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Дастури мазкур фарогири муњимтарин натиљањо,
дастовардњо ва нишондињандањои самтњои фаъолияти бахши таълим, корњои илмию тањќиќотї, тарбия, робитањои
байналхалќї ва бахши молиявию иќтисодии Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон дар соли 2017 мебошад
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Итминон дорам, ки раёсат ва њайати профессорону устодони Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон
бо истифода аз имкониятњои мављуда дар самти таќвияти
корњои илмї, таълимї ва тарбияи кадрњои сазовор дучанд
саъю талош намуда, дар мустањкам гардидани пояњои давлати
соњибистиќлоламон сањми худро мегузоранд.
Эмомалї Рањмон,
аз суханронї ба муносибати ба истифода
супоридани бинои нави таълимии
донишгоњ, 05.08.2011
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ДОНИШГОЊИ ДАВЛАТИИ ЊУЌУЌ,
БИЗНЕС ВА СИЁСАТИ ТОЉИКИСТОН
БО ЗАБОНИ РАЌАМЊО, САНАДЊО, ДАЛЕЛЊО
ВА НИГОШТАЊОИ МУЪЉАЗ ДАР СОЛИ 2017
Дар раванди љараёнгирии самарабахши соњаи маориф ва ташаккули њамгироии илму тањсилот наќши Њукумати мамлакат, сиёсати фарогиру дурнамои давлатї омили муњим ба њисоб мераванд.
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёмашон
ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 22 декабри соли 2017
ироа гардид, дастовардњои соњаи маорифро аз рўи нишондодњои
дараља ва сифати тањсилот хуб арзёбї намуда, таваљљўњи кормандони соњаи илм ва маорифро ба вазифањо барои соли оянда љалб
намуданд. Аз љумла, таъкид доштанд: «Сармояи инсонӣ ҳамчун
муҳаррики пуриқтидор ба пешрафти инноватсия ва технологияҳои
нав мусоидат мекунад ва бинобар ин, илми муосири ватанӣ бояд
ҷавононро бештар ба илмомӯзӣ, татбиқи лоиҳаҳои инноватсионӣ ва
таҳқиқи масъалаҳои иқтисоди рақамӣ сафарбар намояд». Љињати
таъмини иљрои вазифањои муњиму муњташаме, ки Њукумати кишварамон пешбинї менамояд, љомеаи мењнатии донишгоњ ба хотири беш аз пеш бењтар ба роњ мондани раванди таълиму тарбия, баланд бардоштани савияи дониши мутахассисони ояндасози мењан,
таъмини пешрафти илм, татбиќи усулњои инноватсионї, робитаи
илму истењсолот, вусъати тафаккури илмї – иттилоотї, баланд
бардоштани сатњи тарбияи љавонони соњибмаърифат тадбирњои
судманд андешида, барои шукуфої ва пешрафти Ватани азизамон
кўшишу ѓайрат менамоянд.
Дар иртибот ба таъмини њидоятњои созандаи Сарвари давлатамон нисбати соњаи маориф, таваљљўњу дастгирии њамешагии Вазорати маориф ва илми кишвар, Кумитаи кор бо љавонон ва варзиши назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, Маќомоти иљроияи
њокимияти давлатии вилояти Суѓд соли сипарї донишгоњ байни
муассисањои олии касбии мамлакат дар қатори даҳгонаи беҳтарин
номбар гардид. Дар назди донишгоњ Шўрои диссертатсионии
6D.KOA-023 барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа
(PHD), доктор аз рўйи ихтисос таъсис дода шуд. Дар доираи “Соли
љавонон” бо иштироки беш аз 150 намояндагон ва љавонони кишвар бори нахуст дар донишгоњ Форуми љумњуриявии “Вањдати
љавонон – саодати миллат”дар сатњи баланд баргузор шуд. Маркази омўзиши Аврупо таъсис ёфт.
Дар озмуни «Донишҷўи сол-2017» байни муњассилини
муассисањои тањсилоти олии кишвар сазовори љойи дуюм гардидани донишљўи донишгоњамон Муњиба Љабборова, ба даври ниҳоии
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озмуни љумњуриявии телевизионии “Мањфили зарифон” роҳхат гирифтани дастаи “Закиён”-и боргоњи маърифатамон, дар Бозиҳои
Осиё сазовори љойњои намоён гаштани варзишгарони донишгоњ
дастовардњое буданд, ки мањз дар соли 2017 ба даст омаданд.

ДАР СОЊАИ ТАЪЛИМ. Бо маќсади тањкими заминањои
моддию техникии раванди таълим ва пажўњишоти илмї то
имрўз - 643 адад компютер, 46 адад ноутбук, 183 адад принтер,
146 адад УПС, 106 адад проектор, 5 адад тахтаи электронї, 19
адад телевизор, 36 адад экран барои проектор, 114 адад камера харидорї гашт ва мавриди истифода ќарор дорад. Таъмину
харидории воситањои навини техникї тибќи наќша марњила ба
марњила идома дошта, соли 2017 – 13 адад компютер, 2 адад
принтер харидорї карда шуд. Дар биноњои таълимї 57 адад
камерањои назоратї насб гардиданд.

Сохтори донишгоњ аз 6 факултет, 29 кафедра, 7 кафедраи
умумидонишгоњї, 1 маркази омўзиши забонњои хориљї, 9 синфхонаи компютерї, 1 парки технологї, 1 майдончаи варзишї, 1
хобгоҳ иборат аст.
Дар кафедраҳои донишгоњ 332 нафар омўзгорони штатї
кор мекунанд, ки аз онҳо 17 нафар докторони илм ва 123 нафар номзадњои илм мебошанд. Њамзамон, 16 нафар ҳамкорони
беруна, ки 7 нафарашон соњибунвон мебошанд, фаъолият доранд, Бо назардошти ин ҳайати кадрии унвони илмидошта
44,27 % ташкил медиҳад.
Шумораи занони роњбар 9 нафар буда, ба њайси муо-5-
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вини ректор-1 нафар, декани факултет- 2 нафар, мудирони
кафедрањо-6 нафар ифои вазифа доранд.
Теъдоди умумии донишљўён дар донишгоњ 6753 нафарро
ташкил медињад. Аз ин миќдор 4364 нафарашон дар шўъбаи
рўзона, 2389 нафар дар шўъбаи ѓоибона ва 398 нафар дар магистратура тањсил мекунанд.

Дар соли тањсили 2016-2017 теъдоди умумии хатмкардагон
1274 нафарро ташкил медињад, ки 41 нафар бо дипломи аъло
тањсилро љамъбаст намуданд.

Соли равон 1320 довталабон ба донишгоњ ќабул гардиданд,
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ки иљроиши наќшаи ќабули донишгоњ 98% фоизро ташкил дод.
Њамзамон, 120 нафар барои гирифтани таҳсилоти дуюм, 23 нафар барои идомаи тањсил ва 239 нафар барои таҳсил дар магистратура қабул карда шуданд.

Шурўъ аз моњи сентябри соли љорї 1 гурўњи курси 1-уми
факултети инноватсия ва телекоммуникатсия, 3 гурўњи курси
якуми факултети њуќуќшиносї ба тањсилоти фосилавї фаро
гирифта шуданд. Аз соли хониши нав 21 ихтисосњои амалкунанда ба тањсилоти фосилавї фаро гирифта мешаванд.

