
Գիտական հղման հայկական ցուցիչ
Армянский Индекс Научного Цитирования

Armenian Science Citation Index

Գիտական տեղեկատվության վերլուծության և մոնիթորինգի կենտրոն,

ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների
ինստիտուտ



Գիտական հղման ցուցիչներ

Հղման ցուցիչները մատենագիտական տվյալների շտեմարաններ են, որոնք
պարունակում են գիտական հոդվածների, մենագրությունների,
ատենախոսությունների, արտոնագրերի և գիտական գրականության այլ
տեսակների նկարագրություններ։

Ամբողջ աշխարհում հղման ցուցիչները օգտագործվում են անհատ
գիտնականների, գիտական կազմակերպությունների և երկրների գիտական
գործունեության, ստացված հղումների վերլուծության համար՝ գիտական
հետազոտությունների արդյունավետության գնահատման նպատակով։

Նմանատիպ ցուցիչներ ստեղծվում են մի շարք երկրներում, որոնց մի մասը
հետագայում միավորվում և դառնում են տարածաշրջանային ցուցիչներ։
Հաջորդիվ տարածաշրջանային և մեծ երկրների ցուցիչները միավորվում են
համաշխարհային ցուցիչների հարթակին, որոնցից ամենահայտնիներն են
Web of Science-ը (WOS) և Scopus-ը։



Գիտատեխնիկական գործունեության
տեղեկատվավերլուծական համակարգ

 ՀՀ տպագիր և ձեռագիր գիտատեխնիկական արտադրանքի

հավաքում, պահպանում, ինդեքսավորում և վերլուծություն

 Ազգային գիտության տեսանելիության ավելացում

 ՀՀ գիտատեխնիկական ներուժի և դրա արդյունավետության

գնահատում

 Գիտական քաղաքականության արդյունավետության գնահատում

 Ինտեգրում միջազգային համակարգերին
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Գիտական հղման ցուցիչներ

• Ռուսական` Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ)

• Չինական` China Knowledge Resource 
Integrated Database,

• Իսպանալեզու և պորտուգալալեզու
տարածաշրջանային ցուցիչը` SciELO
Citation Index

• Կորեական` Korean Journal Data base
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WOS/Scopus և ԳՀՀՑ ինդեքսավորվող գիտական
հրապարակումների բաժինը
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ԳՀՀՑ կառուցվածքը ըստ գործառույթների

Գիտական հղման հայկական ցուցիչ (ԳՀՀՑ)

Մատենագիտական տվյալների ինդեքսավորման համակարգ

Գիտական հրապարակումների մասին տեղեկատվության մուտքագրման 
համակարգ

Ամսագրերի ազդեցության գործոնի հաշվարկման համակարգ

Հեղինակների և կազմակերպությունների հղումների հաշվարկման համակարգ

Ամսագրի, հեղինակին կազմակերպության մասին վիճակագրական 
տվյալների գրաֆիկական և աղյուսակային արտապատկերման համակարգ, 

հղումների քարտեզներ

Հոդվածն իր հղումներով արտապատկերման համակարգ

Հրապարակումների անհատական ցուցակներ վարելու համակարգ

Հրապարակման հեղինակների նույնականացման համակարգ

Հղումների նույնականացման, ինքնահղումների և խաչաձև հղումների 
բացահայտման համակարգ

Այլ ինդեքսավորող ծառայությունների հետ կապերի օգտագործման 
համակարգ 




