
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Սիրով հրավիրում ենք Ձեր համալսարանի աշխատակիցներին մասնակցելու 2019թ. 

մայիսի 11-ին  «Երևանի պետական համալսարան»  հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի 

հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի հայոց  լեզվի և գրականության ամբիոնի 

նախաձեռնած՝ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին նվիրված հանրապետական 

գիտաժողովին, որին զեկուցումներով հանդես գալու համար կարող են դիմել ՀՀ 

գիտնականներ, դասախոսներ, ասպիրանտներ: 

Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են հայերենը և ռուսերենը: 

Զեկուցումը պետք է համապատասխանի գիտաժողովի թեմային: 

Անհրաժեշտ է զեկուցումների վերնագրերը, նկարագրականները (շուրջ 250 բառ) և 

մասնակցության հայտերը մինչև 2019 թվականի ապրիլի 1-ին ուղարկել ԵՀ ԻՄ-ի հայոց լեզվի 

և գրականության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար, բ.գ.թ. , դոցենտ Վ. Ավագյանին  ( էլ. 

հասցե՝ avagyan.vachik@yandex.com ): 

Գիտաժողովի կազմակերպիչների կողմից ընտրված զեկուցումները հոդվածի տեսքով 

նախատեսվում է տպագրել առանձին ժողովածուով: 

Հոդվածներին առաջադրվող պահանջները՝ 

 հոդվածը ներկայացվում է  A4 ձևաչափի թղթի վրա՝ միակողմանի տպված և 

էլեկտրոնային տարբերակով, էջի եզրերը՝ 2սմ բոլոր կողմերից, տառատեսակը՝  

“Sylfaen”, տեղերի միջև հեռավորությունը՝1,5, տառաչափը՝ 12, միայն վերնագիրը՝ 14 

տառաչափով, 

 տեքստում չպետք է լինեն տողադարձեր և կրկնակի միջակայքեր, 

 հոդվածի ծավալը՝ մինչև 9 էջ՝ ներառյալ գրականության ցանկը և 2 լեզվով 

ամփոփումները (հայերեն հոդվածների համար՝ ռուսերեն և անգլերեն, և հակառակը), 

 սկզբում տրվում է հոդվածի վերնագիրը՝ գլխատառերով, այնուհետև՝ հեղինակի 

ազգանունը, անվան և հայրանվան սկզբնատառերը, ներկայացվող բուհը կամ 

կազմակերպությունը, գիտական կոչումը և պաշտոնը, ապա բաց է թողնվում մեկ տող, 

և տրվում է հիմնական տեքստը, 

 ընդգծումների համար կիրառել շեղատառեր կամ մգացված տողեր, 

 տեքստում հղումը կատարել քառակուսի փակագծում՝ ըստ գրականության ցանկ 

աղբյուրի (օրինակ՝ [1,էջ 26]), 

 տպագրվելիք հոդվածների վերջնական տարբերակները գիտաժողովի 

կազմակերպիչներին ուղարկելու վերջնաժամկետը 2019թ. ապրիլի 8-ն է: 

 հոդվածներն ուղարկել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին՝  ՝ 

avagyan.vachik@yandex.com: 

Լրացուցիչ հարցերի դեպքում դիմել ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների 

ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Կ. Պողոսյանին (հեռ.՝ 093 884 254, էլ. հասցե՝ 

karine.pogosyan.76@mail.ru ), փոխդեկան Վ. Աղաբաբյանին (հեռ.՝ 096 987 654, էլ. հասցե՝  

vahangha@yandex.ru) , հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Վ. 

Ավագյանին ( հեռ.՝ 094  577  567,  099  577  567, էլ. հասցե՝ avagyan.vachik@yandex.com ):  
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ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏ 

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԾՆՆԴՅԱՆ 150-ԱՄՅԱԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ 

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ 

 

Անուն, ազգանուն_________________________________________________________________ 

Կազմակերպություն_______________________________________________________________ 

Պաշտոն_________________________________________________________________________ 

Քաղաք__________________________________________________________________________ 

Հեռախոս_________________________________________________________________________ 

Էլ. փոստ_________________________________________________________________________ 

Զեկուցման վերնագիրը և հակիրճ նկարագրականը՝ 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 