Дар соли 2017 ихтисоси 1-40.01.02 тариќи тестї имтињоноти
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хатмро дар маркази тестии донишгоњ супорид.
Тибќи љамъбасти натиљањои сессияи тобистонаи соли хониши 2016-2017 сатњи донишазхудкунї дар донишгоњ ба 88%
баробар аст. Дар асоси корњои санљишии гирифташуда (хаттї)
сатњи донишазхудкунї 90%-ро ташкил дода, сатњу сифати таълим (бањои “4” ва “5”) 45,8%-ро ташкил дод.
Ба масъалаи такмили фаъолияти таълимї - методї дар
донишгоњ дар давоми соли хониши 2016-2017 аз тарафи устодони донишгоњ 1200 дарсињамої, 144 дарсњои кушод, 17 дарсњои
намунавї ташкил карда шуд.

Масъалаи такмили ихтисос ва бозомўзии кормандон таќои
замон буда, дар ин раванд Маркази таълимии «Маърифат»,
такмили ихтисос ва бозомўзии кадрњои назди ДДЊБСТ курсњои
равияњои гуногунро ташкил кард. Дар маљмўъ 111 нафар устодон аз фанњои њуќуќшиносї, фанњои иќтисодї, технологияи
иттилоотї дар иќтисодиёт, омўзиши забонњоро хатм намуда,
соњиби шањодатнома шуданд. Курсњои кўтоњмуддати омўзиши
забонњои назди Маркази таълимии “Маърифат”-ро 102 нафар
-8-

Дастоварди сол

шунавандагон хатм карда, соњиби шањодатнома гардиданд.

Дар соли хониши 2017-2018 дар маљмўъ 614 нафар
донишљўёни шўъбаи ѓоибона таљрибаомўзии пешаздипломии
худро дар ташкилоту муассисањои давлатї, ѓайридавлатї,
маќомотњои њифзи њуќуќ, молия ва андоз гузаштанд.
Моњи сентябри соли 2017 дар Намоишгоҳи маъмули шаҳри
Москави Федератсияи Русия китоби дарсии дотсент Ҳакимҷон
Ғаюров бо номи “Информатика (курси базавӣ)” ҳамчун китоби дарсии мутобиқ ба стандарт њисобида шуда, муаллиф бо
диплом ва медали тилло сарфароз гардонда шуд.
Соли сипарї китоби дарсии С.Њасанов, М.Њасанов “Назарияи давлат ва њуќуќ” аз чоп баромад. Дастури таълимї-методї
оид ба омода намудани рисолањои хатм бо номи “Рисолањои
хатм” аз љониби дотсент Саидов Шўњрат тањия гардида, бо
тавсияи Шўрои илмї-методии донишгоњ чоп гардид.
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Дар соли 2018-2019 илова ба 22 ихтисосњои амалкунанда
љорї намудани 5 ихтисоси нави замонавї: 1-23.01.02.04-таъминоти забонии робитаҳои байнифарҳангӣ (муносибатҳои
сиёсии берунӣ), 1-23 01 02 02-таъминоти забонии робитаҳои
байнифарҳангӣ (сайёҳии байналмилалӣ), 1-23 01 02 0-таъминоти забонии робитаҳои байнифарҳангӣ (робитаҳои иқтисодии
берунӣ), 1-24 01 01-њуқуқи байналмилалӣ, 1-24 01 03-њуқуқи
иқтисодӣ ба наќша гирифта шудааст.
Алњол дар литсейи донишгоњ 256 нафар толибилмон тањсил
дошта, дар соли 2017 аз љумлаи 24 нафар хатмкардагон 23 нафар ба муассисањои тањсилоти олии касбии мамлакат ва Федератсияи Русия дохил гардиданд.
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ДАР СОЊАИ ИЛМ. Раёсати илм ва инноватсияи
донишгоњ љињати тайёр кардани кадрњои илмии баландихтисос дар заминаи санадњои
меъёрию њуќуќии соњавї фаъолияташро ба роњ монда, дар
соли 2017 корњои назаррасро
ба анљом расонд.
Дар донишгоњ наќшањои дурнамои корњои илмию
тањќиќотї барои солњои 2015-2020 тањия гардида, аз љониби
Муассисаи давлатии Маркази миллии патенту иттилооти Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон 23 адад
мавзўъњои КИТ-и донишгоњ аз ќайди давлатї гузаронида шуд.
Раёсати донишгоњ љињати зиёд намудани сафи олимон ва
тайёр намудани кадрњои соњибунвони илмї тавассути аспирантура, докторантура ва унвонљўї пайваста тадбирњо меандешад.
Соли сипарї 25 нафар олимону устодон, 14 нафар донишљўён
ба сафарњои илмї ва 3 нафар унвонљўён ба рухсатињои эљодию
илмї баромаданд. Натиљаи рухсатињо боиси дифои рисолањои
илмї аз љониби аспирантону унвонљўён гардиданд.
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№

Ному насаб

Кафедра

Рамзи
ихтисос

Номгўи
рисолаи
илмї

Таърихи
дифоъ

НОМЗАДЇ
1.

Исоќов
Муродљон

иќтисодиёти

2.

Рањматова
Заррина

корхонањо ва 12.00.02
соњибкорї

3.

Њомидова
Манзура

кафедраи
њуќуќи
љиноятї ва
криминалистика

12.00.10

4.

Шокиров Љамшед

забони
хориљии
тахассусї

10.02.22

5.

Исмоилов
Шўњратљон

кафедраи
08.00.05
иктисодиёти
корхонахо ва
сохибкори

08.00.05
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Совершенствование
механизма
инновационного
развития
животноводческого
подкомплекса (на
материалах
Согдийской
области)
Административное
судопроизводство в
Республике
Таджикистан
Правовые
последствия
присоединения Таджикистана
к статусу
международного уголовного суда
Абдулњамид
Котиб и
его роль в
эволюции
эпистолярного жанра в
первые века
ислама
Организационно-механический
организм
инновационного развития сферы
образования

20.04.2017

28.06.2017

20.09.2017

30.09.2017
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Дар аспирантураи донишгоњ аз рўи равияњои иќтисодї,
њуќуќшиносї, сиёсатшиносї, фалсафа ва таърих мутахассисони соњибунвон омода карда мешаванд.
Дар соли 2017 теъдоди аспирантон 53 нафарро ташкил
дода, аз инњо 16 нафар тариќи рўзона ва 37 нафар ѓоибона
тањсил мекунанд ва кори роњбарии онњоро бар иловаи олимони беруна инчунин зиёда аз 30 нафар олимони донишгоњ низ
ба зимма доранд.

