
Հոդվածներին ներկայացվող տեխնիկական պահանջները 

 
Համակարգչային շարվածքը՝ MS Word 2003-2010 ծրագիր: 

Էջի ֆորմատը՝ B5 (176*250 մմ), լուսանցքները բոլոր կողմերից` 20 մմ: 

Ծավալը՝ 7-20 էջ` ներառյալ ամփոփագրերը: 

Տեքստի տառատեսակը՝ հայերեն՝ Arian AMU (տառատեսակը կարող եք բեռնել 

այստեղից), ռուսերեն և անգլերեն՝ Times New Roman: 

Հոդվածի ներկայացման լեզուն՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն: 

Առաջին էջի վերին տողում (մեջտեղում) 13 pt տառաչափով, գլխատառերով, 

թավ (Bold) գրվում է հոդվածի վերնագիրը:  

Մեկ տող բաց թողնելով տողի մեջտեղում 12 pt տառաչափով, գլխատառերով, 

թավ (Bold) տրվում են հեղինակ(ներ)ի Անուն Ազգանուն(ներ)ը: Մեկ տող ներքև տողի 

մեջտեղում 12 pt տառաչափով, շեղատառ (Italic) տրվում է աշխատավայրը, բուհը կամ 

գիտահետազոտական կենտրոնը, ֆակուլտետը, գիտական աստիճանը, կոչումը, 

քաղաքը և երկիրը: Մեկ տող ներքև տողի մեջտեղում 12 pt տառաչափով տրվում է 

հեղինակի էլեկտրոնային փոստի հասցեն: 

Մեկ տող բաց թողնելով 12 pt տառաչափով, շեղատառ (Italic), թավ (Bold) 

ներկայացվում է հոդվածի ամփոփագիրը (аннотация, abstract), որտեղ 120-170 բառի 

սահմաններում պետք է արտացոլվեն հետազոտության նպատակները, խնդիրները, 

մեթոդները, ինչպես նաև հեղինակի հիմնական եզրահանգումները: Ամփոփագիրը 

պետք է իրենից ներկայացնի ինքնուրույն տեքստ, որը կնկարագրի հետազոտության 

հիմնական արդյունքներն առանց հոդվածն ընթերցելու: Ամփոփագրում պետք չէ 

բառացիորեն կրկնել հոդվածի նախադասությունները: 

Մեկ տող բաց թողնելով անհրաժեշտ է գրել «Բանալի բառեր» և նշել 7-10 

բանալի բառեր: 

Մեկ տող բաց թողնելով անհրաժեշտ է ներկայացնել աշխատանքի հիմնական 

տեքստը, որի տառաչափը 12 pt է, տողերի հեռավորությունը՝ 1: Տեքստը պետք է 

հավասարեցված լինի երկու կողմերից (Alignment: Justify): Պարբերությունները սկսել 1 

սմ խորքից՝ TAB-ի կիրառմամբ: 

Աղյուսակները պետք է համարակալվեն և ունենան վերնագրեր: 

Դիագրամները, սխեմաները, գծագրերը և լուսանկարները պետք է լինեն հստակ, 

տպագրության համար պիտանի: 

Հոդվածի լեզվից տարբերվող մյուս 2 լեզուներով ամփոփագրերը պարտադիր են, 

որոնք պետք է լինեն հոդվածի սկզբնական մասի (վերնագրից մինչև բանալի բառերը 

ներառյալ) թարգմանությունը և տրվում են հիմնական տեքստից հետո: 

Հղումները պարտադիր են. տրվում են տողատակում, աճման կարգով՝ 10 pt 

տառաչափով, տողերի հեռավորությունը՝ 1: Հղման տեքստը պետք է հավասարեցված 

լինի երկու կողմից (Alignment: Justify): Պարբերություններն սկսել 1 սմ խորքից՝ TAB-ի 

կիրառմամբ: Հղման մեջ պետք է ներկայացված լինեն օգտագործված աշխատանքի 

հեղինակի ազգանունը և անվան առաջին տառը (Bold), այնուհետև աշխատանքի 

վերնագիրը, հատորը, հրատարակության վայրը, տարեթիվը և էջը: 

Անցնելով այս հղմամբ` կարող եք ծանոթանալ հոդվածի ձևավորման օրինակին: 

Նշված չափորոշիչներին չհամապատասխանող հոդվածները չեն քննարկվելու: 

http://arian.am/arnamu.zip
http://arian.am/arnamu.zip
http://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2019/04/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D0%90%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8E%D0%BD%D1%8F%D0%BD-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BA-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%90%D1%80%D1%86%D0%B0%D1%85.docx


Երևան-Ստեփանակերտ-Երևան ուղևորափոխադրումը կազմակերպվելու է 

ԱՆՎՃԱՐ: Կեցության և սննդի ծախսերը հոգում են մասնակիցները կամ գործուղող 

կազմակերպությունը: 

 

Գիտաժողովի կազմկոմիտեի նախագահ՝ 

«Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միավորում» ՀԿ 

հիմնադիր նախագահ, Արցախի պետական և Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանների 

դասախոս, ի.գ.թ., դոցենտ Ավետիք Համլետի Հարությունյան: 

Հեռ. (+374) 97277770, էլ. փոստ. avetiq.hh@aegmm.org: 
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