
Бо ќарори Шўрои олимони 
ДДОТ ба номи Садриддин Айнї   
аз «___» ______ соли 2014, № ___ 
тасдиќ шудааст 

 
НИЗОМНОМАИ 

низоми кредитии тањсилот дар Донишгоњи давлатии  
омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
1.Ќоидањои умумї 

 
 1.Низомномаи мазкур маќсад, вазифа ва тартиби татбиќи низоми 
кредитии тањсилотро дар Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон 
ба номи Садриддин Айнї (минбаъд Донишгоњ) муайян мекунад. 
 2.Низоми кредитии тањсилот дар Донишгоњ бо маќсади таъмини 
болоравии сифати таълим, сафарбар намудани донишљўѐн барои идомаи 
тањсил дар муассисањои тањсилоти олии касбии кишвар ва мамлакатњои 
хориљї, воридшавии Љумњурии Тољикистон ба фазои ягонаи тањсилоти 
љањонї ва татбиќи Баѐнияи Болония амалї карда мешавад.   
 3.Низоми кредитии тањсилот дар Донишгоњ дар асоси Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф», Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд 
аз муассисаи олии таълимї», Низомномаи низоми кредитии тањсилоти 
муассисањои тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон, ки бо ќарори 
мушовараи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон тасдиќ 
шудааст  ва бандњои  (26,32,40,42,44,46,47,51,52, 55,57,61,72,73,74,75,76,77, 
78,131,141,161,162) Оиннома ва Низомномаи Донишгоњи давлатии 
омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї, њамчунин 
Низомномаи  мазкур ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќии соњаи маорифи 
Љумњурии Тољикистон амалї мегардад.  

 
2.Мафњумњои асосї 

 
4. Мафњумњои асосии Низомнома: 
Таќвими академї (Academic Calendar) - њуљљатест, ки дар он 

даврањои ташкил ва гузаронидани њафтањои ташкилї (муаррифии 
фанњои њатмї ва интихобї, баќайдгирии донишљўѐн), њафтањои таълими 
назариявї, ќабули имтињонњои фосилавї (рейтингњои 1 ва 2) дар њар як 
давраи академї (семестрњои тирамоњї ва бањорї), сессияњои имтињонї 
(зимистона ва тобистона), таљрибомўзињо, триместр ва таътил 
(зимистона ва тобистона) дар соли тањсил бо нишон додани рўзњои 
истироњат ва идњо дарљ меѐбанд.  

Давраи академї (Term) - давраи муайяни тањсил, ки аз тарафи 
Донишгоњ (кафедраи тахассусї) муайян гардида, вобаста ба он маљмуи 
санадњои меъѐрии њуќуќї тањия карда мешаванд. Миќдори њафтањои 
таълими назариявї дар як давраи академї (Term) вобаста аз таљрибаи 



љањонии ба даст овардани тањсилоти олии касбї ва бо назардошти 
хусусиятњои миллї дар Донишгоњ 16 њафтаро дар бар мегирад. 

Фанњои њатмї - гуруњи фанњои таълимие, ки омўзиши онњо тибќи 
талаботи Стандарти давлатии тањсилоти олии касбї ва наќшањои 
таълимии самт (ихтисос)-њои дар Донишгоњ амалкунанда њатмї 
мебошад.  

Фанњои интихобї (элективї) - гурўњи фанњои таълимие, ки барои 
самт (ихтисос)-њои амалкунандаи Донишгоњ дар асоси алтернативї ва 
дархости кордињанда пешнињод карда шуда, аз љониби донишљў вобаста 
ба хоњиши ў интихоб карда мешаванд.  

Барномаи кории фан (Syllabus) - њуљљати асосии таълимию методие 
мебошад, ки дар он таснифоти фанни таълимї, маќсад, вазифањо ва 
мазмуни мухтасари он, мавзўъ ва давомнокии машѓулиятњои дарсї, 
мавзуъњои кори мустаќилонаи донишљў бо роњбарии омўзгор, намунаи 
супоришњо барои кори мустаќилонаи донишљўѐн, саволномањои тестї, 
рўз ва ваќти гузаронидани машварат, талаботи омўзгор нисбат ба 
азхудкунии барномаи таълимии фан, меъѐри бањогузорї, холњои 
њавасмандгардонї ва љаримавї барои иљрои тамоми шаклњои корњои 
таълимї, номгўи адабиѐти њатмию иловагии истифодашаванда, љадвали 
гузаронидани машѓулиятњои дарсї, санљишњои љорї ва имтињонњои 
фосилавї, раќами телефон ва суроѓаи электронии омўзгор дарљ меѐбанд.  

Кори мустаќилонаи донишљў - њамчун амали донишљў дар љодаи 
мустаќилона азхуд намудани барномаи таълимии фан аз рўи мавзуъњо ва 
супоришњои алоњида пешбинї шуда, аз љониби Донишгоњ (кафедра) бо 
адабиѐти таълимию методї ва дастурњо пурра таъмин гардонида 
мешавад. Корњои мустаќилонаи донишљў, ки дар шакли супоридани 
тестњо, реферат, эссе, муаррифї (презентатсия)-и маводи љамъоварда, 
дифои кор (лоиња)-њои курсї, њисобот оид ба таљрибаомўзї иљро 
мегардад, аз тарафи омўзгор бањогузорї карда мешавад.  

Кори мустаќилонаи донишљў дар шароити татбиќи низоми 
кредитии тањсилот дар ду шакл иљро карда мешавад:  

-кори мустаќилонаи донишљў бо роњбарии омўзгор;  
-кори мустаќилонаи донишљў. 
Кори мустаќилонаи донишљў бо роњбарии омўзгор - дар шакли 

корњои таълимии аудиторї муќаррар карда шуда, бо љалби омўзгорони 
фаннї тибќи љадвали гузаронидани машѓулиятњои дарсї, ки дар асоси 
пешнињоди маркази баќайдгирї ва машваратї дар мувофиќа бо 
садорати факултет аз тарафи муовини ректор оид ба таълим тасдиќ 
карда шудааст, гузаронида мешавад.  

Кори мустаќилонаи донишљў - њамчун фаъолияти берун аз 
аудитория мутаќилона азхуд намудани маводи иловагии таълимї  
(супоришњои хонагї оид ба мавзуъњои алоњида, навиштани реферат, 
омода намудани маводи муаррифишаванда), љамъоварии мавод барои 
таълифи кор (лоиња)-њои курсї, кори хатмкунии бакалавр (кори 
дипломии мутахассис), рисолаи илмии магистр муќаррар карда шудааст.   



Низоми холдињї-рейтингї - низоми марњила ба марњила дар рафти 
машѓулиятњои дарсї, иљрои кори мустаќилона (кори мустаќилонаи 
донишљў бо роњбарии омўзгор ва кори мустаќилонаи донишљў), 
супоридани имтињонњои фосилавї) љамъ овардани холњо аз тарафи 
донишљўѐн ва дар ин асос ба имтињони љамъбастї иљозат гирифтани 
онњо мебошад. Миќдори умумии холњо барои иљозат гирифтан ба 
имтињони љамъбастї бояд на камтар аз 25 хол муќаррар карда шавад. 
Дар асоси холњои бадастовардаи донишљўѐн ифодаи ададї ва њуруфии 
дараљаи азхудкунии барномањои фанњои таълимї, сатњи донишандўзї ва 
натиљаи фаъолияти таълимии онњо муайян карда мешавад. 

Имтињони фосилавї (рейтинг) - шакли назоратест, ки бо маќсади 
муайян намудани дараљаи азхудкунии барномањои фанњои таълимї аз 
љониби донишљўѐн дар давоми њар як давраи академї (нимсолаи 
тирамоњї ва бањорї) ду маротиба гузаронида мешавад. Имтињони 
фосилавї бо донишљўѐн аз рўи фанњое, ки дар наќшаи таълимии фардии 
онњо дарљ ѐфтаанд, аз љониби омўзгорони фаннї (тибќи љадвали 
тасдиќгардида) гузаронида мешавад. 

Имтињони љамъбастї - њамчун шакли нињоии назорат аз рўи 
дараљаи азхудкунии барномањои таълимии фанњо аз љониби донишљўѐн 
муайян карда шуда, тибќи талаботи наќшањои таълимии самт (ихтисос)-
њои амалкунандаи Донишгоњ барои њар як давраи академї дар баробари 
ба охир расидани њафтањои таълими назариявї, дар асоси фармоиши 
ректор оид ба тартиби ташкил ва гузаронидани сессияњои имтињонї 
(зимистона ва тобистона) ќабул карда мешавад. Имтињони љамъбастї бо 
истифода аз технологияи иттилоотї (компютер) ѐ ба таври анъанавї 
(шифоњї, ќабули корњои хаттї, эљодї) аз љониби комиссияе, ки њайати 
онро ректори Донишгоњ таъин менамояд, гузаронида мешавад.       

Апеллятсия - амалест, ки бо маќсади муайян намудан ва ислоњи 
бањогузории ѓайриобъектии гузошташуда ба дараљаи донишандўзии 
донишљўѐн гузаронида мешавад.  

Триместр - њамчун семестри иловагии таълими назариявї ва 
супоридани имтињонњо муайян карда шуда, дар як соли тањсил ду 
маротиба (дар даврањои таътили зимистона - моњњои январ-феврал ва 
тобистона - моњњои июн-июл) гузаронида мешавад. Ба он донишљўѐне, 
ки дар давраи асосии сессияњои имтињонї (зимистона ва тобистона) аз 
фанњои таълимї дорои ќарзњои академї гардидаанд, донишљўѐне, ки 
барќарор мешаванд ва донишљўѐне, ки дар асоси интиќолѐбї аз дигар 
муассисањои таълимии тањсилоти олии касбї ба Донишгоњ, аз як ихтисос 
ба ихтисоси дигар аз рўи наќшаи таълимї фарќият месупоранд, роњ дода 
мешаванд. Машѓулиятњо дар триместр мувофиќи натиљањои давраи 
академї ва ќарорњои комиссияи барќарору интиќоли Донишгоњ 
гузаронида мешаванд.       

Таљрибаомўзї - њамчун љузъи муњими иљро намудани талаботи 
наќшаи таълимї аз рўи самт (ѐ ихтисос)-њои амалкунандаи Донишгоњ 
муќаррар карда шуда, бевосита дар давоми соли тањсил, дар баробари ба 
анљом расидани давраи академї ташкил ва гузаронида мешавад. Барои 



дарѐфти зинањои гуногуни тањсилот (бакалавриат (мутахассис), 
магистратура, докторантура (доктор PhD)) тибќи талаботи наќшањои 
таълимии самт (ихтисос)-њои дар Донишгоњ амалкунанда ташкил ва 
гузаронидани таљрибаомўзињои таълимї, сањрої, истењсолї, 
пешаздипломї, омўзгорї (барои ихтисосњои равияи омўзгорї) пешбинї 
карда мешавад.  

Сабаќгардонї- бо маќсади пурра омўхтани барномаи таълимии фан 
дар њар як давраи академї (семестр) бинобар роњ додани донишљўѐн ба 
зуњуроти бесабаб дарсшиканї кардан, дар раванди таълим ва имтињонти 
фосилавї ба холњои паст (камтар аз 50 хол) соњиб шудани онњо бо 
пешнињоди Маркази баќайдгирї ва машавратї, садорати факултетњо ва 
кафедрањо амалї карда мешавад. Барои ташкил ва гузаронидани 
сабаќгардонї омўзгори фанни таълимї ва мудири кафедра масъул 
мебошад. Донишљў пас аз пардохти маблаѓи соатњои таълимии 
азхуднашуда,  ки њаљми онро «Низомнома оид ба сабаќгардонии 
донишљўѐн дар Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи 
Садриддин Айнї» муќаррар кардааст, имконияти сабаќгардонї 
карданро пайдо мекунад.   

1 соати академї - њамчун воњиди хурдтарини ифодакунандаи сарфи 
мењнат ва ваќти донишљўѐн, иљро намудани сарбории таълимии 
омўзгорон муайян карда шудааст. 1 соати академї дар низоми кредитии 
тањсилот ба 50 даќиќа баробар аст. 

1 кредит - њамчун воњиди ифодакунандаи сарфи мењнат ва ваќти 
донишљўѐн, иљро намудани сарбории таълимии омўзгорон муайян карда 
шудааст, ки дар чањорчўбаи он донишљўѐн ва омўзгор њар њафта ва дар 
давоми як давраи академї (16 њафта) фарогири 50 даќиќа машѓулиятњои 
фаъол ва 100 даќиќа корњои мустаќилона (аз љумла, 50 даќиќа корњои 
мустаќилонаи донишљў бо роњбарии омўзгор) мегарданд. 

