
Հոդվածը նախնական դիտարկման է արժանանում, եթե 

*Երբևէ չի հրապարակվել։ 

*Առկա է մեկ գրախոսություն։ 

*Պահպանված են ներկայացված տեխնիկական պահանջները։ 

*Ասպիրանտները ներկայացնում են գիտական ղեկավարի կողմից 

երաշխավորագիր: 

 

Տեխնիկական պահանջներ. 

*Տառատեսակը՝ Sylfaen։ 

*Հոդվածի շարադրանքի և ամփոփումների տառաչափը՝ 12, տողատակի հղումները՝ 

10:  

*A4 չափով լուսանցքները բոլոր կողմերից՝ 1։  

*Հոդվածի ծավալը՝ նվազագույնը 5 էջ, առավելագույնը՝ 10 էջ։ 

*Գրախոսականները չպետք է գերազանցեն 5 էջը:  

*Աղյուսակները  պետք է կազմվեն Word ծրագրով, ունենան վերնագիր և համար: 

*Հղումները տեքստում նշվում են հերթական համարով, իսկ հղման տվյալները 

պետք է լինեն հոդվածի վերջում հաջորդական համարակալմամբ. 

Մենագրության դեպքում՝ Ազգանուն Ա. Հ., Վերնագիր, հրատ. վայր, 

տարեթիվ, էջ/էջեր։ Կրկնվելու դեպքում՝ Ազգանուն Ա. Հ., նույն տեղում, էջ/էջեր։ Եթե 

նյութը համացանցից է՝ նախորդող տվյալները գրվում են նույն կերպ, որից հետո // 

https://www.link.am/link (01.12.2021): 

Գիտական հոդվածի դեպքում՝ Ազգանուն Ա. Հ., Վերնագիր, Հանդեսի անուն, 

հրատ. վայր, տարեթիվ, համար/թիվ, էջ/էջեր։ Կրկնվելու դեպքում՝ Ազգանուն Ա. Հ., 

նույն տեղում, Հանդեսի անուն, հրատ. վայր, տարեթիվ, համար/թիվ, էջ/էջեր։ Եթե 

նյութը համացանցից է՝ նախորդող տվյալները գրվում են նույն կերպ, որից հետո // 

https://www.link.am/link (01.12.2021):  

Տպագիր մամուլի դեպքում՝ Ազգանուն Ա. Հ., Վերնագիր, Թերթի կամ 

ամսագրի անուն, հրատ. վայր, տարեթիվ, համար/թիվ, էջ/էջեր։ Կրկնվելու դեպքում՝ 

Ազգանուն Ա. Հ., նույն տեղում, Թերթի կամ ամսագրի անուն, հրատ. վայր, 

տարեթիվ, համար/թիվ, էջ/էջեր։ Եթե նյութը համացանցից է՝ նախորդող տվյալները 

գրվում են նույն կերպ, որից հետո // https://www.link.am/link (01.12.2021)։  

Արխիվային փաստաթղթի դեպքում՝ Արխիվի անուն, ֆ. 00, ց. 0, գ. 00, թ. 0-0: 



Փաստաթղթերի ժողովածուի դեպքում՝ Խմբագրի կամ կազմողի Ազգանուն Ա. 

Հ., Վերնագիր, հրատ. վայր, տարեթիվ, էջ/էջեր։ Կրկնվելու դեպքում՝ Խմբագրի կամ 

կազմողի Ազգանուն Ա. Հ., նույն տեղում, հրատ. վայր, տարեթիվ, էջ/էջեր։ Եթե նյութը 

համացանցից է՝ նախորդող տվյալները գրվում են նույն կերպ, որից հետո // 

https://www.link.am/link (01.12.2021): 

Համացանցային տեսանյութի կամ ձայնային նյութի դեպքում՝ Հեղինակի 

Ազգանուն Ա. Հ. (եթե առկա է), Վերնագիր, հրապ. վայր, տարեթիվ // 

https://www.link.am/link (01.12.2021): 

* Ծանոթագրությունները գրվում են տեքստում [Ծ.։ ծանոթագրության տեքստ]։ 

*Հոդվածը պետք է բաղկացած լինի երեք հիմնական մասից. 

Առաջին՝ ներածական բաժին, որտեղ ներկայացվում է թեմայի արդիականությունը, 

նորույթը, ուսումնասիրվածության աստիճանը, նպատակը, խնդիրները, 

կիրառական նշանակությունը։ 

Երկրորդ՝ հիմնական բաժին, որտեղ ներկայացվում է թեմայի հետազոտական 

շարադրանքը՝ համահունչ ներածական բաժնին։  

Երրորդ՝ եզրակացությունների բաժին, որտեղ ներկայացվում են թեմայի ամփոփ 

գնահատականներն ու առաջարկությունները՝ կիրառականության 

մատնանշումներով։  

*Ամփոփում՝ պետք է լինի երեք լեզվով՝ Հայերեն (Ամփոփում), Ռուսերեն (Резюме) և 

Անգլերեն (Abstract)։ Ծավալը՝ կես էջ։ Ամփոփումների տեքստերը պետք է միմյանց 

համապատասխանեն։ 

*Բանալի բառեր և բառակապակցություններ՝ պետք է լինեն նվազագույնը 8-ը։  

*Հոդվածին կից նկարները պետք է կցել էլ. նամակին, ձևաչափը՝ JPEG, ոչ պակաս, քան 

850*650 pixels: 

*Հոդվածի վերնագիրը գրվում է մեծատառ՝ կենտրոնից, ապա աջ անկյան վրա 

մեծատառ գրվում է հեղինակի Ազգանունը Անունը Հայրանունը, գիտական կոչումը, 

աստիճանը, հիմնական աշխատանքի վայրը, պաշտոնը, էլ. փոստի հասցեն, 

բջջային հեռախոսահամարը։  

 *Հոդվածը պետք է գրել Word ծրագրով և ուղարկել nornakhijevanhf@gmail.com էլ. 

հասցեին։ 

 

 


