
Бо ќарори Шўрои олимони 
ДДОТ ба номи С.Айнї 

аз 15.05.2020, №11/4 
дар асоси ќарори муошвараи 

Вазорати маориф ва илми 
Љумњурии Тољикистон аз 

28.03.2020, № 4/21 
 тасдиќ шудааст 

 
Ќоидањои  

ќабули донишљўѐн ба ДДОТ ба номи Садриддин Айнї барои идомаи 
тањсил баъд аз хатми муассисаи тањсилоти миѐнаи касбї дар  

соли тањсили 2020-2021  
 

1. Муќаррароти умумї  
1. Ќоидањои ќабули донишљўѐн ба Донишгоњи давлатии омўзгории 

Тољикистон ба номи Садриддин Айнї барои идомаи тањсил баъд аз хатми 
муассисаи тањсилоти миѐнаи касбии Љумњурии Тољикистон  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 намунавї оид ба муассисаи 
таълимии тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон», «Ќоидањои 
ќабули донишљўѐн ба муассисаи тањсилоти олии касбї барои идомаи 
тањсил баъд аз хатми муассисаи тањсилоти миѐнаи касбї дар соли тањсили 
2020-2021», «Оинномаи ДДОТ ба номи Садриддин Айнї» ва дигар асноди 
меъѐрии њуќуќии соњаи маориф тањия шудааст. 

2.Бо маќсади ќабули њуљљатњои довталабоне, ки муассисањои 
тањсилоти миѐнаи касбии Љумњурии Тољикистонро хатм кардаанд, ташкил 
ва гузаронидани суњбати ќабули онњо бо фармоиши ректори Донишгоњи 
давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї (минбаъд 
донишгоњ) комиссияи ќабул таъсис дода мешавад. Раиси комиссияи ќабули 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
ректор мебошад. Дар ваќти набудани раис ваколатњои ў ба зиммаи 
муовини раис (муовини ректор оид ба таълим) гузошта мешавад. 

3.Донишгоњ ќабули довталабонро аз рўи равия ва самти ихтисосњо 
дар асоси Иљозатномаи пешбурди фаъолияти таълимї ва замимаи 
иљозатномаи мазкур ба роњ мемонад. 

Донишгоњ вазифадор аст, ки довталабонро бо Иљозатномаи 
пешбурди фаъолияти таълимї ва инчунин шањодатномаи аккредитатсияи 
давлатї шинос намояд. 

 
2. Тартиби ќабул барои идомаи тањсил баъд аз хатми муассисаи 

тањсилоти миѐнаи касбї 
     4.Ќабули донишљўѐн ба донишгоњ барои идомаи тањсил баъд аз хатми 
муассисаи тањсилоти миѐнаи касбї танњо аз рўи равия ва самти ихтисосњои 
амалкунанда аз њисоби љойњои холии буљавї ва шартномавї дар доираи 
замимаи иљозатномаи пешбурди фаъолияти таълимї амалї карда мешавад. 

5.Комиссияи ќабули донишгоњ то ќабули њуљљатњои довталабон 
номгўи саволномањои суњбатро аз рўи равия ва ихтисосњо тањия намуда, 
теъдоди ќабули донишљўѐнро тибќи наќшаи ќабул аз рўи равия ва 



ихтисосњои амалкунанда аз њисоби буљети љумњурї ва шартномавї муайян 
менамояд. 

6.Шахсоне, ки муассисањои тањсилоти миѐнаи касбиро (давлатї ва 
ѓайридавлатї) аз њисоби буљети давлатї ва ѐ шартномавї бо  «Дипломи 
аъло» хатм намудаанд, дар сурати мувофиќати самти ихтисос ба курси   2-
юми шуъбањои рўзона ва ѐ ѓоибона (фосилавї)-и донишгоњ бе озмун ќабул 
карда мешаванд. 
            7.Шахсоне, ки гурўњњои буљавии муассисањои тањсилоти миѐнаи 
касбиро бо дипломи муќаррарї хатм намудаанд, пас аз 3 соли хатм ва 
фаъолияти корї дар истењсолот дар сурати мувофиќати равия ва самти 
ихтисос бо назардошти мављудияти фарќият дар њаљми то 30 кредит ба 
курси 2-юми шуъбањои рўзона ва ѐ ѓоибонаи (фосилавї)-и донишгоњ (ба 
љойњои холии буљавї ва шартномавї) тариќи суњбат ќабул карда 
мешаванд. 