 
3.Банаќшагирї ва ташкили раванди таълим дар Донишгоњ 

 
5.Раванди таълим дар низоми кредитии тањсилоти Донишгоњ тибќи 

барнома ва наќшањои таълимие, ки аз тарафи Вазорати маориф ва илми 
Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда шудаанд, сурат мегирад. Вазифањои 
асосии Донишгоњ њангоми ташкили раванди таълим бо истифода аз 
технологияи кредитии таълим дар шакли ташаккули њаљми дониш 
вобаста ба зинањои тањсилот, ташкили шароит љињати то њадди нињої 
фардї гардонидани раванди таълим, тањкими маќом ва самаранокии 
кори мустаќилонаи донишљў муайян карда шудаанд.  
  6.Барои татбиќи низоми кредитии тањсилот дар Донишгоњ оид ба 
њар як самт (ихтисос) шаклњои зерини наќшањои таълимї тањия ва 
истифода мешаванд:   

-наќшаи таълимии намунавї - аз љониби Вазорати маориф ва илми 
Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда шуда, мазмун ва њаљми сарбории 
таълимии донишљўѐни Донишгоњро муайян мекунад; 



-наќшаи таълимии фардї - аз тарафи њар як донишљў бо маслињати 
мушовири академї (эдвайзер) тањия шуда, самт (траектория)-и тањсилоти 
ўро дар Донишгоњ муайян мекунад; 

-наќшаи таълимии корї - дар асоси наќшањои таълимии намунавї ва 
фардї тањия шуда, барои тартиб додани љадвали раванди таълим, њисоб 
кардани њаљми мењнатталабии донишљўѐни Донишгоњ оид ба фанњои 
таълимї ва сарбории таълимии омўзгорон истифода мешавад. 

7.Њаљми мењнатталабии фаъолияти таълимии донишљўѐни 
Донишгоњ ва сарбории таълимии омўзгорон дар шароити истифодабарї 
аз технологияи кредитии таълим оид ба наќшањои таълимии њамаи 
зинањои тањсилот бо кредитњо (воњидњои санљишї) ифода карда 
мешавад.  

8.Њаљми мењнатталабии фаъолияти таълимии донишљўѐни 
Донишгоњ вобаста ба азхудкунии барномањои таълимии фанњо ба њисоби 
як кредит (як воњиди санљишї) барои зинањои алоњидаи тањсилоти олии 
касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї бо таносуби 
зайл муќаррар карда мешавад:  

-барои барномаи «бакалавриат (мутахассис)» - на камтар аз 24 соати 
академї (8 соати дарси аудиторї, 8 соати корњои мустаќилонаи донишљў 
бо роњбарии омўзгор ва 8 соати корњои мустаќилонаи донишљў); 

-барои барномаи «магистратура» - на камтар аз 32 соати академї (аз 
љумла 8 соати дарси аудиторї, 8 соати корњои мустаќилонаи магистр бо 
роњбарии омўзгор ва 16 соати корњои мустаќилонаи магистр); 

-барои барномаи «докторантура (доктор PhD)» - на камтар аз 40 
соати академї (аз љумла 8 соати дарси аудиторї, 8 соати корњои 
мустаќилонаи докторант бо роњбарии мушовири илмї (роњбари илмї) ва 
24 соати корњои мустаќилонаи докторант).  

9.Ташкили раванди таълим дар як соли тањсил дар асоси таќвими 
академї ва наќшаи таълимии корї аз рўи самт (ихтисос), ки аз тарафи 
ректор ва бо ќарори Шўрои олимони Донишгоњ тасдиќ карда шудааст, 
ба роњ монда мешавад.   
 10.Соли тањсил дар Донишгоњ аз даврањои академї (Term), таътил 
ва таљрибаомўзї иборат аст. Дар курси нињоии давраи тањсил дар 
Донишгоњ донишљўѐн аз аттестатсияи нињоии давлатї гузаронида 
мешаванд. Давраи академї вобаста ба шакли он аз 16 њафтаи таълими 
назариявї иборат буда, барои триместр (семестри иловагї) то 10 њафта 
људо карда мешавад. Барои ќабули имтињонњои фосилавї (рейтингњои 1 
ва 2) дар њар як давраи академї 2 њафта људо карда мешавад. Пас аз њар 
як давраи академї ба донишљўѐн таътил муќаррар карда мешавад, ки 
давомнокии он дар як соли тањсил бояд на камтар аз 9 њафтаро ташкил 
дињад. 

11.Давомнокии триместр (семестри иловагї) дар давраи тањсил дар 
Донишгоњ ба таври истисно дар њаљми то 6 њафта барои ду давраи 
академї (пас аз нимсолаи тирамоњї ва  бањорї)-и соли тањсил дар назар 
дошта мешавад, ки он бо маќсади ќонеъ гардонидани талаботи 
донишљўѐн љињати гирифтани таълими назариявии иловагї, бартараф 



намудани ќарзњои академї, супоридани фарќиятњо аз рўи наќшањои 
таълимї, аз худ намудани миќдори умумии кредитњо (воњидњои 
санљишї) барои фанњои њатмї ва ба њисоб гирифтани дастовардњои 
донишљў гузаронида мешавад.  

12.Банаќшагирии сарбории таълимии омўзгор дар шароити 
истифодабарї аз технологияи кредитии таълим тавассути кредитњо 
(воњидњои санљишї) дар шакли сарбории таълимии фаъол (гузаронидани 
корњои таълимї дар асоси љадвали дарсии тасдиќшуда бевосита бо 
донишљўѐн дар аудитория) ва сарбории таълимии ѓайрифаъол (намудњои 
дигари корњои таълимї, ки берун аз аудитория иљро карда мешаванд) ба 
њисоб гирифта мешавад. 

13.Давомнокии ваќти баъзе шакли корњои таълимї аз ќабили 
машѓулиятњои студиявї, озмоишї ва тарбияи љисмонї гуногун буда, як 
соати академї барои гузаронидани машѓулиятњои студиявї, озмоишї ва 
тарбияи љисмонї барои самт (ихтисос)-њои ѓайритахассусї - ба 75 даќиќа 
баробар мебошад.  

14.Як соати академии њамаи навъњои таљрибаомўзї, корњои илмї- 
тадќиќотї, аттестатсияи нињоии давлатї ба 50 даќиќа баробар аст. 
 15.Барномањои зинаи тањсилоти бакалавриат (мутахассис) аз 
бахшњои зерин иборат мебошанд: 

а) бахши фанњои гуманитарї; 
б) бахши фанњои табиї-риѐзї; 
в) бахши фанњои умумикасбї; 
г) бахши фанњои тахассусї; 

 16.Таносуби њаљми мењнатталабии фанњои њатмї ва интихобиро 
дар наќшаи таълимї аз рўи самт (ихтисос)-и амалкунанда Шўрои 
олимони Донишгоњ дар мувофиќа бо Вазорати маориф ва илми 
Љумњурии Тољикистон муайян мекунад. Њиссаи фанњои интихобї дар 
наќшањои таълимї бояд 25-35%-ро ташкил дињад. 

17.Наќшаи таълимии фардии донишљў дар шакле, ки Донишгоњ 
муќаррар намудааст, дар асоси наќшаи таълимии заминавї барои њар як 
соли тањсил шахсан аз тарафи донишљў бо маслињати мушовири академї 
(эдвайзер) тартиб дода мешавад. Ин наќша аз тарафи садорати факултет 
тасдиќ шуда, нусхањои он дар садорати факултет, маркази баќайдгирї ва 
машварат, инчунин дар дасти донишљў нигоњ дошта мешавад. Дар 
мавриди тањияи наќшаи таълимии фардї Донишгоњ ўњдадор аст, ки 
номгўи фанњо ва ному насаби омўзгорони фанниро (бо нишон додани 
вазифа, дараља ва унвони илмии онњо) барои интихоби донишљў 
пешнињод намояд.   

18.Барои дарѐфти дараљаи академии бакалавр (муњлати тањсил - 4 
сол) аз худ намудани 240 кредит (љадвалњои 1) ва барои дарѐфти дараљаи 
академии мутахассис (муњлати тањсил 5 сол) аз худ намудани 300 кредит 
(љадвали 2) њатмї мебошад. Дар Донишгоњ кредитњои барои 
таљрибаомўзии таълимї ва истењсолї (12 кредит), иљрои рисолаи 
хамткунї ва аттестатсияи нињоии давлатї (4 кредит) пешбинишуда ба 
миќдори умумии 240 кредитњои барои дарѐфти дараљаи академии 



бакалавр ва 300 кредитњои барои дарѐфти дараљаи академии мутахассис 
муќарраргардида дохил мешаванд.  

19.Барои бомуваффаќият дар муњлати муќарраршуда (на камтар аз 
4 (ѐ 5) сол) хатм намудани зинаи тањсилоти «бакалавриат (ѐ мутахассис)» 
миќдори кредитњо (воњидњои санљишї) дар наќшаи таълимии фардї 
барои як соли тањсил бояд на камтар аз 60 кредитро ташкил дињад. Яъне 
донишљў дар њар як давраи академї ба њисоби миѐна бояд на камтар аз 
30 кредит (аз он љумла 100% фанњои њатмї)1-ро аз худ кунад (замимањои 
1 ва 2).  

20.Сарбории таълимии омўзгор барои як соли тањсил дар асоси 
наќшаи таълимии кории амиќгардидаи самт (ихтисос), ки бо назардошти 
натиљаи тањлил ва бањисобгирии наќшањои таълимии фардии донишљўѐн 
тањия шудааст, њисоб карда мешавад.  

21.Сарбории таълимии омўзгор барои як соли тањсил бо ќарори 
Шўрои олимони Донишгоњ дар њаљми як воњиди корї вобаста ба вазифа, 
дараља ва унвони илмї ба истиснои сарбории таълимии омўзгорони 
кафедраи тарбияи љисмонї муќаррар карда мешавад. 

Сарбории таълимии омўзгорони кафедраи тарбияи љисмонї дар 
њаљми як воњиди корї барои як соли тањсил ба миќдори 51 кредит  (816 
соат) муќаррар карда мешавад.  

22.Як воњиди корї пурра аз соатњои фаъол (лексия, амалї, 
семинарї, лабораторї, корњои мустаќилонаи донишљў бо роњбарии 
омўзгор) иборат набуда, балки соатњои ѓайрифаъол, соатњои барои 
ќабули имтињонњои фосилавї ва љамъбастї, гузаронидани мусоњибањо, 
роњбарии кор-лоиња)-њои курсї, таљрибаомўзињо, кор (лоиња)-и 
хатмкунии бакалавр (кор (лоиња)-и дипломии мутахассис) ва рисолаи 
илмии магистр иљрошавандаро низ дар бар мегирад. 

23.Таносуби соатњои сарбории таълимии фаъол ва ѓайрифаъоли 
омўзгор барои як воњиди корї бо ќарори Шўрои олимони Донишгоњ 
муќаррар карда мешавад.  

24.Таќсимоти кори беруназаудиторї вобаста ба њаљми 
мењнатталабии фанњои алоњида ба ваколати ќисми таълим, садорати 
факултетњо ва кафедрањо вогузор карда мешавад. 

25.Донишгоњ (кафедра) барои бо маводи таълимию методї пурра 
таъмин намудани раванди таълим љавобгў аст. Барои њар як самт 
(ихтисос)-и амалкунанда дар факултет бояд маводи таълимию методии 
зерин омода карда шаванд: 

-барномањои таълимии заминавї аз тамоми фанњои омўхташаванда 
(мувофиќи наќшаи кории таълимї); 

-барномаи кории фан (Syllabus); 
-мавод барои машѓулиятњои аудиторї оид ба њар як фанни 

таълимї (матни лексияњо, наќшањои дарсњои семинарї, амалї ва 
озмоишї); 

                                                             
1Барои ихтисосњои равияи омўзгории зинаи бакалавр дар семестрњои  6, 7  ва зинаи 

мутахассис дар семестрњои 8,9 – 20-24 кредит. 



-маљмуи аѐният ва маводи ѐрирасон (маводи таќсимшаванда) барои 
гузаронидани машѓулиятњои аудиторї; 

-мавод барои иљрои корњои мустаќилонаи донишљў бо роњбарии 
омўзгор (супоришњои вазифаи хонагї, маљмии саволњо ва супоришњои 
тестї, намунаи рефератњо, эссе, корњо (лоињањо)-и курсї) ва кори 
хатмкунии бакалавр (кори дипломии мутахассис), рисолаи илмии 
магистр, китобњои дарсї ва дастурњои таълимї дар намуди чопї ва 
электронї; 

-мавод барои гузаронидани таљрибаомўзї (наќша ва барномањои 
таљрибаомўзии таълимї, омўзгорї ва истењсолї, шаклњои њуљљатњои 
њисоботї ва ѓайра). 

26.Донишгоњ бояд тибќи талаботи ќонунгузории амалкунандаи 
Љумњурии Тољикистон Стандарти давлатии тањсилоти олии касбї ва 
дигар санадњои меъѐрии њуќуќиро тавре ташкил намояд, ки онњо ба 
талаботи азхуд намудани барномањои таълимии тамоми фанњои наќшаи 
таълимии самт (ихтисос)-њо ва соњибкасб гардидани донишљў пурра 
љавобгў бошанд. 

27.Раванди таълим дар шакли ташкил ва гузаронидани корњои 
зерин амалї карда мешавад: 

а) машѓулиятњои аудиторї:  
-лексияњо;  
-машѓулиятњои амалї (семинарњо, коллоквиумњо ва бозињои 

касбї); 
-корњои озмоишї (лабораторї); 
-корњои мустаќилонаи донишљўѐн бо роњбарии омўзгор. 
б) машѓулиятњои беруназаудиторї: 
-машваратњо (мусоњибањои фардї); 
-корњои мустаќилонаи донишљў (тањияи конспектњо, иљрои 

супоришњои омўзгор, аз ѐд намудани матнњо, омода намудани 
презентатсияњо (муаррифии мавзуи иљрошуда) ва ѓайра); 

-конференсияњо, семинарњо, мизњои мудаввар ва ѓайра. 
в) назорати сатњи донишазхудкунии донишљўён: 
-корњои санљишї (эссе, реферат ва ѓайра); 
-имтињонњои фосилавї; 
-санљишњои тестии назоратї (хаттї ѐ компютерї);  
-санљишњои деффернсиалї; 
-лоиња ва корњои курсї, инчунин дигар намуди корњои ба тахассус 

вобаста. 
г) аттестатияи љорї: 
-имтињони тестии љамъбастї аз фанњои алоњида; 
-њисоботи таљрибаомўзињо. 
д) аттестатсияњои нињоии давлатї:  
-дифои кор (лоиња)-и хатмкунии бакалавр (кор (лоиња)-и дипломии 

мутахассис), рисолаи илмии магистр; 
-аттестатсияи нињоии давлатї аз фанњои тахассусї. 



