
მეცნიერების მენეჯმენტი

ლექცია 4. როგორ დავწეროთ კარგი სამეცნიერო
სტატია

სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტი
თსუ



როგორ დავწეროთ და გამოვაქვეყნოთ 
სამეცნიერო სტატია

• მთლიანი პროცესი

• ჟურნალის სტატიის ელემენტები

• შეფასების პროცესი

• გამოშვების პროცესი



კვლევის პროცესი

კვლევის დასრულება

მანუსკრიპტის მომზადება

მანუსკრიპტის წარდგენა

განაწილება და შეფასება

დასკვნა

შესწორებების შეტანა

ხელახლა წარდგენა

ხელახლა შეფასება

მიღება უარი

გამოქვეყნება

უარი



გამოქვეყებული სტატიის მიღება

1.  კონკურენცია ჟურნალში ადგილის მოპოვებისთვის 
საკმაოდ დიდია

2.  გამოქვეყნების ფასი მაღალია, 
მაგ., AJP ერთი გვერდის ღირებულება შეადგენს $360. 

3.  უარის ალბათობა ვარირებს ჟურნალის მიხედვით
- AJP = 50%
- JBC = 65%
- NEJM, Science, Nature = 90%



გამოქვეყნებაზე უარის თქმის მთავარი 
მიზეზები

1. არ შეესაბამება ჟურნალის სპეციფიკას

2.  მხოლოდ მტკიცებულებაა

3. კვლევა ცუდადაა აღწერილი

4.  ცუდი დაწერილია 



რჩევები
1.  შეისწავლეთ ჟურნალი. რატომ გინდათ ამ 

ჟურნალში სტატიის გამოქვეყნება

2.  დიდი ყურადღება მიაქციეთ მართლწერას

3.  დარწმუნდით, რომ გამოყენებული 
ლიტერატურა ადეკვატურია და ზუსტად 
არის მითითებული

4.  თავიდან აიცილეთ მექანიკური შეცდომები

5.  წაიკითხეთ და კარგად გაარჩიეთ 
”ინსტრუქცია ავტორებისთვის”



სამეცნიერო ნაწერი უნდა იყოს:

ადვილად კითხვადი
მიზანდასახული
სკრუპულოზური

გასაგები
ლაკონური
მარტივი

და არ უნდა შეიცავდეს:

გამოგონილ სიტყვებს
ლაბორატორიულ ჟარგონებს

აბრევიატურებს (დასაშვებია იშვიათ შემთხვევებში)



სამეცნიერო კომუნიკაცია: სტატიის 
გამოქვეყნება

1. მზადყოფნა (Readiness)
- რა არის პრობლემა (ჰიპოთეზა)
- ჩაატარეთ ექსპერიმენტი, დატესტეთ
- იყო თუ არა მეორადი ჰიპოთეზა
- ექსპერიმენტის ძლიერი და სუსტი მხარეები
- კონტროლი - შესაბამისობა და საკმარისობა

2. ცხრილები და გრაფიკები
- ახსენით და გაამყარეთ დასკვნები

3. ავტორის წვლილი
- რეკომენდაციები:

კვლევის გეგმა
ექსპერიმენტის ჩატარება
შედეგების ახსნა და დასკვნების გამოტანა
სტატიის დაწერა,  შემოწმება და შესწორებების შეტანა
მსჯელობის გადმოცემა



4. სამეცნიერო ჟურნალის ეთიკა
- ცხოველები – IACUC
- ადამიანები – IRB
- სხვა

5. კორექტული ჟურნალის შერჩევა (ინსტრუქცია ავტორებისთვის)

6. დასკვნები შეუსაბამეთ როგორც არსებულ, ასევე თქვენს მიერ  
ჩატარებულ კვლევათა ერთობლიობას

5. ყურადღება მიაქციეთ ლოგიკურ თანმიმდევრობას

სამეცნიერო კომუნიკაცია: სტატიის 
გამოქვეყნება



ჟურნალის სტატიის განუყოფელი
ელემენტები

1.  რა არის კვლევის ლოგიკური დასაბუთება?

2.  რა არის ნამუშევარის ისტორიული კონტექსტი? 

3.  რა ტიპის აუდიტორიაზეა გათვლილი?
- რომელი ჟურნალი (ხარისხი და პრესტიჟი)?

4.  თქვენი კვლევის შედეგები როგორაა 
დაკავშირებული დარგში უკვე არსებულ 
მიღწევებთან

5.  შეუსაბამეთ “ინსტრუქციას ავტორებისთვის”.  



ფერადი გრაფიკები

გამოიყენეთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 
მეცნიერული თვალსაზრისით გამართლებულია



გრაფიკები, რომლის ფერადად დაბეჭდვა 
აუცილებლობას არ წარმოადგენს 
(ნიმუშები)









გრაფიკები, რომლის ფერადად დაბეჭდვა 
აუცილებელია მეცნიერული 
თვალსაზრისით (ნიმუშები)
ფერადი სურათები/ფოტომიკროგრაფია: 



მაგნიტო-რეზონანსული გამოსახულება :



http://www.the-aps.org/publications/i4a/prep_manuscript.htm

ინსტრუქციები APS ჟურნალის 
ვებ-გვერდიდან



This document will take you through all the major steps of
preparing your manuscript for submission to the American
Physiological Society Journals, from how best to format and
organize the paper itself, to how to create digital images suitable
for print and web publication, to advice on how to present
supplemental data files such as video clips and long tables.
These instructions pertain to all of the American Journal of
Physiology sections, as well as the Journal of Applied
Physiology, the Journal of Neurophysiology, and Physiological
Genomics. Advances in Physiology Education, News in
Physiological Sciences (invited only), and Physiological Reviews
(invited only) have specific instructions that you should review if
you are submitting to them.