Имрўз, шумораи докторант-унвонљўён 26 нафар ва
унвонљўён 131 нафарро ташкил медињад.
Бо ќарори Шўрои олимони донишгоњ 29 адад мавзўъњои
илмии аспиранту унвонљўён ва докторантон тасдиќ карда шуд.
Бо маќсади назорат ва рафти иљроиши супориши Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон оид ба дурнамои вазъи омодасозии кадрњои илмї дар факултет ва
кафедрањои донишгоњ соле ду маротиба аттестатсияи аспирантону унвонљўён гузаронида мешавад. Соли љорї аттестатсияи
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љамъбастї санањои 21.12.2017 - 27.12.2017 баргузор гардид.
НАТИЉАИ АТТЕСТАТСИЯИ АСПИРАНТОН ВА
УНВОНЉЎЁНИ ДДЊБСТ (декабри соли 2017)

Унвонљўёни фаъол

3
13
53

7
31

1
34
114

Унвонљў

5
17

Аспирант

21
23
23
13

Унвонљў

10
10
4
-

Аспирант

7
13
11
6

Унвонљў

Аспирантони
фаъол

Аз аттестатсия
нагузашт

Мўњлати унвонљўйи
ба охир расид

Аз аттестатсия
гузашт

Аспирант

Факултети њуќуќшиносї
Факултети бизнес ва идоракунї
Факултети молия
Факултети инноватсия ва
телекоммуникатсия
Факултети бањисобгирї ва андоз
Факултети сиёсатшиносї ва МБ
Њамагї

Теъдод

Њамагї

Факултетњо

44
45
33
13

21
17
6
-

23
28
27
13

10
10
4
-

21
23
23
12

11
7
2
-

2
5
4
1

1
48 9
184 53

1
39 7
131 31

1
34 2
114 22

Дар асоси фармоиши Вазири маориф ва илми Љумњурии
Тољикистон “Дар бораи таъсиси докторантура аз рўи ихтисос дар муассисањои тањсилоти олии касбии такягоњї” дар
донишгоњ докторантура аз рўи ихтисос (PhD) аз рўи ихтисосњои
њуќуќшиносї ва иќтисодї ба роњ монда шуда, айни замон 21
нафар тањсил доранд.
Тибќи фармоиши раиси Комиссияи олии аттестатсионии
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 октябри соли
2017, №46 дар назди донишгоњ таъсис ёфтани Шўрои диссертатсионии 6D.KOA-023 барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PHD), доктор аз рўйи ихтисос доир ба ихтисоси
6D050600 – иқтисодиёт ва дарёфти дараҷаи илмии номзади илм
ва доктори илм аз рўи ихтисоси 08.00.05-иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идораи корхонаҳо,
соҳаҳо, комплексҳо (иқтисодиёти минтақавӣ), ҳайати Шўро (раиси Шӯро, муовини раиси Шӯро, котиби илмии Шӯро, узви Шӯро)
љињати тайёр кардани кадрњои илмї заминаи мусоид фароњам
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овард.
Соли 2017 аз тарафи устодони донишгоњ асарњои илмї ва
монографияњои зерин аз чоп бароварда шуданд:

1.Султонов Ш.М. Тољикон дар маљрои воќеањои наву навтарин. –Душанбе: Суфра, 2017.- 500 с.
2.Якубов Љ.К. Њукумати чањорум.- Худжанд: Ношир, 2017.180 с.
3.Давлатов М.Д. Њаёт ва фаъолияти эљодии Абурайњони
Берунї.-Душанбе: Донишварон, 2017.-168 с.
4.Тоатов Њ.С. Терроризм ва экстремизм падидањои номатлуб.Хуљанд: Меърољ, 2017. - 96 с.
5.Муродбекова М. Вопросы географической терминологии в
русском и таджикском языках.-Худжанд, 2017.-104 с.
6.Шокиров Т.С. Юридические термины и их лингвистические
особенности.- Хуҷанд, 2017.- 278 с.
7. Њомидова Н.Ш. Баъзе масоили тарљумаи шеъри муосири
тољик ба забони русї. -Хуљанд, 2017.
8.Њайитбоева Н.А. Государственное регулирование повышения эффективности производства.- Саарбрюккен: Немецкая
национальная библиотека, 2017.- 150 с.
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9. Носирљонова М.Њ. Динамика распределения доходов в Республике Таджикистан. LAMBERT. Academic publishing. -Германия, 2017. - 127с.
10.Ахмедов Н.И. Зиёбоева М.Н. Сайдуллоев А.А. Баъзе
масъалаҳои назариявї ва амалии пешбурди тафтишот оид ба
парвандаҳои марбут ба худкушї расонидан. – Конибодом:
Наби Фахрӣ, 2017. -396 с.
11.Амонов А.Љ., Ахмедов Г.Д., Зиёбоева М. Н. Сущность гражданского процесса. Хуљанд: Ношир, 2017. - 272с.
12.Мирсаидов С.А. Развитие сферы аграрного производства в
годы суверенитета Республики Таджикистан. – Душанбе: Типография ГУ НПИ Центра, 2017.-57 с.
13.Ваҳобов А.А. Формирование структурной политики в национальной экономике Таджикистана. –Худжанд: Ношир, 2017.154 с.
Соли 2017 дар густариши фаъолияти илмии донишгоњ
донишљўён низ бо таълиф ва чопи китобњои худ сањмгузорї
намуданд:

Эргашев Завќиддин

Эрбоев Муњиб

Љумъаев Исматљон

1.Љумъаев Исматљон. 1001 саволу љавоб доир ба масъалањои
њуќуќї. – Хуљанд: Хуросон, 2017. – 242с.
2.Эргашев Завќиддин. Созмонњои байналмилалї ва
минтаќавї. – Хуљанд: Ношир, 2017. – 239 с.
3.Эрбоев Муњиб. Шарҳи мухтасари асосҳои давлат ва ҳуқуқ.
- 17 -
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– Хуљанд: Ношир, 2017. – 340с.
Дар донишгоњ яке аз самтњои муњими фаъолияти илмї ин
ташкил ва баргузории њамоишњои илмї, озмуну конференсияњо
ба њисоб меравад.
Маљмўи маќолањои конференсияњои “Тарбияи љавонон
дар љомеаи муосир: пешравињо, муаммоњо ва роњњои њалли
онњо”, маљмўаи маќолаи конференсия тањти унвони “Љавонон
- пайравони Пешвои миллат” дар ду нашр аз чоп баромадааст.
ОЛИМПИАДАЊО ВА ОЗМУНЊО. Дар соли 2017
донишљўёни донишгоњ дар озмуну олимпиадањои мухталиф
ширкат варзида, муваффаќият ба даст оварданд, ки натиљањо
чунинанд:
1.Дар Олимпиадаи љумњуриявї барои дарёфти «Љоми Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон» (санањои 10-11 марти
соли 2017) 7 нафар донишљўён иштирок намуданд:
– ҷои 2 аз фанни технологияњои иттилоотї: Алимов Руслан,
донишљўи курси 4-уми ихтисоси 1-40.01.02.02, гурўњи русї;
– ҷои 3 аз фанни назарияи иќтисодї: Каримова Махфуза,
донишљўи курси 3-юми ихтисоси 1-25.01.08 гуруњи русї;
– ҷои 3 аз фанни њуќуќшиносї: Рофиев Манучењр, донишљўи
курси 5 ихтисоси 1-24.01.02-њуќуќшиносї.
2.Олимпиадаи љамъбастии Вазорати маориф ва илми
Љумњурии Тољикистон (санаи 21.04.2017):
- ҷои 3 аз фанни забони русї: Аджихалилова Заррина,
донишљўи курси 3-юми ихтисоси њуќуќшиносї
3.“Фестивали донишљўёни навовар ва ихтироъкори
муассисањои тањсилоти олии касбї» ва озмуни «Бењтарин шеър
ва њикояи наврўзї» (15-16 марти соли 2017):
- Кушнерюк Артём - донишљўи курси 4-ум, ихтисоси 1.40.01.02.технология ва низоми иттилоотї (дар иќтисодиёт) дар мавзўи
«Сохтани барномаи мобилии хатсайри микроавтобусњо дар
шањри Хуљанд» (роњбари илмї сармуаллима Ќосимова Д.И.) иш- 18 -

