
მეხუთე საერთაშორისო კონფერენცია სოციალურ კვლევებსა და ქცევით 

მეცნიერებებში 

 

აბსტრაქტები გამოაგზავნეთ ელ-ფოსტაზე:  sadabsempozyum@gmail.com 

აბსტრაქტთან ერთად გამოაგზავნეთ შემდეგი ინფორმაცია:  

 ავტორის (ავტორების)სახელი და გვარი 

 დაწესებულება, სადაც დასაქმებულია ავტორი (ავტორები) 

 ავტორის (ავტორების) ელ-ფოსტა 

 აბსტრაქტის სათაური 

გაიდლაინი ავტორებისთვის აბსტრაქტის შესადგენად 

გაიდლაინი: 

 სიმპოზიუმზე გაგზავნილი ყველა დოკუმენტი უნდა იყოს გამოუქვეყნებელი. 

 სიმპოზიუმის ენებია:  ინგლისური, რუსული, ქართული, თურქული. 

 ავტორთა მიერ გამოგზავნილ აბსტრაქტებს განიხილავს კონფერენციის 

საორგანიზაციო კომიტეტი და თუ ისინი აკმაყოფილებენ სამეცნიერო კრიტერიუმებს 

და წერილობითი წესებს, მაშინ კომიტეტი გაუგზავნის ავტორს (ავგტორებს) 

თანხმობის წერილს. თუ აბსტრაქტის კორექტირება იქნება საჭირო, ავტორს 

მოეთხოვება მისი შეცვლა. 

 კონფერენციისთვის გამოგზავნილ ნაშრომებში გამოთქმული შეხედულებები უნდა 

იყოს ავტორის კუთვნილება.  ავტორი არის პასუხისმგებელი საკუთარ ნაშრომზე და 

მას ეკისრება სამართლებრივი, ეკონომიკური და ეთიკური პასუხისმგებლობა. 
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აბსტრაქტის დაწერის წესები: 

ნაშრომის სათაური: 
იწერება დიდი ასოებით,  ფონტი: ქართულად ლიტ ნუსხური 

(LitNusx), ინგლისურად Times New Roman;  ფონტის ზომა:  12 

აბსტრაქტის ტექსტი 
ქართული ნაშრომისთვის:  ლიტ ნუსხური (LitNusx), 

 ინგლისური ნაშრომისთვის: Times New Roman; ფონტის ზომა:12  

აბსტრაქტის 

მოცულობა:  
მინიმუმ 150, მაქსიმუმ 250 სიტყვა 

ქივორდები: აბსტრაქტი უნდა შეიცავდეს მინიმუმ  4 ქივორდს. 

ავტორის სახელი 
სახელი უნდა მიუთითოთ პატარა ასოებით, ხოლო გვარი  

დიდი ასოებით 

ინსტიტუტი და 

ტიტული 

ავტორთა ინსტიტუტები და ტიტულები უნდა იყოს 

მითითებული 

საკონტაქტო 

მისამართი 

ავტორის ელ.ფოსტა, ტელეფონი და საფოსტო მისამართი  უნდა 

 იყოს მითითებული ნაშრომში 

 

სტატიის დაწერის წესები: 

ფონტი: ინგლისური ნაშრომისთვის: Times New Roman, ქართული ნაშრომისთვის: ლიტ 

ნუსხური (LitNusx);   ფონტის ზომა: 12;   ხაზებს შორის დაშორება: 1 ;  

გვერდის მინდვრები: მარცხნივ-მარჯვნივ 2.5 სმ, ზემოთ-ქვემოთ 2.5 სმ;  

აბზაცი: პირველი 6 nk, შემდეგი 6 nk. 

წყაროების მითითება: სტატიაში გამოყერნებული რესურსები უდა იყოს მითთებული 

ტექსტში  APA -ს სტილით.  

ბიბლიოგრაფია: სტატიაში გამოყენებული წყაროები უნდა იყოს მითითებული ანბანური 

თანმიმდევრობით,  ავტორების გვარის რიგითობის მიხედვით ტექსტის ბოლოს 11 ზომით.  

თუ ერთსა და იმავე ავტორს ერთზე მეტი პუბლიკაცია აქვს, მაშინ წყაროები უნდა დალაგდეს 

თარიღის მიხედვით. 