8.Шахсоне, ки гурўњњои буљавии шуъбаи ѓоибонаи муассисањои 
тањсилоти миѐнаи касбиро бо дипломи муќаррарї хатм ва собиќаи кории 
на камтар аз 3-сола дар истењсолот доранд, дар асоси њуљљати 
тасдиќкунанда (диплом (асл) нусхаи дафтарчаи мењнатї, хислатнома аз 
љойи кор) дар сурати мувофиќат намудани равия ва самти ихтисос бо 
назардошти мављудияти фарќият дар њаљми то 30 кредит ба курси 2-юми 
шуъбањои рўзона ва ѐ ѓоибонаи (фосилавї)-и донишгоњ (ба љойњои холии 
буљавї ва шартномавї) тариќи озмун ќабул карда мешаванд. 
         9.Шахсоне, ки муассисањои тањсилоти миѐнаи касбии равияи тиббиро 
хатм кардаанд, танњо бо иљозати Вазорати маориф ва илми Љумњурии 
Тољикистон ба ихтисосњои мувофиќи факултетњои биология ва химияи 
донишгоњ бо назардошти мављудияти фарќият дар њаљми то 30 кредит 
тариќи суњбат тибќи талаботи Ќоидањои ќабули мазкур ќабул карда 
мешаванд. 

10.Шахсоне, ки муассисањои тањсилоти миѐнаи касбиро аз рўи 
ихтисосњои омўзгорї хатм намудаанд ва зиѐда аз панљ сол собиќаи кори 
омўзгорї доранд, ба курси 2-юми шуъбаи ѓоибонаи (фосилавї)-и донишгоњ 
аз рўи натиљаи суњбат ќабул карда мешаванд. 

11.Муњлати пешнињоди њуљљатњои довталабон ба комиссияи ќабул аз 
01 июл то 10 август ва муњлати гузаронидани суњбат (озмун) бо довталабон  
аз 11 то 20 август муќаррар карда мешавад.  
  12. Довталабон дар муњлати муќарраргардида ба комиссияи ќабули 
донишгоњ њуљљатњои зеринро пешнињод мекунанд: 

-ариза ба номи ректори донишгоњ; 
-дипломи намунаи давлатї бо замимааш дар бораи хатми муассисаи 

тањсилоти миѐнаи касбї - асл. (маълумотнома дар бораи хатми 
муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї ќабул карда намешавад); 

-нусхаи дафтарчаи мењнатї дар хусуси фаъолияти корї вобаста ба 
самт, равия ва ихтисоси интихобкарда; 

-маълумотномаи тиббї (шакли № 038) 
-6 адад сурат (андозаи 3х4 см); 
-билети њарбї ѐ шањодатномаи њарбии даъватшаванда; 
-шиноснома ва ѐ њуљљат дар бораи тасдиќи шахсият. 
13.Довталабоне, ки муассисаи тањсилоти миѐнаи касбиро дар хориљи 

кишвар хатм кардаанд, баъди баробарарзишии њуљљат дар бораи 



тањсилот ва муайян шудани дараљаи сатњи тањсилот метавонанд ба 
комиссияи ќабули донишгоњ њуљљат пешнињод намоянд. 

14.Довталабоне, ки дар рўзи муайяншудаи комиссияи суњбат (озмун)  
бесабаб њозир нашудаанд, аз суњбат (озмун) нагузашта њисобида мешаванд.  

15.Дар сурати ќаноатманд набудан аз натиљаи суњбат довталаб њуќуќ 
дорад, ки мутобиќи тартиботи муќарраршудаи донишгоњ бо натиљаи 
суњбаташ (агар хаттї бошад) дар муњлати то 3 рўз тариќи апеллятсия ба 
комиссияи апеллятсионї, ки бо фармоиши ректори донишгоњ таъсис дода 
шудааст, шинос шавад. Баррасии апеллятсия маънои аз нав гузаштани 
суњбат набуда, балки танњо санљиши дурустии он мебошад натиљаи 
баррасї ва дар протокол ќайд карда мешавад. 

Баъди баррасии апеллятсия ќарори комиссияи апеллятсионї оид ба 
бањои суњбат (озмун) ќабул карда мешавад. Дар мавриди ба миѐн омадани 
зарурати таѓйир додани бањо бо ќарори комиссияи апеллятсионї дар 
протоколи суњбат таѓйирот ворид карда мешавад.  

16.Натиљаи суњбат дар протоколи махсус ќайд карда мешавад (нусхаи 
протокол замима мегардад). 

