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АГУУЛГА 

 Судалгааны өгүүллийн ач холбогдол  

  Бэлтгэх үйл явц 

 Сэтгүүлийг сонгох шалгуур 

 ЭШӨ-ийг бичих аргазүй 

 Үнэлэх буюу хянах үе шат (peer-review) 

 Ирэх хариу, түүнд хариулах 

 Анхаарах зүйлс 

 



СУДАЛГААНЫ АЧ ХОЛБОГДОЛ 

 Үндэсний ба олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдөх. 

 Тэтгэлэг, судалгааны санхүүжилт авах. 

 Нийгмийн хөгжил, сайн сайханд хувь нэмэр оруулах.  

 Аливаа бүтээгдэхүүнийг сайжруулах, чанаржуулах, 
мэдлэгийг гүнзгийрүүлэх. 

 Улс орны болон бүс нутгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах. 

 Сургалт судалгааны байгууллагын хувьд өндөр мэдлэг, 
чадавхи бүхий шинжээч, судлаач бэлдэх.  



БЭЛТГЭХ ҮЙЛ ЯВЦ 

1.Судалгааны сэдвийг нарийвчлан тогтоох 

 Хараахан шийдэгдээгүй, цаг үеийн (шинэлэг) асуудал  

 Сэдэв бодитой, хэрэгжихүйц, ач холбогдолтой байх /тухайн 
салбарт: нийгэм, эдийн засаг, менежмент, онолын ..../ 

2.Онолын суурь мэдлэгийг бүрэн эзэмшсэн байх 

3.Судалгааны түвшинг тодорхойлох 

 Сэдэвтэй холбогдох олон улсын сэтгүүлд хэвлэгдсэн 
өгүүллийг унших, 

 Хуралд оролцох, шинэ тутам онол үзэл баримтлалыг судлах 

 Нэр хүндтэй эрдэмтэн судлаачийн бүтээлийг уншиж судлах 
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 Сэтгүүлийн сэдэв, төрөл 

 Сэтгүүлийн хүртээмж, нэр хүнд, индекс, хэл 

 Импакт фактер (3 жил тутам шинэчлэгддэг)  

IF = Тухайн жилийн эш татсан зүйлийн тоо 

 Сүүлийн 3 жилд хэвлэгдсэн өгүүллийн тоо 

 Сэтгүүлд хэвлүүлэх шаардлага, шалгуур  

 Хянагдах хугацаа 

 



СЭТГҮҮЛИЙН НЭР ХҮНД 

 Редакцын зөвлөлийн гишүүд 

 Сэтгүүлд хэвлүүлж буй эрдэмтэн судлаач 

 Хөндлөнгийн үнэлэлт, дүгнэлт 

 Үндэсний, бүс нутгийн, олон улсын ангилал, 

жагсаалт 

 



H-number 

 Хувь судлаачийн болон сэтгүүлийн эш татсан индексийг 

тооцоолох аргачлал // 

 Судлаачийн түвшинг тогтоогч тооцоолдог программ: 

 Publish or Perish 

 Thomson Scientific 

 



IMPACT FACTOR 

 Tomson Reuters (JCR- Journal Citation Report) 

http://wokinfo.com/products_tools/analytical/jcr/ 

http://about.jcr.incites.thomsonreuters.com/full-titles-

2015.pdf?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign

=false 
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 Open Acces Journal Impact Factor 

https://www.omicsonline.org/about.php 

 SJR : Scientific Journal Rankings - Scimago Journal & 

Country Rank 

http://www.scimagojr.com/journalrank.php?country=FR 
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 List of journals indexed in the CAB Abstracts database 

 Springer 

 Link.springer.com 

 OPAC: the institute's library catalogue 

 OPAC Inria 

 

http://ovidsupport.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1868/~/list-of-journals-indexed-in-the-cab-abstracts-database
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ХҮРТЭЭМЖ 