28.Донишгоњ ўњдадор аст, ки њамаи довталабон ва донишљўѐнро бо 
ќоидањои ташкили раванди таълим шинос намояд.  

29.Маълумот оид ба ќоидањои ташкили раванди таълим дар тахтаи 
эълонњои комиссияи ќабул (дар шакли чопї) ва сомонаи Донишгоњ (дар 
шакли электронї) љой дода мешавад.  

30.Баќайдгирии донишљўѐн љињати номнависшавї ба омўзиши 
фанњои таълимї (њатмї, интихобї (элективї)), интихоби омўзгорони 
фаннї (барои фанњои њатмї) аз љониби Маркази баќайдгирї ва 
машваратї дар њамкорї бо кафедрањо барои соли тањсили оянда ташкил 
ва гузаронида мешавад.  

31.Донишљўѐни курси аввал то оѓози соли нави тањсил (25-30 
август) аз садорати факултет эдвайзер) варианти барои курси якум 
омодашудаи наќшаи таълимии намунавиро гирифта, дар он (пас аз 
маслињати эдвайзер) то 10 сентябри соли тањсили љорї метавонад то 10% 
таѓйироту иловањо ворид намоянд. Пас аз гузаштани муњлати 
муќарраргардида ворид намудани таѓйироту иловањо дар наќшаи 
таълимии фардї дар давоми соли тањсил ќатъиян манъ аст.  

32.Донишљўѐни курсњои болої, баъди муаррифии фанњо, наќшаи 
таълимии фардии худро барои соли тањсили оянда (дар шакли 
муќарраршуда, дар њолати зарурї, пас аз маслињати эдвайзер) тартиб 
дода, имзо мегузоранд ва санаи онро гузошта, то 1 июн ба садорати 
факултет месупоранд. Онњо метавонанд то 10 сентябри соли нави тањсил 
ба наќшаи таълимии фардии худ аз миќдори умумии кредитњо (воњидњои 
санљишї) дар њаљми то 10% таѓйирот ворид намоянд. Дар ин маврид 
донишљў ба садорати факултет бо дархости хаттї (дар шакли 
муќарраршуда) мурољиат мекунад. 

33.Маркази баќайдгирї ва машваратї дар якљоягї бо садорати 
факултет дар асоси ќарори Шўрои олимони Донишгоњ шумораи зарурии 
њадди аќали донишљўѐнро барои ташкил кардани гуруњ аз фанни 
таълимї (њатмї ѐ интихобї) ва шумораи њадди аксари донишљўѐнро 
барои ташкил намудани љамъгуруњњо ѐ гуруњњои академии якљоя 
(потокњо) муќаррар менамояд.  

34.Дар њолати то 1 июн барои омўзиши ин ѐ он фанни интихобї 
номнавис шудани теъдоди аз њадди аќали муќарраршуда камтари 
донишљўѐн, ин фан ба наќшаи таълимии корї ворид карда намешавад. 
Садорати факултет барои дар ин бора огоњ намудани донишљўѐн эълон 
медињад ва ба ќисми таълим ба таври хаттї ахбор пешнињод менамояд. 
Донишљўѐне, ки барои омўзиши ин фан номнавис шудаанд, бояд то 25 
август ба садорати факултет оид ба ворид намудани таѓйирот дар 
наќшаи таълимии фардї бо дархост мурољиат намоянд.  

35.Дар мавриди ба машѓулияти дарсии ин ѐ он омўзгор номнавис 
шудани теъдоди аз њадди аксари муќарраршуда зиѐди донишљўѐн, 
садорати факултет барои омўзиши ин фан гурўњи дуюмро таъсис медињад 
ва ба он омўзгори собиќадорро таъин мекунад. Дар ин њолат донишљўѐн 
ба гурўњњо мувофиќи сана ва навбати номнависшавї таќсим карда 
мешаванд. 



36.Њангоми аз курс ба курс гузаронидани донишљў ва аз љониби ў 
ба садорати факултет дар муњлати муќарраршуда пешнињод нагардидани 
наќшаи таълимии фардї, садорати факултет њуќуќ дорад, ки барои 
муайян намудани самт (траектория)-и тањсилоти ў наќшаи таълимии 
намунавиро њамчун асос истифода барад.   

37.Дар натиљаи тањлили наќшањои таълимии фардї садорати 
факултет наќшањои таълимии кориро аз рўи самт (ихтисос)-њои 
амалкунанда тањия намуда, то оѓози соли нави тањсил (то 30 август) 
љадвали дарсї тартиб медињад. 

38.Донишгоњ раванди таълимро бо тамоми шароит ва воситањои 
зарурї (бино, аудитория, таљњизоти таълимї, маводи харљшаванда, 
объектњои таљрибаомўзї) бояд таъмин намояд. 

39.Дигар намудњои фаъолияти Донишгоњ, ки ба ташкили раванди 
таълим вобаста нестанд (ќабули донишљўѐн, ѐрии тиббї ва ѓайра), дар 
асоси санадњои меъѐрии њуќуќии соњаи маориф амалї мегарданд.   

 
4.Низоми назорат ва бањодињї ба дараљаи азхудкунии фанњо 

 
40.Назорати дараљаи азхудкунии барномаи таълимии њар як фан аз 

љониби донишљў дар доираи низоми холдињї-рейтингї амалї гардонида 
мешавад. 

41.Шўрои олимони Донишгоњ Ќоидањои умумии низоми холдињї-
рейтингї ва Низомномаи бањодињї ба дараљаи азхудкунии барномањои 
таълимии фанро дар Донишгоњ тасдиќ менамояд. Садорати факултет ва 
кафедрањо бошанд, барои фанњои алоњида вобаста ба њаљми 
мењнатталабии омўзиши онњо ва барои њар як давраи академї наќша ва 
љадвалњои ќабули имтињонњои фосилавї (рейтингњои 1 ва 2) ва 
љамъбастиро тартиб медињанд. 
42.Аз рўи натиљаи аттестатсияи љорї ба донишљў мувофиќи «Ќоидањои 

умумии низоми холдињї-рейтингї дар Донишгоњ» бо назардошти 

дараљаи азхудкунии барномањои таълимї  ва малакањои касбии оид ба 

њар як фан азбарнамудаи ў бањогузорї карда мешавад.   

43.Донишљўе, ки аз рўи натиљањои имтињонњои фосилавї 
(рейтингњои 1 ва 2) ва љамъбастї оид ба ин ѐ он фанни таълимї бањои F 
(ѓайриќаноатбахш) гирифтааст (ба истиснои њолатњое, ки бо сабаби 
узрнок ба имтињонњо њозир нашудааст), барои такроран супоридани 
имтињон роњ дода намешавад.  

44.Дар асоси муайян намудани натиљањои нињої (бањои умумї)-и 
донишљўѐн оид ба азхудкунии барномањои таълимии фанњо Маркази 
баќайдгирї ва машваратї рейтинги академии онњоро муайян мекунад. 
Рейтинги академии баланд ба донишљў имкон медињад, ки имтиѐзњои аз 
тарафи Донишгоњ муќарраршударо соњиб гардад. 

45.Њар як донишљў метавонад аз садорати факултет, Маркази 
баќайдгирї ва машваратї ва сомонаи Донишгоњ оид ба натиљаи 
рейтинги академии худ маълумоти муфассалу асоснок гирад.   



46.Агар донишљў дар давоми як давраи академї на камтар аз 80% 
кредитњо (аз љумла 100% кредитњои фанњои њатмї)-ро соњиб шавад, он 
гоњ ў имконияти дар давраи академии оянда идома додани тањсилро 
пайдо мекунад.  

47.Агар донишљў дар давоми соли тањсил миќдори аз 80% камтари 
кредитњоро аз худ кунад, такроран дар курс тањсил менамояд ва агар аз 3 
ва зиѐда фанњои њатмї дорои ќарзї академї гардад, аз Донишгоњ хориљ 
карда мешавад.  

48.Донишљў бо хоњиши худ ва розигии ректори Донишгоњ барои ба 
сафи донишљўѐн барќарор шудан, метавонад миќдори кредитњои зарурї 
(аз љумла 100% кредитњои фанњои њатмї)-ро, ки мувофиќи наќшаи 
таълимии фардї аз худ карда натавонистааст, аз нав азхуд кунад.    

49.Дар њолате ки ќисми зиѐди донишљўѐн  аз ин ѐ он фанни таълимї 
дорои ќарзи академї мегарданд, садорати факултет метавонад (бо 
назардошти на камтар аз њадди аќал (8 нафар), ки аз тарафи Донишгоњ 
барои ташкил намудани гуруњ љињати омўзиши фанњо муќаррар 
шудааст) бо хоњиши донишљўѐн ва интихоби омўзгор аз љониби онњо дар 
триместр машѓулиятњои дарсї ташкил намояд. Дар ин сурат донишљўѐн 
(новобаста аз шакли тањсили ройгон ва ѓайриройгон) пас аз пардохти 
маблаѓе, ки мувофиќи сметаи харољоти Донишгоњ, ки бо ќарори Шўрои 
олимони Донишгоњ барои азхуд намудани як кредит (як воњиди 
санљишї) муќаррар шудааст, ин фанро аз нав омўхта, имтињони 
љамъбастї месупоранд.    

50.Имтињонњои фосилавї (рейтингњои 1 ва 2) ва имтињони 
љамъбастї аз тарафи комиссияе, ки бо фармоиши Ректори Донишгоњ 
таъсис дода шудааст, бо иштироки омўзгори фаннї ќабул карда 
мешаванд. Имтињони љамъбастї саволњоро аз рўи њамаи мавзуъњои 
фанни таълимї, ки дар давраи академї пешбинї шудаанд, дарбар 
мегирад. Шакли имтињонро (шифоњї, тестї, хаттї) бо ќарори кафедра, 
Шўрои олимони факултет, Шўрои олимони Донишгоњ бо тартибе, ки 
муќаррар шудааст, ќабул мекунад.  

51.Имтињонњои фосилавї ва љамъбастї дар асоси ќарори Шўрои 
олимони Донишгоњ дар шакли ќабули тестњои омехта, корњои хаттї, 
шифоњї (вобаста ба хусусиятњои фанњои таълимї) ва ѐ тариќи мониторї 
дар љойњои муќаррар намудаи Раѐсати Донишгоњ ќабул карда мешаванд 
ва натиљањои онњо дар Маркази баќайдгирї ва машваратї, садорати 
факултетњо нигоњ дошта шуда, дар сомонаи Донишгоњ љой дода 
мешавад.  

52.Бањои умумї оид ба дараљаи азхудкунии барномаи таълимии 
њар як фан аз рўи натиљањои ду шакли назорат (имтињонњои фосилавї ва 
љамъбастї), ки бо гузоштани холњо ба ќайд гирифта шудаанд, муайян 
карда мешавад. 

53.Имтињонњои фосилавї (рейтингњои 1 ва 2) оид ба њар як фанни 
таълимї дар њафтањои 7 ва 14-уми таълими назариявии давраи академї 
(дар рафти гузаронидани корњои мустаќилонаи донишљў бо роњбарии 



омўзгор) ва имтињони љамъбастї дар давраи сессияњои имтињонї 
(зимистона ва тобистона) ќабул карда мешаванд. 

54.Бањои умумии донишљў оид ба азхудкунии барномаи таълимии 
њар як фан бо формулаи зерин њисоб карда шуда, бо фоиз ифода меѐбад: 
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дар ин љо: 
Иф1- эквиваленти ададии бањои имтињони фосилавии якум; 
Иф2- эквиваленти ададии бањои имтињони фосилавии дуюм; 
Иљ – эквиваленти ададии бањои имтињони љамъбастї. 
55.Ифодаи њуруфии бањои донишљў (тавассути њарфњои алифбои 

лотинї) ва эквиваленти ададии он (дар њудудї 0-4,0) аз рўи натиљаи 
бањои умумї (барои њудуди њар як 5%), ки дар асоси холњои љавобњои 
дурусти дар имтињонњои фосилавї (рейтингњои 1 ва 2) ва љамъбастї 
бадастовардаи донишљў бо истифода аз формулаи дар банди 54-и 
Низомномаи мазкур додашуда њисоб карда шудааст, ба тариќи зайл 
муайян карда мешавад  (љадвали 1). 

 
Љадвали 1 

Љадвали муайян намудани ифодаи њуруфї  
ва ададии бањои донишљў 

Бањо 
(њуруфї) 

Ифодаи 
ададиибањо 

Фоизиљавобњоидуруст 
% 

Ифодаианъанавии 
бањо 

А 4,0 10095  A  
Аъло 

А-   3,67 9590  A  

В+   3,33 9085  B  

Хуб В           3,0 8580  B  

В-   2,67 8075  B  

С+   2,33 7570 C  

Ќаноатбахш 

        C 2,0 7065 C  
C-   1,67 6560 C  

  D+   1,33 6055  D  
D 1,0 5550  D  

 Fx 0 5045  Fx  
Ѓайриќаноатбахш 

        F 0 450  F  
Эзоњ: Fx  - бањои ѓайриќаноатбахшест, ки ба донишљў њуќуќи дар омўзиши 

такрории фан иштирок накарда, дар триместр (сессияи иловагї) бе пардохти маблаѓ 
супоридани имтињони фанни мазкурро медињад. 