Дастоварди сол

тирок намуда, соњиби дипломи дараљаи сеюм гардид.
4. Озмуни ихтироъкор ва навоварони љавони вилоят:
- Ёров М. - ассистенти факултети инноватсия ва телекоммуникатсия соњиби љойи 3-юм гардид (санаи 03.10.2017).
5. Озмуни «Беҳтарин барномасоз» миёни донишҷӯёни
муассисаҳои таҳсилоти олии вилояти Суғд (25.11.2017):
- Кушнерюк А.И. - магистранти курси якум ҷои сеюмро
ишғол намуд.
1.Ихтироъкори бењтарини соли 2017:
- Мањмудов Абдурањмон - ассистенти кафедраи САЊ дар
соњаи ихтироот барои пешнињоди бењтарин барнома бо мукофоти пулї (1000 сомонї) ва патент аз љониби Кумитаи кор бо
љавонон ва варзиши назди Њукумати Љумњурии Тољикистон сарфароз гардонда шуд (26.12.2017).
2.Озмунњои «Олими сол», «Олими љавони сол», «Донишљўмуњаќќиќи сол», ки бо ќарори Шўрои олимони донишгоњ №2
аз 12.10.2017 тасдиќ гардида буд, санаи 29.12.2017 аз рўйи
номинатсияњои илмњои даќиќ, илмњои гуманитарї ва илмњои
љомеашиносї љамъбаст гардид.
1. Ѓолибони озмуни «Олими сол - 2017»:
- Байзоев Саттор, профессори кафедраи фанњои риёзїтабиатшиносии муосир - аз рўйи равияи илмњои даќиќ;
- Шокиров Туѓрал Сирољович, д.и.ф., профессори кафедраи
забони тољикї - аз рўйи равияи илмњои гуманитарї;
- Рањматова Заррина Мирзобековна, н.и.њ., сармуаллимаи кафедраи њуќуќи конститутсионї - аз рўйи равияи илмњои
љомеашиносї.
2.Ѓолиби озмуни «Олими љавони сол – 2017:
- Саидов Шўњратљон Шукурович, н.и.с., дотсенти кафедраи сиёсатшиносї.
3.Ѓолибони озмуни «Донишљў- муњаќќиќи сол – 2017»:
- Эргашев Алиљон Абдувоситович, донишљўи курси 3-юми
- 19 -

Дастоварди сол

ихтисоси 1-31.03.04.08-WEB –дизайн ва графикаи компютерї аз рўйи равияи илмњои даќиќ;
- Љумаев Исматљон Султонљонович, донишљуи курси 5-уми
ихтисоси 1-24.01.02- њуќуќшиносї - аз рўйи равияи илмњои
љомеашиносї;
- Каримова Нозила Асламовна, донишљуи курси 2-юми ихтисоси 1-25.01.07 - иќтисодиёт ва идора дар корхона - аз рўйи равияи илмњои гуманитарї.
3.Озмуни “Иншои бањтарин” дар мавзўи «Ањамияти мутолиаи китоб дар рушди касбияти донишљў» бахшида ба 25-солагии Иљлосияи XVI (18.09.2017):
- Шабнами Давлатњайдар, донишљўи курси 1-уми факултети муносибатњои байналхалќї- љойи якум;
- Акрамова Нилуфар, донишљўи курси 1-уми факултети
бањисобгирї ва андоз - љойи дуюм;
- Љабборова Муњиба, донишљўи курси 3-юми факултети молия - љойи сеюм;
- Ѓиёсова Сабрина, донишљўи курси 2-юми факултети
њуќуќшиносї – љойи сеюм.
Дар мавзўи «Забони миллат - шиносномаи миллат» бахшида ба Рўзи забони давлатї (03.10.2017):
- Љабборова Муњиба – донишљўи курси 3-юми ихтисоси кори
бонкї - љойи якум;
- Ѓиёсова Сабрина – донишљўи курси 2-юми ихтисоси
њуќуќшиносї - љойи дуюм;
- Њамроева Заррина – донишљўи курси 1-уми ихтисоси
бањисобгирии бухгалтерї, тањлил ва аудит - љойи сеюм.
Дар мавзўи «Иљлосияи таќдирсоз» бахшида ба 25-солагии
Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон (9. 11.2017):
- Каримова Нозила, донишљўи курси 2-юми факултети бизнес ва идоракунї - љойи якум;
- Махсумова Нигина, донишљўи курси 2-юми факултети
сиёсатшиносї ва муносибатњои байналхалќї - љойи дуюм;
- Ќодирзода Оростамоњ, донишљўи курси 2-юми факултети
њуќуќшиносї - љойи сеюм.
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Њамоишњои илмї ва конференсияњо дар соли 2017. Бахшида ба санањои муњими таърихиву фарњангї, бузургдошти
олимон ва мутахассисони соњањои мухталифи илм ва маорифи
кишвар дар донишгоњ давоми сол 5 конференсия љумњуриявї,
7 конференсия ва 14 њамоишњои илмии сатњи донишгоњї, 51
њамоишњои илмї дар кафедраву факутетњо доир гардиданд.
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1. Конференсияи илмию методии љумњуриявї тањти унвони
“Тарбияи љавонон дар љомеаи муосир: пешравињо, муаммоњо
ва роњњои њалли онњо” (2.02. 2017);
2. Конференсияи илмӣ-назариявии ҷумҳуриявӣ таҳти унвони
«Мактаби сулҳпарваронаи Пешвои миллат – раҳнамои ҷавонон барои имрўзу ояндаи дурахшон» бахшида ба Соли ҷавонон ва 20-солагии Ваҳдати миллӣ (31.05.2017);
3. Конференсияи илмї љумњуриявии “Љавонон - пайравони
Пешвои миллат”бахшида ба 25-солагии Иљлосияи XVI Шўрои
Олии Љумњурии Тољикистон Љумњурии Тољикистон ва Соли
љавонон (24.10.2017);
4. Дар њамкорї бо Раёсати Институти иқтисод ва демографияи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон панели минтаќавии
конференсияи илмӣ-амалӣ таҳти унвони «Масъалаҳои иқтисодӣ ва
демографии рушди инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (17-18
ноябри соли 2017);
5. Видеоконференсияи I Байналхалќии донишљўёни донишгоњ
бо Донишгоҳи давлатии ҳуқуқии Урал таҳти унвони «Муаммоҳои
актуалии ҳуқуқи гражданӣ ва соҳибкории Федератсияи Русия ва
Тоҷикистон» (13.12.2017).
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6. Конференсияи илмию амалии анъанавии устодон ва
донишҷўён бахшида ба 20-солагии Ваҳдати миллӣ, 25-солагии Иҷлосияи XVI Шўрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Соли
ҷавонон, таҳти унвони «Рушди илми муосир дар Тоҷикистон: назария ва амалия” (27.04.2017);
7. Конференсияи илмии донишгоњї тањти унвони
“Истиќлолият-заминаи рушди Тољикистон” бахшида ба
љашни Истиќлолияти давлатии Љумхурии Тољикистон ва Соли
љавонон (7.09.2017);
8. Конференсияи илмӣ таҳти унвони «Конститутсия - бахтномаи миллат» (3.11.2017).
9. Нишасти нуњуми мањфили илмии олимони љавони
ДДЊБСТ «Илм ва љомеаи муосир» (26.01.2017);
10. Мизи мудаввар дар мавзўи “Моњияти омўзиши чењрањои
мондагори таърихї дар тарбияи худшиносии миллии љавонон”
(17.05.2017);
11. Семинар-тренинг «Љавонон - нерўи пешбарандаи рушди
љомеаи муосир» (9.03.2017);
12. Мизи мудаввар бахшида ба Рўзи Асосгузори сулњу вањдати
миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон,
мўњтарам Эмомалї Рањмон тањти унвони «Љавонон - пайравони Пешвои миллат» (05.10.2017) ва ѓайра.
Соли 2017 дар маљаллаи илмии «Ахбори ДДЊБСТ» 118
маќолаи олимони ватанию хориљї (аз он љумла 59 адад
маќолањои самти љомеашиносї ва 59 адад маќолањои самти
гуманитарї) интишор ёфта, дар ду силсила бо теъдоди 420 нусха аз чоп бароварда шуд.
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Шўрои олимони љавони донишгоњ дар соли 2017 зиёда аз
20 чорабинињои илмї, озмунњои иншои бењтарин ва ѓайра, бахшида ба Соли љавонон ва дигар љашнворањои таърихию сиёсї
ташкил ва баргузор намуд.

