
Մեկնարկել է Elsevier-ի գարնանային վեբինարների 

նստաշրջանը՝ նախատեսված հետազոտողների համար 

Ուրախ ենք տեղեկացնել, որ մեկնարկել է «Elsevier»-ի  գարնանային վեբինարների 

նստաշրջանը։  Այն բաղկացած է լինելու 3 մոդուլներից՝ նախատեսված հետազոտողների, 

հրատարակիչների և խմբագիրների և ադիմինիստրատորների համար։ 

Նշենք, որ Elsevier-ը համակարգ է, որում ընգրկված են մի շարք բարձր վարկանիշ և ինդեքս 

ունեցող ակադեմիական ամսագրեր։  

Վեբինարներ նախատեսված հետազոտողների համար։ 

Մարտի 3, 10.00 

Միջազգային տվյալների բազաներում ինդեքսավորվող գիտական ամսագրերում 

հրապարակման համար հոդվածի պատրաստում (խոսնակ ' Անդրեյ Միխայլով): 

Այս webinar - ի շրջանակներում կներկայացվեն Elsevier-ի հիմնական առաջարկությունները, 

Scopus-ի ռեֆերատիվ բազայի կողմից ինդեքսավորվող ամսագրերում հետագա 

հրապարակման համար: Մենք կքննարկենք հրապարակումների առկա տեսակները, 

մանրամասն կքննարկենք հոդվածի ստանդարտ բաժիններից յուրաքանչյուրը: 

Մասնակցության համար անհրաժեշտ է նախօրոք գրանցվել այստեղ՝ 

https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_67q_KVaQRSeWlVSyoQ6BxQ  

 

Մարտի 4, 10.00 

Ինչպե՞ս ընտրել ամսագիր  հրապարակման համար։ (խոսնակ ' Անդրեյ Միխայլով): 

Ամսագրերին տրվող բոլոր հոդվածների մեկ երրորդը մերժվում է խմբագրության կողմից ՝ 

մինչև գրախոսության ուղարկելը։ Շատ դեպքերում դա տեղի է ունենում սխալ ամսագրի 

ընտրության պատճառով։ Այս վեբինարում մենք կքննարկենք ամսագրի ընտրության 

ընդհանուր առաջարկությունները, ինչպես նաեւ մասնագիտացված ռեսուրսներ, որոնք թույլ 

են տալիս ընտրել ամսագիրը 'հիմնվելով ձեր հոդվածի տեքստի կամ ձեր առջեւ դրված 

խնդիրների վրա' հրապարակման արագության, հաջողության հավանականության եւ այլն։  

Մասնակցության համար անհրաժեշտ է նախօրոք գրանցվել այստեղ՝ 

https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_sZMYH45yQ1q1UW_LWAs7Zw  
 
Մարտի 5, 10.00 

Հոդվածի ներկայացման գործընթացը եւ գիտական ամսագրերում գրախոսման համակարգը 

(խոսնակ՝ Անդրեյ Միխայլով): 

Խոշոր հրատարակչությունների մեծ մասը ունեն էլեկտրոնային համակարգեր՝ հոդվածները  

ներկայացնելու համար։ Սույն վեբինարի շրջանակներում մենք կդիտարկենք հոդվածի 

ներկայացման ստանդարտ փուլերը միջազգային ամսագրերում ներառելու համար ՝ Elsevier 

հրատարակչության համակարգի օրինակով։  

https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_67q_KVaQRSeWlVSyoQ6BxQ
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_sZMYH45yQ1q1UW_LWAs7Zw


 Ի՞նչ փաստաթղթեր, պետք է ներկայացվեն հոդվածի ներկայացման փուլում:  

 Ինչպե՞ս են լրացվում հեղինակների մասին տվյալները:  

 Ինչպե՞ս ճիշտ լրացնել ենթադրյալ գրախոսների մասին տեղեկությունները:  

 Ո՞րն է գրախոսների եւ խմբագրի հետ շփման կարգը: 

Մասնակցության համար անհրաժեշտ է նախօրոք գրանցվել այստեղ՝ 

https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_0R9i7ltJTvOr9Lki8dNjHA  
Մարտի 9, 10.00 

Հիմնական առաջարկություններ հրապարակումների խթանման համար (խոսնակ Անդրեյ 

Միխայլովը)։ 

 

Սույն վեբինարի շրջանակներում տրվելու են առաջարկություններ հրապարակումներն 

առաջ մղելու համար։ Մասնակցության համար անհրաժեշտ է նախօրոք գրանցվել այստեղ՝ 

https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_PVev6Xd8Sj2hkQxCbfOp7w 

 

Մարտի 10, 10.00 

Scopus Author ID –հեղինակի պրոֆիլի ձևավորումը  Scopus համակարգում է եւ դրա ճշգրտման 

հնարավորությունները (խոսնակ Անդրեյ Միխայլով): 

 

Սույն վեբինարի շրջանակներում կներկայացվեն Scopus-ում հեղինակային պրոֆիլի 

ձևավորման հիմնական սկզբունքները, ինչպես նաև դրա ճշգրտմանն ուղղված կոնկրետ 

քայլերը։ Մասնակցության համար անհրաժեշտ է նախօրոք գրանցվել այստեղ՝ 

https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_biZhlIDgQMixw_qViArqDw 

 

Մարտի 11, 10.00 

Հրապարակման ոչ ավանդական ձեւաչափեր ՝ Data paper & Preprints (խոսնակ ՝ Անդրեյ 

Միխայլով)։ 

Այս վեբինարի շրջանակներում մենք կքննարկենք գիտական հաղորդակցության 

ժամանակակից ձեւերի օրինակներ, ինչպիսիք են Data paper - ը եւ Preprints-ը: 

Մասնակցության համար անհրաժեշտ է նախօրոք գրանցվել այստեղ՝ 
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_cRg3c2xjTi6ZajbavFk6tg  

 

Մարտի 12, 10.00 

Գիտնականների եւ հրատարակիչների կողմից էթիկական նորմերի պահպանում (խոսնակ ' 

Անդրեյ Միխայլով): 

Գիտության օբյեկտիվության պահպանումը պահանջում է գիտնականների և 

հրատարակիչների էթիկական նորմերի պահպանում ։ Դրանց խախտումը հանգեցնում է ոչ 

միայն հեղինակի եւ նրա կազմակերպության հեղինակության համար լուրջ հետեւանքների, 

այլեւ վտանգավոր հետեւանքներ ունի գիտության զարգացման եւ առողջապահության, 

բնապահպանության եւ հասարակական այլ ոլորտներումի համար։Սույն վեբինարում 

կքննարկվեն հեղինակային և հրատարակչական էթիկայի հիմնական սկզբունքները, 

հանձնարարականներ կտրվեն խախտումները կանխելու համար և կներկայացվեն դրանց 

խախտման օրինակները և դրանից բխող հետևանքները։  

 

Մասնակցության համար անհրաժեշտ է նախօրոք գրանցվել այստեղ՝ 

https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_0R9i7ltJTvOr9Lki8dNjHA
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_PVev6Xd8Sj2hkQxCbfOp7w
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_biZhlIDgQMixw_qViArqDw
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_cRg3c2xjTi6ZajbavFk6tg


https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_gXRjodhYQ3OGmMBWpPEUPQ 

 

 

 

 

 

https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_gXRjodhYQ3OGmMBWpPEUPQ