56.Пас аз анљоми њар як давраи академї (семестр) дар асоси ифодаи 
ададии бањоњои донишљў аз рўи фанњои алоњида холи умумии миѐнаи  
(GPA)-и ў бо истифодаи њисоби миѐнаи арифметикї њисоб карда 
мешавад (љадвали 2). 

 
 
 



Љадвали 2 
Тарзи њисоби холи умумии миѐнаи (GPA)-идонишљў дар семестр 
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1 Фалсафа 4 В 3 12  
2 Математика  4 С 2 8  
3 Информатика 6 В 3 18  
4 Таърихи халќи тољик  4 А 4 16  

5 Забони тољикї  4 А 4 16  
6 Забони русї  6 В 3 18  
7 Забони хориљї 4 С- 1,67 6,68  

Љамъи кредит ва холњо 32   94,68 2,96 

 
57.Барои аз курс ба курс гузаронидани донишљў ва хатми 

Донишгоњ њадди аќали холи умумии миѐна (GPA)-и ў муайян карда 
мешавад, ки донишљў дар давоми тањсил бояд на камтар аз онро соњиб 
шавад.  

Холи умумии миѐна (GPA)-и донишљў вобаста ба курсњо чунин 
муќаррар карда мешавад: 

-барои курси якум - 1,67; 
-барои курси дуюм - 1,75; 
-барои курсњои сеюм ва чорум (панљум) - 2,0. 
58.Донишљўѐне, ки њадди аќали холи умумии миѐнаи (GPA)-и онњо 

дар љамъбасти соли тањсил аз њадди аќали холњои умумии миѐна (GPA)-и 
дар банди 57-и Низомномаи мазкур муќаррашуда камтар аст, новобаста 
аз шакли маблаѓгузории Донишгоњ бо пардохти маблаѓ барои њар як 
кредит фанњоеро, ки аз онњо холњои кофї ба даст наовардаанд, такроран 
омўхта, имтињон месупоранд.    

59.Фармоиши ректори Донишгоњ барои аз курс ба курс 
гузаронидан, танњо нисбати донишљўѐне ба имзо расонида мешавад, ки 
холи умумии миѐна (GPA)-и онњо аз холи умумии миѐна (GPA)-и дар 
банди 57-и Низомнома муќарраршуда баланд бошад.  

60.Донишљўѐне, ки аз ин ѐ он фан бањои Ѓ (ѓайриќаноатбахш) 
мегиранд (дар сурати аз ду фанни њатмї зиѐд набудани ќарзњои академии 
онњо), бо пардохти маблаѓ барои њар як кредит дар триместр (агар ба ин 
фан шумораи њадди аќали донишљўѐн, яъне на камтар аз 8 нафар 
номнавис шуда бошанд), онро такроран омўхта, имтињон месупоранд. 
Дар њолати доштани ќарзњои академї аз фанњои интихобї, донишљў 
њуќуќ дорад, ки онњоро бо хоњиши худ ва бо маслињати мушовири 
академї (эдвайзер) иваз намояд.  

61.Ба донишљўѐне, ки дар муњлати муќарраршудаи тањсил дар 
зинаи «бакалавриат» (4 сол) на камтар аз 224 кредитњои барои таълими 
назариявї пешбинигардидаро бомуваффаќият азхуд намудаанд, пас аз 
гузаштани таљрибаомўзињо ва њимояи натиљаи онњо (дар њаљми 12 
кредит) барои гузаштан аз аттестатсияи нињоии давлатї ва дифои кори 



хатмкунї (дар њаљми 4 кредит) иљозат дода мешавад. Дар низоми 
кредитии тањсилот навиштани кори хатмкунї барои зинаи тањсилоти 
бакалавриат (ѐ кори дипломї - барои зинаи тањсилоти мутахассис) њатмї 
мебошад. 

62.Барои гирифтани иљозат ба дифои рисолаи илмї дар зинаи 
магистратура азхуд намудани барномаи таълимї дар шакли таълими 
назариявї дар муњлати муќарраршудаи тањсил (ду сол) дар њаљми на 
камтар аз 120 кредит муайян карда мешавад.     

 
5.Ташкил ва гузаронидани корњои мустаќилонаи донишљў  

дар низоми кредитии тањсилот  
 

 63.Иљрои корњои мустаќилонаи донишљў дар шароити татбиќи 
технологияи кредитии таълим дар ду шакл: корњои мустаќилонаи 
донишљў бо роњбарии омўзгор ва корњои мустаќилонаи донишљў, ки 
бевосита аз тарафи ў иљро мегардад, ба роњ монда шуда, аз 2/3 њиссаи 
њаљми умумии мењнатталабии азхудкунии барномаи таълимии њар як 
фанро ташкил медињад.  
 
 5.1.Корњои мустаќилонаи донишљў бо роњбарии омўзгор 
 
 64.Корњои мустаќилонаи донишљў бо роњбарии омўзгор бо 
маќсади гузаронидани мусоњиба ва машваратњо бо донишљўѐн, бозињои 
касбї, дисскусияњо, мизњои мудаввар, омўзиши маводи таълимии 
иловагї (вобаста ба фанни таълимї), корњои ба иљрои супоришњои 
хонагї, навиштани рефератњо, лоињањои курсї, корњои назоратии 
семестрї, тањияи њисоботњо алоќаманд ва ќабули санљишњои љорї (бо 
донишљўѐне, ки дар давраи таълимї назариявї аз фанњои алоњида холи 
паст доранд) ташкил карда мешавад.  
 65.Кредитњо (воњидњои санљишї)-и тибќи талаботи наќшаи 
таълимии самт (ихтисос)-и амалкунандаи Донишгоњ барои иљрои корњои 
мустаќилонаи донишљў бо роњбарии омўзгор оид ба фанњои таълимї 
пешбинишуда ба сарбории таълимии солонаи омўзгор дохил мешаванд. 
Масъалаи ќисман (то 50%) дар шакли машѓулиятњои аудиторї дар 
љадвали дарсї гузоштани кредитњои барои иљрои корњои мустаќилонаи 
донишљў бо роњбарии омўзгор муайянгардида бо ќарори Шўрои олимон 
тасдиќ карда мешавад. 
 66.Корњои мустаќилонаи донишљў бо роњбарии омўзгор тибќи 
талаботи наќшањои таълимии самт (ихтисос)-њои амалкунандаи 
Донишгоњ барои омўзиши њамаи фанњои таълимї (њатмї ва интихобї) 
пешбинї мешавад.   
 67.Наќша ва тарзи гузаронидани корњои мустаќилонаи донишљў  
бо роњбарии омўзгор бо нишон додани мавзуъ, вазифа ва миќдори 
соатњо дар маљмуаи таълимию методии фан, бахусус дар барномаи 
кории фан (Syllabus)  пурра дарљ карда мешавад. 



 68.Натиљаи фаъолияти таълимии донишљў оид ба иљрои корњои 
мустаќилонаи донишљў бо роњбарии омўзгор аз љониби омўзгори фан 
холгузорї карда мешавад. 
 
 5.2.Корњои мустаќилонаи доннишљў 
 

69.Методикаи ташкил ва гузаронидани корњои мустаќилонаи 
донишљў ба мазмуну мундариља ва хусусиятњои фанни таълимии 
омўхтаванда, њаљми соатњои ба тадриси он људокардашуда, шакли 
супориш, хусусиятњои фардии донишљў ва шароити фаъолияти таълимї 
вобастагї дорад.  
 70.Раванди ташкил ва гузаронидани корњои мустаќилонаи донишљў 
дар худ даврањои зеринро дар бар мегирад: 
 -давраи тайѐрї (муайян намудани маќсад, тартиб додани барнома, 
омодагии таъминоти методї, таљњизот);  
 -давраи асосї (татбиќи барнома, истифода кардани тарзњои ба даст 
овардани маълумот, коркард, мавриди истифода ќарор додан, додани 
дониш, ба ќайд гирифтани натиљањо, мустаќилона ташкил намудани 
раванди кор);  
 -давраи нињої (муайян намудани ањамият ва тањлили натиљањо, ба 
низом даровардани онњо, бањодињї ба самаранокии барнома ва тарзњои 
иљро намудани кор, баровардани хулоса дар бораи самтњои муътадил 
гардонидани мењнат).  
 71.Дар ташкил ва гузаронидани корњои мустаќилонаи донишљў 
чунин сохторњои Донишгоњ масъул дониста шудаанд: идораи таълимию 
методї, садорати факултетњо, комиссияи таълимию методї, кафедра, 
китобхонаи илмї, Маркази хизматрасонии техникї ва 
коммуникатсионї, матбааи Донишгоњ.  
 72.Идораи таълимию методї: 
 -санадњои њуќуќии меъѐриро оид ба корњои мустаќилонаи донишљў 
тартиб медињад; 
 -сохторњои дахлдори ташкил ва гузаронидани корњои 
мустаќилонаи донишљўи Донишгоњро оид ба санадњои меъѐрию њуќуќї 
ва тавсияњои Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикстон бо 
маълумоти лозима таъмин мегардонад; 
 -аз рўи ташкил ва гузаронидани корњои мустаќилонаи донишљў ба 
садорати факултетњо ва кафедрањо ѐрии методии худро мерасонад.    
 -рафти ташкил ва гузаронидани корњои мустаќилонаи донишљўро 
дар факултет ва кафедрањо назорат мекунад; 
 73.Садорати факултет дар якљоягї бо комиссияи таълимию 
методии дар назди факултет таъсисдодашуда: 
 -даќиќ ва дуруст будани талаботи барои иљрои корњои 
мустаќилонаи донишљў дар назди кафедрањо муќараргардидаро муайян 
месозад; 
 -такроршавии маводи таълимиро пешгирї менамояд; 



 -алоќаи маводро бо курсњои омехтаи назариявї дар байни 
донишњои назариявї ва таљрибаомўзињои амалї муайян менамояд.  
 -корњои мустаќилонаи донишљўро дар факултет барои њар як 
нимсола (семестр) ба наќша мегирад; 

-наќшаи корњои мустаќилонаи донишљўро тартиб дода, њаљм ва 
муњлати иљро намудани онњоро оид ба њар як фанни таълимї мувофиќ 
мегардонад (њаљми супоришњоро аз рўи њар як фанни таълимї муќаррар 
намуда, теъдоди чорабинињои назоратиро дар як њафта муайян месозад, 
њамаи корњои дар давоми њар як њафта баќайнаќшагирифтаро баробар 
таќсим менамояд, корњои оид ба таъминоти иттилоотї ва методии 
супоришњои корњои мустаќилона пешбинишударо муайян менамояд) ва 
назоратро аз рўи њолати иљро гардидани корњои мустаќилонаи донишљў 
ба роњ мемонад; 
 -ба омўзгорон ва донишљўѐн дар бораи љадвали иљрои корњои 
мустаќилонаи донишљў маълумот пешкаш менамояд; 
 -дар љадвали машѓулиятњои дарсї рўзи корњои мустаќилонаи 
донишљўро муайян намуда, фаъолияти кафедрањоро аз рўи иљроиши 
корњои мустаќилонаи донишљў назорат мекунад;  
 74.Кафедра: 
 -самтњои асосї, мазмун, шакл ва усулњои тайѐр намудани 
донишљўѐнро љињати иљро кардани корњои мустаќилона, ташаккул 
додани дараљаи азхудкунии фанњои таълимї ва роњњои њавасманд 
гардонидани онњо муайян намуда, дар асоси наќшаи таълимї мазмун, 
њаљми мушаххаси маводи таълимии барои корњои мустаќилонаи 
донишљў мувофиќаткунандаро оид ба њар як фанни таълимї ва тарзи дар 
адабиѐти таълимї (дастурњои таълимї, нишондоњои методї ва ѓайра) 
баѐн намудани маводи таълимиро дар шакли самаранок ва дастрас 
муќаррар менамояд; 
  -таќсимоти буљаи ваќтро аз љониби донишљўѐн, ки њамчун тарзи 
муайян намудани иљрои корњои мустаќилона, аксабрдорї, 
хронометражи буљаи ваќт дониста шудааст, назорат мекунад; 
 - дар асоси гузаронидани пажўњиши илмї аз љониби донишљўѐн 
фан ва курсњои интихобиро аз рўи ташкили фаъолияти илмию таълимии 
онњо муайян менамояд; 
 -масъалањои ташкили корњои мустаќилонаи донишљўро ба 
барномаи кории фанњои омўхташаванда ворид гардонида, сифати 
ташкил ва назоратро аз рўи рафти иљрои корњои мустаќилонаи донишљў 
таъмин менамояд; 
 -љадвали иљрои корњои мустаќилонаи донишљўро барои 
донишљўѐни њар як курс бо нишон додани шакли назорат, муњлати иљрои 
онро аз рўи њар як фанни таълимї тартиб дода, ба садорати факултет 
пешнињод менамояд; 
 -самаранокии корњои мустаќилонаи донишљўро тањлил намуда, бо 
маќсади ташаккул додан ва бењтар гардонидани сифати иљро намудани 
ин шакли корњои таълимї ворид намудани таѓйиротро дар шакли 
дархост ва пешнињод ба садорати факултет манзур менамояд; 



