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Միջազգային երիտասարդական  գիտաժողով  

«Ինովացիոն մոտեցումները գիտության բնագավառում» 
 

5-7 դեկտեմբերի 2014 թ.  

ք. Ծաղկաձոր 

 



 
 

Հարգելի գործընկերներ 
 

Հրավիրում ենք Ձեզ մասնակցելու «Ինովացիոն մոտեցումները գիտության բնագավառում» 

միջազգային երիտասարդական գիտաժողովին:   

  

Գիտաժողովի մասնակցությունը հնարավոր է առկա և հեռակա կարգով: Առկա 

մասնակցությունը իրականացվելու է մրցութային հիմունքներով՝ լավագույն հոդվածների 

հեղինակները կմասնակցեն գիտաժողովի աշխատանքներին և հանդես կգան բանավոր 

զեկուցումներով: Նախատեսվում է գիտաժողովի նյութերի ժողովածուի հրատարակում: 

Խնդրում ենք ժողովածուի տպագրման նյութերն, ինչպես նաև մասնակցության հայտը 

ուղարկել innov.conf@gmail.com էլ. հասցեին մինչև ս/թ նոյեմբերի 22-ը ներառյալ:  

 
Գիտաժողովի շրջանակներում նախատեսվում են նաև հրավիրված ելույթներ, կլոր սեղան-

քննարկումներ: 
 

 

«Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային 

կենտրոն» ՊՈԱԿ 

  ՀՀ ԳԱԱ Երիտասարդ գիտնականների խորհուրդ 
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 ՏՊԱԳՐՎՈՂ ՆՅՈՒԹԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ  

Տպագրվող նյութերը պետք է մինչև ս./թ նոյեմբերի 22-ը ուղարկել innov.conf@gmail.com էլ. 

հասցեով:  

Տպագրվող նյութը ներկայացնել A4 /210x297 մմ/ ֆորմատով, (Word 97-2003), 4 էջի 

սահմաններում: Տպագրվող նյութը պետք է լինի հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով, 

(հայերենը Sylfaen, իսկ ռուսերենը և անգլերենը`  Times New Roman տառատեսակով):  

Լուսանցքները ձախից, աջից, վերևից և ներքևից` 25 մմ, տեքստը` 11pt տառաչափով, 

միջտողային հեռավորությունը` 1,15, պարբերությունները` 10մմ խորքից:   

Վերնագիրը` մեծատառ, մգատառ (Bold), 14 pt, հեղինակի/ների/ Ա.Ա.Հ.-ն` 12 pt, 

աշխատանքի վայրի ամբողջական անվանումը, քաղաքը` շեղատառ (Italic), 10 pt, իսկ էլ. 

հասցեն`10 pt: Համառոտագիրը և վերնագիրը պարտադիր ներկայացնել անգլերեն լեզվով, 10 pt 

տառաչափով, առավելագույնը 8 տող, որից 2 տող ներքև տպագրվում է  հիմնական տեքստը: 

Աղյուսակների, նկարների և գծապատկերների քանակը չպետք է գերազանցի 4-ը: Դրանց 

անվանումները` 10 pt: Նկարները ուղարկել նաև առանձին ֆայլով` TIF ֆորմատով (200 dpi):  

Գրականության ցանկը` հիմնական տեքստից 2 տող ներքև,  11 pt տառաչափով` նշելով 

հղումների համարները տեքստում, փակագծերում ([]): Ցանկում աղբյուրները պետք է ընդգրկեն  

հեղինակի/ների/ ազգանունը և անվան առաջին տառը, նյութերի լրիվ անվանումը, 

հրատարակության տվյալները /տեղը, հրատարակչությունը, քաղաքը, տարեթիվը, հատորը, 

էջերը/:   
              Կազմկոմիտեն իրավասու է մերժել պահանջներին չհամապատասխանող նյութերը: 

 

 

 

 

Նյութի ձևավորման կառուցվածքը 

 

ՎԵՐՆԱԳԻՐ 
Հեղինակի/ների/ Ա.Ա.Հ. 

Աշխատանքային վայրի ամբողջական անվանում, քաղաք, էլ. հասցե 

 

 

Համառոտագիր 

 

Հիմնական տեքստը …  

……………. 

……………………. 

………………………………. 

 

 
Գրականություն 

[1] Ազգանուն Ա. …. 
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