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Աշխատանքը հանձնելուց հետո 10 օրվա ընթացքում այն անցնում է տեխնիկական 

գրախոսման փուլ: Այն աշխատանքները, որոնք կբավարարեն հրատարակման կարգին, 

կուղարկվեն արտաքին գրախոսության, հակառակ դեպքում` կվերադարձվեն 

հեղինակներին՝ տեխնիկական մասը համապատասխանեցնելու համար: Տեղեկագրում 

կտպագրվեն արտաքին գրախոսողների կողմից դրական կարծիքի արժանացած 

հոդվածները: Տեղեկագրում տպագրությունն անվճար է: 

Հոդվածի տպագիր օրինակի հետ հարկավոր է ներկայացնել էլեկտրոնային 

տարբերակը Word (Word 2003-2010) միջավայրում՝ CD կրիչով կամ ուղարկել 

shsu.science@gmail.com էլ. հասցեին: Աշխատանքները հարկավոր է ներկայացնել 

Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան՝ Գիտական 

քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոն 

(պատասխանատու քարտուղար՝ Լիլիթ Մարգարյան). հասցե` ք. Գյումրի 3126, Պարույր 

Սևակ 4, հեռ. 098 25 18 26:   

ՇՊՀ  «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսում հրատարակվելու համար ներկայացվող 

աշխատանքը պետք է բավարարի ներքոնշյալ պահանջներին. 

1. հոդվածների ներկայացման լեզուները՝ հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն, 

2. թուղթը` A4 ձևաչափի, գրքային (книжный),  

3. լուսանցքի չափերը` վերևից,  աջից,  ձախից` 4 սմ, ներքևից 5 սմ,  

4. տառատեսակը` Times New Roman, Sylfaen,  

5. տառաչափը՝ 12pt,  

6. միջտողային հեռավորությունը` 1 (одинарный), հավասարեցումը` ըստ լայնքի (по 

ширине), 

7. հոդվածը հարկավոր է շարադրել հետևյալ հերթականությամբ՝ 

 բնագավառը, 

 ՀՏԴ (համընդհանուր տասնորդական դասակարգման) կոդը (УДК), 

 հոդվածի վերնագիրը՝ հոծ (жирный), հավասարեցումը` կենտրոնացված (по 

центру), տառաչափը՝ 12pt, մեծատառերով, 3 լեզուներով՝ հայերեն, ռուսերեն, 

անգլերեն, 

 հեղինակի (հեղինակների) ազգանունը և անվան ու հայրանվան 

սկզբնատառերը՝ հոծ (жирный), հավասարեցումը` կենտրոնացված (по 

центру), տառաչափը՝ 12pt, մեծատառերով, 3 լեզուներով՝ հայերեն, ռուսերեն, 

անգլերեն, 

 հոդվածի հակիրճ բովանդակությունը՝ 5-7 տող, տառաչափը՝ 12pt, 

հավասարեցումը` ըստ լայնքի (по ширине), 3 լեզուներով՝ հայերեն, ռուսերեն, 

անգլերեն, 

 բանալի բառերը՝ մինչև 10 բառ, տառաչափը՝ 12pt, հավասարեցումը` ըստ 

լայնքի (по ширине),3 լեզուներով՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, 
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 նախաբան (введение)` հոդվածի թեմայի շրջանակում գրականության 

վերլուծություն, աշխատանքի նպատակի շարադրում և արդիականության 

հիմնավորում (1 էջը չգերազանցող), 

 հոդվածի հիմնական բովանդակությունը, 

 եզրահանգում (заключение)՝ աշխատանքում ստացված հիմնական 

արդյունքների ներկայացում (0,5 էջը չգերազանցող), 

 հետևյալ ձևաչափերին համապատասխան գրականության ցանկ. 
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8. Բանաձևային արտահայտությունները հարկավոր է ներկայացնել Math Type կամ 

MS Equation բանաձևային խմբագրերի միջոցով: Համարակալվում են միայն այն 

բանաձևերը, որոնց ուղղված հղում կա տեքստում: Բանաձևերի համարակալումը 

հարկավոր է կատարել ըստ ամբողջ տեքստի՝(1), (2),…: Հավասարեցումը` 

կենտրոնացված (по центру), համարակալումը` աջից: Բոլոր համարակալումները 



պետք է դասավորված լինեն միևնույն ուղղաձիգի վրա: Բանաձևերում կիրառվող 

բոլոր նշանակումները հարկավոր է պարզաբանել: 

9. Մեծությունների չափողականությունները պետք է համապատասխանեն СИ 

համակարգին: 

10. Աղյուսակները պետք է վերնագրվեն և համարակալվեն: 

11. Գրաֆիկական նյութը պետք է լինի հստակ,  սև-սպիտակ երանգավորմամբ և 

չպահանջի լրացուցիչ խմբագրում: Այն հարկավոր է ներկայացնել jpeg կամ tiff 

ֆորմատներով (300dpi-ից ոչ պակաս): Գրաֆիկները ևս պետք է վերնագրվեն և 

համարակալվեն:  

12. Հոդվածում պարտադիր են հղումներ գրականության ցանկում նշված բոլոր 

աշխատանքներին` [1], [2-4]… 

13. Հոդվածի ծավալը չպետք է գերազանցի 10 էջը: Բոլոր էջերը պետք է համարակալվեն 

ներքևից, կենտրոնում: 

14. Հոդվածի վերջին էջում պետք է առկա լինեն բոլոր հեղինակների 

ստորագրությունները: 

15. Հրատարակման մերժման դեպքում խմբագրական խորհուրդն իրավունք է 

վերապահում չվերադարձնել հեղինակին հոդվածի տպագիր օրինակը: 
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մասին` նշելով անուն, ազգանուն, հայրանուն (լիովին), աշխատավայր, պաշտոն, 
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