 -мониторинги ташаккул додани малака ва мањорати донишљўѐнро 
аз рўи натиљаи иљрои корњои мустаќилонаи донишљў гузаронида, 
тавсияњои худро оид ба такмил додани он кор карда мебарояд; 
 - бањри пурра гардонидан ва таъмин намудани кабинетњои таълимї 
бо адабиѐти таълимї, илмї, нашрияњои даврї, мавод, техника ва 
дастурњои таълимї тадбирњо меандешад ва ба Раѐсати Донишгоњ бо 
дархост мурољиат менамояд; 
   -дастрасии њамаи маводи таълимию методї ва иттилоотиро таъмин 
менамояд; 
 -коркарди маљмуањои таълимию методї, барномањо, васоит, мавод, 
китобњои дарсиро тибќи стандартњои давлатии тањсилоти олии касбии 
ихтисосњои амалкунанда амалї мегардонад; 
 -тавсияњои методї, воситањои таълимиро оид ба ташкил ва 
гузаронидани корњои мустаќилонаи донишљў тањия мекунад; 
 75.Омўзгори фанни таълимї:  
 -донишљўѐнро бо низоми шакл ва усулњои таълим дар Донишгоњ, 
ташкили фаъолияти мењнатии илмї, усулњои иљро намудан ва меъѐрњои 
бањодињї ба сифати корњои мустаќилона, маќсад, воситањо, њаљми 
мењнатталабї, муњлати иљро намудан ва шакли назорати корњои 
мустаќилонаи донишљў ошно месозад;  
 -назоратро аз рўи иљро намудани љадвали корњои мустаќилона аз 
љониби донишљўѐн пайваста ба амал меорад; 
 -тањлили корњои мустаќилонаи донишљўро гузаронида, онњоро 
бањогузорї мекунад; 
 76.Китобхонаи илмии Донишгоњ:  
 -бо маќсади ташаккул додани мањорату малакаи ба даст овардани 
маълумот, дар раванди таълим мавриди истифода ќарор дода 
тавонистани он, ќобилияти истифода кардани маълумот машѓулиятњои 
дарсиро оид ба китобхонашиносї ва библиография ташкил менамояд;      
 -ба донишљўѐн љињати ташкили машѓулиятњои мустаќилона ѐрии 
амалї расонида, дар асоси талаботи наќшањо ва барномањои таълимии 
амалкунанда раванди ташкил ва гузаронидани корњои таълимиро бо 
адабиѐти зарурї ва иттилоот (фонди китобу васоитњои таълимї, 
дастурњои методї, илмї, даврї, маълумотї ва бадеї, аз љумла бо 
шаклњои электронии онњо) пурра таъмин менамояд; 
 -ба донишљўѐн дастрас будани захирањои иттилоотї, базаи 
иттилоотї, бахусус маълумоти библографї ва воридшавї ба Интернетро 
таъмин мегардонад.  
 77.Маркази хизматрасонии техникї ва коммуникатсионї фазои 
виртуалии иттилоотиро љињати ташкил намудани корњои мустаќилонаи 
донишљў фароњам сохта, раванди ташкил ва гузаронидани корњои 
таълимиро бо иттилоот таъмин мегардонад.  
 Тартиби фаъолияти  Маркази хизматрасонии техникї ва 
коммуникатсиониро «Низомномаи Маркази хизматрасонии техникї ва 
коммуникатсионї» муќаррар менамояд. 



 78.Матбааи Донишгоњи давлатииомўзгории Тољикистон ба номи 
Садриддин Айнї талаботи  Шўрои олимон, Раѐсати Донишгоњ, Шўрои 
илмї-методї, сохторњои Донишгоњ, садорати факултетњо ва кафедрањои 
тахассусию умумидонишгоњиро бо теъдоди аз чоп баромадани адабиѐти 
таълимї, методї  ва илмї ќонеъ мегардонад. 
 79.Донишгоњ барои ташкил ва иљрои корњои мустаќилонаи 
донишљў заминаи таълимию методї ва материалию техникиро фароњам 
меоварад. 
 80.Тартиби ворид намудани таѓйирот ба шаклњо ва тарзњои иљрои 
корњои мустаќилонаи донишљў дар мувофиќа бо кафедра ва шўрои 
методии факултет ба амал оварда мешавад. 
 

6.Тартиби иљро ва њимояи лоиња ва корњои курсї 
 

 81.Иљрои кор (лоиња)-и курсї дар наќшањои таълимии самт 
(ихтисос)-њои амалкунандаи Донишгоњ барои гуруњи фанњои умумикасбї 
ва тахассусї пешбинї мешавад.  
 82.Мавзуи кор (лоиња)-и курсї бояд ба мавзуи корњои илмї-
тадќиќотии кафедра мувофиќ бошад. 
 83.Иљрои кор (лоиња)-и курсї дар давоми як давраи академї (як 
семестр) ба наќша гирифта мешавад. 
 84.Бањогузорї ба сифати иљро ва њимояи кор (лоиња)-и курсї аз 
љониби њайати комиссияе, ки кафедраи дахлдор таъсис додаст, бояд то 
њафтаи 16-уми таълими назариявии њар як семестр амалї гардонида 
шавад. 
 85.Ба фаъолияти таълимии донишљў оид ба иљро ва њимояи кор 
(лоиња)-и курсї ба таври алоњида холгузорї карда мешавад. Дар њолати 
сариваќт њимоя накардани кор (лоиња)-и курсї, донишљў ба имтињони 
љамъбастии фанни таълимї роњ дода намешавад. 
 

7.Тартиб ва ташкили раванди сессияи имтињонї 
 
 86.Сессияи имтињонї (сессияњои имтињонии зимистона ва 
тобистона) дар як соли тањсил ду маротиба дар баробари ба анљом 
расидани њафтањои таълимии назариявии њар як давраи академї 
(нимсолањои тирамоњї ва бањорї) бо маќсади ќабули имтињонњои 
љамъбастї оид ба фанњои таълимї ташкил ва гузаронида мешавад. 
Муњлати гузаронидан ва миќдори њафтањои сессияи имтињонї тибќи 
наќшаи таълимии самт (ихтисос)-њои амалкунандаи Донишгоњ муќаррар 
карда мешавад.      
 87.Имтињонњои љамъбастї вобаста ба талаботи барномаи 
таълимии фан ва хусусиятњои касбии самт (ихтисос)-и Донишгоњ дар 
шакли шифоњї, хаттї, тестї ва омехта (бо истифода аз воситањои 
технологияи иттилоотї ѐ дар шакли анъанавї) гузаронида мешаванд. 
Асоснок гардонидани шакли шифоњї ва хаттии ќабули имтињонњо 
вобаста ба талаботи барномаи таълимии фан муайян карда шуда, бо 



ќарори Шўрои илмї-методии факултет ва Шўрои илмию методии 
Донишгоњ тасдиќ карда мешавад.     
 88.Маводи таълимї (саволномањо, супоришњои тестї бо љавобњои 
дуруст) барои ќабули имтињонњои љамъбастї оид ба њар як фанни 
таъимї аз љониби омўзгорон тањия шуда, 20 рўз ќабл аз оѓози сессияи 
имтињонї (дар шакли чопї ва электронї) аз љониби мудири кафедра ба 
маркази тестии Донишгоњ супорида мешаванд. 
 89.Тестњо барои ќабули имтињонњои љамъбастї аз тамоми фанњои 
таълимї метавонанд дар намудњои зерин тањия карда шаванд: 
 -тестњои пўшида - тестњое, ки аз якчанд љавобњои пешнињодшуда 
иборат буда, донишљў бояд танњо як љавоби дурустро интихоб намояд; 
 -тестњои кушода - тестњое, ки дар онњо љавобњои алтернативї 
оварда нашудаанд ва ба онњо худи донишљў љавоб мегардонад. Барои 
љавоби дуруст ба ин гуна тестњо холи нисбатан баландтар гузошта 
мешавад. 
 -тестњои мувофиќат - тестњое, ки аз ду гуруњи элементњо ва 
мураттабсозии мувофиќати байни онњо иборат мебошанд. Дар чунин 
тестњо мувофиќат аз рўи принсипи 1:1, яъне мувофиќ омадани як 
элементи гурўњи якум ба як элементи гуруњи дуюм, муайян карда 
мешавад. 
 90.Барои таъмини шаффофияти муайян намудани натиљаи 
имтињони љамъбастї, шакли супоришњои тестї бояд омехта (истифодаи 
якчанд намуди тест дар як саволнома) бошанд. Њаљми супоришњои 
тестии барои ќабули имтињонњои љамъбастї аз тарафи омўзгорони 
фанњои таълимї пешнињодшаванда вобаста ба њаљми кредитњое, ки 
тибќи наќшаи таълимии самт (ихтисос)-и амалкунандаи Донишгоњ барои 
омўзиши онњо муќаррар карда шудааст, бояд на камтар аз 50 савол 
барои 1 кредитро дар бар гирад.   
 91.Ќабули имтињонњои љамъбастї аз љониби комиссияе, ки њайати 
он бо фармоиши ректор тасдиќ карда шудааст, ба роњ монда мешавад. 
Ба њайати комиссия омўзгори кафедраи мувофиќ, ки ба донишљўѐни ин 
гурўњ оид ба фанни мазкур дарс надодааст, омўзгорони кафедрањои 
дигари аз љињати мазмун наздик, намояндагони ќисми таълим ва 
садорати факултет шомил мешаванд. Омўзгори фанни таълимї 
метавонад дар рафти ќабули имтињон ва тафтиши љавобњои донишљўѐн 
иштирок намояд. 
 92.Иштироки омўзгори фанни таълимї дар рафти ќабули 
имтињонњои љамъбастї барои иљрои корњои зерин њатмї мебошад:  
 - назорати рафти ќабули имтињон ва натиљагирии он; 
 - сариваќт ба ќайд гирифтани натиљаи имтињон дар вараќањои 
имтињонии фосилавї, љамъбастї ва дафтарчањои имтињонї.  
 93.Аъзои комиссияи имтињонї вараќањои љавобњои донишљўѐнро 
бо калиди љавобњои дуруст муќоиса намуда, натиљаи имтињони 
љамъбастиро муайян менамоянд, ѐ ин ки онњоро аз сканер гузаронида, 
баъд аз коркарди онњо дар барномаи компютерї натиљаи љамбастиро ба 
даст меоранд. Дар њар ду маврид аъзои комиссия натиљањои имтињони 



љамъбастиро оид ба фанни таълимї ба донишљўѐн эълон намуда, 
вараќаи имтињониро пур мекунанд ва бо гузоштани имзо ба Маркази 
баќайдгирї ва машваратї месупоранд. 
 94.Дар мавриди аз тарафи аъзои комиссияи имтињонї ба ќайд 
гирифтани њолатњои вайрон намудани ќоидањои ќабули имтињонњои 
љамъбастї (рўйбардор намудани љавобњои дуруст) ба натиљаи тести 
донишљў 0 (нол) хол гузошта шуда, бањои ў ѓайриќаноатбахш њисобида 
мешавад.  
 95.Мутахассиси Маркази баќайдгирї ва машваратї 
(баќайдгиранда) холњои дар вараќаи имтињонї дарљѐфтаро ба компютер 
ворид менамояд. Дар њолати муайян намудани натиљаи имтињон 
тавассути компютер дар асоси љой додани формула дар барномаи 
компютерї он баъд аз сканер намудани вараќањои љавобњои донишљўѐн 
ба таври автоматї коркард мешавад. 
 96.Ворид намудани таѓйирот ба холњои дар имтињонњои фосилавї 
(рейтингњои 1, 2) бадастовардаи донишљў дар давраи сессияи имтињонї 
ќатъиян манъ аст. 
 97.Оид ба натиљаи њар як сессияи имтињонї ба донишљў транскрипт 
(маълумотномаи академї) дода мешавад. 

 
8.Апеллятсия ва тартиби гузаронидани он 

 
98.Апеллятсия - бо маќсади муайян ва бартараф намудани њолатњои 

бањогузории ѓайриобъективона ба дараљаи азхудкунии барномаи 
таълимии фанњои таълимї аз љониби донишљўѐн, гузаронида мешавад. 
Комиссияи апеллятсионї бо фармоиши ректор таъсис дода шуда, ба он 
намояндаи ќисми таълим (ба њайси раис), намояндагони садорати 
факултет, кафедраи мувофиќ ва омўзгори фанни таълимї (њамчун аъзо) 
дохил мешаванд. 

99.Апеллятсия дар асоси аризаи донишљў оид ба ќаноатманд 
набудани ў аз натиљаи имтињони љамъбастї, дар њолатњои зерин 
гузаронида мешавад: 
 -ѓалат пешнињод гардидани супоришњои тестї аз љониби омўзгори 
фанни таълимї ѐ њангоми генератсияи супоришњои тестї бо хатои 
техникї тањия гардидани варианти саволномањои тестї; 
 -набудани љавоби дуруст ѐ овардани ду љавоби дуруст дар байни 
љавобњои ба супориши тестї пешнињодшуда аз љониби омўзгори фанни 
таълимї; 
 -берун аз доираи барномаи таълимии фан пешнињод гардидани 
супоришњои тестї; 

-ба њисоб нагирифтани љавобњои дуруст њангоми санљиши вараќаи 
љавобњои донишљў аз љониби омўзгори фанни таълимї ѐ сканер 
накардани он аз љониби мутахассиси Бахши танзими тестњои тестии 
Донишгоњ; 



-ѓалат тартиб додани калиди љавобњои дуруст аз љониби омўзгори 
фанни таълимї ѐ бо хато ворид намудани калиди љавобњои дуруст ба 
барномаи компютерї;  

100.Дархости донишљў дар асоси аризаи ў оид ба гузаронидани 
апеллятсия дар муддати 48 соат аз лањзаи эълон гардидани натиљаи 
имтињони љамъбастї баррасї карда мешаванд. 

