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« 14 » հունվարի  2020թ. 
 

Հարգելի Գործընկեր 

Սիրով հրավիրում ենք մասնակցելու 2020 թվականի ապրիլի 22-23-ը Հայաստանի 

Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության Ճգնաժամային 

կառավարման պետական ակադեմիայում կազմակերպվող «Աղետների հոգեբանություն» 

խորագրով միջազգային գիտաժողովին: Գիտաժողովին ներկայացվող զեկուցումները 

կհրատարակվեն «Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ» գիտական պարբերականի 

հերթական համարում: 

Միջազգային գործընկերները գիտաժողովին կարող են մասնակցել նաև առցանց: 

Կից ներկայացվում է գիտաժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի 

փաթեթը: 
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«ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ 

 

2020 թվականի ապրիլի 22-23-ը Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայում 

կազմակերպվում է միջազգային գիտաժողով` նվիրված աղետների հոգեբանության, արտակարգ 

իրավիճակներում հոգեբանական կայունության, հետաղետային հոգեբանական 

վերականգնողական, սթրեսային հակազդումների, հոգեբանական ազդեցություններին 

դիմակայելու համար ուսուցման, իրազեկման և դրանց հետ կապված գործընթացների տեսական 

ու գիտական ուղղությունների կառավարման, զարգացման և մեթոդաբանական 

հիմնախնդիրներին: 

Գիտաժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է լրացնել մասնակցության հայտ (ստորև 

կցվում է): 

Ներկայացվող զեկուցման ամբողջական տարբերակը, սկանավորված հրատարակման 

երաշխավորագիրը՝ լրացված մասնակցության հայտի հետ միասին, մինչ սույն թվականի մարտի 

10-ը անհրաժեշտ է ուղարկել conference@cmsa.am էլեկտրոնային փոստի հասցեով կամ 

ներկայացնել ակադեմիա (Երևան - 40, Աճառյան 1, 2-րդ հարկ, 217 սենյակ): 

Գիտաժողովում ներկայացված զեկուցումները կտպագրվեն ակադեմիայի «Ճգնաժամային 

կառավարում և տեխնոլոգիաներ» գիտական հանդեսի հերթական համարում (հանդեսն 

ընդգրկված է ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման ՀՀ 

ԿԳՄՍՆ բարձրագույն որակավորման կոմիտեի համար ընդունելի պարբերական գիտական 

հրատարակությունների ցանկում). 

1.  http://www.mes.am/files/docs/1797.pdf  

2. http://cmsa.am/2018/11/22/%d5%b3%d5%a3%d5%b6%d5%a1%d5%aa%d5%a1%d5%b4%d5%a1

%d5%b5%d5%ab%d5%b6-

%d5%af%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%be-

%d5%bf%d5%a5%d5%ad%d5%b6%d5%b8%d5%ac%d5%b8%d5%a3%d5%ab-2/:  

Միջազգային գործընկերները գիտաժողովին կարող են մասնակցել նաև առցանց: 

Սահմանված չափանիշներին չհամապատասխանող զեկուցումները տպագրության չեն 

երաշխավորվի: 

Խմբագրական խորհուրդ 
Հեռ. 060-69-10-00/203 
Հեռ. 060-69-10-00/209 
Հեռ. 060-69-10-00/405 

info@cmsa.am 
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http://cmsa.am/2018/11/22/%d5%b3%d5%a3%d5%b6%d5%a1%d5%aa%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%af%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%be-%d5%bf%d5%a5%d5%ad%d5%b6%d5%b8%d5%ac%d5%b8%d5%a3%d5%ab-2/
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«ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»  ԽՈՐԱԳՐՈՎ 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏ 

 

  

Հեղինակի անունը, ազգանունը և հայրանունը  

Գիտական աստիճանը/կոչումը  

Հոդվածի վերնագիրը  

Կազմակերպությունը 

(ԲՈՒՀ, ֆակուլտետ, ամբիոն) 
 

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն  

Հեռախոսահամարը (բջջային)  
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ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 
 

Հոդվածները կարող են ներկայացվել հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով' ընդհանուր ծավալը մինչև 12 էջ 

(ցանկալի է վերջին էջն օգտագործել ամբողջությամբ): 

Հոդվածը ներկայացնել գրախոսված: 

Հոդվածը պատրաստվում է MS Word տեքստային խմբագրիչով: 

Սահմանվել են էջերի հետևյալ չափանիշները և պահանջները: 

Տեքստը բոլոր լեզուներով հավաքել Armenian Phonetic Unicod` GHEA Grapalat տառատեսակով, տառաչափը` 11, 

տողերի հեռավորությունը` 1.2, էջի ֆորմատը` А4 (210x297 մմ), աշխատանքային դաշտը` 165 x252 մմ, լուսանցքները. 