Раёсати рушди инноватсионӣ дар соли 2017 чунин корҳоро
ба анҷом расонд: коркард ва тадбиқи технологияи шиносои изи
ангушт дар раванди идоракунии фаъолияти донишгоҳ ва дар
рафти баргузории имтиҳонсупорӣ дар маркази тестӣ; коркард ва
тадбиқи модули «Антиплагиат»; мукаммалкунии модулҳои барномаи СКАРТ: бахшҳои «Учебный процесс», «План обучения»,
«Тесты»; пайваст намудани шабакаи глобалӣ (интернет) бо нахи
оптикӣ; баланд бардоштани суръати интиқоли шабакаи глобалӣ
(интернет) дар шабакаи беруна аз 6Мбит/с то 8Мбит/с ва дар шабакаи дохили TJ 40Мбит; пайваст намудани тамоми камераҳои назоратии донишгоҳ ба утоқи кории мониторинги сифати таҳсилот
бо таҷҳизотҳои замонавӣ; мукаамал намудани сомонаи «Картотекаи электронӣ» www.kartoteka.tj барои дарёфти китобҳо аз анбори
китобхонаи илмии донишгоҳ бо тарзи қулай ва осон; ҷорӣ намудани системаи таҳсилоти фосилавӣ дар донишгоҳ ва ҳамзамон насби доменҳои нав ба системаи мазкур www.fosilavi.tsulbp.tj; тартиб
додани телефони корпоративӣ бо системаи IP телефон (SIP) дар
шабакаи дохилии донишгоҳ www.phone.tj; коркард ва тадбиқи бар- 25 -
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нома бо номи «Анбори маълумотҳои диплом».
Инчунин, ба раёсати рушди инноватсионии донишгоҳ озмоишгоҳи инноватсионӣ вобаста карда шуд, ки дар тӯли як сол барои гузаронидани чорабиниҳои гуногун, ба монанди онлайн-конференсияҳо бо донишгоҳҳои ватаниву хориҷӣ, озмунҳои донишгоҳӣ ва
минтақавӣ, тренинг-семинарҳо ва намоиши дастовардҳои устодону донишҷӯён мусоидат карда шуд.
Кормандони раёсати рушди инноватсионӣ мунтазам дониши
худро дар самти татбиқи технологияҳои инноватсионӣ мукаммал
намуда, дар соли 2017 дар семинарҳои гуногун иштирок намуданд:
- 17.07.2017 -05.08.2017 – иштирок дар тренинг дар самти
татбиқи технологияҳои иттилоотии коммуникатсионӣ дар раванди
идоракунӣ ва дар тиҷорат (ширкати телекоммуникатсионӣ TCELL,
ш. Душанбе);
- 14.09.2017-16.09.2017 – иштирок дар семинар, дар самти
татбиқи технологияи фосилавӣ ҳозиразамон дар раванди таълим
(Донишгоҳи тиҷорати Тоҷикистон, ш. Душанбе)
Навоварӣ ва ихтироот. Олимони донишгоҳ дар самти тадқиқот
ва ихтироот солҳои охир кўшиш ба харҷ дода, ба дастовардҳои
муайян ноил гашта истодаанд. Ба монанди:
Рақами
шаҳодатнома
Манбаи маълумотии маҷмӯи
№4201700353
предметҳои таълимӣ барои хонанда- аз 01.06.2017
гони мактабҳои миёна

Исмоилов Ш.,
Муродов М.,
Хӯҷамқулов Р.

2

Web-портали омўзиши фанҳои дақиқ №4201700349
аз 03 майи 2017

Маҳмудов А.
Ғаюров Ҳ.

3

Манбаи маълумот оид ба омӯзиши
ҷуғрофияи ҷаҳон

№4201700354
аз 01.06.2017

4

База данных «Путеводитель города
Худжанда»

№4201700348
аз 03.05.2017

5

WEB-сайт «Автоматизация и сохранения истории болезни в базе
данных»
WEB-сайт «Автоматизация учебной
части факультетов»

№4201700355
аз 01.06.2017

Исмоилов Ш., Лутфуллоев М., Эргашев А.
Қосимова Д.И.
Кушнерюк А.,
Баҳовудинов Ҷ
Ёров М.Н.,
Дӯсталиев К.Ш.

№4201700356
аз 01.06.2017

Ёров М.Н., Қодиров
Қ.М.

№
1

6

Номи ихтироот
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7
7

База данных для моделирования
распространения локализованного
пучка в фотонных кристаллах
База данных для моделирования
поведения Бозе-Эйнштейновского
конденсата

№4201700360
Аз 04.11.2017

Мухамедова Ш.Ф.,
Мӯминов Ҳ.Ҳ.

№4201700356
аз 08.11.2017

Мухамедова Ш.Ф.,
Мӯминов Ҳ.Ҳ.
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Имрўз захираи умумии нусхаи китобњо 24302 ададро ташкил дода, захираи умумии маводи китобхонаи электронї дар
давоми соли 2017 ба 126687 адад расонида шуд. Дар натиљаи
равобити китобхонаи илмии донишгоњ бо муассисањои
тањсилотии ватанї ва хориљї махзани китоб соли 2017 1350
адад афзоиш ёфта, махзани китобхонаи электронї бошад, 954
адад зиёд гардид.
Дар китобхонаи илмии донишгоњ 28 конференсия,
њамоишњои илмї ва мизњои мудаввар доир гардид.
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ХАРИДОРИИ КИТОБ ДАР СОЛИ 2017
сол
2017

Шумораи китоб
820
530

Маблаѓи умумї
25727 сом. 80дирам
њадя

ТАШРИФИ ХОНАНДАГОН БА КИТОБХОНАИ
ИЛМЇ ДАР СОЛИ 2017
Факултет

нафар
6747
1626
2254
1067
758
2616
180
15248

Њуќуќшиносї
Бизнес ва идоракунї
Молия
Бањисобгири ва андоз
Инноватсия ва телекоммуникатсия
Сиёсатшиносї ва МБ
Омузгорон
Њамагї
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ТАШРИФИ ХОНАНДАГОН БА КИТОБХОНАИ
ЭЛЕКТРОНӢ ДАР СОЛИ 2017
Факултет

нафар
4328
1238
2250
1560
1277
3280
2307
16240

Њуќуќшиносї
Бизнес ва идоракунї
Молия
Бањисобгири ва андоз
Инноватсия ва телекоммуникатсия
Сиёсатшиносї ва МБ
Омузгорон
Њамагї