101.Тартиби гузаронидани апеллятсия: 
-донишљў рўзи эълон шудани натиљаи имтињони љамъбастї бо 

нишон додани номи фан ва раќами тартибии саволе, ки бояд аз тарафи 
комиссияи апеллятсионї аз нав дида баромада шавад, ба номи раиси 
комиссия ба Маркази баќайдгирї ва машваратї бо ариза мурољиат 
мекунад. Комиссия аризаи донишљўро арзѐбї намуда, бо назардошти 
мувофиќати он ба талаботи њолатњои дар банди 87-и Низомнома 
овардашуда оид ба зарурати гузаронидани апеллятсия ќарор ќабул 
мекунад;  

-натиљаи апеллятсия ба вараќаи апеллятсионї, ки мутахассиси 
Маркази баќайдгирї ва машваратї омода намудааст, гузаронида 
мешавад; 

-таѓйир додани холњои дар имтињонњои фосилавї (рейтингњои 1,2) 
бадастовардаи донишљў њагоми гузаронидани апеллятсия манъ аст. 

 
9.Тартиби бартараф намудани ќарзњои академї 

 
 102.Ќарзњои академии донишљў њангоми аз рўи натиљаи нињої 
азхудкунии барномаи таълимии ин ѐ он фан гирифтани бањои F 
(ѓайриќаноатбахш) ва ѐ  бесабаб њозир нашудан ба имтињони љамъбастї 
ба вуљуд меоянд. 
 103.Мутахассиси Маркази баќайдгирї ва машваратии Донишгоњ 
якљо бо садорати факултет сабабњои ба вуљуд омадани ќарзњои 
академиро тањлил намуда, дар асоси муайян намудани рейтинги 
академии донишљўѐн, номгўи фанњои таълимиро барои такроран 
супоридани имтињони љамъбастї муайян мекунад. 
 104.Такроран супоридани имтињон аз ин ѐ он фанни таълимї пас аз 
сессия (бе пардохти маблаѓи иловагї) ба донишљўѐне иљозат дода 
мешавад, ки аз имтињонњои фосилавї бомуваффаќият гузаштаанд, вале 
бо сабабњои узрнок ба имтињони љамъбастї њозир нашудаанд, ѐ ки бањои 
Fх гирифтаанд. Ба ин гурўњ донишљўѐне низ дохил мешаванд, ки дар 
дарсњо пурра иштирок намуда, имтињонњои фосилавии якумро бо бањои 
баланд супоридаанд, вале бо сабаби беморї (бо њуљљати тиббї 
тасдиќшуда) ба имтињонњои фосилавии дуюм ва имтињони љамъбастї 
њозир нашудаанд. Ба ин ќабил донишљўѐн барои супоридани имтињон 
пас аз сессия то як моњ муњлат муќаррар карда мешавад. Дар мавриди 
такроран супоридани имтињони љамъбастї шакли ќабули имтињон ва 
њайати комиссия таѓйир намеѐбад. 
 105.Мушовири академї (эдвайзер) ва мутахассиси Маркази 
баќайдгирї ва машваратї (баќайдгиранда) номгўи фанњои таълимї, 



ному насаби донишљўѐни дорои ќарзњои академиро муайян намуда, 
љадвали такроран супоридани имтињонњоро бо нишон додани сана, ваќт 
ва макон тартиб медињад ва барои тасдиќ ба муовини ректор оид ба 
таълим пешнињод мегардонад. 
 106.Ба истиснои њолатњои дар банди 92-и Низомномаи мазкур 
овардашуда (бе пардохти маблаѓи иловагї) такроран супоридани 
имтињонњои фосилавї, имтињони љамъбастї ва пурра аз нав омўхтани 
фан ќатъиян манъ аст. 
 

10.Тартиби бартараф намудани фарќияти академї 
 

  107.Фарќияти академї аз рўи наќшањои таълимии самт (ихтисос)-
њои амалкунандаи Донишгоњ дар њолатњои зерин пайдо мешавад: 

-гузариши донишљў аз дигар муассисањои тањсилоти олии касбї ба 
Донишгоњ; 

-гузариши донишљў аз як ихтисос ба ихтисоси дигар;  
-баргаштани донишљў аз рухсатии академї (дар њолати иваз 

шудани наќшаи таълимии самт (ихтисос)-и амалкунандаи Донишгоњ; 
-барќароршавии донишљў пас аз хориљшавї. 

  108.Раванди супоридани фарќияти академї иљрои пай дар пайи 
амалњои зеринро аз љониби донишљўѐн таќозо менамояд: 

  -бартараф намудани фарќияти академї аз рўи наќшањои таълимии 
самт (ихтисос)-њои Донишгоњ баъд аз пардохти маблаѓи тањсил барои 
кредитњои љињати азхудкунии барномањои таълимии фанњо 
муќарраршуда;  

-иштирок дар машѓулиятњои дарсї бо маќсади пурра азхуд 
намудани барномаи таълимии фанњое, ки њамчун фарќият муайян карда 
мешаванд; 

-иљрои супоришњои корњои мустаќилонаи донишљў бо роњбарии 
омўзгор, супоридани имтињонњои фосилавї  (якум ва дуюм) ва љамбастї 
бо маќсади љамъоварии кредитњо (воњидњои санљишї)-и дар наќшаи 
таълимї муќарраргардида. 

  109.Муњлати супоридани фарќият аз рўи наќшаи таълимї дар як 
соли тањсил аз тарафи комиссияи экспертии назди Раѐсати таълим  
муќаррар карда мешавад. 

  110.Дар асоси аризаи донишљўѐн Раѐсати таълим ва Маркази 
баќайдгирї ва машваратї барои иљрои корњои зерин масъул мебошад: 

-муайян намудани номгўи фанњои таълимие, ки фарќиятро аз рўи 
наќшаи таълимї ташкил медињанд; 
 -дар мувофиќа бо мудири кафедраи дахлдор интихоб намудани 
омўзгорон барои гузаронидани машѓулиятњои дарсї, ќабули имтињонњои 
фосилавї (якум ва дуюм) ва љамъбастї аз рўи фанњои таълимие, ки 
њамчун фарќият муайян карда шудаанд. 
 
 
 



11.Тартиби ташкил ва гузаронидани триместр  
(семестри иловагї) 

 
 111.Триместр бо ташаббуси мушовирони академї (эдвайзерон) 
танњо пас аз пардохти маблаѓи тањсил аз тарафи донишљўѐн вобаста ба 
миќдори фанњои таълимї ва кредитњое, ки онњо аз худ кардан мехоњанд, 
бо маќсади такроран омўхта, супоридани ќарзњои академї, то сатњи 
меъѐри муќарраршуда баланд бардоштани холи умумии миѐнаи 
бадастоварда (GPA)-и гузаштан аз курс ба курс, бартараф намудани 
фарќият аз рўи наќшаи таълимии самт (ихтисос) (барои донишљўѐне, ки 
аз дигар ихтисос ѐ дигар Донишгоњ гузаштаанд), ташкил  карда мешавад.   
 112.Мўњлати гузаронидан ва давомнокии триместр тибќи таќвими 
академии раванди таълим муќаррар карда мешавад. 
 113.Зарурати дар триместр тањсил намудани донишљў дар асоси љой 
доштани њолатњои зерин муќаррар карда мешавад: 
 -дар асоси аз 25 хол паст будани натиљаи имтињонњои фосилавии 
якум ва дуюм ва дар њамин асос барои супоридани имтињони љамъбастї 
иљозат нагирифтан;  
 -дар асоси муайян намудани бањоњои умумї оид ба азхудкунии 
барномањои таълимии фанњо дар як давраи академї (љамъбасти давраи 
асосии сессияи имтињонї) аз рўи на зиѐда аз ду фанњои њатмї бањои F 
(ѓайриќаноатбахш) гирифтан; 
 -насупоридани имтињонњои фосилавї ва љамъбастї дар муњлати як 
моње, ки тибќи банди 92-и Низомномаи мазкур муќаррар карда шудааст; 
 -паст будани натиљаи холи умумии миѐнаи (GPA)-и донишљўѐн 
нисбат ба холи умумии миѐнаи (GPA)-и дар банди 57-и Низомномаи 
мазкур вобаста ба курсњо муќарраршуда; 
 -бартараф намудани ќарзњои академї (њангомї барќароршавї), 
супоридани фарќият аз рўи наќшањои таълимии самт (ихтисос)-њои дар 
Донишгоњ амалкунанда (зимни гузаштан аз дигар Донишгоњ (ѐ дигар 
ихтисос) ва ѐ баргаштан аз рухсатии академї);    

-ба таври системанок (зиѐда аз 25%) ба дарсшиканї роњ додан дар 
машѓулиятњои дарсии ин ѐ он фанни таълимї.  

114.Триместр аз тарафи ќисми таълим (Раѐсати таълим, Маркази 
баќайдгирї ва машваратї, садорати факултет) бо назардошти риояи 
талаботи зерин ташкил карда мешавад: 

-њайати гуруњњое, ки ба машѓулиятњои дарсии ин ѐ он фанни 
таълимї фаро гирифта мешаванд, бояд аз 8 нафар кам набошад (ба 
истиснои фанњои тахассусї). Дар њолати аз 8 нафар кам будани 
донишљўѐн гуруњ ташкил карда намешавад ва аз худ  намудани барномаи 
таълимии фан дар шакли ташкил ва гузаронидани мусоњиба аз љониби 
омўзгори фанни таълимї бо донишљўѐн ва аз љониби онњо ба таври 
инфиродї аз худ намудани маводи таълимии фан амалї гардонида 
мешавад;  

-шумораи фанњо барои донишљўѐн бояд аз ду фанни њатмї ѐ се 
фанни интихобї зиѐд набошад. 



115.Ба расмият даровардани триместр бо тартиби зерин сурат 
мегирад: 

-донишљў то оѓози триместр барои иштирок дар он ба Маркази 
баќайдгирї ва машваратї ариза пешнињод менамояд; 

-мутахассиси Маркази баќайдгирї ва машваратї дар мавриди 
ташкили гурўњ дар мувофиќа бо мудири кафедра ному насаби омўзгорро 
муайян намуда, љадвали машѓулиятњои дарсии триместрро тартиб 
медињад. Пас аз пурра пардохт намудани маблаѓи тањсил аз љониби 
донишљўѐн, онро барои тасдиќ ба муовини ректор оид ба таълим 
пешнињод менамояд;   

-ташкили триместр тибќи принсипњои таъмини бањогузории 
объективона ба дараљаи азхудкунии барномањои таълимии фанњо амалї 
мегардад. 

116.Садорати факултет ва эдвайзер барои пардохти сариваќтии 
маблаѓи тањсил дар триместр масъул мебошанд.  

117.Маркази баќайдгирї ва машварат аз рўи натиљањои триместр 
холи умумии миѐнаи (GPA)-и донишљўро аз нав њисоб намуда, дар 
њолати бомуваффаќият супоридани ќарзњои академї ѐ фарќият аз рўи 
наќшаи таълимии самт (ихтисос)-и амалкунандаи Донишгоњ лоињаи 
фармоишро дар бораи аз курс ба курс гузаронидан, гузаштан аз дигар 
Донишгоњ, гузаштан аз як ихтисос ба ихтисоси дигар, баргаштан аз 
рухсатии академиро омода месозад.     

  
12.Тартиби гузаронидани таљрибаомўзї 

 
 118.Таљрибаомўзї (таълимї, сањрої, омўзгорї ва истењсолї) 

мувофиќи наќшањои таълимї ва барномањои тасдиќгардидаи самт 
(ихтисос)-њои Донишгоњ гузаронида мешавад. 

 119.Таљрибаомўзии таълимї, сањрої, омўзгорї ва истењсолї берун 
аз доираи кредитњо (воњидњои санљишї)-е, ки барои таълими назариявї 
муќаррар шудаанд, гузаронида шуда, барои њамаи донишљўѐн њатмї 
мебошад.   

 120.Таљрибаомўзии таълимї, сањрої, истењсолї ва омўзгорї аз рўи 
наќшањои таълимии самт (ихтисос)-њои Донишгоњ дар корхонањо, 
ташкилотњо, пажўњишгоњњои илмї-тадќиќотї, муассисањои таълимї, 
вазорату идорањое, ки дар асоси ба имзо расонидани шартномаи 
дуљониба ба сифати базаи таљрибаомўзї муайян карда шудаанд, 
гузаронида мешаванд.  

 121.Таљрибаомўзї тибќи талаботи Стандарти давлатии тањсилоти 
олии касбї ва наќшањои таълимии самт (ихтисос)-њои Донишгоњ маќоми 
фанњои таълимии њатмиро доро буда, љузъи асосии муайянкунандаи самт 
(траектория)-и тањсилоти донишљў ва хислатњои касбии мутахассиси 
оянда мебошад.  