ձախից` 20 մմ, վերևից 20 մմ, աջից 20 մմ, ներքևից` 25 մմ: 

Առաջին էջի վերին տողի մեջտեղում գլխատառերով և ստվերապատված, հոդվածի տեքստի լեզվով նշվում են՝ 

հանդեսի լրիվ անվանումը, տարեթիվը և հերթական համարը, փակագծում նաև ընդհանուր համարը (ամբողջ տողը՝ 

հաստ /bold/, 11 տառաչափով):  

Մեկ տող ներքև, տողի մեջտեղում տրվում է հեղինակի (ների) Ա.Հ. Ազգանունը (ները) (փոքրատառ, bold, 11 

տառաչափով): Մեկ տող ներքև, տողի մեջտեղում տրվում է հոդվածի վերնագիրը (գլխատառերով, bold, 12 

տառաչափով), իսկ մեկ տող ներքև, հոդվածի տեքստի լեզվով` համառոտագիրը (аннотация), (որի մեջ պետք է 

ձևակերպվի հոդվածի նպատակը, արդյունքները և հիմնավորվի կատարված աշխատանքների անհրաժեշտությունը), 5-8 

առանցքային բառերով (բոլորը` մինչև 10 տող ծավալով, շեղատառերով (Italic), 10 տառաչափով): Համառոտագրից մեկ 

տող ներքև, 11 տառաչափով տրվում է հոդվածի հիմնական տեքստը:  

Պարբերությունները սկսել նոր տողից` 10 մմ ներսից:  

Նկարները, գծանկարները և աղյուսակները տեղադրել տեքստում այդ մասին նշում կատարելուց հետո, նույն կամ 

հաջորդ էջում, պետք է ունենան վերնագրային բացատրություններ և համարակալում: Անվանումը և 

բացատրությունները տեղակայել նկարների տակը և աղյուսակների վրա (Italic, bold, 9 տառաչափով): 

Հոդվածում չընդգրկել գունավոր նկարներ, գծանկարներ և այլ վիզուալ նյութեր: 

Բանաձևերը և մաթեմատիկական արտահայտությունները տալ Microsoft Equation, Italic, 10 տառաչափով: 

Բանաձևերը ներկայացնել առանձին տողով և մեջտեղում, իսկ հիմնականները նաև համարակալել նույն տողի աջ 

անկյունում` (փակագծերի մեջ): 

Հոդվածում օգտագործվող գրական աղբյուրները պետք է ունենան օգտագործման հերթականությանը կամ 

այբբենական դասավորությանը (ըստ լեզուների) համապատասխան համարակալում և տեքստում նշել` [1], 

[2],...տեսքով:  

Հոդվածի վերջնամասից երկու տող ներքև, մեջտեղում նշվում է Գրականություն արտահայտությունը 

(փոքրատառ, bold, 11 տառաչափով) և ըստ ընդունված ստանդարտի, 10 տառաչափով տրվում է գրականության ցանկը, 

որում հեղինակի (ների) Ազգանունը Ա.Հ. - ն կամ առաջին բառը ձևավորվում է bold, 10 տառաչափով: Ցանկալի է 

գրականության ցանկում ընդգրկել մինչև 10 հրատարակում: 

Գրականությունից հետո, երկու տող ներքև հոդվածի տեքստի հետ չհամընկնող երկու այլ լեզուներով նույն ձևով 

կրկնվում է հոդվածի գլխամասը` հեղինակի (ների) Ա.Հ. Ազգանունը (ները), հոդվածի վերնագիրը և համառոտագիրը: 

Մեկ տող ներքև տրվում են հոդվածի հեղինակի (ների) Ազգանունը, Անունը, Հայրանունը, գիտ. աստիճանը, գիտ. 

