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ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
1.
2.
3.
4.

Հոդվածներն ընդունվում են հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով:
Հոդվածի առավելագույն ծավալը չպետք է գերազանցի 10 համակարգչային էջը (ներառյալ ամփոփագրերը):
Հեղինակների թիվը չպետք է գերազանցի չորսը:
Հեղինակների տվյալներում պետք է ներառվեն հեղինակ(ներ)ի անունը, ազգանունը, հայրանունը, գիտական աստիճանը, աշխատավայրը,
էլ. հասցեն:
5. Հոդվածը ներկայացվում է տպագիր և էլեկտրոնային (WORD ձևաչափով) տարբերակներով:
6. Հոդվածը շարադրվում է հետևյալ կառուցվածքով. վերնագիր, 5 բանալի բառ, §Նախաբան¦, §Նյութը և մեթոդները¦, §Արդյունքները և
վերլուծությունը¦, §Եզրակացություն¦, §Գրականություն¦:
7. Գրականության հղումները կատարվում են տեքստում՝ փակագծում նշվում են հեղինակը և հրատարակման տարեթիվը:
8. Հոդվածները պետք է ունենան ամփոփագրեր. հայերենով և ռուսերենով ներկայացված հոդվածների դեպքում՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն,
անգլերենի դեպքում՝ անգլերեն լեզվով:
9. Յուրաքանչյուր լեզվով ներկայացված ամփոփագրի ծավալը չպետք է գերազանցի 600 նիշը (առանց բացատների):
10. Հայերեն և ռուսերեն հոդվածների վերնագրերը, հեղինակ(ներ)ի տվյալները և բանալի բառերը ներկայացվում են հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն
լեզուներով:
11. Գրականության ցանկը ներկայացվում է այբբենական կարգով:
12. Էլեկտրոնային հղումը որպես աղբյուր մեջբերելիս գրականության ցանկում նշվում է դիտման ամսաթիվը:
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՝ Microsoft Equation 3.0 ձևաչափով:

Կարգին չհամապատասխանող հոդվածները չեն ընդունվում: Հոդվածներն ուղարկվում են գրախոսման: Մերժված հոդվածները չեն վերադարձվում
հեղինակին: Հոդվածները չեն հրատարակվի, եթե ամբողջությամբ կամ համառոտ տպագրված լինեն այլ պարբերականում:
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Статьи принимаются на армянском, русском и английском языках.
Объём статьи не должен превышать 10 компьютерных страниц (включая аннотации).
Число авторов не должно превышать четырёх.
В сведениях об авторах должны быть включены имя (имена), фамилия, отчество, научная степень, место работы, эл.адрес.
Статья представляется в печатном и электронном (в формате WORD) вариантах.
Статья должна быть изложена следующим образом: заглавие, 5 ключевых слов, «Введение», «Материал и методы», «Результаты
и анализ», «Заключение», «Литература».
7. Ссылки на литературу производятся в тексте с указанием в скобках автора и год издания.
8. Статьи, написанные на русском и армянском языках, должны содержать аннотацию на армянском, русском и английском языках, в статье на
английском аннотация пишется на английском языке.
9. Объём представленных аннотаций на каждом языке не должен превышать 600 знаков (без пробелов).
10. Заглавия, данные автора (авторов) и ключевые слова статей на армянском и русском языках представляются на армянском, русском
и английском языках.
11. Список литературы представляется в алфавитном порядке, сначала на языке статьи, затем на иностранном языке.
12. При ссылке в статье на интернет-ресурс как источник информации, в списке литературы необходимо отметить дату просмотра.
Технические требования к статьям: для статей на английском и русском языках - шрифт Times New Roman, для армянского - GHEA Grapalat;
размер букв - 12; межстрочное расстояние - 1.5; заголовок - прописными буквами; графические изображения - программой Word, Excel; таблицы вертикально (Portrait); формулы - в формате Microsoft Equation 3.0;

Статьи, не отвечающие требованиям, не будут приняты. Статьи передаются на рецензирование. Статьи, не принятые к печати, не возвращаются
автору. Статьи не будут опубликованы, если ранее были полностью или частично опубликованы в других периодических изданиях.
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The articles are accepted in Armenian, Russian and English languages.
The size of the article shouldn’t exceed 10 PC pages (including summaries).
The number of authors should not exceed four.
Full name, academic degree, workplace and e-mail of the author (s) should be included in the information about the authors.
The article is submitted in a hard copy and electronically (WORD format).
The article should have the following structure: title, 5 keywords, “Introduction”, “Materials and Methods”, “Results and Discussions”, “Conclusion”,
“References”.
7. References to the literature should be indicated in the text (the author and the date of publication in the parentheses).
8. Articles should have abstracts; for Armenian and Russian articles they should be in Armenian, Russian and English languages, for English articles only
abstracts in English language are required.
9. The volume of the abstracts presented in each language should not exceed 600 characters (no spaces).
10. The titles, information about the author(s) and keywords should be presented in Armenian, Russian and English languages.
11. The list of references should be arranged in alphabetical order.
12. When citing internet links as a literature source the date of access should be mentioned.
Technical requirements for articles: font for English and Russian articles: Times New Roman, for Armenian articles: GHEA Grapalat, font size: 12,
interstitial spacing: 1.5, title: with capital letters, charts: with Word, Excel, tables: vertical (Portrait), formulas: in Microsoft Equation 3.0 format.

Articles that do not meet the requirements are not accepted. Articles are sent for review. Refused articles are not returned to the authors.
The articles which are already published in other scientific journals (completely or partially) can’t be valid for publication in our journal.
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