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შპს ევროპის უნივერსიტეტის ბიოსამედიცინო და სამედიცინო 

მეცნიერებეთა ჟურნალის დებულება  

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები 

1. შპს ევროპის უნივერსიტეტის (შემდგომში - „უნივერსიტეტი“) „ბიოსამედიცინო და 

სამედიცინო მეცნიერებათა ჟურნალი“ წარმოადგენს უნივერსიტეტის სტრუქტურული 

ერთეულის მედიცინის კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელობით გამოცემულ სამეცნიერო 

ჟურნალს, რომელშიც ქვეყნდება მედიცინის თემატიკასთან დაკავშირებული სტატიები, კერძოდ 

ბიოსამედიცინო მეცნიერებებისა და კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევის შედეგები.  

2. ჟურნალში გამოქვეყნება მოიცავს როგორც ბეჭდურ, ასევე ელექტრონულ გამოქვეყნებას. 

3. ჟურნალში გამოქვეყნებულ მასალებზე დაცულია ყველა მატერიალური, თუ 

არამატერიალური საავტორო უფლება. 

 

მუხლი 2. ჟურნალის მიზნები  

1. ჟურნალის მიზანია ბიოსამედიცინო მეცნიერებებისა და კლინიკური მედიცინის 

განვითარების ხელშეწყობა, მეცნიერთა და პრაქტიკოს მედიკოსთა სამეცნიერო კვლევებისა და 

მიღწევების წარმოჩენა, ჟურნალში გამოქვეყნების გზით მათი ფართო საზოგადოებისათვის 

გაცნობა. 

2. ჟურნალი იცავს  სამეცნიერო პუბლიკაციების გამოქვეყნების ეთიკას.  

3. ჟურნალში გამოქვეყნებულ სტატიაზე ვრცელდება ღია წვდომის პოლიტიკა, რაც გულისხმობს 

ვებ-გვერდზე მის საჯარო გავრცელებას, ასევე ბეჭდური ვერსიის ბიბლიოთეკებისთვის 

გადაცემას. 

 

მუხლი  3. სარედაქციო კოლეგია  

1. ჟურნალს ჰყავს სარედაქციო კოლეგია, რომელიც განსაზღვრავს ჟურნალის პოლიტიკას. 

2. ჟურნალის სარედაქციო კოლეგია შედგება საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნების  

მეცნიერებისაგან, მედიცინისა და ბიოლოგიური მეცნიერებების მიმართულებით. 

3. სარედაქციო კოლეგიის შემადგენლობას ინსტიტუტის დირექტორის წარდგინების 

საფუძველზე განსაზღვრავს უნივერსიტეტის რექტორი. 

4. სარედაქციო კოლეგიას ხელმძღვანელობს ჟურნალის მთავარი რედაქტორი. 

5. სარედაქციო კოლეგიის წევრთა შეხედულება შეიძლება არ ემთხვეოდეს სტატიის ავტორის 

სამეცნიერო პოზიციებს, გამოქვეყნებული სტატიის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია ავტორი. 

6. ჟურნალის სარედაქციო კოლეგია პასუხს არ აგებს სტატიის გამოქვეყნების შედეგად 

გამოწვეულ შესაძლო ზარალზე. 

7. იმ შემთხვევაში, თუ სტატიის გამოქვეყნების შედეგად მოხდა საავტორო ან სხვა უფლებების 

დარღვევა, სარედაქციო კოლეგია უფლებამოსილია გამოქვეყნებული სტატია ამოიღოს 

მონაცემთა ბაზიდან, ხოლო ავტორს გარკვეული ვადით შეუზღუდოს ჟურნალში გამოქვეყნების 

უფლება. 

 

მუხლი 4. მთავარი რედაქტორი  
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1. ჟურნალის საქმიანობას ხელმძღვანელობს ჟურნალის მთავარი რედაქტორი, რომელსაც 

ინსტიტუტის დირექტორის წარდგინებით, თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს 

უნივერსიტეტის რექტორი. 