կոչումը, կազմակերպության համառոտ անվանումը (փակագծերում) և հեռախոսների համարները: 

Մեկ տող ներքև նշել հոդվածի ներկայացման ամսաթիվը, ամիսը և տարին: 

Վերոնշյալ պահանջները բավարարելուց հետո Գիտական հանդեսի պատասխանատու քարտուղարին 

ներկայացնել գրախոսականը, հոդվածը A4 ֆորմատի վրա տպված մեկ օրինակ և հոդվածի էլեկտրոնային տարբերակը: 

Չի թույլատրվում ներկայացնել նախկինում հրատարակված կամ տպագրության համար այլ հանդեսներ 

ուղարկած հոդվածներ: 

Խորհրդի կողմից հրատարակման չերաշխավորելու դեպքում հոդվածը մնում է խմբագրությունում: 
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ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СТАТЬЯМ  
 

Статьи могут быть представлены на армянском, русском и других иностранных языках. С общим объемом до 

12 страниц (желательно последнюю страницу использовать полностью).  

К статье представляется рецензия. 

Статья готовится в редакторе MS Word. 

Утверждены следующие критерии и требования. 

Текст на всех языках набирается в Armenian Phonetic Unicod. Шрифт: GHEA Grapalat, размер шрифта: 11; 

межстрочный интервал: 1,2 строки; параметры страницы: А4 (210х297 мм.); рабочее поле: 165х252 мм.; пробелы: 

слева: 20 мм., справа: 20 мм., сверху: 20 мм., снизу: 25 мм.  

На верхней строке первой страницы, посередине, на языке текста статьи, на оттененном фоне пишется полное 

название журнала, год и очередной номер, а в скобках общий номер (вся строка курсивом полужир. (bold), размер 

шрифта 11).  

Строкой ниже, посередине, даются инициалы и фамилия (ии) автора (ов) (прописными буквами, полужир. 

(bold), размер шрифта: 11). Посередине следующей строки дается заглавие статьи (заглавными буквами, полужир. 

(bold), размер шрифта: 12), а строкой ниже на языке статьи представляется краткая аннотация, в которой должны 

быть отражены цель и результаты статьи, обоснована необходимость проделанной работы, с 5-8 ключевыми словами 

(всего в объеме 10 строк, курсивом (Italic), размер шрифта: 10). Через строку после анотации представляется основной 

текст статьи (размер шрифта: 11). Абзацы начинаются с новой строки, с отступом в 10 мм.  

Картинки, чертежи и таблицы размещаются в тексте, после соответствующей ссылки на той же, или на 

следующей странице, должны иметь заглавия и нумерацию. Заглавия и пояснения должны быть размещены под 

картинками и на таблицах (Italic, полужир. (bold), размер шрифта 9).  

Формулы и математические выражения даются в Microsoft Equation, Italic, размер шрифта: 10. Формулы 

представляются на отдельных строках и посередине, а основные нумеруются на той же строке в правом углу (в 

скобках). 

Используемая в статье литература должна иметь нумерацию, соответствующую очередности ее использования, 

или по алфавиту (согласно языкам) и отмечаться в тексте квадратными скобками: ввиде [1], [2] ... и т.д. 

В конце статьи, двумя строками ниже, посередине пишется слово Литература (прописными буквами, полужир. 

(bold), размер шрифта: 11) и согласно принятым стандартам дается список литературы, в котором Фамилия (ии) и 

инициалы автора (ов) или первое слово даются полужир. (bold) (размер шрифта: 11). Желательно в списке 

литературы представить до 10 публикаций.  

После литературы, двумя строками ниже на двух языках, отличных от языка текста повторяется заглавная 

часть статьи: инициалы и фамилия (ии) и автора (ов), название статьи и аннотация.  

Строкой ниже даются Фамилия (ии) и  инициалы, ученая степень, ученое звание автора (ов), краткое название 

организации (в скобках) и контактные телефоны.  

Строкой ниже отмечается дата представления статьи и дата ее рецензирования. 

После приведения статьи в соответствие с вышеперечисленными требованиями ответственному секретарю 

Научного журнала высылается рецензия на статью, сама статья, распечатанная в формате А4, в одном экземпляре и 

ее электронный вариант.  

Не разрешается представлять опубликованные ранее статьи или статьи направленные ранее на публикацию.  

Статья, отклонённая со стороны Редакционного совета, возврату не подлежит.  
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