Фаъолияти Парки технологї аз рўи самтњои зерин: Маркази хизматрасонии компютерї; Маркази хизматрасонии
полиграфї ба роњ монда шуда, истењсоли 118 номгў мањсулот
ба маблаѓи умумї 130270 сомонї 75 дирамро ташкил дод.
БАХШИ ТАРБИЯ. Љињати тарбияи ватандўстї, баланд
бардоштани њисси худшиносию худогоњии муњассилин, бањри
сифатан бењтар намудани кори тарбия дар такя ба Консепсияи
миллии тарбия дар Љумњурии Тољикистон ва дигар санадњои
меъёрию њуќуќии соњавї дар донишгоњ пайваста тадбирњои
амалї андешида мешаванд. Дар ин замина бахши тарбия дар
соли 2017 чорабинињои гуногун, ба мисли 9 вохўрї бо намояндагони раёсати кор бо занони МИЊД – и шањру вилоят, 17
вохўрї бо маќомоти њифзи њуќуќ, 9 вохўрї бо КИЊХДТ-и
шањру вилоят, 1 вохўрї бо њунармандон ва њофизон, 6 конференсияи илмї – методии љумњуриявї, 24 чорабинї бахшида ба
Соли 2017 – Соли љавонон ва 10 чорабинии варзишї д о и р
намуд.
Чорабинињои њуќуќї: идомаи соли 2017 бо маќсади баланд
бардоштани дониши њуќуќии донишљўён, пешгирии шомилшавии љавонон ба њизбу њаракатњои террористї ва экстремистї,
муќовимат ба коррупсия, фароњам овардани фазои оштинопазир нисбат ба зуњуроти коррупсионї, амалишавии Ќонуни
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи танзими анъана ва љашну
маросим дар Љумњурии Тољикистон”, пешгирии њозиршавии
донишљўён бо наќлиёти шахсї ба машѓулиятњо ва дар ин за- 30 -
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мина ташаккули худшиносии миллї, тарбияи ватандўстї 17
маротиба бо намояндагони маќомоти ќудратї, њифзи њуќуќ
ва ташкилотњои дахлдор вохўрї ва мулоќотњои бонуфуз доир
намуд. Аз љумла, вохўрии устодону донишљўён бо намояндагони прокуратура (6.01.2017, 14.04.2017); намояндагони Раёсати Вазорати корњои дохилї (17.02.2017, 1.03.2017, 22.02.2017,
21.04.2017, 6.09.2017, 15.12.2017, 27.11.2017, 11.04.2017); кормандони раёсати кумитаи давлатии амнияти миллии Љумњурии
Тољикистон дар вилояти Суѓд (28.03.2017); намояндаи раёсати Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти
Љумњурии Тољикистон дар вилояти Суѓд (23.01.2017); намояндагони раёсати Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон дар вилояти Суѓд
(13.04.2017); намояндагони Бозрасии давлатии автомобилии
Раёсати Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон дар
шањру вилояти Суѓд (30.05.2017, 13.10.2017); шўъбаи иттилоотию тањлилии ситод оид ба њолатњои фавќуллода ва мудофиаи
граждании вилояти Суѓд (27.01.2017); мизи мудаввари устодон
ва донишљўён дар мавзўи “Пешгирии шомилшавии љавонон
ба њизбу њаракатњои террористї ва экстремистї” бахшида ба
Соли љавонон (11.05.2017) ва ѓайра ташкил карда шуданд.
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1.ЧОРАБИНИЊОИ ОММАВИЮ ФАРЊАНГЇ: дар доираи чорабинињои оммавию фарњангї Форуми љумњуриявии
“Вањдати љавонон – саодати миллат”, конференсияи илмии “Љавонон – пайравони Пешвои миллат”, лоињаи “Дар
мењмонии ректор” ва барномаи “Шоми љавонї” бахшида ба 25
– солагии Иљлосияи ХVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон
ва Соли љавонон байни муассисањои тањсилоти олии кишвар
бо иштироки беш аз 150 намояндагон ва љавонони кишвар
бори нахуст дар донишгоњ дар сатњи баланд доир гардид; (2425.10.2017); конференсияи илмї – методии љумњуриявї тањти
унвони “Тарбияи љавонон дар љомеаи муосир: пешравињо, муаммо ва роњњои њалли он” (28.02.2017); конференсияи илмї –
тарбиявї дар хобгоњи донишгоњ тањти унвони “Наќши љавонон
дар тањкими давлати демократї” (24.02.2017), мањфили сиёсї
тањти унвони “Љавонони ДДЊБСТ – пайрави Пешвои миллат” (10.03.2017); вохўрии устодон, аспирантон, магистрантон,
донишљўён бо Раиси шањри Хуљанд бахшида ба Соли љавонон
ва Паёми Пешвои миллат (31.01.2017) баргузор шуданд.
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ЧОРАБИНИЊОИ АДАБЇ-ФАРЊАНГЇ. Бо маќсади ба
роњ мондани тарбияи эстетикии донишљўён дар донишгоњ
мањфилњои њунарии дастаи созию овозии “Ошёни мењр”, театрстудияи “Парвози истеъдод” ва гурўњи раќсии “Хушхиром”,
Дастаи ENACTUS (ҳамкорӣ байни соҳибкорӣ ва маълумоти
олӣ барои тайёр кардани бизнес-лидерҳо) дастаи њозирљавобони
шўхтабъ (КВН), мањфили њунаромўзии “Ганљинаи њунар” амал
менамояд.
Соли љорї фаъолияти дастањои њунарии донишгоњ дар
њамљоягии муњассилини хушзавќ дар чорабинињои зерин назаррас буд: баргузории даври аввали озмуни маърифатї – зењнии
“Арўси наврўзї” байни донишљўдухтарони факултетњои
донишгоњ (2.03.2017); консерти идонаи ансамбли “Ошёни
мењр” – и донишгоњ бахшида ба Соли љавонон дар театри
Камоли Хуљандї (20.04.2017); чорабинии Наврўзии шањри
Хуљанд дар назди театри мазњака ва мусиќии ба номи Камоли
Хуљандї, ки донишљўёни донишгоњ ба гирифтани љойи якум
сазовор гардиданд (21.03.2017); донишљўёни донишгоњ дар
озмуни љумњуриявии телевизионии “Мањфили зарифон” дар
шањри Душанбе бо донишљўёни Донишгоњи тиббии Хатлон
дар Муассисаи давлатии Филармонияи давлатии Љумњурии
Тољикистон ба номи А.Љўраев ќувваозмої намуда, ба даври
дуюм роњхат гирифтанд (29.09.2017); даври дуюми озмун дар
«Кохи Рўдакӣ» баргузор шуд, ки бо дарназардошти мазмуну мўҳтавои баромадҳо, рафтору интизом, иштироки фаъолонаи мухлисони дастаҳо ҳайати ҳакамон ба дастаи «Закиён»-и
Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон гирифтани 98 холро сазовор донистанд ва даста ба даври ниҳоии
озмун роҳхат гирифт (9.12.2017).
Њамчунин, донишљўёни донишгоњ дар фестивал – озмуни барномаи солинавї байни мактабњои олии касбии вилоят
иштирок намуда, ба гирифтани љойи дуюм сазовор гардиданд
(28.12.2017)
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Чорабинињои варзишї: Дар донишгоњ ба вусъати тарбияи љисмонї ва варзиш, тарѓиби њаёти солим эътибори пайваста зоњир мегардад. Натиља ин аст, ки дар Спартакиадаи
донишљўёни мактабњои олии касбии вилояти Суѓд 149 нафар
донишљў ба гирифтани 102 медал: 13 медали тилло, 45 медали
нуќра, 44 медали биринљї мушарраф гардиданд.
Донишҷӯён Абдунабиев Эркинбек, Оятулло Хоҷаев, Фаридун Қурбонов дар шаҳри Ашхободи Ҷумҳурии Туркманистон
дар Бозиҳои Осиё оид ба гӯштини камарбандӣ байни 54 кишвар
фаъолона иштирок намуда, бо медалҳои биринҷӣ сарфарозонида шуданд (13- 27.09.2017).
Донишљў Садам Каримов дар чемпионати ҷаҳон оид ба
самбо дар Сербия дар вазни 74 кг байни пањлавонони 38 давлати дунё ҷои 3-юмро сазовор гардид (12-16.10.2017)
Донишљў Фирдавс Ањмадљонов дар чемпионати Осиё оид
ба љанги дастї дар шањри Тошканди Љумњурии Ўзбекистон
ширкат варзида, ба гирифтани унвони чемпионї мушарраф
гардид (12.2017).
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Дигар намуди дастовардњо: Донишљў Муҳиба Ҷабборова
дар озмуни «Донишҷўи сол-2017», ки Кумитаи кор бо ҷавонон ва
варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба Соли
ҷавонон эълон намуд, байни муассисањои тањсилоти олии кишвар сазовори љойи дуюм гардид.

