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პუბლიკაციაზე დასტური როგორ მიიღება? 

• უპირველესად იმისთავის რომ თქვენი სტატია 
დაიბეჭდოს გამოცემაში საჭიროა რომ პლაგიატის 
ანგარიში 30%-ზე ნაკლები იყოს. ჩვენს ელექტრონული 
ფოსტის მისამართზე ( iksadyayinevi@gmail.com )  
პლაგიატიზმის ცნობა სტატიასთან ერთად გამოგზავნა 
საკმარისი იქნება. გარდა ამისა პლაგიატიზმის 
ანგარიშის კვლევა ჩვენი მხრიდანაც განხორციელდება.  
 

• თქვენი ნამუშევრების, კომპიუტერული სისტემის 
განსხვავებასთან დაკავშირებული სიტყვის გადახრები, 
წინადადებების შერთებები, ცხრილი, გრაფიკი, 
ფორმულა და მსგავსი ნაწილებში წარმოქმნილი 
შეცდომების აღმოფრისთვის ამ ინსტრუქციაში 
განსაზღვრული ფორმატით თან ვორდის ვერსია და თან 
პდფ ვერსია უნდა გამოიგზავნოს.  
 

• თქვენს ნამუშავრებში ასოების და ორთოგრაფიული 
შეცდომების ურადრებით შესწავლის და შესწორების 
შემდეგ გამომცემლობაშ უნდა საჭიროა გამომცემლობაშ 
გაგზავნა.  
 

• თუ თქვენი ნაშრომი თარგმნილია დისერტაციიდან 
(თეზისიდან) უნდა ჰქონდეს საჭირო ნებართვა იმ 
პირთაგან, რომლებსაც ეკუთვნით თეზისი და აგრეთვე 
ხელშეკრულებაში ხელმოწერილი უნდა იყოს საჭირო 
მხარეებისგან.  
 

• თუ თქვენი წიგნი ან თეზისი და ა. შ. პლათფორმებში 
გამოქვეყნებულია ამის შესახებ  სქოლიოში უნდა იყოს.  
 

• თქვენი ნამუშევარი მიღებულია შეტყობინება არ 
ნიშნავს თქვენს პუბლიკაციაზე დასტურს.  
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• იქსადის გამომცემლობა ირჩევს წიგნს, რომელიც 

საუკეთესოდ შეესაბამება თქვენს განყოფილებას და 
ცვლის ადრე გამოქვეყნებული წიგნის სახელწოდებას. 
 

• გამოქვეყნებული პუბლიკაციების საავტორო უფლება 
იქსადის გამომცემლობას ეკუთვნის.   
 

• თუ პრეტენზია განხორციელდა ნაწარმოების მთლიან ან 
ერთ-ერთ ნაწილზე, ასეთ შემთხვევაში ავტორი 
პასუხისმგებელია როგორც იურდიულ 
პასუხიმგებლობაზე  აგრეთვე კომპენსაციაზე.  
 

• ხელშეკრულებები ყველა თანამოსაუბრესთან ერთად 
უნდა იქნე სხელმოწერილი.  
 

• მრავალნაწილიან წიგნებში თითოეული ნაწილისთვის 
თითოეულმა ავტორმა ხელი უნდა მოაწეროს. 
დამოუკიდებელ წიგნებში საჭიროა ყველა ავტორმა 
ხელი მოაწეროს.  
 

• ხელშეკრულება ან ხელშეკრულების ხელმეორედ 
ხელმოწერა და ჩევნს ელექტრონულ მისამართზე 
გამოგზავნა საკმარისი იქნება.  
 

• გამოსაგზავნი ნაწილიდან და დამოუკიდებელი 
წიგნიდან ნაშრომის მოკლე შინარსიის  და  საჭიებელი 
სიტყვების გამოცალკევებაა საჭირო.   
 

• ეს ნაწილები მას შემდეგ გამოქვეყნდება, როდესაც 
სარედაქციო კოლეგია განიხილავს და დაადასტურებს. 
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• გამოქვეყნებამდე წიგნის საბოლო ვერსია 
გამოგეგზავნებათ  და კორექტირების მოთხოვნები 
მიიღება.  

ნაწილებიან წიგნში გვერდის წყობა და პუბლიკაციის ფორმა როგორ იქნება?  
 

 

გვერდის ზომა: 

სიგანე: 16 სმ 

სიმაღლე: 24 სმ იქნება. 

 

გვერდის წყობა:  

ზედა მონაცემი 1,25 სმ 

ქვედა მონაცემი 1,25 სმ 

უნდა იყოს. 
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გვერდის კონსტრუქცია: 

მიმართულება ვერტიკალური 

ზედა მარცხენა და ქვედა 

სიცარიელე: 2,5 სმ 

მარჯვენა სიცარიელე: 1,5 სმ 

გარეკანი 0 სმ უნდა იყოს. 

 
შრიფტის ტიპი: Times New Roman 
შრიფტის სიდიდე: 12 ფუნტო 
სტრიქონის შუალედი 1,5 
უნდა იყოს 
ორმხარეს უნდა იყოს მიყრდნობილი. 

შესავალ და წყაროების 
სათაურებში დიდი შრიფტით 
უნდა დაიწეროს და არანაირი 
ნომერი და სიმბოლო არ უნდა 
იყოს.  

 
თავის დასაწყისი ქვემოთ მოცემული ფორმით დაიწერება 
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