 122.Таљрибаомўзї ба наќшаи таълимии фардии донишљў дар 
сурате ворид карда мешавад, ки агар ў њадди аќали ќисми назариявии 



барномањои таълимии фанњои базавии љињати иљрои барномаи 
таљрибаомўзї заруриро азхуд карда бошад. 

 123.Њаљми мењнатталабии њама гуна шаклњои таљрибаомўзї бо 
кредитњо (воњидњои санљишї) ифода карда мешавад. Натиљаи аз 
таљрибаомўзї гузаштани донишљў ба монанди натиљаи азхудкунии 
барномањои таълимии фанњо аз љониби ў тибќи низоми холдињї 
бањогузорї шуда, њангоми муайян намудани холи умумии миѐнаи (GPA)-
и донишљў ба њисоб гирифта намешавад. 

124.Кафедраи тахассусї дар якљоягї бо бахши таљрибаомўзї пас аз 
ба итмом расидани таљрибаомўзї бо љалби роњбарон ва методистони 
таљрибаомўзї аз корхонаю ташкилотњо љаласа (конференсия)-и 
љамъбастї ташкил мекунад, ки дар он натиљањои таљрибаомўзии 
донишљўѐн муњокима гардида, роњњои такмил додани он муайян карда 
мешаванд. 

 125.Дар барномаи таљрибаомўзї пешталабот, яъне номгўи фанњои 
асосии назариявие, ки донишљў бояд онњоро то гузаштан аз 
таљрибаомўзї азхуд карда бошад, дарљ меѐбад.  

 126.Барномаи таљрибаомўзї аз рўи наќшањои таълимии самт 
(ихтисос)-њои Донишгоњ бо назардошти хусусиятњои объекти 
таљрибаомўзї аз љониби кафедраи тахассусї тањия гардида, аз тарафи 
Шўрои илмию методии Донишгоњ тасдиќ ва то оѓози таљрибаомўзї ба 
донишљўѐн таќсим карда мешавад.   

 127.Донишљў дар давраи таљрибаомўзї њуќуќ дорад аз иљрои 
корњое, ки дар барномаи таљрибаомўзї пешбинї нашудаанд ва ба 
ташаккули хусусиятњои касбии ў мусоидат намекунанд, даст кашад. 

 128.Бањогузорї ба натиљаи таљрибаомўзї аз љониби комиссияе, ки 
мудири кафедраи тахассусї таъин намудааст, амалї мегардад. Ба 
комиссия барномаи таљрибаомўзї, рўзнома, њисобот оид ба 
таљрибаомўзї ва таќризњо пешнињод карда мешаванд. 

 129.Натиљаи њимояи њисоботи таљрибаомўзї дар вараќаи имтињонї 
ва транскрипт (маълумотномаи академї)-и донишљў ба ќайд гирифта 
шуда, дар замимаи диплом дарљ карда мешавад. 

 
13. Тартиби гузаронидани сабаќгардонї дар факултетњои Донишгоњ 

 
130.Сабаќгардонии донишљў њамчун омили њатмии пурра аз худ 

кардани маводи таълимї, ки дар натиљаи ба дарс бесабаб номадан ва аз  
бар накардани мавзуъњои барномаи таълимии фан дар як давраи 

академї (Term, семестр)  ба вуќуъ омада, нисбат ба донишљўѐни 

дарсшикан ва мавзуъњои аз бар накарда дар асоси бандњои 
26,42,49,51,72,131,141-и Оинномаи Донишгоњ ва Низомномаи он ба амал 
бароварда мешавад.  

131.Дар ташкил ва гузаронидани сабаќгардонї садорати 
факултетњо, мудирони кафедрањо ва омўзгорони фаннї масъул 
мебошанд. Сабаќгардонї  пас аз соати 1400 дар рўзњои навбатдории 



омўзгор, мутобиќи љадвали батасвибрасонидаи кафедра гузаронида 
мешавад. 

132.Маблаѓи сабаќгардонї бо ќарори Шўрои олимони Донишгоњ ва 
дар асоси «Низомнома оид ба сабаќгардонии донишљўѐни Донишгоњи 
давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї» муайян 
карда мешавад. 

133.Дар њолатњои узрнок донишљў њуќуќи ба таври ройгон 
сабаќгардонї карданро дорад, ки ин њолатњоро «Низомнома оид ба 
сабаќгардонии донишљўѐни Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон 
ба номи Садриддин Айнї» муќаррар менамояд.  

Низономаи мазкур њамчунин ташкили корњоро оид ба 
сабаќгардонии донишљўѐн даќиќ менамояд. 

   
14.Тартиби хориљ, барќароркунї ва интиќоли донишљў  

 
134.Донишљўе, ки аз рўи наќшањои таълимии самт (ихтисос) аз се 

ва зиѐда фанњои њатмї бањои Ѓ (ѓайриќаноатбахш) мегирад, дар асоси 
пешнињоди Маркази баќайдгирї ва машваратї дар мувофиќа бо 
садорати факултет бо фармоиши ректор аз сафи донишљўѐни Донишгоњ 
хориљ карда мешавад. Донишљў баъд аз як давраи академї (семестр) 
њуќуќи барќарор шуданро дорад. 

135.Донишљў аз Донишгоњ бо хоњиши худ, вазъи саломатї ва ѐ дар 
сурати риоя накардани Оинномаи Донишгоњ ва Ќоидањои тартиботи 
дохилї хориљ карда мешавад. 

136.Донишљў дар њолати аз як фанни њатмї (фанни барои ихтисоси 
ў асосї) се маротиба бањои F (ѓайриќаноатбахш) гирифтан, бе њуќуќи 
барќароршавї ба ин самт (ихтисос) хориљ карда мешавад. Дар ин њолат ў 
њуќуќ дорад, ки ба дигар самт (ихтисос)-е, ки омўзиши фанни мазкур 
тибќи талаботи наќшаи таълимии он њатмї нест, барќарор шавад.  

137.Донишљўе, ки холи умумии миѐнаи (GPA)-и ў аз рўи њамаи 
фанњои таълимї аз холи умумии миѐна (GPA)-и дар банди 57-и 
Низомномаи мазкур муќаррашуда, паст мебошад, дар курсаш такроран 
мононда мешавад. Яъне, донишљў метавонад дар курси муайян якчанд 
маротиба такроран тањсил намояд. 

138.Донишљў новобаста аз гузаштани муњлат пас аз хориљшавї, то 
оѓози семестр њуќуќи барќароршавї дорад. Шарти њатмии гум 
накардани њуќуќи барќароршавї ба итмом расидани як семестр 
мебошад. Миќдори кредитњое, ки донишљў то давраи хориљшавї соњиб 
гаштааст, њангоми барќарор шудани ў пурра ба инобат гирифта 
мешаванд. Донишљўе, ки хориљ шудааст, метавонад ба ихтисос ва курси 
мувофиќ барќарор шавад, дар сурате, ки пешталаботи барои ин курс ѐ 
ихтисос муќарраршуда дар транскрипт (маълумотномаи академї)-и ў 
дарљ ѐфта бошанд. 

139.Барќароркунии донишљўѐн дар як соли тањсил дар ду давра 
(дар давраи таътили тобистона то 25 август ва дар давраи таътили 
зимистона то 25 январ) сурат мегирад. Раѐсати Донишгоњ фармоишро 



оид ба барќароршавии донишљў то оѓози машѓулиятњои дарсии 
њафтањои таълими назариявии давраи академї (семестр) ба имзо 
расонида, ба донишљў имкон медињад, ки ба фанњои дар давраи нави 
академии соли тањсил тадрисшаванда номнавис шуда, наќшаи таълимии 
фардии худро тањия намояд.  

140.Дар мавриди барќароршавии донишљў ба ин ѐ он курс ва ѐ 
гузаштан ба дигар ихтисос њаљми кредитњои фанњои таълиме, ки аз рўи 
онњо ќарзи академї ѐ фарќият месупорад, бояд аз 18 кредит (бо 
назардошти кредитњо (воњидњои санљишї)-и фанњои њатмї) зиѐд 
набошад. Донишгоњ дар муайян намудани фарќият аз рўи љузъи 
интихобии наќшањои таълимї самт (ихтисос)-њо мустаќил аст. Муњлати 
супоридани фарќият (бо назардошти ташкил ва гузаронидани триместр) 
на камтар аз як соли тањсил муќаррар карда мешавад. 

141.Тартиби барќароршавї: 
Донишљў ба номи ректори Донишгоњ оид ба барќароршавї ариза 

пешнињод менамояд. Ба ариза транскрипти донишљў замима мегардад;  
-Маркази баќайдгирї ва машваратї дар асоси транскрипти 

донишљў курси тањсил ва фарќиятро аз рўи наќшаи таълимии самт 
(ихтисос)-и амалкунандаи Донишгоњ муайян мекунад;    

-дар асоси пешнињоди садорати факултет Ректори Донишгоњ 
фармоишро оид ба барќароршавии донишљў  ба имзо мерасонад. 

142.Тартиби интиќоли донишљў аз дигар муассиаи таълимии 
тањсилоти олии касбї ба Донишгоњ ба ва аз низоми тањсилоти анъанавї 
ба низоми кредитии тањсилот дар асоси талаботи санадњои меъѐрии 
њуќуќї ба таври зайл сурат мегирад:   

-донишљў ба номи Ректори Донишгоњ, ки ў ба он интиќол шудан 
мехоњад, ариза пешнињод менамояд. Ба ариза транскрипти донишљў 
замима мегардад;   

-садорати факултет якљоя бо Маркази баќайдгирї ва машваратии 
Донишгоњ курси тањсил ва фарќиятро аз рўи самт (ихтисос)-е, ки 
донишљў хоњиши ба он интиќол ѐфтанро дорад, муайян мекунад;   

-дар асоси пешнињоди садорати факултет, якљоя бо Маркази 
баќайдгирї ва машваратї ва дар мувофиќа бо муовини ректор оид ба 
таълим фармоиши Ректори Донишгоњро оид ба интиќоли донишљў ба 
имзо мерасонад;    

-аз љониби Донишгоњ дар муњлати се рўз пас аз ба имзо расонидани 
фармоиш дар бораи интиќол ѐфтани донишљў ба муассиаи таълимии 
тањсилоти олии касбї, оид ба интиќоли парвандаи шахсии донишљў 
дархост фиристода мешавад. 

- 143.Тартиби интиќоли донишљў аз низоми анъанавии тањсилот ба 
низоми кредитии тањсилот: 

-донишљў ба номи Ректори Донишгоњ оид ба гузариш ариза 
пешнињод менамояд, ба ариза нусхаи дафтарчаи имтињонї замима 
мегардад; 

-бањоњои тибќи низоми анъанавии тањсилот дар рафти азхуд 
намудани барномањои таълимии фанњо бадастовардаи донишљў њамчун 



эквиваленти ифодаи ададии холњо тибќи низоми холдињї-рейтингии 
технологияи кредитии таълим амалкунанда ба инобат гирифта  мешавад;  

- санљишњои супоридаи донишљў њамчун эквиваленти бањои миѐнаи 
давраи тањсил намудани ў њисоб карда мешавад; 

- ба сифати фанњои интихобї фанњои дар наќшаи таълимии самт 
(ихтисос)-и низоми кредитии тањсилот дохил набуда, ба инобат гирифта 
мешаванд; 

-дар асоси бандњои зикршуда, садорати факултет якљоя бо Маркази 
баќайдгирї ва машваратии  Донишгоњ (ѐ дар њолати интиќол аз низоми 
анъанавии Донишгоњ ба низоми тањсилоти кредитии дигар муассисаи 
тањсилоти олии касбии Маркази баќайдгирї ва машваратии муассисаи 
тањсилоти олии касбии ќабулкунанда) курси тањсил ва фарќиятро аз рўи 
самт (ихтисос)-и амалкунанда муайян мекунад;  

144.Тартиби интиќоли донишљўѐн дар дохили Донишгоњ:  
-интиќоли донишљў аз як шакли тањсил ба шакли дигари тањсил ѐ аз 

як ихтисос ба ихтисоси дигар дар ду давра (дар давраи таътили 
тобистона ва таътили зимистона) сурат мегирад;  

-фармоиши донишљўи гуруњњои шартномавї оид ба интиќол аз як 
шакли тањсил ба шакли дигари тањсил ѐ аз як ихтисос ба ихтисоси дигар 
пас аз пардохти маблаѓи тањсил аз тарафи Ректори Донишгоњ ба имзо 
расонида мешавад. 

-донишљў ба номи ректор оид ба гузариш ариза месупорад. Ба 
ариза транскрипти донишљў (ѐ нусхаи дафтарчаи имтињонї) замима 
мегардад; 

- садорати факултет дар мувофиќа бо Маркази баќайдгирї ва 
машваратї, ки донишљў ба ин ихтисоси факултет интиќол мешавад, курс 
ва фарќиятро аз рўи наќшаи таълимии самт (ихтисос)-и амалкунанда 
муайян мекунанд;  

- садорати факултет дар мувофиќа бо Маркази баќайдгирї ва 
машваратї фармоиши Ректори Донишгоњро оид ба интиќоли донишљў 
аз як ихтисос ба ихтисоси дигари тањсил ба имзо мерасонад.   