 Номын сангийн өгөгдлийн санд, хайлтын сан, каталогт 
тавигддаг эсэх 

Current Contents 

CAB Direct 

WOS Web Of Science 

 Их сургууль, судалгааны төвийн номын санд байгаа 
эсэх 

 Интэрнет орчинд, нээлттэй түгээдэг эсэх 

 

http://thomsonreuters.com/en/products-services/scholarly-scientific-research/scholarly-search-and-discovery/current-contents-connect.html
https://www.cabdirect.org/
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СЭТГҮҮЛЭЭ СОНГОСОН БОЛ 

 4-5 түлхүүр үгээр мэдээллийн санд хайлт хийж, сэдвийн 
дагуу хэвлэгддэг сэтгүүлийг хайх: spingerlink.com, 
scientific.thomson.com/isi/ … 

 Тухайн сэтгүүлд гарсан сүүлийн үеийн өгүүллүүдийг 
унших /өөрийн судалгаатай харьцуулах/ 

 Тухайн салбарт таны сэдэв шинэлэг байна уу гэдгийг 
нягтлах  

 Багш, судлаач, удирдагчаасаа зөвлөгөө авах 

 Сэтгүүлийн зохиолчид зориулсан буланг үзэх 



Судалгааны үр дүн, холбогдох үзэл 

баримтлалын жагсаалт гаргах :  

 Суурь ойлголтуудыг тэмдэглэх 

 Сонирхолтой асуудал 

 Бодит шийдэл 

 Судалгааны аргазүй 

 Судлах ном, өгүүллийн жагсаалт 

 Өгүүллийн гол хэсгүүд 

 Онцлог түлхүүр санааг түүж ангилах 

 Гол санаануудыг судалж, нягталж, дэлгэрүүлэх 



АГУУЛГА БА БҮТЦИЙН ЖИШИГ 

 Судалгаа онцлог, шинэлэг байх 

 Шинжлэх ухаанд хувь нэмэр оруулахуйц 

 Хүрсэн үр дүн үнэн бодитой  

 Уялдаа холбоотой, агуулга сайтай  

 Сэдвийн хүрээнд тохирох номзүйг ашигласан 

 Эрдэм шинжилгээний хэл найруулга ойлгомжтой 

 Хэлбэр бүтцийн стандартыг баримталсан 

 Хуудасны тоо 

 



ӨГҮҮЛЛИЙН БҮТЭЦ-1 

 Гарчиг  

 Зохиогчдын нэр, харьяалал 

 Товч агуулга (Абстракт) 

 Өгүүллийн гол агуулгыг товчлох 

 Судалгааны ажлын ач холбогдол, зорилго, шинэлэг тал 

 Хяналтын буюу редакцын зөвлөлийн анхааралд өртөхүүц  

 Түлхүүр үг 

 



ӨГҮҮЛЛИЙН БҮТЭЦ-2 

 Удиртгал  

 Дэвшүүлж буй асуудал 

 Өмнөх судалгаанд хийсэн дүн шинжилгээ 

 Судалгааны аргазүй (theoretical, analytic framework) 

 Зорилго, шинэлэг дүгнэлт, үзэл, үндэслэлүүд  

 Өгүүллийн үндсэн хэсэг 

 Онолыг туршиж дэлгэрүүлсэн үр дүн 

 Шинэ онолын загварыг симуляцын аргаар нягталсан байх 

 Туршилтаар шалгасан байх 

 



ӨГҮҮЛЛИЙН БҮТЭЦ-3 

 Дүгнэлт (гол үр дүнг багцлан танилцуулах)  

 Хавсралт 

 Математик тооцоолол 

 Цахим тооцоолол 

 Талархал 

 Номзүй 

 Сүүлийн үеийн судалгаа 

 Нэр хүндтэй сэтгүүл, хэвлэлийн компани, их сургуулийн 
эмхэтгэлд  хэвлэгдсэн өгүүлэл, ном 

 



АНХААРАХ НЬ -1(Plagiat) !!!   

Дараахаас зайлсхийх: 

Бусдын санаа, судалгааны үр дүнг шинэ, онцгой гэж 

танилцуулах. 

