
Ազդեցության գործոն ունեցող պարբերականներում գիտական հոդվածների 

տպագրության խրախուսման պայմաններ 

 

1.Գիտական հետազոտությունների ոլորտում ազդեցության գործոն (impact 

factor) (այսուհետ՝ ազդեցության գործոն) ունեցող պարբերականներում գիտական 

հոդվածներ տպագրելու դեպքերում «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական  

բժշկական համալսարան» Համալսարանի (այսուհետ՝ Համալսարան) աշխատողների 

նկատմամբ սույն կարգի պահանջների բավարարման դեպքերում նախատեսվում է 

խրախուսանք խրախուսական վճարի տեսքով: 

2. Ազդեցությանգործոնը  որոշելու համար հիմք է ընդունվում «Institute for 

Scientific Information-ի» (ISI JCR) տվյալները: 

3. Խրախուսական վճարի տրամադրման համար կիրառվում է հետևյալ 

բանաձևը`  

Խրախուսական վճար = Գ(աշխ) × Գ(հեղ) × Գ(հոդվ) × X, որտեղ՝ 

 

ա) Գ(աշխ)-ն գիտական աշխատանքի կատարման վայրն է (տես 5-րդ կետի 1-

3-րդ ենթակետերը), 

բ) Գ(հեղ)-ն հոդվածում տպագրված հեղինակների քանակից կախված 

գործակից է (տես 5-րդ կետի 4-րդ ենթակետը), 

գ) ԱԳ-ն  պարբերականի ընթացիկ ազդեցության գործոնն է՝ ըստ «Institute for 

Scientific Information  (ISI JCR)»-ի տվյալների, 

դ) Գ(հոդվ)-ն տպագրված հոդվածի տեսակն է՝ բուն հետազոտություն կամ 

«գրականության ակնարկ» (տես 5-րդ կետի 5-րդ ենթակետը):                                      

4. Յուրաքանչյուր տպագրված հոդվածի համար որպես բազային գործակից 

սահմանվում է 1 միավոր։ 

5. Խրախուսական վճարները հաշվարկելիս կիրառվում են հետևյալ 

պահանջները՝ 



1) ամբողջությամբ Համալսարանում կատարված գիտական աշխատանքների 

արդյունքում տպագրված հոդվածի համար խրախուսման գործակից սահմանվում է 

1.5 միավորը. 

2) Համալսարանի և Հայաստանի Հանրապետությում գործող այլ գիտական 

հաստատության հետ համատեղ կատարված համատեղ աշխատանքների 

արդյունքում տպագրված հոդվածի համար խրախուսման գործակից սահմանվում է 

1.25 միավորը. 

3) միջազգային համագործակցության արդյունքում (Համալսարանի և ոչ ՀՀ-ում 

գործող գիտական հաստատության միջև) կատարված համատեղ աշխատանքների 

արդյունքում տպագրված հոդվածի համար խրախուսման գործակից սահմանվում է 

1.0 միավորը. 

4) աշխատանքը կատարած հեղինակների թվից ելնելով՝ որպես խրախուսման 

գործակից սահմանվում են հետևյալ միավորները.  