2. მთავარი რედაქტორი ზრუნავს ჟურნალის განვითარებასა და სამეცნიერო ღირებულების 

ზრდაზე; 

3. მთავარი რედაქტორი ანაწილებს მოვალეობებს სარედაქციო კოლეგიის წევრებს შორის, 

აძლევს მათ მითითებებსა და დავალებებს; 

4. ორგანიზებას უწევს სარედაქციო კოლეგიის წევრების პერიოდულ შეკრებებს, ჟურნალის 

შემდგომი პოლიტიკის განსაზღვრის მიზნით; 

5. კოორდინაციას უწევს ჟურნალის ტექნიკურ რედაქტირებას; 

6. კოორდინაციას უწევს ჟურნალის ცალკეული ნომრების გამოცემისა და ვებ-გვერდზე 

განთავსების საკითხს. 

7. მთავარი რედაქტორი ჟურნალს დამოუკიდებლად წარმოადგენს მესამე პირებთან 

ურთიერთობაში. 

 

მუხლი 5. რედაქტორი  

1. ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიაში შედიან ჟურნალის რედაქტორები, რომლებსაც  

ინსტიტუტის დირექტორის წარდგინებით, თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს 

უნივერსიტეტის რექტორი. 

2. ჟურნალის რედაქტორი: 

ა) ხელს უწყობს მთავარ რედაქტორს მასზე დაკისრებული მოვალეობების განხორციელებაში; 

ბ) მთავარ რედაქტორთან ერთად არჩევს რეცენზენტებს და აგზავნის ფარულ რეცენზიებზე 

სტატიებს; 

გ) მონაწილეობს სარედაქციო კოლეგიის წევრების პერიოდულ შეკრებებში, ჟურნალის 

შემდგომი პოლიტიკის განსაზღვრის მიზნით; 

დ) ახდენს სამეცნიერო ნაშრომების რეცენზირებას. 

 

 

მუხლი 6. ტექნიკური რედაქტორი  

1. ჟურნალს ჰყავს ტექნიკური რედაქტორი, რომელსაც ინსტიტუტის დირექტორის 

წარდგინებით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს უნივერსიტეტის 

რექტორი. 

2. ტექნიკური რედაქტორი: 

ა) ახდენს მიღებული სტატიების ტექნიკური ხარვეზების დადგენას; 

ბ) უკავშირდება ავტორებს ელექტრონული და სატელეფონო საშუალებით და აცნობს მათ 

დადგენილი ხარვეზების და სტატიის შემდგომი მსვლელობის შესახებ; 

გ) მართავს ჟურნალის ვებ-გვერდს და სოციალურ ქსელს; 

დ) მონაწილეობს სტატიების დამუშავების პროცესში და აღმოფხვრის ყველა ტექნიკურ ხარვეზს; 

ე) მთავარი რედაქტორის, რედაქტორის დავალებებით ახორციელებს სხვა უფლებამოსილებებს. 
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მუხლი 7. ჟურნალში გამოქვეყნებული კვლევითი მიმართულებები 

1. კვლევები ადამიანებსა და ცხოველებზე: 

ა) ცხოველებზე ჩატარებული ექსპერიმენტების შემცველი კვლევითი სტატიის გამოქვეყნებისას, 

ავტორებმა უნდა მიაწოდონ ინფორმაცია იმის დასადასტურებლად, რომ ყველა ექსპერიმენტი 

ჩატარებულია ცხოველთა მოვლისა და გამოყენების ინსტიტუციური კომიტეტის (IACUC) 

მითითებებისა და დებულებების შესაბამისად. სტატია უნდა შეიცავდეს დოკუმენტს, რომელიც 

ადასტურებს, რომ ცხოველთა ექსპერიმენტებში გამოყენებული პროტოკოლები 

დამტკიცებულია შესაბამისი ინსტიტუციური ან სალიცენზიო კომიტეტის მიერ. 

ბ) თუ ნაშრომი მოიცავს კვლევებში ადამიანთა მონაწილეობას, სტატიასთან ერთად ავტორმა 

უნდა წარმოადგინოს განცხადება, რომ ყველა კვლევა ჩატარებული იქნა მსოფლიო სამედიცინო 

ასოციაციის სამედიცინო ეთიკის საერთაშორისო კოდექსის შესაბამისად. უნდა აღინიშნოს, რომ 

ადამიანებზე ექსპერიმენტები ჩატარდა შესაბამისი კანონის დაცვით და დამტკიცდა შესაბამისი 

ინსტიტუციური კომიტეტების მიერ. 