Дар соли 2017 2 нафар донишљўён гирандагони стипендияи Раиси Кумитаи кор бо љавонон ва варзиши назди Њукумати
Љумњўрии Тољикистон, 12 нафар донишљў, 4 нафар аспирант
ва 2 нафар магистрант гирандагони Стипендияи Раиси вилояти Суѓд, 4 нафар донишљў гирандагони стипендияи Раиси
шањри Хуљанд буданд.
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Айни замон дар хобгоњи донишгоњ 300 нафар донишҷўён
аз шаҳру ноҳияҳои ВМКБ, вилояти Хатлон, вилояти Суѓд,
ноњияњои тобеи марказ ва шањри Душанбе истиқомат мекунанд.
Дар хобгоњ баробари фароњам овардани шароитњои мусоиди
зист, љињати таъмини осоишу фароғати бошандагон китобхона,
майдончаи варзишӣ, утоқи компютерии пайваст ба Интернет,
хонаи тафреҳ, ҳуҷраи дўзандагӣ, маҳфили фарҳангӣ, маҳфили
дўзандагии «Дастони моҳир», «Атлас ва адрасбофї» амал мекунанд. Дар мањфили “Ганљинаи њунар” донишљўдухтарон
њунари аљдодии атласу адрасбофиро омўхта истодаанд.
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Дар соли 2017 55 нафар устодон, 140 нафар донишљўён бо
Ифтихорнома ва Сипосномаи ректори донишгоњ ќадршиносї
гардиданд. Њамзамон, 8 нафар ятимони кулл 100% аз маблаѓи
тањсил озод карда шуда, бо кўмакњои якваќтаи пулї ва лавозимоти хониш таъмин гардонида шудаанд.

БАХШИ
ИТТИЛООТИИ ДОНИШГОЊ. Раёсати
донишгоњ дар масъалаи инъикоси дастовардњои таълиму тарбия ва илм дар васоити ахбори омма пайваста тадбир меандешад. Давоми сол 12 шумораи нашрияи “Маъвои хирад”, 10
барномаи њармоњаи иттилоотии «Набзи донишгоњ», ки тариќи
шабакаи телевизионии “ТВ Суѓд” пахш гардиданд, пахши
зиёда аз 100 адад сюжетњо тавассути шабакањои телевизионии љумњуриявию мањаллї, такмили маводи сомонаи расмии
донишгоњ (tsulbp.tj) инъикосгари самтњои фаъолияти соњаи
таълиму тарбия, робитањои байналмилалї, илм ва инноватсия
буданд.
Рољеъ ба масоили мухталифи иљтимоию иќтисодї, сиёсї
ва ғайра дар соли 2017 беш аз 100 нафар олимони донишгоњ
ва зиёда аз 40 нафар донишљўён дар сўњбатњои телевизионї,
радио ширкат ва суханронї намуданд. Бо маќсади пешгирии
зуњуроти бегонашавї ва бегонапарастї, гаравиш ба ташки- 43 -

