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ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ!!! 
Խմբագրական խորհուրդն իրավասու է գիտական հանդեսում 

տպագրված հոդվածների էլեկտրոնային տարբերակները տեղադրել 
Ակադեմիայի www.paara.am կայքում: 

Խմբագրություն ներկայացնել` 

1. Հոդվածը` տպագիր և էլեկտրոնային (MS WORD տեքստային խմբագրիչով) 
տարբերակով` CD, DVD լազերային խտասկավառակով` ՀՀ, ք. Երևան 0028,  
Կիևյան փ. 8 հասցեով կամ journal@paara.am էլեկտրոնային փոստին ուղարկված 
էլեկտրոնային նամակով: Ֆայլի անվան մեջ նշել հեղինակի ազգանունը և 
հոդվածի վերնագրի առաջին երեք բառերը:  

2. Գրախոսություն մասնագետի, դոկտորի կամ գիտությունների թեկնածուի կողմից 
(գրախոսի ստորագրությունը պետք է վավերացված լինի սահմանված կարգով): 

Խմբագրական խորհուրդն իրավասու է իրականացնել հոդվածների 
ընտրություն, լրացուցիչ գրախոսություն և տեխնիկական խմբագրում: 

Հոդվածների ձևավորմանը ներկայացվող պահանջները 

1. Հոդվածի ծավալը` 10 էջից ոչ ավելի: 
2. Վերնագիրը տպագրել երեք լեզուներով (հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն) 

մեծատառերով (կողմնորոշումը` կենտրոն), տառատեսակը` մգեցված: 
3. Ներքևում` հեղինակի անունը, ազգանունը, պաշտոնը, կազմակերպության 

անվանումը, գիտական աստիճանը և կոչումը: 
4. Էջի չափսերը՝ A5 (14.8x21.0 սմ): 
5. Տառատեսակը՝ GHEA Grapalat (Armenian Unicode): 
6. Տառաչափը՝ 11: 
7. Միջտողային հեռավորությունը՝ 1 (Single): 
8. Սահմանները՝ բոլոր կողմերից 1 սմ: 
9. Էջադրումը` 
 էջի ներքևում (footer), 
 կողմնորոշումը` կենտրոն: 

10.  Գրականության ցանկը հաջորդում է հոդվածին: Հոդվածում օգտագործված 
աղբյուրների և գրականության հղումները ներկայացվում են քառակուսի փակագ-
ծերում` [1], [2] և այլն: 

11. Ամփոփագիրը ներկայացվում է գրականության ցանկից հետո` երեք լեզուներով 
(հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն)` 500 նիշից ոչ ավելի (ներառյալ բացակները): 
Ամփոփագրերին հաջորդում են «Հիմնաբառերը» երեք լեզուներով: 

12. Հիմնաբառերին հաջորդում են տեղեկությունները հեղինակի մասին: Այն 
պահանջվում է ներկայացնել աղյուսակի տեսքով՝ երեք լեզուներով. 
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