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I. ჟურნალების კლასიფიკაცია

❖ „Editorial-Reviewed“ ჟურნალი ანალიტიკური სტატია (Review Article)

❖ „Peer-Reviewed“ ჟურნალი კვლევითი სტატია (Research Article)

სამეცნიერო ჟურნალების (Peer-Reviewed) მახასიათებლები:

❖ პერიოდულობა ISSN

❖ თემატურობა პრობლემაზე ან სამეცნიერო მიმართულებაზე ორიენტირებული

❖ ინდექსირება ციტირებისა და აბსტრაქტების მონაცემთა ბაზები

❖ იმპაქტ-ფაქტორი (IF) გავლენა პრობლემის გადაჭრაზე, მიმართულების განვითარებაზე

IF (2019) = 2019 წლის ციტირებების რაოდენობა / 2017 და 2018 წლის სტატიების რაოდენობა



II. მინიმალური წინაპირობები სამეცნიერო ჟურნალის
ინდექსაციისთვის

(შეჯამება Scopus, WoS, ERIH Plus,-მიხედვით)

❖ ინდექსირების წინაპირობა:

❖ სარედაქციო სტანდარტები;

❖ საერთაშორისო განზომილება;

❖ ჟურნალის შინაარსი;

❖ ციტირების ანალიზი (სტატიების ციტირების სიხშირე / სტატიების გამოქვეყნების
პერიოდულობა)



სარედაქციო სტანდარტები, ჟურნალის შინაარსი

❖ ჟურნალს უნდა ჰყავდეს სარედაქციო საბჭო და საბჭოს წევრები მითითებული იყვნენ თავისი
ინსტიტუციური კუთვნილებით;

❖ ჟურნალს უნდა ჰქონდეს ISSN კოდი დადასტურებული საერთაშორისო ISSN პორტალზე
(International ISSN Portal)

არ განიხილება “assigned to a publication but not yet confirmed” / “free ISSN” კოდები

❖ თუ სტატია/ჟურნალი არ არის ინგლისური, უნდა ჰქონდეს აბსტრაქტი ინგლისურ ენაზე ან
დარგისთვის შესაბამის სხვა საერთაშორისო ენაზე

აბსტაქტების შინაარსი შეფასების საგანია

http://www.issn.org/


სარედაქციო სტანდარტები, ჟურნალის შინაარსი

❖ ბოლო ორი წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სტატიების ავტორების სახელი,
ინსტიტუციური კუთვნილება, ელფოსტა/საფოსტო მისამართი;

❖ ავტორების არაუმეტეს 2/3 უნდა იყოს ჟურნალის გამომცემელი ინსტიტუციიდან

დანარჩენი 1/3 უნდა იყვნენ სხვა ინსტიტუციებიდან



სარედაქციო სტანდარტები, ჟურნალის შინაარსი

❖ ბოლო ორი წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული ნომრების გამოცემის
პერიოდულობის დაცვა;

მაგალითად: გამოიცემა წლიურად ორი ნომერი: ივნისში და დეკემბერში

❖ სტატიის გარე რეფერირება (External Peer-review) გამოქვეყნებამდე;

ჟურნალის ვებგვერდზე აღწერილი უნდა იყოს გარე რეფერირების პროცედურა -
რეცენზენტები (External Reviewers) არ უნდა იყვნენ სამართლებრივად დაკავშირებული
(Affiliated) იმ ინსტიტუციასთან, რომლის სახელითაც სტატიის ავტორი მიმართავს ჟურნალს
გამოქვეყნებისთვის:

მაგალითად: რედაქტორი გამოსაქვეყნებლად გამოგზავნილი სტატიის Key Word-ის მიხედვით
ციტირებისა და აბსტრაქტების მონაცემთა ბაზებში ეძებს უკვე გამოქვეყნებულ სტატიებს და
უკავშირდება მის ავტორს (ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან აცილების გათვალისწინებით)
და სთავაზობს იყოს რეცენზენტი;

ჟურნალის რედაქტორს მომზადებული აქვს გარე შეფასების ფორმები (შეფასების
კრიტერიუმებით)



საერთაშორისო განზომილება

ჟურნალების კლასიფიკაცია ავტორების მიხედვით

❖ ადგილობრივი (Local) - გამოქვეყნებული სტატიების ავტორების 2/3 არის აფილირებული ჟურნალის
გამომცემელ ინსტიტუციასთან;

❖ ეროვნული (National) - გამოქვეყნებული სტატიების ავტორების 2/3 არის აფილირებული ერთი ქვეყნის
(ჟურნალის გამომცემელი ქვეყნის) ინსტიტუციებთან;

❖ საერთაშორისო (International) - გამოქვეყნებული სტატიების ავტორების 2/3-ზე ნაკლები არის
აფილირებული ერთი ქვეყნის (ჟურნალის გამომცემელი ქვეყნის) ინსტიტუციებთან;

