
ПОРЯДОК ПРИЁМА СТАТЕЙ           

1. Статьи принимаются на русском и  английском языках. 
2. Максимальный объём статьи не должен превышать 10 

компьютерных страниц (включая аннотации).  
3. Количество авторов должно быть не более четырех.  
4. Статья представляется в электронной версии: в форматах 

PDF и WORD, а также 1 печатный экземпляр – со 
следующей структурой:   
• фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание,                           

место работы, эл. адрес автора(ов),
• 5 ключевых слов,
• «Введение»,
• «Материалы и методы»,
• «Результаты и анализ»,
• «Заключение»,
• «Литература».

5. Ссылки на литературу размещаются в тексте, с указанием         
в скобках автора и даты опубликования.  

6. Статьи должны иметь аннотации (abstracts): если 
статья представлена на армянском или русском языке 
– на армянском, русском и английском языках, если на 
английском – на английском языке.  

7. Объём аннотации, представленной на каждом языке, не 
должен превышать 600 знаков.  

8. Технические требования, предъявляемые к статьям:  
• шрифт статей на английском и русском языках – Times 

New Roman, на армянском языке – GHEA Grapalat,
• размер шрифта - 12,
• междустрочный интервал – 1.5,
• заглавие – прописными (заглавными) буквами,
• графические изображения – в программах Word, Excel,
• таблицы – в вертикальной позиции (Portrait),
• формулы и соответствующие обозначения в тексте – в 

формате Microsoft Equation 3.0.
9. Статьи, не соответствующие установленному порядку, не 

принимаются. 
10. Статьи отправляются на рецензирование. 
11. Непринятые статьи авторам  не возвращаются.  
12. Статьи не будут опубликованы, если они полностью либо  

частично напечатаны в другом периодическом издании.  

За подробностями обращаться по электронному адресу: 
agriscience@anau.am 

По решению ВАК Минобрнауки РА, журнал внесен в  список 
научных изданий, приемлемых для публикации результатов и  
положений  докторских и кандидатских диссертаций.

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

1. Հոդվածներն ընդունվում են հայերեն, ռուսերեն և 
անգլերեն լեզուներով:

2. Հոդվածի առավելագույն ծավալը չպետք է գերազանցի 
10 համակարգչային էջը (ներառյալ ամփոփագրերը):

3. Հեղինակների թիվը չպետք է գերազանցի չորսը:

4. Հոդվածը ներկայացվում է էլեկտրոնային տարբերակով` 
PDF և WORD ձևաչափով, ինչպես նաև տպագիր 1 օրի
նակով՝ հետևյալ կառուցվածքով.

• հեղինակ(ներ)ի անուն, ազգանուն, հայրանուն,           
գիտ. աստիճան, կոչում, աշխատավայր, էլ. հասցե, 

• 5 բանալի բառ,

• §Նախաբան¦,

• §Նյութը և մեթոդները¦,

• §Արդյունքները և վերլուծությունը¦,

• §Եզրակացություն¦,

• §Գրականություն¦:
5. Գրականության հղումները կատարվում են տեքստում՝ 

փակագծում նշելով հեղինակին և հրապարակման 
տարեթիվը:

6. Հոդվածները պետք է ունենան ամփոփագրեր 
(abstracts). հայերենով և ռուսերենով ներկայացված 
հոդվածների դեպքում՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն, 
անգլերենի դեպքում՝ անգլերեն:

7. Յուրաքանչյուր լեզվով ներկայացված ամփոփագրի 
ծավալը չպետք է գերազանցի 600 նիշը:

8. Հոդվածներին ներկայացվող տեխնիկական 
պահանջներն են.
• անգլերեն և ռուսերեն հոդվածների տառատեսակը՝ 

Times New Roman, հայերեն հոդվածներինը՝ GHEA 
Grapalat,

• տառաչափը՝ 12,
• միջտողային տարածությունը՝ 1,5,
• վերնագիրը՝ մեծատառերով,
• գծապատկերները՝ Word, Excel ծրագրերով,
• աղյուսակները՝ ուղղահայաց դիրքով (Portrait),
• բանաձևերը և տեքստում համապատասխան 

նշանակումները՝ Microsoft Equation 3,0 ձևաչափով:
9. Սահմանված կարգին չհամապատասխանող 

հոդվածները չեն ընդունվում:
10. Հոդվածներն ուղարկվում են գրախոսման:
11. Մերժված հոդվածները չեն վերադարձվում հեղինակին:
12. Հոդվածները չեն հրատարակվի, եթե ամբողջությամբ 

կամ համառոտ տպագրված լինեն այլ պարբերականում:

Մանրամասների համար դիմել հետևյալ էլեկտրոնային 
հասցեով՝ agriscience@anau.am

ՀՀ ԿԳՆ ԲՈԿի խորհրդի որոշմամբ պարբերականը նե
րառ  ված է դոկ տորական և թեկնածուական ատենա խո
սությունների արդյունքների և դրույթ ների հրապարակման 
համար ընդունելի գիտական հանդեսների ցանկում:
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