17. Пас аз гузаштани довталаб аз суњбати комиссия ва озмун барои 
ќабул ба сафи донишљўѐн ќарори комиссияи ќабул бароварда мешавад. 

18.Њаљми маблаѓи тањсил барои таълими шартномавї  дар асоси 
ќарори Шўрои олимон муайян ва бо Хадамоти зиддиинњисории назди 
Њукумати љумњурии Тољикистон мувофиќа карда шуда, аз тарафи Вазорати 
маориф ва илми Љумњурии Тољикистон тасдиќ ва дар Ќоидањои ќабули 
муассисаи таълимї дарљ мегардад. Довталабони гурўњњои шартномавї 
баъди аз суњбат (озмун) гузаштан, фаќат дар сурати пардохт намудани 
маблаѓи тањсил тибќи талаботи ќарордод ба донишгоњ  ќабул карда 
мешаванд.  
    19.Донишљўѐне, ки дар гурўњњои шартномавї аз суњбат ва озмун 
гузаштаанд, пас аз пардохти пурраи маблаѓи шартномаи соли тањсил 
фармоиши ректор љињати ќабули онњо дар асоси муњлати 
муќаррарнамудаи Ќоидањои мазкур ба тасвиб расонида мешавад. 

20.Фармоиши ректори донишгоњ барои ќабули донишљўѐн (рўзона ва 
фосилавї) љињати идомаи тањсил ба ихтисосњои донишгоњ на дертар аз 15 
рўз пас аз гузаштани суњбат дар асоси ќарори комиссияи ќабул бароварда 
мешавад. 
      21.Назорат аз болои фаъолияти комиссияи ќабули донишгоњ аз љониби 
Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ва маќомоти дахлдор ба 
амал бароварда мешавад. 

22.Таъмин, риоя ва иљрои Ќоидањои ќабули мазкур барои њайати 
комиссияи ќабули донишгоњ њатмї мебошад. 
  23.Комиссияи ќабули донишгоњ вазифадор аст, ки аз натиљаи 
фаъолияташ ба Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон то 20-
сентябри соли 2020 маълумоти муфассал пешнињод намояд. 

24.Фармоиши ректор оид ба ќабули донишљўѐн (рўзона ва фосилавї) 
ба донишгоњ то оѓози соли тањсил аз тарафи ректори донишгоњ ба имзо 
мерасад. 

 
 
 



ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
ДОНИШГОЊИ ДАВЛАТИИ ОМЎЗГОРИИ ТОЉИКИСТОН 

ба номи САДРИДДИН АЙНЇ 
 

Протоколи №_______ аз   «_____»_______________соли 2020 
 

оид ба гузаронидани суњбат барои идомаи тањсил дар Донишгоњи 
давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 

Бо довталаб__________________________________________________ 
(ному насаб) 

дар таърихи «_____» _______________соли 20_____ дар комиссияи ќабули 
ДДОТ ба номи С. Айнї суњбат баргузор гардид. 
 
      Ба комиссияи ќабул тибќи талаботи «Ќоидањои ќабули донишљўѐн ба 
муассисањои тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон барои 
идомаи тањсил баъд аз хатми муассисаи тањсилоти миѐнаи касбї дар соли 
тањсили 2020-2021» њуљљатњои зарурї пешнињод шудаанд. 
     Аз он љумла: 

1.Дипломи №______________дар бораи хатми муассисаи тањсилоти 
миѐнаи касбї____________________________________________________бо  
ихтисоси __________________________________________________________ 

2.Ба довталаб саволњо аз рўи ихтисос ва фанњои тахассусї дода 
шуд. (саволњо бо љавобњои довталаб замима мешавад). 
 
 Комиссияи ќабул аз рўи натиљаи суњбат-озмун чунин хулоса баровард:  
 

1.Сатњи дониши довталаб дар асоси саволу ва љавоб_____________ 
___________________________________________________њисобида шуда 

                                   (ќаноатбахш ѐ ѓайриќаноатбахш) 

 

ба сафи донишљўѐни курси 2- юми шуъбаи рўзона (фосилавї, ѓоибона)-и,  
шакли тањсили ____________________________________________________ 
                                                                     (буљавї, шартномавї) 

ихтисоси ________________________________________ќабул карда шавад. 
ќабул карда шавад. 
 

Раиси комиссияи озмун     __________________________________ 
Аъзоѐни комиссияи ќабул:__________________________________ 
             __________________________________ 
              __________________________________ 
              __________________________________                                              