ინდექსირებისთვის არ განიხილება ადგილობრივი ჟურნალები

ჟურნალის ინდექსირების განხილვის საშუალო პერიოდი: 6 თვე - 1 წელი



III. ჟურნალების აბსტრაქტებისა და ციტირების მონაცემთა ბაზები

Scopus (Elsevier B. V.) - ოთხი ტიპის საზომი:

h-Index - ავტორის დონის საზომი - ავტორის პროდუქტიულობისა და სტატიის ციტირების
შეფასებისთვის

მეცნიერის ყველაზე მეტად ციტირებული ნაშრომისა და სხვა ნაშრომების ჯამური ციტირების
თანაფარდობა

CiteScore - ჟურნალის დონის საზომი - ჟურნალში გამოქვეყნებული სტატიების ციტირების
საშუალო რიცხვისა და წინა წელს გამოქვეყნებული სტატიების რაოდენობის თანაფარდობა

SJR - Scimago Journal Rank - სამეცნიერო ჟურნალის გავლენის საზომი ციტირების რაოდენობისა
და იმ ჟურნალის პრესტიჟულობის მიხედვით, სადაც მოხდა ციტირება

SNIP (Source Normalized Impact per Paper) - სტატიის დონის საზომი, ციტირებისას ითვალისწინებს
მიმართულებების თავისებურებებს

ადარებს თითოეული პუბლიკაციის ციტირებას მიმართულების ციტირების პოტენციალის
გათვალისწინებით



III. ჟურნალების აბსტრაქტებისა და ციტირების მონაცემთა ბაზები

Web of Science (Clarivate Analytics) Core Collection

❖ Science Citation Index

❖ Social Sciences Citation Index

❖ Arts & Humanities Citation Index

❖ Emerging Sources Citation Index

❖ Book Citation Index

❖ Conference Proceedings Citation Index



IV. სამეცნიერო ჟურნალების კლასიფიკაციის კრიტერიუმები

სამეცნიერო ჟურნალების კლასიფიკაციის კრიტერიუმები:

❖ Scopus / Web of Science Core Collection ინდექსირებული თემატური ჟურნალები;

ჟურნალის იმპაქტ-ფაქტორი 0.5-ის ზემოთ

❖ ERIH PLUS / Web of Science Emerging Sources Citation Index ინდექსირებული
თემატური სამეცნიერო ჟურნალები;

❖ EBSCO Political Science Complete / Humanities International Complete, Ulrichsweb-ში
ინდექსირებული თემატური ჟურნალების ნუსხა;



IV. სამეცნიერო ჟურნალების კლასიფიკაციის კრიტერიუმები

❖ თუ ჟურნალი მხოლოდ რეცენზირებადია (peer-reviewed) და ზემოთ
ჩამოთვლილ არც ერთ ნუსხაში არ არის ინდექსირებული, არის საბაზისო;

❖ ფრასკატის ან სხვა კლასიფიკაციით განსაზღვრული სამეცნიერო
მიმართულებებისთვის/დისციპლინისთვის ან/და პრობლემისთვის
დარგობრივი ავტორიტეტული ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული
განსაკუთრებით მაღალი სამეცნიერო ღირებულების მქონე ჟურნალების სია.



V. სასარგებლო ბმულები

Scimago Journal Ranking

Scopus Sources

Web of Science Master Journal List

ERIH Plus

EBSCO - Political Science Complete - Humanities Source

https://www.scimagojr.com/journalrank.php
https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=searchadvanced
https://mjl.clarivate.com/search-results
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/listApproved
https://www.ebscohost.com/titleLists/poh-coverage.htm
https://www.ebscohost.com/titleLists/hus-coverage.htm


VI. კვლევა...

მონაცემების შეგროვება

მონაცემების დამუშავება

მონაცემების ანალიზი



VII. IMRaD



VII. IMRaD

❖ შესავალი - კვლევის აქტუალურობა, საკვლევი კითხვა, ფალსიფიცირებადი
ჰიპოთეზა/კვლევის მიზანი

❖ მეთოდოლოგია - კვლევის დიზაინის, წყაროების აღწერა

❖ შედეგები - საკვლევ კითხვაზე მიღებული პასუხების აღწერა,
ფალსიფიცერაბდი ჰიპოთეზის შემოწმების შედეგი/კვლევის მიზნის მიღწევა

❖ დისკუსია - საკვლევ კითხვაზე მიღებული პასუხების
ინტერპრეტაცია/მიზეზის ახსნა, რამდენად შეესაბამება მიღებული შედეგები
უკვე არსებულ მოსაზრებებს, საკითხის შემდგომი კვლევის პერსპექტივა



VIII. ციტირების სტილი

❖ Chicago / Turabian Manual of Style

❖ American Psychological Association Citation Style

სტატიის რეკომენდირებული მოცულობა: 6000 – 8000 სიტყვა



მადლობა ყურადღებისთვის

ნინო მაჩურიშვილი, NMACHURISHVILI@CU.EDU.GE


