Belarus) (CV əlavə olunmalı)
Soyadı, adı, atasının adı:
İnstitut
İnstitutun ünvanı
Vəzifəsi:
Əlaqə (telefon, elektron ünvan):
Layihədə iştirak edən elmi əməkdaşlar (Azərbaycan): (Hər bir tədqiqatçi haqqında məlumat göstərilməli,

CV əlavə olunmalıdır)

Soyadı, adı, atasının adı:
İnstitut
İnstitutun ünvanı
Vəzifəsi:
Layihədə iştirak edən elmi əməkdaşlar (Belarus): (Hər bir tədqiqatçi haqqında məlumat göstərilməlidir)
Soyadı, adı, atasının adı:
İnstitut
İnstitutun ünvanı
Vəzifəsi:
Gənc alim və tələbələrin iştirakı: (Əgər varsa, qeyd olunmalıdır)
İştirakçıların elmi təcrübəsi və onların layihədə iştirakı:

Layihənin koordinatoru (Azərbaycan)

Tarix və imza

Soyadı, adı, atasının adı
Elmi-tədqiqat müəssisəsinin rəhbəri

Tarix və imza

Soyadı, adı atasının adı
Əlaqə (telefon, elektron ünvan):
Layihənin koordinatoru (Belarus)

Tarix və imza

Soyadı, adı atasının adı
Elmi-tədqiqat müəssisəsinin rəhbəri

Tarix və imza

Soyadı, adı atasının adı
Əlaqə (telefon, elektron ünvan):

Bölmə 4. Ezamiyyət planı (Layihənin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar hər il (2018-2019) üçün Belarusa səfər
proqramı təsvir edilməli, iştirakçıların səfərlərinin sayları qeyd olunmalıdır)

Tarix (il / ay / gün)
Müddəti (...... tarixdən ..... tarixə kimi)
Tədqiqat proqramı: (Ezamiyyət müddəti ərzində tədqqat planı)
İştirakçıların sayı

Bölmə 5. Büdcə (Tələb olunan maliyyənin məbləği – 40 000 AZN-ə qədər)
Bölmə 5.1. Ezamiyyətlər*
İllər

Ezamiyyətlər,
günlərin sayı
(Belarusda)

Ezamiyyətlər,
günlərin sayı
(yerli)

Ezamiyyət
xərcləri, AZN

Yaşayış
xərcləri, AZN

2018

2019
*Ümumi məbləğ layihə büdcəsinin ümumi məbləğinin 10%-dən çox olmamalıdır.

Bölmə 5.2. Avadanlıq və digər xərclər
İllər
2018

Avadanlıqlar*

2019
* Ümumi məbləğ layihə büdcəsinin ümumi məbləğinin 35%-dən çox olmamalıdır.

Digər xərclər

Gündəlik
xərclər, AZN

Bölmə 5.3. İştirakçıların əmək haqqı
İllər
2018

2019

İştirakçıların adı, soyadı, atasının
adı
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Aylıq əmək haqqı, AZN