Өөр зохиогчийн бичих хэв маягийг хуулбарлаж бичих 

Өөр зохиогчийн үзэл, санаа, аргазүй, үр дүн, бичвэрийг эх 

сурвалжийг бичихгүй ашиглах 



АНХААРАХ НЬ -2 (Plagiat) !!!  

 5 түвшинд эдгээр алдаа гардаг : 

 Түвшин 1 (хамгийн ноцтой) : Өгүүллийг  бүхэлд нь эх 

сурвалжийг дурдахгүй үгчлэн хуулах  

 Түвшин 2 : өгүүллийн аль нэг хэсгийг эх сурвалжгүй үгчлэн 

хуулах  

 Түвшин 3 : бусдын судалгааны зарим хэсгийг эх сурвалжгүй 

хуулах (догол мөр, өгүүлбэр, зураг ... )  

 Түвшин 4 : Буруу тайлбарлан ишлэх, хуудас, догол мөрийг 

заахгүй байх 

 Түвшин 5 : Өгүүллийн аль нэг хэсгийн тодорхой заалгүй үгчлэн 

хуулбарлах. 



АНХААРАХ НЬ -3  

 Хугацаа 

 Тусгай дугаарын хугацаа богино  

 Олон сэтгүүлд нэг өгүүллийг зэрэг өгөхгүй байх /хар 

жагсаалт/ 

 Өгүүллээ илгээгээд хариу ирэхгүй бол асуух боломжтой. 



ХЯНАХ ҮЙЛ ЯВЦ 

ЗОХИОГЧ СУДЛААЧ 

ХЭВЛЭЛИЙН ГАЗАР 

ХГ-ЫН ЗӨВЛӨЛ 

РЕДАКТОР /2-3 судлаач/ 



ТАТГАЛЗСАН ХАРИУ 

 Татгалзсан хариу (дахин илгээх боломжтой). 
 Өгүүллээ эргэн нягтлах 

 Редакторын ажиглалт шүүмжийг анхааралтай унших, бодитой 

эсэхэд дүгнэлт хийх 

 Өгүүллийн ойлгомжгүй зарим хэсгийг дахин бичих 

 Дэвшүүлсэн санаагаа дахин найруулах, онолын дүгнэлт тайлбарыг 

баяжуулах, шинэ туршилт, үр дүнг нэмэх  

 Редакторт тайлбар захианы хамт өгүүллээ дахин илгээх. 

 

 Татгалзсан хариу (дахин илгээх боломжгүй) 
 Ажиглалт шүүмжийг анхааралтай уншиж өгүүллээ дахин бичих 

 Өгүүллээ өөр сэтгүүлд илгээх 



ЗӨВШӨӨРСӨН ХАРИУ  

 Засвар оруулах шаардлагагүй, зөвшөөрсөн. 

 Маш ховор тохиолдол 

 Зарим нэг засвар хийх шаардлагатай, зөвшөөрсөн хариу. 
  

 Өгүүллээ засч сайжруулах 

 Редакторт оруулсан өөрчлөлтөө тайлбарлан өгүүллээ илгээх   

 Нилээн засвартай боловч зөвшөөрсөн 

 Нааштай хариу 

 Редакторын ажиглалт саналуудыг анхааралтай уншиж танилцах 

 Шаардсан өөрчлөлт засварыг хийх 

 Редакторын саналын дагуу хэрхэн өөрчилсөнөө дэлгэрэнгүй бичиж, 
өгүүллээ илгээх. 

 



АШИГЛАСАН ЭХ СУРВАЛЖ 

 http://wokinfo.com/products_tools/analytical/jcr/ 

 http://about.jcr.incites.thomsonreuters.com/full-titles-      

      2015.pdf?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false 

 https://www.omicsonline.org/about.php 

 http://www.scimagojr.com/journalrank.php?country=FR 

 List of journals indexed in the CAB Abstracts database 

 Springer 

 Link.springer.com 

 OPAC: the institute's library catalogue 

 Current Contents 

 CAB Direct 

 WOS Web Of Science 
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