ա. 1-5 հեղինակ ունեցող հոդվածների համար` 1,  

բ. 6-10 հեղինակ ունեցող հոդվածների համար` 0.75,  

գ.11-15 հեղինակ ունեցող հոդվածների համար` 0.5, 

դ. 15-20 հեղինակ ունեցող հոդվածների համար` 0.25,  

ե. 20-1000 հեղինակ ունեցող հոդվածների համար` 0.1, 

զ. 1001 ավելի հեղինակ ունեցող հոդվածների համար` 0.05 

5)  բուն հետազոտական հոդվածների (original articles) համար խրախուսման 

գործակից սահմանվում է 1 միավորը, լիարժեք «գրականության ակնարկ» (review 

article) հոդվածների համար` 0.75 միավորը, իսկ «դեպքի նկարագրություն» (case 

report) հոդվածի համար՝ 0.5 միավորը։ 

6) ա. մինչև 1 ազդեցության գործոն ունեցող պարբերականում տպագրված 

հոդվածի համար սահմանվում է X=100.000 դրամ։ 1-ից բարձր գործոն ունեցող 

պարբերականում տպագրված հոդվածի համար  որից հետո ազդեցության գործոնի 



ուրաքանչյուր 0.1 միավորի համար սահմանվում է 10.000 դրամ խրախուսական 

վճար, 

բ. 10-ից բարձր ազդեցության գործոն ունեցող պարբերականում տպագրված 

հոդվածի համար հաշվարկը կատարվում է ինչպես 10 ազդեցության գործոն ունեցող 

պարբերականում տպագրված հոդվածի համար, բացառությամբ Nature (իր 

ածանցյալներով), Science, Lancet, NEMJ պարբերականների, որոնց համար հաշվարկը 

մինչև 20 ԱԳ ունեցող պարբերականների դեպքում կատարվում է ըստ 5-րդ կետի 6-ի 

ա. ենթակետի, իսկ այնպես, 20-ից բարձր ԱԳ ունեցող պարբերականների համար, 

ինչպես ինչպես 20 ԱԳ ունեցող պարբերականում տպագրված հոդվածի համար։  

7) ա. Պատասխանատու (corresponding) հեղինակին տրամադրվում է հոդվածի 

համար սահմանված խրախուսական վճարի 40%, եթե նա հանդիսանում է տվյալ 

հոդվածի առաջին կամ վերջին հեղինակը։ Այդ պարագայում ոչ պատասխանատու 

առաջին կամ վերջին հեղինակին տրամադրվում է՝ 30%, գումարի մնացած 30%-ը՝ 

հավասարաչափ բաշխվում է մնացած հեղինակների միջև: 

բ. Եթե պատասխանատու հեղինակը տարբեր է առաջին կամ վերջին 

հեղինակներից, ապա առաջին, վերջին և պատասխանատու հեղինակները ստանում 

են 25-ական %, գումարի մնացած 25%-ը՝ հավասարաչափ բաշխվում է մնացած 

հեղինակների միջև: 

գ. Եթե հոդվածում երեք հեղինակ են, ապա պատասխանատու հեղինակը 

ստանում է հոդվածի համար սահմանված խրախուսական վճարի 40%, եթե նա 

հանդիսանում է տվյալ հոդվածի  առաջին կամ վերջին հեղինակը։ Այդ պարագայում 

ոչ պատասխանատու առաջին կամ վերջին հեղինակին տրամադրվում է՝ 35%, իսկ 

երրորդ հեղինակին՝ 25%։ 

դ. Եթե հոդվածը տպագրված է միջազգային հեղինակների հետ համատեղ այն 

հեղինակը, ով որպես աշխատանքի վայր առաջինը նշել է Համալսարանը,  և 

հանդիսանում է հոդվածի առաջին, վերջին կամ պատասխանատու հեղինակ, ապա 

ստանում է տվյալ հոդվածի համար սահմանված գումարի 40%, իսկ եթե 



Համալսարանը ներկայացնող հեղինակը կամ հեղինակները չի/չեն հանդիսանում 

առաջին կամ վերջին հեղինակ, ապա ստանում է/են տվյալ հոդվածի համար 

սահմանված գումարի 30%-ը  հավասարաչափ բաշխված։ 

6. Խրախուսական վճարը տրվում է Համալսարանի այն աշխատակցին, ով 

հոդվածը տպագրելիս որպես առաջին աշխատանքի վայր նշել է Համալսարանը: 

Եթե աշխատակիցը որպես աշխատանքի վայր Համալսարանից բացի նշել է 

պատկանելիություն այլ կառույցներին, ապա հասանելիք գումարը բազմապատկվում 

է 0.75 գործակցով (եթե Համալսարանից բացի նշել է ևս մեկ այլ կառույց), 

0.5գործակցով (եթե Համալսարանից բացի նշել է ևս երկու այլ կառույց), 0.25 

գործակցով (եթե Համալսարանից բացի նշել է ևս 3 կամ ավել այլ կառույց)։ 

7. Սույն հրամանով նախատեսված խրախուսական վճարները չեն ներառում 

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հարկերը և պարտադիր վճարները: 

8. Խրախուսավճարը ստանալու համար հայտատուն(ները) պետք է 

ներկայացնի համապատասխան դիմում հայտ, համաձայն սույն հրամանին կից 

հավելվածի և բավարարի «Ազդեցության գործոն ունեցող պարբերականներում 

գիտական հոդվածների տպագրության խրախուսման կարգ»-ի պահանջներին: 

9. Սույն հրամանը ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հուլիսի 1-ից։ 

 

 


