
 “Олон улсын харилцаа” сэтгүүлд хэвлүүлэхээр ирүүлэх материалд 

тавигдах  шаардлага 

1. Сэтгүүл нь олон улсын харилцаа, олон улсын эдийн засгийн харилцаа, олон улсын эрх зүй,  бүс 

нутаг, орон судлалын чиглэлээр дотоод, гадаадын эрдэмтэд, судлаачдын  үзэл бодол, санал шүүмж, 

урьд өмнө хэвлэгдээгүй судалгааны үр дүнг  уншигч олонд хүргэх зорилготой. 

2. Нийтлүүлэгчийн хэвлүүлэх материалын хэмжээ 5-20 хуудас (А4-ийн хэмжээтэй, мөр хоорондын зай 

1,5;  Тimes New Roman mon font-оор) байвал зохино. 

3. Бүтээлийг хэвлэсэн эх байдлаар эсвэл е-мэйлээр редакцийн  зөвлөлд ирүүлнэ. 

- Редакцид ирүүлсэн бүтээлийн эх дээр зохиогчид гарын үсгээ зурж баталгаажуулсан байна. 

- Зураг, график, схем, диаграмм зэрэг үзүүлбэр тус бүрийг тусад нь нэг хуудсан дээр тод 

үзэмжтэй хэвлэсэн эхээр нь хавсаргана.  

- үзүүлбэр (зураг, диаграмм, график гм) бүрийг дангаар нь харахад агуулга нь ойлгогдохоор нэр, 

тайлбартай байх ѐстой. 

- Ашигласан материалын жагсаалтыг багтаасан байна. 

- Бүтээлийг англи хэлээр бичсэн бол монголоор, өөр хэлээр бичсэн бол англиар бичсэн  

дүгнэлтийг (Summary, Резюме) төгсгөлд нь оруулна. 

 

4. Монгол хэлээр хэвлэгдэх бүтээлд тавигдах  үндсэн  шаардлага: 

a) Бүтээлийн сэдвийг нийтэд нь том үсгээр бичнэ. Сэдвийн доор зохиогчийн нэр, ажилладаг 

газрын хаяг бичигдэнэ. Олон зохиогчтой тохиолдолд нэр бүрийг тусгай тэмдэгээр ялгаварлан 

тэмдэглээд зохих тайлбар хийнэ. 

b) Дараа нь ажлын гол агуулга, үр дүнг тусгасан товчлол (Abstract, Аннотация) оруулна. 

Товчлолыг бичлэгийн бусад хэсгээс ялгарах шрифтээр бичнэ. 

c)  Товчлолын дор бүтээлийн гол санааг илэрхийлэх 5-аас доошгүй түлхүүр үг, эсвэл товч 

ойлголтыг оруулна. 

d)  Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дараах бүтэцтэй байвал зохино. Үүнд: 

a. Оршил 

b. Судлагдсан байдал, судалгааны арга 

c. Судалгааны үр дүн 

d. Хэлцэмж (Discussion), санал дүгнэлт 

e. Талархал  

f. Ашигласан ном зохиол 

g. Бүтээлийг англи хэлээр бичсэн бол монголоор, өөр хэлээр бичсэн бол англиар бичсэн 

дүгнэлтийг (Summary, Резюме) төгсгөлд нь оруулна. 

Оршил: Судалгаа хийх болсон үндэслэл, шаардлага, тавьсан зорилгоо товч томъѐолно. 

Материал, судалгааны арга: Ажилдаа чухам ямар таамаглал дэвшүүлж, түүнээ батлахын тулд ямар 

сорил, туршилтыг ямар аргаар хэрхэн гүйцэтгэсэн; хичнээн хэмжээний материал, мэдээлэл 

хуримтлуулж, ямар аргаар боловсруулалт хийсэн тухай дурьдана.  

Үр дүн:  Энэ хэсэгт судлаач өөрийн гаргаж авсан үр дүнг баталгаатай, логик дэс дараалал сайтай, эмх 

цэгцтэй, ойлгомжтой бичнэ. 

Хэлцэмж (Discussion):  Өөрийн судалгааны үр дүнг бусад судлаачдын судалгааны үр дүн, онолын янз 

бүрийн чиглэл, үзэл баримтлалтай хэрхэн холбогдох хийгээд өөрийн таамаглалаа хэрхэн баталсан, эсвэл 

үгүйсгэсэн, ямар дүгнэлтэнд хүрч байгаа зэргийг ишлэл, баримт, баталгаа нотолгоотой гаргана.  

Талархал: Эрдэм шинжилгээний ажил ямагт хамтын бүтээл байдаг. Энэ ажлын санааг олох, 

хэрэгжүүлэх, үр дүнг боловсруулах, шаардлагатай нэмэлт мэдээлэл авах, биечлэн санал солилцох 



зэргээр хамтран ажиллаж туслалцаа үзүүлсэн эрдэм шинжилгээний байгууллага, эрдэмтэд, тухайн ажлыг 

санхүүжүүлсэн байгууллага, хүмүүст хандаж талархал илэрхийлж болно. 

Ишлэл хийх ба ашигласан бүтээлийн жагсаалт: Ишлэл авах олон арга бий боловч зохиогчийн нэр, 

бүтээл хэвлэгдсэн оныг бичдэг журмыг дэлхий дахинаа илүүтэй хэрэглэдэг. /Чикаго эсвэл APA/ 

Ишлэл авахад дараах журам баримтална. үүнд: 

a) Нэг бүтээлийг нэр заан ишлэл авахдаа бичлэгийн хэлбэрээс хамааран Fagon & Үoung  

a. (1978), аль эсвэл (Murton 1963) гэх, 

b) Олон бүтээлээс нэгэн зэрэг ишлэл хийхдээ хугацааны дарааллыг баримтлах ба нэг  

зохиогчийн нэг онд гарсан хэд хэдэн бүтээлийг үсгээр ялгана. Ж: Zahavi 1972; Halliday   

1978; Arnold 1981a, b гм, 

c) Гурваас дээш зохиогч бүхий бүтээлээс ишлэл авахдаа эхний зохиогчийн нэрийн ард # et  al., ... и 

др., ... нар гм гэж товчлоод оныг бичих, 

d) Давхар ишлэл авсан бол хаалтанд хэний, ямар бүтээлээс дамжуулан авснаа заавал бичнэ. 

 

Ишлэл авсан ном зохиолын жагсаалт хийхдээ дараах нийтлэг журмыг баримтална.  

Нийгэм, хүмүүнлэгийн салбарт хуудас бүрийн доор зүүлт хийсэн байлаа ч гэсэн бүтээлийн эцэст 

ашигласан бүтээлийн жагсаалтыг бүрэн бүтнээр оруулна. 

a) Эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд нийтлэгдсэн бүтээлээс ишлэл хийхэд: 
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Вy J. R. Krebs & N. B. Davies), pp. 245-281. Oxford: Blackwell Scientific. 
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