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სტატიის გაფორმების ნიმუში
პირველი ავტორი1, მეორე ავტორი2, მესამე ავტორი2
1

უნივერსიტეტის დასახელება, ქალაქი, ქვეყანა
ელექტრონული ფოსტა
2
უნივერსიტეტის დასახელება, ქალაქი, ქვეყანა
ელექტრონული ფოსტა
ანოტაცია— ამ ინსტრუქციაში მოცემულია ძირითადი
რეკომენდაციები
კონფერენციის
სტატიების
მოსამზადებლად. ანოტაცია არ უნდა შეიცავდეს
ციტატებს გამოყენებული ლიტერატურიდან და რთულ
ფორმულებს.

საკვანძო სიტყვები— პირველი საკვანძო სიტყვა, მეორე

ცხრილი 1
სტატიის შრიფტის ზომები
შრიფტის
ზომები

სახეობა
გამუქებუ
ჩვეულებრივი
დახრილი
ლი

6

ცხრილის წარწერები

I. შესავალი

8

ცხრილები, ცხრილების
დასახელებები,
ნახაზების დასახელებები

გთხოვთ დაიცვათ მოცემული წესები სტატიის
გაფორმების დროს.

9

ლიტერატურა

10

მთავარი ტექსტი,
ფორმულები, ავტორების
სამუშაო ადგილი

11

ავტორების გვარები

24

სტატიის სათაური

საკვანძო სიტყვა, ...

სტატიის გაფორმების წესები
სტატიის ტექსტი ფორმდება A4 ფორმატის
ფურცელზე (210 x 297 მმ).
ქართული ტექსტების შრიფტი – Sylfaen.
სტატიის შრიფტის ზომები მოცემულია ცხრილ
1–ში. სტრიქონებს შორის მანძილი – 1 .
მინდორი: ზედა = 30 მმ, ქვედა, მარცხენა და
მარჯვენა = 20 მმ.
სტატიის ტექსტი მოცემული უნდა იყოს ორ
სვეტად. სვეტის სიგანე 82 მმ. სვეტებს შორის
დაშორება 6 მმ.

II. სასარგებლო რჩევები
A. ნახაზები და ცხრილები
ნახაზები და ცხრილები მოცემული იყოს
შესაბამისი ტექსტის ქვეშ ან მომდევნო გვერდზე.
მოერიდეთ ნახაზის და ცხრილის განთავსებას
სტატიის ტექსტში მათი პირველად მოხსენიების
წინ.
ნახაზები და ცხრილები უნდა დაინომროს
არაბული ციფრებით თანმიმდევრულად. ამასთან
თითოეული
ნახაზი
და
ცხრილი
უნდა
დასახელდეს.
გამოიყენეთ შემოკლება „ნახ.1“ თუ ტექსტში
მოცემულია მხოლოდ ერთი ილუსტრაცია, იგი არ
ინომრება. ნახაზი უხარვეზოდ უნდა აისახებოდეს
ეკრანზე (გარჩევისუნარიანობა 96-150 dpi).

ანოტაცია
ქვეთავები

B. გამოყენებული ლიტერატურა
ტექსტში გამოყენებული ლიტერატურის ნომერი
მოათავსეთ
მართკუთხა
ფრჩხილებში
[1].
გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა შეადგინეთ
ტექსტში მისი გამოყენების თანმიმდევრობის
მიხედვით.
წიგნისათვის მიუთითეთ: გვარი, ინიციალები.
წიგნის
სათაური.
ქალაქი.
გამომცელობა.
გამოცემის წელი.
სტატიისათვის პერიოდულ გამოცემაში და
ჟურნალში მიუთითეთ: გვარი, ინიციალები.
სტატიის სათაური. ჟურნალის სახელწოდება,
წელი, ტომი, ნომერი, გვერდები.
კონფერენციის
შრომების
კრებულისათვის
მიუთითეთ:
გვარი,
ინიციალები.
სტატიის
სათაური. კონფერენციის დასახელება. ქალაქი.
გამომცემლობა. გამოცემის წელი.
დისერტაციისათვის
მიუთითეთ:
გვარი,
ინიციალები.
დისერტაციის
სათაური.
დისერტაციის
ავტორეფერატი,
ქალაქი,
უნივერსიტეტი, წელი.
გამოსაქვეყნებლად
მიღებული
ნაშრომები
მიუთითეთ, როგორც „ბეჭდვაში“.
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თუ ავტორების რაოდენობა 6 –ზე ნაკლებია,
მიუთითეთ ყველა ავტორი და არ მიუთითოთ „და
სხვები“.
დაუშვებელია
ლიტერატურის
მითითება
ანოტაციაში და დასკვნაში.

დასკვნა
თემის გარშემო ავტორების დასკვნები და
შემოთავაზებები.
დასკვნა
მოკლედ
უნდა
აჯამებდეს მანამდე წარმოდგენილ საკითხებს და
განსაზღვრავდეს ახალ მოსაზრებას.

C. შემოკლებები
განსაზღვრეთ შემოკლებები, როდესაც ისინი
პირველად გამოიყენებიან ტექსტში. მოერიდეთ
შემოკლებების გამოყენებას სათაურებში თუ ეს არ
არის აუცილებელი.
D. ფორმულები
ფორმულები უნდა იყოს განთავსებული სვეტის
ცენტრში. ფორმულები შესრულებული უნდა იქნას
MS
Word-ის
მათემატიკური
ფორმულის
რედაქტორის
საშუალებით.
ფორმულები
დანომრეთ თანმიმდევრულად.

a  b  c.

(1)

მიუთითეთ (1), არ მიუთითოთ ―ფორ. (1)‖ ან
―ფორმულა
(1),‖
გამონაკლისი
შემთხვევა
წინადადების დასაწყისი: ―ფორმულა (1) ...‖
E. განზომილებები
ფიზიკური სიდიდეების განზომილებებისათვის
სასურველია გამოყენებული იყოს მხოლოდ SI
სისტემის ერთეულები.
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