2. კლინიკური კვლევები: 

კლინიკური კვლევა უნდა იყოს დარეგისტრირებული კლინიკური კვლევების საერთაშორისო 

რეგისტრაციის პლატფორმაზე (ICTRP), რომელიც აერთიანებს ერთ საძიებო პორტალში ყველა 

იმ მონაცემს რომლებიც აკმაყოფილებს მათ სტანდარტებს. ყველა ინტერვენციული კვლევების 

რეგისტრაცია აუცილებელია, ხოლო დაკვირვებითი კვლევების რეგისტრაცია არჩევითია. 

 

მუხლი 8. სტატიის გამოქვეყნების წესი და პირობები 

1. სტატიები შესაძლებელია წარმოდგენილი იყოს როგორც ინდივიდუალური, ისე 

კოლექტიური სახით. 

2. დასაბეჭდად მიიღება აკადემიური პერსონალის, მკვლევარების, დოქტორანტებისა და 

პრაქტიკოსი ექიმების ნაშრომები.  

3. ჟურნალში შეიძლება გამოქვეყნდეს სტატიების შემდეგი ტიპი: 

ა) სტანდარტული სტატია: ძირითადი ტექსტი უნდა შეიცავდეს არაუმეტეს 4000 სიტყვას 

(აბსტრაქტიდან გამოყენებულ ლიტერატურამდე).  სტატიები უნდა შეიცავდეს შემდეგ სექციებს: 

რეზიუმე (მაქსიმუმ 300 სიტყვა), შესავალი, მასალები და მეთოდები, შედეგები, შედეგების 

განხილვა, დასკვნა (სურვილისამებრ), მადლობა, დაფინანსება და გამოყენებული ლიტერატურა. 

ბ) მოკლე სტატია: სექციის ნაწილები იგივეა, რაც სტანდარტულ სტატიებში. მაგრამ აქ სიტყვები 

რაოდენობა შეზღუდულია, არაუმეტეს 2000 სიტყვა, მაქსიმუმ 20 გამოყენებული ლიტერატურა 

და მაქსიმუმ 3 სურათი ან ცხრილი. 

გ) წერილი რედაქტორს: რეზიუმე და საკვანძო სიტყვები არ არის საჭირო. სიტყვათა 

მაქსიმალური რაოდენობა 800 და 1 სურათი ან ცხრილი და გამოყენებული ლიტერატურის 

რაოდენობა არაუმეტეს - 10.  

დ) კლინიკური შემთხვევა: ძირითადი ტექსტი უნდა იყოს მაქსიმუმ 2000 სიტყვა, გამოყენებული 

ლიტერატურა არ უნდა აღემატებოდეს 15-ს და დაშვებულია მაქსიმუმ 10 სურათი. უნდა 

შეიცავდეს შემდეგ სექციებს: რეზიუმე (მაქსიმუმ 300 სიტყვა), შესავალი, კლინიკური შემთხვევა, 

შედეგების განხილვა, დასკვნა (სურვილისამებრ), მადლობა, დაფინანსება და გამოყენებული 

ლიტერატურა. 

 

ე) მიმოხილვითი სტატია: ძირითადი ტექსტი უნდა შეიცავდეს მაქსიმუმ 6000 სიტყვას. სურათის 

/ცხრილის ლიმიტი არ არის. მიმოხილვითი სტატია უნდა შეიცავდეს  შემდეგ სექციებს: 
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რეზიუმე (მაქსიმუმ 300 სიტყვა), შესავალი, მასალები და მეთოდები, შედეგები, შედეგების 

განხილვა, დასკვნა (სურვილისამებრ), მადლობა, დაფინანსება და გამოყენებული 

ლიტერატურა. 

 

4. შემოსული სტატია გადის პლაგიატის (კონტენტის უნიკალურობის) შემოწმებას Turnitin - ის 

პროგრამის მეშვეობით, რომლის შემდეგაც გადაეგზავნება რეცენზენტებს. პლაგიატის 

ნებისმიერი გამოვლინების შემთხვევაში სტატია არ გამოქვეყნდება, ხოლო სარედაქციო 

კოლეგიის გადაწყვეტილებით, პლაგიატის წარმომდგენ ავტორს, შემდგომში შეიძლება 

გარკვეული ვადით შეეზღუდოს ჟურნალში სხვა სტატიის გამოქვეყნების შესაძლებლობა. 