Main Contents
General Information

Formatting and Composition
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Figures
Tables
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Data Supplements





• რამდენად მნიშვნელოვანია კვლევის საგანი

• ნამუშევრის ორიგინალობა

• რამდენად მკაფიოდაა აღწერილი: 
მეთოდოლოგიის ძლიერი და სუსტი 
მხარეები / ექსპერიმენტალური ნაწილი / 
სტატისტიკური მიდგომა / შედეგების 
ინტერპრეტაცია.

• წერის სტილი და გრაფიკების/ცხრილების 
წარმოდგენა

• ეთიკის დაცვა (ცხოველი/ადამიანი)

შეფასების პუნქტები



1.  პასუხისმგებელია ავტორის წინაშე
- ვალდებულია პატივი სცეს ავტორს და 
მანუსკრიპტს

- სამართლიანად შეაფასოს, რამდენად 
მნიშვნელოვანია კვლევა

- მანუსკრიპტის კონფედიციალურობის დაცვა
- არ გამოიყენოს შესაძლებლობა და არ ურჩიოს 
ავტორს ციტირება გააკეთოს შემფასებლის საკუთარ 
პუბლიკაციაზე

2. პასუხისმგებელია ჟურნალის წინაშე
- შემფასებელი ჟურნალის წინაშე ვალდებულია 
ხარისხიანად და დროულად შეაფასოს ხელნაწერი 
და თავიდან აიცილოს ინტერესთა კონფლიქტი

შემფასებლის პასუხისმგებლობა



ეთიკის დაცვა სამეცნიერო კვლევების ჩატარებისა და 
პუბლიკაციის მომზადების დროს

1. ნამუშევრის 
ორიგინალურობა

2. ყველა ავტორს შეაქვს 
თავისი მეცნიერული 
წვლილი

3. ყველა ავტორს 
წაკითხული აქვს 
მანუსკრიპტი და 
პასუხისმგებელნი 
არიან შინაარსზე

4. ავტორთა ცვლილება
5. ინტერესთა 

კონფლიქტი
6. .....



მეცნიერის  ეთიკური პასუხისმგებლობა

პატიოსნება

ობიექტურობა

სამართლიანობა



კვლევის ეთიკური  განხორციელება

- ექსპერიმენტის მეთოდიკა/ტექნიკა

- მონაცემების ანალიზი

- ინტერესთა კონფლიქტი

- კვლევის მასალების საჯაროობა



ავტორის ვალდებულებები

• The manuscript is not currently under consideration 
elsewhere and the research reported will not be submitted 
for publication elsewhere until a final decision has been 
made as to its acceptability by the journal;

• The manuscript is truthful, original work without 
fabrication, fraud, or plagiarism;

• I have made an important scientific contribution to the 
study and am thoroughly familiar with the primary data; 
and

• I have read the complete manuscript and take 
responsibility for the content and completeness of the 
manuscript and understand that if the paper, or part of the 
paper, is found to be faulty or fraudulent, I share 
responsibility.



ინტერესთა კონფლიქტი

• All funding sources supporting the work and all 
institutional or corporate affiliations of mine 
are acknowledged. Except as disclosed on a 
separate attachment, I certify that I have no 
commercial association (e.g., consultancies, 
stock, ownership, equity interests, patent-
licensing arrangements) that might pose a 
conflict of interest in connection with the 
submitted article (letter attached).



“შვიდი ცოდვა”

1. მონაცემების დუბლირება

2. მონაცემებით მანიპულირება

3. მანუსკრიფტის დუბლირება

4. პლაგიატი

5. ავტორის ინტერესთა კონფლიქტი

6. Animal Use Concerns

7. Human Use Concerns



ადრინდელი პუბლიკაციები

• ნებისმიერი გამოქვეყნებული მასალა, რომელიც
აღწერს აღმოჩენას, მეთოდებს, ან შედეგებს და
რომლის მოცულობა აღემატება 400 სიტყვას.

• ნებისმიერი დაბეჭდილი ილუსტრაცია, ნახაზი, ან
ცხრილი.

• პროფესიული შეხვედრების საჯარო
ვიდეოჩანაწერები, რომლებიც აღწერენ მონაცემებს
გამოსაქვეყნებლად წარდგენილ მანუსკრიფტებიდან.

• ინტერნეტში განთავსებული მანუსკრიფთები / 
პოსტერები



პუბლიკაციის დუბლირება

- საავტორო უფლებით დაცული, ადრე 
გამოქვეყნებული მასალების თავიდან 
გამოცემა



გამდიდრებული (Redundant) პუბლიკაცია

- საავტორო უფლებით დაცული მასალის 
გამოქვეყნება, რომელსაც დაემატება 
ახალი გამოუქვეყნებელი მონაცემები