145.Њангоми интиќол ѐ барќароршавии донишљўи Донишгоњ аз 
низоми анъанвии тањсилот ба низоми кредитии тањсилот бањои миѐнаи 
умумии донишљў танњо аз рўи натиљаи имтињонњои дар низоми 
анъанавии тањсилот супоридаи ў муайян карда мешавад. Натиљаи 
санљишњои дар низоми анъанавии тањсилот азхудкардаи донишљў ба 
натиљаи бањои миѐнаи аз рўи имтињонњо муйяншуда таъсир 
намерасонад. 

146.Донишљўе, ки аз њисоби маблаѓњои буљети давлатї тањсил 
мекунад, њуќуќ дорад, ки дар асоси озмун ба љои холии ихтисоси дигаре, 
ки аз њисоби буљети давлатї маблаѓгузорї карда мешавад, интиќол ѐбад. 
Дар ин сурат ў бояд тамоми давраи гузаштаи тањсилро дар Донишгоњ бо 
холњо (ѐ бањоњо)-и ба тафриќањои ифодаи њуруфии бањоњои «А» ва «В» 
баробар (эквивалент) љамъбаст карда бошад.   

 
 



15.Пардохти маблаѓи тањсили Донишгоњ 
 

147.Њаљми маблаѓи тањсил, ки барои як соли тањсил ба њар як 
донишљў рост меояд ва дар асоси сметаи харољоти Донишгоњ бо 
маќсади тайѐр намудани мутахассисони баландихтисос љињати ташкил 
ва гузаронидани корњои таълимию методї, илмию тањќиќотї, 
тарбиявї муайян карда мешавад, аз арзиши аслии ташкили раванди 
таълим аз рўи самт (ихтисос)-њои алоњида вобаста аст. Новобаста аз шакли 
тањсил (ройгон ва ѓайриройгон) арзиши аслии як кредит (як воњиди 
санљишї) њамчун маблаѓи пардохти тањсили солона нисбат ба миќдори 
кредитњои пешбинишудаи соли тањсил, муайян карда шуда, бо ќарори 
Шўрои олимони Донишгоњ, тасдиќ карда мешавад. 
 148.Донишљўѐни курси аввал маблаѓи солонаи тањсилро пас аз 
бомуваффаќият супоридани имтињонњои ќабул то 25 август пардохт 
менамоянд. 
 149.Донишљўѐни курсњои болої маблаѓи тањсили солонаро вобаста 
ба миќдори кредитњое, ки дар наќшањои таълимии фардї нишон дода 
шудаанд, дар њар як давраи академї пардохт менамоянд. 
 150.Дар мавриди аз ин ѐ он фан бањои F (ѓайриќаноатбахш) 
гирифтан, донишљў онро пас аз пардохти маблаѓи иловагї (вобаста ба 
миќдори кредитњое, ки тибќи наќшаи таълимии самт (ихтисос)-и 
мазкур барои омўзиши ин фан људо шудааст) новобаста аз шакли тањсил 
(ройгон ва ѐ ѓайриройгон) аз нав омўхта, имтињон месупорад. 
 151.Донишљў барои дарсшиканї ва аз худ накардани мавзуи фанни 
таълимї бояд бо пардохти маблаѓи сабаќгардонї, ки онро «Низомнома 
оид ба сабаќгардонии донишљўѐни Донишгоњи давлатии омўзгории 
Тољикистон ба номи Садриддин Айнї» муайян кардааст, вазифадор аст.    

 
16.Њуќуќ ва уњдадорињои донишљўи Донишгоњ  

 
152.Њангоми тартиб додани наќшаи таълимии фардии худ донишљў 

ўњдадор аст, ки ќоидањои дар Низомномаи мазкур дарљѐфтаро ќатъиян 
риоя кунад: 

-дар наќшаи таълимии фардї дарљ намудани 100% фанњои њатмие, 
ки омўзиши онњо ба як семестр рост меояд; 

-номнавис шудан ба омўзиши фанњои њатмї ва интихобї дар њаљми 
на камтар аз 60 кредит дар як соли тањсил.  

153.Донишљў њуќуќ дорад, ки дар соли тањсил ба шумораи фанњое, 
ки њаљми умумии мењнатталабии азхудкунии барномањои таълимии онњо 
зиѐда аз 60 кредитро ташкил медињанд, номнавис шавад. Дар ин њолат бо 
назардошти бомуваффаќият иљро намудани наќшаи таълимии фардии  
худ ў метавонад Донишгоњро пеш аз мўњлати тибќи наќшаи таълимии 
самт (ихтисос)-и интихобкардааш муќарраргардида хатм намояд. 

154.Донишљўи тибќи шартнома тањсилкунанда њуќуќ дорад, ки 
мувофиќи имконият ва хоњиши худ дар наќшаи таълимии фардї 
миќдори фанњоро дар њаљми аз 60 кредит камтар дарљ намояд. Дар ин 



сурат мўњлати тањсил намудани ў дар Донишгоњ нисбат ба мўњлати 
тањсили тибќи наќшаи таълимии самт (ихтисос)-и интихобкардааш 
муќарраргардида, зиѐд мешавад.  

155.Дар давраи тањсил донишљў ўњдадор аст, ки тамоми фанњои 
таълимиро мувофиќи наќшаи таълимии фардии тасдиќшуда аз худ 
намояд ва соњиби малакаву мањорат, салоњиятнокии касбї аз рўи 
ихтисоси интихобкарда гардад.  

Талаботи Оиннома, Низомномаи Донишгоњ, Низомномањои 
фаъолияти донишљўро ба танзим дароваранда ва Ќоидањои тартиботи 
дохилидонишгоњиро риоя намояд.   

156.Дар сурати риоя накардани талабот нисбат ба њуќуќ, уњдадорї 
ва вазифањои худ донишљўѐн ва магистрњои факултетњои Донишгоњ 
тибќи санадњои меъѐрї-њуќуќие, ки бо ќарори Шўрои олимони 
Донишгоњ ќабул ва тасдиќ шудааст, ба онњо муљозоти интизомї 
муќаррар карда мешавад.   

 
17. Њуќуќ, вазифа ва уњдадорињои омўзгорон  

дар татбиќи ин Низомнома 
 

 157.Омўзгорон ба сифати таълимдињанда дар раванди иљрои ин 
Низомнома њуќуќ, вазифа ва уњдадорињои зеринро доро мебошанд: 
 -раванди азхуд намудани барномаи таълимии фанњоро бо маљмуаи 
таълимию методии фан (барномаи таълимї, барномаи кории фан 
(Sellabus), матни васеи лексияњо, саволномањои тестї, мавзуъ ва шаклњои 
иљро намудани корњои мустаќилона (корњои мустаќилонаи донишљу бо 
роњбарии омўзгор ва корњои мустаќилонаи донишљў), рўихати адабиѐти 
таълимию илмї, барномањои машѓулиятњои лабораторї, амалї ва 
семинарї, барномањои таљрибаомўзињо ва ѓайра таъмин намоянд; 
 -ба машѓулиятњои дарсї сари ваќт ва бо омодагии пурра њозир 
шуда, ташкил ва гузаронидани онњоро пурра ба талаботи Стандарти 
давлатии тањсилоти олии касбї мутобиќ гардонад ва иљрои талаботи 
наќшањои таълимии самт (ихтисос)-њоро ба роњ монанд; 

-њангоми гузаронидани машѓулиятњои дарсї аз технологияи 
иттилоотию коммуникатсионї самаранок истифода барад; 
 -дар ваќтњои фориѓ аз машѓулиятњои дарсї дар кафедра, 
китобхонаи Донишгоњ (дар шакли иљрои талаботи љадвали навбатдории  
омўзгорони кафедра) ќабули корњои мустаќилонаи донишљўѐнро ба роњ 
монда, назорати иљрои онро таъмин гардонанд; 
 -љињати ба саволњои донишљўѐн љавоб гардонидан (дар шакли дар 
алоќа бо донишљў будан) дар баробари истифода кардан аз 
технологияњои иттилоотию коммуникатсионї дар давоми шабонарўз 
пурра мувофиќат намоянд; 
 -барои дар сатњи баланд ташкил ва гузаронидани имтињонњои 
фосилавї (рейтингњои 1 ва 2) ва љамъбастї аз рўи фанњои таълимї 
масъулият доранд;  



 -мањорат, малака ва салоњиятњои касбии хешро оид ба татбиќи 
низоми кредитии тањсилот тадриљан такмил бахшад; 

-дар муњокима ва баррасии масъалањои ба табиќи низоми 
кредитиии тањсилот дар Донишгоњ алоќаманд фаъолона ширкат 
варзанд; 

-тибќи ќонунњои амалкунанда ба амру фармоишњои ректори 
Донишгоњ итоат ва дар њолатњои нодуруст ба имзо расонидан нисбат ба 
онњо шикоят кунанд; 

-дар кори конференсияњои илмию амалї ширкат варзанд. 
-ба корњои тањќиќотии бунѐдї ва амалии яке аз самтњои кафедра, 

корњои тањќиќотии кормандони љавони кафедра (ассистентон ва 
муаллимони калон) роњбарї намуда, дар офариниши ихтисосњои нав дар 
пояи дастовардњои илми муосир ва натиљањои корњои илмии кафедра 
сањм гузоранд;  

-ба корњои илмї-тањќиќотии донишљўѐн, лоиња (кор)-њои курсї ва 
дипломї роњбарї намуда, дар ташкили кори Љамъияти илмии 
донишљўѐн, конференсияњои илмї ва љалби донишљўѐн ба  тањќиќотњои  
илмии марбути масъалањои кафедра сањм гузорад; 

-дар гузаронидани чорабинињои таълимию тарбиявии кафедра, 
факултет ва Донишгоњ иштирок кунанд. 

-дар таълифи китобњои дарсї ва дастурњои илмию методї сањм 
гузоранд. 

158.Дар сурати риоя накардани талаботи Оиннома, Низомномањои 
фаъолияти омўзгорро ба танзим дароваранда дар самти иљрои њуќуќ ва 
уњдадорињои худ нисбат ба омўзгор тибќи Кодекси мењнат ва дигар 
асноди меъѐрї-њуќуќии соњаи маориф, ки дар Донгишгоњ амал мекунад,  
дар асоси пешнињоди Комиссияи њавасмандгардонї ва таъини муљозот 
ба онњо љазои интизомї таъин карда мешавад. 

  
18.Муќаррароти хотимавї 

 
159.Иљрои талаботи бандњои Низомнома аз љониби донишљўѐн, 

магистрњо, аспирантон, докторантон, њайати профессорону омўзгорон, 
кормандон, роњбарони ќисмњои таркибї ва воњидњои сохтории 
Донишгоњ њатмї мебошад.  

160.Дар мавриди риоя накардани талаботи Низомномаи мазкур, 
тибќи Оинномаи Донишгоњ донишљўѐн, магистрњо, аспирантон, 
докторантон, фаъолияти мењнатии њайати профессорону омўзгорон, 
кормандон ба муљозот пешнињод карда мешаванд. 

161.Низомномаи мазкур баъди баррасї дар Шўрои Олимон ва ба 
тасвиб расидани ќарори он ва фармоиши Ректори Донишгоњ мавриди 
амал ќарор мегирад. 

162.Низмономаи мазкур бо ќарори Шўрои олимон бекор карда 
шуда, ба он таѓйироту иловањо ворид мегардад.   

 
 



Замимаи 1 
Меъѐри таќсимоти кредитњо  

 
Миќдори умумии кредитњо барои ба анљом расонидани барномаи зинаи тањсилоти 

бакалавриат (муњлати тањсил 4 сол) – 210+30 кредит; аз он љумла: 
          

Омўзиши назариявї дар 4 сол- 
210 кредит ба истиснои дарси 
варзиш, машѓулиятњои 
факултативї ва тайѐрии њарбї. 

 Таљрибаи омўзгорї дар курси 3 (6 кредит), дар 
курси 4 (6 кредит) љамъ 12. Таљрибањои 
таълимї вобаста ба талаботи наќшањои 
таълимии ихтисос 6 кредит дар солњои 
тањсили наќшаи таълимии ихтисос 
муќаррарнамуда ба њисоб гирифта мешаванд. 
Оид ба омодагї ба тањияи кори хатмкунии 
бакалавр якљоя бо марњалаи гузаштан аз 
аттестатсияи нињоии давлатї – 12 кредит. Дар 
маљмуъ 30 кредит фаъолияти ѓайриаудитории 
њатмии донишљўро ташкил медињад. 

 
 
 

Замимаи 2 
Меъѐри таќсимоти кредитњо  

 

Миќдори умумии кредитњо барои ба анљом расонидани барномаи зинаи тањсилоти 
бакалавраит (ѐ мутахассис) (муњлати тањсил 5 сол)– 270+30 кредит. Аз он љумла: 

          
 Омўзиши назариявї дар 5 сол - 
270 кредит ба истиснои дарси 
варзиш, машѓулиятњои 
факултативї ва тайѐрии њарбї. 

. Таљрибаи омўзгорї дар курси 4 (6 кредит), 
дар курси 5 (6 кредит) љамъ 12. Таљрибањои 
таълимї вобаста ба талаботи наќшањои 
таълимии ихтисос 6 кредит дар солњои 
тањсили наќшаи таълимии ихтисос 
муќаррарнамуда ба њисоб гирифта мешаванд. 
Оид ба омодагї ба тањияи кори хатмкунии 
бакалаври ихтисоси њамгиро (мутахассис) 
якљоя бо марњалаи гузаштан аз аттестатсияи 
нињоии давлатї – 12 кредит. Дар маљмуъ 30 
кредит фаъолияти ѓайриаудитории њатмии 
донишљўро ташкил медињад. 

 
 