5. სტატიის გამოქვეყნების შემთხვევაში ნაშრომი ხელმისაწვდომი იქნება ნებისმიერი 

მკითხველისთვის და ამის თაობაზე ავტორთან რაიმე დამატებითი წერილობითი თანხმობა არ 

არის საჭირო. 

 

 

მუხლი 9. სტატიის გამოქვეყნების ფორმატი 

1. ავტორის მიერ წარდგენილ სტატიაში სტრიქონებს შორის დაშორება უნდა იყოს 2.  შრიფტი 

უნდა იყოს Sylfaen  ზომით  12. მთლიანი სტატიის სტრიქონები უნდა იყოს გადანომრილი (იხ. 

დანართი №1). გვერდები არ უნდა გადაინომროს. 

ა) პირველ გვერდი უნდა შეიცავდეს: 

• სათაური; 

• ავტორთა სახელები და მათი ძირითადი სამუშაო ადგილი; 

• პასუხისმგებელი ავტორის საკონტაქტო მონაცემებით: სამუშაო ადგილის  და ელ.ფოსტის 

მისამართი;  

• რეზუმეს სიტყვათა რაოდენობა; 

• ტექსტის სიტყვათა რაოდენობა; 

• სურათების რაოდენობა; 

• ცხრილების რაოდენობა; 

• გამოყენებული ლიტერატურის რაოდენობა. 

 

ბ) მეორე გვერდი უნდა შეიცავდეს: 

• რეზიუმე - მაქსიმუმ 300 სიტყვა. მოკლედ უნდა შეიცავდეს კვლევის მიზანს, შედეგებსა და 

დასკვნებს. არ უნდა იყოს მითითებული გამოყენებული ლიტერატურა; 

• საკვანძო სიტყვები (მაქსიმუმ 5); 

• არასტანდარტული აბრევიატურების განმარტება 

 

გ) ძირითადი  ტექსტი უნდა შეიცავდეს: 

• შესავალი; 

• მასალა და მეთოდები; 

• შედეგები; 

• შედეგების განხილვა; 

• დასკვნა (სურვილისამებრ); 

• მადლობები; 

• დაფინანსება; 

• გამოყენებული ლიტერატურა. 
 

2. სურათები და ცხრილები 

• ტექსტში გამოყენებული ყველა სურათი და ცხრილი უნდა იყოს გადანომრილი 

თანმიმდევრობის მიხედვით; 
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• სურათები და ცხრილები უნდა დაერთოს სტატიას გამოყენებული ლიტერატურის შემდეგ,  

სურათების და ცხრილების  სექციის ქვეშ; 

• თითოეულ სურათსა და ცხრილს უნდა ჰქონდეს მოკლე აღწერა; 

• სტატიის ატვირთვის დროს სურათები და ცხრილები უნდა იყოს წარმოდგენილი ცალკე. 

სურათები უნდა იყოს მაღალი ხარისხის და  ცხრილები უნდა იყოს ტექსტის ფორმატით. 
 

3. გამოყენებული ლიტერატურა 

• ტექსტში გამოყენებული ყველა პუბლიკაცია უნდა იყოს წარმოდგენილი გამოყენებული 

ლიტერატურის სექციაში; 

• გამოყენებულ ლიტერატურაში  არ უნდა იყოს კონფერენციის მასალები; 

• გამოყენებული ლიტერატურა უნდა იყოს მოცემული APA Style–ის ფორმატში. 

სტატიის ფორმატის მაგალითი მოცემულია დანართ 1-ში. 

 

4. სამოტივაციო წერილი  

მასალის ატვითვისას, სტატიას უნდა დაერთოს სამოტივაციო წერილი. სამოტივაციო წერილი 

უნდა შეიცავდეს: 

•  წარმოდგენილ ნაშრომში კვლევის სიახლისა და მნიშვნელობის შესახებ ინფორმაციას; 

• ინფორმაციას, რომ წარმოდგენილი კვლევა არ არის გამოქვეყნებული სხვაგან; 

• მოკლე ინფორმაციას ყველა ავტორის სამუშაო გამოცდილების შესახებ, სამუშაო და 

ელ.ფოსტის მისამართის მითითებით; 

• ინტერესთა კონფლიქტის დეკლარაცია; 

• სასურველია მითითებული იყოს 2-4 პოტენციური ექსპერტ-მიმომხილველი (ქვეყანა, 

სამსახური, ელ.ფოსტა). მათ არ უნდა ჰქონდეთ ავტორებთან ინტერესთა კონფლიქტი . 