Дастоварди сол

лоту созмонњои ифротгаро, тарбияи донишљўён дар руњияи
худшиносии миллї, ифтихори ватандорї ва шаъну шарафи
шањрвандї зиёда аз 180 маќола ва вокунишњо ба васоити ахбори оммаи љумњурї ва вилоят пешнињод ва интишор гардиданд.
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ФАЪОЛИЯТИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ. Робитањои самаранок бо муассисањои кишварњои хориљї дар соли 2017 ба тањким
бахшидани иќтидори илмї, таълимии донишгоњ мусоидат намуд.
Яке аз натиљањои назарраси фаъолияти байналмилалї ин
аст, ки дар донишгоњ 5 лоињањои дарозмуддати Иттињоди Аврупо - Эразмус Мундус, Темпус ва Эразмус+ амал карданд:
1. Шабакаи иќтисод ва менељменти Осиёи Марказї (Central
Asian Network of Economics and Manegement 2 (CANEM-2)) –
лоиҳаи барномаи Эразмус Мундус;
2. Омўзиши забони хориљї барои њадафњои касби (Foreign
Languages Education for Professional Purposes) – лоиҳаи барномаи Темпус;
3. Озмоишгоњњои навоварона чун ангезандаи навгонињои
устувор дар секунљаи маърифат (Innolabs in Central Asia for
Sustainable Innovation in the Knowledge Triangle) – лоиҳаи барномаи Темпус;
4. Системаҳои иттилоотии идоракунӣ барои маълумоти
олии Тоҷикистон (University Information Managerial Systems
for Tajik Higher Education) – лоиҳаи барномаи Эразмус+;
5. Омўзиши байнисоњавии Аврупої дар Тољикистон
(Introducing Transdisciplinary European Studies in Tajikistan) –
лоиҳаи барномаи Эразмус+.
Натиҷаҳои лоиҳаҳои мазкур чунин мебошанд.
Дар доираи лоињаи CANEM II 6 нафар намояндагони
донишгоњ ба муассисаҳои таълимии кишварҳои хориҷӣ сафарбар
карда шуданд: 3 нафар устодон – ба Донишгоњи Генуяи Ита- 45 -
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лия, 1 нафар – ба Донишгоњи Лас Палмас де Гран Канариа ва
ба Донишгоҳи Ҷазираҳои Балеар (Испания), 2 нафар донишҷӯён
– ба Донишкадаи бонкии Чехия.
Тибқи нақшаи кории лоиҳаи FLEPP 7 нафар омӯзгорон (2 нафар дар Британия, 2 нафар дар Эстония, 1 нафар дар Шветсия ва
2 нафар дар Қирғизистон) такмили ихтисос ва ё таҷрибаомӯзӣ карданд.
Дар заминаи лоиҳаи FLEPP дар донишгоҳ маркази омӯзиши
забонҳои хориҷӣ бо таљњизот ба маблаѓи 17680 евро таъсис ёфт
ва бо адабиёти навини таълимӣ таъмин карда шуд.
Дар доираи лоиҳаҳои INOCAST 3 омӯзгори донишгоҳ
бо мақсади омӯзиши озмоишгоҳҳои навоварона дар Британия,
Шведсия, Испания, Қазоқистон, Ӯзбекистон ва Қирғизистон дар
тренингҳо иштирок намуданд. Дар заминаи лоиҳаи INOCAST
дар донишгоҳ озмоишгоҳи инноватсионӣ таъсис дода шуда, бо
таҷҳизот ба маблағи 22010 евро таъмин карда шуд.
Дар доираи лоиҳаи “Системаҳои иттилоотии идоракунӣ барои маълумоти олии Тоҷикистон” 1 нафар магистрант дар
муддати як семестр (5 моҳ) дар Донишгоҳи Лас Палмас де Гран
Канариа таҳсил намуд.
Аз рӯи нақшаи лоиҳа Омўзиши байнисоњавии Аврупої дар
Тољикистон (Introducing Transdisciplinary European Studies in
Tajikistan) дар соли 2017 устодони донишгоҳ дар 2 семинарҳо
иштирок намуданд: 2 нафар устодон дар такмили ихтисос ва
машваратҳо дар Донишгоҳи Тарту, Эстония (марти соли 2017)
ва 3 нафар – дар тренинг-семинар дар Донишгоҳи техникии
Дрезден, Олмон (5-12 ноябри соли 2017). Дар доираи лоиҳа устодон Ҷӯраев А.Ҳ. аз фанни «Cross-Cultural Communication (Муоширати байнифарҳангӣ)», Зоҳидов О.Х. аз фанни «Philosophy and
Methodology of Science (Фалсафа ва методологияи илм)» Шокиров Р.С. ва Блиничкина Н.Ю. аз фанни «European Economic
Integration (Ҳамгироии иқтисодии Аврупо)») барои магистрантони ихтисоси «Омӯзишҳои Аврупо» дар Донишгоҳи миллии
Тоҷикистон машғулиятҳои лексионӣ гузарониданд.
Моҳи ноябри соли 2017 дар назди донишгоҳ бо кӯмаки молиявии лоиҳаи мазкур маркази омӯзиши Аврупо бо таҷҳизи он бо
воситаҳои техникии замонавӣ бо маблағи 227 345 сомонӣ таъсис
дода шуд.
Имрўз донишгоњ бо 54 муассисањои илмї ва таълимии
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кишварњои хориља созишномањо дорад.
Дар доираи ҳамкорӣ бо Донишгоҳи “Нархоз”- Қазоқистон 4
нафар донишҷӯён дар Донишгоҳи “Нархоз” тањсил карда истодаанд.
Санаи 8 декабри соли 2017 муовини ректор оид ба робитаҳои
байналмилалӣ Ҷӯраев А.Ҳ. дар Форуми байналмилалӣ оид ба таъмини сифати таҳсилот дар мавзӯи «Система обеспечения качества образования в Таджикистане» дар шарри Алмато баромад намуда, сазовори сертификат гардид.
Дар доираи фаъолияти Донишгоњи Созмони Њамкории
Шанхай бо Донишгоњи давлатии Алтай ва Донишгоњи федералии Урал барои хатмкунандагони мо 7 бурсия (квота) барои
таҳсил дар магистратура барои соли хониши 2017-2018 ҷудо карда шуд.
Соли ҷорӣ дар донишгоҳ чорабиниҳои байналмилалӣ: онлайн конференсия дар ҳамкорӣ бо Донишгоҳи давлатии иқтисодии
Урал дар мавзӯи “Проблемы взаимодействия публичного и
частного права при регулировании экономических отношений”(16.03.2017), вебинар дар мавзӯи «Россия-Таджикистан:
сетевые технологии в подготовке кадров (16.04.2017), видео-конференсия дар мавзӯи “Актуальные проблемы гражданского и
предпринимательского права РФ и Таджикистана” дар ҳамкорӣ
бо Донишгоҳи давлатии ҳуқуқии Урал (13.12.2017) доир гардиданд.
Самти дигари фаъолияти байналмилалї гузаронидани
намоишгоҳи донишгоҳҳои Федератсияи Русия дар донишгоҳ
(16.04.2017), вохӯрии устодони донишгоҳ бо профессорони Маркази омўзиши Русия ва Осиёи Марказии Донишгоҳи Ҷаваҳарлал
Неҳру профессорон Санҷай Кумар Панди ва Фул Бадан ва
хондани лексияи кушоди онњо дар мавзўи «Муносибатњои
Њиндустону Тољикистон» (3.07.2017) буд.
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СОЊАИ ИЉТИМОЇ-ИЌТИСОДЇ. Љињати омодагї ба
фасли зимистон зиёда аз 70 тонна ангишт харидорї гардид ва
бинои таълимии №2 бо 72 адад радиатори барќї таъмин карда
шуд.
Дар соли 2017 бинои хобгоњи донишљўён аз таъмири љорї
бароварда шуда, майдончаи бозињои варзишї сохта шуд.
Њолати санитарї – техникї ва барќии дохил ва беруни хобгоњ
пурра аз нав таxдид гардид.
Барои обёрии заминњои мавзеи бинои асосї 1 адад пойгоњи
нави обкашї (ЭУВ-6) харидорї гашта, насб карда шуд.
Дар самти ободониву кабудизоркунии мавзеъњои гуногуни
донишгоњ 1000 дона гули лола, 100 дона гули салвия, 1100 дона
гули катарантус, зиёда аз 4090 бех гулњои ороишии петуня, 100
бех нињолњои ороишии сояафкан шинонида, парвариш меёбанд.
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Соли сипаришуда њамчун сарпараст ба муассисаи махсус
барои кўдакони ќувваи босираашон суст ва нобинои шањри
Хуљанд маводњои хўрока кўмак расонида шуд.
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Бахшида ба Рўзи омўзгор бо ташаббуси
Кумитаи
муттањидаи иттифоќи касабаи донишгоњ 30 нафар омўзгорон
бо Ифтихорномаи ректори донишгоњ ва тўњфањои хотиравї
сарфароз гардонида шудааст

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Музди мењнат
Андозњо
Ќарзи кўтоњмуддати бонк
Фоизи ќарзи кўтоњмуддат
Ба Вазорати маориф ва илми ЉТ дар асоси
шартномаи дуљониба
Суѓуртаи бино ва амвол
Такмили ихтисоси кормандон
Таљхизот
Харид ва чопи китобњо
Обуна
Сафари хизматц ва илмц
Харољот барои нигоњдории бино ва таљњизот
Хизматрасонињо
Харољот барои тарѓибот, реклама,
Чопи маљалла, газета ва ѓайра
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10726136,46
7163627
521785,12
27659,2
187656,84
20000
7200
88900,82
148163,14
102688,88
89515,06
388283,19
584515,15
59153
45213,8
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Харољот барои ташкили фаъолият
Њамагї:

31278,08
88830
20280605,74

Асосгузори сулњу Вањдати миллї- Пешвои миллат муњтарам
Эмомалї Рањмон дар Паёми имсолаашон таъкид карданд, ки
мо бояд ба нишондињандањои хуби соњаи маориф ќонеъ нашуда, минбаъд низ ба раванди таълиму тарбия афзалияти бештар
диҳем, сатҳу сифати таълимро дар ҳамаи зинаҳо беҳтар кунем,
барои таҳсилоти босифат аз тамоми имконот истифода карда,
заминаҳои моддиву техникии муассисаҳои таълимиро таҳким
бахшем ва самарабахшии фаъолияти онҳоро таъмин намоем.
Ин раванд имрўз моро водор месозад, ки љињати пешрафти
самтњои мухталифи фаъолияти донишгоњ наќшањо тарњрезї
намуда, пайи амалии онњо кушиш ба харљ дињем.
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