 



APA -ს სტილით ტექსტში წყაროების მითითების მაგალითები: 

 ერთი ავტორი: (Karaoğlu, 2004: 15) 

 ორი ავტორი: (Karaoğlu, Yılmazçelik, 2011: 10) 

 სამი ავტორი: (Bradley et al., 2010: 45) 

APA -ს სტილით  ბიბლიოგრაფიის მითითების ნიმუშები: 

ჟურნალის მითითება: 

Kirkman, B. L. & Rosen, B. (1999). Beyond Self-Management: Antecedents and Consequences of Team 

Empowerment. Academy of Management Journal, 42, 58-74. 

წიგნების მითითება: 

Şimşek, M. Ş., Akgemci, T. and Çelik, A. (2001). Behavioral sciences and behaviors of organizations, 

Nobel Publishing Distribution, 2nd Edition, Ankara. 

Daft, R. L., and Marcic, D. (2016). Understand management. Nelson Training. 

პოსტერის შედგენის წესი 

 პოსტერის ზომა: 70 cm x 100 cm 

 მინდვრები: 2 cm ზევით, ქვევით, მარჯვნივ, რაცხნივ. 

 სახელი და  სიმპოზიუმის ლოგო უნდა განთავსდეს პოსტერის ზედა მარცხენა 

კუთხეში, ხოლო ინსტიტუტის სახელი - პოსტერის ზედა მარჯვენა კუთხეში.    

 პოსტერის სათაურის ზომა არის: 48 pt arial and bold. 

 ავტორის სახელი / სახელები შემდეგი ზომით:  26 point font with Calibri font and bold. 

 ავტორის მისამართი და ელ.ფოსტა შემდეგი ზომით:  26-point Calibri font. 

 ტექსტი შეიძლება დაიყოს ორ ან სამ სვეტად. 

 ტექსტის სათაურის ზომა არის:  24-point Caliber and bold. 

 ტექსტის ზომა არის:  24-point Calibri font. 

 პოსტერები სამ ნაწილად უნდა იყოს დაყოფილი. ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი 

უნდა იყოს შესავალი.  

 პოსტერის მომზადებისას არ არსებობს ფერების შეზღუდვა. 

 პოსტერზე გამოსახული ფორმები უდნა იყოს კარგი ზომის, რომ მათი დანახვა იყოს 

შესაძლებელი.  

 ბიბლიოგრაფია, ფიგურები და ცხრილები ტექსტში უნდა იყოს ორგანიზებული APA 

სტილის მიხედვით. მონაწილეები თავიანთ პოსტერებს სიმპოზიუმის საორგანიზაციო 

კომიტეტის მიერ შერჩეულ ადგილას განათავსებენ.   

 ინფორმაცია პოსტერ პრეზენტაციის შესახებ განთავსებული იქნება კონფერენციის 

ორგანიზატორების მიერ გამოცემულ პროგრამაში. 

 იმისათვის რომ მოწონებული და მიღებული პოსტერები გამოქვეყნდეს როგორც 

სრული სტატიები, საჭიროა მათი გამოგზავნა შემდეგ 

მისამართზე: sadabsempozyum@gmail.com . სტატიები, რომლებიც წარმატებით 

გაივლიან შემოწმების პროცესს, გამოქვეყნებული იქნება SADAB- ის სპეციალურ 

ნომერში 
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ვიდეო პრეზენტაციის გაფორმების წესები 

 მონაწილეებს, რომელთაც სურთ ვიდეო პრეზენტაცისი გამართვა, უნდა გამოაგზავნონ 

მათი აბსტრაქტები ვორდის ფორმატში, ზემოთ დასახელებული წერის წესების 

შესაბამისად. მიღებული ვიდეო პრეზენტაციის რეზიუმეები ასევე გამოქვეყნდება 

თეზისების წიგნში.   

 ვიდეო უნდა იყოს Mp4 ან მსგავს ფორმატში და მისი ხანგრძლივობა არ უნდა 

აღემატებოდეს 15 წუთს . 

 Mp4 ან მსგავსი ფორმატში ჩაწერილი ვიდეო შეტყობინებები უნდა გაიგზავნოს 2019 

წლის 5 ოქტომბრამდე შემდეგ მისამართზე:  sadabsempozyum@gmail.com  

 იმისათვის რომ SADAB- ის ჟურნალში ვიდეო დეკლარაციები გამოქვეყნდეს სრული 

სტატიის სახით, ვიდეო დეკლარაციები უნდა შევიდეს სიმპოზიუმის პროგრამაში.  

 ვიდეო პრეზენტაციები უნდა იქნას გაგზავნილი ზემოთ მითითებული ელ-ფოსტაზე 

2019 წლის 5 ოქტომბრისთვის.   
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