• ნებისმიერი დამატებითი ინფორმაცია სტატიის შესახებ, რომელიც ავტორების აზრით, 

მნიშვნელოვანია; 

• სამოტივაციო წერილი უნდა შეიცავდეს ყველა ავტორის ხელმოწერას (საჭიროების 

შემთხვევაში მისაღებია ელექტრონული ხელმოწერა). 

 

მუხლი 10. ფარული რეცენზია 

1. სამეცნიერო სტატიები გამოქვეყნდება მხოლოდ სავალდებულო წინასწარი ფარული 

რეცენზირების შემდეგ. 

2. ფარული რეცენზენტი შეიძლება იყოს როგორც ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის წევრი, 

ასევე სხვა მოწვეული პირი, რომელსაც გააჩნია შესაბამისი კვალიფიკაცია აღნიშნულ 

სფეროში). 

3. სტატია დაიბეჭდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ რეცენზენტი ნაშრომს თითოეული 

კომპონენტის მიხედვით შეაფასებს დადებითად რეცენზენტის შეფასების ფორმის 

შესაბამისად (იხ. დანართი № 2). შეფასების ფორმა გადაეგზავნება რეცენზენტს სტატიასთან 

ერთად. 

4. რეცენზირება არის სრულიად ანონიმური, რეცენზენტმა და ავტორმა  არ იციან ერთმანეთის 

ვინაობა. 

5. სტატიის გამოქვეყნებისათვის აუცილებელია ორი პირის რეცენზია. 

6. რეცენზენტს ირჩევს ჟურნალის რედაქტორი, მთავარ რედაქტორთან ერთად. 

 

მუხლი 11. ავტორისთვის სავალდებულო მოთხოვნები 
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1. აუცილებელია ნაშრომის გადმოცემის აკადემიური სტილის დაცვა, ციტირების 

ობიექტურობა, მსოფლიო სამეცნიერო საზოგადოებაში მიღებული და დამკვიდრებული 

მეცნიერული სტილის წარმოჩენა; 

2. ავტორმა (ავტორებმა) სტატიასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს:  ფაქტობრივი მისამართი, 

ტელეფონი, ელ-ფოსტის მისამართი; 

3. ჟურნალის გამოქვეყნებამდე ავტორი ვალდებულია ინსტიტუტს აცნობოს საკონტაქტო 

ინფორმაციის შეცვლის თაობაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში ნებისმიერი შეტყობინება 

გაიგზავნება თავდაპირველ ელექტრონულ მისამართზე ან ტელეფონზე და ჩაითვლება 

ჩაბარებულად. 

4. უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს ნაშრომის გრამატიკულ კორექტირებას. რედაქტირებული 

სახით გამოქვეყნებაზე ავტორმა უნდა განაცხადოს წერილობითი თანხმობა 

რედაქტირებული ნაშრომის მისთვის გაგზავნიდან სამი კალენდარული დღის ვადაში 

(შესაძლებელია თანხმობა ელექტრონული ფოსტის მეშვეობითაც). 

5.  სტატიის მოწოდება ხდება ელექტრონულ ფოსტაზე გამოგზავნით: infojournal@eu.edu.ge 

მითითებით „სამეცნიერო სტატია“. 

6. ჟურნალის ტექნიკური რედაქტორი თავად დაუკავშირდება სტატიის ავტორს (რამდენიმე 

ავტორის მიერ წარმოდგენილი სტატიის შეთხვევაში კი ერთ-ერთ ავტორს). 

 

 
მუხლი 12. დასკვნითი დებულებები 

1. წინამდებარე წესი მტკიცდება რექტორის ბრძანებით. 

2. წინამდებარე წესში ცვლილებები და დამატებები შედის საქართველოს მოქმედი 

კანონმდებლობით განსაზღვრული წესის შესაბამისად. 
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